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Een onvolledige terugblik 

Het ten einde lopen van een kalen
derjaar is telken jare opnieuw aan
leiding om even, in gedachten ver
zonken, terug te bilkken om daar
na weer moedig vooruit te :zien. 
Zo past het en zo is het ook goed. 
En als men dan bij alle onvolkomen
heden, die aan elk mensenwerk eigen 
:zijn, ten slatte tot de overtuiging 
mag komen dat men :zijn best ge
daan heeft : wel, dan heeft men het 
recht eenieder een zalig uiteinde te 
wensen en een dito begin. 

WONINGVRAAGSTUK. 
Er is voor de gemeenten heden ten dage 
wel geen groter probleem dan het wo
ningvraagstuk. Zowel hier als elders zit
ten de gemeentelijke bestuurders hier
mede. En alle bestuurders, hetzij men 
die ziet als gemeenteraad of als Burge
meester en Wethouders of als huisves
tingscommissie dan wel als Burgemeester, 
zijn met de beste bedoelingen bezieid 
en zetten als om strijd hun schouders 
onder dit probleem om te trachten er 
het beste van te maken . Nu staan ook 
hier, zoals overal, de beste stuurlui aan 
de wal. Het is daarom wel eens goed 
openlijk te zeggen, dat dit probleem zo
veel aspecten heeft, dat alleen de "in
sider" de moeilijkheden kent en dat 
zelfs de "insider" vaak met de handen 
in het haar zit als hij de juiste oplossing 
in een bepaald geval moet vinden. Het is 
dan ook geen sinecure, lid van een huis
vestingscommissie te zijn. En het wekt 
bewondering hoe de Burgemeesters dit 
kwaad te lijf gaan. Grote bewondering 
daarom voor hen, die in het afgelopen 
jaar om aan dit kwaad het hoofd te bie
den, de handen ineensloegen. Grote be
wondering niet alleen maar ook grote 
dank. 
Zo zag, dank zij Je activiteit van de 
Raad, Burgemeester en Wethouders en 
niet het minst van de Burgemeester, 
Boxtel in 1 948 weder 30 permanente 
woningen gereed komen en bewoond 
worden en wel 18 in de Jan van Bra
bantstraat en 1 2  in de Ridder van Cuijk
straat. En deze woningen mogen er zijn. 
Zo zag de Mijlstraat zich verrijkt met 6 
z.g. bungalows. En de bewoners dezer
bungalows zijn wat tevreden ! Zo zullen
voor het einde van het jaar nog 10 Oos
tenrijkse houten woningen bewoond zijn, 
n.l. 2 in de Ons Doelstraat en 8 nabij
het sport- en wandelpark "Molenwijk". 
De 79 Wabo-woningen hebben in de af
bouw enige vertraging gekend, zeker, 
maar de hamer klopt weer en de troffel
klinkt weer volop. En het laat zich aan
zien, dat in het nieuwe jaar dat komen 
gaat, al deze woningen bewoond zullen
zijn ; 21 aan de Jan van Brabantstraat ;  
3 0  i n  d e  Hertogenstraat e n  2 8  i n  d e  Van 
Ranststraat ! 
Erkend moet worden, dat de bestuurde
ren niet stil gezeten hebben. 
Van het crediet dat de gemeente beschik
baar stelde om premiën te verstrekken 
aan particulieren die gebruik wensten te
maken van de premieregeling voor ver
beteren en splitsen van woningen, is ge
bruik gemaakt. Echter niet in die mate
als verwacht werd. De gemeente ging 
vóór door het splitsen van het z .g. 
schoolhuis aan den Burgakker.
De gemeente is voornemens nog dit jaar
aan te besteden de bouw van 2 midden
standswoningen in het Konijnshol, Po
gingen om 2 arbeiderswoningen te Ge
monde te bouwen mislukten als gevolg 
van te hoge inschrijvingssommen in het
oog van de Wederopbouw,

REGEREN IS VOORUITZIEN. 
De gemeente kocht : 
a. van landbouwer Slenders uit Ber

geijk een stuk grond nabij de Jan 
van Brabantstraat; 

b, van de E.E. Zusters Ursulinen een 
stuk grond nabij het sport- en wan
delpark "Molenwiik" ; 

c. van de heren P. J. Tielen en arts J.
W. van Rooij z.g., een stuk grond
voor de bouw van een semi-perma
nente ambachtsschool ;

d. van de heer F. M. de Koning gron
den in het Konijnshol ; 

e. van de familie Dieden gronden aan
de Ridder van Cuijkstraat ;

f. van de heer A. v. Eerden en mevr.
de weduwe A. van Stekelenburg
Cloostermans te Aalst gronden ten 
behoeve van de herbouw van de 
brug over de Dommel 111 de Mgr. 
Wilmerstraat ; 

g. van de heer J. Clercx, de E.E. Pa
ters Assumptionisten en de heer Ver
berne gronden voor het tot stand
brengen van een verbinding tussen 
het Konijnshol en de Burgakker ;

h ,  van de Dames van de Ven, de heer 
J. L, de Leijer, het R.K Kerkbestuur
der Parochie van het H. Hart van
Jesus en de N.V. van Oerle's Band
en Damastweverijen gronden voor
toekomstige nieuwbouw.

De gemeente ruilde grond met : 
1 .  de E.E. Paters Assumptionisten in  

het  Konijnshol en 
2. de heer A. Kurvers in de van Horn

straat 0111 ter plaatse een bevredi
gend straatbeeld te krijgen. 

3. Tandarts Hoyng vroeg en verkreeg
in ruil voor zijn grond nabij de
Zwaanse brug een stuk grond nabij
de brug aan de Mgr. \'V'ilmerstraat. 

Een bijzondere rooilijn werd vastgesteld 
voor het Noordeli jk deel van de Rech
terstraat vanaf de drogisterij van de heer 
Oliemeulen tot aan de Rijksweg. 
Bij dit alles past uiteraard een verant
woorde steclebouwkunclige uitleg. Daar
om heeft de Planologische dienst te 
's Hertogenbosch een voorontwerp uit
breidingsplan ontworpen dat in studie is. 
De industrialisatie die in Brabant in 
ontwikkeling is, dwingt om te zien naar 
goede industrieterreinen. Deze zijn ont
worpen langs de l i jn Boxtel-Gennep 
enerzijds en in de van Salmstraat ander
zijds. 
Zo is er allerwege actie. Zo voelt ieder
een, die objectia oordeelt, de zorg die 
op de schouders ligt van hen die met het 
bestuur ener plaats in dit, dynamische, 
tijdsgewricht zijn belast. 
Naast grondkoop en grondruil had 
grondverkoop plaats. 
Aan Kunstschilder glazenier P.  van Ros
sum werd een bo�1wperceel nabij het 
sport- en wandelpark "Molenwijk" ver
kocht voor de bouw van een woning 
annex atelie,·. De woning en het atelier 
zijn volop in  aanbouw. 
Een 2-tal gegadigden kochten een bouw
perceel langs de Bosscheweg. 
Tal V<\n overhoeken werden verkocht. 

ONDERWIJS-VOORZIENINGEN 
Met de groei van de gemeente vroeg het 
onderwijs bijzondere aandacht. 
De St. Petrus Uloschool mocht gasver
,varn1ing aanleggen. 
De Theresiaschool te Lennisheuvel kreeg 
de middelen om schoolbanken aan te 
schaffen. 
De St. Paulusschool in de Nieuwstraat 
mocht nieuwe schoolbanken aanschaffen 
en zich van leermiclclelen voorzien voor 
het vak handenarbeid en voor lichame
l i jke oefeningen. 
De R .K Jongensschool te Gemonde 
werden gelden verstrekt voor 't aanschaf
fen van leermiddelen voor het vak licha
melijke oefeningen. 
De St. Petrusschool voor ! .cl .  mocht de 
kachelverwarming vervangen door gas
verwarming ; een kolen bergplaats ver
bouwen tot leermiclclelenberging en de 
sanitaire installatie der school verbeteren. 
De St. Angelaschool mocht banken 
aanschaffen. 
De gemeente Oostelbeers trad toe tot de 
gemeenschappelijke regeling ten behoe
ve van het buitengewoon lager onder
wijs. De gestadige toename van het aan
tal leerlingen op deze school was oor
zaak dat een klaslokaal van de open
bare school werd verhuurd aan de St. 
Willibrordusschool. 
Grote plannen tot uitbreiding dezer 
school zijn in een vergevorderd ;taclium 
van voorbereiding. 
De R.K Jongensschool te Gemonde 
heeft te weinig plaatsruimte. Plannen tot 
uitbreiding dezer school liggen gereed 
en in zullen in 1 949 verwezenlijkt 
worden. 
De bouw van de Ambachtsschool nadert 
zijn administratieve einclphase. In 1 949 
zal de bouw wel werkelijkheid worden. 
Een lokaal voor de metaalbewerkers 
werd tijdelijk ondergebracht achter het 
pand van de heer Bovendeert bij het ge
meentehuis. 
De Ned. Katholieke Schildersschool "St. 
Lucas" opende 1 5  November haar poor
ten. Deze enige school op R.K grond
slag in Nederland is een weldaad voor 
de werkgevende en werknemende mid
denstand ! Moge de Middenstand dit be
g1 ij pen en er naar handelen. 
11 1  de naaste toekomst zal het onderwijs 
nog grote aandacht vragen. 
Als men de uitbouw der gemeente ziet 
die zich als een parochie vastzet, wordt 
het duidelijk, dat de bewaarschool, het 
jongens- en het meisjesonderwijs in deze 
nieuwbouw betrokken zal moeten wor
den. Als men bedenkt dat de 7e klas 
thans verplichtend doch het 8e leerjaar 
\,ellicht 1 Januari 1 950 verplichtend zal 
worden, dan is het duidelijk, dat alle 
schoolbesturen zich h ier voor de vraag 
gesteld zien : wat doen wij met het 
voortgezet lager onderwijs? Het inrich
ten van huishoudlokalen voor de meis
jes en handenarbeidlokalen voor de jon
gen:; op elke school afzonderlijk, z�I 
mogelijk te kostbaar blijken. Is goed Nij
verheidsonderwijs hier niet de beste op
lossing voor die meisjes die geen Ulo 
gaan volgen? Voor de jongens die geen 
Ulo volgen biedt de Ambachtsschool een 
t,itzonclerl i jke kans. 
De schoolbesturen overwegen terdege 
en in gezamenlijk overleg. 
Een H.B.S. zal in een behoefte voor
zien. Moge zij spoedig tot stand ge
bracht kunnen worden. 
Er zijn nog andere problemen. Men 
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denke b.v. aan een goede huisvesting 
van onze ouden van dagen ! Een pro
bleem op zich 1 
Men ziet er is nogal werk aan de win
kel. Ja, er is 110° veel te doen. 
Maar werken is zalig. 
Mogen zij die werkelijk werken zich ge
ruggesteuncl gevoelen door heel de Box
telse bevolking. 
Aan de werkers van 1 948 een zalig uit
einde en een zalig 1949. 

Het maatschappelijk 
leven 

Zoals ieder jaar, zullen wij ook riu 
weer trachten een algemeen over
zicht te geven van het leven in 
Boxtel zelf en in de randgemeenten. 
Uit de aard der zaak moet dit echter 
beknopt gebeuren en zal ons ver
slag zeker niet volledig kunnen zijn 
mede door de beperktheid van de 
ons ten dienste staande gegevens. 

Het structuele beeld van de Boxtelse 
samenleving biedt vele aspecten. Door 
zijn uitstekende ligging midden in  het 
Brabantse land, in het centrum van de 
meest belangrijke driehoek van onze 
provincie, is er mogelijk voor Boxtel een 
grote toekomst weggelegd. Immers : de 
zwaartepunten van onze Brabantse in
dustrie liggen in Eindhoven en Tilburg, 
terwijl de betekenis van 's Bosch als 
hoofdstad én industriestad nog steeds 
groeit. Het middelpunt van de verbin
dingen tussen de drie genoemde steden 
is  Boxtel. Zien wij kans om daarvan in 
de toekomst te profiteren door onze be
tekenis als verbindingsplaats te vergro
ten en door de mogelijkheden uit te 
buiten, die er door de prachtige omge
ving worden geboden om te fungeren 
als forenzenplaats en vacantie-oorcl, clan 
zijn de vooruitzichten lang niet ongun
stig. Veel zal hier afhangen van het par
ticulier initiatief, waar het benodigde 
kapitaal uit particuliere kas zal moeten 
komen. 
Ook de perspectieven voor de h ier 
reeds gevestigde industrieën zijn door 
't ruimschoots voldoende aanbod van ar
beidskrachten vrij gunstig, terwijl er voor 
de nieuwe industrieën door de aanwe
zigheid van goede geschikte bouwterrei
nen talrijke mogelijkheden bestaan. De 
bevolking groeit en de middelen om die 
bevolkingsaanwas op te vangen zijn be
perkt, zodat nieuwe mogelijkheden zeer 
zeker welkom zullen zijn. 
Buit Box,tel dus zijn kansen uit, gaat het 
fungeren als forenzen-plaats en vacan
tie-oord, weet het nieuwe industrieën 
binnen zijn muren te halen en de oude 
te consolideren en uit te breiden, dan 
mogen wij de toekomst met gematigd 
vertrouwen tegemoet zien. 
Textielindustrie. 
De gegevens, welke ons voor de textiel
industrie ten dienste staan, vertonen een 
stijgende lijn zowel wat productie als 
personeelsbezetting betreft, zodat men 
in beide opzichten het vooroorlogse peil 
heeft overschreden. 
De capaciteit is in belangrijke mate 
vergroot door rationeler en meer dfi
ciënte werkmethoden, en door moderni
sering van het machinepark. Door ge
brek aan onmisbare onderdelen en tekort 
aan juiste grond- en hulpstoffen kan de 
volledige capaciteit nog niet worden be
nut. De vooruitzichten zijn lang niet on
gunstig. Bij de keuze van de te vervaar
digen producten wordt voor de verder 
verwijderde toekomst rekening gehouden 
met mogelijke exportkansen en de even
tuele kansen op de binnenlandse markt, 
hetgeen ook van invloed is op aanschaf
fing van nieuwe, modernere machines. 
Onze Sigarenfabrieken trekken ± 1 90 
arbeiders. Hier krijgen we een geheel 
ander beeld, doordat er slechts iets meer 

clan 50 % van de arbeiders van vóór de 
oorlog hun werk vinden. 
Deviezen-schaarste noopt de rege
ring de voorkeur te geven aan de siga
retten- en kerftabakinclustrie, terwijl er 
door de geringe aanvoer van Indische 
tab;ikken Amerikaanse gekocht moeten 
worden, welke voor onze industrie niet 
erg geschikt zijn. Bovendien schijnt de 
sigaar de beste melkkoe van de Minister 
van Financiën te zi in. 
Op een sigaar van 25 et. laat h ij ijskoud 
9 et. belasting betalen. Gelukkig ook hier 
een blij geluid : de perspectieven zijn 
pr;ichtig, als er meer en betere tab;ikken 
worden aangevoerd. De sigaar zou beter 
èn goedkoper worden, zou dus meer ge

rookt worden, want de prijs vormt voor 
velen een onoverkomelijke hinderpaal. 
In Boxtelse bouwondernemingen vinden 
we ongeveer 1 00 werknemers. Voor Box
tel wel een klein getal, wanneer men het 
grote aantal bouwvakarbeiders in onze 
gemeente beziet. Velen vinden clan ook 
hun werk in andere plaatsen. 
Volgens beperkte gegevens zijn er in 
drukkerijen, in schilclersbeclrijven en 
wasserijen tezamen 165 arbeidskrachten, 
terwijl we niet beschikken over de cijfers 
van de hier gevesJigcle chemische in
dustrie. Daarnaast werken 1 50 mensen 
in industrieën, welke hout, kurk en stroo 
verwerken. 
In de metaal-industrie zijn er globaal 
geschat 150 arbeiders, vermelclings· 
waard, omdat dit aantal weinige jaren 
terug nog zeer gering was. Wij wijzen 
met name op de cijfers van een metaal
waren-fabriek, waar de personeelsbezet
ting van 6 in 1 94 1  steeg tot 86 in 1948 
en de productie van 2 144 artikelen in 
1 94 1  tot 74390 in 1948. Mede door het 
uitvallen van de Duitse verlichtingsin
dustrie en het brengen van een goed af
gewerkt product, kon deze Boxtelse in
dustrie een dergelijke hoogte bereiken 
en begint ook het buitenbnd er interesse 
voor 're tonen. ln het begin van 1 948 
werd een eigen lichttechnisch laborato
rium in het leven geroepen 0111 te vol
doen aan de eisen welkè er aan de 
moderne verlichtit�gsindustrie gesteld 
worden. Mogelijkheden zijn er vele, 
maar ook de moeilijkheden zijn talrijk. 
Desondanks hopen wij ,  dat de groei in 
de toekomst voort moge blijven gaan en 
dat de betekenis van deze industrie in 
de toekomst mag blijven stijgen. 
Dezelfde groei is waarneembaar ir; de 
lederindustrie met ± 50 man. 
Het productie-systeem is h ier  dermate 
goed, dat een kleine personeelsuitbrei
ding de productie zou kunnen verdub
belen, mits de lederpositie gunstiger 
wordt. Uitbreidingsplannen bestaan reeds 
maar de verwezenlijking daarvan is in 
hoge mate afhankelijk van de ontwikke
ling van de economische toestand. 
Fabrieken, welke voedingsmiddelen ver
werken of produceren, telt onze gemeen
te drie met een gezamelijk personeel van 
rond de 1 00 man. Uit de aard der zaak 
zijn deze industrieën voor Boxtel van 
zeer groot belang. Immers zij verwer
ken het vlees, de honing en de melk van 
onze plattelandsbevolking, zijn een bron 
van deviezen, en trekken werkkrachten 
uit onze gemeente. De kring van men
sen, die er hun bestaan vinden, ligt dan 
ook niet gebonden aan het bovenge
noemde cijfer maar is natuurlijk veel uit
gebreider. De Electrische Honingzemerij 
b.v. is een bedrijf van de R.K bonden
van Bijenhouders van de N.C.B. , L.L.T.B.
en A.B.T.B. Deze stelt zich ten doel het
verwerken en verkopen van honing en
was van de leden van vermelde bonden. 
De omzetten lopen in de tiencluizende
kilogrammen • per jaar. De kunstraat
fabricage is de meest perfecte in ons
land en bereikt ruim 1 0.000 kg per jaar. 
Ook de boenwasfabricage is van grote 
betekenis. Voor de Zuidelijke imkers 
worden bijenkasten en verder voorko
mend imkerm;iteriaal geleverd. De Ze
n:�rij cl_istribueer! verder 8 à 900.000 kg
brJensmker per par. Aan het bedrijf is 
ook een bijenpark verbonden met onoe
veer 200 bijenvolkèn, en men exporte;rt 
ook levende bijen naar Engeland en 
Schotland. Dit bedrijf is het modernste 
op dit gebied in ons land. 

Wij zijn ons bewust, dat de getallen, 
die wij gaven niet overal :zullen klop
pen, dat er misschien hier of daar 
een industrie vergeten is. Onze bedoe
ling om een beeld te geven van het 
Boxtelse industriële leven :zal bereikt 
zijn, 
Uit de aangehaalde cijfers moet het 
voor iedereen duidelijk zijn, dat een 
groot deel van onze bevolking werk 
vindt buiten onze gemeente. Tekort 
aan woonruimte en gebrek aan ar
beidskrachten in de plaatsen, waar zij 
werkzaam :zijn, zijn factoren, welke 
hier vermoedelijk een voorname rol 
gespeeld hebben. Of deze situatie bij 
een eventuele verslechtering van het 
economische leven voor onze gemeen
te fatale gevolgen zou kunnen hebben 
is nu nog moeilijk te voorspellen. Ee� 
goede kracht, welke zich onmisbaar 
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O M G E V I N G

Nieuwjaar /94 9 
In de Kerstboodschap, die Zijne Heilig
heid Paus Pius XII j.l, Vrijdag aan de 
wereld richtte, noemde hij " 1 948" het 
jaar, dat bij zijn geboorte zulke hoge 
en blijde verwachtingen wekte, doch dat 
bij zijn verscheiden schijnt uitgelopen 
te zijn op een afgrond, waar verborgen 
gevaren alle edele en nobele volkeren 
met toenemende angst vervullen. 
En de kalender, die de geschiedenis van 
landen en volkeren optekent, gaat gesta
dig verder en kondigt weer aan het be
gin van een nieuw jaar : 1 949. 
Wat zal het brengen ? Welke verwach
tingen biedt het huidige wereldbeeld? 
\'V' elke verwachtingen brengt het voor 
ons eigen land en volk? En ik geloof, 
dat we bij het begin van dit nieuwe jaar 
niet beter kunnen doen, clan te luisteren 
naar het woord van de Paus, waarin hij 
ons aanspoort te gehoorzamen aan het 
goddelijk bevel "confirma fratres tuos", 
,,versterk uw broeders". 
De Paus vraagt, dat bij de onzekerheid, 
waarmee we het nieuwe jaar zullen in
gaan, wij weer zullen gaan tonen : 
Trouw aan de Kerk, Liefde en Recht
vaardigheid. Trouw aan de kerk : Dat be
tekent op de eerste plaats : trouw aan 
uw geloof ook buiten de kerk. Geen 
m inachtende scherts op fabrieken of 
kantoren, in bussen of in treinen over

het geloof, of met het geloof verwante 
zaken. 
Dat betekent een betere vervulling en 
een grotere trouw in het vervullen van 
de voornaamste plichten van het geloof : 
Denk hier maar eens aan de Zondags
viering, aan de onclerhouding van de 
Onrhouclingswet op Vrijdagen en Qua
tertemperdagen, 
Liefde : \Vat zou er niet gedaan kunnen 
worden, om de onderlinge verhoudingen 
van een noodzakelijke samenwoning te 
verbeteren, wanneer men van beide kan
ten wat weet te geven en te nemen. 
\Vat zou het niet kunnen veranderen 
in verschillende familie- of buurtschap
pen, wanneer in het komende jaar door 
o,:J� farni! ievetcs of cuurtruzietjes eens 
eindelijk een streep werd gehaald. 
Rechtvaardigheid : Kan er op dit ge
bied nog niet heel veel veranderd wor
den ? Zijn de arbeidsprestaties van de 
werknemer altijd evenredig aan het loon 
dat door de patroons hiervoor wekelijks 
wordt uitgekeerd ? Ligt er op het gebied 
van de rechtvaardigheid niet een prach
tig werkten-ein voor de woningcom
missie, om deze deugd in toepassing te 
brengen, w;:iarcloor zeer velen van onze 
ingezetenen zouden gebaat zijn ? 
lnclerdaacl, wanneer wij Katholieken, 
aan de oproep van de Paus gehoor ge
ven, hebben wij terecht reden te 
over, om het jaar in te gaan met de 
nodige hoop op een verbeterde toestand 
in ons eigen landje. 
En heel bizoncler zal het nieuwe jaar 
als een groot vraagteken voor de geest 
staan bij de vele ouders, die een jongen 
aan het front weten in Indië. 
Wat zal dit jaar hun lot zijn? Laten 
we bidden en veel bidden in het komen
de jaar, hielden voor onze jongens, bid
den voor onze regering opdat het 
nieuwe jaar voor goed een uitkomst 
brengen mag in dit voor ons land zo 
allervoornaamste probleem. 

heeft gemaakt, onttrekt :zich veel ge
makkelijker aan dit gevaar, . dan een 
slechte. Daarom :zal de scholing, de 
vormin!1 tot een eerste klas vakman 
een grote :zekerheid betekenen voor 
de werknemers van nu, maar ook voor 
de werknemers van later : on:ze 
kinderen. 

Het Onderwijs 
Meer dan in andere gemeenten 
neemt het onderwijs bij ons een 
grote plaats in, Hier werkt namelijk 
de centrale ligging als een magneet. 
Welke plaats van Boxtel's grootte · 
kan bogen op een Nijverheidsschool, 
op 'n Volksmuziekschool, 'n Huis
houdschool, 'n Middelbare Meisjes
school en 'n Schildersschool? Even 
:zo vele bewijzen van de belangrijke 
ligging van onze gemeente, Over de 
scholen afzonderlijk straks meer. 

Het onderwijs brengt onze kinderen de 
YUOJ' de toekomst noodzakelijke kennis 
tll i  en vormt de jeugd naar geest en ka
raher tot rechtschapen burgers. Het 
kind gaat van Moeder thuis naar de 
nog beperkte school-gemeenschap ; het 
ve:rwisselt het idee van alleen-te-zijn 
met de gedachte van het deel-zijn. Thuis 
w,nl het karakter gevormd, op school 
wordt het uitgebouwd, geschaafd en ge
polijn. De school wordt het eerste con
ta, t 1net het werkelijke leven. Het kind 
leert te 12even, omdat het met velen bij
een is. '.".c bezien, is de schooltijd een 
ernsti�e voorbereiding op het leven. 
J\len leer t er niet alleen het A. B. C. en 
lu,t er eenvoudige problemen op ; de 
ouders ,turen de kinderen er niet heen 
cm :.:e thuis weg te hebben en van de 
last af te zïjn : de school is een serieuze 
voorberc i<ling op de toekomst, materieel 

1 " 



NIEUWJAARSSTEMMING. 

Huize de la Salle, Boxtel 

In de rij der "culturele toppen" van de · 
Boxtelse Gemeenschap neemt "de ia 
Salie" een merkwaardige plaats in. 
Gedragen en geïnspireerd door het de
vies van St. Paulus: ,,Caritas Christi 
urget nos" zit bij de toegewijde wer
kers aan dit instituut verbonden, het 
ijverige streven voor, de jongens, die 
er verblijven zoveel mogelijk geschikt 
te maken voor de maatschappij en het 
,,vitam aeternam" daarna. 
De jongens van "de la Salie" zijn de
biele Voogdij- en Regeringsknapen. Be
perkt geestelijk vermogen en afwijkend 
karakter zijn naast de verwaarloosde op
voeding in hun verleden, de belangrijk
ste factoren bij hen, die correctie be
hoeven. 
De inrichting is in eerste instantie een 
onderwijs- en opvoedingsinstituut en 
tracht met inzet van alle krachten langs 
deze twee wegen, zich dienstbaar te 
maken aan de ontwikkeling en reëducatie 
van de haar toevertrouwde jeugd. 
De 240 pupillen van 7 tot tegen de 21 
jaar zijn gesplitst in twee afdelingen: 
de schoolgaande jeugd en de afdeling 
van de werkende jongens. 
De eerste groep ontvangt onderwijs in 
de B.L.0.-school aan de inrichting ver
bonden. Door geëigende, specifieke on
derwijs-methoden, wordt in de achter-
eenvolgende 9 leertijden getracht de be

perkte, vaak ook nog latente vermo
gens te peilen en zoveel mogelijk te 
cultiveren. De school heeft een sterk 
paedagogische inslag. Naarmate de leer
lingen vorderen, heeft, onafhankelijk van 
einde leerjaar, overgang plaats naar vol
gende leertijd. De eindresultaten zijn 
zeer verschillend en in hoge mate af
hankelijk van de vermogens-capaciteit 
der leerlingen. Als overgang naar de 
werkafdeling is een werkklas ingescha
keld, voornamelijk met he( doel door 
bizondere intensievere training der hand
vaardigheid en wat daarmee samenhangt, 
de jongens meer geschikt te maken voor 
de arbeid. 
Op ca 16-jarige leeftijd gaat de leerling 
naar een der interne bedrijven. In hun 
geheel zijn deze zo gekozen, dat de 
pupil met zijn matige intelligentie daar
in werkelijk iets bereiken kan en voor 
zijn later leven een basis krijgt, waarop 
hij vooruit kan om in zijrt onderhoud te 
voorzien. De buitenbedrijven: boerderij 
tuinderij, boomgaard en bloemisterij met 
siertuin bieden naast de binnen-werk
afdelingen: kleermakerij, schoenmakerij, 
weverij en schildersbedrijf diverse mo
gelijkheden om later te kunnen func
tioneren als hulpkracht, die, wanneer 
het karakter, dat uiteindelijk een sterke 
stempel drukt op de werkprestatie, vol
doende genormaliseerd is, zijn weg k 
vinden in de maatschappe al of 
niet gesteund door een nazorg. 
Naast onderwijs en werkgelegenheid is 
voor de totale vorming van lichaam en 
geest in het internaat een ruime gele
genheid tot ontspanning binnen en bui
ten. Een gedetailleerde beschrijving hier
van zou te ver voeren. 
Door het leven van de ganse dag en de 
opeenvolging der dagen loopt als een 
gouden draad de lijn der godsdienstige 
en sociale opvoeding, waarop feitelijk 
wel het hoofdaccent valt, èn op school, 
èn op bedrijf èn overal. Wanneer door 
de opvoeding het karakter voldoende 
gaaf is om, afgezien van leeftijd, in ge
zinsverband te staan, en dus een langer 
v_erblijf op de inrichting eigenlijk niet 
gewenst is, gaat de pupil zo mogelijk 
naar de geschiktste omgeving om daar 
zjjn weg verder te vinden. In enkele 
gevallen is dit het ouderlijk huis, in de 
meeste gevallen echter een geschikt 
pleeggezin. Het laatste is het meest ver
kieslijk, omdat daardoor wordt voor
komen dat pupil terugvalt in de ver
dorvenheid van het oude milieu en .... -. .

zou mislukken.-
In de loop van 1948 hebben een 40-tal 
jongens de inrichting verlaten; 30 zijn 
dç maatschappij ingegaan om aldaar 
proeven van bekwaamheid af te leggen. 
Het eindresultaat hiervan staat nog niet 
vast en ligt nog besloten in de toekomst. 
Evenveel nieuwe pupillen vloeiden toe, 
waardoor de reuze rij wachtenden met 
40 werd verminderd. 
Verwondert het U, dat na bovenstaande 
schets het werk op "de la Salie" drijft 
op "de liefde van Christus. dringt ons". 
Het is een werk van barmhartigheid, 
geduld, opoffering, volharding, doch 
bovenal een werk van liefde en een 
merkwaardig cultureel werk aan mis
deelden. 
Jan Baptist de la Salie, een Franse 
heilige en paedagoog, waaraan "de la
Salle" zijn naam ontleent, is de hemelse
protector van dit charitatieve· werk. 

St. Antonius 

Wie dit ultra-moderne gebouw van de 
Stichting Katholieke Kinderuitzending in 
het Ilisdom Haarlem ooit bezocht heeft, 
zal evenals wij versteld gestaan hebben 
van de prachtige inrichting. Elk kind, 
dat zulks op advies van de dokter nodig 
heeft, kan hier 6 weken 'n herstellings
kuur ondergaan. De organisatie is 
schitterend. De topleiding berust bij de 
Directie, bijgestaan door het Hoofd van 
de Huishouding, terwijl een gediplo
meerde verpleegster de zorg voor de 
zieke kinderen heeft en elf dames zich 
belasten met het directe toezicht op de 
andere:· Elke zes weken komen er 84 
kinaeren, onderverdeeld in 7 groepen 
van 12, elk met 'n eigen slaapkamer en 
'n vaste tafel in de eetzaal De dag wordt 
zoveel mogelijk gevuld met spel en wan
delen, en de weldadige werking van 
onze gezonde Boxtelse lucht werpt goe
de resultaten af. We menen tenminste 
'n gewichtstoename van 13 pond in zes 
weken tijd wel gunstig te mogen noemen. 
Aan de hygiënische verzorging is een 
ruime plaats toebedacht: frisse, heldere, 
luchtige slaapzalen, prachtig ingerichte 
wasgelegenheden en douches, 'n apart 
ziekenzaaltje, en 'n box voor besmette
lijke ziekten, waar menig ziekenhuis ja
loers op kan zijn. Iedere dag komt de 
kolonie-arts even op medische controle, 
terwijl een van de Paters van Stapelen 
dagelijks een H. Mis leest in de kleine, 
maar stemmige kapel. Eens in de week 
krijgen de kinderen Godsdienstonder
richt in de vorm van 'n verhaal met 'n 
moraal, en ze vinden het jammer, als 
dat uitvalt. 
Al met al een van de modernste her
stellingsoorden in ons land, waar Box
tel gerust trots op mag zijn. 

Plaatselijk Nieuws 
R.K.J.B., Boxtel. 
De leden van de Toneelclub worden 
Dinsdag 4 Januari om 8 uur verwacht in 
de R. K. Landbouwschool. 
A.s. Donderdag geen Sociale Cursus in
verband met de Bonte avond in de Ark.
Zie advertentie in dit blad.
R.K. BOERINNENBOND, Boxtel. 

De propagandisten worden a.s. Zondag 
'.2 J�nuari na de Hoogmis verwacht in 
de R.K. Landbouwschool. 
KERSTAVOND K.A.V. 
Zoals elk jaar presenteert de K. A. V.
haar leden ook dit jaar weer een mooie 

• Kerstavond, en wel op Donderdag. 6
Januari (Driekoningen) in het St. Pau
lusjeugdhuis. Deze Kerstavond zal -
oudergewoonte - verzorgd worden door
<le kinderen van de leden.

EXTRA TREINEN 

TIJDENS DE JAARWISSELING 

VRIJDAG 31 DECEMBER 1948 
Amsterdam-Eindhoven: 

Vertrek Boxtel 18.t 1 uur. 
Utrecht-Eindhoven: 

Vertrek Boxtel 14.t t uur. 
Eindhoven-Amsterdam: 

Vertrek Boxtel 17.27 uur. 
Eindhoven- Den Haag/Rotterdam: 

Vertrek Boxtel 15.28 uur. 
ZONDAG 2 JANUARI 1949 
Amsterdam-Eindhoven: 

Vertrek Amsterdam 19.10 uur; 
Vertrek Boxtel 21.10 uur. 

MAANDAG 3 JANUARI 1949 
Amsterdam-Maastricht: 

Vertrek Amsterdam 7.08 uur. 
Vertrek Boxtel 9.10 uur. 

Amsterdam-Eindhoven: 
Vertrek Amsterdam 8.10 uur, 
Vertrek Boxtel 10.11 uur. 

Utrecht-Maastricht: 
Vertrek Utrecht 10.04 uur. 
Vertrek Boxtel 11.10 uur. 

Eindhoven-Amsterdam: 
Vertrek Eindhoven 11.04 uur. 
Vertrek Boxtel 11.27 uur. 

R.K. BIBLIOTHEEK ST. PETRUS 

(Voorlopig nog gevestigd K.J.V.-huis). 
Nieuwe aangeschafte boeken 
voor December.

Bomans, G: Buitelingen. 
Buck, P. S.: Het goud van China - De 

Hemel van China Vlucht uit 
China - Oosten wind Westen wind. 

Ducharme, J.: De familie Delusson. 
Greene, G.: Het geschonden geweten. 
Maurier, D. du: Generaal des konings. 
Nijnatten-Doffegnies, H. J. v.: Henne. 
ALGEMENE JAARVERGADERING
STIERHOUDERIJ. 

De Stierhou<lerij zal op Dinsdag 4 Jan. 
in de zaal van H. van Rooij, haar alge�· 
1ncnc· Jaarvergadering houden. 
IliJZ01,derheden omtrent deze vergade
ring kunt U vinden in eeri advertentie, 
dders in dit blad .. 
UITGESTELD 

De Brabantse dag, die door Edele Bra
bant op Zondag 2 Januari a.s. te Boxtel 
zou worden georganiseerd, is wegens 
bijzondere omstandigheden tot nadere 
aankondiging uitgesteld. 
MUZIKAAL CONCERT 
Dinsdag 4 Januari zal de R.K Gilden
bonds-Harmonie voor H.H. Ereleden, 
Donateurs en Begunstigers met hunne 
Dames een Groot Concert geven in de 
Ark, onder leiding van de heer C. J.
M. v. Kessel. Aanvang 8 uur.
LEENHOFLAAN 

Burgemeester en Wethouders hebben 
aan de Raad medegedeeld dat aan de 
nieuwe straat bezuiden Molenwijk, waar
aan de nieuwe Oostenrijkse woningen 
zijn gelegen, de naam is gegeven van 
Leenhoflaan. 
Voor de verklaring van deze naam mo
gen wij naar onze rubriek "Historische 
Verrekijker" verwijzen. 
MARIE-CONGREGATIE 
ST. PETRUS-PAROCHIE 

Door verschillende omstàndigheden 
moest de laatste tijd de geregelde bij
eenkomst van oryze Congregatie nogal 
eens uitvallen. 
Het nieuwe jaar zal dan ook worden in
gezet met een aparte H. Mis voor de 
Congreganisten, waaronder algemene H. 
Communie van alle leden, op Zondag 2 
Januari in de kapel van Duinendaal des 
morgens om 8 uur. 
Onder deze H. Mis zal een toespraak 
worden gehouden door 'n Pater Jesuiet. 
We rekenen· erop dat iedere Congrega
nist deze H. Mis zal bijwonen. 
Met een beetje goede wil kan ieder pre
sent zijn! 
COMITé 
HERWONNEN LEVENSKRACHT 
Op 15 December vond de trekking 
plaats van de loterij "Herwonnen Le
venskracht". 
Er is een prijs van f 75,- gevallen op 
no. 5428. 
De trekkingslijst is in te zien bij Siga
renmagazijn H. Voets, Rechterstraat 9� 
,,ST. JORIS". 
In aansluiting op het te Utrecht gehou-' 
den fusie-congres op 12 Dec. '48, waar 
het samensmelten van Bakkers en Sla
gers een feit is geworden, zijn de bak
kers- en slagersgezellen van Boxtel thhns 
ook in één bond verenigd, n.l. in de 
,,Bond van Katholieke arbeiders(sters) 
in voe�i,�gs- en genotmiddelenbedrijven
St. Jans . 
In de vorige week gehouden vergade
ring werd het bestuur als volgt samen
gesteld: H. v. Kasteren, Voorzitter; P.
Boley, te Secretaris; J. Verouden, 1e
Penningmeester; L. v. d. Linden, 2e se-

• cretaris; W. v. d. Meiden, 2e Penning
meester; H. Schuurmans en A. Ouwens
Commissarissen.
Ongeorganiseerde collega's Slagers- en
Bakkersgezellen sluit U aan, blijft niet
langer buiten• de rijen van "St. Joris" 
staan, want hier wordt voor Uw geeste
lijke en sociale belangen gewerkt.

UITREIKING OORKONDEN AAN
GEDEMOBILISEERDEN.
Onder voorzitter, de heer Charl. van
Susante, hield de Demobilisatieraad
Woensdagavond een plechtige zitting,
waarin aan gedemobiliseerden uit Indië
oorkonden werden uitgereikt.
Nadat de voorzitter de bijeenkomst met
een welkomstwoord had geopend, gaf hij
de heer Burgemeester het woord.
Deze momereerde de bijzondere ver
diensten van onze gedemobiliseerden uit
Indië en wees er op hoe door hen idea
len waren gekoesterd omtrent hun toe
komst, terwijl de werkelijkheid een
zekere reactie zou moeten wekken.
Hij hield er zich evenwel van overtuigd,
dat zij, als mannen van karakter, deze
zeker zouden weten te verwerken.

Historische Verrekijker. 
HET BOXTELSE LEENHOF 

De heren van Boxtel hebben zich tot in 
de 15e eeuw beschouwd als te zijn leen
mannen van het Heilige Roomse Rijk. 
In 1439 evenwel heeft Elisabeth van 
Meerhem, zij het onder protest, de heer
lijkheid van Boxtel aan· de Hertog van 
Brabant in leen opgedragen. Nochtans 
spreekt men ook in later tijd - en zelfs 
na de vrede van Munster, om zich tegen 
de inlijving bij het generaliteitsland te

verzetten - van Boxtel als een vrije 
baronie des rijks. 
Het goed Stapelen is echter, voor zo
ver thans is bekend, steeds een Brabants 
leen geweest, tet"Wijl de heren van Box
tel sedert 1420 ook het dorp Liempde 
met ap- en dependatiën in leen hielden 
na de Hertogen van Brabant. 
Van hun kant traden de heren van 
Boxtel wederom als leenheer op. Daar- . 
toe bestond er te Boxtel een Leenhof.
Dit leenhof hangt mitsdien samen met 
het middeleeuwse leenstelsel. Het leen
hof te Boxtel zal men moeteq beschou
wen als een achter-leenbank. De heren 
van Boxtel als leenmannen van de kei
zer of van' de hertog van Brabant, had
den zelf weer achterleenmannen. Perso
nen, die landerijeq of andere goeder�n 
in gebruik hadden, leenroerig aan Boxtel, 
moesten bij opvolging van vader op 
zoon of bij andere bezitsovergang leen-

Ter erkenning van het verdienstelijk 
werk door de jonge mannen in de voor 
het vaderland moeilijke tijd verricht, is 
f-'ezocht naar een middel wa�_ruit . de 
waarderino voor hen zou bh1ken; en 
deze nu �ordt tot uitdrukking gebracht 
in de uit te reiken oorkonden. 
Ter herdenking van de vier gevallenen 
uit onze gemeente verzocht de Burge
meester een minuut stilte. Hierna werd 
medegedeeld, dat de oorkonde ing�lijst 
aan hunne families zullen worden uttge
reikt. 
Verv0loens las hij de namen der gede
mobilis�erden, wien hij persoonlijk de 
oorkonden ter hand stelde. 
De heer Carpay, ontwerper van de oor
konde, gaf hierna een verklaring van de 
tekening. 
Vervolgens sprak nog Pater van Eijk, lid 
van de Demobilisatieraad, �n Lt. Mo
lenbeek, chef van het gewestelijk Bur. 
voor Gedemobiliseerden, die mededeel
de, dat hij elke eerste Dinsdag van de 
maand in de morgenuren op· het Ar
beidsburéau te Boxtel zitting zal houden 
om belanghebbenden van advies te die
nen bij eventuële moeilijkheden. 
De heer P. Hendriks dankte namens 

• zijne kameraden.
In gezellig samenzijn werd daarna now
enige tijd doorgebracht.
KAJOTTERS-KERSTAVOND.

Dinsdagavond 28 DecembeF vierden de
Kajotters, in een intiem gehouden bij
eenkomst, Kerstmis.
De stemmig, versierde Kajuit herbergde
deze avond een groot aantal Kajotters,
wie een gezellige Kerstavond werd ge
boden.
De aalmoezenier zette de betekenis van
Kerstmis voor de Kajotters uiteen; het
KA.J-koor zong -:- zeer verdienstelijk
- enkele Kerstliedjes; een kerstverhaal

• van Antoon Coolen schilderde de groot
heid van Kerstmis door alle eeuwen en
voor alle volkeren; een kerst-tractatie
was een gewaardeerde afwisseling in het
programma; diocesaan secretaris Piet
Hendriks gaf een relaas over de toe
stand in Duitsland op Kerstmis 1948. Dit
alles reeg zich aaneen tot een feestelijk
kerstprogramma, dat de Kajotters ruim
twee uren in de sfeer van Kerstmis hield.
Een zeer geslaagde avond.
VOGEL TENTOONSTELLING
,,VOGEL VREUGD".

Gedurende de Kerstdagen hield de ver
eniging "Vogelvreugd" in de zaal van
café H. van Rooij een uitstekend ge
slaagèle vogeltentoonstelling.
Op deze keurig verzorgde vogelshow
kon men zeer overzichtelijk de. verschil
lende soorten binnenlandse en tropische
vogels bewonderen, terwijl men van de
bestuursleden desgewenst een interes
sante toelichting kon krijgen. Zeer velen
hebben van deze geboden gelegenheid
dan ook gebruik gemaakt om eens na
der kennis te maken met de prachtige
tentoongestelde vogels.
Zeer interessant was ook de collectie op
gezette vogels, beschikbaar gesteld door
Huize de la Salie, terwijl ook de stand
van Van Oers, waar men voorgelicht
werd omtrent het juiste voer van vogels,
grote belangstelling trok.
Men verzocht ons mede te delen, dat
men bij de vereniging "Vogelvreugd"
(F. v. d. Langenperg, Deken Spiering
straat 13) een vogelhuisje kan aanvra
gen, dat de leden in hun vrije tijd ma
ken en slechts tegen de kostende prijs
aan. eventuële vogelliefhebbers over
doen. Ongetwijf Id zal van deze zeer te
waarderen· actie dankbaar geprofiteerd
worden.
BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL

van 21 tot en met 27 December 1948.
GEBOREN: Nicolasine Marie dochter
van C. M. van Leeuwen en M. P. van
Leeuwen - Antonia G. H. M. dochter
van A. A. Dankers en J. A. Nieuwhart
- Maria H. J. dochter van J. P. W.
Kardurk en C. J. van Ruremonde -
WHhelmus A. zoon van A. P. v. Esch en
A. W. Machielsen - Adriana W. doch
ter van W. Hoezen en C. J. van Osch 
- Gerdina H. M. dochter van L. Pen
nings en M. G. Barten - Wilhelmina
St. C. dochter van A. Vorstenbosch en
C. C. Kerkhofs - Martina A. M. doch
ter van J. H. Geerts en A. C. van Rure
rhonde - Henricus B. P. zoon van J. A.
Mensen en B. Janssens - Johannes Th.
G. zoon van A. A. v. d. Bosch en W. A.
Brands. 

hulde brengen aan het leenhof. De term 
daarvoor in de betreffende leenakten 
luidde gewoonlijk "hulde ende eed van
trouwe doen". 
Voor deze leenhulde was- een bepaald 
tarief vastgesteld, oorspronkelijk meest 
in natura, later betaalbaar met een 
zekere som, die in de loop der eeuwen 
niet veranderde. 
De leenhulde was een soort van inkomst 
van de leenheer. In de 17e en 18e eeuw 
waren die inkomstel\ echter zeer geringi daar men altijd dezelfde leenhulde gat 
b.v. zoveel mud rogge of een hoen.
Het bestaan van een eigen Leenhof te
Boxtel wijst echter op de belangrijkheid
van de plaats en deszelfs heren.
Het Leenhof te Boxtel gaf o.m. in leen
uit:
a. het goed Blommendael (Bloemen

daal) gelegen aan de kleine Aa op
de Roond. De oudste leenakte van
Blommendael dateert van 1437. Het
goed bestond uit een hoeve met erf
en landerijen. Het perceel op de
Roond, thans nog bekend als het
"Leen" heeft indertijd tot dat goed
behoord.

b. 36 bunder lands gelegen te Uden
hout op 't Gommelen te Udenhout,

c. 21 lopensaet (lopensen) akkerland
bij de kerk van Enschot). •

d. het huis enz. ,,de Spijckert?' bij het
kerkhof van Boxtel.

OVERLEDEN: Marinus Veroude, oud 76 
jaren - \'v'illem van Dongen, oud 56 
jaren -:- Laurentius van den Besselaar, 
oud 83 jaren - Petronella van de Koe.
vering, oud 73 jaren, echtgenote van H. 
Verdonk. 
NIEUWS UIT LIEMPDE. 
Op de 2cle Kerstdag 's avonds om 6 uur 
gaf de KA.B. haar jaarlijkse toneeluit
voering. Het doel dat ze beoogt is een 
gezellige avond te bieden, niet alleen 
aan haar leden, maar ook zeer speciaal 
aan alle . Liempdse .inwoners. Het stuk 
dat opgevoerd werd: ,,Ik ben maa:r een 
Paria" was gemakkelijk te volgen en was 
geschikt voor iedere Katholieke organi
satie. De spelers schenen geen moeite 
gespaard te hebben. In het algemeen be
heersten zij hun rollen goed. Verschil
lenden wisten hun rol zelfs op voortref
felijke wijze te vertolken. 
Jammer dat hun moe.ite niet :voldoende 
gewaardeerd werd. De zaal was maar 
matig bezet. Men had minstens ver
wacht, dat de eigen leden hun belang
stelling zouden hebben getoond. Behal
ve het bestuur zagen wij maar een en-
keling van de KA.B. 
M.oet men de oorzaak hiervan zoeken in
een te kort aan begrip voor culturele
ontwikkeling?
Bovendien, in Liempde, dat ons steeds
wordt afgeschilderd ;ils één van de
zeldzame dorpen waar men het nog
broederlijk eens is, hadden wij meer
belangstelling verwacht van andere R.K.
georganiseerden.
Het is echter nog niet te laat. Op 1 en
2 Januari a.s. hopen zij voor een volle
zaal te spelen.

Distributie=Nieuws 
Wijziging zitdagen afdeling Voorlichtinf 

en Centrale Kas met ingang van 
2 Januari 1949. 

De Directeur van de Distributiekrinf 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat met
ingang van 2 Januari 1949 de zitdagen 
voor particulieren voor de onderstaande 
gemeenten worden gewijzigd. Voor de 
hieronder niet genoemde gemeenten blij-
ven 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.
SCHIJNDEL: zitting zal worden gehou
.den op Woensdag en Vrijdag van 9-
12.30 en van 14-15.30 uur.
ROSMALEN: zitting zal worden gehou
den op Dinsdag van 9-12.30 en van
14-15.30 uur.
ST. MICIELSGESTEL: zitting zal wor
den gehouden op Donderdag van 9-
12.30 en van 14-15.30 uur.
0FFICiëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 2 tot en met 
15 Januari 1949.

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonnen voor vlees:· 
521, 523 vlees 100 gram vlees 
522 vlees 300 gram vlees 
Alle bonkaarten 901: 
527 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of vet. 
Bonkaarten KA, KB, KC 90_1: 
531 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of vet. 
532 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas 
533 Algemeen 125 gram koffie.· 
B 545 200 gram kaas of 250 gram 

korstloze kaas 
Bonkaarten KD, KE 901:
537 Algemeen 125 gram boter of mar-

garine of vet . 
538 Algemeen 100 gram kaas of' 125

gram korstloze kaas. 
Tabak- en Diversenkaarten 
QA, QC 901: 
11 Taba_k, 14 Diversen 2 rantsoenen 

tabak 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZE, MD, MF, 
MH 901 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken): 
Geldig zijn de bonnen van strook B. 
Deze bonnen zijn 14 ,dagen geldig. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Donderdag 30 December • a.s. worden 
gebruikt. 

► 



Foto-Atelier 
JOS. W. DE KONING 

Korte Kerkstraat 10 

wenst cliënten en vrienden 
Zalig Nieuwjaar 

Aan cliëntèle, vrienden en ken
nissen Gelukkig Nieuwjaar 
C. v. d. SLOOT-WAGENAARS

Kruidenierswaren 
Tongeren '.26a. 

Mej. C. v. HEEREBEEK 
Gediplomeerd Coupeuse 

Lennisheuvel 116 

wenst haar klanten en kennissen 
Gelukkig Nieuwjaar 

A. VOGELS
Melkslijter van de Coöp. 
Zuivelfabriek "De Hoop" 

wenst al zijn klanten een Zalig 
en Voorspoedig Nieuwjaar. 

SLAGERIJ BAAIJENS 
Nieuwe Kerkstraat 99

wenst cliëntèle en vrienden een 
Zalig Nieuwjaar 

FIRMA OPHEIJ 

wenst allen een 
Gelukkig Nieuwjaar 

KAREL VAN DEN BRAAK 
Koster Parochie H. Hart 
Nieuwe Kerkstraat '.28 

wenst vrienden en begunstigers 
een Zalig Nieuwjaar. 

A. v. d. MEIJDEN
Brood- en Banketbakkerij 

wenst allen een 
Zalig Nieuwjaar 

A. v. ROOIJ-v. LAARHOVEN
Kruideniersbedrijf 
Breukelsestraat 89 

wenst alle cliëntele een 
Zalig Nieuw1aar 

Aan cliëntèle, vrienden en ken
nissen Gelukkig Nieuwjaar 

J. J. SMITS 
Grossier in Chocolade 

en Suikerwerken 
Molenstraat 75 Boxtel 

A. v. ERP & Zn.
Brandstoffenhandel

Expediteur - Café ' 
Zandvliet '.26 

wenst cliëntèle, vrienden en be
kenden een Gelukkig Nieuwjaar. 

HEIJMAN'S 
Schoenen- en Lederhandel 

wenst klanten, kennissen en 
vrienden een 

Zalig Nieuwjaar 

Firma 
WED. P. SPIERINGS 

Breukelsestraat 88

Zalig Nieuwjaar 

W. WILLEMS
Slagerij

Van Osch & Van Leeuwenstr. 39 
wenst klanten, vrienden en be
kenden een Zalig Nieuwjaar 

Brandstoffenhandel 
A. v. NOSTRUM

v. Osch &. v.- Leeuwenstraat 53
wenst klanten, vrienden en ken
nissen een . 

Zalig Nieuwjaar 

: J. v. d. HEIJDEN-DE MAN 
Spoorstraat 5 - Boxtel 

wenst klanten en vrienden een 
Zalig Nieuwjaar 
B. HENDRIKS

Levensmiddelenbedrijf 
,,TAFI" 

wenst allen een 
Gelukkig Nieuwjaar 

J. v. LAAN
Filiaalhouder Albert Heijn N.V. 
wenst alle klanten, vrienden en 
bekenden een 

Zalig Nieuwjaar 

Alle cliëntèle en begunstigers een 
Zalig Nieuwjaar 

FIRMA M. A. JOOSTEN 
Schilders 

Prins Hendrikstraat 1 • Boxtel 

P.C. v.d. WEIDE 
Schoevhandel 
Stationstraat '.24 

Zalig Nieuwjaar 

A. W. LIGTENBERG 
Agent Centraal Ziekenfonds 

wenst alle verzekerden, vrienden 
en bekenden een 

Zalig Nieuwjaar 

GARAGE LOOYMANS 
Eindhovenseweg 31 

wenst allen een 
Zalig Nieuwjaar 

De Legeraalmoezenier 
ALPH. K. M. VAN DE LAAR 

Rechterstraat 15, wenst Katholiek 
Thuisfront en alle kennissen m 
Boxtel een Zalig Nieuwjaar. 

Vanuit Ned. Indië wens ik mijn 
ouders, meisje_ broers en zusters, 
n;i��den en bekenden een Zalig 
en \'(.,urspoedig 1949. Korp. P. C. 
v. ,l. PASCH, 2e Eskadron, 2e
Reg. I-luz. v. Boreel, Veldpost,
Soerabaja.

\/,muit Soerabaja wenst Sergt. Fr.
VORSTENBOSCH, Lr. 261107211 
!Oe Genie Veld Cie. 2e Divisie,
Veldpostkantoor Soerabaja, ou
ders, verloofde, familie, vrienden
en kennissen een voorspoedig
Nieuwjaar.

J. M. DE JONG, Sld. te klasse,
Reg. P. Lnr. 251203116, Staf
Comp. III-10 R.l., Veldpost Bata
via, wenst vanuit Priok N.O.!.
aan vrienden en kennissen een
Zalig Nieuwjaar en spoedig
weerzien.

Langs deze weg wens ik mijn 
ouders, fan1ilie, vrienden en ken
nissen een Zalig Nieuwjaar. Dpi. 
Sold. A. J. SCHALKX, Lgn. 
261101193 V.B.D. Stafc. 4-10 R.!. 
C. Div. 7 Dec., Veldpost, Batavia.

., 

Familie en bekenden, Kath. 
Thuisfront en Voetbalver. ,,Box
tel" wens ik allen een Zalig 
Nieuwjaar. Dpi. Sld. P. J. VOETS 
Lgn. 251217111. Ost. Cornp. 3 R.!. 
7 Dec. Div., Medan. 

Korp. A. H. v. d. BOGAARD, 
Lnr. 251031111, Ie Comp. Com
mando Luchtvaarttroepen 16 V.B. 
Kali-Djati, Veldpostkantoor, Ba
tavia, wenst zijn ouders, broers, 
zuster, kennissen, Kath. Thuis
front en Kajotters een Zalig 
Nieuwjaar. 

Dpi. Sold. LEO v. d. LAAK, Lgn. 
280329668, C. Cie. 402 Bat. Inf., 
Semarang, wenst ouders, verloof
de, vrienden, familie en kennissen, 
bestuur en leden der R. K. S. V. 
Boxtel een voorspoedig nieuwjaar. 

Ik wens mijn ouders, broers en 
verloofde, familie en vrienden een 
Zalig Nieuwjaar. Sold. H. P. v. 
WEERT, Lgn. 280304671, 3e Pel. 
3-402, Bat. Inf., Veldpost, Sema
rang. 

Dpi. Sold. GIJS VAN ROOIJ, 
wenst familie, vrienden, kennis
sen, Kath. Thuisfront en sport
vrienden een gelukkig Nieuwjaar 
vanuit Suriname. 

• ZALIG NIEUWJAAR
PARFUMERIE EN DAMESKAPSALON 

M. J. VAN DEN BROEK

• 
BREUKELSESTRAAT 34 e 

:..Jet Bestuur en de leden van Katholiek Thuisfront St. Petrus 
wensen aan alle Jongens in Indië 

Een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar 
Zij bedanken tevens al degenen, die in de loop van dit jaar 
het mooie werk van het Thuisfront hebben gesteund en 
.bevelen ook dit jaar het Katholiek Thuisfront en zijn vele 
zorgen aan hun weldoende belangstelling aan. 

NEDERLANDSE KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING 
Afd. Boxtel 

Wenst haar Adviseurs, Besturen en Leden van Vakgroepen 
en Instellmgen, alsmede Geestelijke en W erelqlijke Overheid, 
Besturen en Leden der andere Standsorganisaties een 

ZALIG NIEUWJAAR 

H. M. v. d. BRAAK

Bloemenmagazijn ,,'t Centrum" 

wenst alle cliëntèle, vrienden en 
bekenden een 

Gelukkig Nieuwjaar 

PIET VAN HEESCH 
Stucadoorsbedrijf 

Onrooijsestraat 19, Boxtel 
Z. N. 

BAKKERIJ "'T HOEKSKE" 
Rechterstraat 15 

wenst allen een Zalig Nieuwjaar. 
"' 

W. v. d. Laar

W. PRICK
Rechterstraat 

Wenst allen een 
Zalig Nieuwjaar 

W. SPOORENBERG
Slijterij 

wenst cliëntèle, vrienden en be
kenden een 

Zalig Nieuwjaar 

J. v. WEERT
Handel in Koloniale Waren 

Nieuwstraat 37 
wenst klanten,. vrienden en be
kenden een Zalig Nieuwjaar. 

LIEMPDE 

Het plaatselijk Comité van Her
wonnen Levenskracht wenst pa
tiënten, donateurs, bestuur en 
leden K. A. B. 

Zalig Nieuwjaar 

ANDR. VAN HAL 

Granen en Meel 
te Liempde 

allen Zalig Nieuwjaar 

H. v. d. ANKER, LIEMPDE
Brandstoffenhandel

wenst iedereen een 
Zalig Nieuwjaar 

Gods rijkste zegen in het 
Nieuwe Jaar 

C. LIKET-v. d. BIGGELAAR
Metsel- en Stucadoorsbedrijf

Schoolstraat A 50, Esch. 

BAKKERIJ "DE KROON" 
Firma Goossens 

v. Osch & v. Leeuwenstraat
Boxtel 

wenst klanten en vrienden een 
Zalig Nieuwjaar 

VAINI ELLE 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

Wij wensen onze cliëntèle, vrien
den en kennissen Zalig Nieuwjaar 

JAC. MELIS -v. ROOIJ 
Eindhovenseweg 1'.2 '•' 

F. J. WITTEVEEN 
Manufacturen 

en Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18 

Zalig Nieuwjaar 

FRITS GHIJSENS 
Rechterstraat 48 

Aan allen een 
Zalig Nieuwjaar 

F. J. WITTEVEEN 
Woninginrichting 

Rechterstraat '.2'.2 - Boxtel 
Zalig Nieuwjaar 

P. J. v. cl. BRANDT-BAAIJENS 
Nieuwe Kerkstraat 48 

Smederij' - Kinderwagens 
Rijwielen en Kachels 

wenst allen een Zalig Nieuwjaar 

M. MELIS
Sigarenmagazijn 

"enst cliëntèle, vrienden en be
kenden een Zalig Nie_uwjaar. 

J. J. KNOOPS 
Breukelsestraat 40 

wenst cliëntèle, vrienden en ken
nissên een 

Zalig Nieuwjaar 

GOOSENS 
IJzerwaren 

en Huishoudelijke Artikelen 
DROGISTERIJ "DE MOLEN" aan allen een Zalig Nieuwjaar 
wenst allen een Voorspoedig en 
Gelukkig Nieuwjaar. 

Aan cliëntèle en vrienden een 
Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar 

C. C. v. ROOIJ
Garage

Bosscheweg 49 • Boxtel 

Mej. J. J. FONTFREIDE-
v. NISTELROOIJ 

Rechterstraat '.20 

wenst alle leerlingen en oud-leer
lingen een Zalig Nieuwjaar. 

SLAGERIJ v. NISTELROOIJ 

Rechterstraat '.20 

Z. N. 

LAMBERT v. d. VLIERT 

Rechterstraat 13 
Boxtel 

Zalig Nieuwjaar 

Sigarenmagazijn 
H. VOETS-DRIESSEN

wenst begunstigers en vrienden 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

Manufacturenhandel 
,.KLEIN MAAR DAPPER" 

wenst klanten, begunstigers en 
vrienden een 

Gelukkig Nieuwjaar 

wij wensen cliëntèle, vrienden en 
kennissen een Gelukkig en Voor
spoedig Nieuwjaar 
D. G. VOS Stationstraat 

Fa. J. VERHEIJDEN & Zn. 
Stationstraat 91 

Boxtel 
Z. N. 

A. N. KOOL 

Zuivelhijndel 
en Kruidenierswaren 
Van Coothstraat 5 

Gelukkig en Voorspoedig 1949 

JOH. THIJS v. d. BRANDT 
Stationstraat 38 Boxtel 

wenst klanten, familie en vrienden 
een 
Voorspoedig en Zalig Nieuwjaar 

A.v. d. BRAND
Herenkapper

Breukelsestraat 7 
wenst klanten en vrienden 

Gelukkig Nieuwjaar 

Wij wensen onze geachte cliën
tèle een Gelukkig Nieuwjaar 

GEBR. VAN WEERDT 
Brandstoffenhandel - Boxtel 
Molenwijk 4 - Telef. 307 

JAN VAN LIEMPT 
Bakkerij 

Stationstraat 63 
Zalig Nieuwjaar 

M. SLIJTERS
Melkhandel - Tongeren '.28 

wenst klanten, vrienden en be
kenden een 

Zalig Nieuwjaar 

FRANS HAZENBERG 
Bakkerij Breukelsestraat 

wenst vrienden, kennissen en 
cliëntèle een 

Zalig Nieuwjaar 

Accountantskantoor 
ANT. S. P. v. d. HORST 

Belastingconsulent 
Rechterstraat 41 Z.N. 

H. VAN EIJK·DE LOUW
Breukelsestraat 42

HERENMODE 
Zalig Nieuwjaar 

Bestuur en Leden van de 
R.K. Gildenbonds-Harmonie 

wensen Geestelijk Adviseur, Be
schermheer, Ereleden en Dona
teurs een 

Zalig Nieuwjaar 

C. NOUWENS
Breukelsestraat

wenst zijn klanten een 
Zalig Nieuwjaar 

C. A. LIGTENBERG
Agent Levensverz. ,,Concordia" 
lnst. K.A.B. en Bossche Brand

waarborg Mij. van 1841 
wenst zijn Cliënten een Zalig 
Nieuwjaar. 

De R.K. BOUWVAKARBEIDERS
BOND, afd. Boxtel, wenst haar 
Adviseur en Leden een 

Zalig Nieuwjaar. 

Schildersbedrijf 
Fa. M. A. JOOSTEN 
Prins Hendrikstraat 

Z�lig Nieuwjaar 

Het Bestuur en de Aalmoezeniers 
van de K.A.J., afd. BOXTEL, 
wensen alle Kajotters met hun 
ouders een 

Zalig Nieuwjaar. 

Het Bestuur van de 
R.K.S.V. ,,BOXTEL" 

Afd. Voetbal 
wenst geestelijk adviseur, trainer, 
leden, supporters en ddn;i'teurs een 

Gelukkig Nieuwjaar. 
STUCADOORSBEDRIJF 

A. COVERDE
Brugstraat 18

wenst vrienden, kennissen 
en cli ën tè Ie een 

Zali!!' Nieuwiaar • 
't ANKER 

C. DE JONG-v. KEMPEN
Van Hornstraat 1'.2

Zuivel- en Kruideniersbedrijf 
wenst cliëntèle, vrienden en ken
nissen een Zalig Nieuwjaar. 

Aan alle vrienden en bekenden 
een Zalig Nieuwjaar 

J. v. BOXTEL
Rechterstraat 61

De firma 
J. M. v. GEEL-DE KONING

wenst alle cliëntèle
een Zalig Nieuwjaar 

Melkhandel en Kruidenier 
A. KELDERS

wenst alle klanten een 
Zalig Nieuwjaar 

A. HEEREN-v. GALEN
Electrische Bakkerij

wenst al zijn cliënten en begun
stigers een Zalig Nieuwjaar. 

De BOXTELSE BILJART BOND
wenst alle aangesloten verenigin
gen met hun besturen en lèden 

een Voorspoedig Nieuwjaar 

W. SNELLAARS
Kapsalon en Parfumerie 

Molenstraat 4 
wenst cliëntèle, vrienden en ken
nissen een Gelukkig Nieuwjaar. 

DE NACHTWACHT 
wenst cliëntèle, vrienden en ken
nissen Zalig Nieuwjaar. 

J. A. VAN UDEN 
Merheimstraat 17 

Alle leerlingen, oud-leerlingen, 
vrienden en kennissen 

Zalig Nieuwjaar 
'LENY VERHAGEN 

Modevakschool, Frans Staelstr. 18 

A. G. JANSSEN 

wenst cliëntèle, vrienden en be
kenden een Zalig Nieuwjaar. 

Het Bestuur van de 
R.K. Textielarbeidersbond 

"ST. LAMBERTUS", afd. Boxtel 
wenst Geestel. Adviseur en Leden 
hier en in N.O.!. een 

Gelukkig Nieuwjaar 

Het Bestuur der K. A. V.
wenst haar adviseur, leden en 
kennissen een 

Zalig Nieuwjaa· 

Firma v. HOUT-VERVERGAARD 

Stationstraat 

Wenst hare cliëntèle 
Zalig Nieuwjaa: 

Drogisterij A. DE HAAS
Stationstraat 18 

wenst allen een 
Voorspoedig 194S 

A. v. d. SANDE-THEUWKEN�
Stationstraat 

wenst allen een 
Gelukkig Nieuwjaa;-

BAKKERIJ JAC. CHIJSENS 
Stationstraat 10'.2 

wenst klanten en vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar 

W. S. SPOORMAKERS-
v. d. SANDE 

Stationstraat 
Zalig Nieuwjaar

Wij wensen allen een 
Zalig Nieuwjaar 

J. A. GEMEN 
Schoen- en Sporthandel 

Stationstraat 14 - Boxtel 

W. H. v. d. WETERING 
IJzerwaren en Gereedschappen 

Stationstraat '.26 - Telefoon 273 
Boxtel 

wenst allen een Zalig Nieuwjaaf 

FIRMA PAAIJMANS 
• Stationstraat 40

wenst alle cliëntèle en bekende11 
een Zalig Nieuwjaar 

H. MANDOS- DE KONING
Stationstraat 1'.2 

Zalig Nieuwjaar

Wij wensen onze cliëntèle, vrien-, 
den en bekenden een Gelukkig en 
Voorspoedig Nieuwjaar 

Foto-atelier en Fotohandel 
VAN ELTEN 

Stationstraat 9 - Boxtel 

A. v. KOL
Magazijn "De Bijenkorf" 
Stationstraat 55, Markt 4

Zalig Nieuwjaar 

Aan cliëntèle en vrienden eei, 
Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar. 

C. J. BEVERS
Schildersbedrijf - Molenstraat 8"

MAISON VERHEIJDEN 
Dameshoeden 

Stationstraat 89 
Zalig Nieuwjaar 
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PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE Zondag na Nieuwjaar (2Jan. 1949) ZONDAG :half 7 l.j. Edelachtb. Heer Wouterus v. d. Laar en Mevr. Regina hsvr.; 8 uur l.j. Hendrica Hendricus v. Aarle; 10 uur de Hoogmis tot welz. der par.; 3 uur Lof. MAANDAG: 7 uur z.j. Marinus v. d. Sande; half 8 l.j. Gerardus v. Ruremonde Johanna Catharina Maria hsvr.; 8 uur 1.j. Petrus Smulders.DINSDAG: 7 uur z.j. Johannes Welvaarts; halfl8 l.j. Ida Petrus Smuid ers; 8 uur 1.j. Hendrik v. d. Meyden.WOENSDAG: 7 uur z.j. WilhelminaJohannes Welvaarts; half 8 l.j. Wilhel-111ina v. d. Meyden; 8 uur l.j. MartinusWelvaarts.DONDERDAG, feestdag van Driekoningen, geen geboden feestdag:6 uur I.m. tot welz. der par.; 7 uur l.j.Johanna Martinus Welvaarts; 8 uur I.m.voor de leden der H. Kindsheid; menwordt verzocht gedurende deze H. Misde banken en stoelen in de middengangvrij te laten; 10 uur z.m. v.w. Kath.

·Thuisfront; 3 uur Lof, vóór en na hetLof biechthoren tot 4 uur. In alle H.Missen de 1e schaal voor de AfrikaanseMissies.VRIJDAG, 1e Vrijdag der maand:half 7 I.m. bijz. noden der parochianen;7 uur l.j. Johannes Welvaarts; half 8 z.mndst. overleden familie v. Boekel-vanRumpt, deze H. Mis met uitstelling _vanhet Allerheiligste, enz.ZATERDAG: 7 uur z.j. Anna MariaJohannes Welvaarts; half 8 l.j. J-lenricusv. Erp en Johanna hsvr.; 8 uur l.j. Anton ia Willem v. d. Dungen.ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. derpar.; 8 uur z. mndst. Martinus v. Drunen; 10 uur z.j. Everd v. d. Vleuten.In de Kapel der Eerw. Zusters:Maandag 7 uur I.m. Johannes v. Kasteren overleden te Eindhoven; Dinsdag enWoensdag 7 uur I.m. Eerw. Br. Nicolaasv. cl. Meyden; Donderdag en Vrijdag 7uur I.m. Martinus v. Dijk; Zaterdag enZondag 7 I.m. Maria Martinus v. Dijk.30e Johannes v. Kasteren overleden teEindhoven.De zelatricen der H. Kindsheid worden
In plaats van kaarten. VERLOOFD: 

1 TO NNY VAN SON De Amerikaanse 

verzocht de opgehaalde contributie uiterlijk 2 Januari af te dragen aan de hoofdzelatrice. 
PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS, 
ESCH Zondag H. Naam van Jezus HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de nieuwe klokken. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. Donderdag, feestdag van de Verschijning des Heren: HH. Diensten als op Zondag. Alsnog 2e schaalcollecte voor de Afrikaanse Missies. Na het Lof gelegenheid om te biech�n tot 5 uur. Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Om half 7 uitstelling van het Allerheiligste en communie uitreiken, om half 8 Gez. H. Mis met Uitstelling, waarna Litanievan het H. Hart en Oefening van Eerherstel.'s Avonds om half 7 Lof; na het Lofeen lied ter ere van het H. Hart.Zaterdag, Priester-Zaterdag.

ZONDAG: 7 uur H: Mis Bijz. Intentie; half 9 H. Mis voor onze Militairen in Indië en elders; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis Timmermans. DINSDAG: half 8 H. Mis voor Albertus van Rulo. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Henricus van Rulo. DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes Schoones, Gertruda hsvr. en Lambertus zn.; half 9 jrgt. voor Engelbertus van Vessem; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. VRIJDAG: half 8 Gez. Gef. jrgt. voor Henrica van de Laar-Pijnenburg. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Anna Heesakkers. ELDERS: H. Mis voor Cornelia van Oers-v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van Rulo; H. Mis voor 1 -Ienricá van Rulo. ST. CHARLES, HAL, BOXTEL Zondag 2 Januari: Vandaag feest van de H. Naam Jezus. Om 3 uur uur Lof met Rozenhoedje. 
Openbare Verkoping 

van 

Winkel- en Woonhuizen 

Donderdag," feest van Driekoningen. De HH. Missen zijn zoals op Zom;lag; om 10 uur Plechtige gezongen Hoogmis. Onder alle HH. Missen collecte voor de Afrikaanse Missies. Om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Vrijdag: eerste Vrijdag van de maand. 's Avonds van 7-8 uur uitstelling van het H. Sacrament. Om half 8 begint het rozenhoedje, daarna Lof. Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur Lof. ZONDAG: half 9 H. Mis voor de familie van Heesch-van der Sanda. MAANDAG: 7 uur voor behouden terugkeer; half 8 voor Caspar van den Aker. DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda Schapen donk. WOENSDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker. DONDERDAG: 7 uur voor Gerardus van der Ven en Maria de hsvr.; half 8 jaargetijde voor Maria van GrinsvenVissers. VRIJDAG: 7 uur voor Gerardus van der Ven en Maria de hsvr. 

en HENRI v. d. EERDEN 6 Januari 1949 Maastricht, Alex Battalaan 67 Boxtel, Kerkstraat 11 
Wonder Slaapkamer te B9xtel. 

De Notarissen P. Mertens te Boxtel en J, Clercx te Breda 

DEZE WEEK 

DEZE WEEK 

DEZE WEEK 

Geen ontvangdag 
Hartelijk dank aan H.H. Geestelijken, Doctoren, Eerw. Zusters, Personeel W. v. d. Laar, Buurtbewoners en allen die blijk vanmedeleven toonden bijziekte en overlijden vanonze dierbare Man enVader.Wed. v. d. Besselaar en Kinderen Nieuwstraat 184. Te koop: een in goede staat zijnde herenfiets. Te bevragen: Selissenwal 3. 

Te koop: Donkerblauwe overjas, leeftijd 16-17 jaar, oude samenstelling, bij C. Nouwens, Breukelsestraat 59, Boxtel. 
Wegens vertrek naar Indonesië wordt aangeboden, gedeeitelijke inboedel, o.a. huiskamer- en slaapkamerameublement. Te bevragen ná 3 Jan. Molenstraat 19. 

kunnen ook wij leveren. 

Ziet onze étalage ! ! ! 

F. J. WITTEVEEN 
WONINGINR ICHTING 

Rechterstraat 22, 

EDAH 
GEEFT U t;' 

LJ� 
" 8/J AANKOOP VAN 
l<Ef/R-KOFFIE,OF WIJN, OF 
t/l(EtJR EEN WAllTJIJEVOllE 

Boxtel. 

zullen voor de Fam. van Ierse! te Breda, in Hotel Villa Catharina van de Heer A. v. d. Heijden te Boxtel, Bosscheweg 151, voor INZET op DINSDAG 11 JANUARI 1949 en voor TOEWIJZING op DINSDAG 18 JANUARI 1949 telkens des nam. 5 uur 
Publiek Verkopen : 

Koop 1. Het WINKELHUIS, waarin slagerij, met bovenwoning en erf, aan de Wilhelminastraat 20 en Julianastraat '.2, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer Eltink voor f 8, - per week. Koop. 2. De MIDDENSTANDSWONING met bergplaats en erf aan de Julianastraat 4, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de heer A. v. d. Broek voor f 4,50 \ per week. J Koop 3. De MIDDENSTANDSWONING met bergplaats, � buitengang en erf aan de Julianastraat 6, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer F. Voets voor f 4,50 per week. l 
�=:: �;::,i�E;S;�i:J:::�G m<t be,gplaa )lbuitengang en erf aan de Wilhelminastraat 18, kad. gedeelt• van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer Natten voor 
f 19,- per maand. Koop 7. De MIDDENSTANDSWONING met bergplaats 

l
buitengang en erf aan de Wilhelminastraat 16, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer Clement voor 
f 4,50 per week. Koop 8. De MIDDENSTANDSWONING met bergplaats 

Onder deze titel brachten 
WD U het afgelopen jaar de 
meest begeerde artikelen 
welke WD van onzeleveran
ciers konden betrekken. 

Gezien het grote succes, 
menen wtj het komende jaar 
op dezelfde wtjze te moeten 
verder gaan. 

Voor het in ons gestelde 
vertrouwen zeggen WD U 
harteltjk dank, wensen U een 
prettige jaarwisseling toe 
en een/ 

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. 

In 1949 

steeds gaarne tot Uw dienst. 

,, IN DEN OOIEVAAR" 

Fa. A.P. van den Boomen-Resink 
Stationstraat 43 Boxtel 

Te koop: zware masten takken op Eikenhorst. M. v. d. Steen, Selissenwal. 
KALENDER 

en erf aan de Wilhelminastraat 14, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de heer Meister voor f 4,50 �-�� 

Algemene 

JAARVERGADERING van de 
STIERHOUDERIJ op DINSDAG 4 JANUARI 1949 om 7 uur in de zaal van H. v. Rooij.A GEND A: 1. Opening; 2. Notulen; 3.Jaarverslag; 4. Rekening enverantwoording over 1948; 5.Bestuursverkiezing: aftr. J.Megens en M. v. d. Sandeen zijn herkiesbaar; 6. Mededelingen; 7. Rondvraag; 8.Sluiting. Het Bestuur
:Jl.:Jl. :fandB.ouwus. ! 

Koopt Uw GRAS• en 
KLA VERZADEN rechtstreeks zonder agenten Vraagt Prijscourant Alle soorten BIETEN ZAAD per KILO f 2.-

Zoek Uw voordeel alleen bij : 

Firma Gebr. van Oers Zaden en Granen B�eukelsestraat 112 / Boxte 1Emdhovenseweg 28 
Adverteert in 1949 in 

Brabant's Centrum 

lnd-
• VERJAARDACS-KALENDER

• 4 GQOTnRIJSVRACEN,,-
• mtd' DUIZEND P'f</JZEN

-

e P!NJKrtSCHE WENKEN 

• 4 WAAPDEBONNEN

Zonneschijn Boenwas. 
Aanvulling op onze adreslijst van 10 Dec. j.l.: 

J. W. v. Liempd, Stationstraat 63 
A. v. d. Meijden, Korte Kerkstraat 13.

}f Tevens aan onze cliënten een 
ZALIG NIEUWJAAR 

Electrische HoninRzemerij "Het Zuiden
"

,. '\ 1 Dinsdag 4 Januari begint onze 

I 
Hal9.!!��ije��!.�!!��!!o�!��t�i

r��

per week. Koop 9. Massa van de kopen 7 en 8. Koop 10. Massa van de kopen 6, 7 en 8. Koop 11. Generale massa van de kopen 1, 2, 3, 6, 7 en 8, zijnde het gehele perceel sectie F nr. 3938, groot 7.02 aren. Koop 12. Het WINKELHUIS met garage en erf aan de Kasteellaan 18, kad. sectie F nr. 4108 groot 1.76 are. Verhuurd aan de Heer J. Strijbosch voor f 8,50 per week. Huren voor kopers vanaf Ie dag der week volgend op betaling der kooppenningen. Lasten voor kopers vanaf 1 Jan. 1949. Betaling koopsommen uiterlijk 1 Maart 1949. 
Grote openbare verkoping 

van 

Schaarhout, waaronder veel boonstaken 
van de Gemeente Liempde. 

Burgemeester en Wethouders van LIEMPDE, zullen
op DINSDAG, 4 JANUARI 1949, in het Café van
C. ]. van der Velden, Dorp A 8, te Liempde, des
namiddags om 3 uur, bij opbod verkopen,

55 kopen schaarhout 
waaronder veel boonstaken. - De kopen zijn door
lopend genummerd van 1 t.e.m. 55 en gespecificeerd
als volgt:
De kopen van 1 t.e.m. 47 liggen op Ooijendonk. -
De kopen van 48 t.e.m. 51 liggen langs de Vleut
straat. - De kopen van 52 t.e.m. 55 liggen langs de
Rooijse dijk.

Burgemeester en Wethouders van Liempde,
De Burgemeester, G. J LAURI]SSENS.
De Wethouder, P. H. VAN DE WIEL.

Liempde, 28 December 1948.

Hebt U onze Leesbibliotheek al bezocht 
met onze ruime sortering historische-, sociale-, psy
chologische-, detective-, cowboy- en damesromans?
Verder populair-wetenschappelijke werken, kinder
boeken etc. etc. ,,Elck wat wils". 
Slechts éénmaal inschrijfgeld à f 1,50. Catalogus
binnenkort aanwezig. - Wij wensen onze lezers een• 

ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR.
THOM. HURKS, RECHTERSTRAA T 54 

Uit de hand te koop: 1
van de uitzonderlijk lage prijzen ! 

1 
F. J. Witteveen Woninginrichting I twee middenstandswoningen

Rechterstraat 22 Boxtel. 

R. ..1 gelegen Van Osch & Van Leeuwenstraat nrs 

-,. .r 55 en 57. Bevragen: Prins Bernhardstraat 8. 

\ 

Zo juist ontvangen : 

Jongens winterjassen prima kwaliteit donker blauw in de maten van 6 tot 15 jaar. 
Tweed jassen diverse kleuren in de maten 44 tot en met 52. 
Egyptisch linnen heren regenjassen mooie kwaliteit maten 44 tot 52. 
Heren winterjassen in effen en visgraat pracht kwaliteit, maten 44 tot en met 52. 
Een bezoek aan onze zaak loont altijd de moeite 

,,:J.-n den Ooievaac
,,

Fa. A. P. van den Boomen•Resink 
Stationstraat 43 Boxtel. 

Bezoekt alle de Bonte Avond 
gegeven door de R.K.J.B. en de 
Zangclub van de Boerinnenbond. 

Driekoningenavond om 7 uur in "De Ark", Leden vrij toegang op vertoon lidmaat• schapskaart. Niet•leden entree 50 cent. 
Prettig wonen in EIGEN huis! Vraag eens de aardige ROHYP-6 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 1W.J 

Inlichtingen bij den Districts-lnspecteur N. TH. RUITER, Kruisstraat 31, Den Bosch, tel. 8427
MN#IRl#¾if!é'@ 

DRUKKERIJ, TIELEN is de d�ukkerij vöor- handels-,.- reclam·è _ _,··�., fainili�d�ukwerk 
, ' . .. 

' "

/ 



,ZIJ DIE VERTROKKEN ...... .

Het moet al verschillende eeuwen geleden zijn, dat de eerste monniken, Angelsaksen, per schip ons land binnenvoer·en, om onder de leiding van St. Willibrord aan onze voorvaderen de blijde boodschap van het H. Evangelie te verkondigen. En we mogen het dan ook een bijzondere genade van 0. L. Heer noemen, dat nu, na eeuwen, ieder jaar enkele van Boxtel's beste zonen vaarwel toeroepen aan alle banden, die hen verbinden aan eigen familiekring en kennissen. 

hun dikwijls zware en moeilijke arbeid. Ik hoef hier niet te schilder-en, welke gevolgen de oorlog in de missielanden heeft teweeggebracht. We ondervinden zelf de grote terugslag, die overal op godsdienstig gebied te bespeuren is in eigen land. In de missie, waar het aantal priesters veel kleiner is. waar de afstanden veel groter zijn en de finantiële mogelijkheden veel kleiner zijn, is deze achteruitgang zeer zeker nog in erger mate aanwezig. Het is vanzelfsprekend, dat de arbeid van de missionaris hierdoor nog veel moeilijker wordt. En daarom bij het begin van dit nieuwe jaar vragen de Missionarissen opnieuw de aandacht in Uw gebed. Uw gebed, om God's zegen te vragen over hun moeizaam pogen, Uw gebed, opdat 0. L. Heer nog vele jongens van Boxtel tot Priester en Missionaris moge uitverkiezen. En dit alleen is mogelijk, wanneer we in onze gezinnen weer gaan terugkrijgen de echte godsdienstzin en de geloofsbelevenis, zoals we die nog terugkennen uit onze jeugd. Moge het nieuwe jaar ons dit weer brengen: de godsdienst terug aan de huiselijke haard. Dan spreekt het van zelf, dat ook de missionarissen in uw gebed niet vergeten zullen worden. 

En daarom mag dit hoekje in het Nieuwjaarsnummer van Brabant's Centrum zeker niet achterwege blijven, terneer daar we hierdoor nog eens te meer herinnerd worden aan de talrijke dorpsgenoten� die hen reeds voorafgegaan zijn in de prediking van het Evangelie aan de heidenen. Zo vertrokken i11 het afgelopen jaar: Pater van Schijndel, W.P., naar Noord-Afrika (Kabylië); Broeder van Rooy (van de missionarissen van Scheut) naar de Belgische Congo, Vicariaat van Kasan. Pater Meulendijk S.V.D., naar O Indië (Timor). Deze jonge mannen vragen niet om Uw belangstelling, maar ze vragen op de eerste plaats om Uw biddend medeleven met 
Geestelijk Leven 

Als Boxtelse ingezetenen kennen we 
allen de Missiehuizen en procures, 
die in Boxtel sedert jaren gevestigd 
zijn. Toch lijkt het ons nuttig, in dit 
nieuwjaarsnummer onze lezers en 
lezeressen eens kennis te doen ma
ken met het doel van de verschillen
de missie-orden die hier gedeeltelijk 
de opleiding voor het missiewerk 
verzorgen. En we zijn ervan verze
kerd, omdat nu eenmaal bij de 
meesten het onderscheid niet verder 
gaat dan de kleren, dat het voor 
velen een openbaring zal betekenen. 

CONGREGATIE VAN DE WITTE ZUSTERS De Congregatie _van de Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika - Huize Lavigerie, alhier - is dit jaar door Rome to, een zelfstandige Nederlandse Provincie verheven. De Nederlandse \Xlitre Zusters kregen een eigen missiegebied toegewezen met een • gedeelte van Tanganyka Territory, gelegen in Brits West Afrika.De Nederlandse Provincie is verdeeld inde Apostolische Vicariaten Kigoma, Tukuyn, T<1bora en Karema.Als Apostolisch Vicaris werden benoemdMgr. van Sambeek (Nederland) overKigoma, Mgr. Trudel (Canada) overTabora en Mgr. Sjedle (Engeland) overKarema. De Apostolische Prefect, Mgr.Van Oirschot, werd aangesteld over Tu
kuyn.Provinciaal Overste werd Mère St.Eugène - die reeds 29 jaar in de missiete Afrika heeft gewerkt - met alsraadsleden Mère Gertrude en MèreRainolda. De zelfstandigheid betekentgeen splitsing of scheiding; zij is eengroei der Congregatie van de WitteZusters. Het internationale karakter derCongregatie zal in de toekomst dan ookbewaard blijven.De Congregatie, die bijna tachtig jaargeleden door Kardinaal Lavigerie ge-. sticht werd, telt momenteel 1542 zusters,waarvan 261 Nederlandse.Ruim 200 hiervan zijn in de missie werk
zaam.Van de 33 Europese missiehuizen staaner 3 in Nederland en wel een procureen studiehuis te Boxtel, Sancta Monicate Esch voor het Noviciaat �n het ditjaar geopende huis te Maarn (Utrecht),ingericht voor het postulaat.Het doel van dit postulaat is jongemeisjes van minstens 18 jaar, van goedeaanleg en soliede deugd, die roepinggevoelen voor het missieleven, te vormen tot zusters missionarissen. De congregatie heeft haar missie uitsluitend inAfrika en de zusters worden gezondennaar- posten, waar de witte paters reedsgevestigd zijn. Zij hebben de taak dewitte paters bij te staan in de uitoefening van het apostolaat bij de heidensevrouwen en kinderen en de verzorgingvan de zieken in de gasthuizen en de
hutten.. De congregatie heeft geen werkkring inNederland. 

dagelijks gebed om meerdere kloosterroepingen, tot redding van de Afrikaanse zielen, dagelijks op zijn plaats is. 
7DE WITTE PATERS- Voor de inwoners van Boxtel zijn deWitte Paters geen vreemden.Iedereen heeft ze wel eens ontmoet in hun zwierige, schilderachtige, Arabische kleding, die bestaat uit "gandoera" (toog), ,,burnoes" (mantel) en rode 
11chec/1ia" (muts). - Algemeen noemt men hen: ,,WittePaters"; maar toch zijn zij geen religieuzen in de strikte zin: de Witte Paters doen geen kloostergeloften.- Het is een gezelschap (Sociëteit) vanmissionarissen, die in familie-verbandsamen werken en leven, terwijl ze zichaan hun Sociëteit verbinden door eeneed van gehoorzaamheid.- Zelfs de meest afgelegen mis0iepostdraagt dat stempel van familiale samenleving; immers altijd en overal moetenzij met drie leden (Paters of Broeders)samenwonen. Deze regel is de grondwet van hun instelling.- \'v'ij zeiden reeds dat de Witte Patersgeen kloosterlingen zijn: zij zijn echterevenmin parochiële wereldgeestelijken.Hun engste doel is de Missie, d.w.z. de vestiging van Christus' rijk onder de heidenen. Zij zijn uitsluitend Missionarissen.- Duizenden kilometers verwijderd vanhun Vaderland, werken en zwoegen zij om de grondvesten te leggen van de ene, ware Kerk, brengen er het geloof en trachten er een eigen inlandse clerus te vormen. Zij zijn de ontginners, de pioniers, de grondlegg�rs, de opbouwers van de Katholieke Kerk in die verre landen en wanneer de grondvesten eenmaal stevig gelegd zi_jn en een eigen inlandse clerus is gevormd, dan zijn ze bereid om elders hetzelfde werk te gaan beginnen, hun werk over te geven aan de Zwarte Priesters en zelf een nieuw arbeidsveld te zoeken. -- Hun werkterrein is Afrika, waar zij uitgestrekte missies hebben zowel in Noord, West, als Midden-Afrika. Voor die onmetelijke gebieden zijn er veel Missionarissen nodig: Priesters, die het Evangelie verkondigen en de sacramenten toedienen, Broeders die kerken en kloosters,· scholen en ziekenhuizen, werkplaatsen en bijstaties bouwen. Gezamelijk brengen zij Kerk en beschaving; maar... ze moeten eerst jarenlang opgeleid worden voor de moeilijke taak die hen wacht. Tevens moet er voor het onderhoud der Missionarissen en hun werken worden gezorgd. Kerken, scholen, ziekenhuizen en wat dies meer zij, moeten gebouwd worden, aan het zwarte Missie-personeel moeten salarissen worden uitbetaald, vele goederen moeten verzonden en voor dit alles is geld nodig, veel zelfs . en...... het moet toch ergens vandaan komen. - Deze zorg voor de opleiding vannieuwe krachten, en het steunen vandie daarginds, ver-weg, hun msieilijkwerk verrichten is de taak van het Missie-thuisfront.Het is wel duidelijk, dat de Missie ten onder moet gaan, als er hier in het Moederland niet gewerkt wordt aan deze genoemde noodzakelijkheden: de opleiding van toekomstige Missionarissen en het opsporen en aanboren van nieuwe bronnen en bronnetjes. - Hier in Boxtel nu is het hoofd-kwartier van het thuisfront van de Nederlandse Provincie der Witte Paters.

Het is de zetel van de Provinciaal, die met zijn staf meer het algemeen bestuur en de algemene administratie van de , Provincie in handen heeft. Het is tevens een Procure, d.w.z. dat men van hieruit juist die bewuste bron-· nen, waarover we boven spraken, bewerkt. Van hieruit worden de Paters en Broeders naar de Missie gezonden, hier keren ze terug, als ze na een jaar of tien, twaalf, een welverdiende korte rust komen genieten in het Vaderland: hier regelt men hun reizen en zorgt men voor het verzenden van hun bagage, van hieruit wordt de propaganda voor de Missie door lezingen, filmen, tijdschriften, boeken enz. georganiseerd. - Sinds 1924 zitten de Paters in hunhuis op de Burgakker: daarvoor hebbenze enkele jaren gewoond op de Bosscheweg (tegenover Dr. Hoek).- Vele Boxtelaren zullen ook het huisder Witte Paters kennen onder Hal,meer bekend als "Sint Charles".St. Charles is het Philosophicum derWitte Paters. (gesticht in 1892).Tijdelijk zijn hier (wegens plaatsgebrek in ons College te Sterksel) de drie hoogste klassen van bedoeld College ondergebracht. Gezamenlijk pl.m. 60 studenten, van de in totaal 220 studenten der beide Colleges. Ons leerprogram is dat van een gymnasium. Met opleiding tot Staatsexamen is dit jaar dan ook een begin gemaakt. Doch juist vanwege die recente omschakeling is over behaalde resultaten nog niets mee te delen. Alleen zij kunnen op 't College komen, die de vooropgezette bedoeling hebben om Witte Pater te worden. U begrijpt dus hieruit dat het feitelijk het KleinSeminarie is van de Nederl. Provincie doch met volledige humaniora van een Gymnasium. Onze studenten komen uitteraard uit alle provincie's van Nederland. Ze zijn allen intern en gaan 3 x per jaar op vacantie. Onlangs hebben de Witte Paters een nieuw huis gekocht in Santpoort (bij Haarlem) en zij hopen zodoende daar de nodige plaats te vinden voor hun steeds groeiende aantal klein-seminaristen, waarna Sint Charles weer zal worden als voorheen, het philosophicum 
van de Nederlandse Provincie en Postulaat voor de Broeders. 
ST. THERESIA-MISSIEHUIS Het Missiehuis St. Theresia, bij de Boxtelse gemeenschap ook wel bekend onder de naam Stapelen, alhoewel niet helemaal juist, (zie N.B.), staat onder leiding van de Priesters van Maria-Hemelvaart (Assumptionisten). 14 Leraren wijden hun krachten aan de opleiding van een kleine 140 studenten, verdeeld over zes klassen. Het studieprogram volgt het gymnasiaal onderwijs der Priester-gymnasia, zodat de studenten de gelegenheid hebben hun gymnasiale studies te beëindigen met het afleggen van het z.g. Staats-examen. (art. 12 van de H.O.W.) Gedurende de vier eerste jaren wordt hiertoe klassikaal opgeleid, waarna voor de twee laatste jaren een selectie wordt toegepast. Na afloop van hun studies hier in Boxtel treden de studenten in de Congregatie der Paters Assumptionisten (het afgelopen jaar 22.) 
N.B. Stapelen: Deze naam is vooral gehecht aan het Kasteel, alwaar de Procure en het Hoofdbestuur van de Nederlandse Provincie gevestigd is. 

Zodra de jonge zuster, na haar vormingvan een half jaar postulaat en anderhalfjaar noviciaat en haar professie in Nederland, naar haar missiegebi�d in Afrikavertrekt om een practisch vormingsjaarin het Moederhuis ·te Algiers door temaken, wordt van haar een bijzondergrote verantwoordelijkheid geëist. Vrijspoedig wordt zij aangesteld bij kweekscholen, huishoudscholen, bewaarscholen, aan tapijt- en kunstateliers in ziekenhuizen, poliklinieken, vrouwenklinieken, of bij de zuigelingenzorg. Daarnaast moeten nog huisbezoeken in denederzettingen worden afgelegd, ofschoon de laatste jaren, de negerbevolking meer en meer zelf begint te komen,als gevolg van de drang naar beschaving.Het ideaal van de stichter der congregatie, kardinaal Lavigerie, om de teneergedrukte Muzelmanse vrouw uit haarellende te helpen opstaan, is vrijwel verwezenlijkt, maar de taak in Afrika is nogzo omvangrijk, dat thans in 1949 een
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wensen medewerkers, adverteerders en lezers, 

een aalig en Voorspoedig fi'Vieuwjaar. 

Sportrevue 1948 
Met voldoening geven wij ook dit jaar weer een sport-overzicht van het afgelopen jaar, omdat de sport in onze plaats nog altijd een zeer voorname plaats in de vrije tijds-besteding inneemt. Om duidelijker te zijn: Sport betekent voor ons nog ontspanning van ons lichaam en veifrissing van de geest. Wij mogen ons daarover verheugen, want het is al lang geen zeldzaamheid meer, dat de ontspanning, die er van de sport uit moet gaan, een overspanning wordt, enerzijds door de financiële achtergrond, die men de sport geeft en anderzijds door de sportverdwazing, de zucht naar succes, die ten koste van de tegenstander bevredigd wordt. En als wij hieronder een overzicht van de resultaten der diverse verenigingen laten volgen, dient men wel in aanmerking te nemen, dat successen niet altijd de goede waardemeter vormen, doch dat bij de kwaliteitsbepaling van een sportvereniging nog vele andere factoren een voorname rol spelen. 

l1 
VOETBAL Voetbal is een blijft voorlopig nog de populairste sport in ons land. En wat de populariteit betrof, stond deze tak van sport ook dit jaar in onze plaats op eenzame hoogte. 

O. D.C.De competrt,e '47-'48 bracht de roodwit-blauwen niet het verwachte succes, al bleef men nog lang het spoor volgen van St. Michiels-Gestel. Dit jaar staan de kansen echter gunstiger. Onder de voortreHelijke leiding van de grote specialist in het moderne voetbal, trainer Jackson,' heeft O.D.C. zich een dot van een kans op het afdelingskampioenschap in de derde klasse weten te scheppen. Momenteel telt men nog twee verliespunten minder dan Sarto, die met Baardwijk, een kaper op de kust blijft. Als O.D.C.'s puike vorm constant durft teworden, dan zou men zich wel eens candidaat kunnen stellen voor het tweedeklasse-schap, waarmee een plaats alsBoxtel helemaal niet boven haar standkomt te leven.
,,BOXTEL" Boxtel voetbalde zich dit jaar weer uit de vierde klasse. Met vlag en wimpel werd het kampioenschap behaald en twee benauwde overwinningen op de degradant R.W.B., uit Waalwijk, bracht Boxtel het derde-klasse-schap. In deze oude, vertrouwde omgeving is Boxtel echter niet zo denderend gestart. Maar met nimmer aflatende ijver wordt er gewerkt om definitief uit de gevaarlijke zone te geraken en de weg te bereiden voor de jongeren, die het eerste elftal in het komende jaar hopen te vernieuwen. 

D. V. G.D.V.G., uit Liempde, had het eerste jaarin de vierde klasse niet zo "bijzonder"ingeluid. En ook dit jaar heeft D.V.G.nog niet uit de gloed van de rode lantaarn weg kunnen komen. Er was bij deLiempd�naren in de laatste wedstrijdenechter weer een opleving te bespeuren,die de beste verwachtingen wettigt.
KORFBAL Met het bereiken van de 1 e klas Brabantse Bond, daalde de belangstelling voor deze aardige sport, gezien de verminderde activiteit, de verenrgmgen, die de korfbalsport in Boxtel vertegenwoordigen. 
,,BOXTEL" "Boxtel" weert zich met haar enigste twaalftal zéér behoorlijk in haar afdeling en momenteel heeft men zich zelfs los weten te maken van de middenmoot en blijft men 'n kans, zij 't een kleine, op de bovenste plaats behouden. 

O. D.C.0. D. C., dat mede door enkele aderlatingen in de twaalftallen, wat aan activiteit inboette en de spelkwaliteit niet oppeil kon houden, is wat in de hoek gedrongen.Ma;ir aan up and downs moet men inde sport gewoon leren raken en . ... . .  voor een ommekeer is  tenslotte niet zo heel veel nodig. 
HOCKEY M.E.P. (Mea est Pilea:Mij is de bal) heeft ditjaar het zo lang begeerde tweede-klasseschap verworven. Menweert zich in deze klasse uitstekend. Metslechts 1 punt minderdan Geel-Zwart streeft men nog steeds naar het kampioenschap, terwijl men ook een eventuële promotie naar de Reserve Hoofdklasse in gedachten houdt. Veel succes! 

ATHLETIEK Behoudens de jaarlijkse Boxtelse kampioenschappen, viel er weinig activiteit te bespeuren. Er is voor athletiekvereniging O.D.C. in 1949 dus genoeg werk aan de winkel, wil deze sport nieuw leven ingeblazen worden. 

Oplossing Kerstpuzzle 
Van links naar rechts : 1. Echt; 3. Bever; 7. Branden; 9. Laan;12. En; 13. Leem; 15. Ra; 17. Kwestie;19. Lol; 21. Kil; 22. Ar; 23. Raket; 24.Klassenstrijd; 29. Hé; 30. Ambtenaar;32. Manet; 34. Es; 35. lt; 36. Salet; 39.Karnemelk; 40. Adder; 42. R. U.; 43.Arren; 45. Limonades; 47. Is; 48. Stukeerkamer; 51. Laren; 54. Ei; 55. Als;56. Dam; 58. Andoorn; 60. M.s.; 61.

TAFEL TENNIS De tafeltennissport - is in Boxtel sterk•• • vertegenwoordigd�1 I >Ï door Advance, dat 
. \ / in de Res. Hoofd-klasse een geduchte tegenstander betekent voor de andere ploegen. Het spelpeil van Advance ligt uitzonderlijk hoog, wat behalve in de competitie ook in de Boxtelse kampioenschappen duidelijk getoond werd. 

RUITERSPORT 

�-o_- De plaatselijke rijver.eniging "St. Martinus" blijft de edele ruiterr sport, in gesloten kring, terdege beoefenen, ook al lijkt het voor buiten-staanders soms, dat "St. _, .,:.... ---�- Martinus" op non-actief gesteld is. Wel is men erg gehandicapt door het gemis van een geschikt oefenterrein. En het eerste streven in het nieuwe jaar zal wel gericht zijn op dit zorgenkind van de vereniging, om daarna met verdubbelde ijver deze oude en schone sport te beoefenen. 
, DAMMEN Deze denksport heeft ook in Boxtel zijn trouwe beoefenaars, welke zich verenigd hebben inde E(erste) B(oxtelse) D(amclub). De E. B. D. was in de competitie het afgelopen jaar niet zo fortuinlijk. Men beschikte maar zelden of nooit over een volledige ploeg, zodat men met een bescheiden plaats genoe'gen moest nemen. Het jubileum-tournooi, dat zo'n succesvol verloop had, werd dit jaar beëindigd. 

DUIVENSPORT De gevleugelde vrienden van "Luchtpost" kampten ook dit jaar weer op gezette tijden en onder toenemende belangstelling, want -het moet gezegd - 't is werkelijk verbazend, hoeveel interesse er voor deze passieve sport ook in Boxtel bestaat. Vermeldenswaard is hier zeker nog de nieuwe wedstrijdvorm, waarmee de Boxtelse Luchtpost en de Tilburgse Luchtreizigers geexperimenteerd hebben. We doelen hier op de Tweede Kerstdag gehouden duivententoonstelling, waarop deze twee verenigingen ieder 150 duiven inzonden, welke door bekwame arbiters gekeurd werden. De Boxtelse ploeg sleepte op deze (tot in de finesses verzorgde) show de meeste punten en daarmee ook de overwinning in de wacht. Op 9 Januari vindt inBoxtel de return-match plaats. 
BILJARTEN De vele biljartverenigingen, die onze plaats rijk is, speelden in 1948 weer vele genoeglijke clubwedstrijdjes en bijna even vele partijtjes in de competitie van de -----•=- Boxtelse Biljart Bond. Het zou ons te ver voeren, wanneer we alle resultaten hiervan weer zouden geven. Daarom willen we volstaan met te vermelden, dat onder de vele Boxtelse biljarters veel zeer goede krachten schuilen, die bij een ontmoeten van elkaar, prima wedstrijden speelden. 

KEGELEN De Boxtelse Kegelclub Tonevido met haar prachtige banen, was dit jaar de gastvrouwe van de beste kegelaars uit de Bossche Bond, die een bondsconcours organiseerden. Op een elders gehouden bondsconcours werden door enkele leden van Tonevido opvallende dingen gepresteerd. Verder valt nog de geanimeerde onderlinge bekercompetitie te vermelden, waarin de leden naar een goede plaats op de ranglijst dongen. 
KERST-PRIJSVRAAG 

Wij herinneren er onze lezers aan, dat 

er tot 6 Januari gelegenheid bestaat de 
oplossingen van onze Foto-Kerst-Prijs

vraag in te zenden. 

Prea; 62. G.G.; 64. Krat; 65. Meineed; 68. Menen; 69. Anne.Van boven naar beneden:1. Ernst; 2. Hilversum; 3. Banketbakker;4. lri; 5. V. d.; 6. Ee; 8. Re; 9. Allen;10. Neo; 11. Aria; 14. El; 16. Alk; 18.Eiker; 20.Vrijheid; 21. Krab; 22. Ar; 25.Amsterdam; 26. Titiaan; 27. Des te; 28. Lans; 31. Estland; 33. Nakomelingen;37. Artis; 38. Luister; 41. Rest; 44. Nakaarten; 45. Largo; 46. Dans; 49. Ui;· 50. Emmer; 52. Ram; 53. Elst; 56. Dr.;57. Aak; 59. Domme; 63. Ge; 66. Ee; 67. In.
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maar ook geestelijk'. 'n voorbereiding, 
die de volle inzet van het onderwijzend 
personeel, maar ook de volledige mede
werking ·,an de ouders vraagt, wil men 
temnin�re goede resultaten bereiken. 

LAGER ONDERWIJS 
In lk>:tel vinden we momenteel vier la
gere schden voor jongens en twee voor 
meisjes. Dazrnaast komt dan nog de 
Opei1bare School. terwijl de R.K. school 
voor Buitengewoon Lager Onderwijs "St. 
Willibrordus" de zorg heeft voor het on
derwijs aan minder begaafde leerlingen. 
Hier steeg het aantal leerlingen tot 135, 
waarvan een enorm aantal van buiten 
Boxtel, terwijl wegens plaatsgebrek een 
40-tal leerlingen op de wachtlijst moes
ten worden geplaatst. In 1949 zal men 
kunnen beschikken over een observatie
klas en 'n arbeidsklas: een niet onbe
langrijke verbetering, waar een ge
schoold paedagoog de kinderen tijdens 
werk, les en spel zal kunnen observeren, 
waard.oor de beroepskeuze later aanzien
lijk wordt -vergemakkelijkt. 
In de arbeidsklas, gericht op de in Box
tel ën omgeving gevestigde industrieën, 
worden de leerlingen van 14 tot 18 jaar 
onder leiding van een technisch goed on
derlegd onderwijzer klaar gemaakt voor 
een eventueel later te kiezen beroep, 
terwijl daarnaast hun karakter en hun 
moeilijkheden zijn volle aandacht 
hebben. 
'n Bewijs van de groei van de Boxtelse 
Gemeente is wel, dat er 'n dertigtal 
jaren terug van de vier jongensscholen 
er pas één bestond! ! ! 
Dat de Bewaarschool druk bezocht 
wordt, blijkt uit het feit, dat liefst 62 
jongens en 55 meisjes in September de 
school verlieten en naar de "grote" 
school gingen!! ! 
Volgens schal'ting bezoeken ongeveer 
1400 kinderen de lagere scholen. 
Daarnaast bezitten Esch, Gemonde en 
Liempde elk twee lagere scholen. 

LIEMPSE 
R.K. BIJZONDERE SCHOOL 

De R.K. Bijzondere School van Liempde 
heeft ook voor de oudere kinderen het 
Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, 
met 2 leerjaren, zowel voor johgens als 
meisjes. 
Onder het algemeen vormend onderwijs 
is voor de jongens begrepen het bijbren
gen van de beginselen van de landbouw 
en boekhouden. 
De meisjes volgen een cursus in koken 
e n  huishoudkunde met opleiding voor 
de diploma's voor "St. Anna". 
In 1948 werd het onderwijs gevolgd door 
19 jongens en 27 meisjes. 

UITGEBREID ONDERWIJS 
Verder zijn er drie U.L.O.-scholen, een 
voor jongens en twee voor meisjes, aan 
welke· laatste internaten verbonden zijn. 
Vermeld mag worden, dat alle twee· en 
twintig candidaten voor het U.L.0.
examen van de school van de zusters 
van Duinendaal slaagden. 
De Middelbare Meisjesschool der Zus
ters Ursulinen, in September 1947 ge
opend, heeft inmiddels drie klassen, met 
een bezetting van 66 leerlingen, waarvan 
er 53 intern en 13 extern. 
Met de uitbreiding der vakken steeg ook 
het aantal docenten. 
Bij Minïsteriële beschikking van 18 Au
gustus 1948 werd de M.M.S. officiëel 
erkend. 

VAKONDERWIJS 
Het vakonderwijs neemt hier in Boxtel 
een zeer belangrijke plaats in. De leer
lingen worden opgeleid tot kundige vak
lieden, tot geschoolde arbeidskrachten. 
Voor de meisjes in Boxtel en omgeving 
bestaat er ook de mogelijkheid om via 
het volgen van practische en theoreti
sche lessen zich voor te bereiden op hun 
toekomstige taak in het huishouden. 

De Huishoudschool van de N.C.B. voor
ziet ontegenzeglijk in een grote behoef
te, omdat de lessen in wassen, huishou
delijk werk, knippen, naaien en verstel
len en het normale, algemeen vormende 
onderwijs -klaar maken voor het latere 
onderwijs, onze meisjes klaar maken 
voor het latere leven. 
Daarnaast memoreren wij bijzon
der de lessen_ voor de gehuwde vrouwen 
uit arbeidende stand, waarin duidelijk de 
opvoedende taak van de Moeder uiteen
gezet werd. Ter afwisseling werden er 
)essen in knippen en naaien gegeven. 
Ook het organisatieleven in Boxtel kan 
steeds op de medewerking van Directri
ce en leraressen rekenen. 
De dagschool heeft nu ruim 100 leerlin
gen, terwijl ook de avondcursussen druk 
worden bezocht. Ook deze winter is er 

• weer een cursus voor kraamverzorgsters, 
:welke van groot nut zal zijn voor de 
meisjes, die zich aan dit mooi sociaal 
werk gaan wijden. 
Om het huishouden goed te doen ver
lopen, moet het meisje niet alleen kun
nen koken, naaien, wassen enz., maar 
moet het ook met overleg en zorg te 
werk kunnen gaan. 
Voedingsleer, warenkennis, gezond
heidsleer, enz. zullen haar daarbij een 
grote steun zijn. 
Tot slot wijzen wij hierop: de Huishoud
school staat open voor elk meisje, voor 
alle rangen en standen. Het doel om 
goede huismoeders te vormen, geldt even 
goed voor minder bedeelden als voor 
beter gesitueeraen. Daarom is deze 
school universeel, alomvattend en hopen 
wij, dat vele ouders mogen besluiten om
hun kinderen de kans te geven een so
liede basis te bouwen voor hun latere, 
dikwijls zware taak. 

De R.K. Landbouwschool brengt onze 
jonge boeren de nodige kennis bij, om 
later zelfstandig een bedrijf te kunnen 
exploiteren. De zomer blijft gereser
veerd voor de praktijk, de winter voor 
de theorie. 

De R.K. Dagnijverheidsschool telt mo
menteel 150 leerlingen, waarvan 79 tim
merlieden, 21 meubelmakers, 30 smeden- . 

bankwerkers, 16 metselaars en 4 stuca
doors. Als men ziet, dat er van de 150 
leerlingen slechts 48 uit Boxtel afkom
stig zijn, dan moet men terstond ook cl• 
conclusie trekken, dat Boxtel deze school 
kan hebben, dank zij zijn ligging. Er 
werden dit jaar 31 getuigschriften uitge
reikt en 92 nieuwe leerlingen ingeschre
ven, terwijl er 12 de school verlieten. 
De R.K. Avond-Nijverheidsschool telt 
124 leerlingen, waarvan de meeste stu
deren voor timmerman, bankwerker en 
metselaar. Uit Boxtel zelf komen 64 
jongens. Dat de jongens graag op deze 
school zitten, waar zij een goed vak 
leren, dat hen later behoorlijke bestaans
mogelijkheden biedt, blijkt hieruit, dat er 
van de 62 nieuw ingeschreven leerlin
gen, 20 in Augustus hun getuigschrift 
aan de dagschool behaalden. 

De R.K. Schildersschool "St. Lucas", 
naast de school in Utrecht de enige in 
ons land op dit gebied, werd op 15 No
vember officiëel geopend. Er zijn 20 
leerlingen en verschillende candidaten 
moesten wegens gebrek aan plaatsruimte 
worden afgewezen. 
Een school met wel een heel bijzonder 
karakter en bijna even zeldzaam in ons 
land als de R.K. Schildersschool is wel 
de Volksmuziekschool. Het leren waar
deren van goede muziek, de beoefening 
daarvan en de goede invloed die daarvan 
uit kan gaan op karakter en geest, is 
hier de voornaamste • opzet. De zang
klassen, dertien in getal met in h-et totaal 
280 leerlingen, streven dan ook dit doel 
na, terwijl elk kind in de gelegenheid 
wordt gesteld om desgewenst een in
strument te Ieren bespelen. 
Dit jaar maakte men een begin met uit
spraak- en zang-cursus voor jongens en 
meisjes van 18 jaar en ouder, zodat de 
Volksmuziekschool zich niet enkel richt 
tot de jeugd, maar open staat voor 
iedereen, die zich interesseert voor zang 
en muziek. 

Ook hier werden de beschikbare ge
gevens zoveel mogelijk in het geheel 
verwerkt. De mogelijke onvolledigheid 
zal dan ook zeker niet aan ons gewe
ten mogen worden. 

SCHOOLARTSENDIENST. 
In 1948 is de schoolartsendienst district 
Boxtel voortgezet en is zijn bestaans
recht ten volle bewezen. Evenals in de 
gehele provincie is de medewerking al
gemeen. In het bijzonder wordt de be
langstelling voor de gezondheid van de 
schoolkinderen door de ouders op hoge 
prijs gesteld. 
In onze gemeente geschiedt het genees
kundig onderzoek der schoolkinderen 
op Do·nderdag in het ziekenhuis Duinen
daal. Afwijkingen worden door bemid
deling van de ouders medegedeeld aan 
de betreffende huisarts van het gezin. 
Assistentie wordt verleend door de 
schoolverpleegster, terwijl de • wijkver
pleegster aanwezig is voor het geven en 
het ontvangen van adviezen. Zo moge
lijk wordt een gehele school achtereen
volgens onderzocht en vindt een bespre
king plaats met het hoofd der school. 
Daarna wordt regelmatig door de school
verpleegster diezelfde school op de hy
giëne der kinderen gecontroleerd, in 
samenwerking met de wijkverpleegster. 
Op deze wijze blijft ieder deskundige, 
die een taak te vervullen heeft bij de 
zich ontwikkelende persoonlijkheid van 
het kind, de eigen verantwoordelijkheid 
behouden; nergens treedt de schoolart
sendienst verstorend op, terwijl door zijn 
bemiddeling telkens weer belangrijke 
contacten worden verstevigd tussen 
ouders en school, ouders en huisarts. 
Ook de psycholoog, de nieuwe deskun
dige voor het schoolkind, is reeds inge
schakeld met de schoolarts door de be
middeling van het hoofd der school; deze 
laatste wordt de centrale, waar alle ge
gevens der kinderen samenkomen. Voor
al is dit van belang voor de beroeps
keuze en voor de beoordeling van de 
eerste jaars leerlingen. 
Naast de belangstelling voor de gezond
heid van ieder kind individueel heeft de 
schoolarts de zorg voor de praevantie 
van besmettelijke ziekten in het alge
meen. Daartoe behoort de bestrijding 
van de tuberculose en diphtherie. In het 
afgelopen jaar zijn alle schoolkinderen 
in Boxtel op tuberculose onderzocht en 
eveneens ingespoten tegen diphtherie. 
De bedoeling is om regelmatig deze 
voorbehoedende maatregelen uit te voe
ren en uit te breiden. Een doelmatige be
strijding maakt de uitvoerino noodzake
lijk voor alle kine.leren in her oehele dis
trict; voor <liphtherie-bestrijding bete
kent dit een vaccinatie van het kind 
vanaf het einde van het eerste levens
jaar, d.w.z. vóór de schoolplichtige leef
tijd en vóór het gaan naar de bewaar
school. De schoolartsendienst moge het 
vertrouwen der ouders vragen en , be
houden om alle hygiënisçhe maatregelen 
in het belang· van de algemene gezond-- ' 
heid van de kinderen óf zelf uit te voe
ren óf te bevorderen, dat deze maatre
gelen tijdig, dus vóór het schoolgaan 
worden uitgevoerd. 
Een derde belangrijke taak van de 
schoolartsendienst betreft de hygiëne van 
het schoolgebouw en van de school
inventaris. 
Gelooft U toch niet, dat dit een onmo
gelijke opdracht is in deze tijd van ma
teriaalschaarste. Natuurlijk zal er veel 
overleg nodig zijn voor verbouw en 
nieuwbouw van scholen, want de onder
wijswetgeving is aan de hernieuwing be
gonnen van het huishoudonderwijs, maar 
ook het kleuteronderwijs moet aan de 
beurt komen. Niet alleen echter met het 
bouwmateriaal aan steen en hout moet 
de hygiëne bevorderd worden, maar de 
schoolarts wil evenals de onderwijsher
nieuwing het kind zelfwerkzaamheid 
aanleren. Of dat niet kan? Er is veel 
ruwheid en verwildering te overwinnen, 
echter niet met straffe maatregelen, 
maar door het kind zelf in de hygiëne te 
betrekken. Zoals het ook de verkeers
regelen in de praktijk moet aanleren in 
onderlinge oefening onder deskundige 
leiding, 

De gelegenheid, mij bij deze geboden, 
moge ik benutten om een woord van 
erkentelijkheid te betuigen voor de me
dewerking bij de ontplooiing van de 
schoolartsendienst ondervonden. Het 
beste bewijs voor het slagen van deze 
dienst gaven een aantal stoeiende kinde
ren op de speelplaats van een school, 
waarvan alle leerlingen onderzocht wa
ren, toen zij mij begroetten als "dat is 
nou onze schoolarts". 
Ten slotte is de schoolartsendienst voor 
de gemeente Boxtel nog van betekenis 
als standplaats van het district. Boxtel is 
het centrum tussen grote industriële cen
tra en als zodanig aangewezen als onder
wijscentrum. Middelbare scholen voor 
middelbaar en voorbereidend hoger on
derwijs, voor techniek en ambacht, voor 
landbouw- en huishoudonderwijs zullen 
aan het kind in de moeilijke rijpingsja
ren voortzetting van het milieu verze
keren en dus minder ingrijpende criti
sche levensreacties oproepen, waarvan 
onze bewogen tijden met name voor het 
kind overvuld zijn. 
Bezorgen wij het kind een gezonde 
jeugd, dan is dat een blijde jeugd en 
tegelijk een weldaad voor ons allen. 

J. B. Deelen, schoolarts. 

Onze socialeinstellingen 
en verenigingen 

Van welke enorme betekenis deze 
categorie voor onze samenleving is, 
kan moeilijk worden omschreven. 
Immers haar directe doel is, om 
hulp te bieden aan medemensen, 
waar dit nodig en mogelijk is. Dat 
alleen al is iets; wat niet genoeg 
gewaardeerd kan worden. In onze 
moeilijkheden kunnen wij ons wen
den tot 'n bepaalde instantie met de 
wetenschap, dat men zijn uiterste 
best doet om ons te helpen. Waren 
wij vroeger soms geheel, soms ge
deeltelijk op ons zelf aangewezen, 
nu staat men klaar om ons met 
daadwerkelijke steun terzijde te 
staan. De nood, door ziekte, armoe-

, de of wat dan ook ontstaan, wordt 
gedeeld en zó verlicht, dat het ons 
niet zo zwaar meer valt om alles te 
doorstaan. 

HET R.K. ZIEKENHUIS. 
Het ziekenhuis breidde zijn outillage 
uit. Van het Rode Kruis ontving het een 
korte-golf-toestel, hetgeen een prachtige 
aanwinst betekent. Dat de Boxtelse be
volking de hulp en verpleging waar
deerde, bleek uit de talrijke giften, waar
mee een electriseer-apparaat werd aan
geschaft. Ook op de kinderafdeling werd 
het materiaal vernieuwd: nieuwe ledi
kantjes en kastjes, waardoor een prach
tig modern en fris geheel werd verkre
gen. Een waardevolle aanwinst is verder 
het gebrandschilderde raam boven de 
hoofdingang, 'n geschenk van een van 
onze Boxtelse ingezetenen. Tot slot ver
nemen wij, dat de aloude naam "Bouw" 
vervallen is en veranderd is in St. Anna
afdeling. 
Hieronder laten wij een klein overzicht 
volgen over 1948. 
Patiënten, die werden verpleegd ± 600 
Aantal verpleegdagen ± 15000 
Bestralingen met hoogtezon 

en infra-phil 
Behandelingen met korte-golf 
Behandelingen met diathermie 

en lichtboog 
Grote en kleine operaties. 

1085 
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DE Dr. HOEK'S VERENIGING.
AFDELING WIT-GELE KRUIS. 

Om een beeld te geven over de werk
zaamheden en om tegelijk door cijfers 
aan te tonen, van welk nut deze vereni
ging voor Boxtel is, laten wij hier 'n 
kleine statistiek volgen: 
Biina 2500 verplegingen werden door de 
wijkverpleegsters aan huis verricht. On
geveer 1200 kinderen en volwassenen 
werden op het wijkgebouw behandeld. 
± 225 Babiés werden meermaals op het 
consultatie-bureau voor Zuigelingen 
onderzocht, terwijl ongeveer 350 stuks 
verplegingsmateriaal werd uitgeleend. 
Daarnaast bood de Wijk-Kraamver
zorgster in 56 gevallen hulp aan moe
ders en babies, terwijl 171 bevallingen 
door het z.g. Kraambureau werden ver
zorgd. 
Deze cijfers tonen het belang van deze 
vereniging voor Boxtel voldoende aan, 
en moeten voor alle niet-leden een aan
sporing - zijn om alsnog toe te treden. 
Weest blij, als U geen hulp nodig hebt, 
maar weest ook paraat voor het geval, 
dat U het in de toekomst wel nodig hebt. 

DE STICHTING 
,,KATHOLIEKE GEZINSZORG" 

Oorspronkelijk ressorteerde ook deze in 
Boxtel onder het Wit-Gele Kruis, maar 
is sinds een jaar een zelfstandige stich
ting, werkend onder leiding van een 
Maatschappelijk Werkster. 
De doelstelling van de Stichting is het 
herstel van het gezinsleven, dat met of 
zonder schuld verzwakte, of dat door 
nood, tengevolge van ziekte of moeilijke 
omstandigheden, in gevaar verkeerde. 
Daarnaast ·wil men ook het meisje terug 
brengen in het gezin, en het herstel be
vorderen van de goede christelijke geest 
bij meisjes en vrouwen. 
De Gezinszorg krijgt door haar praktijk, 
haar directe contact met de moeilijk
heden van anderen, een brede kijk op 
het gezinsleven, waardoor ook zij per
soonlijk haar voordeel opdoet in haar 
werk, zodat het nut van deze Sociale 
taak aan beide zijden resultaten kan af
werpen. De geschiedenis van het ont
staan van de Stichting hier in Boxtel, 
hoe interessant deze overigens ook is; 
zou ons teveel tijd en ruimte vragen. 
Wij wensen deze nog jonge, maar reeds 
onmisbare, sociale instelling toe, dat zij 
haar doel ten volle moge bereiken tot 
geluk van onze samenleving. 
In 1948 waren er reeds 1585 gesubsi
dieerde werkdagen, waarin door 7 ge
zinsverzorgsters in 36 gezinnen hulp 
verleend werd. 

Zolang er tijd is om te zingen 
er vreugde zijn kan om een lied, 
verdwijnen de herinneringen 
aan tranen, weemoed en verdriet 1 
geen jaar is ,er voor ons verlopen 
of ergens jubelde een kind, 
kon weer een bruid op lief de hopen, 
dwarrelde een vlinder in de wind. 
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Zolang er ergens mensen bidden 
in eenvoud en in eenzaamheid, 
is yod de J-leèr nog in ons midden, 
die dag en jaar ten goede leidt, . 
geen jaar is er voor ons verlopen 

-� ' 
of hgens bad een kindermond, 

��11, \ 
stond weer een kerrdeur voor ons open, 
schoof er een hand het bidsnoer rond. 

Zolang er klokken luiden mogen 
om doop en rouw, om nieuw en oud, 
en lief de straalt uit onze ogen, 
is ieder morgenlicht van goud; 
geen jaar mag er voor ons. verlopen 
of ergens moet er vrede zijn, 
en klokken, lied en biddend hopen 
dat zullen nieuwjaarswensen zijn. 
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Catena. 

Tot de me1s1es in Boxtel dit: er is nog 
een tekort aan verzorgsters. Er wordt 
gestreefd naar één gezinszorg per 1000 
inwoners. Plaats is er dus nog voldoen
de. De gezinszorg treedt na haar_ oplei
ding in de plaats van de Moeder in het 
gezin, terwijl Rijk en Gemeente subsidie 
verlenen, in tegenstelling met de gezins
hulp. Mogelijk zijn er nog meisjes, die. 
voelen voor dit mooie, bij uitstek vrou
welijke werk 

Het culturele leven 

Waar de doelstellingen van alle culturele 
verenigingen beogen 'n verhogen van 
de innerlijke waarde van ons eigen volk, 
dient ook hieraan bijzondere aandacht 
besteed te worden. 
Het aangeboren voelen voor het schone 
in de mens komt in de kunstbeoefening 
tot uiting. Kunst in elke vorm, of het in
muziek, zang of spel is, kan een tegen
hanger genoemd worden van ·de aggres
sie in ons. Een intensieve beoefening 
kan ons in ons pogen iets goeds te 
brengen zelf op een innerlijk hogere 
beschavingstrap brengen, terwijl door 
ons anderen de gelegenheid krijgen hun 
peil op te voeren. Daarnaast is er een 
zeker niet te onderschatten sociaal ele
ment te vinden zowel in de actieve als 
in de passieve kunstbeoefening: een 
aangename, nuttige binding van onze 
vrije tijd, die wij niet alleen in gepaste 
stijl doorbrengen, maar ook tot eigen 
geestelijke ontwikkeling. 

Het werk van de kunstcommissie van 
Herlevend Boxtel in het afgelopen jaar
heeft onze oprechte waardering. Ook nu 
weer bracht zij ons waardevolle avon
den. Hèt zou ons daarnaast zeer ver
heugen, indien zij de mogelijkheid on
derzocht om ons op een van deze avon
den kunst uit eigen kring te brengen. 
Op gebied van zang, toneel en muziek 
valt er in Boxtel een merkwaardige voor
uitgang te constateren. De groei is er, 
moge zij in goede banen worden geleid. 
Een op�omming van al de muziek- zang
en toneelverenigingen zou moKelijk een
tonig worden. Wij memoreren echter 
wel het 40-jarig jubileum van de R.K. 
Gildebonds en de Boxtelse Harmonie, 
terwijl daarnaast het jubileum-jaar van 
"St. Petrus en St. Caecilia" gevierd 
werd met een opmerkelijke prestatie op 
het jongste zangconcours te Nijmegen. 
De stijgende lijn in het. spel van de 
plaatselijke toneelgroepen rechtvaardigt 
voor de toekomst grote verwachtingen. 

De Boxtelse Orkestvereniging ging in
tussen op de goede, maar moeilijke weg 
voort. De sympathie van onze bevol
king voor deze vereniging uitte zich in 
een Vriendenkring, welke haar belang
stelling door daadwerkelijke steun toon
de. Onze verwachtingen omtrent de uit
voering in Januari zijn hoog gespannen. 
Wij wensen de B.O.V. succes toe, zo 
mogelijk nog meer dan in het verleden, 
toen zij met uitstekend resultaat gecom
bineerd met het Boxtels Gemengd Koor 
optrad. 
Boxtel kán op dit gebied een plaats van 
betekenis worden. Weten wij iets fijns 
te brengen, zij het 1net eigen krachten, 
zij het met krachten van buiten onze 
kleine gemeenschap, dan zal de mare 
daarvan zeer zeker publiek naar onze 
gemeente trekken. Mogen ook de auto
riteiten een open oog hebben voor de 
moeilijkheden van al deze verenigingen 
en hen zover mogelijk krachtdadig steu
nen. Het zal de verenigingen stimuleren, 
hen de moeilijkheden vergemakkelijken 
en succes in de toekomst verzekeren. 

Het waardevolle werk van de Heemkun
dige Studiekring tenslotte moge berei
ken, dat de belangstelling voor eigen 
onmiddellijke omgeving, welke nu nog 
slechts in beperkte kring bestaat, zich 
uit mag strekken tot de gehele be
volking. 

Aan alle vererngmgen wensen wij van 
harte een succesvol nieuwjaar!!! 

Esch 1948 
De installatie van de nieuwe burgemees
ter, Mr. Van Kamerbeek, was voor de 
bevolking van Esch een gelegenheid om 
zich te uiten in hare verlangens. 
Er is wat bereikt. Het verkeers-isolement 
is opgeheven door opneming van Esch 
in de dienstregeling van de busdienst 
Vitesse van 's-Hertogenbosch-Oister
wijk met doorverbinding op Tilburg. 
Driemaal daags is er thans reisgelegen
heid in beide richtingen. 
Aan de realisering van het verlangen 
naar een fanfare wordt gewerkt, doch 
<;Ie oprichting wordt geremd door de zeer 
hoge kosten voor instrumenten. Toch zal 
de bevolking ongetwijfeld daadwerkelijk 
tonen bereid te zijn de dorpsgemeen
schap te verrijken met het muzikale ele
ment. 
En dan zal de muziekvereniging "Lae
titia" volledig aan de doelstelling der 
oprichters kunnen gaan beantwoorden, 
want ongetwijfeld zullen de muzieklief
hebbers onder de Essche bevolking zich 
straks met dezelfde ijver toeleggen op 
de beoefening van . de instrumentale 
kunst als de Dames- en Mannenkoren 
het d�den op de vocale. 
Onder de bekwame leiding van de heer 
Schoenmakers debuteerden deze koren 
reeds bij de installatie van de nieuwe 
Burgemeester op 31 Januari l.i., twee 
maanden na hunne oprichting. 
Zo hoopt Esch binnen afzienbare tijd 
met eigen krachten de culturele ont
spanning voor het volk te brengen. 
De reeds 30 jaren bestaande Toneelver
eniging "Vriendschap onder ons" • zal
hiertoe ook het hare kunnen bedragen, 
evenals de Gilde "St. Willibrord", die
haar 350-jarig bestaan kortgeleden heeft
gevierd, en thans een· groot aantal leden
telt. 

Op gebied van de voetbalsport zijn ook 
- vorderingen gemaakt, zodat de Essche 

Boys in de 2e klasse van de Noord
brabantse Bond zullen deelnemen aan de 
competitiewedstrijden. 
Katholiek Truisfront heeft gedurende 
het jaar een bijzondere activiteit ont
plooid, waarvan niet alleen de 9 Essche 
jongens in Indië de voordelen ondervon
den; ook yoor de uitrusting van Aalmoe
zeniers, steun aan gewonde en zieke mi-· 
litairen, de jubileum- en Kerstpaketten
actie in samenwerking met N.I.W.I.N. 
werd royaal bijgedragen. 
Ongeveer 800 gulden werd aan de di
verse doelen besteed. 
Het Essche Contactblaadje wordt ook in
vele gezinnen verspreid, tegen een 
abonnementsprijs van f 2,50 per jaar. 
Middels acties van de meest uiteenlo
pende aard worden de middelen verkre
gen voor het contact met de jongens in 
Indië, o.a. werden twee filmavonden ge
organiseerd en een kalend�r in vele ge
zinnen geplaatst. 

De Missie wordt ook niet vergeten, 
waarvoor de in het afgelopen jaar weer 
actief geworden Missienaaikring wel het 
beste bewijs is.

Heeft de bevolking van Esch in z'n di
verse geledingen in 1948 getoond z'n tijd 
te willen benutten, ongetwijfeld zal in '49 
eveneens blijken, dat in de rustige en
landelijke sfeer zonder veel ophef mee
gewerkt wordt· om te voldoen aan rede
lijk te stellen eisen. 
De plannen voor een nieuw klooster
voor de Zusters van "St. Jozefzorg" 
wachten nog op goedkeuring, doch zul
len te gelegenertijd verwezenlijkt wor
den. Zal hieruit de waardering voor het
werk der Zusters blijken, bij gelegen
heid van haar 12½-jarig verblijf in 
Esch zal de bevolking zeer zeker bewij
zen hoe hoog zij het charitatieve werk 
acht van de Zusters, die zich 22 Augus
tus 1936 in Esch kwamen vestigen. 

Verder zullen in het kader van de We
deropbouw de in aanbouw zijnde 6 mi_d
denstandswoningen "opgeleverd" wor
den1 terwijl de plannen voor de brug
genbouw nog op realisering wachten. 



BIJ EEN AFSCHEID 

Op Donde;dag 23 December werd in 
intieme 'kring het afscheid gevierfl van 
de Heer J. Schellekens, Hoofd der R.K. 
Jongensmulo. 
Op 1 Mei 1901 begon de Heer Schel
lekens zijn onderwijzersloopbaan te 
Eindhoven. Na zijn benoeming te Dom
melen volgde in 1907 zijn benoeming 
tot hoofd der school te Steensel, van
waar hij in 1916 promoveerde naar 
Nispen. En sinds 1920 heeft hij zijn bes
te krachten gegeven aan het onderwijs 
in Boxtel. 
Het is dan ook geen wonder, dat, na 
een periode van ruim 27 jaar zijn ver
trek als hoofd van de R.K. Jongens
mulo, niet zonder meer mocht voorbij 
gaan. En zo werd dan op Donderdag 
23 December op intieme wijze dit af
scheid gevierd, temidden van leerlingen 
en genodigden. Onder de aanwezigen 
merkten we op Deken Broekman, Pas
toor van Besouw, de gemeente-secretaris, 
de Heer van Hout, namens de Burge
meester, en het voltallige schoolbestuur. 
De Heer Geertman, die als opvolger 
het scheidende hoofd het eerst toesprak, 
legde nog eens heel bizonder de nadruk 
op de prettige geest en de goede en 
gemoedelijke verstandhouding, die er 
steeds onder het personeel geweest was 
en tekende Mijnheer Schellekens als de 
grondlegger van het M.U.L.O.-Onder
wijs in Boxtel, waarvoor hij steeds zijn 
gehele persoon heeft ingezet. Daarna 
werd namens de leerlingen een woord 
van dank gericht en als blijvende herin
nering' voor het vele, wat hij heeft ge
presteerd, werd een ets aangeboden van 
.de Boxtelse toren. De Heer van den 
Hout schetste het leven van het schei
dende hoofd als een aaneengesloten ge
heel van voortdurende inspanning en op
offering, mét als resultaat: De goede 
naam, die de gemeente Boxtel op het 
gebied van het Onderwijs op de dag 
van vandaag toekomt. En hij sprak de 
wens uit, dat op deze lange periode 
van arbeid nog een welverdiende rust 
mocht volgen. Hierna werd het woord 
gevo.erd door Pastoor van Besouw, die 
vooral sprak namens het Schoolbestuur 
en nog eens uitdrukkelijk de Heer Schel
lekens dankte voor de prettige samen
werking, die het Schoolbestuur altijd 
van hem mocht ondervinden en voor 
het vele werk, dat door hem in alle be
scheidenheid voor zijn school en in het 
belang van zijn leerlingen was verricht 
als voorbeeld ook voor de onderwijzers. 
En als een klein bewijs van de erken
telijkheid voor zijn verdiensten bood de 
Pastoor een couvert aan. 
Deken Broekman sprak vervolgens waar
derende woorden over het prachtige 
werk, dat er verricht was op het gebied 
van het onderwijs en hij sprak de wens 
uit, dat, wanneer de school heeft afge
daan, ·zijn activiteit zal blijven voort
leven. 
Tot slot sprak de Heer Schell�ens een 
dankwoord tot alle aanwezigen, tot col
lega's en leerlingen. Allereerst bracht hij 
dank aan God, Die hem de kracht had 
geschonken voor zijn werk; daarnaast 
dankte hij Deken Spierings Zaliger, 
Schoolbestuur, Gemeentebestuur en col
lega's voor de prettige samenwerking. 
Voor de leerlingen sprak hij de ver
wachting uit, dat ze spoedig klaar zou
den zijn met deze studie, die een goede 
grondslag vormt voor het later leven, 
en dat ze, na geslaagd te zijn en gedi
plomeerd, ook werkelijk· zouden door
zetten om zich een toekomst te ver
zekeren. Een kleine tractatie besloot 
deze korte bijeenkomst, die echter de 
Heer Schellekens nog lang zal heugen, 
omdat hij, die als het ware met het on
derwijs vergroeid was, deze dag reeds 
lange tijd met schrik zag naderen. In 
alle geval, de rust, die naar we hopen 
lange jaren voor hem volgen zal, is 
er een die welverdiend is en van harte 
gegund door allen, die de Heer Schel
lekens meer van dichtbij in het onder-

. wijs hebben leren kennen. 

Gemeenteraadsvergadering 

Dinsdagmiddag 28 December om 4 uur 
kwam de Raad voor de laatste maal in 
1948 bijeen ter behandeling van een 18 
punten tellentle agenda. 
De ingekomen stukken vermeldden o.a. 
het verzoek van Lennisheuvelse bewo
ners om de plaatsing van een drietal 
lichtpunten. Dit verzoek, dat gesteund 
werd door het lid De Visser, die op de, 
noodzakelijkheid wees, kon echter geen, 
genade vinden bij de Raad, die het in 
vtrband met de hoge aanlegkosten en 
de belangrijke consequenties, die een 
goedkeuring m_et zich mee zou brengen, 
van de hand wees. 
Over de aanvrage van prijsverlaging van 
de gasdistribuëring voor de bakkers 
werd uitvoerig gedebatteerd_ 
Het lid Oliemeulen vroeg in een uitge
breid betoog om verlaging, aangezien 
hij de huidige tarieven vóor de bakkers 
niet acceptabel achtte o.a. aangezien het 

• feit, dat de bakkers deze verhoging niet
kunnen verhalen op het bruinbrood, 
doch enkel op het toch al dure witte
brood. 
Het lid v. d. Brand, dat deze mening
ten volle onderschreef, wees erop, dat 
de welstand van de middenstand niet 
getoetst moest worden aan de moderni
saties vari verschillende winkels, wat hij 
slechts een eis van de tijd noemde. 
Voorts verzocht hij na te gaan of er 
geen qezuiniging mogelijk was bij de 
gasbedrijven zelf. 
Het lid De Laat merkte op, d<1t zonder
de -laatst ingevoerde tariefsverhoging 
toch nog' een winst van /1507 werd ge
maakt hetgeen hij voor een gemeente
bedrij/ toch reed,s meer dan bevredigend 
vond, De laatste verhoging zou. zijns 
inziens· wel achterwege hebben kunnen
blijven.
De voorzitter wees er in zijn antwoord

op, dat de gemaakte bedrijfswinst 
slechts een schijnwinst was, aangezien 
ook een gasbedrijf rekening moet hou
den met afschrijvingen, etc., terwijl de 
Staatsmijnen - zoals bekend - een uit
breiding eisen, • die de winst totaal zal 
wegcijferen. De voorzitter meende al
leen een verlaging voor de bakkers on
gezond te mogen noemen, temeer waar 
het hier geen belasting gold, doch een 
kostprijsverhoging, waarmee iedereen in 
het bedrijfsleven te maken krijgt, en die 
in dit geval bovendien nog heel redelijk 
mocht heten. 
De voorzitter voelde meer voor het 
onlangs ingediende voorstel om de grote 
gezinnen tezijnertijd een reductie te ver
lenen, waarvoor, sociaal bezien, wèl rede
nen te over waren. Bij de bakkers kon 
zulk 'n verlaging niet worden toegestaan, 
omdat de prijzen aangepast waren aan 
de sociale rechtvaardigheid. Het zou, 
aldus de voorzitter, onverstandig zijn 
een kleine groep bedrijven reductie te 
geven met het oog op de consequenties, 
welke niet te overzien zouden zijn, 
Nadat de voorstanders van een verlaging 
in tweede instantie nog het woord had
den gevoerd en het lid Pietermans zich 
voor deze "reële winstmaking" zoals hij 
het noemde, had uitgesproken, werd het 
voorstel om de verhoging te handhaven 
in stemming gebràcht. Slechts drie van 
de veertien raadsleden stemden tegen, 
n.l. de heren Oliemeulen, De Laat en
v. d. Brand, terwijl ook wethouder v. d.
Laar tegen stemde, zodat de gestelde ta
rieven gehandhaafd zullen blijven. 
De hamerstukken 5 tot en met 15 wer
den zonder beraadslaging of hoofdelijke 
stemming aangenomen, behoudens de 
aanvraag van de N.V. Textielfabrieken 
A. B. Herzberger om een verklaring van 
voorkeur bij de eventuële verkoop van
een gedeelte van het terrein, behorende 
bij de z.g. maréchaussée-kazerne. 
Het lid De Visser merkte hierop aan,
dat het ondoenlijk was zich nu al te bin
den aan iemand, terwijl het nog niet 
vaststond of de gemeente deze grond 
straks in eigendom zou kunnen krijgen 
en er ook aangaande de prijs niets defi
nitiefs was vastgesteld. 
Het lid De Visser meende, dat er tus
sentijds teveel zou kunnen gebeuren om 
zich nu reeds vast te leggen. 
Het lid Van de Weyst merkte dienaan
gaande nog op, dat de gevolgen van 
deze voorkeur tot de competentie zullen 
behoren van een andere gemeenteraad, 
wat de voorzitter ook wel enigszins be
zwaarlijk achtte, doch aangezien er 
straks toch practisch geen enkele andere 
mogelijkheid zou zijn,_ zoals het lid Van 
Susante opmerkte, zag de voorzitter er 
geen bezwaar in deze firma de gevraag
de voorkeur te verstrekken, opdat ze tij
dig voorzieningen zou kunnen treffen. 
Nadat het lid Van de Krabben nog ge
wezen had op de betrekkelijke mogelijk
heid van het treffen van voorzorgsmaat
regelen, werd het voorstel zonder stem
ming aanvaard. 
De gemeentebegroting en de bedrijfsbe
grotingen 1949 werden in een vlot tem
po behandeld en vastgesteld. 
Op het antwoord van B. en W. op het
rapport van de commissie van onder
zoek werd hoegenaamd geen commen
taar geleverd. 
De mededelingen brachten de nieuwe
straatnaam "Leenhoflaan" voor de weg 
bij het complex Oostenrijkse houten wo
ningen in Molenwijk, nabij het noodter
rein van O.D.C-., en verder een goedkeu
ring tot woningsplitsing. 
Bij de rondvraag kwamen enkele infor
maties uit de Raad op, de wegentoe
standen werden nog eens onder de aan
dacht" van B. en W. gebracht, terwijl het 
lid v. d. Brand aandrong op een strenger 
politietoezicht op de verordening _be
treffende de winkelsluiting.

Ingezonden 

TEKEN- EN SCHILDERCURSUSSEN. 
Door de Ned. Kath. Schildersschool 
"St. Lucas" worden, met de aanvang 
van 1949 enige nieuwe cursussen ge
_opend. Doel van deze cursussen is: de 
vaktechnische ontwikkeling van schilders 
en tekenaars te bevorderen. 
De cursus "Hout- .en marmer-imitatie
schilderen" en de cursus "Reclame- en 
decoratief tekenen" zijn meer speciaal 
voor de schilderberoepen (Huis-, recla
me-, decoratieschilder en étaleurs). 
leder ontwikkelde in deze richting ziet 
ongetwijfeld met genoegen op z'n stu
dietijd terug en zal de dringende eis van 
ontwikkeling in deze richting erkennen 
en propageren. 
Waar het hier in Boxtel en omgeving 
aan een dergelijke opleiding ontbroken 
heeft, verwacht het Stichtingsbestuur 
voor deze cursussen een goede op
komst. 
De derde cursus Opleiding akte "Lager 
Onderwijs Handtekenen" is behalve 
voor schilders een opleidingsmogelijk
heid voor iedereen. Zij welke naar aard 
en aanleg een zekere vaardigheid in het 
tekenen bezitten, kunnen deze op onze 
school verder ontwikkelen. Het leren 
tekenen eist voortdurende studie en vol
hardende toewijding, maar ook een 
steeds toeziende leiding is voor deze 
studie een eerste voorwaarde. 
Om meer dan een reden is door het 
Stichtingsbestuur d(! cursus opleiding 
L.O. Handtekenen gekozen. Niet alleen
geeft een akte-studie doorgaans 'n sterke 
stimulans, maar ook de schakering van 
tekenmoeilijkheden en technieken zijn 
er zo volkomen in weergegeven. 
Enkele onderwijsvakken zijn: het opme
ten en in tekeni11g brengen van voorwer
pe,n naar de natuur, het fantasietek�en, 
het schetsen op het schoolbord, pers
pectigfleer en perspectivisch schetsen, 
kennis van het tekenonderwijs in het 
algemeen. 
Deze weinige re�els voor de belangheb
bende meende ik aan onze inschrijving 
en opening voor onze cursussen te moe
ten laten voorafgaan. 

Beginners zowel als gevorde_rden op 
teken- en schildergebied wordt hiermede 
een ,gelegenheid geboden, welke zij 
zeker niet zullen laten voorbijgaan. • 

A. J. M. NOTENBOOM 
Directeur. 

Aspirine. 
Het meest bekende en tegelijkertijd het 
meest gesmade geneesmiddel is wel aspi
rine. Er zijn mensen, die in de loop van 
laten we zeggen een maand, aanzienlijke 
hoeveelheden naar binnen slikken. An
deren daarentegen zijn diep gegriefd 
wanneer hun aspirine wordt voorge
schreven omdat ze het "te gewoon" en 
t'liks ecl1t" vindet\ en omdat ze er zich 

;�ee afgescheept .voelen. 
Zo rijst de vraag of aspirine nu "goed" 
is, of om duidelijker te zijn, of het nu
ergens tegen helpt en zo ja, waartegen 
dan wel. Het spreekt om te beginnen 
vanzelf dat aspirine niet tegen alles kan 
worden ingenomen. U herinnert zich 
denkelijk nog wel hoe een tekstdichter 
van het cabaretlied terecht zekere mis
standen in het gebruik van aspirine on
geveer als volgt hekelde: 

. . . . . .  aspirine zal niet hinderen, 
voor de kanarie en je kinderen . . . .  

Nee, dat het overal goed voor zou zijn 
bestaat natuurlijk niet. 
Aspirine, acidum acetylo-salicylicum, 
acetylsalicylzuur, is een witte kristallij
nen stof, die in tabletvorm in de handel 
wordt gebracht. Toegepast als genees
middel heeft het drieërlei werking. In 
de eerste plaats een koortswerende: door 
toediening van salicylpraeparaten( waar
van aspirine er één is) kunnen wij de 
temperatuur van koortsende zieken dui
delijk zien dalen. Vervolgens hebben sa
licylverbindingen een uitgesproken anti
rheumatische werking, een eigenschap 
die al geruimen tijd bekend is en waar
van de geneeskunde al jaren geleden 
een dankbaar gebruik maakte. Tenslotte 
heeft aspirine als salicylpraeparaat ook 
een pijnstillende invloed en degenen die 
weten wat pijn is, zullen begrijpen, dat 
dit een belangrijke factor is in de popu
lariteit die deze tabletten in brede kring 
zijrt gaan genieten. 
In de handen van de dokter zijn de 
salicylverbindingen waardevolle genees
middelen en zij worden dan ook door 
vele artsen, vaak in combinatie met an
dere stoffen, geregeld voorgeschreven. 
Als U er zelf mee doktert, wordt het uit 
de aard der zaak een beetje onoverzich
telijk: U weet immers nooit precies wat 
er nu eigenlijk aan scheelt. Eigenlijk 
moest er heel wat minder op eigen hout
je gedokterd worden, maar ja, ik weet 
ook wel, dat U niet overal mee naar 
de huisarts wilt lopen en dat de tijd U 
ontbr'eekt om een paar uur in een over
volle wachtkamer te zitten. 
Waar aspirine nu niet direct een ge
vaarlijk geneesmiddel is, kunt U het 
daarom wel eens op eigen verantwoor
ding proberen om te zien of U er baat 
bij heeft en of de klachten willen ver
dwijnen. Bij hinderlijke hoofdpijn doet 
aspirine soms wonderen en ook bij aller
lei plotselinge rheumatische verschijnse
len is aspirine zeker op zijn plaats. Ook 
als U zich grieperig voelt en de indruk 
hebt dat U wat verhoging heeft kunt 
U gerust vroeg naar bed gaan met wat 
aspirine. 
Met langduriger dingen hoort U echter 
op het doktersspreekuur en we moeten 
ook onze kinderen niet zelf gaan "be
handelen" door hen "ook maar aspirine" 
te geven. 
En in de apotheek niet naar "echte as
pirine" vragen. Er zijn verschillende han
delsnamen voor deze stof en wat de 
apotheker U geeft is niet alleen even 
goed, maar meestal zal het precies en 
dan ook precies hetzelfde zijn. 

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 
terugkeert naar de sacristie. 

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 wordt 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 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. Vandaag na de Hoogmis 
zal de H. Bloeddoek ter verering wor
den uitgesteld. Vandaag na de Hoogmis 
vergadering van de zelatricen van de 
Bond van het H. Hart. 
Hedenavond om 7 uur Kruisweg voor
degenen, wier namen in de maanden 
October, November en Deceqiber op· 
het zielboek werden geplaatst, waarna 
kort Lof. 
Donderdag 6 Januari, Feestdag van
Driekoningen, Hoe wel de verplichting 
tot Mishoren en de onthouding van sla
felijke werken op die dag is opgeheven, 
is het toch het verlangen der H. Kerk, 
dat deze feestdag zoveel 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 wordt opgedragen
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. In alle HH. Missen 
gaat de 2e schaal voor de bizondere 
noden van het Episcopaat, terwijl de te 
schaalcollecte wordt gehouden voor de 
Afrikaanse Missiën, welke beide col
lecten ten zeerste in uwe milddadigheid 
worden aanbevolen. 
Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid tot biechten 
tot 8 uur, vanwege de eerste Vrijdag. 
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand 
wordt de H. Mis van half 8 opgedragen 
ter ere van H. Hart, waaronder alge
mene H. Communie van de leden van 
de Bond van het H. Hart. 

Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje. Zaterdag, • eerste- Zaterdag van 
de maanp, 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. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Wilhelmina van Osch-v. d. 
Meerendonk; z.a. gel. -jrgt. voor Eliza
beth v. Heesch-v. d. Bosch; H. Hartal
taar gel. H. Mis voor Wouterus van
Mens voort te Tilburg overleden; om half 
8 gel. H. Mis voor Alfonsus van Vier-. 
ken vanwege de Geestelijke Bedevaart 
van 0. L. Vrouw van Lourdes; z.a. gel. 
H. Mis voor Marinus van Gemert te
Vught overleden; om half 9 gel. mndst. 
voor Henri Weyers. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor de overléden familie Bevers; 
z.a. gel. mndst. voor Marinus v. d.
Broek; H. Hartaltaar gel. I---1. Mis voor 
Henri Weyers v.w. neefs en nichtjes; 
om half 8 gel. H. Mis voor Petrus Laus; 
z.a. gel. H. Mis voor Elizabeth van Pink
steren-van Nieuwburg in de parochie 
van het H. Hart overleden; om half 9 
gel. jrgt. voor Cornelis van Hal en Jo
hannes de zoon. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.

. mndst. voor Harrie v. d. Wetering; z.a. 
gel. H. Mis voor Tonnie Blummel; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis 
v. d. Besselaar v.w. het Aannemersbe
drijf W. v. d. Laar; o•n halr 8 gel. II. 
Mis voor onze jongens in Indië v.w. 
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. jrgt.
voor Josephus v. d. Velden; om half 9 
gel. H. Mis voor Johannes van Beurden •
te Tilburg overleden. 
DONDERDAG, feestdag van Drieko
ningen: om half 7 gel. mndst. voor 
Lamberdina v. d. Langen berg; z.a. gel. 
mndst. voor Petronella Donders-Bogers; 
H. I---lartaltaar gel. H. Mis voor Hen
drica Cijffers-Bruns; om half 8 gel. H. 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie; z.a. gel. jrgt. voor 
Gesina Doesburg-Pelgrim; om half 9 gel. 
H. Mis voor Martinus Giesbers; om
half 10 gez. mndst. voor Elizabeth 
van Kleef. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Jacobus van Elk; z.a. gel. mndst. 
voor Johanna Boeren-v. d. Staak; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Elizabeth 
v. Heesch-v. d. Bosch; om half 8 gel.
H. Mis ter ere van het H. Hart; z.a.
gel. mndst. voor Martinus van Asveld; 
om half 9 gel. jrgt. voor Jacobus van 
Elk. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Jacoba v. d. Wetering-Jans
sen; z.a. gel. H. Mis voor Adrianus v. 
d. Meyden; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Jacoba van Diessen v.w. het gez. 
pers. van Van Oerles weverijen; om 
half 8 gel. H. Mis voor Harrie v. d. 
Wetering; z.a. gel. m'ndst. voor Jan 
van Liempdt; om half 9 gel. H. Mis tot 
bizondere intentie ter ere van Maria. 
In het Liefdehuts zullen nog geschieden: 
dagelijks een gel. H. Mis voor de over
leden familie Renders. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL 

Zondag 2 Januari 1949.

Feestdag van de Zoete Naam 
van Jezus. 

H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en half 11 de hoogmis met 
volkszang. 
te Schaal is voor de geluid-installatie 
onzer kerk, 2e schaal voor de bijzondere 
noden. 

Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indië. 

Donderdag - Driekoningen:· feestdag 
van de Openbaring des Heren. 
De H.H. Missen zijn zoals op Zondag, 
alleen de H. Mis van half elf vervalt,· 
en de H. Mis van kwart over 9 is de 
hoogmis. 

te Schaal voor de Afrikaanse Missiën, 
2e schaal voor de bijzondere noden. 

Geen H. Familie voor de moeders 
(vanwege de vacantie) . 

Van 6 tot 7 uur gelegenheid om te 
biechten. 

Om half 8 Lof met rozenhoedje; daar
na H. Uur. 

Vrijdag - Eerste Vrijdag van de 
maand, tevens de jaarlijkse Aanbiddings
dag voor onze parochie. 

Het Allerheiligste wordt des morgens 
om 7 uur uitgesteld, en het sluitingslof 
met Te Deum is des avonds om·,half 7. 

De gelovigen zullen op die dag Chris
tus extra in zijn H. Sacrament komen 
aanbidden; en wel zoveel mogelijk in de 
volgende orde: 

9 uur alle straten over de beide spoor
lijnen, 10 uur de jongens van de lagere 
scholen, 11 uur de straten ten Noorden 
van de Nieuwe Kerkstraat, 12 uur de 
Breukelse straat, 1 uur de Nieuwe en 
Korte Kerkstraat, 2 uur de meisjes van 
de lagere school, 3 ·uur de leden van de 
H. Familie voor meisjes en die voor
moeders, 4 uur de straten ten Zuiden 
van de Nieuwe Kerkstraat, 5 uur de 
leden van de H. Familie voor mannen, 
6 uur Luissel, Roond en Tongeren. 

N.B. De leden van de Altaarwacht 
zullen niet ontbreken op hun post. Zij 
houden zich aan het opgegeven biduur, 
en nemen plaats voor de communiebank. 

Zaterdag - priesterzaterdag. 
Biechthoren van 3-4 en van 6-8 uur. 
Het Doopuur is dagelijks van half 3 

tot 3 uur: is een lander uur noodzakelijk, 
dan dient men dat steeds tevoren op de 
pastorie te komen afspreken. 

De Militieplichtigen-retraite begint 
Maandagavond om 8 uur te Vught: de 
trein vertrekt om half 8. 

Repetitie van het jongenskoor is deze 
week Maandag en Dinsdag om 6 uur. 

ZONDAG 2 Jan.: 6 uur l.d. voor 
overleden moeder; 7 uur Ld. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van onze 
parochie r 8 uur l.d. voor Elisabeth van 
Pinksteren-van Nieuwburg vanwege de 
St. Elisabethvereniging; kwart over 9 l.d. 
voor Willem Matthijssen vanwege zijn 
zoon in lndiê; half 11, hoogmis voor Jan -
van Susante (uit dankbaarheid). 

MAANDAG 3 Jan.: 7 uur Ld. voor 
overleden ·vader vanwege twee vrienden; 

zijaltaar I.d. voor Antonius Wagenaar,
echtgenote en zonen; kwart voor 8 Ld. 
voor Cornelia Schoenmakers-Voermans; 
zijaltaar Ld. voor Cornelis Schoenmakers 
te Liempde overleden; half 9 [.j. voor 
Jos. van Susante; zijaltaar Ld. voor de 
heer Jan van Susante vanwege de St. 
Elisabethvereniging. 

DINSDAG 4 Jan.: 7 uur I.d. voor Cato 
van de Wouw; zijaltaar Ld. voor Lies 
de Kort-v. d. Elst vanwege de buurtbe
woners Korte en Lange van Osch & van 
Leeuwenstraat; kwart voor 8 I.d. voor 
Henrica van Stekelenburg-v;in Duren;
zijaltaar I.d. voor Maria Cornelis Dan
kers; half 9 I.d. voor Gerrit Voets .en 
Godefridus de zoon. 

WOENSDAG 5 Jan.: 7 uur Ld. voor 
de overleden familie Engelman-Laurijs
sen; zijaltaar l.j. voor Allegonda van 
Dijk-van Empel; kwart voor 8 l.d. voor 
Catharina Coverde-Vermeiren· vanwege 
het personeel; zijaltaar Ld. voor de
zelfde, vanwege de buurt; half 9 l.d. 
voor Antonius van der Eerden en Wil
helmina van Brunschot. 

DONDERDAG 6 Jan.: 6 uur l.d. voor 
gesneuvelde vrienden en vijanden; 7 uur 
l.d. voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van onze parochie; 8 uur Ld. voor 
Johanna Kruyssen-Soeterings; kwart 
over 9 gez. d. voor Jan van Susante. 

VRIJDAG 7 Jan.: zijaltaar Ld. voor 
spoedige terugkeer uit het buitenland; 
kwart voor 8 zijaltaar Ld. voor Piet 
Voets vanwege zijn zusters; half 9 pl. 
gez. d. voor de leden van de Broeder
schap van het H. Hart en zijaltaar I.d. 
voor de heer Jan van Eindhoven. 

ZATERDAG 8 Jan.: 7 uur gef. gez. j. 
voor Christianus Merx; zijaltaar Ld. 
voor Willem van Dongen; kwart voor 8
gef. l.j. voor Mej. Wilhelmina van Oerle 
en haar afgestorven familie van Oerle
van Nuenen; zijaltaar Ld. voor Piet 
Voets vanwege de buurt (12); half 9 
gef. Ld. voor de heer Lambertus 
Spierings. 
PAROCHIE H. LAMBERTUS, 
GEMONDE 

Zondag 2 Januari 1948. 

ZONDAG: half 8 H. Mis' voor Welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Petrus 
Schellekens en Hendrica de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Renier 
v. Griensven en Helena de hsvr.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Petrus v.
Griensven. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes v. Berlicum en Francisca de hsvr. 
DONDERDAG, feestdag van Drieko
ningen. Het is geen verplichte feestdag: 
doch alle diensten zijn als op Zondag. 
Half 8 H. Mis voor Welzijn der paro
chie; 10 uur jrgt. voor Gerardus Geerts. 
VRIJDAG, eerste Vrijdag: half 8 jrgt_ 
voor Adriana hsvr. van Gerardus Geerts. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Anto
netta van Kempen. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Cornelis Schelle
kens; Dinsdag mndst. voor Willem v. 
d. Linden; Woensdag mndst. voor Adria
nus v. Oirschot; Vrijdag mndst. voor 
Adriana v. Kessel; Zaterdag mndst. v. 
Joannes v. d. Eerden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag na Nieuwjaar 1949. 
ZONDAG: half 8 H. Mis vanwege de 
kinderen voor Gerardus Leyten; 9 uur 
H. Mis voor Waltherus Vingerhoets;
half 11 Hoogmis tot intentie van de pa
rochianen. De eerste schaal is voor de 
betaling van rente wegens "Orion", de 
2de voor B. N" 
Vergadering van St. Vincentius-vereni
ging. Half 3 Lof met rozenhoedje, om 
God's zegeningen te verkrijgen over het 
nieuwe jaar. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 mndst. voor 
Barbara v. Kasteren,- weduwe van Hen
drikus Veroude.
DINSDAG: half 8 H. Mis vanwege pro
cessie Boxtel-Bokhoven voor Marinus 
Veroude; kwart over 8 gez. jrgt. voor 
Petrus Schakenraad. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Jo
hannes Vermulst; kwart over 8 gez.
mndst. voor Leonarda Renders.
DONDERDAG: devotiedag ter ere_ van
de H. Driekoningen en de H. Diensten 
als op Zondag; half 8 H. Mis tot inten
tie v. d. leden der Godvruchtige vereni
ging ter ere van de _H. Theresia van het 
Kindje Jezus; 9 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; half 11 de 
Hoogmis tot intentie van de parochia
nen. De eerste schaal is voor onze eigen 
kerk, de 2de v.oor de Afrikaanse Mis
siën. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's
zegeningen te verkrijgen over het Ge
nootschap der H. Kindsheid; de kinde
ren van dit Genootschap,, krijgen de 
zegen en vragen: I-L Maagd Maria bid 
voor ons en voor de arme, ç>ngelovige 
kindertjes. 
VRIJDAG: de eerste Vrijdag van de
maand, toegewijd a;m het Goddelijk Hart 
van Jezus; half 8 B, Mis voor de heer 
Jacpues v. Elk; kwart over 8 gez. jrgt. 
voor de familie v. d. ,�as-Robbe. 
ZATERDAG: priesterèZaterdag; half 8 
wekelijkse H. Mis voor Mevr. Maria
Maas-de Werd; kwart over 8 wekelijkse 
H. Mis voor mejuffrouw, Anna Maria
Pijnenburg-v. d. Sande. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7. · Daarna Lof met rozen-

• hoedje, om de bekering v. communisten
te verkrijgen en opbloei van het vereni7 
gingsleven op katholieke grondslag t� 
bekomen. 
30 dagen worden de gebeden· verzocht
voor Jan v. Susante-Spierings, in de 
parochie van het H. Hart, Jan v. Kaste
ren in Eindhoven en Marinus Veroude 
alhier overleden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Petrus Meys uit de pa
rochie v. d. Allerh. Verlosser in Rot
terdam en Antonia v. Beers uit deze 
parochie, waarvan heden de 2de afkon
diging geschiedt. 
Bij uitvaart en begrafenisplechtigheid
van Marinus Veroude, alhier, is opge
bracht voor de H. Missie, door bemid
deling van Nelly Kruyssen f 2,50. 



Welk jaar is het? 
IN DE CHAOS VAN TIJDREKENINGEN ZIJN 

ER WEL TIEN KALENDERS. 
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Rünenkalender 

1s 1949 eigenlijk wel juist"? 

Op de nieuwe kalenders, waarvan het 
eerste blaadje op 1 Januari wordt afge
scheurd of omgeslagen, prijkt groot en 
duidelijk het getal 1949. Men moet dus 
aannemen, dat er geen twijfel bestaat, 
dat we leven in het jaar 1949. Maar. ..... 
eigenlijk zijn de geleerden er nog niet zo 
heel zeker van dat we wel het juiste 
jaartal op de kalender hebben staan. 
Onze christelijke tijdrekening werd pas 
in het jaar 525 - en was het wel dat 
jaar? - ingevoerd. In ieder geval heeft 
in dat jaar de in Rome levende Abt 
Dionysius een zogenaamde Paas-tabel 
·ontworpen, die aansloot op de geboorte
datum van Christus. Hoe nu deze abt
aan de geboortedatum gekomen is en
of hij deze datum op de 25ste December
van het jaar 1 liet vallen, of op de 25ste
December van het voorafgaande jaar is
de eerste grote vraag. Het heeft niet
aan pogingen ontbroken de tabel van
Dionysius na te rekenen en te corrige
ren, waarbij sommigen tot de slotsom
kwamen dat de abt zich minstens een
jaar en misschien wel tientallen jaren
haè verrekend. Maar al deze correcties •
swan op losse schroeven, daar de evan
gelisten bij het noemen van Christus ge
boortedatum zichzelf herhaaldelijk tegen
spreken.'
In de Middeleeuwen werd dan ook alge
meen de Nieuwjaarsdag op Pasen ge-

Romeinse kalender, 
maand April 

vierd, terwijl de Engelsen tot 1752 op de 
26ste Maart het •nieuwe jaár ingingen. 

DE JOODSE KALENDER 
Bestaat er voor de Christelijke viering 
van Nieuwjaarsdag nog een zekere ge
lijkvormigheid, groter is de chaos in de
andere vroegere en op het ogenblik nog 
gebruikelijke tijdrekeningen. 
De Joodse tijdrekening begint in de da
gen der oudheid met een burgerlijk 
Nieuwjaar op de eerste van Tisjri (Sep
tember en het kerkelijk Nieuwjaar op 
1 Nisan (April). 
Het Nieuwjaar in de herfst was de her
denking van de scheppingsdag van 
Adam, de dag van de Goddelijke recht
spraak. Het waren twee dagen van be
zonnenheid, ingeluid door bazuingeschal 
en derhalve ook wel genoemd het Ba
zuin- of Trom pettenfeest. Eerst in het 
midden van de vierde eeuw na Christus 
werd deze tijdrekening door Rabbi Hil
lel ingevoerd, die destijds becijferd had, 
dat de wereld 3761 jaar voor Christus 
zou zijn ontstaan. In het geheel zijn er 
108 berekeningen gemaakt over de tijd 
tussen Adams schepping en Christus' 
geboorte en de resultaten lopen 3000 
jaar uiteen, zodat de mogelijkheid niet 
uitgesloten is, dat Rabbi Hillel de plank 
volledig missloeg. 

DE ROMEINEN. 
De Romeinse tijdrekening dateerde van 
de Stichting der stad Rome

1 
maar zelfs 

de Romeinen die het hadden moeten 
weten

1 
konden het niet eens worden 

over de ware stichtingsdatum. Vermoe
delijk was geen van de veronderstellin
gen juist en Julius Caesar deed ten slot
te, wat dictators gewoon zijn te doen: 
hij stelde eenvoudig een datum vast voor 
zijn kalender. De Nieuwjaarsdag bij de 
Romeinen was de dag van offeranden en 
ook de dag om met zaken te beginnen, 
omdat deze udies faustus" geluk heette 
te brengen. 

IN EGYPTE 
In het oude Egypte w�rd volgens de 
tijdrekening van Nabonassar gerekend. 
De;ze geleerde had volgens astronomi
sche becijfering uitgemaakt dat op de 
26ste Februari 747 voor Christus de 
jaartelling voor het land van de Nijl 
begon. Overigens was deze tijdrekening 
een van de merkwaardigste der wereld. 
Elke vier jaar viel Nieuwjaar op een 
andere dag om na 1460 jaren weer van 
voren te beginnen. 

IN SYRië EN INDIA. 
In Syrië was· een tijdrekening gebruike
lijk die op 1 September 312 voor Chris- • 
tus een aanvang nam en wel met de 
verovering van Babylon door koning Se
leucus en derhalve ook wel de Seleucidi
sche kalender werd genoemd." 
In Indië was de chaos nog groter, want 
daar bestonden naast elkaar drie ver
schillende tijdrekeningen. Een daarvan 
was een religieuze en rekende met "go
denjaren". 12.000 godenjaren vormden 
dan een Maka-yaga een "grote wereld
eeuw". Daar voor de goden het mense
lijke jaar slechts de betekenis had van 
een dag - zo men geloofde - kwamen 
360 gewone jaren neer op een "godes
jaár''. Een periode van 1000 ,',grote we
relde�uwen" heette Kulpa en omvatte 
derhalve 4.320.000 jaren. Voor Brahma 
echter, de grootste en opperste God der 
Indiërs golden 1000 /fwereldeeuwen" als 
een enkele dag. De Boeddhisten tellen 
pas na de dood van Boeddha, al is deze 
datum wel op tien plaatsen verschillend. 
Volgens de met de geschiedenis het 
meest overeenstemmende telling, begint 
de Boeddhistische tijdrekening in het 
jaar 477 voor Christus. 

IN CHINA 
De tijdrekening der Chinezen is wel de 
meest gecompliceerde op dit heelal. De 
kalender reeds en de hele dagindeling 
verschillen al bij die van andere volke
ren. Zo rekent men met dubbele uren, 
die 's avonds om 11 uur beginnen; om 
de drie jaar is er een /fschakeljaar", 
waarbij een hele maand wordt ingelast, 
en ten . .slotte rekent de jaartelling met. 
perioden van 60 jaar. Sinds 1924 is nu 
- voor wie het interesseert 78 Cyclus
aan de beurt. Ze leven daar al in 4585,
dat dit jaar op 10 Februari viel.

GRIEKEN, GERMANEN 
Dat de oude Grieken volgens Olympiaden 
rekenden is wel bekend en voor het 
eerst zijn de namen van overwinnaars 
opgetekend in 776 voor Christus. De 
Mohammedanen beginnen . te tellen van 
Mohammeds zwerftocht van Mekka 
nç1ar Medina, een datum die men ver
moedde tussen 28 Juni en 20 September 
622 na Christus en de kalif Omar hakte 

de knoop door. Zestien Juli 622 begon 
het jaar 1. 
Heel primitief was de tijdrekening der 
Germanen, die tot Karel de grote een. 
rünenkalender bezaten. 

1 
IN RUSLAND 

In Rusland werd pas in 1700 op bevel 
van Peter de Grote de Christelijke tijd
rekening ingevoerd. Voor die tijd had. 
men volgens de Byzantijnse kalender, de 
tijd ingedeeld, volgens welke de wereld 
5508 voor Christus was ontstaan. 

EN ELDERS 
De lijst is lang en nog niet volledig. Zo 
rekenden de oerbewoners van Mexico, 
de Asteken hun jaartelling van het tijd
stip dat ze op bevel van hun god 
Huitzlilopochtli (die n;:iar in boterletters) 
in Mexico kwamen en daar de hoofdstad 
Huitzlilopochtli stichtten. 
Verder: de Spaanse telling der W estgo
ten begon 38 voor Christus en op de 
vijfde October 1793 voerde de Franse 
nationale vergadering de Revolutiekalen
der in die op 1792 met de val van het 
koningshuis zou beginnen. Deze tijd
rekening duurde maar 14 jaar. Ook Mus
solini wilde een nieuwe tijdrekening in
stellen, te beginnen op de datum van 
zijn "Mars• naar Rome" en men weet 
dat deze kalender 20 jaar - volgens 
velen veel te lang nog - geduurd heeft. 

CIJFERS 
Maar wat betekenen alle cijfers eigenlijk 
in de chaos van tijdrekeningen in de 
eeuwigheid, waarvan we niets afweten. 
Voordat er planten, dieren en mensen 
bestonden, draaide de wereld al haar 
rondje om de zon en de geleerden spre
ken maar van tijdperken, die wellicht 160 
millioen jaren oud waren, voordat de 
mens met tellen begon. Volgens voors 
zichtige berekening is de aarde al min
stens 2000 millioen jaar oud. Wat bete
kenen daarbij die 1949 jaren eigenlijk of 
die kleine 5000 van de Chinezen. 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 

Programma voor a.s. Zondag 
Korvel - O.D.C. 
Avesteijn - O.D.C. 2 
O.D.C. 3 - V.O.W. 2

Korvel heeft aan de K.N.V.B. uitstel ge
vraagd voor a.s. Zondag. De accoord
bevinding is echter nog niet binnen, zo
dat we momenteel niet met zekerheid 
kunnen zeggen of de wedstrijd al of niet 
door gaat. Zouden de O.D.C.-ers naar 
Tilburg moeten, dan wacht hun daar 
een zware taak. Slechts met inzet van 
alle krachten kan deze hindernis worden 
genomen. 
Het 2e elftal vertrekt naar Dinther, om 
daar twee punten te gaan halen, wat, 
gezien de kracht van Avesteijn zeer wel 
mogelijk is. 
Het 3e elftal ontmoet thuis een nieuwe 
tegenstander, n.l. V.O.W. 2. 

O.D.C.-JUNIOREN
De jongens, die nog niet regelmatig in 
een elftal spelen, moeten nog even ge
duld hebben. Het ligt in de bedoeling 
zo spoedig mogelijk voor het toe en 

11 e elftal enige wedstrijden te. organi
seren. 
Ook onze junioren kunnen zich opgeven 
voor de wedstrijd Nederland-België op 

• 13 Maart, zij kunnen dan met een der
leiders mee. De kosten zijn natuurlijk
v0or eigen rekening.

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS:
Indien de weersomstandigheden het toe
zouden laten, speelt Boxtel 11 Zondag
thuis tegen O.J.C., een ferme tegenstan
der, waarvan echter niet verloren be
hoeft te worden.
N.B. Volgende week is het niet zoals
gewoonlijk op Donderdagavond trainen1 

doch op Woensdagavond.

TAFELTENNIS.
De Boxtelse tafeltenniskampioenschap
pen, welke op 2e _ Kerstdag in de gym
nastiekzaal van de St. Petrusschool wer
den gehouden, mochten zich in een ma
tige belangstelling verheugen. W elis
waar had. het aantal deelnemers groter
kunnen zijn, doch de beste spelers van
elke klasse waren aanwezig en hebben
elkaar in zeer felle strijd bekampt.
Bij de Dames wist Mej. R. van Zeeland
ongeslagen het kampioenschap te beha
len, hoewel Mej. A. Hurks het haar las
tig genoeg maakte. Mej. W. Zijlemans
werd derde en Mej. 1. Robben vierde.
Voor de kampioene, welke pas 1 jaar
speelt en voor het eerst aan de kam
pioenschappen deelnam, een prachtige
prestatie.
Het Boxtelse kampioenschap voor Heren
werd behaald door R. Steinmann. Reeds
verschillende jaren wist de kampioen van
thans zich in de finale te plaatsen, doch
de begeerde titel ontging hem elke keer
op het nippertje. • Het kampioenschap
werd door hem ongeslagen behaald en
slechts eenmaal kwam zijn titel in ge
vaar, in de partij tegen W. v. Opstal
waarin hij de eerste game verloor en
in de tweede met 18-1 1 kwam achter te
staan, maar ook deze partij wist hij
schitterend in een overwinning om te
zetten. W. v. Opstal werd goede tweede
met 1 verloren partij. De kampioen van
1948, ]. Moerdijk, werd derde met 2
verloren partijen en F. Leermakers vier-
de met 3 verloren partijen

1 
J. van Ber

kel plaatste zich. vijfde.
Boxtels kampioen dubbel werden J.
Moerdijk-). v. Berke( vóór R. Stein
mann-W. v. Opstal, derde en vierde
werden resp. F. Leermakers-Th. de Vis
ser er. C. Steinmann-W. v. Roosmalen.
J. v. Roosmalen behaalde het kampioen-·
schap tweede klasse. Hij verloor echter
van zijn grote rivaal G. Biemans, welke
tweede werd. '.A. v. Berkel plaatste zich
derde en G. v. Berkel vierde.
Kampioen dubbel tweede klasse werden 
G. Biemans-J. v. Roosmalen voor A.
Schellekens-P. Eltink en J. v. Doore
malen-A. v. Giersbergen.
De kampioen derde klasse van vorig jaar 
]. v. Dooremalen, wist zijn titel te pro
longeren, P. Eltink werd goede tweede, 
Joh. Hurks derde en A. v. Giersbergen 
moest met de vierde plaats genoegen ne
men. 
Bij de Junioren zegevierde H. Eltink 
voor H. v. Rooy. De kleine P. Leerma
kers oogstte een ovatie, door voor zijn 
leeftijd zeer goed spel en eindigde als 
derde voor v. Diessen. 

DE BESTELLERS 
van Bra1:,ant's Centrum 

wensen alle abonné's 

Het Bestuur van de R. -K. Bak
kers en Slagersgezellen,, St. Joris" 

afd. Boxtel 

J. v. d. LIEVENOGEN
wenst cliëntèle, vrienden en 

Vrienden en begunstigers 
Zalig Nieuwjaar r-------

1 
Bovendeert's 

SCHOENssEN 

, 

1 

1 

1 

een Zalig Nieuwjaar 

JOS W AGENAARS 
Transportbedrijf 

Ridder van Cuijkstraat 4 
wenst alle klanten, begunstigers, 
vrienden en kennissen 

Zalig Nieuwjaar 

C. M. VAN KESSEL
Molenstraat 60

Boxtel 
Allen een Zalig Nieuwjaar 

FIRMA OORD 
Steenhouwerij 

Merheimstraat 4 - Tel. 537 
wenst alle vrienden en begunsti
�ers een 

Zalig Nieuwjaar 

C. C. v. ROOIJ
Bosscheweg 49 

Boxtel 
Z.N. 

J. H. VAN VUCHT 
Aannemer - Boxtel 

wenst cliëntèle, vrienden en ken
n'ssen een 

'Zalig en Gelukkig Nieuwjaar 

AD VAN HEESCH-
VAN BOXTEL 
Café 

Rechterstraat 71 
Z. N. 

wensen Geestelijke Advi,seur en
Leden 

Zalig Nieuwjaar 

Chemische Wasserij, Stomerij en 
Ververij "DE ZON", Depot C. L. 
HURKS-TAALMAN, Rechter
straat 54, wenst zijn cliëntèle een 
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar toe. 

De R. K. Vakvereniging van 
Schoenmakerspatroons en Win
keliers van Boxtel en omstreken 
wensen hun geestelijk adviseur, 
vrienden en begunstigers een 

Zalig Nieuwjaar 

Aan allen in en buite� Boxtel 
wenst 

JOH. VAN RUN 
Café uDe Sportwereld" 
een Voorspoedig 1949. • 

Het Bestuur van de Ned. Kath. 
Metaalbewerkersbond "St. Eloy" 

afd. Boxtel 
wenst Geestelijk Adviseur en alle 
leden een gelukkig en Voorspoe
die 1949 toe. 

Het Bestuur der H. K. W. 
afd. Boxtel 

wenst adviseur en leden een 
Zalig Nieuwjaar 

Mej. CORRIJ ENTINK 
Gedipt. Hoofdlerares Coupeuse 

wenst alle leerlingen, o�d-leerlin
gen, vrienden en kennissen een 

Gelukkig Nieuwjaar 

De. Boxtelse Slagers 
Aangesloten bij de 

BOXTELSE R. K. SLAGERSVERENIGING 
wensen alle cliëntèle, vrienden en bekenden een 

VOORSPOEDIG EN ZEGENRIJK NIEUWJAAR toe. 

De Firma Gebrs. Spijkers 
SCHILDERSBEDRIJF STATIONSTRAAT 37 

wenst Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een 

ZALIG EN GELUKKIG NIEUW JAAR 

bekenden een 
Zalig Nieuwjaar 

M. v. d. MEIJDEN
Brandstoffenhandel en Café 

wenst cliëntèle, vrienden en be
kenden een 

Zalig Nieuwjaar 

H. v. GEFFEN-DE JONG
Brood- en Banketbakkerij-

wenst klanten, vrienden en be
kenden een 

Zalig Nieuwjaar 

LEO VAN GEFFEN 
Ushandel 

Kruidenierswaren 
wenst klanten) vrienden en be-
kenden 

Zalig Nieuwjaar 

Firma TH. W. v. DONGEN 
Rechterstraat 48 

wenst alle vrienden en begunsti
gers een 

Zalig Nieuwjaar 

WED. v. GRIENSVEN & Zn. 
Onrooisestraat 1 

wenst cliëntèle, vrienden en be
kenden een 

Zalig Nieuwjaar 

TH. ALBERTS-DE KONING 
Nieuwstraat 36 

wenst cliëntèle, vrienden en be
kenden een 

Zalig Nieuwjaar 

M. J. P. v. KESSEL
Kleermakerij

Rechterstraat Boxtel 
Z.N. 

J. H. VAN SCHAAIJK 
Brandkastenfabriek 

Boxtel 
wenst cliëntèle en vrienden 

Zalig Nieuwjaar 

FAM. v. ZOGHEL 
Bloemen en Zaden 

Aan cliëntèle vrienden en ken
nissen Gelukkig Nieuwjaar 

A. H. TEN BRAS 
Molenstraat 88 

WED. H. v. d. SLOOT 
Onrooisestraat 25 

wenst cliëntèle, vrienden en be
kenden een 

Zalig Nieu}Vjaar 

FIRMA A. v. VLERKE_t;-l 
Juwelier - Horloger 

Boxtel 
Z. N. 

W. DE WERD
Kerkstraat 16

Uitvoerder van Begrafenissen 
door geheel Boxtel 

wenst cliëntèle en vrienden een 
Zalig Nieuwjaar 

J. W AGENAARS
en J. v. d. LOO

Melkventers van Het Zuivelhuis 
wensen de klanten 

Zalig Nieuwjaar 

Sold. P. VOETS
1 

Lgn: 260301209
1 

Staf 4-11 R.I., Sorteerkantoor 
Poerwokerto (Java), wenst vanuit 
Indonesië ouders, broer, verloof
de

1 
familie en kennissen een 

Zalig Nieuwjaar 

BANKETBAKKERIJ "NOVA" 
Stationstraat 78 

veel geluk en voorspoed in 1949 
W. v. Griensven

F. v. d. BRAND
Smederij en Garage 

Stationstraat 51 
Zalig Nieuwjaar 

PIETER TIELEN 
HENRIETTE TIELEN-

V AN SCHERPENZEEL 
Z.N. 

1 LEDERHANDEL 

1 
wenst haar cliëntèle een

Zalig en Voorspoedig 1949 

L-------
Biemans' Bioscopen 

wensen Vrienden, Kennissen en Bióscoopbezoekers 
GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR 

Sold. H. J. J. VAN DIJK Lgn. 
280315670, D Cie 402, Bat. Sema
rang, wenst ouders, broers en 
zusters, vrienden en bekenden 

F. P. v. d. LANGEN 
Stationstraat 62 

Horlogerie, - Optiek1 

Goud en Zilver 

een Zalig Nieuwjaar. wenst haar cliëntèle een 
Voorspoedig 1949 

Vanuit Buitenzorg wens ik Katho
liek Thuisfront en allen in en bui
ten Boxtel een voorspoedig 1949. 
Sold. te klas JOS VAN RUN, 
Lnr. 280321002, 14 V. B., 6 A.R. 
V.A., Eskadron L.S.K., Vliegveld
Semplak, Veldpost Batavia.

Sld. A. v. d. OETELAAR, Lgn. 
261005202. B. Comp. V-Brigade 
Sorteerkantoor Poerwokerto

1 

wenst familie
1 

vrienden en ken
nissen een 

Zalig Nieuwjaar. 

M. W. v. d. WEIDE
Stationstraat 2

wenst allen 
Gelukkig Nieuwjaar· 

J. v .. HAEREN
wenst cliëntèle en vrienden een 

Zalig Nieuwjaar 

FIRMA J. P: TIELEN 
Drukkerij en Boekhandel 
Stationstraat 28 - Boxtel 

Zalig Nieuwjaar 

Drukkerij en Kantoorboekhandel 

C. P. VAN GRIENSVEN

ZALIG NIEUW JA.AR 
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KATHOLIEK 

Door een beter gezinsleven 
naar een betere Maatschappij 
De wereld is ziek. 't Is al zo dikwijls ge
schreven en gepreekt. En ieder, die niet 
blind js, ziet het met eigen ogen, of on
dervindt het dagelijks aan den lijve. 
Uiterlijk zijn we met reuze sprongen 
vooruitgegaan in de laatste jaren. 
Wetenschap en techniek hebben fantas
tische, haast ongelooflijke vorderingen 
gemaakt en ons aan comfort en luxe en 
gemak zoveel gebracht, als onze voor
ouders nooit zouden hebben durven en 
kunnen dromen. Maar innerlijk zijn we 
er niet op vooruitgegaan. \Ve weten de 
weldaden va11 die beschaving niet te 
gebruiken, of erger nog: we misbruiken 
ze. Denkt maar eens aan de voorbije 
oorlog, aan de stijgende werkeloosheid, 
aan de algemene onrust en ontevreden
heid. Met dezelfde snelheid, waarmee 
de uiterlijke beschaving is vooruitgelo
pen, is de ontwikkeling van ons gewe
ten achteruitgegaan. 
Wat hebben we gedaan met die schone 
deugden, die we offervaardigheid, toe
wijding, eerbied voor de medemens, 
rechtvaardigheid, naastenliefde, kuis
heid noemen? .En liggen deze deugden 
ni�t ten grondslag aan een gezonde, 
gelukkige verhouding tussen mensen en 
volkeren? 
Waar moeten we die verloren deugden 
terug gaan vinden? Waar leert men zich
zelf vergeten, zich beheersen, zich toe
wijden, zich belangeloos geven? 
Zal de aangewezen plaats hiervoor niet 

•zijn: Het Gezin! Dat kleine wereldje dat·
op zich zelf bestaat, met eigen verhou
dingen en eigen wett�n.
Reeds Paus Leo XIII heeft het ernstige
woord gesproken: ,,Het welzijn van de 
Maatschappij en van de Kerk en van 
ieder afzonderlijk, hangt af van de in
vloed van het huisgezin."
Hoe moeten we het huisgezin dan zien?
Het huisgezin is geen verzameling van
mensen, die toevallig zijn samengewaaid.
God brengt die mensen bij elkaar. Dat
is geen toeval. God brengt die ,i

Î

ensen
bij elkaar, opdat ze samen zouden op
groeier,, werken, biJJen, elkander hei
pen voor de tijd en voor de eeuwigheid.
De ouders zijn er voor de kinderen, niet
alleen om ze de kost te geven en ze
later aan een baantje te helpen. Man
en vrouw zijn er om in liefde en geluk
hun levenstaak te vervullen; het opvoe
den van hun kinderen voor het Rijk
Gods. De kinderen zijn dus geen mid
delen, om geld of genot te verwerven,
maar mensen met ziel en lichaam. En
voor de opvoeding van ziel en lichaam is
er het gezin. En deze opvatting van het
gezin gaat in ontelbare families jammer
genoeg verloren.
Dat is niet van vandaag of gisteren,
maar al ruim honderd jaar is het ge
zinsleven aan het verwateren. Dat is be
gonnen met de slechte invloed van ver
keerde lectuur, die onze gezinnen is
binnengeslopen en daar de geest ver
pestte. Dat is nog verergerd door het
bioscoopgenot, dat naast de uithuizig
heid ook de goede opvattingen ever de
liefde en de kuisheid deed vervagen en
vervlakken.
Een andere oorzaak van het bederf van
de goede christelijke geest in de gezin
nen is: de gemakzucht en de genotzucht
bij ouders en kinderen, een onzinnige
jacht naar vermaak en ontspanning, te
veel geld bij ouders en kinderen. Verder
nog het gebrek aan gezag en verant
woordelijkheid bii de ouders en het ver
waarlozen van het gemeenschappelijk
gebed in de huiselijke kring.
De eigen christelijke overtuiging is niet
vast genoeg meer. Ze kunnen de kinde
ren niet meer aan., ze hebben er niets
meer over te vertellen, omdat ze zelf
niet meer beleven, wat ze hun kinderen
voorhouden.
We vieren Zondag het feest van de H.
Familie. De H. Kerk houdt op die dag
aan alle vaders en moeders en kinderen,
m.a.w. aan alle gezinnen voor ogen het
grote voorbeeld van de Heiligste Familie,
die ooit op aarde heeft geleefd, Jezus,
Maria en Jozef.
In de H. Schrift lezen we, hoe de Va
der en Moeder van dit gezin, met grote 
zorg de wetten van de Joden onderhiel
den tot in de kleinste dingen. We we
ten, met welke grote onderdanigheid 
het Kind in dit gezin was onderworpen 
aan zijn ouders en we weten, dat dit 
gezin het allergelukkigste moet zijn ge
·weest om het intieme contact met God
zelf.
Ouders, spiegelt Uw gezin eens hieraan:
Uw trouw in het beleven van uw plicht
aan die van Jozef en Maria.
Kinderen, toetst uw onderdanigheid eens
aan die van het Goddelijk Kind. En als
we dan eerlijk zijn en we willen de 
waarheid onder ogen zien, dan moeten
we toch wel op de borst kloppen en
dan zullen we misschien eindelijk in
zien, dat het lot van de wereld alleen
maar kan verbeterd worden, als we be
ginnen met de verbetering van ons eigen
gezinsleven.

, 

nts en 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Daar klopte iets niet 
Het heeft er de laatste' tijd een beetje 
gespannen in de kringen der melkleve
ranciers, melkslijters en melkventers, 
sinds de Coöperatieve Zuivelfabriek "De 
Hoop" met haar reparatiewerk begon
nen is. 
Op zekere dag vonden de melkslijters
van Boxtel een briefje aangeplakt op 
een ketel waarop 't volgende te lezen 
stond: 

,,Aan onze melkslijters". 
Op 3 Januari 1949 zal onze fabriek 
voor nodige reparatie voor ongeveer 
twee maanden geen melk kunnen 
ontvangen. 
Om die reden zullen onze melkslij
ters en ook wij ons elders van melk 
moeten voorzien. 
Het Bedrijfschap voor Zuivel te Til
hurg hebben wij hi':'rvan :!� ke1"!ni::: 
gesteld. 

w.g.: Fr. Verhoeven, Oir.

De twaalf zelfstandige melksliiters van 
Boxtel, die 4/5 van de hier verkochte 
melk omzetten, stellen er prijs op te 
verklaren,- dat dit het enigste bericht 
was dat zij kregen. 
U begrijpt dat "onze" melkslijters, zoals 
ze genoemd worden in dat aangeplakt 
briefje, aardig in de knel zaten. Zij 
gingen direct naar de directeur - maar 
deze kon geen nadere verklaring of uit
leg geven. • • 
Ondertussen werden de eigen melkven
ters, die 1/5 van de hier verkochte melk 
omzetten, op de oude fabriek van melk 
voorzien. 
Deze melk wordt geleverd door "De 
Kempen". 
Nu zou 't wel wat redelijker geweest 
zijn, wanneer ook de 12 melkslijters op 
deze wijze van melk voorzien werden. 
De melkslijters zonden een afvaardiging 
naar het Bedrijfschap voor Zuivel in 
Tilburg. Daar wist men van niets. 
De melkslijters beschouwen dit nu als 
een soort poging om de kleine zelfstan
dige melkslijters uit te schakelen. 
Maar zoals het goede zakenlieden past, 
vonden zij een redelijke, zij 't wat om
slachtige oplossing. Zij betrekken nu hun 
melk van de Zuivelfabriek "S. Lucia" 
te Helvoirt. Daardoor kan nu het pu
bliek niet alleen van melk voorzien wor
den, maar· flessen yoghurt, gepasteuri
seerde melk, pap, etc. 
Daar er straks misschien weer de ge
legenheid zal zijn, dat de melkslijters 
in Boxtel hun melkproducten kunnen 
ontvangen, stellen zij er prijs op te ver
klaren, dat zij dan van die gelegenheid 
geen gebruik wensen te maken, maar 
van S. Lucia dit alles zullen blijven be
trekken. Hiertoe werden zij nu gedwon
gen. Dan zullen zij het vrijwillig doen. 
Naar onze mening is dit een goed ·stand
punt van de melkslijters. Of 't zou moe
ten zijn dat de directie van de Hoop, het 
Bedrijfschap voor Zuivel of misschien 
De Kempen een redelijke verklaring van 
de eigenaardige behandeling dezer klei
ne zelfstandigen kan geven. 
Naar onze mening klopte hier iets niet. 
Het leek wederom een soort recht 
van de sterkste of een aanval op enkele 
kleine zakenlieden 

H. V. cl. M.

Plaatselijk Nieuws 
MISSIEA VOND 
BOXTELSE MISSJENAA!KRING. 
Het is ieder jaar een hele opgave, om 
het Boxtelse publiek, dat met sprekers 
en toneelavonden dikwijls overladen 
wordt, een Missieavo,xl aan te bieden, 
die de moeite waard genoemd mag wor
den. En we zijn dit jaar eens te rade 
gegaan bij ......... de Witte Paters van 
Boxtel, die ons terdege uit de put heb
ben geholpen. Reeds over het gehele 
land, waaronder ook in onze grote ste
den, gaven zij een cultureel goed ver-

zorgde Missieavond, die gedeeltelijk met 
kleurenprojectie en toneel gevuld wordt. 
De beoordelingen, die zij hierover moch
ten ontvangen, waren uitermate gunstig. 
En zo zal op 25 Januari deze Missie
avond, waarvan de leiding berust bij de 
Witte Paters, in de Ark gegeven wor
den. De kaartenverkoop aan de huizen 
is reeds begonnen en wij kunnen niet 
anders doen, dan IJ allen aanbevelen, 
deze missieavond niet voorbij te laten 
gaan. We wefen- zekeF, dat U er geen 
spijt van zult hebben. Koopt daarom nu 
reeds Uw kaarten, wanneer ze worden 
aangeboden. De opbrengst komt ten 
goede aan de Missie en bovendien ver
zekert ge U zelf een mooie avond. 

UITLEENBIBLIOTHEEK ST. PETRUS 
Voorlopig gevestigd in het K.J.V.-huis. 
Daags voor Kerstmis was het dan ein
delijk zo ver gekomen, dat we onze 
eigen p;noch;eoib:ioti,eek weèr konden 
gaan openen. De laatste jaren, die aan 
de heropening van onze bibliotheek, 
vroeger algemeen bekend onder de 
naam van Roomse Cultuur, zijn vooraf
gegaan, waren niet erg rooskleurig. Ook 
thans is ons verblijf in het K.JV.-huis 
maar van voorlopige .aard en we hopen 
ook, dat we binnen enkele weken weer 
kunnen gaan verhuizen naar de Burg
akker, waarvan we dan onze lezers in 
ieder geval tijdig op de hoogte zullen 
brengen. En:. Hoe het draait? Och, we 
hebben geen enkele reden om over de tot 
op heden geboekte resultaten ontevre
den te zijn. Integendeel: Het aantal le
zers, dat tot nu toe, in die enkele dagen 
gebruik maakte van onze bibliotheek, is 
ons werkelijk meegevallen. En we zijn er 
van overtuigd, dat het straks, op de 
Burgakker, nog aanmerkelijk zal toene
men. En we zitten niet stil. We zijn bezig 

-met onze afdeling Jeugdbibliotheek, die
zeer binnenkort zal gereed komen.

OPBRENGST ZEGEL- EN KAAR
TENVERKOOP VOOR HET KIND.
Het zijn cijfers die spreken. En deze
keer spreken deze cijfers toch zeker de
taal van de naastenliefde, waarvan Box
tel bij deze zegelactie een prachtig
voorbeeld heeft gegeven. Aan postze
gels werd verkocht voor een bedrag
van f 1425,-, terwijl de kaartenver
koop nog opbracht f 280,-. Voor Box
tel een prachtig succes. Door het ge
deelte, dat hiervan ten goede zal komen
aan het Nederlandse zwakke en hulpbe
l10evende kind, zullen heel wat ver
pleegdagen voor deze stakkers betaald
kunnen worden. En daarom dank aan
allen, die zich uren of dagen hebben
beschikbaar gesteld, om mede te helpen,
dit eindresultaat te kunnen boeken.

K.A.B. EN INDUSTRIALISATIE.
De Boxtelse afdeling van de Katholieke
Arbeiders Beweging heeft voor Dinsdag
11 Januari• een vergadering op het pro
gramma, welke gehouden zal worden in
de foyer van De Ark en waarop de Bur
gemeester van Boxtel, Drs. M. A. M.
van Helvoort, het actuële probleem In
dustrialisatie zal aansnijden.
Gezien de belangrijkheid van het te be
handelen onderwerp voor de arbeiders
stand, ligt een grote opkomst van de
leden in de lijn der verwachtingen.

R.K.J.B.
Jaarvergadering.
Op "Maandag 10 Januari houdt de 
R.KJB. in De Ark haar jaarvergadering.
Op de advertentiepagina kan men hier
over de bijzonderheden vinden.
's Morgens zal er om half 8 in de
parochiekerk van St. Petrus een I-1.
Mis worden opgedragen voor de leven
de en overleden leden van de R.KJB.

Excursie. 
De leden welke de excursie mee willèn 
maken naar de C. I-1. V. te Veghel op 
Maandag 10 Januari, worden om kwart 
over negen aan 't station verwacht. 

Rode Terreur 
"Zalig zijn zij, die vervolgd 
worden om de rechtvaardigheid, 
want hun behoort het rijk der 
hemelen". 

De tijd, dat het communisme de katho
lieke kerk nog met een schijn van ver
draagzaamheid bejegende, schijnt defini
tief voorbij te zijn. 
Men heeft de sluwe, misleiden tactiek 
opzij gezet en de bruutheid, het geweld 
en de schaamteloosheid ingezet voor de 
strijd tegen de katholieken. 
In Hongarije werd Karel. Mindszenty ge
arresteerd, z.g. op grond van "hoog
verraad". 
De kardinaal zou schuldig zijn aan 
"spionnage, misdaden tegen de veiligheid 
van de republiek en het smokkelen van 
valuta's". 
Als de rode propaganda dergelijke be
schuldigingen gaat lanceren, dan mag 
·men er zich van verzekerd houden, dat
de persoon aan wiens adres ze gericht
zijn, heeft geweigerd te bukken voor de 
rode tyrannie:
Zo is het ook met kardinaal Mindszenty
vergaan.
In de strijd om de ziel van het kind
vond de godloze Hongaarse regering in
de kardinaal een onoverkomelijk strui
kelblok. Deze kon niet to.estaan, dat de
katholieke kerk in Hongadje straks de
handlangster zou worden van het com
munisme, zoals het met de orthodoxe
kerk was geschied.
Onverzettelijk was hij daarom ook in
zijn houdin2 tegenover het regerinr!sap
paraat, dat de collectivering van de land
bouw, ten koste van wat ook, wilde
doordrijven.
Hij wist, dar de boeren zich hiertegen
zouden verzetten met het enige middel,
dat non te hunner beschikking stond om
de regering te bewegen haar plannen,
die indruisen tegen alles -wat maar met
welvaart te maken heeft, op te geven:
Boerenstaking!
De boerenstaking is er, doch kardinaal
Mindszenty wordt aangewezen als de 
,,onruststoker".
Hij werd ...... gevangen genomen, maar
niet ::dleen op grond van deze laffe be
schuldigingen, doch omdat de bolsje
wieken drommels goed weten, dat de 
strijd tegen de kerk straks des te ge
makkelijker zal zijn, als eerst de pries
ters worden uitgeschakeld. De kerken
zullen dan vanz�lf hun poorten moeten
sluiten .....
Vanzelfsprekend heeft deze schanddaad
veel beroering en reactie verwekt in
katholieke - en ook in andere kringen:
Het Ierse Ministerie van , Buitenlandse
Zaken heeft zijn diplomatieke vertegen
woordigers in Boedapest opdracht ge
geven informaties in te winnen omtrent

K.A.J. LEIDERSRECOLLECTIE. 
Zondagmorgen houden de Boxtelse Ka
jotters, voor de eerste maal in 1949, 
weer hun maandelijkse leidersrecollectie. 
Om 7 u�r zal in de parochiekerk van 
het H. Hart de H. Mis bijgewoond wor
den, waarna allen in De Kajuit verwacht 
worden, waar de diocesane aalmoeze
nier, na het ontbijt, de "overweging" 
zal houden. Hierna volgen dan de ge
bruikelijke besprekingen, die ditmaal 
vanzelfsprekend op het werkprogramma 
in· 1949 gericht zullen zijn. 

,,IN VLIEGENDE VAART". 
,,In vliegende vaart" brengen de Kilinoa
Hawaiïans, de Texas Rangers en ver
scheidene andere bekende revue-artisten, 
een gloednieuwe revue op Donderdag
avond 13 Januari in De Nieuwe Bios
coop. 
Bijzonderheden omtrent het elck-wat
wils-programma, dat die avond geboden 
wordt, kunt U vinden op de adverten
tiepagina. 

,,HET RASKONIJN" 
De konijnenvereniging "Het Raskonijn" 
hield op Zondag 2 Januari haar jaarver
gadering, welke maar matig bezocht 
was. 
Het bestuur dankte op deze bijeenkomst 
de heer Bakker, die wegens overplaat
sing uit de vereniging moest treden, 
voor het vele werk, dat hij voor de ver
eniging had verricht. Als blijk van erken
telijkheid hiervoor, werd hem een cadeau 
aangeboden. 
Uit het jaarverslag van de secretaris 
bleek, dat er in het afgelopen vereni
gingsjaar een grote bloei was geweest, 
welke haar hoogtepunt zeker nog niet 
bereikt had. Er mag dan · ook aangeno
men worden, dat nog vele leden zullen 
toetreden tot "Het Raskonijn". 
Er werd voorts medegedeeld, dat het 
10-jarig bestaan door de leden en de 
donateurs feestelijk gevierd zal worden 
op Zaterdag 15 Januari in de zaal van
Joh. van Run.
Zij die nog lid of donateur wensen te
worden, kunnen zich opgeven bij W. v.
d. Plas, Onrooi 36.

KATHOLIEK THUISFRONT. 
St. Petrus. 
Opgehaàld bij de begrafenis van Lau
rentius v. cl. Besselaar door Betsie van 
Vucht, een bedrag van f 14,50 voor 
Kath. Thuisfront. 
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OMGEVING 

de arrestatie, en de behandeling van de 
kardinaal tijdens zijn gevangenschap na 
te gaan. 
De kardinalen Mcquigan, aartsbisschop 
van Toronto, en Spellman, aartsbisschop 
van New York hebben geprotesteerd 
tegen de gevangenneming van de Hon
gaarse primaat. Kardinaal Griffin, de 
R.K. Aartsbisschop van Westminster, 
heeft de arrestatie van de Hongaarse 
primaat scherp veroordeeld. De primaat 
van België, kardinaal Van Roey en de 
Belgische katholieke bisschoppen hebben 
aan Z. H. de Paus een "plechtig pro
test" gezonden "tegen de afschuwelijke 
schending van de menselijke vrijheid en 
waardigheid", welke door de Hongaarse 
regering met de arrestatie van kardinaal 
Mindszenty is begaan. 
Admiraal Hortthy van Hongarije meen
de het slechts "een schandaal" te kun
nen noemen. 
De waarnemend Amerikaans minister 
van Buitenlandse Zaken, Robert Lovett 
heeft verklaard, dat de kardinaal abso
luut zeker op valse beschuldigingen on
der arrest was gesteld. , 
De Hongaarse regering heeft deze storm 
van protesten (hier onvolledig weerge
geven) rustig over het hoofd laten 
wervelen. 
Men schijnt er zelfs het laatste restje 
schaamtegevoel mee verloren te hebben, 
want de Hongaarse president heeft nog 
gepoogd het volk wijs te maken, dat 
een van de eerste taken der regering in 
het nieuwe jaar zou zijn: een regeling 
van de betrekkingen tussen staat en ka
tholieke kerk. 
Het Vaticaan heeft het Hongaars ver
zoek om een overeenkomst met de H. 
Stoel als een doortrapte propaganda
stunt verworpen. De Hongaarse regering 
had uitdrukking gegeven aan de wens 
om een overeenkomst, ,,ona,fhankelijk 
van de persoonlijke kwestie van de pri
maat van Hongarije". Het Vaticaan, dat 
zijn pappenheimers kent, antwoordde: 
"Onmogelijk kan worden ingezien hoe 
de wens tot overeenkomst met de H. 
Stoel gerijmd kan worden met de hou
ding van de Hongaarse regering jegens 
een aartsbisschop, primaat en kardinaal, 
een houding, die een belediging voor 
de H. Stoel zelf is". 
De communistische regeringsclique, die 
door de arrestatie alle verzet meende 
te hebben gebroken, heeft nu ondervon
den, dat haar schaamteloze daad als een 
boemerang heeft gewerkt. 
Zij heeft misschien een slag gewonnen, 
doch de overwinning van de gehele oor
log zal voor de katholieken blijken te 
zijn. 
Laten wij daarom bidden om sterkte 
voor hen, die het verzet tegen de rode 
terreur in Oost-Europa leiden, opdat 
de communistische vlam niet kan over
slaan naar Nederland. 

Opgehaald bij de uitvaart van Mej. 
Verdonck-v. cl. Koevering f 10,57 ten 
bate van Katholiek Thuisfront. 
Aanstaande Zondag maandelijkse col
lecte aan de kerk. Onze jongens in lndië 
rekenen op Uw bijdrage! 

VRIENDENCONCERT VAN DE 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING 
Uitgesteld tot einde der maand. 
Tengevolge van een plotselinge verhin
dering der solisten moet het Vrienden
concert '48-'49 een paar weken worden 
uitgesteld. 
Zoals men weet zijn Gré Brouwenstein 
en Jan van Mantgem als solisten verbon
den aan de Neder!. Opera te Amster-
dam. 
In verband met de muzikale feestweek 
(het z.g. Holland-Festival) te Den Haag 
is nu de Neder!. Opera "uitgekocht", 
o.a. voor de opvoering van "Ariadne auf
Naxos" van Richard Strausz, in welke
Opera bovengenoemde solisten de
hoofdfiguren vertolken. In een dergelijk
geval moeten de solisten hun elders lo
pende engagementen verbreken. 
De Boxtelse Orkestvereniging stond nu 
voor de keus, plaatsvervangers te enga
geren, hetwe1k op korte termijn zeer be
zwaarlijk is àf het concert uit te stellen; 
aan het laatste werd de voorkeur ge
geven. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 28 December '48 t.e.m. 3 Januari '49 
GEBOREN: Adrianus M. zoon van E. 
Bevers en J. v. Meurs - Adrianus H. 

zoon van C. van \Veert en H. Maas 
Gerardus J. P. zoon van J. v. Hemmen 
en G. H. Schellekens - Antonius J. S. 
zoon van J. A. N. Lathouwers en B. C. 
Ruijs - Henrica G. W. J. dochter van 
]. C. v. Griensven en M. E. v. d. Meij
clen - Barenclina M. J. dochter van J. 
L. Schalks en J. P. Stekclenburg - Jo
hannes J. M. zoon van J. M. Pennings
en M. M. J. Clemens - Johanna C.
M. dochter van M. J. v. d. Broek en
M. C. Vughts - Johannes C. A. M.
zoon van J. C. Heesemans en M. p_
V. Erp.
ONDERTROUWD: Lainbertus C. van
Breugel en Sjirzetta R. M. Lavrijssen.
OVERLEDEN: Jan C. de Bie, oud 81
jaren - Hendrika Verwetering, echt
genote van J. van Beurelen, oud 57
jaren - Henricus J. M. lgn.1 van Don
gen, oud 5 mnd. 



Historische Verrekijker 
/ 

HEILIGE HUJSKES. 
Dit artikeltje gaat niet over Boxtelse 
herbergen en taveernen, zoals U mis
schien zoudt vermoeden, maar dé uit
drukking "heilige huiskes" is meer vol
gens de letterlijke betekenis te nemen. 
Het waren n.l. kapellekes die nog in 
het begin der 17e eeuw rondom de St. 
Petruskerk stonden en wel op het kerk
hof. Het kerkhof was niet alleen als be
graafplaats in gebruik - in de kerk 
zelve werden in die tijd slechts weini
gen begraven - maar het diende als 
processiepark of beter gezegd als devo
tiepark. Wij vinden in de kerkrekening 
vermeld dat in het jaar 1608 de beeld
snijder meester Jan Thonon, die met 
meester Mathijs Donicx in datzelfde 
jaar aan het oksaal werkte, opdracht 
kreeg de "tafelen inde heylige huys
kens opten kerckhoff" te snijden. 
Ook de metselaar kwam er bij te pas: 
Marten Janssen werkte met zijn knecht 
zeven en een vierde dag in de kerk en 
aan de heilige huiskes. Aan deze bouw
vakarbeiders werd gezamenlijk een loon 
uitbetaald van 3 gulden en 1 stuiver. 
Uit deze post is af te leiden dat het 
metselwerk slechts reparaties betrof of 
werkzaamheden in verband met het 
plaatsen der nieuwe taferelen: de heilige 
huiskes zelf zullen mitsdien reeds lan
ger aanwezig zijn geweest. 
Ook Jan Cornelis de Moir, die wij ook 
kennen van de bouw van het oksaal, 
verleende zijn medewerking. Het is uit 
deze post, dat wij weten welke taferelen 
meester Jan Thonon voor de kapellekes 
heeft gesneden; de schilder kreeg n.l. 
betaling voor het "stofferen" van de 
,,seven bloetstortinge". 
De devotie van de Zeven Bloedstortin
gen des Heren was destijds populair; zij 
kon te Boxtel daarenboveri in verband 

,,KINDEREN" ESCH 

Op de 2e Kerstdag en op Zondag 2 
Januari gaf de toneelvereniging V.O.O. 
in de zaal van de heer G. van Schijndel 
een uitvoering van het toneelstuk "Kin
deren" geschreven door Joh. Fabricius. 
Zowel op de 2e Kerstdag als de volgen
de Zondag was de belangstelling goed 
te noemen. 
Voor de aanvang van de uitvoering me
moreerde de voorzitter het 30-jarig be
staan van de toneelvereniging, dat op 
15 Januari a.s. gevierd zal worden. 
Aan belangstelling zal het zeker op die 
<lag niet ontbreken. 
De verschillende rollen werden goed 
vertolkt en het stuk viel bij het publiek, 
gezien het applaus, zeker in de smaak. 
R. K. BOERENBOND. GEMONDE 

Vorige week hield de heer Ganzeboom 
uit Nijmegen een lezing voor de leden 
van de R. K. Boerenbond en de R.K.J.B. 
over "De grote waarde van de katholie
ke standsorganisatie in deze tijd". Op 
de hem eigen vlotte en aangename wijze 
behandelde spreker de grote problemen 
van deze tijd, speciaal voor de boeren
stand, belichtte de noodzaak van geor
ganiseerd-zijn en schetste de mogelijk
heid om door de organisatie de katho
lieke gedachte te beïnvloeden en te be
leven. 
Het was jammer, dat de zaal maar half 
bezet was. Velen schijnen de belangrijk
heid van dergelijke ontwikkelingsavon
den niet in te zien. Hopelijk wordt bij 
volgende gelegenheden meer belangstel
ling aan de dag gelegd. 
R.K.J.B. 
De leden van de R.K.JB. te Gemonde 
wqrden erop gewezen, dat Maandag 10 
Januari de vierde les van de sociale cur
sus wordt gegeven. Men verwacht een 
grote opkomst. 
De Jonge Boeren hebben een verloting 
georganiseerd ten bate van de vereni
ging. Diverse mooie prijzen zijn aange
kocht. De trekking zal plaats vinden op 
20 Januari. 

Toets der Critiek 
Op Dinsdag 4 Januari concerteerde de 
R.K. Gildebonds-Harmonie in de 
Schouwburg "De Ark" en het mag ge
zegd: zij deed het o_p uitstekende wijze. 
Na de openingsmars richtte de Heer 
van Kessel zich tot de aanwezigen, dank
te hen voor alle morele en financiële 
steun en heette allen hartelijk welkom. 
Deze dank moest wel heel bijzonder de 
beschermheer, de Heer J. L. I. M. 
Janssens gelden, waar deze het mogelijk 
had gemaakt, dat de "Bands" -Harmonie 
haar 40-jarig jubileum zo prachtig geuni
formeerd kon vieren. 
Het concert zelf was af. Het soms zeer 
zware programma werd goed uitgevoerd 
en elk lid op de planken deed zijn 
uiterste best om deze uitvoering te doen 
slagen. De liefde tot de muziek deed 
ook hier wonderen. 
Uit de aard der zaak is het voor een bui
tenstaander dikwijls erg moeilijk om een 
juist oordeel te vellen over harmonie
muziek. Het verschil tussen zang, strijk
orkest, piano, orgel enz. blijft nu een
maal in volle afmetingen bestaan. Daar
om wagen wij ons niet aan een afzon
derlijke beschouwing van alle uitgevoer
de werken, al noemen wij heel graag 
"Chanson des Niels" met bijna perfect 
gespeelde clarinet-soli, en de Ouverture 
van Maritana vàn Wallace, waarin de 
zeldzaam zware baspartij het uiterste 
vergde van de koperblazers. Zeer ver
dienstelijk werden ook de piston-soli uit-
gevoerd. • 
Jammer vonden wij, het, dat de Schouw
burg te weinig ruimte heeft om de 
stroom van klanken goed te kunnen ver
werken. Vooral bij volledige bezetting 
blijft deze zaal te klein. Het geluid kan 
zich geen weg zoeken en blijft kmgen, 
dit vooral in tegenstelling met de mo
menten, waarop de klarinetten met hun 
soli de zaal wel vulden, maar niet vol
propten. 
Al met al een goede avond, met uitste
kende n1-uziek, waarvan wij voldaan huis
waarts keerden. 

worden gebracht met de verering van 
het H. Bloed. 
Jan Thonon. heeft mitsdien de zeven 
bloedvergietingen van Christus uitge
beeld , n.l. 
1. de besnijdenis des Heren;
2. de benauwdheid van Christus in de

hof van Olijven;
3. de geseling van Christus;
4. de doornenkroning;
5. de kruisdraging;
6. de kruisiging;
7: het doorsteken van Christus' zijde

met een lans. 
Men kan zich voorstellen, dat vooral tij
dens de H. Bloedfeesten vele pelgrims, 
door langs die heilige huiskes te trekken 
en daar te bidden, het Kostbaar Bloed 
des Heren hebben vereerd. 
De kapellekes waren met leiën gedekt, 
Hanrick Janssen, ,,schalidecker" heeft 
er enige dagen aan gewerkt. De leidek
ker had een loon van 18 stuiver en twee 
potten biers daags. 
Er werd ook steeds zorg voor gedragen 
dat het kerkhof behoorlijk in orde was: 
het was met heesters beplant. In 1615 
werden van de Karthuizers in Vught 40 
heesters aangekocht tegen 4½ stuiver 
per stuk. De rendant liet niet na om aan 
de knecht van de Karthuizers een 
fooitje te geven "Ende aen den knecht 
om goede heesters te hebben, 'gegeven 
6 stuivers". 
De heesters werden gehaald van de 
eigendom van de Karthuizers op Caste
ren onder Liempde; de rendant Roel off 
Andriessen ging zelf de heesters steken 
en bracht ze op zijn wagen, met drie 
paarden bespannen, naar de St. Petrus. 
kerk. 

De Orde der Ursulinen 

,,Wie het kind heeft, heeft de toe
komst". 
Kunnen we ook niet zeggen: ,,Wie het 
meisje vormt, vormt de vrouw en moe
der, en dus de gezinnen van de toe
komst"? : 
Aan dit mQoie apostolaat wijden zich o.a. 
de Zusters Ursulinen. Overal trachten 
zij het meisje te vormen voor haar 
vrouwelijke taak van "dienen", van
daar de leuze in het insigne van haar 
leerlingen: ,,Serviam" - ,,ik dien". 
Deze Orde is gesticht door de H. An
gela Merici in 1535, die aan haar zus
ters als patrones gaf de H. Ursula, een 
maagd en martelares uit de 4de eeuw. 
Vanuit Italië heeft deze Orde zich ver
breid over de gehele wereld, zich aan
passend aan de behoeften van verschil
lende landen en tijden door deze vier 
eeuwen heen. Overal vinden wij Ursu
linen, in bijna alle landen van Eruropa, 
zelfs achter "het ijzeren gordijn" en in 
de verschillende staten van Amerika. En 
met recht draagt het mooie album, dat 
ons kennis laat maken met haar missie
gebieden, de titel: ,,Tot aan de uiteinden 
der aarde". 
Ja, vanuit het moederhuis in Rome breidt 
deze boom in Gods Kerk haar takken 
uit tot aan de uiteinden der aarde. Zij 
hebben de missievlag geplant bij de 
Eskimo's in de sneeuwvelden van Alaska, 
tussen de wigwams der Indianen in 
Montana, onder de tropenzon van Java 
en bij de zwarte Kafferstammen van 
Zuid-Afrika. Wij vinden deze zusters in 
China en in Siam, terwijl zij in Mansjoe
rije de Oosterse ritus hebben aangeno
men om daar vruchtbaarder te kunnen 
werken onder de Russische emigranten. 
Ook in Australië zijn zij present en in 
Amerika werken zij nog op Cuba, in 
Brits Guyana en in Brazilië, terwijl zij in 
Mexico onderduiken tijdens de kerkver
volgingen om daar in het gel1eim haar 
apostolaat toch nog te kunnen voort
zetten. 
Het middelpunt van de Nederlandse pro
vincie dezer Orde is Boxtel, waar het 
provincialaat gevestigd is en de jonge 
zusters gevormd worden voor haar taak 
in Nederland en ook in de Missie. Veel 
Boxtelse ingezetenen helpen en steunen 
dit werk door de "Doe-mee-actie", 
maar we durven veronderstellen, dat niet 
aan al onze lezers bekend was, hoe uit
gebreid het arbeidsveld van deze Orde 
is. - Wilt U er nader mee kennis ma
ken, vraagt U aan het klooster clan om 
het album: ,,Tot aan de uiteinden der 
aarde", dat met de 87 foto's U zeker nog 
veel interessants zal vertellen, terwijl het 
missie-jeugd-tijdschrift bij de meisjes de 
missieliefde, de sociale deugd bij uitstek, 
tracht op te wekken, uitgaande van het 
principe: Vertel de kinderen van de ver
schillende landen en volkeren, dat 
draagt bij tot hun algemene ontwikke
ling en deze missiekennis, zal de jeugd, 
die van nature edelmoedig is, vanzelf 
brengen tot liefde en actie voor de mis
sie. V<Jn dit tijdschrift kunt U altijd een 
proefnummer aan het klooster vragen. 
*) Door omstandigheden kon boven
staand artikel niet opgenomen worden in 
de rubriek "Geestelijk Leven" in ons 
Nieuwjaarsnummer. 

Kalenders 

De kalender van de N.V. Edah heeft 
een dubbele waarde voor de klanten. 
De bladen zijn typisch en fris van kleur. 
De achterzijden zijn ingericht als ver
jaardagkalender. Op de tussenbladen, 

• telkens een waardebon, waarmee de
huisvrouwen haar voordeel kunnen doen
in een der maanden van ieder kwar
taal. Ook de kinderen wist de Edah voor
haar zaken te interesseren door de di
verse prijsvragen in een cler maanden van
ieder kwartaal. Een originele reclame,
waarmee Edah het gehele gezin aan
trekt.

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel- O.J.C. 2- 1 

Boxtel heeft haar supporters Zondag, 
langer dan nodig was, in onrust laten 
zitten. Speciaal voor de rust was het ge
bodene weinig hoopvol en ofschoon men 
- gesteund door een straffe wind -
voortdurend in de aanval was, wist men
aan de stormlopen èn geen tactiek èn
geen techniek genoeg te paren om uit
dit overwicht winst van enig belang te
slaan. Want het ène doelpuntje uit de
ène. fraaie combinatie op links door Van
Weert vlak voor de rust gescoord, zette
geen zoden aan de dijk.
Werkelijk, het zag er voor Boxtel aller
minst rooskleurig uit toen de O.JC.-ers 
direct na de rust met enkele vinnige 
aanvallen hun gastheren te verstaan 
gaven, dat zij hun plan, om een overwin
ning te forceren, getrokken hadden. 
Maar zij hadden vergeten, dat Boxtel's 
verdediging deze middag niet deelde in 
de crisis van de voorhoede. Integendeel 
de achter- en middenlinie waren deze 
middag in topvorm. Men wist naast het 
verdedigingswerk zelfs nog voldoende 
energie op te brengen om de aanval ber
gen werk te geven. En hoe vreemd het 
ook zij: Deze bleek thans lang niet meer 
zo onwennig tegenover deze bergen 
werk te staan; speciaal op links boterde 
het bij vlagen uitstekend. De open aan
vallen, die hier werden ingeleid, bezorg
den de Rosmalense achterhoede zoveel 
hoofdbrekens, dat men zich reeds tien 
minuten na half-time gewonnen moest 
geven voor een uitstekende through-pass 
van Van Weert die hiermee aan Van 
der Heijden de kans gaf de O.JC.-doel
man voor de tweede maal kansloos te 
passeren. De verliçhting, die deze goal 
in de spanning bracht, was echter van 
korte duur, want in dezelfde minuut 
flitsten de rood-zwarte voorwaartsen 
door de onthutste defensie van hun te
genstanders, die er niet in slaagden deze 
onverwachte stormloop te stuiten. Ley
ten kon slechts een vertwijfelde uitval 
doen naar het magnifieke schot, dat pas 

d�or het net in zijn baan werd gebroken. 
Boxtel bleef echter het beste van het 
spel behouden en gaf O.JC. geen twee-

. de kans. Daarentegen schiep men zich 
zelf enkele doelpuntrijpe kansen, die 
slechts op een haar na gemist werden. 
Hierbij bleef het in deze ontmoeting, 
waarin enkele kostbare punten vergaard 
werden door een ploeg met een uitne
mende verdediging, doch met een voor
hoede, die slechts bij vlagen boven het 
middelmatige uitsteeg. De kleine wijzi
ging, die er in was aangebracht liet zich 
allerminst als een oplossing van het voor
hoedeprobleem aanzien. 
Al met al is men het nieuwe jaar uitste
kend begonnen en nu Taxandria bij Udi 
de kous op de kop kreeg is er voor 
Boxtel weinig gevaar meer. 
De stand is thans: 
Tivoli 14 7 6 1 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 
Udi 14 6 3 5 15 30-33 
O.JC. 14 4 6 4 14 19-20 
Best V. 14 4 6 4 14 23-24 
Boxtel 14 4 4 6 12 22-24 
Taxandria 15 3 2 10 8 21-34 
E. S. V. 13 1 4 8 6 18-39 

A.s. Zondag: Taxandria - Boxtel.

Boxtel gaat Zondag de poging wagen 
om Taxandria, dat zo lang een blok aan 
het been is geweest, voorgoed in de 
degradatiehoek te drukken en hiermee 
de weg vrij te maken voor een kleine 
Boxtel-opmars. 
Boxtel 2 ontvangt Wilhelmina 3 en zal 
goed uit de hoek moeten komen om bei
de punten in de wacht te slepen. 
Het derde elftal, dat Zondag j.l. weer 
eens zonder tegenstander op het veld 
stond, is deze week vrijaf. 

Supporters 

Supporters voor de wedstrijd Taxandria 
Boxtel worden er op geattendeerd, dat er 
alleen een bus voor de spelers loopt, zo
dat men de reis met de trein (tien mi
nuten over half twee) of met de fiets zal 
moeten maken. 

Parachutisten besprongen 
LUCHTLANDINGSTROEPEN VOLGDEN 

MET REGELMAAT VAN EEN UURWERK 

Zaterdag: 2 uur 's nachts. In de hangar, waar de parachu
tisten wachten op het sein van vertrek, heerst een gespannen 
drukte. De banden worden een laatste keer onderzocht, men 
helpt elkaar in de parachute-harnassen. Is hen de stemming 
op het gezicht te lezen? De Indonisische soldaten zeker niet. 
De mannen van Ambon, Menado of waar ook van de archipel, 
verbergen hun gevoelens achter een nietszeggend gelaat. De 
Nederlandse jongens, die ongeveer de helft van de para
troepen uitmaken, zijn allerminst uitgelaten. 

Eerlijk blijven zij in ieder geval. Als 
één van de jongens zegt dat hij hem 
heus wel een beetje "zit te kieren" 
prijst zijn officier deze woorden met een 
verwijzing naar Napoleon, die gezegd 
moet hebben: ,,Wie is de lafaard, die 
durft te beweren nooit angst te hebben 
gehad?" en hij voe_gt er ter verduidelij
king nog aan toe, dat ook hij een op
perbevelhebber hoopt te worden. 
Maar als even later de sticks gevormd 
zijn' en - geeft acht! rechts richten, 
nummeren - bij de toestellen opge
steld zijn, klinken die stemmen dood
rustig: ,,Een, twee, tiga, vier, lima, anam, 
zeven .. . . . .  " al naar gelang de landaard. 
,,Och, het zal best meevallen" vertelt 
de dominee van de Schoolopleiding Pa
ratroepen, ,,het zijn rabauwen van ke
rels en ze kunnen tegen een stootje." 
Deze dominee volgt een parachutisten
cursus en we hebben niemand meer 
teleurgesteld gezien dan hij bij deze ac
ties, cmdat hij het vereiste aantal spron
gt·:1 Pog niet had gemaakt, daarom niet 
mee mag .....  , 

• DE START.

Da:ir k'auteren ze het toestel in. Een 
voor een. Zonder een woord. Samen 
mu de vliegtuigbemanning, die zojuist 
nogmaals "gebriefd" is, voorzien van de 
bat;c,e gegevens van het weer boven 
Djocja en met gesynchroniseerde hor
:oges. 
Dëze e,peratie is afhankelijk van een mi
m.tiet:s tijdschema. Zo laat hier verza
melen, zo laat daar zijn en zo voort. 
l':·c-cies op tijd slaat het eerste toestel 
de lllotor a.111: Een minuut later het 
tweede. Tot alle toestellen samen een 
cacophonie van geluiden weggeven, dat 
horc'n en zien je vergaat. 
Ook op de verkeerstoren, waar ik één 
vcor één de donkere schimmen van 
vliegtuigen onder mij zie voortrollen op 
weg naar het begin van de startbaan. 
Het tijdstip waarop het eerste toestel 
moet starten is aangebroken. Daar glijdt 
een groene lichtbundel door de duister
nis, gericht op de vlieger, die het gas 
vol opent, aan het begin van zijn eerste 
vlucht van deze acties. Het motorgebrul 
neemt nog toe, langzaam schuiven de 
drie navigatie-lichten over het met 
lichtjes gemarkeerde startbaan ...... los. 
Een linkerbocht en reeds snelt nummer 
twee over de startbaan. 
Eén per minuut. 

DJOCJA IN ZICHT: 
JAGERS IN ACTIE 1 

Als ik van de glazen neus van een Mit
chell-fotovliegtuig uit voor het eerst een 
blik op Djocjakarta werp, zijn de trans
portvliegtuigen er nog niet. Wij zijn 
sneller en namen een andere route. Het 
is nu minderbewolkt dan boven de uit

gangspunt. De meteorologen hebben ge
lijk gehad. Djocja. Een stad met veel 
rode daken, enkele brede straten, die 
de gehele stad doorsnijden en dan weer 
een wolkensliert, die al het gezicht op 
de stad ontneemt. 
Daar zijn we boven het vliegveld. Een 
lange zwarte startbaan. Er brandt iets. 
Duikende, jager. De aanval is al begon-

nen. De bliksemsnelle Mustangs - hoe 
bewonderde ik die vliegfeesten - spe
len hun dartel spel van vallen en op
gaan, nu evenwel in bizarre werkelijk
heid. De rackets, die zij afschieten, zijn 
te volgen op hun baan, dank zij een 
rode lichtbol aan het einde die aanvan
kelijk de indruk vestigde dat de toestel
len op luchtafweer invlogen. Maar het 
blijkt niet mogelijk van de hoogte, waar
op wij boven het terrein rondcirkelen, 
waar te nemen of er werkelijk op de 
Mustangs en Kittyhawks gevuurd wordt. 
Ver onder ons vliegt nu de Legercom
mandant, die zich na het vertrek van 
de tran�ortvliegtuigen per B 25 naar 
het terrein van handeling begaf. 

PARACHUTISTEN. 

Het rusteloze gemanoeuvreer van de 
jagers wordt een moment later overtrof
fen in actualiteit door een daarentegen 
zeer rustig naderende formatie transport
vliegtuigen. Uit het Oosten schoven zij 
aan, ieder ·met zijn last aan parachutis
ten, die volgens het tijdschema om 6.45 
uitgeworpen dienen te worden. We 

Contact met Indië 

vliegen op hen af en sluiten ons een 
500 meter er beven bij aan. Een laat
ste wijde bocht, wa'árna het vliegveld 
recht voor komt te liggen. De afstand 
tussen de vogels blijft gelijk. Het voor
ste vliegtuig heeft de rand van het vlieg
veld bereikt. Het is 6.44. Het voorste 
vliegtuig heeft de startbaan - lang 
zwart lint over het groene gras - be
reikt. Het eerste vliegtuig heeft het mid
den van de startbaan· bereikt. Daar 
springt de eerste! 
Het is 6.45. In enkele minuten hebben 
alle parachutisten het vliegtuig verlaten. 
Alle inzittenden van ons toestel hangen 
voor de ramen om de resultaten te zien. 
Zolang de parachutes nog zweven blijft 
het evenwel een gissen waar ze neer 
zullen komen. 
Als echter de eerste parachute dicht bij 
de startbaan op het midden van het 
vliegveld een bruingeel vlekje vormt, 
lijkt het of het vliegveld op dat ge
deelte plotseling aangetast is door een 
snel om zich heen grijpende pokdalig
heid. Overal op het groen vliegveldgras 
ten Zuiden van de startbaan vormen 
zich gele vlekken. Niet op de startbaan, 
niet buiten op het vliegveld, doch alle 
op de plaats, die door een wijzende 
vinger op een schoolbord was aange
wezen, toen de vorige avond voorbe
sprekingen plaats vonden. Langs de 
strip. De transporters keren en vliegen 
opnieuw over het vliegveld. Gele, witte 
en rode parachutes hangen nu in de 
lucht en voeren voorraden en munitie. 

WE GAAN NAAR DJOCJA ! 

Ongestoord cirkelt 't toestel op een 1500 
meter boven de republikeinse hoofdstad, 
waar op dit ogenblik wel heel weinig 
bedrijvigheid heerst. De straten schijnen 
uitgestorven, er is geen verkeer, ner
gens zijn fabrieken aan het werk, kort-

K.S.V "O.D.C." 

Korvel - O.D.C. 1 - 6 
Het nieuwe jaar zette ODC goed in, 
want een half dozijn doelpunten in Til
burg tegen Korvel [escoord met maar 
één tegenpunt is zeker een goed resul
taat. 
Korvel nam de leiding, maar nog voor 
de rust maakte Schalks uit een over
stapje gelijk. In de tweede helft kwam 
het betere technische spel van ODC 
spoedig tot uiting en nauwelijks een 
kwartier �an de gang, was de stand 
1-6.
Cor van Wijk gaf ODC de leiding. 
Bergwerff maakte no. drie met . een 
prachtig boogschot. 
En Kervel moest lijdelijk toezien, hoe 
de scoringsmachine van ODC zonder 
storing verder werkte en niet tot stil
stand kwam, alvorens Schalks 2 en Berg
werff nog één maal het net hadd-en ge
vonden. 
De twee andere concurrenten wonnen 
eveneens. Sarto klopte Haarsteeg met 
8-1 en Baardwijk won van Vlijmen
met 6-4. Door de overwinning van Gu
dok op Gilze is Zalt-Bommel drager van
de rode lantaarn geworden en wij vre
zen voor Zalt-Bommel, dat zij deze
plaats niet meer zal verlaten. Intussen
blijven voor de tweede plaats onderaan
de ranglijst, nog een zestal gegadigden.
De stand is op het ogenblik:
O.D.C 13 9 3 1 21 
Sarto 14 8 5 1 21 
Baardwijk 13 7 4 2 18 
Gilze 14 5 3 6 • 13 
Ons-Vios 14 5 2 7 12 
Haarsteeg 13 5 2 6 12 
Korvel 15 5 1 9 11 
Vlijm.-Boys 15 4 3 8 11 
Gudok 12 3 3 6 9 
Zalt-Bommel 13 4 0 9 8 

53-14
39-13
36-19
34-35
27-28

• 30-42
37-'-35 
25-39
12-25
18-41

En nu _a.s. Zondag de grote strijd:• 
O.D.C.-Sarto.

Spelen de ODC-ers voor wat zij waard 
zijn dan kan deze wedstrijd met een 
ger�st gewetef\ worden tegemoet gezien. 
Het moet voor de ODC-spelers. al een 

Magoewo· 
om, als iemand mij had verzeker� dat . 
Djocja een uitgestorven stad was, had 
ik het op dît moment kunnen geloven. 
Pas als het toestel. daalt, valt hier en 
daar onder een boom of tegen huizen 
gedrukt een groepe mensen op te mer
ken. Er rijdt even later één auto door 
cie straten. 
Terug naar Magoew_o. We vliegen • iets 
lager dan tijdens het eerste bezoek eff 
kunnen duidelijk het vliegtuig onder
scheidPn, dat de republikeinen op hun 
veld hehbe.0 staan. Een tweedekker met 
vier k1eine motoren, een De Havilland, 
st,,;:t daar naast de hangar, waar onze 
troepen zitten, kenbaar aan de enorme 
ro,,d-wit-blauwe vlag, die op het gras 
lig� uitgespreid. 
"Dil' vlag is een stuk groter, dan het 
K.L.M.-vlaggetje dat een paar weken
geleden moest worden ingehaald", merk-
te een lid van de bemanning op. Haast
nog belangrijker is de landings-T, die
langs de startbaan is uitgelegd. Deze
toont aan, dat de kapitein van de Mili
taire Luchtvaart, die met de parachu
tisten is meegesprongen, opschiet mèt
zijn werkzaamheden. Hij moet nl. de _
voorbereidende maatregelen treffen om
straks de eerste Nederlandse transport
vliegtuigen veilig op Magoewo te laten
landen. Deze T betekent alvast dat de
startbaan intact is, dat de belangrijkste
peiler van de Luchtbrug voor onze para
troepen onbeschadigd in onze handen is
gevallen.

TRANSPORTVLIEGTUIGEN 
LANDEN. 

· Het is negen minuten over acht als de
eerste Dakota zachtjes op de republi
keinse luchthaven neer.strijkt. Slechts
een zeer klein -gedeelte van de lange
startbaan heeft het toestel nodig. Dan
glijdt het van de baan, het gras op,
plaats makend voor het volgende vlieg
tuig, dat dan ook onmiddellijk landt. 
En nog een. Binnen vier minuten • staan 
vijf transportvliegtuigen troepen uit te 
laden en na zeven minuten schiet het 
eerst aangekomen toestel opnieuw het 
luchtruim in. 
Voor de mannen van de Militaire Lucht
vaart, die dit schouwspel van de lucht 
uit bezien, is het een verrukkelijk ge
zicht. In iedere minuut, • die volgt, rijdt
een toestel de startbaan op, start en 
zodra het los is landt een ander toestel
aan het begin van de baan. Het vlieg
veld van Djocjakarta, waar een dag ge
leden een landend vliegtuig eeq natio
nale gebeurtenis was, is plotseling· de
drukste luchthaven van geheel Indonesië 
geworden met een frequentie van twee
toestellen per minuut. 
Af en aan vliegen transportvliegtuigen
in de rustige lücht boven Magoewo. De
geparkeerde toestellen laden troepen
uit. Ook dit gaat ongestoord. We zien
de kleine mannetjes minutenlang bij het
toestel staan en uit het feit, dat. zij niet
direct dekking behoeven te zoeken ma
ken wij op, dat de tegenstand op het
vliegveld door de paratroepen al volko
men bedwongen is. Per minuut kunnen
dus 20-30 man aangevoerd worden.
Voor ons hoog in de lucht, bestaat geen
twijfel meer aan het welslagen van de
luchtbrug-operatie.

* * *
Als we wegvliegel l\ zijn de jagers zich 
aan het vervelen. ,,Is er nou niks meer
voor ons te doen?" Vragen zij over de
radio. De verkeerstoren van Magoewo
werkt reeds. Radioverbinding tussen het

vliegveld Djocja en de transportvliegtui
gen van de Nederlandse ipilitaire Lucht
vaart. Wie had dat Zaterdag kunnen
_denken?



rustig gevoel zijn, niet te kunnen wor
den uitgeschakeld. Wat met Sarto wel 
het geval is, want verliezen de Tilbur
gers dan komen zij vier punten achter 
te staan. Een achterstand die vrij hope
loos kan worden genoemd. 
Het 2e elftal moet naar Schijndel, wat 
een zware opgaaf betekend. 

TAFEL 'FENNISNIEUWS 
Het programma voor a.s. Zondag luidt: 
Atoom (Dames)-Advance (Dames). 
Advance 1-P.T.T. (Nijmegen) (2.30). 
Atoom-Advance 2. 
Advance 3-Picus 3 (5.30). 
KA.J-Advance 4. 
In het eerste team staan opgesteld: 
R. Steinman, J. v. Berkel, W. v. Opstal.
W. van Opstal moet Zondag J. Moer
dijk vervangen, wij verwachten dat hij 
hierin niet teleur zal stellen. 
De thuiswedstrijden worden gespeeld in 
het zaaltje boven Hotel de Kei. 
Aanvang_ te team 2.30 uur. 

DAMNIEUWS. 
Interprovinciale wedstrijd 
Zeeland - Limburg - Brabant. 
De Eerste Boxtelse Damclub heeft van 
het Hoofdbestuur v. d. Brabantse Dam
bond de vererende opdracht ontvangen 
tot het organiseren van de finale om de 
dagbladbeker, welke telkenjare ' wordt 
verspeeld tussen de vertegenwoordi- . 
-gende tientallen der drie provincies.
Het vorig jaar kon deze beker niet wor
den uitgereikt daar elk der drie tiental
len evenveel punten wist te verzamelen,
wat wel getuigt van het geringe ver
schil in kracht op dit gebied.
Op 12 Sept. '48 werd te Goes de te
wedstrijd gespeeld tussen Zeeland en
Brabant en de Brai?anders wisten na
felle kamp met 13 tegen 7 te zege
vieren.
Op 18 Sept. '48 werd te Tilburg ge
speeld tussen Brabant en Limburg,
waarbij het resultaat een 10-10 gelijk
spel werd.
. Op 19 Sept. speelde Limburg tegen
Zeeland. Limburg. wist deze wedstrijd
te winnen met het kleinst mogelijk ver
schil, n.l. 11-9. Hierdoor plaatsen Bra
bant en Limburg zich in de finale met

, ieder prie punten. De beslissingswedstrijd
wordt nu • te Boxtel gespeeld op Zon
dag 16 Januari a.s. in het clublokaal der
Eerste Boxtelse Damclub. De wedstrijd
vangt aan om 2 uur n.m.
Voor liefhebbers een uitzonderlijke ge
legenheid om het spel der Zuidelijke ma
tadoren te komen bewonderen en ken-

, nis te m,tken met de genoeglijke sfeer die
de E. B. D. in Hotel Theuwkens U te
bieden geeft. De toegang is geheel vrij.
\Vel wordt het publiek verzocht, voor
zover men niet bekend mocht zijn met
de algemene regels die voor het wed
strij<ldammen gelden, niet door luid
ruchtig spreken of anderszins de spelers
te hinderen.
Het Bestuur der E.B.D. vertrouwt op
aller rn•�de,verking in deze en hoopt
na heëindi•�iug van de wedstrijd het
door de �<�derlandse Dambond en het
Hoofdb(•s,11ur van de Noordbrabantse
Da1:,bond l.et in hen gestelde vertrou
wen niet te hebben beschaamd. Wij
koesterç11 ck verwachting dat vele lief
hebbers d<.'r damsport aanwezig zullen
zijn ea hopm hierbij tevens het leden
tal te hmnen opvoeren. Dit zou de
E.B.D. �n .!e d.1JTJ::port in dit gewest ten
gce<le kur,nen lrnftlen.

Î 

Na een Hrioren wedstrijd tegen de kam
pio�n van v0rig jaar "Schijndel" welke
niet, van k-1:,r kracht bleek te hebben
ingehoet. wed het jaar 1948 besloten
me1 een r,vtn,,inning met gelijke cijfers
nn î2-8 op E.G.D. uit St. M. Gestel,
!,e:de �oor de competitie 1 e klasse van
de Noord Brabantse Dambond.
Ml'ge in 1949 met dezelfde bezieling
gesoceld worden.
\!, ·or 9 Januari. staat de wedstrijd tegen
Ex,-e!iïor op het programma.

GECOMBINEERDE
DUIVENTENTOONSTELLING.
Zaterdag-8 en Zondag 9 Januari zal èr
in de zaal van de heer Joh. van Run een
gecombineerde duivententoonstelling 
gehouden worden door de verenigingen 
,,Luchtpost" (Boxtel) en "Luchtreizi
gers" (Tilburg). Deze tentoonstelling in 
wedstrijdvorm is de returnmatch van de 
op 2e Kerstdag gehouden tentoonstel
ling in Tilburg waar Boxtel op het nip
pertje wist te winnen. 
De tentoonstelling wordt Zaterdag om 
8 uur 's avonds geopend. 

Tuinbouw 
VERZORGING DER GEWASSEN 
De verzorging der, tuinbouwgewassen 
laat op onze gemengde bedrijven nog 
al eens te wensen over. Daar bedoel ik 
niet mee de onkruidbestrijding, maar 
het bestrijden van ziekten en vijanden, 
waar nog veel te weinig aandacht aan 
wordt geschonken. Het komt vaak voort 
uit gemakzucht of uit een tekort aan 
kennis van de diverse ziekten en vij
anden die onze tuinbouwgewassen be
dreigen.Het is daarbij altijd nog gemak
kelijker niet, dan wel te spuiten, of om 
het juist te zeggen, men ziet het nut van 
spuiten niet zo direct in, omdat men nog 
te veel boer en nog te weinjg tuinder 
is. Dit is niet te verwonderen ,de be
drijfjes in deze streek beginnen gewoon
lijk met landbouw, om later als de kin
deren groter worden over te gaan naar 
het telen van tuinbouwgewassen. Men 
heeft dan wel geleerd om het onkruid 
te bestrijden, en doet dit met de groot
ste zorg, zolang het aantal gewassen nog 
klein is. 
Haalt men meer teelten in het bedrijf 
dan wordt ook deze zorg minder en er 
ontstaat een vuil bedrijf, omdat men 
alles niet kan bijhouden. 
Aan ziektenbestrijding, wat toch veel 

• voornamer is, denkt men niet of be
schouwt het als een grote last en laat 
het daarom achterwege. 
Er is eenvoudig geen tijd voor, zo zegt 

men tenminste omdat het nut er niet 
van wordt ingezien. 
Hoeveel jaren van intensieve voorlich
ting zijn er niet voor nodig geweest, om 
de fruittelers de meest noodzakelijke be
spuitingen te doen uitvoeren. 
Nu nog dagelijks komt men aandragen 
met allerlei uitvluchten van: het gewas 
is al zo oud het is toch ziek, het is maar 
een· klein hoekje en ga zo maar door, 
om toch maar niet behoeven te spuiten. 
Was men er werkelijk van doordrongen 
wat een schade het is voor Uzelf, maar 
vooral voor de gemeenschap, en voor 
de kwekers in uw omgeving, dan spoot 
U koste wat het koste. Om enkele voor
beelden te noemen, wie spuit er tegen 
de bladvalziekte bij de rode bes? 
Hebt U al eens iemand zien spuiten 
tegen de aardappelziekte bij de aard
appels? \Xi'ordt er wel /ooit gespoten in 
onze gemengde bedrijven • tegen worm
stekigheid, zaagwesp, snuitkever, schurft 
of monilia? Toch wil men meer fruit 
aanplanten, maar de verzorging er van 
wil men niet op zich nemen, omdat er 
te veel werk aan is en men niet genoeg 
doordrongen is van de noodzakelijkheid 
van de ziektenbestrijding. Men geeft dan 
voor, geen tijd te hebben! 
Zou het niet beter zijn om niet zoveel 
hooi op zijn vork te nemen, want wan
neer de verzorging niet goed is, geeft 
het gewas soms nog geen halve op
brengst. 
Neemt daarom gewassen die niet zoveel 
zorg dragen. H;t is wel heel aardig om 
van het bedrijf een soort groentewinkel 
te maken, met allerlei gewassen, maar 
als er toch van ieder gewas maar weinig 
tot z'n recht komt, wordt men er dan 
wel veel wijzer van? 
Kweek daarom alleen dat wat U goed 
kunt, waar uw grond voor geschikt is, 
en houdt rekening met de beschikbare 
arbeidskrachten. 
Als U dan nog rekening houdt met de 
vruchtwisseling en alleen goed gezond 
zaaizaad en pootgoed neemt, dan zal 
ook de ziektebestrijding heus wel mee-

• vallen.
Begin daarom eens met uw bestaande
boomgaard eens goed in orde te maken
voordat U aan uitbreiding gaat denken.
Laat de z.g.n. boerenboomgaarden ePns
door een vakman snoeien en spuiten.
U zult daar geen sniit van hebben,
want reeds in de volgende zomer zult
U hiervan reeds profijt trekken, door
de betere kwaliteit van uw product.
Stel het daarom deze keer eens niet uit!
Beschikt U zelf niet over een spuit?
Dat is geen bezwaar!
Ook in Boxtel staan reeds een tweetal
motorspuiten te wachten,, om hun arbeid
te gaan verrichten.

Parochie-Agenda 
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. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Zondag 9 Januari. 
Feestdag van de H. Familie. 

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 parochie.
Vandaag om kwart voor twaalf Maria
garde jn de kapel van Duinendaal.
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 bijzonder in de
milddadigheid van de gelovigen wordt
aanbevolen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Vrijdagavond 8 uur H. Familie.
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.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Mechelina Pennings-v. d. Akker;
z.a. gel. mndst. voor Hendricus v. d.
Boer; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Cornelis v. d. Besselaar vanwege de kin
deren;· om half 8 gel. H. Mis voor Fran
ciscus Mandos; z.a. gel. H. Mis voor 
Marinus van Gemert te Vught overle
den; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de 
levende en overleden leden van de R.K. 
Jonge Boerenstand; om half 9 gel. jrgt. 
voor Henriëtte Witteveen-Schöne. 
DINSDAG: om kwart voor 7 Gef. gez. 
jrgt. voor Mgr. Gerard Wilmer; z.a. gel. 
mndst. voor Maria v. d. Loo-v. d. Lan
genberg; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Theodora v. d. Linden-van Kuringen_; 
om half 8 gel. mndst. voor Wilhelmina 
van Hal-de Wit; z.a. gel. mndst voor 
Johanna Kusters-de Kort; om half 9 gel. 
jrgt. voor Helena van Laarhoven-de \Vit. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor, Valentinus Doesburg; 
z.a. gel. jrgt. voor de overleden familie
Petrus van Erp-van Rumund; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Jacobus v. <l.
Broek; om half 8 gel. H. Mis voor onze
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. H. Mis voor Harrie
v. d. Wetering; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Marinus van Ha mond; om half 
9 gel. H. Mis tot bijzondere intentie. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Adrianus v. d. Meyden) z.a. 
gel. H. M.is voor Justinus v. d. Eerden; 
1-1. Hartaltaar gel. mndst. voor Maria
v. d. Miezen v. d. Akker; om half 8 gel.
H. Mis voor Jacoba van Diessen van
wege het gez. personeel van Van Oerle's
weverijen; z.a. gel. 1-1. Mis voor Henri
Weyers; om half 9 gel. H. Mis voor
Martinus van Asveld.
VRIJDAG :om kwamt voor 7 gez. mndst.
voor Johannes en Louis van Rooij; z.a.
gel. mndst. voor Josephus Schalkx; H.
Harta!taar gel. H. Mis voor Hendricus
Hobbelen en Hendrica van Hees; om
half 8 gel. jrgt. voor Adrianus Schelle
kens; z.a. gel. H. Mis tot bijz. intentie
uit dankbaarheid; om half 9 gel. H. Mis
voor Theodorus Pastoor en Johanna v.
d. Broei-.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 1-1. 
Mis voor Petronella Pijnappels v. d. 

Oever te Schijndel overleden; z.a. gel. 
mnd,t. voor Maria van Ham-van Erp; 
H. 1-lartaltaar gel. mndst. voor Hendrica
Hobbelen van Heesch; om half 8 gel. H.
Mis vo,r Tonnie Blummel; z.a. gel. H.
Mis voor 1 -Ienriette Witteveen-Schöne;
om half 9 gel. H. Mis voor overleden
ouders Nijkamp.
In het Liefdehuis .zullen n'og geschieden: 
Maandag gel. mndst. voor Wilhelmina v. 
Empel-Jacobs de overige dagen gel. H. 
Misvoor de overleden familie Renders. 
Hieronder laten wij nog volgen een kort 
overzicht van liet Godsdienstig Leven in 
onze parochie over het jaar 1948: 
In or.ze parochie werden in het afgelo
pen jaar 3210 H.H. Missen gelezen; 
Het 1-1. Doopsel werd toegediend aan 197 
kinderen, waarvan 7 van buiten de pa
rochie, en aan 5 volwassenen (1947: 222 
kinderen, waarvan 20 buiten de parochie 
en 4 volwassenen); 
48 Huwelijken werden gesloten (in 1947: 
39). 
Gestorven: 51 volwassenen, waarvan 25 
mannen en 26 vrouwen en 7 kinderen 
(1947: 55 volwassenen, t.w. 25 mannen 
en 30 vrouwe·n en 4 kinderen. 
In 1948 werden 154.000 H.H. Communies 
uitgereikt (in 1947: 156.500). 
Aan 5 kinderen in stervensgevaar werd 
het H. Sacrament van het Vormsel toe
gediend. 
Wij willen in dit verband nog eens er op 
wijzen, dat aan kinderen, die nog niet 
gevormd zijn, in gevaar van sterven het 
H. Vormsel moet worden toegediend
door de PASTOOR der parochie, die
dan ook tijdig dient gewaarschuwd te
worden.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Feest van de H. Familie 
9 Januari 1949. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9 en half 11 hoogmis met 
volkszang. 

Tijdens de H.H. Missen geschiedt de 
opdracht van alle huisgezinnen van onze 
parochie aan het H. Huisgezin van Na
zareth. 

te Schaal voor de kerk, 2e schaal 
voor de bijzondere noden. 

Heden om half 12 geen Santa Teresa 
en jongens H. Familie: doch in plaats 
daarvan om half 5 bijeenkomst van San
ta Teresa bij de Zusters Ursulinen, en 
om half 8 voor de jongens ook bij de 
Zusters. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indië. 

Vrijdag - des avonds om half 9 H. 
Familie voor de mannen. 

Een retraite voor meisjes - Boxtel en 
omgeving - wordt gegeven te Uden 
van 5 tot 8 Februari: men kan zich 
hiervoor opgeven aan de pastorie. 

ZONDAG 9 Jan.: 6 uur, l.d. tot ze-. 
kere intentie; 7 uur l.d. voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn der parochie; 8 
uur l.d. voor overleden moeder (T.); 
kwart over 9 l.d. voor Elisabeth van 
Pinksteren-van Nieuwburg vanwege de 
Boerinnenbond; half 11 uit dankbaarheid 
vanwege een diamanten bruiloft. 

MAANDAG 10 Jan.: 7 uur gez. j. 
voor de Heer Jan Quinten; zijaltaar I.m. 
voor Joanna Kruyssen-Soeterings; kwart 
voor 8 I.d. voor Johanna Monen-van 
Overdijk; zijaltaar I.m. voor Maria Lan
genhuizen-Stupp; half 9 l.j. voor Adriana 
v. d. Berg-Jonkers.

DINSDAG 11 Jan. 7 uur l.d. voor Cato
v. d. Wouw; zijaltaar l.d. voor Willem
van Dongen; kwart voor 8 l.d. voór Ro
salia Hermes-Schüller; zijaltaar l.d. voor
Catharina Coverde-Vermeiren vanwege
de buurt; half '9 I.d. voor Piet v. d.
Kruis.

WOENSDAG 12 Jan.: 7 uur gef. l.j. 
(1) voor de Zeereerw. Heer Antonius
de Kort, zijn ouders, broer en zuster; 
zijaltaar 1.d. voor Lies de Kort v. d. 
Elst, vanwege de buurtbewoners van de 
Lange en Korte van Osch en van Leeu
wenstraat; kwart voor 8 l.d. voor Catha
rina Coverde-Vermeiren vanwege het 
personeel; zijaltaar l.d. voor Johannes 
van Genadebeek te 's-1-Iertogenbosch 
overleden; half 9 l.d. voor Jan van Su
san te vanwege een vriend_. 
DONDERDAG 13 Jan.: 7 uur gef. l.j. 
(2) voor de Zeereerw. Heer Antonius
de Kort, zijn ouders, broer en zuster; zij
altaar 1.d. voor Jan Raaymakers vanwege 
de kaartclub; kwart voor 8 I.d. voor 
Piet Voets vanwege de buurt (13); zij
altaar I.m. voor Francisca Pijnenburg
Dieden; half 9 I.m. voor Roos van Su
sante-Litjens. 

VRIJDAG 14 Jan: 7 uur 1.d. voor Jan 
van Susante (uit dankbaarheid); zij
altaar l.d. voor Antonius Wagenaars; 
kwart voor 8 l.i. voor Adrianus Vla
minckx; half 9 I.d. ·voor 1-lubertus van 
Rumund-v. d. Steen te Breda overleden; 
en om half 10 gez. d. voor de oud-leer
lingen van de Landbouwschool. 

ZATERDAG 15 Jan.: 7 uur gef. l.j. 
voor \Vilhelmina Jonkers; zijaltaar 1.j. 
voor Petrus van Esch; kwart voor 8 I.m. 
voor Willem Matthijssen; zijaltaar I.m. 
voor Joannes van der Horst; half 9 l.j. 
voor Theodorus Barten. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Ie Zondag na Driekoningen 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Cor
nelis van Turnhout. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
hsvr. van Corn. v. Turnhout. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 

de Vroom. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
hsvr. van Henricus de Vroom 
DONDERDAG: half 8 jrgt. v�or Petrus 
v. Eindhoven; 9 uur gez. huwelijksmis.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus
v. Eindhoven.
Zaterdag: half 8 jrgt. voor Anna Bek kers

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Henrica Manders. 
Dinsdag I-1. Mis voor Maria Cornelia v. 
Logten te Helvoirt overleden. Woensdag 
H. Mis voor \Xi'ilhelmus Kuypers in Indië
overleden. Vrijdag H. Mis voor Maria
Henrica Schellekens, Retraitenpenning.
Zaterdag H. Mis voor Joannes Cornelis
Timmermans, Retraitenpenning.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag na Driekoningen 1949. 
ZONDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina 
Meulendijk-v. Venrooij; 9 uur I-1. Mis 
voor Johanna Maria v. Nunen-v. d. 
Schoot; half 11 Hoogmis tot intentie van 
de parochianen. De eerste schaal is voor 
onze eigen kerk, de tweede voor B. N. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's 
zegeningen te verkrijgen over "Orion" 
en de kapel van Stapelen. Op deze dag 
zullen alle huisgezinnen aan de H. Fa
milie toegewijd worden. 
MAANDAG: half 8 1-1. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. H. Mis 
voor Petrus v. Beers en Maria de 
dochter. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Jan v. 
Kast eren te Eindhoven overleden; kwart 
over 8 gez. I-1. Mis voor de heer Petrus 
Johannes Maas en mevr. Maria de Werd. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Maria v. Nunen-v. d. Schoot; kwart 
over 8 gez. mndst. voor Johanna v. Hee
rebeek-de Beer. 

, DONDERDAG: half 8 1-1. Mis tot in
tentie v. d. leden der Godvruchtige ver
eniging ter ere v. d. H. Theresia van het 
Kind Jezus; kwart over 8 gez. H. Mis 
vanwege de kinderen voor Gerardus 
Leijten. 
VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; kwart over 
8 1-1. Mis voor Hendrik v. d. Loo. 
ZATERDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor mej. Anna Maria Peijnenburg v. d. 
Sande; kwart over 8 H. Mis als weldoe
ner van de parochiekerk voor Marinus 
Veroude. 
Biechthoren: van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7; daarna Lof met rozenhoed
je, om het communisme van ons af te 
weren en opbloei van ons verenigings
leven op katholieke grondslag te ver
krijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Jan v. Susante-Spierings, in de 
parochiekerk van het H. Hart te Boxtel, 
Jan van Kasteren te Eindhoven en Mari
nus Veroude, alhier overleden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Petrus Meys, uit de pa
rochie v. d. Allerh. Verlosser te Rotter
dam en Antonia v. Beers uit deze par. 
waarvan heden de derde afkondiging ge
schiedt. Petrus Deenen, wonende in de 
St. Petrusparochie te Oirschot en Petro
nella Meulendijks uit deze parochie, 
waarvan heden de eerste afkondiging ge
schiedt. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag onder het Octaaf van 
Driekoningen. 

ZONDAG: feestdag der H. Familie -
in alle H.H. Missen daarom hernieu
wing der toewijding der huisgezinnen 
aan het H. Huisgezin van Nazareth. 
half 7 I.m. tot welzijn der parochie; 8 
uur 1. mndst. voor Mart. v. Drunen; 10 
uur z.j. voor Everd v. d. Vleuten; 3 uur 
Lof, daarna jongenscongregatie. 
MAANDAG, 7 uur z.j. voor Catharina 
Everd. v. d. Vleuten; half 8 l.j. voor 
Henr. v. d. Sande; 8 uur l.j. voor Corne
lia Leon. v. d. Laar. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn. 
Schoenmakers; half 8 l.j. voor Adri- v. 
d. Laar; 8 uur l.j. voor Jan v. Nunen.
WOENSDAG: 7 uur z.mndst. voor
Marinus Traa; half 8 l.j. voor Johanna
Jan v. Nunen; 8 uur l.j. voor Adriana
Jan Sanders.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Corn. v. d. Vleuten; half 8 l.j. voor
Christ. Sanders; 8 uur 1. j. voor Jos.
·Hendriks.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Ant. v.
cl. Pas; half 8 z.j. voor Wilh. v. d. Vleu
ten; 8 uur 1. mndst. voor Ftanc. v. d.
Meijden.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. vo·or Joh.
v. d. Biggelaar; half 8 z. j. voor Elisa
beth v. d. Vleuten; 8 uur 1. mndst. voor
Gerarda Tinnebroek.
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Mart.
der Kinderen; 10 uur z. j. voor Petrus
van Lieshout.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor de Eerw. Br. 
Nicolaas v. d. Meijden. Dinsdag tot 
Donderdag 7 uur I.m. voor Mart. v. 
Dijk. Vrijdag tot Zondag 7 uur 1. m. 
voor Maria Mart. v. Dijk. 
Donderdag 13 Jan. culturele avond om 
half 8, uitgaande van de K.A.B., maar 
bedoeld voor alle gehuwden van 
Liempde, ook voor boerenbonds-leden, 
enz. dus. 
PAR. ST. WILLIBRORDLIS, ESCH. 

Zondag onder het Octaaf 
van Driekoningen. 

Vandaag is 't de feestdag van de H. 
Familie J. M. J. H.H. Missen om 7 uur, 
half 9 en 10 uur Hoogmis voor de 

Parochie. Onder de H.H. Missen Acte 
van Toewijding van de Huisgezinnen. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor de nieuwe klokken. 
Na de middag om 3 uur Lof met Ro
zenhoedje. Na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis Cornelia 
Doggen-Traas; half 9 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Adria-
nus Verhagen. 
DINSDAG: half 8 gez. mndst. voor 
Henricus van Rulo. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Anto
nius van Rulo. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmina van Rulo-v. Gemert. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
van Rulo. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus van Gerven; 8 uur gez. H. Mis 
voor de lev. en over!. leden van de 
Toneelvereniging "Vriendschap onders 
ons". 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. cl. Braak; 1-1. Mis voor Albertus van 
Rulo; I-1. Mis voor Henricus van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 9 Januari 

Heden: Feest van de H. Familie. Deze 
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG, half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Caspar 
van den Aker. 
DINSDAG: 7 uur uit dankbaarheid. 
WOENSDAG: 7 uur om zegen over 
het huisgezin; half 8 voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur ter ere van 0. L. 
Vrouw van Lourdes. 
VRIJDAG: 7 uur voor overleden ouders 
Dortman-Spierings. 
ZATERDAG: half 8 voor George Wind
stosser. 

Nagekomen Nieuwjaarswensen 

BERT VAN DEN BRAAK 
Nieuwe Kerkstraat 73 

wenst alle Rokers een Zalig Nieuwjaar 

Het Bestuur der 
R.K.V.V. ESSCHE BOYS 

wenst hare leden en begunstigers een 
Zalig Nieuwjaar 

VELO-WASMACHINE MIJ. N.V. 
Markt 19 

wenst cliëntèle een 
Voorspoedig Nieuwjaar 

Dpi. Sold. A. A. KERKHOF, Legerno. 
261121171, wenst vanuit de rimboe 
N.O.!. aan al zijn familie, vrienden en
kennissen een

Gelukkig en Zalig Nieuwjaar 
BANKETBAKKERIJ 

A. VAN DUREN-SCHOLLEN
wenst cliëntèle, vrienden en bekenden 

een Zalig Nieuwjaar 

FIR�A v. LAARHOVEN & Zn. 
Breukelsestraat 91 

wenst cliëntèle en vrienden een 
Zalig Nieuwjaar 

Het Bestuur van R.K.S.V. ,,BOXTEL'.' 
Afd. Korfbal 

wenst geestelijk adviseur, trainer, leden, 
supporters en donateurs een 

Zalig Nieuwjaar 
M. J. J. FONT FREIDE-

v. Nl?TELROOIJ 
Rechterstraat 20 

wenst alle leerlingen en oud-leerlingen 
een Zalig Nieuwjaar 

Aan clientèle, vrienden en kennissen een 
Zalig Nieuwjaar 

FAM. STEINMANN 
Rechterstraat 6 - Boxtel

Het Bestuur der 
EERSTE BOXTELSE DAMCLUB 
wenst leden en begunstigers een 

Voorspoedig 1949 
en vestigt de aandacht op de voor Boxtel 
zo unieke gelegenheid tot bijwoning der 
finale van de Interprovinciale damwed
strijd, waarover nadere bijzonderheden 
in dit blad. 
Daar ik U wegens omstandigheden 
niet eerder kon bereiken, wens ik mijn 
ouders, broers, zusters, verloofde, fami
lie, vrienden en kennissen een 
Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. 

JAN VAN BUSSEL, 
Lnr. 271103104, 1-5-6 R.I. 
Veldpostkantoor Semarang. 

Te koop: een toom biggen bij 
H. Meuwissen, Lennisheuvel
89, Boxtel.

Te koop: een toom beste big
gen G. Y., bij Wed. J. Dan
kers, Langenberg 28. 

Te koop bij A. v. d. Sande, 
Ruiling B 49, Esch, een toom 
biggen . .  

Net pension aangeboden in 
stil gezin, tegen 1 Februari. 
Brieven onder No. 30, bureau 
van dit blad. 

Te koop: een kalfkoe, vijfde 
kalf, aantelling 17 Jan., t.b.c.
vrij. Adr. v. Erp, Roond 7. 

Gevraagd in Den Bosch 2 
nette Winkelmeisjes, in een 
banketza;:ik, in- of extern. 
Voor goede krachten goed 
loon. Brieven onder No. 61, 
Brabants Centrum. 

Te koop: een kabinet en een 
prima lange keukentafel. On
rooisestraat 17. 

Te koop: een zeug, G. Y., 14 
weken drachtig en twee drift
varkens. M. Timmermans. 
Mijlstraat 32. Boxtel. 

Biedt zich aan: Werkmeisje 
voor Donderdags en Vrijdags. 
Adres bevragen: Molenstr. 19. 

Te koop: een in zeer goede 
staat verkerende fornuisk;:ichel. 
Th. van den Boer, Liempde 
C 13. 

IJsclub "Boxtel" 

Algemene 

Ledenvergadering 
10 ·Januari a.s. des avonds 
8 uur in Hotel "Van Boxt,l" 

Bespreking o.a.: afschaffing 
dagkaarten en verhoging 
abonnementsprijzen. 

Niet,leden zijn ook welkom. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
. Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 



Gevraagd voor direct: een flinke werkster voor 2 à 3 dagen per week, niet beneden 21 jaar. Aanmeldingen: Stationsrestauratie, Boxtel. 

HOUTYERKOPING 
TE LIEMPDE. 

De Notaris P, MERTENS 
te BOXTEL 

zal op DINSDAG l ! JAN 1949, voorm. 10 uur in café v. d. Sande te Liempde 
PUBLIEK VERKOPEN: 

I. Voor de Fam. Bern. v. d. Sande, 5 kopen schaarhout in het Mortelke en een kastanjeboom, geschikt voor zaagblok. 
II. Voor de Heer J. v. Gerwen, 4 kopen schaarhout in de Rooie Steeg en 4 kopen 6-jarig schaarhout in Kasteren. 
111. Voor Mevr. de wed. J.J. v. d. Sande, 6-jarig schaarhout in Rouwbommel, tegenover Smolders, in één koop. 
IV. Voor de erven H. Koppens, 4 kopen 7-jarig schaarhout in de Oijendonkse straat in het Broekenbos. 

:Jl.:Jl. :fand6ouwecs ! 
Koopt Uw GRAS• en 
KLAVERZADEN rechtstreeks zonder agenten 

Vraagt Prijscourant 
Alle soorten BIETEN ZAAD 
per KILO f 2.-

Zoek Uw voordeel alleen bij: 

Firma Gebr. van Oers Zaden en Granen 
B�eukelsestraat 112 

1 BoxtelEmdhovenseweg 28 

Spar-kr uidenlers 
geven U altijd voor• 
deel: bij Uw bood

schappen gratis 
spaarzegels. Daar• 
mee spaart U vele 

guldens voor Uw 
gezin. 

U spaart vlugger 
en gemakkelijker 
• door onze 

1 pak Havermout 
5 zegels extra 

500 gr. Vermicelli 
5 zegels extra 

25 Oxo blokjes 
(originele bouillonbl.) 

5 zegels extra 

(Geldig tot 13 Jan. a.s.) 

* 

Geniet echt van 
,.Land van Belofte" 

koffie en thee 
in elk pakje 

5 zegels extra 

Mevrouw 

M. A. M. Carpay-Kuypers Stichting "Vrienden v. d. B.O.V." Voor aanleg stopconta,cten, 
uitbreiding en reparatie van Uw 

electrische installatie 

Lerares M.O. 
Opleiding Engelse en 

Nederlandse 
Handelscorrespondentie. 

Vriendenco11cert 
van de 

VAN BOXTEL N.V.Rechterstraat 44 • Boxtel. 

r- -;E -K;O; ,

Boxtelse Orkestvereniging 
uitgesteld tot einde der maqnd BOSSCHEWEG 17, BOXtEL TELEFOON 479 

Voor nadere bizonderheden zie desbetreff. artikel VAKKUNDIG EN BILLIJK 
1 ook per stuk van particuliere 1 

instelling: 

van den 
R.K.J.B. afd. Boxtel. 
op MAANDAG lO JAN. om7 uur in "De Ark" 
's Morgens om half 8 H. Mis in de Parochiekerk van St. Petrus voor de overleden leden van de R.K.J.B .. 
A G E N D A :  
1. Opening; 2. Notulen; 3. Jaarverslag; 4. Rekening en verantwoording over 1948; 5. Inning contributie en aanneming nieuwe leden; 6. Bestuursverkiezing: aftr. H. Peijnenburg (niet herkiesbaar) 7. Lezing door Ir. J. Wellen over beroepskeuze; 8. Uitreiking prijzen gewassenwedstrijd; 9. Mededelingen; 10. Rondvraag; 11 Sluiting. 

BROOD MET ICAAS 
van 

n.c.vas
STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

Voor l<e;os en 1-'/:S 

Zaaltje beschikbaar 
voor vergaderingen etc. 
Beleefd aanbevelend, 

G. v. VUUREN 
Hotel "De Kei", Markt 1, Boxtel.

Openbare Verkoping 
van 

Winkel- en Woonhuizen 
te Boxtel. 

De Notarissen P. Mertens te Boxtel en J, Clercx te Breda 
zullen voor de Fam. van Ierse( te Breda, in Hotel Villa Catharina van de Heer A. v. d. Heijden te Boxtel, Bosscheweg 151, voor INZET op DINSDAG 11 JANUARI 1949 en voor TOEWIJZING op DINSDAG 18 JANUARI 1949 telkens des nam. 5 uur 

Publiek Verkopen: 
Koop 1. Het WINKELHUIS, waarin slagerij, met bovenwoning en erf, aan de· Wilhelminastraat 20 en Julianastraat 2, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer Eltiok voor f 8, - per week. 
Koop. 2. De MIDDENSTANDSWONING met bergplaats en erf aan de Julianastraat 4, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de heer A. v. d. Broek voor f 4,50per week. 
Koop 3. De MlDDENSTANDSWONING :net bergplaats, buitengang en erf aan de Julianastraat 6, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer F. Voets voor f 4,50 per week. 
Koop 4. Massa van de kopen 2 en 3. 
Koop 5. Massa van de kopen 1, 2 en 3. 
Koop 6. De MIDDENSTANDSWONING met bergpbi buitengang en erf aan de Wilhehninastraat 18, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer Natten voor f 19,- per maand. 
Koop 7. De MIDDENSTANDSWONING met bergplaats. buitengang en erf aan de Wilhelminastraat 16, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer Clement voor f 4,50 per week. 
Koop 8. De MIDDENST ANDSWONING met bergplaats en erf aan de Wilhelminastraat 14, kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de heer Meister voor f 4,50 per week. 
Koop 9. Massa van de kopen 7 en 8. 
Koop 10. Massa van de kopen 6, 7 en 8. 
Koop 11. Generale massa van de kopen 1, 2, 3, 6, 7 en 8, zijnde het gehele perceel sectie F nr. 3938, groot 7.02 aren.
Koop 12. Het WINKELHUIS met garage en erf aan deKasteellaan ·18, kad. sectie F nr. 4108 groot 1.76 are. Verhuurd aan de Heer J. Strijbosch voor f 8,50 per week. 
Huren voor kopers vanaf Ie dag der week volgend op betaling der kooppenningen. Lasten voor kopers vanaf I Jan. 1949. Betaling koopsommen uiterlijk I Maart 1949. 

Wij EXPOSEREN in onze 
etalage's een 

Zware Gothieke Huiskamer 
en een 

Prima Old Finished Slaapkamer 
tegen uitzonderlijk lage prijs. 

Komt U 'ns even kijken? 

Thé Kilinoa Hawaiians en T exas Rangers brengen U de allernieuwste Revue 
,,IN VLIEGENDE VAART" 

op DONDERDAG 13 JANUARI 
in de Nieuwe Bioscoop (Riche) Boxtel, aanvang 8 uur, 'n program voor elck wat wils, brengen U bekende medewerkers, o.a.: 
The Kilinoa,Hawaiians , Hawaiian Klanken 

Banjo en Rumha Trio 1Banjolinata Accordeon Virtuoos HENKIE 
f exas Rangers (Cowboysongs) 

Internationale Jodelaar DER STAIRABUA De Zuid,Afrikaanders 

DE ZWERVl',RS (Twcejongens en eenGitaar) 
Het programma wordt afgewisseld door Neerlands jongste confe" 
renci•r "Jaco". E11trée 150, 1.- (b"'I. inbegrepen 1 
Kaartverkoop vanaf heden van 7-8 aan de zaal, i11Q:" Haal tijdig uw plaatskaarten 

= 

Wie fondsen 

bezit, 

let op coupon data, divi-

dendbetalingen, uitlotin-

gen en het vervallen van 

claims. Uw bankier 

is bereid dat voor u te 

doen, het vergemakke-

lijkt u de administratie. 

- FIRMA 
= 

- F. VAN LANSCHOT
BANKIERS 'S-HERTOGENBOSCH 

-

-

Sinds 1737 

- -
--

-

Theelepel met het wapen 
van Boxtel f 2,25 
n Ideaal cadeautje voor verjaardag 

of als souvemr. 1 e klas uitvoering. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Uit de hand te koop: 

twee middenstandswoningen 
gelegen Van Osch & Van Leeuwenstraat nrs. 
55 en 57. Bevragen Prins Bernhardstraat 3. 

GOUDA'S ROEM 
de margarine 

bij uitnemendheid. 

Gedurende 8 dagen 

Balans-Opruiming 
J. A. GEMEN 

Stationstr. 14, Boxtel. Tel. 296 

voor 

nog beter, nog moderner, 

met draaibare electrische 

v ei lig h eid s-w ri n g e r. 

Boven• of o nderdrijfwerk. 

Ook in1949 

1 ']! P. fanqen, Stationstc. 62
Horloger • Optiek • Goud en Zilver 

LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKEN FONDSEN 

DEZE WEEK 
ontvingen wij: 

Prima manchester broeken 
Originele K.L.M. overalls 

Corsetten van prima kwal. en pasvorm 
Bedrukte katoenen sfoffen 

Prima jongens jassen 
Pracht sortering heren tweedjassen 

Een keur-collectie overgordijnstoffen 
Cocoslopers en tapijt op 
50 cm, 70 cm en 100 cm 
Afgepaste glasgordijnen 

Af gepaste cocoskarpetten 200 x 300 cm 
en 10-tallen andere nuttige artikelen 

Onze beddenafdelirag is 
weer op vooroorlogs peil. 

1- en 2-persoons matrasstellen 
in prijzen vanaf f 54. -

f 
1- en 2-persoons ledikanten 

, in hout en ijzer 
PRIMA WOLLEN DEKENS van alle 
bekende fabrikanten AaBé, Zaalberg, 

Eras & Zonen, P. van Z. enz. 

Wenst U een originele Pullman Matras? 
90 cm, 120 cm of 130 cm breed 
Voor BOXTEL en de hele 

omgeving hebben wij de 
ALLEENVERKOOP 

l. ,,:1ndenOoieoaac" 
Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK 

Stationstraat 4 3 Boxtel 

Douwe Egberts Thee, het fijnste van de plantages, is 
van de bon! Gun Uw gezin en Uzelf nu dagelijks deze 
heerlijke thee, die met zoveel zorg voor U werd ge• 
mêlcerd, En zet dan Uw D. E.-thee zó, dat· smaak co 
geur geheel tot hun recht komen. 

( Douwe [gberts î 
�THEE�· 

1 9 moderne allernieuwste 1 
1 i,~"~~~~~y~~: ~~andkastjes DE BESTE ■ ::::;;, ~:~ Be;·.;:,::::,:: 1 Vtf1J1Nfisf'-,r1111n1 
... - reau van dit blad . ..! rlf/ClfUQF 

- - - VOOR 

Algemene 

Jaarvergadering 

m 

Deze week: 

Bij aankoop van: 



/ 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD .VOOR BOXTEL EN 

Gedachten voor de Internationale Bidweek 
WONINGVERBETERING 
EN WONINGSPLITSING. 

Van 18 tot 25 Januari wordt wederom 
een dringend beroep gedaan op de ge
hele christenwereld om te bidden voor 
de hereniging van alle mensen in de 
éne, ware Kerk van Christus. Het Apos
tolaat der Hereniging, d-e door de bis
schoppen gewenste en goedgekeurde 
vereniging om te werken voor de terug
keer naar de Moederkerk van de afge
scheid_en christenen uit het Oosten, n.l. 
Rusland, de Balkanstaten, Syrië, Pales
tina, Iran, Irak, Egypte, Ethiopië en een 
gedeelte van Voor-Indië, heeft twee 
millioen gebedsformuliertjes verspreid 
met het verzoek de voorgeschreven ge
beden niet alleen te bidden in de kerk 
maar ook samen in het huisgezin. 
We bidden voor de bekering van de 
meer dan 1200 millioen heidenen, die de 
ster van Bethlehem nog niet hebben 
_aanschouwd; voor de bekering van de 
Joden, eenmaal het uitverkoren volk 
maar dat de Verlosser heeft verworpen; 
voor de bekering van de Mohammeda
nen, die wel geloven in één God maar 
de God der christenen niet kennen. We 
vragen aan God de terugkeer naar het 
volle geloof hunner vaderen van Protes
tanten, lutheranen en Ang]ikanen, die 
er door de schuld hunner voorouders 
van werden verwijderd en nu dwalen, te 
goeder trouw grotendeels, buiten het 
Vaderhuis. Wij smeken God vooral om 
de hereniging met Rome van de 180 mil
lioen afgescheiden christenen uit het 
Nabije-en Midden Oosten, die in deze 
moeilijke tijden· naast ons katholieken 
dienden te staan en die helaas, zoals he
den ten dage in Rusland, worden mis
bruikt door de serviliteit van hun lei
ders om de Katholieke Kerk te be
strijden. 
Paus Pius XI noemde de scheiding van 
de christenen uit het Oosten en de 
christenen uit het Westen de grootste 
ramp voor het christendom. Het is ook 
een van de voornaamste oorzaken van 
de onrust, die onze wereld heeft aange
tast Wat een vrede zou er heersen op 
aarde, wanneer de stem van de Paus zich 
wederom ongestoord zou kunnen laten 
horen in de uitgestrekte gebieden van 
Rusland. 
Wij hebben om;e broeders en zusters 
. uit het Oosten maar al te lang en al te 
veel vergéten; we hebben er weinig voor 
gebeden en nog minder voor gedaan. 
We hebben gewerkt en gezwoegd voor 
de bekering van het heidendom; dat is 
prachtig. Maar hebben de. kinderen des 
huizes niet de eerste rechten? Het is 
hun schuld toch niet, dat hun voorva
deren en ook de onze fout.en begingen! 
Waren ze in een katholieke omgeving 
geboren, dan waren ze hoogst waar-

Plaatselijk Nieuws 
DE KATER 
EN, HET PECHDUIVELTJE. 
Het gebeurde Zaterdagavond, toen het 
al donker was ~eworden. Vanuit Boxtel 
reed een dokterswagentje de grote weg 
op voor een visite aan de patiënten. En 
men mag toch wel heel erg van geluk 
spreken, wanneer men in de avond van 
de fiets komt te vallen, juist op het mo
ment dat medische hulp zo nabij is. Zo 
verging het zekere P uit Boxtel, die 
naast zijn rijwiel kwam te li�en juist, 
toen de dokter het zag gebeuren. Het 
dokterswagentje stopte ogenblikkelijk en 
de dokter sneld.e toe, om de helpende 
hand te bieden. Het leek op het eerste 
gezicht een collega, daar het rijwiel 
voorzien was van een esculaap. Het 
enigste, wat verd·er te constateren viel, 
was, dat de bestuurder van het rijwiel 
te diep in het glaasje had gekeken, en 
daarom achtte de dokter het 't veiligst, 
om de vlakbij wonende politiecomman
dant even te waarschuwen. En toen was 
deze duistere zaak spoedig opgehelderd. 
Het rijwiel behoorde n.l. aan een plaat
selijke collega van de dokter en de be
rijder van dit geval, die hiervan gebruik 
maakte, om zich des te vlugger van zijn 
katertje te kunnen herstellen en boven
dien weer een rijwiel rijker te worden, 
had grotelijks pech door op dit nood
lottige moment het evenwicht te ver
liezen. De politie meende dan ook goed 
te doen, door de man veilig op te slui
ten, waar hij waarschijnlijk nog wel een 
tijdje gezelschap heeft gehad van de 
kater en het pechduiveltje, die wel heel 
duidelijk hadden samengespannen, om 
hem deze poets te bakken. 

OPNIEUW EEN SLACHTOFFER 
VAN DE NOODBRUG BIJ 
HET SCHIPKE. 

Toen Zondagavond op de gladde weg 
een jeep van de marinepolitie vanuit de 
richting Best met een behoorlijke snel
heid de oprit van de brug naderde, be
gon de wagen te slippen. Door het 
remmen van de bestuurder ging de wa
gen aan het slingeren, en door de grote 
vaart sloeg hij door de zijleuning van 
de brug en kwam in het water. Een van 
de inzittenden kwam wonder boven 
wonder met· de schrik en een gedeelte
lijk nat pak vrij. Zijn kameraad moest 
nog in de wagen zitten. Dokter Prak-

schijnlijk veel beter katholiek geweest 
dan wij, getuige nu nog hun gehecht
heid aan het geloof en hun liefde voor 
Christus en de Moeder-Gods. Terwijl in 
onze streken, d_egenen, die zich verwij
derden va.n de Kerk al heel gauw de Sa
cramenten, de Mariaverering en vele 
fundamentele geloofswaarh�den over 
boord gooiden, zijn de Oosterlingen er 
zich aan blijven vastklampen, door de 
eeuwen heen. Is het niet wonderbaar 
dat i'n Rusland het geloof nog bij mil
lioenen is blijven voortleven na alles 
wat ze de laatste 30 jaren hebben mee
gemaakt? 
Velen van ons trachten hun gebrek aan 
belangstelling voor het herenigingswerk 
weg te praten met de uitvlucht: We 
weten er zo weinig van. Dat is juist de 
grote fout, dat is ons aandeel in de 
zonde der verdeeldheid. Door deze 
onwetendheid werd en wordt de hereni
ging zo geweldig belemmerd. Is het in 
zekere zin niet providentieel, dat we 
heden ten dage als het ware verplicht 
zijn geworden te denken aan het Oos
ten! Is het Oosten niet het voonverp 
van on.ze vrees? Vraagt iedereen zich 
niet af iedere dag: Wat zal het Oosten 
doen? In zijn encycliek van Pasen 
1944 wijst de Paus naar een andere 
machtige eenheicJ, die zich in het Oos
ten aan het vormen is, met het voor
opgezette doel de Katholieke Kerk in 
Europa uit te roeien. Reeds werd de 
Katholieke Kerk uitgeroeid in de West
Oekraine, in Roemenië en Bulgarije. 
Men is al ver op weg in Tsjechoslowa
kije: wie weet wat ons te wachten staat? 
Tegen deze eenheid der duisternis moe
ten we volgens de wens van de Paus 
stellen de eenheid van alle christenen 
van goeden wil, zowel uit het Oosten 
als het Westen. Daarom vraagt hij in bo
vengenoemde encycliek met de grootste 
aandrang als een generaal, die zich 
voor de strijd wendt tot ieder van zijn 
soldaten, ,,om heden met inzet van alle 
krachten mee te werken om de terugkeer 
van het Oosten tot de Katholieke Een
heid te bevord�ren", want deze een
heid, verklaarde onlangs de afgevaar
digde van de Paus, Z. H. Exc. Mgr. 
Montini, op het Congres van Bologne in 
Italië, is de voorwaarde en de garantie 
van een werkelijke vruchtbare vrede. 
Dat ieder, die de naam van christen 
draagt, dus zijn plicht versta gedurende 
de komende Internationale Bidweek en 
in de toekomst blijvend meewerke aan 
de Hereniging. 

PATER FRANS W[JNHOVEN 
Nationale Directeur van het 
Apostolaat der Hereniging. 

ken, Kinderarts te Hengelo, die toevallig 
met zijn wagen passeerde, was direct be
reid de nodige diensten te bewijzen en 
reed onmiddellijk naar Vught, waar de 
politie werd gewaarschuwd, die voorzien 
van reddingsmateriaal, spoedig ter plaat
se was. Ondertussen was ook de Box
telse politie gearriveerd en onmiddellijk 
begon men de jeep, die gedeeltelijk bo
ven het water uitstak, zo goed men kon, 
te onderzoeken, doch zonder resultaat. 
Tegen twaalf uur kwam er een militaire 
takelwagen uit Vught en nu kon het 
werk eindelijk beginnen. Verschillende 
nieuwsgierigen, die waren toegestroomd, 
moesten het nog even ontgelden, door
dat door dit zware geval verschilleude 
fietsen werden gekraakt. Tegen 1 uur 
was de jeep vrij, doch het slachtoffer 
werd nog niet gevonden. Allerlei gissin
gen werden gemaakt, maar de militaire 
politie voegde de daad bij het woord en 
begon te dreggen. Tegen 5 uur in de 
morgen werd het slachtoffer gevonden, 
aan wie het H. Oliesel nog werd toege
diend. Het was een zekere H. Faas, 28 
jaar oud, uit Den Haag, die een vrouw 
en twee kinderen achterlaat. 
Laten we hopen, dat door een spoedig 
definitief herstel van dit bruggetje, de 
reeks van slachtoffers, die hier ver
dronken zijn, voor goed wordt afge-
sloten. • 

BIJ DE LIEMPDSE BARRIER EISTE 
GLADHEID DRIE SLACHTOFFERS. 

Bij de Liempdse· Barrier reed Zondag
avond (enige tijd nadat het ongeluk bij 
de brug bij het "Schipke" had plaats 
gevonden) een personenwagen op een 
aldaar geparkeerde auto. De eerste wa
gen kwam in de brede sloot naast de 
weg terecht. De drie inzittenden uit 
Vught werden ernstig gewond en moes
ten naar het ziekenhuis te 's-Hertogen-

1 

Er is alle aanleiding, nog eens met na
druk te wijzen op de voor particulieren 
bestaande mogelijkheid om met premie 
van de gemeente en het rijk woningen 
te verbeteren en te splitsen. Reeds ver
schillende Boxtelse ingezetenen hebben 
van de regeling geprofiteerd. 
Aanvragen om een premie voor woning
verbetering moesten aanvankelijk vóór 
1 Januari j.l. zijn ingediend; deze termijn 
zal echter hoogst waarschijnlijk worden 
verlengd tot 1 April • a.s. De aandacht 
dient erop te worden gevestigd, dat on
der woningverbetering dient te worden 
verstaan het wegnemen van gebreken 
in de hoofdcons'tructie; indien het uit• 
sluitend gaat pm verkrijging van een 
betere indeling' der woning, wordt geen 
p·remie toegekend. 
Voor het indienen van aanvragen om 
een premie voor woningsplitsing is geen 
termijn gesteld; niettemin ·vet;dient het 
aanbeveling met het indienen van aan
vragen niet lang te wachten, daar niet 
bekend is, hoe lang de regeling zal kun
nen worden toegepast. 
Onder woningsplitsing wordt mede ver
staan, het ombouwen van onbewoonde 
ruimten (schuren e.d.) tot woningen. 
Nadere inlichtingen worden ten gemeen
tehuize verstrekt. 

HEDENMIDDAG ....... . 

Wij herinneren belanghebbenden aan de 
lezing met film voor paardenfokkers, 
welke hedenmiddag, Vrijdag 14 Januari, 
om half twee in "De Ark" gegeven zal 
worden door de N.V. Organon - op 
uitnodiging van de bond van oud-leer
lingen van de R.K. Landbouwwinter
school 

BLINDEN-AVOND 
IN HET ST. PAULUS-JEUGDHUIS. 
Op initiatief van de senioren-verken
ners uit de parochie St. Petrus, wordt er 
op Zondag 23 Januari in het St. Pau
lus Jeugdhuis een blinden-avond gehou
den dóór en vóór blinden 
Er zal een blind gezelschap optreden, 
de directeur van h�t blindengesticht te 
Grave zal een lezing houden over het 
onderwijs aan blinden, over hun moei
lijkheden en mogelijkheden, waarbij 
blinde leerlingen zullen demonstreren . 
Het gehele programma zal muzikaal om
lijst worden, óók weer dC!Jor blinden. 
23 Janunari wordt Boxtel dus een zeld
zame gelegenheid geboden om zijn me
deleven te tonen met deze ongelukki
gen en aan het instituut dat hun totale 
hulpeloosheid nog enigszins probeert 
op te heffen, die belangstelling en steun 
te geven, welke ten volle verdiend wordt 
en ...... onmisbaar is. 
\'X:'ij vernemen nog, dat de recette van 
deze avond gestort zal worden in het 
fonds voor de uitbouw van het blinden
instituut te Gra,ve. 

KA.B.-ONTWIKKELINGSAVOND. 
In de reeks ontwikkelingsavonden van 
de Boxtelse Katholieke Arbeiders Be
weging, zal de Zeereerw. Pater Kemps 
op Woensdag 19 Januari een avond van 
voordracht en zang verzorgen. 
Een avond, die niemand voorbij mag 
laten gaan, want Pater Kemps' voor
drachtskunst gerandeert enkele uren van 
stijlvolle ontspanning door iedereen te 
genieten. 

HERLEVEND BOXTEL. 

Over de vierde culturele avond zullen 
zo spoedig mogelijk mededelingen wor-
den verstrekt. • 
Het Koninklijk 's Hertogenbosch' Man
nenkoor stelt voor onze leden plaatsen 
tegen gereduceerde prijzen beschikbaar 
voor de op Zaterdag 29 en Zondag 30 
Jan. in het Bossche Casino te geven uit
voering van Moussorgsky's meesterwerk 
,,Boris Godounov", opera (in concert
vorm) in één proloog en 4 bedrijven. 
rum) in één proloog en vier bedrijven. 
Hieraan werken mede 8 solisten het 
volledig Maastrichts Stedelijk Órkest, 
het Mannenkoor en een groot Dames
koor. 
Eventuele deelname kan worden opge
geven aan het adres: Mgr. Wilmer
str :•;; t 10. 

HEEMKUNDICE STUDIEKRING. 

Op Woensdag 26 Januari a.s. komt de 
heer G. Beex, Secretaris van Brabants 
Heem, vertellen over de opgravingen, 
welke dit jaar bij Zandoerle plaats von
den. Tevens zal er gelegenheid worden 
geboden om verschillende prae-histori
sche voorwerpen van nabij te bezich
tigen. 

bosch worden overgebracht. Het ver- VOOR DE MISSIE.
voer van de gewonden had nog een Voor de missie der Ursulinen werd op klein oponthoud bij het "Schipke", waar de begrafenis van J. de Bie door Cisca de brug was afgesloten door de militaire de Bie gecollecteerd. takelwagen, die daar zijn diensten ver- d leende biJ' de reddino"spogingen. , Door S. Timmermans op de iamanten 

TERUG UIT INDië. 
Eind Januari zal onze plaatsgenoot Chr. 
Vorstenbosch met het troepentransport
schip "De Waterman" repatriëren, na 
27 maanden militaire dienst in N. 0. 
Indië. 

bruiloft van de fam. Van Wijk. 
Van N.N. werd f 10,- ontvangen. 
Van Mej. v. U. f J,-. 
Hartelijk dank aan de milde gevers. 
De Drie Koningen: Huub, Louis en Pim 
\Z..n Vlerken met gevolg hebben f 13,66 
bijeen gezongen voor de Missie. lnmid
dds afgedragen aan de Ursulinen. 

NATIONAAL ZANGCONCOURS. 

Het ligt in de bedoeling van de ge
mengde zangvereniging "St. Petrus en 
St. Cecilia", die onlangs haar 12½ jarig 
bestaan vierde, om op de twee eerste 
Zondagen in de maand Mei een natio
naal zangconcours te organiseren. Zowel 
van boven de Moerdijk als van de Zui
delijke gewesten, meent men een grote 
deelname te mogen verwachten. 
De jury bestaat uit: Simon Terpstra, 
musicus, Nijmegen; Nico v. d. Linden, 
muzikaal adviseur van de A.V.R.O. voor 
koormuziek; en Jac. Driessen, niuziek
leraar en dirigent, alhier. 

BONTE AVOND IN DE "ORION". 
De Lennisheuvelse toneelvereniging 
geeft, in samenwerking met de Jeugd
bewe·ging • en de mondorgelclub, op 
Zondag 16 Januari een bont program
ma in de "Orion". Bijzonderheden hier
omtrent kunt U vinden in de adverten
tie, elders in dit blad. 

RETRAITE 

Van 5-8 Februari wordt in het Retrai
tehuis te Uden een retraite gegeven 
voor meisjes uit Boxtel en omgeving. 
Men kan zich hiervoor opgeven op de 
pastorie van de verschillende parochies. 

SANT A TERE SA. 
Zondag l.i. was het feest voor de meis
jes van Santa Teresa. Het was een ge
lukkige gedachte van het bestuur om 
voor dit feest Pater de Koning W.P. 
met zijn Missieclub uit te nodigen. 
Vanuit de prachtige aula der Zusters 
Ursulinen nam de Pater de aanwezigen 
mee naar Midden-Afrika. De reis ging 
gemakkelijk genoeg, want men ging per 
vliegtuig, de Sabena. Eenmaal aange
komen echter werd het moeilijker, want 
men maakte er kennis met de bergen, 
de oerwouden en de stroomversnellin
gen van Afrika. Prachtige opnamen 
toonden het natuurschoon van dit rijke 
land. Klassieke muziek begeleide het 
eeuwigruisen der watervallen. En in dit 
lustoord der natuur maakte rn.en kennis 
met de mensen, die daar leven. Zwar
ten ja, maar mensen zoals wij. Menig 
kroeskopje .ontlokte een kreet van mede
lijden, maar ook van bewondering. Dit 
zwarte volkje is de meisjes van Santa 
Teresa naderbij gekomen, omdat men -
zag dat ze wel anders, maar daarom nog 
niet slechter zijn dan de blanken. Te
midden van deze mensen werken de 
Missionarissen. Daar preken en dopen 
en geven ze catechismus. 
In de pauze verrasten enkele meisjes met 
wat zai1gnummertjes en oogstten een 
warm applaus. Daarna was het de beurt 
voor Bomito, het missieclubje van Pater 
de Koning om op te treden. Ze brachten 
een echt Brabants toneelstukje vol hu
m.or. De Brabantse boer werd er geschil
derd met zijn deugden, maar ook met 
zijn fouten, vooral zijn eigengereidheid, 
welke grote verwikkelingen veroorzaak
te in dit degelijke gezin tussen vader en 
zoon. 
De rollen werden alle zeer behoorlijk 
vervuld. De oude boer was zelfs zeer 
goed voor zo'n jeugdige speler. Alleen 
de Heerzoon en de Pastoor gaven soms 
een tikje te veel dialect. 
Hulde aan Pater de Koning en zijn 
jongens. 
Het slotwoord werd gesproken door de 
Directeur Kap. A. Verbruggen. Santa 
Teresa heeft er een mooie avond mee 
gehad. 

JAARVERGADERING R.K.J.B. 

Op de Maandag 10 Jan. gehouden jaar
vergadering van de Jonge Boerenstand, 
werd na afhandeling van de huishoude-· 
lijke aangelegenheden, als jaarverslagen 
van secretaris en penningmeester, een 
lezing gehoupen door de heer Ir. J. Wel
len over het Jongeboeren Vraagstuk. 
Van de gelegenheid tot vragenstellen 
werd na de lezing druk gebruik ge
maakt. 
In het bestuur • werd in plaats van het 
aftredende lid, dat zich niet herkiesbaar 
stelde, gekozen de heer G. Brands. 
Na de verkiezing werd de uitslag van 
de gewassenwedstrijd bekend gemaakt. 
De prijzen werden behaald door F. v. 
d. Pasch, 93 punten, H. P�ijnenburg 88
p.; A. v. d. Sande Azn. 84½ p.; C. Vo
gels 83½ p.; G. Brands 81 p.; J. v. d. 
Meijden 79½ p.; M. v. Pinksteren 74½ 
p.; M. C. v. d. Sande, 44 p.; en aan 
Th. Peijnenburg werd een 5e prijs toe
gekend. 
De technische adviseur wees na deze 
mededeling nog eens· op het grote nut 
van gewassenwedstrijden en hoopte in 
dit jaar op een aanmerkelijk grotere 
deelname te kunnen rekenen. 
De geestelijke adviseur gaf in een kort 
woord zijn oordeel over het verloop van 
het verenigingsleven in het afgelopen 
jaar, waarbij hij een en ander aanstipte, 
waarmee in de toekomst rekening dient 
gehouden te worden. 
Na nog enige mededelingen, dankte de 
voorzitter het scheidende bestuurslid, 
de heer H. Peijnenburg, voor het vele 
werk door hem gedaan gedurende ver
scheidene jaren en wenste hem een ge
lukkige toekomst. 
Ook de heer Schulpen, leider van de to-
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OMGEVING 

Onze Kerstprijsvraag 
We laten hier de oplossing en de na
men van de gelukkige prijswinnaars 
volgen: 
1. Schuur bij de boerderij van v. d

Steen, Tongeren 103.
2. ,,Kapelleke" op de Kleinderliempd

seweg, bewoond door F. v. Dun.
3. Huisje in Sparrenrijk, bewoond door

W. v. Logten.
Prijswinnaars: 1 e prijs: W. Jonkers, Se

lissenwal 18, Boxtel: f 10,-. 
2e prijs: J. v. Gurp, Tongersestraat 26,

Boxtel: Zeven Kerstvertellingen, 
van W. G. v. d. Hulst. 

3e prijs: J. C. Geven, Koppel 5, Boxtel: 
,,De Heer van Jericho", door E. 
Nicola. 

4e prijs: Jo v. d. Steen, Tongeren 103, 
Boxtel: ,,De Biecht van Josselin" 
van H. Matteesen. 

neelclub, werd gedankt voor het wel
slagen van de toneelavonden. 
Bij de rondvraag werd door een der le
den nog geïnformeerd naar de moge
lijkheid van oprichting ener muziek�lub, 
waarop de voorzitter de gelegenheid gaf 
zich daarvoor op te géven. 
Met een waarderend woord voor de 
trouwe opkomst en de gezellige samen
werking sloot de voorzitter . de verga
dering. 

TONEEL STAPELEN. 
"Het Spel der wonderen van 
St. Martinus door engelen ge
improviseerd" van Henri Ghéon. 

De H. Martinus, beter bekend onder de 
naam van St. Maarten, is voor ons, Ne
derlanders, geen onbekende Heilige. Im
mers, St. Martinus speelt een grote rol 
in het Nederlandse leven, hij is patroon 
van Groningen, Bolsward, Middelburg, 
Sneek en vele Stichtse steden. 
Brabant's Centrum wijdde in haar num
mer van 5 Nov. 1948 een artikel aan 
deze populaire heilige. Naast de weer
gave van 't wonderlijk leven van de Hei
lige lazen we er óok enige details over 
di, christelijke folklore, dje vooral vrq_e
ger het feest van St. Maarten opluister
de. Ik herinner me nog hoe ik eens 
vanaf een hoge duintop, gelegen nabij 
een Noord-Hollands zeedorpje, op de 
1 !de November vele St. Maartensvuren 
tegen de donkere hemel zag opf!its<.in, 
vuren waarvan de brandstof door de 
jeugd onder 't zingen van de bekende 
St. Maartensliederen was bijeenge
bracht. 
Na de oorlog schijnt dit feest, zowel in 
't Noorden als in 't Zuiden zijn vroe
gere glorie terug te krijgen. 
Dit heiligeleven nu schonk aan Ghéon 
de stof voor een toneelstuk. Hoe is ech
ter de bewerking daarvan? Ziehier, wat 
Pater Boon, de vertaler, hierover schrijft. 
,,Ghéon heeft dit middeleeuwse "vita" 
voor het toneel verwerkt tot een zuiver 
technisch spel. Een meesterschap over 
de techniek. Hij' bezit de kunst om de 
verbeelding van de toeschouwer vast te 
grijpen, ze te geleiden en ze te gebrui
ken en te laten meewerken zoals hij het 
wil: en wie zo zijn toeschouwer weet 
vast te binden aan het spel, begrijpt wat 
toneel is - want toneel is niet af zon
der toeschouwer. En toeschouwer in 
zake toneel, wil zeggen medespeler. 
In dit machtig werk dat "Het spel der 
wonderen van St. Martinus" is gewor
den, zal men ook ontdekken dat Ghéon 
de ontroering verplaatst heeft naar de 
toeschouwer, en dat, zo men dit toneel
stuk met alle toewijding, warm en tech
nisch volkomen speelt, er uit het spel een 
warmte, een ontroering zal ontluiken, 
die alleen door het toneel als dusdanig 
is teweeggebracht en dan ook zuivere 
weldoende ontroering zal zijn." 
Wat Ghé_on met dit toneelstuk beoogt 
hopen de studenten van het Theresia 
Missiehuis, hun toewijding is hiervoor 
misschien reeds een waarborg, in de op
voering ervan te bereiken: n.l. dat hun 
toeschouwers hun medespel'ers zullen 
worden en voor wie de avond tevens 
enkele uren van ontroerend kunstgenot 
zal brengen. 
Waarom ook dit jaar een toneelstuk 
van Henri Ghéon? Is het vanwege het 
succes dat vorig jaar "De heilige die 
geen heilige wilde zijn" oogstte? 't Is 
mogelijk. Henri Ghéon schreef echter 
dit stuk voor studenten. Een betere keus 
wist dus Pater Marius, de regisseur, niet 
te doen. 
Voor verdere inlichtingen zie adverten
tie in dit blad. 

,,ST. JOZEFZORG" 
12½ JAAR IN ESCH. 

Zaterdag 22 Januari zal het 12½ jaar 
geleden zijn, dat de Oostenrijkse Zus
ters van "St. Jozefzorg" zich in Esch 
vestigden. Dit bestaansfeest zal kerke
lijk gevierd worden met een Plechtige 
H. Mis, terwijl de inwoners van Esch
een collecte hebben gehouden, waarvan
de opbrengst bestemd is voor de bo\jw
van een nieuw klooster, want - zoals
bekend - werd het huis, waar men
zich 12½ jaar geleden in vestigde, door
oorlogshandelingen verwoest en huizen
de zusters thans tijdelijk in een klein
woonhuis.



Historische Verrekijker 
BRAND IN BOXTEL. 

Er zullen • wel geen steden en dorpen 
zijn, die in de loop van hun geschiede
nis niet op ernstige wijze door brand 
zijn geteisterd. In Boxtel kan men van 
brandrampen meepraten. In deze bijdra
ge zal echter niet over de grote dorps
brand van 23 Mei 1540 worden gehan
deld, noch over de brand . die - op 
de dag af - vier eeuwen later, uit een 
bomaanval ontstaan, in de omgeving 
van het station verwoestingen aanricht
te, doch alleen over de brand, die in 
Boxtel woedde op 20 Mei 1663, omdat 
deze brand aanleiding gaf om de plaat
selijke brandweer en de brandbeveili
ging grondig te herzien. 
Een uitslaande brand leidde tot in de 
18e eeuw, vóórdat Jan van der Heijden 
de .?randspuit had uitgevonden, gemak
kelijk tot een grote ramp: vele huizen 
waren met stro of riet bedekt de brand
alarmering bestond in op str�at rennen 
en "brand" te roepen, het water moest 
met emmers worden aangedragen en 
vanaf daken en ladders in de vuurhaard 
en op belendende percelen worden uit
gestort. 
Uit een schepenprotokol, d.i. een akte 
van het gemeentebestuur, weten we, dat 
op 20 Mei 1663, 20 à 25 huizen, met 
schuren, schoppen en bakhuizen "bin
nensbruggen van Boxtel" zijn afge
brand. 
Onder Boxtel-binnen of Boxtel bin
nen bruggen is het oude dorp te ver
staan, liggende tussen de Zwaanse brug 
over de Dommel en de voormalige Meu
lekense brug aan het andere einde van 
de Rechterstraat, over de Binnendom
mel en tussen het thans mede verdwe
nen brugje over het binnendommeltje bij 
de tegenwoordig� huizinge van Dr. 
Hoek en de brug over de Dommel bij 
het puertken (poortje) van Stapelen 
aan het einde van de Burgakker. 
Volgens de verklaring van de Schepe
nen ·was het merendeel der afgebrande 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 

van 4 tot en met 10 Januari 1949. 
GEBOREN: Antonia H. dochter van J.
M. Blummel en M. Rijkers - Wilhelmus
H. M. zoon van H. W. den Dekker en
W. A. v. Rooij - Elisabeth M. F. H. 
dochter van Fr. A. ·v. d. Oetelaar en 
M. v. Grinsven - Wilhelmus Th. zoon
van C. v. d. Schoot en W. J. P. Willems
- Antonius H. J. M. zoon van A. J. v.

• Langen en J. M. H. Cillessen - Johan
na E. P. M. dochter van Th. J. Megens
en J. J. v. Laarhoven.
ONDERTROUWD: Petrus van der
Steen en Maria Johanna van de Lan
genberg - Johannes Adr. van Esch en
Laurentia Maria Engelina Vogels.
OVERLEDEN: Johanna Th. van Elten,
Wed. v. H. H. B. Spoorenberg, oud 74
jaren - Lamberta H. van der Steen,
oud 7 mnd - Mathilda J. Smits, oud
48- jaren - Henrikus J. Faas, oud 28
'jaren.

huizen gedekt met stro. In een van deze 
woningen was de brand ontstaan, hij 
was echter ook overgeslagen op huizen, 
die met een hard dak (pannen of leien) 
waren gedekt en de brand was, doordat 
de huizen tegen elkaar waren gebouwd 
,,ende vermits de grote vlamme ende 
brand van stroij" niet geblust kunnen 
worden. 
Uit het Schepenprotokol blijkt verder, 
dat er binnensbruggen van Boxtel nog 
een menigte huizen waren, die "met 
stroijen ende rieten daken leggen be
deckt, staende dicht aenden anderen". 
Het behoeft niet te verwonderen, dat het 
gemeentebestuur op middelen zon om 
dergelijke calamiteiten in de toekomst te 
voorkomen. 
In datzelfde jaar hebben zich beraden 
de Drossaard, Schepenen, borgemees
teren en bestuurderen van kerk (d.w.z. 
de bij de Hervormden in bezit zijnde 
St. Petruskerk) en armentafel (van ouds 
Tafel van de H. Geest genaamd), teza
men uitmakende het Corpus der Baronie 
van Boxtel - men zou kunnen zeggen 
de raad van Boxtel - om een ordon
nantie en reglement vast te ·stellen "ter 
voorcominge ende affsnijdinge van alle 
ongelukken van brand, die ïn 't toeko
mende - 't gene God verhoeden wil -
soude mogen ontstaan". 
De door het Corpus vastgestelde ver
ordening werd ter goedkeuring voorge
legd aan de Staten Generaal der Ver
enigde Nederlanden. 
Zij werd na advies en rapport van de 
z.g. raad van Brabant, van de gedepu
teerden in de zaken van de Meyerij
van 's Hertogenbosch en na toetsing van
op dit stuk gegeven algemene richtlij
nen, drie jaren nadien door Hunne
Hoogmogenden goedgekeurd.
Een volgende maal zal over de inhoud
van dit Boxtelse Brandreglement en
over de daarvóór geldende bepalingen
aangaande de brandweer een en ander
worden verteld.

Algemeen Nieuws 
ZAKAGENDA VOOR KATHOLIEKEN 
Voor de eerste keer verscheen in Neder
land bij Urbi et Orbi te Amsterdam 
een zakagenda "Anno Dimini 1949" 
een zagagenda "Anno Domini 1949" 
in het bijzonder ten gebruike van 
katholieken. 
Het is een zakkalender, die voor iedere 
katholiek van practisch nut is. Men kan 
er evenals in iedere neutrale agenda de 
gebruikelijke gegevens in vinden en 
aantekeningen in maken voor· iedere dag. 
Bovendien zijn zowel in het voorwerk 
als in het kalendarïum alle belangrijke 
specifiek katholieke data en gegevens 
opgenomen. Wij noemen o.a'.: de feest
dagen van de apostelen en voornaamste 
Heiligen, Patroonsfeesten der bisdom
men, verj�ardagen • en herinneringsdagen 
van Paus en Bisschoppen, vasten- en 
onthoudingsdagen, priesterorden, enz. 

Van een Antoniusbeeld en nog wal 
ESCH. 

Daar was achter in onze kerk, onder het 
zangkoor tegen de muur, boven het 
wijwatersvat een oud beeld van de H. 
Antonius Abt, de kluizenaar. Hij stond 
daar op 'n console van ejkenhout. Die 
console, dat was niet veel bijzonders. 
Waarschijnlijk door een of andere tim
nerman samengeflanst uit resten van 
:en afgebroken 19e eeuws altaar, met 
weinig �unstzin en nog minder gevoel 
voor verhoudingen. Maar het beeld zelf 
was een juweel van oude kunst en zijn 
maker moet geleefd hebben in het begin 
van de vijftiende eeuw. 
Een beeld om te zoenen, maar een beeld 
ook als een gebed, zo sereen, zo devoot, 
zo expressievol. Een beeld als een 
preek, maar een zeer interessante en 
inhoudsvolle preek. De middeleeuwse 
mens kapte het uit een knoestige stronk 
notenhout. Hij begon met de kop en lei 
daarin al de devotie van zijn gelovig 
hart. En zo ontstond stilaan onder de 
vlotte steek van de beitels en de zekere 
klop van de hamer die serene, boven
menselijke uitdrukking, die blik van de 
heilige, die de hemel gezien heeft, en 
die iedere mens die er naar durft kij
ken, moet treffen in de diepste vezelen 
van zijn ziel. En de rest kwam vanzelf: 
een vroom lijnenspel van kleren en at
tributen, die de volkse legende de hei
lige had toegedicht. De taukruk, een 
overoud embleem van de ziekenverple
gers en de bel, waarmede de questier
ders gewoon waren de gelovigen van 
hun komst te verwittigen. De ijzeren 
ketting om de lendenen, waardoor ge
symboliseerd werden de bovenmense
lijke verstervingen van de heilige. En de 
lekkende vlammen, die hij met voeten 
trad om de dankbaarheid uit te beel
den voor zijn beschenning tegen de 
huiveringwekkende vuurziekte, het ergo
tisme. Het bidsnoer aan de gordel en het 
boek in de hand om het beschouwende 
leven van de heilige te verbeelden. En 
dan het varken. Ja, het varken. 
Ze waren zo vertrouwd, de middeleeu
wers, met het Antoniusvarken, een in de 
stad loslopend dier, dat voor de armen 
werd gemest. De uitbeelding van dit 
beest moest vanzelfsprekend symbolise
ren de hulp, welke Antonius Abt schonk 
bij de ziekte van het vee. 
Want Antonius Abt was· bij uit
stek .de boerenheilige. En zo ont
stond aan de voeten van de heilige dat 
leuke varkentje, dat zijn snuit uit pure 
overgave naar Hem omhoog hief en zijn 
ene oor stijl omhoog stak, als was het 
bang iets te missen van de wijze woor
den van versterving en wereldverzaking, 
welke bij voortduring vloeiden uit 
's-Heiligen mond. Het beeld was klaar. 
Wat hinderde het, dat de proporties 

enigennate zoek waren? Dat de armje� 
te kort, de gestalte te klein was? De kop 
te groot, de schouders te smal en de 
ene heup wel wat erg veel naar voren 
gebouwd was? Dat hinderde niets, want 
het beeld was schoon en devoot en de 
lijnen sierlijk en sober en de mensen die 
er voor knielden, zouden kunnen bid
den als zij er naar keken. 
Zo stond hij daar, onze H. Antonius, 
stil en eenzaam weggedoken onder het 
koor, achter in de kerk tegen de muur 
bij het wijwatersvat. Ja, stil en eenzaam 
als eertijds, nu een kleine 1700 jaar ge
leden, aan de wadi Araba, in de woes
tijn niet ver van de Rode Zee. Want 
de kerkgangers kenden hem nauwelijks. 

De grote waarde van deze agenda van
uit katholiek standpunt bezien, ligt hier
in, dat ze een eenheid bewerkstelligt tus
sen het dagelijkse werk en het gods.
dienstig leven, twee dingen die maar al 
te vaak langs elkaar heengaan. 
Wij twijfelen er niet aan of deze eerste 
unieke katholieke zakagenda zal wegens 
haar groot practisch nut en haar ideële 
betekenis spoedig ingevoerd zijn onder 
de katholieken, terwijl er ook anders
denkenden zullèn zijn, die om zakelijke 
of ideële motieven deze agenda min
stens bij de hand willen hebben. 

POST VOOR MILITAIREN OP WEG 
NAAR INDONES!ë. 

Het S.s. ,,Zuiderkruis" vertrekt Vrijdag 
14 Januari a.s. met troepen naar Indo
nesië. Wil men, dat de opvarenden in 

. Port Said post ontvangen, dan moet deze 
uiterlijk op de dag van het vertrek, dus 
heden 14 Januari, zijn gepost. 
POSTERIJEN. 
Aangetekende briefpakjes. 

Vrij spoedig na de bevrijding moest wor
den bepaald, dat briefpakjes, waarvoor 
aantekening werd gevraagd, niet zwaar
der mochten zijn, dan 500 gram. 
Met . ingang van 17 Januari a.s. komt 
deze beperking te vervallen, zodat van 
die datum af in het binnenlands ver
keer aangetekende briefpakjes weer tot 
2 kg kunnen worden verzonden. 

WIJZIGING DIENSTREGELING N.S. 
Met ingang van Maandag 10 Januari j.l. 
zal de voortrein 's-Hertogenbosch 
(v. 7.44)-Den ,Haag S.S./Rotterdam 
Maas (alleen des Maandags) lopen van 
Eindhoven af in de volgende dienstrege
ling: 
Eindhoven v. 7.0�; Best stopt 7.13; Box
tel v. 7.25; Vught stopt 7,33; Den Bosch 
v 7.44 enz.' 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C.". 

O.D.C. - �arto
Schijndel 3 -O.D.C. 2
O.D.C. 3 - W.E.C. 2

2-1
5-1 

10-0 

O.D.C. wijst Sarto terug en verbetert
haar fraaie positie! 

Circa 3500 toeschouwers waren getuige 
. van deze voor beide partijen zo belang

rijke ontmoeting. Voor Sarto vooral van 
belang omdat bij een nederlaag haar 
kansen op een kampioenschap vrijwel 
verloren zouden gaan. En een nederlaag 
werd het, dank zij een formidabele kop
stoot van de O.D.C.-rechtsbuiten Berg
werff, acht minuten voor het einde. 
Heerste er voor deze· tijd al bijna een 
ondragelijke spanning, zowel binnen als 
buiten de lijnen, • de laatste minuten 
waren zenuwslopend en deze ontlaadde 
zich pas toen scheidsrechter v. cl Ou
denhove .het eindsignaal gaf. De over
winning kwam terecht bij de club die er 
het meeste recht op had, en was der
halve zeker verdiend. Ofschoon de ver
dedigers meestal meester van het terrein 
bleven, wisten de O.D.C.-ers toch de 

Wanneer ze de kerk betraden om Mis 
of Lof bij te wonen, liepen ze hem on
gemerkt voorbij. En als de Mis uit was, 
hadden ze te veel haast om naar bui
ten te komen. Ze keken enkel naar het 
gat van de deur en hadden werkelijk
geen tijd over om een glimp van de ver
manende blik van de Heilige op te 
vangen. 

Alleen het oor van het varkentje had 
nog enige belangstelling. Een fate kerk
ganger, die geen pfaats meer kon vin
den in bank of op stoel en dus wel ge
dwongen was om achter in de kerk te 
blijven staan, gebruikte het geregeld als 
kapstok en hing er zijn pet aan op. 
Was dat niet al te vrijpostig? Het heilige 
moet toch heilig behandeld worden. Was 
dat niet nonchalant of erger? Was <le 
heilige verstoord erover? \Vie zal het 
uitmaken. Maar op een onzalige dag 
brak het oortje er af en werd vertrapt 
door de naar de uitgang dringende ge
lovigen. En de enige, die de eeuwen 
door had geluisterd naar de preken van 
de Heilige over versterving en zelfbe
dwang, was nu doof geworden, stokdoof 
nog wel. Maar zijn geschonden kop 
bleef onafgewend gericht op zijn Mees
ter en zijn leuke varkenssnuit verander
de niet het minst van uitdrukking. Was 
hij evenals zijn Meester door veel oefe
ning ongevoelig geworden voor de pla
gerijen des duivels? Was het mogelijk, 
dat zelfs een varkentje het zover bracht 
in de ascese? 
Op een snikhete Woensdagmiddag in 
Juli wandelde 1mijnheer pastoor de kerk 
op en neer en bad zijn brevier. De zon 
scheen scherp door het glas-in-lood
raam van het Zuidertranscept en zette 
de kerk in een al te uitbundig licht, zo
dat het lichtje van de Godslamp als ge
doofd scheen. Daar, waar de ramen 
open stonden, schoten felle lichtbundels, 
waarin milliarden stofdeeltjes op en 
neer dansten schuin naar beneden en 
tekenden sch'erpe lichtplekken op ban
ken en vloer. Buiten was het stil. Het 
dorp deed zijn middagdutje. Zelfs de 
vogels zwegen. Binnen de gewijde ruim
te van de kerk was het enige hoorbare 
geluid het gezoem van vele insecten, 
behalve dan de monotone stap van de 
brevierende pastoor. 
Hij liep op het middenpad, van com
muniebank tot onder het koor, in steeds 
kerende gang, op en neer. Opeens het 
gekwetter van een vogel. Een zwaluw 
schoot door een open raam naar bin
nen, cirkelde in rappe vlucht een paar 
keer langs de gewelven en stormde dan 
door de openstaande deur weer naar 
buiten, het volle licht in, de zon tege
moet. En mijnheer pastoor bad zijn 
brevier. 
Plots stond hij stil. Vlak voor het Anto
niusbeeld achter in ,de kerk, onder het 
koor. Dat was niets bijzonders. Reeds zo 
vaak had hij daar gestaan, de brievier in 
de hand, om een poosje te toeven bij 
het oude beeld, en een woordeloos ge-

meeste doelkansen te scheppen. Niet 
alleen geven de twee doelpunten hier
van het bewijs, maar het enigste doel
punt van Sarto was een cadeautje, en 
zeker niet gemaakt uit kracht van de 
voorhoede. Reeds in de eerste minuten 
krijgt Schalks een kans als Thé tactisch 
laat lopen. Zijn harde kogel vliegt rake-
lings naast. Even later houden we ons 
hart vast, wanneer Formenooy, de links
binnen van Sarto alleen voor Bertens 
verschijnt. Het ongetwijfeld prachtig 
schot, keert Bertens meesterlijk. Vijf mi
nuten voor het verstrijken van de eerste 
helft komt er beweging in de grote scha
re supporters, wanneer Pennings daar
voor het sein geeft, door een voorzet 
laag in te koppen. 1-0. 
Met deze stand wordt de tweede helft 
begonnen, en weer krijgen we de ver
dedigingen te zien, die de voorhoedes in 
bedwang houden. Totdat plotseling het 
spelbeeld wijzigt. De oorzaak is, dat 
Wagenaars, die overigens subliem 
speelde, treuzelt met wegwerken. Op 
het laatste moment kan hij niet anders 
doen, dan terugspelen op zijn doelman. 
Dit gebeurt echter te zacht, en de uit
lopende Bertèns trapt tegen . de toestor
mende Sarto-speler aan en via diens 
lichaam vliegt de bal in het O.D.C.-doel 
1-1
Sart�, die haar kans ruikt, gooit alles op. 
de aanval De O.D.C.-ers houden het 
hoofd koeÎ, en verdedigen prachtig. Dan 
komt het grote ogenblik. Schalks krijgt 
een pass vanaf het middenveld, geeft 
op tijd een afgemeten voorzet, waaruit
Bergwerff zijn kans krijgt, en met een 
formidabele kopstoot vliegt het leer in 
het uiterste hoekje, onhoudbaar voor de 
Sarto-doelman. 
Heel O.D.C. trekt zich nu terug om deze 
voorsprong te behouden. Hetgeen hen 
ook lukt, al spelen zich in de laatste 
minuten angstige taferelen af voor het 
O.D.C.-doel. Als de scheidsrechter voor
de laatste maal fluit, kent de vreugde
geeri grenzen en is het een dansende en
joe:ende menigte.
Het ,,, eede elftaf verfoor van kampioen
Schijndel met flinke cijfers 5-1. En het
derde elftal won zowaar met tO punten
vern.:hil van W.E.C.
A.s. Zondag is het programma,

Gudok-O.D.C. 
O.D.C. 3-Rhode 3

Een gevaarlijke kat in het nauw, denkt 
daar wel aan O.D.C.-ers, slechts met 
de uiterste krachtsinspanning kan wor
den gewonnen. Het 2e elftal is vrïj en 
het 3e elftal speelt thuis tegen Rhode 3. 
0. D. C. JUNIOREN.

• De voor a.s. Zaterdag· en Zondag vast
gestelde jeugdwedstrijden voor de· elf
tallen van O.D.C. zijn wegens interne
moeilijkheden afgelast.

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS
'. 

Taxandria - Boxtel t - 2
In de ontmoeting met Boxtel' lag voor
Taxandria de laatste kans om de degra
datiedans te ontspringen. De Oistenvij
kers hebben deze kans niet aangegre
pen. Het zou voor hen trouwens toch
,,dobbelen tegen twaalf ogen" zijn geble-

sprek te voeren met de Heilige. Anto
nius was immers zijn lievelingsheilige.
Hij was hem meer waard dan alle Heili
genbeelden in de kerk. Maar waarom?
Was het, omdat Hij zo oud was? Of
om Zijn mystieke blik, die sprak van
grote zielerust na volgehouden strijd?
Of was het om Zijn kunstzinnig uiter
lijk? Wie zal het zeggen? Maar een
feit was het.
Een paar vliegen gonsden rond het
hoofd van de Heilige, als speelden ze
verstoppertje met elkaar. Een zette zich
neer op Zijn neus. Een ander kroop in
een holletje van zijn prachtige baard.
Een fijn spinragje, dat ontsnapt was aan
de opmerkzaamheid der kerkwerksters,
daalde vanaf Zijn muts naar de ietwat
opgetrokken linkerschouder. Dat was
toch wel tegen de eerbied. En mijnheer
pastoor klom op een stoel om deze on
oerechtigheden te verwijderen. Nu stond
hij vlak voor Hem oog in oog. Zijn
blikken gleden keurend over hoofd en
gestalte naar beneden en bleven even
bezorgd hangen aan de door molmgaat
jes geschonden plekken. Kleine hoopjes
bruin poeder lagen op het voetstuk. Dat
was werk ·van de kleine houtworm, die
zijn vernielende taak steeds voortzette.
En mijnheer pastoor keek zeer ernstig.
"Antonius, je begint te verslijten", zei
hij. ,,Zo kan het niet langer meer duren,
of je zult van binnen helemaal verteerd
zijn. Je moet naar de dokter.
Het was� of de Heilige glimlachte. Maar
glimlacht Hij niet steeds, wanneer je
Hem van onder een bepaalde hoek toe
kijkt? Doch Zijn glimlach is mild, hoe
wel er een fijne spot achter schuilt, die
eventjes prikt, héél eventjes maar, zon
der te kwetsen. Wat bedoelt hij ermee?

. Spot Hij met het miezerig gedoe van
de mensen hier beneden, die steeds aan
het zoeken zijn, waar ze het niet ver-

, !oren hebben? Of glimlacht Hij over
hun al te grote zorg over de dingen, die 
eigenlijk geen zorg behoeven? Maar dan 
is Zijn spot een stille preek van het: 
Porro unum est necessarium. Slechts 
een ding is noodzakelijk. 

In de woestijn van Arabië waren er 
geen dokters", zei de Heilige. ,,Ja, maar 
we leven nu in de twintigste eeuw en Je 
moet met Je tijd mee, Antonius. Ik zal 
een specialist voor je consulteren." 
,,Een specialist? Wat is dat nu weer? 
Daar heb ik in mijn tijd nooit van ge
hoord." 
Voorzichtige handen bevoelden de zie
ke plekken en constateerden, dat de 
kwaal zeer diep was ingevreten. De 
huid van het hout gaf op vele plaatsen 
toe en het bruine poeder stroomde rij
kelijk naar omlaag. Het was de hoogste 
tijd. 
Buiten over de straat hobbelde een een
zame kar door de verzengende hitte. 
Een troep brooddronken mussen stoof in 
uitbundige vreugde voor de open deur 
heen. 
Maar door de stille kerk droeg mijnheer 

ven, zodat een eventuele zege op Box
tel waarschijnlijk toch slechts uitstel van
executie geweest zou zijn. 
Niettemin hebben zij zich tot de laatste 
minuut ingespannen om de theoretische 
kans te .behouden. Hun offensief kwam 
echter te laat en was van te wem1g 
kracht om een overwinning te forceren. 
Er viel hun slechts ,een verdiend tegen
punt ten deel op de 2-0 voorsprong, 
die de nieuwelingen Bartje v. d. Broek 
en Harrie v. d. Meyden in de éerste (en 
hun beste) speelhelft voor Boxtel had
den laten noteren. 
Deze verdienstelijke overwinning in een 
verdienstelijke wedstrijd biedt Boxtel nog 
de kans een kleine opmars te maken. 
Er staan nog twee wedstrijden op het 
programma, nl. de thuiswedstrijd tegen 
het afgezakte Best Vooruit en de 
uitwedstrijd tegen' het kind van de reke
ning E.S.V., welke beide gewonnen kun
nen worden. Daarbij mag men dan waar
schijnlijk nog op één winstpunt rekenen 
van de wedstrijd Udi-Boxtel, die bij 
een 0-0 stand gestaakt werd. 
De stand is thans: 
Tivoli 14 7 6 1 20 27-17 
St. M. Gestel 15 7 5 3 19 35-22' 
Tongelre • 15 8 2 5 18 38-27 
Udi 15 7 3 � 17. 32-34 
S.C.B. 15 7 2 6 . 16 30-23 
O.J,C. 15 5 6 4 16 23-20 
Boxtel 15 5 4 6 14 24-25 
Best Vooruit 15 4 6 5 14 23-28 
Taxandria 16 3 2 11 8 22-36 
E.S.V. 13 1 4 8 6 18-39 
Het tweede elftal klopte in een bar 
ongezellige wedstrijd - Wilhelmina 3
met 3-2. 

A.s.. Zondag:

Boxtel krijgt Zondag Best Vooruit op 
bezoek, wat wil zeggen, dat het pubtiek
die middag - oudergewoonte een 
stevige, spannende strijd om de punten 
te zien zal krijgen, ook al is een over
winning voor geen van beide partijen
nog van veel waarde. 
De reserves gaan naar Concordia 3 in
Den Bosch, terwijl het derde elftal Zon
dag het competitieprogramma eindelijk 
eens verder gaat afwerken. Zij zijn de 
gastheren van Den Dungen 2. 

M.E.P.-NIEUWS.
Het resultaat van de wedstrijden van
verleden Zondag was in 't algemeen. 
goed te noemen. 
Het tweede dames-elftal won de uit
wedstrijd tegen Oranje Zwart 5 met 
4-1 hetgeen een gunstig resultaat ge
noemd mag worden. Ook het eerste
dameselftal won thuis tegen Hopbel met
4-0, ofschoon deze overwinning best
nog wat groter had kunnen zijn.
Het tweede heren-elftal verloor met 3-0
van Eindhoven 3 hetgeen wel zeer jam
mer was, daar nu de kans op het kam
pioenschap wel uiterst klein gewor0 

de'n is.
Het eerste heren elftal won zijn uit
wedstrijd tegen Oranje Zwart 2 met
2-0, waarmede we tevreden kunnen
zijn.

Voor a.s. Zondag worden gespeeld de 
wedstrijden van de heren van Mep 3 

pastoor heel voorzichtig, als was het 
een klein kind, het Antoniusbeeld in 
zijn armen naar de pastorie. En de Hei
lige glimlachte nog steeds ... 

Twee maandim late·r. De specialist was
gekomen en stond minutenlang sprake
loos in felle bewondering. Dan keurde 
hij met kennersblik en mompelde zijn 
bevindingen in afgebroken zinnen. ,,Be
slist vroeg 15e eeuws ...... 
Wat een prachtkop...... En die hou
ding...... Zie je die uitgebouwde 
heup? ...... Mm. Rijnlandse invloed'en ... 
Prachtbeeld ...... " En dan ineens: ,,Ja, 
kan gerestaureerd worden, maar het zal 
moeilijk zijn. En het is hoog tijd." • 
En zo gebeurde het, dat de Heilige, 
heel, heel voorzichtig in een wollen. de
ken werd gewikkeld. En voor het eerst 
in zijn 500-jarig bestaan maakte hij 
toen een autoreis naar een verre stad. 
De operatie was verschrikkelijk, maar 
Hij doorstond ze met glans. Eerst dagen
lang in een gasoven. De giftige gassen . 
moesten de kiem der ziekte doden. Dan 
deden scherpe beitels . en voorzichtig 
kloppend·e hamers hun werk. De verpul
verde delen werden vervangen en met 
houtpulp werden de molmgaatjes gestopt 
door de bekwame hand van een kundige 
chirurg. 
En zo stond daar op een goede dag 
onze Antonius als nieuw geboren in de 
stoffige etalage van een antiquariaat in 
die verre stad. Het was in de dagen van 
de nationale feestweek.' Vanaf Zijn hoge 
standplaats zag Hij de vlaggetooi en de 
straatversiering, het drukke verkeer der 
voortschuivende auto's de voorbijtrek
kende mensenmassa's, de joelende jeugd 
en hoorde hij het geschetter der fanfa
re's en het gelui der feestklokken. Dat 
was een heel andere wereld, dan Hij 
tot nu toe gekend had, een vreemde 
wereld, die Hij maar niet begrijpen kon. 
En stilaan nestelde er zich een diep 
heimwee in Zijn oude hart, een diep en 
steeds groeiend heimwee naar de oude 
intieme sfeer van Zifn eigen dorpskerk. 
Zijn verlangen zou bevredigd worden. 
Hij kreeg Zijn plaats terug in Zijn k�rk. 
Maar niet dezelfde plaats. Op een nieu
we console in oude stijl pronkt Hij nu in 
nieuwe luister tegen de Zuidermuur van 
het kruis. Van Zijn ouderdomskwalen is 
geen spoor meer te bekennnen .. !"lu kan
hij de eeuwen weer tarten. H11 houdt 
het hoofd ietwat opzij gewend naar de 
uitgang. Kijkt Hij naar Zijn oude ver
trouwde plaatsje oqder het koor? Of 
let Hij op de mensen, die binnenkomen? 
Of misschien op hen, die te vroeg naar 
Zijn zin vertrekken? Soms kijkt Hij ern
stig. Dan weer glimlacht Hij. Maar het 
varkentje steekt vol trots zijn nieuwe 
oortje omhoog en luistert ...... 
De mensen ook? ...... 
17 Januari, 
Feestdag St. Antonius Abt. 

Pastoor Hackfoordt. 



MEISJES uit Boxtel 
aan de RETRAITE te 

en Omgeving! Neemt deel 
Uden van 5 tot 8 Februari. 

tegen Were Di uit Tilburg en om half 3 
de belangrijke wedstrijd M.E.P.-Geel 
Zwart. 
Hieronder volgt het standenlijstje, zodat 
men hieruit wel kan afleiden, dat voor 
M.E.P. alles op het spel staat.
Geel Zwart 11 9 1 1 19 
M.E.P. 10 7 2 1 16 
Mop 2 10 4 3 3 11 
Hoco 11 5 0 6 10 
Or. Zwart 2 11 4 1 6 9 
Den Bosch 2 10 4 0 6 8 
Eindhoven 2 10 3 0 7 6 
Huac 2 9 1 1 7 3 

44-7
31-5
24-20
23-34
15-23
13-31
20-33
5-22

TENTOONSTELLING-WEDSTRIJD 
LUCHTPOST- LUCHTREIZIGERS. 
De Tilburgse duiven zijn er ook Zondag 
in Boxtel niet in geslaagd hun gevleu
gelde vrienden uit Boxtel te overtroeven. 
De nederlaag was ditmaal zelfs nog gro
ter. Werd in Tilburg op 2e Kerstdag 
slechts met 8 punten verschil verloren, 
thans wees de keuring door de heren 
De Rijk (Roosendaal); De Laat (Vlij
men) en Van Berkel (Berlicum) uit, dat 
Tilburg 70 punten zwakker was dan 

. Boxtel. 
Wel een zeer fraai resultaat voor de 
Boxtelse duivenmelkers op deze door 
hen keurig verzorgde tentoonstelling, 
waarop liefst 300 duiven om een goed 
plaatsje op de ranglijst kampten. 
Hieronder volgen de uitslagen, waarin 
wij de volgorde van de kwalificatie aan
houden. De letters B. en T. betekenen 
resp. Boxtel en Tilburg. 
Klasse I. Oude Doffers: blauw en bi. kr. 
A. Ha braken, B.; Th, El tink, B.; A. Ha
braken, B.; Th. El tink, B.; B. v. d.
Broek, T.; Aug. v. Dongen, T.; J. v. d.
Steen, B.; G. J. Voets, B.; A. v. d. San
de, B.; F. Maas, B.; J. v. Geloven, T.;
A. W/. Oerlemans, T.; B. v. d. Broek, T.;
Aug. v. Dongen, T.; W. Klemans, T.; 
B. v. d. Broek, T.; A. W. Oerlemans,
T.
Klasse ll. Oude Duivinnen: blauw en
bi. kr. 
J. v. d. Langen berg, B.; Jos. Dekkers, B.;
B. v. d. Broek, T.; M. v. d. Brand, B.;
J. Bekers, B.; W. v. Sluisveld, T.; W.
Klemans, T.; M. G. A. v. d. Sande, T.;
H. v. Helvoirt, T.; P. Schroot, T.; I-1.
Bekers Sr., B.; Gebr. Engel, T.; J. Be
kers, B.; ]. Schoenmakers, B.; W. Sluis
veld, T.
Klasse 111. Oude Doffers: bont. 
A. C. de Rooii, T.; J. Habraken, B.; C.
Langermans, B.; A. Ghijssens, B.; G. v.
d. Oetelaar, Il.; H. Siemerink, B.; Ch.
C. Rooyakkers, B.; Nieuwenhof, T.; W.
Klemans All, T.; A. Calsijn, B.

Klasse IV. Oude Duivinnen: bont. 
W. v. Groeningen, T.; C. Bertens, T.;
P. A. M. Geurts, B.; A. v. d. Sancle, B.;
J. Bekers, B.; J. Habraken, B.; M. v. d.
Brand, B.; Ja� v. Susan te, B.; Th. v. cl.
Langenberg, B.; • M. v. cl. Brand, l3.; C.
Spijkers, B.; \Y/. v. Griensven, B.; F. v. 
Heesch, B. . • 
Klasse V. Jonge Doffers: bi. en bi. kr. 
J. Ha braken, B.; A. Ha braken, l3.; Jac.
v. Susan te, l3.; A. Mathijsen, T.; J. v.
cl. Langenberg, B.; P. v. Griensven, B.;
A. Bekers, B.; Sips Sr., B.; I-1. v. Ge
mert, B.; G. \Y/illems, B.; W. Sluisvelcl,
T.; Gebr. Engel, T.; W. K1emans All.,
T.; J. v. cl. Langen berg, B.
Klasse VI. Jonge Duivinnen: blauw en
blauw kras.
J. Nouwens, B.; I-1. Siemerink, B.; J.
Strijbosch, B.; I-1. Siemerink, B.; Jac. v.
Susante, B.; W. Klemans All., T.; Gebr.
Engel, T.; W. Klemans Stok., T.; Chr.
Leyten, B.; Sips Sr., B.; W. Klemans All.
T.; A. Habraken, B.; M. G. A. v. cl.
Sancle, T. 
Klasse VII. Jonge Doffers: bont.
A. C. de Rooij, T.; A. Calsijn, B.; G.
Willems, B.; H. Eykemans, B.; P. A.
M. Geurts, B.; M. v. cl. Brand, B.; J.
Bekers, B.; C. Langeman, B.; I-1. de Jong
T.; ]. StrijboscPi, B.
Klasse VIII. Jonge Duivinnen: bont.
M. v. cl. Brand, B.; J. Zomerdijk, T.; C.
Spijkers, B.; 111. v. d. Langen berg, B.;
W. v. Griensven, B.; F. Maas, B.; M.
v. d. Brand, B.; H. Eykemans, B.; A. v.
cl. Sancle, B.
Klasse IX. Late Jonge Doffers.
M. Siemerink, B.; I-1. Eijkemans, B.; C.
Spijke,rs, B.; M. Vorstenbosch, B.
Klasse X. Late Jonge Duivinnen.
I -I. Eijkemans, B.; Chr. Rooyakkers, B.;
]. Schoenmakers, B.; I-1. Siemerink, B.
DAMNIEUWS. 
In het clublokaal der E. B. D. (Hotel 
Theuwkens) wordt a.s. Zondag de be
slissingswedstrijd gespeeld van het inter
provinciale clamtournooi Zeeland-Lim
burg-Brabant. Limburg en Brabant wis
ten zich te plaatsen in de finale, welke 
Zondagmiddag om 1 uur aanvangt en 
aan Boxtelse damliefhebbers een zeld
zaam, mooie gelegenheid biedt eens 
kennis te maken met het spel van de 
beste dammers uit de twee genoemde 
provincies. 
Het 1 e tiental der E.B.D. speelde j.l. 
Maandag te 's Bosch voor de te klas van 
de Brab. Dambond, met een zéér geha
vend tiental (n.l. de bord 1 en 2 spelers 
ontbraken) tegen Excelsior en verloor 
:net 14-6, zodat het jaar 1949 door on
v0lledigheid slecht werd begonnen. 

••••••••••••••••••••••••••• 

• • 

i Op 22 Januari hopen onze : 
: geliefde Ouders : 

Te koop: 6 dragende varkens 
bij 1 -I. Vugs, Haarenseweg 
A 107, Esch. 

.: Martinus van Rooy : 
. .: en : 
: Wilhelmina Hobbelen ! •d • : e dag te herdenken dat•

IJSCLUB "BOXTEL". 
Op een op 10 Januari j.l. gehouden al
gemene ledenvergadering in Hotel \V. 
van Boxtel, alhier, werd met alge
mene stemmen besloten niet meer tot 
uitgifte van dagkaarten over te gaan. 
Dit is het gevolg van het zich niet wil
len houden aan de bepalingen van de 
IJsclub door deze houders van dag
kaarten. 
Daar door deze maatregel, die geheel 
getroffen wordt voor de leden zelf, de 
vereniging een bron van inkomsten moet 
missen, werd besloten de abonnements
gelden per persoon per jaar van f 1,
op f 2,- te brengen en de gezinsabon
nementen te verhogen van f 2,50 op 
f 4,-. 
Het entreegelLI blijft f 2,50 voor beide 
catego,-ieën. 1-let blijft echter wel moge
.lijk, dat leden personen van buiten Box
tel introduceren tegen f 0,75 per dag. 
Deze introductie moet bekend gemaakt 
worden aan de penningmeester, de heer 
J. v. cl. Eerden, Rechterstraat 84.
Mocht er dit seizoen nog ijs komen en
de kosten voor de vereniging te hoog,
clan zal alsnog op de leden een beroep
gedaan worden, volgens de nieuwe rege
ling. Deze geldt in elk geval nu reeds
voor nieuwe leden.

Tuinbouw 
DE ZWARTE BES. 

I. 
De zwarte bes staat bij de liefhebberij
tuinders niet zo bijzonder in de belang
stelling. Dit is vooral te wijten aan de 
zeer aparte smaak die deze vruchten 
hebben. Voor directe consumptie is deze 
bes clan ook van weinig beI.ing. Bij de 
fruitverwerkende-industrie is deze bes 
echter geweldig gewild, zodat de teelt 
van zwarte bessen op grotere schaal ge
rust gepropageerd kan worden. 
De teelt van zwarte bessen is bijzonder 
gesèhikt voor het kleine boerenbedrijf, 
omdat de oogsttijd valt in de eerste 
helft van Juli, dus tussen hooi- en 
oogsttijd. In deze periode is er op het 
boerenbedrijf weinig arbeid te verrich
ten en zou deze teelt voor menige boer 
nog een mooie bron van inkomsten kun
nen vormen. Naannate er meer gezins
leden op het bedrijf werkzaam zijn, 
wordt dit arbeidsoverschot groter en zal 
men dus meer bessen kunnen aanplan
ten. !-Iet oogsten van zwarte bessen 
vraagt geen lichamelijke inspanning, en 
behoeft daarom ook niet door volwaar
dige arbeiders te geschieden. Men kan 

per plukker, mits hij gedurende de oogst
tijd geen andere werkzaamheden be
hoeft te verrichten ± 8 are aanplanten. 
De oogsttijd duurt 10 à 12 dagen. De 
opbrengst is voor de diverse rassen ver
schillend en ligt bij een goed gewas tus
sen 45 tot 60 kg per are. De zwarte bes 
is niet oogstzeker, omdat deze vroeg 
bloeit en zodoende nog wel eens ernstig 
te lijden kan hebben van late nachtvor
sten. De fabrieksprijs bedroeg dit jaar 
90 cent per kg. De bruto -opbrengst per 
are kan men dus berekenen op 50 X.
f 0,90 = f 45,-.
De vraag naar zwarte bessen is zowel 
in binnen- als buitenland zeer groot, zo
dat ook in de naaste toekomst de voor
uitzichten ten aattzien van de prijzen 
zeer gunstig genoemd kunnen worden. 

De grond: 
Zwarte bessen vragen een goede vocht
houdende en doorlatende grond. I-lier
uit volgt dus, dat lichte zandgronden 
evenals zware kleigronden ongeschikt 
zijn voor deze teelt. Zandgronden wel
ke in de winter overlast hebben van-wa
ter zijn eveneens ongeschikt. De grond 
dient verder vrij te zijn van kweek 
(peinen). In het algemeen kunnen we 
zeggen: gronden waarop de bieten 
goed groeien, zijn ook geschikt voor de 
teelt van zwarte bessen. 

De grondbewerking voor de aanleg: 
Over het algemeen is spitten de beste 
grondbewerking voor het planten. Men 
spit twee,, steken diep, terwijl dan nog 
een steek in de voor dient te worden 
omgegooid. Alles bij elkaar wordt er dus 
als het ware 3 steken diep gespit. Bij 
de grondbewerking wordt een flinke hoe
veelheid stalmest ondergewerkt van bv. 
500 kg per are. Voor grote percelen is 
spitten practisch niet uitvoerbaar en 
maakt men gebruik van een ploeg en 
een ondergrondsploeg. 
De beste tijd van planten is de maand 
November. Indien dit niet mogelijk is, 
kan men ook na de winter planten. I-loe 
vroeger geplant hoe beter' Men dient de 
bessen diep te planten. Men brengt de 
takken ± 10 cm in de grond. Worden 
de bessen te ondiep geplant of zoals de 
practijk dit noemt op een stammetje, 
dan is de groei veel minder. Men krijgt 
dan ook geen grondscheuten, die nodig 
zijn voor het verjongen van de struik. 
De rijen-afstand bedraagt al naar de 
kwaliteit van de grond 2½ à 3 m. Op 
de rij plant men veel dichter b.v. 1 à 
t½ m. Men krijgt clan zgn. 11hagen"

1 

welke het 3e jaar reeds in volle produc
tie zijn en waar men gerust in kan 
snoeien. I-lard snoeien is bij de zwarte 

bessen noodzakelijk, want deze dragen 
op het éénjarige hout. Na het planten 
worden de jonge struiken flink inge
snoeid. Men neemt gerust 2/3 van de 
scheuten weg. 
Omtrent rassen, bemesting, snoeien enz. 
in een volgende bijdrage. 
VRAAG 4. 
In een boomgaard zag ik dat om alle 
bomen een licht gekleurde band was 
aangebracht om de stam. Wat is de 
bedoeling daarvan? A. P. 
ANTWOORD. 
Wanneer U deze banden eens wat nader 
gaat bekijken, zult U zien dat deze ban
den bestaan uit geoliëcl papier, waar
over een laagje lijm is aangebracht. 
Deze banden zijn aangelegd om de 
wijfjes van de wintervlinder te vangen. 
Deze wijfjes kunnen namelijk niet vlie
gen, en zijn daarom genoodzaakt om 
zo wanneer zij hun eitjes in de vrucht
boom gaan afzetten langs de stam om
hoog te kruipen. De lijmband kunnen zij 
echter niet passeren, doordat zij daarop • 
blijven kleven. Dientengevolge heeft de 
ei-afzetting plaats op de lijmband, wel
ke band later wordt verbrand. De vlin
der op zich doet geen schade, doch uit 
de eitjes komen rupsen te voorschijn, 
welke aan blad en vruchten vreten. 

Kleine Weetjes 
NEGEN DUIZEND FRANSE BLINDEN 
ZULLEN !-IET GEZICHT 
TERUGKRIJGEN. 
Men heeft kortgeleden de Franse Ogen 
Bank opgericht te Parijs, die gevestigd 
is in de "rue Guillaume Tell". In de 
loop van een persconferentie, heeft de 
president van deze organisatie, die er
kend wordt als een van openbaar nut, 
een uiteenzetting gegeven van de voor
naamste doelstellingen van het genoot
schap. 
! -Iet betreft hier de hulp, door middel 
van enting van het hoornvlies, welis
waar niet van allen, wier ogen gesloten 
zijn, maar van die zieken, wier blind
heid het gevolg is van de oncloorschij
nenclheid van het hoornvlies. Het is be
kend, dat wanneer men het hoornvlies 
va11 dode mensen neemt, men dit met 
succes op de ogen van bepaalde blinden 
kan toepassen. 
De Franse Ogen Bank heeft een ont
roerende oproep gericht tot al diegenen, 
die na hun dood, bereid zouden zijn hun 
ogen af te staan om zodoende het ge
zicht terug te geven aan die blinden, die 
dank zij de keratoplastie (zo is de 
naam van de enting) kunnen genezen. 

van 

en Woonhuizen 
te Boxtel. 

: zij voor 25 jaren in het : 
• Huwelijk traden :
• 0 h f • •: m al 10 zal m de St. •
: Petruskerk een H. Mis : 
: ran dankbaarheid worden : : opged��gen. : : Dat ZtJ nog lang gespaard • 
: mogen blijven is de wens ! 

Te koop gevraagd: oude eiken 
trekmangels en oude eiken 
en mahonie meubels door A. 
v. cl. Bergh, Handel in antiek,
Diepstraat, 's Bosch.

Uit voorraad Prima Zaaihaver 
zonder bon: Zonne II verbe
terde Adelaar voor lichtere 
gronden 1 e nab. Marne ver
beterde Adelaar voor betere 
gronden 1 e nab. Vastgestelde 
prijs. Zakken meebrengen. 
Zaadhandel P. P. v. Zogchel, 
Boxtel. 

Puntenvrije Textielverkoop 1
De Notarissen P. Mertens te Boxtel en J, Clercx te Breda 
zul1en voor de Fam. van Ierse! te Breda in Hotel Villa 
Catharina van de I-Ieer A. v. d. Heijden te

1 

Boxtel, Bossche
weg 151, voor TOEWIJZING op DINSDAG 18 JANUARI 
1949 des nam. 5 uur 

Publiek Verkopen : 
• van hunne :
• •: Dankbare Kinderen : : Frans Staelstraat 13. : • •

••••••••••••••••••••••••••• 

Te koop een paar z.g.a.n. 
voetbalschoenen mt. 39 en 
een clamesrijwiel. 
Kleinderliempclseweg nr. 7. 
Te koop: Electrische wasma
chine met of zonder wringer. 
H. Hazenberg, Eindhovense
weg 73.
Wïe kari. mij aan onkruidzaad 
helpen. I-1. v. cl. I-leyden, 
Markt 8, Boxtel. 

Te koop: 50 meter staaldraad, 
50 gramofoonplaten, twee 
paar rijglaarzen 42-43, een 
korte lederen jas grote maat, 
bij Fr. Janssen, Kleincler
liempdseweg 16. 
Te koop: Bruidsjurk m. sleep, 
tasje en sluier mt. 38 z.p. 
Te bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop een toom biggen, bij 
G. v. Beljouw, Roond 3.

Ondergetekende dankt 
Hoofdbestuur en Afd. Bestuur 
van de R.K Landarbeiders
bond voor het behaalde re
sultaat in de gevoerde proce
dure tot navordering van te 
weinig betaald loon, hetwelk 
volledig aan mij is uitbetaald. 
M. v. d. AA, Bosscheweg 101.

W. KLEIJSEN
ONROOISESTRAAT 49 

betaalt voor: 
Lood f 1,10 per k? 
Zink f 0,65 per kg 
Koper f 0,70 per kg 
IJzer f0,ü'.2½" kg 
Accu's f 9,- per st. 
Koperen hulzen f 1, - per st. 
Lompen f 0,15 per kg 

Toneel Stapelen om half 8

geeft op Dinsdag 18 en 
Donderdag 20 Januari 

in De Ark 

"Het spel der wonderen 
van St. Martinus" 

door engelen geïmproviseerd, van Henri Ghéon 
Regie Pater Marius. Grime Th. v. Lamoen. 

Entree f 1.- en f 1.50 
Plaatsbespreken en kaartenverkoop op Zondag 
16 Januari en op de speeldagen van 12-1 uur aan 
De Ark. Voorverkoop van k-arten aan Missiehuis 
,,St. Theresia" vanaf Zondag 16 Januari. 

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

VOOR DEZE SPECIALE VERKOOP BRENGEN WIJ: 
WINTERJASSEN 
JONGENSCOSTUUMS met plusfours 
JONGENSBROEKEN, peau de pêche 
OVERHEMDEN, met losse en vaste boord 
KINDERJURKJES 
KINDER- EN DAMESKOUSEN 
KINDER--EN DAMESTRUIEN 
KATOENEN DAMES TRICOTAGE 
KATOENEN HEREN TRICOTAGE 
DIVERSE SOORTEN STOF 

zonder punten 
zonder punten 
zonder punten 
zonder punten 
zonder punten 
zonder punten 
zonder punten 
zonder punten 
zonder punten 
zonder punten 

EN DAARBIJ STERK VERLAAGDE PRIJZEN 
ZIET ZONDAG ONZE SPECIALE ETALAGES_ 

Van 24 Januari tot 31 Januari koopjesweek 
Natuurlijk 

,,J.,n den Ooieo.aac" 
Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN:::RESINK 

STATIONSTRAAT 43 • BOXTEL 

Vreepalen, prikkeldraad, ha
verstro en hooi te koop bij: 
B. v. cl. 1-Ieyden, Lmgenberg
26.
Te koop een toom beste big
gen, gemerkt N.L. Bij P. van 
Eert, Lennishcuvel 10. 

't ANKER 
biedt d eze we ek 
voor iedereen volop 

Puikkokende 

--

Ad verteer in 

:Bca6.ant' s

Centcum 
Te koop z.g.a.n. herenfiets en 
een partij inlandse tabak. 
Breukelsestraat 110. 

ERWTEN Laat Uw

Te koop: 8 krielhennetjes met 
haan. Van Schijndel, Parallel-

C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 12

Illustraties en 
Tijdschriften 

GEVRAAGD op kantoor te Boxtel ee�
1 INBINDEN 

nette R.K. Jongeman of Jongme,sJe door Boekbinderij
een goede hand schrijvende en in het bezit van 
diploma Mulo en Typen. Goed Salaris. 
Brieven onder motto Kantoorbediende Bureau van dit blad. 

Il/. F. van Roosmalen 
Julianastraat 29. 

Koop 1. Het WINKELHUIS, waarin slagerij, met boven
wonmg en erf, aan de Wilhelminastraat 20 en Julianastraat 2, 
kad. gedeelte van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer 
Eltink vo?r f 8, - per week. Ingezet op f 4000, - . 
Koop. 2. De MIDDENSTANDSWONING met bergplaats 
en erf aan de J ulianastraat 4, kad. gedeelte van sectie F 
nr. 3938. Verhuurd aan de heer A. v. d. Broek voor f 4,50
per week .. Ingezet op f 2500, - . 
Koop 3. De MIDDENST ANDSWONING met bergplaats, 
buitengang en erf aan de Julianastraat 6, kad. gedeelte van 
sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer F. Voets voor f 4,50 
per week. Ingezet op f 2500, - . 
Koop 4. Massa van de kopen 2 en 3. Ingezet op f 6000, - _ 
Koop 5. Massa van de kopen 1, 2 en 3. Ingezet op f 10.500, -
Koop 6. De MIDDENSTANDSWONING met bergplaats. 
buitengang en erf aan de Wilhelminastraat 18, kad. gedeelte 
van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer Notten voor 
f 19, - per maand. Ingezet op f 2500, - . 
Koop 7. De MIDDENST ANDSWONING met bergplaats, 
buitengang en erf aan de Wilhelminastraat 16, kad. gedeelte 
van sectie F nr. 3938. Verhuurd aan de Heer Clement voor 
f 4,50 per week. Ingezet op f 2500, - . 
Koop 8. De MIDDENSTANDSWONING met bergplaats 
en erf aan de Wilhelminastraat 14, kad. gedeelte van sectie 
F nr. 3938. Verhuurd aan de heer Meister voor f 4,50 
per week. Ingezet op f 2000, - . 
Koop 9. Massa van de kopen 1 en 8. Ingezet op f 5000, - . 
Koop 10. Massa van de kopen.6, 7 en 8. Ingezet op f 8500, -
Koop 11. Generale massa van de kopen 1, 2, 3, 6, 7 en 8, 
zijnde het gehele perceel sectie F nr. 3938, groot 7.02 aren_ 
Ingezet op f 24000, - . 
Koop 12. Het WINKELHUIS met garage en erf aan de 
Kasteellaan l 8, kad. sectie F nr. 4108 groot 1.76 are. 
Verhuurd aan de Heer J. Strijbosch voor f 8,50 per week. 
Ingezet op f 5600, - . 
Huren voor kopers vanaf Ie dag der week volgend op be
taling der kooppenningen. Lasten voor kopers vanaf 1 Jan. 
1949. Betaling koopsommen uiterlijk 1 Maart 1949. 

De Notaris P. Mertens te Boxtel 

zal aldaar PUBLIEK VERKOPEN op DINSDAG 18 JAN. 
1949 voorm. 10 uur voor en ten huize van de dames Stap
paerts, Stationstraat 98. om contant geld: eikenhouten spie
gelkast en Lits Jumeaux, 2 nachtkastjes, 2 stoelen, donker 
eikenhouten uittrektafel, tuintafeltje met bank, muziektafel
tje, fietsenrek, oude schilderijen, vloerkleed, lampen, keuken
kachel, haard, schalen, keukenstel, pianostoeltje, 2 compote
schalen, zuurstellen, toiletflessen, kambak en zeepbakje, 
schaatsen, potten en pannen en wat verder te koop zal wor
den aangeboden. 
Bezichtiging een uur voor de verkoping. 1 



DE BURGEMEESTER VAN BOXTEL en Mevrouw 
VAN HEL VOORT da�ken voor de goede wensen 
bij de jaarwisseling ontvangen en wensen wederkerig 

een ZALIG NIEUWJAAR. 

Openbare Aanbesteding. 
Burgemeester en Wethouders van B_oxtel zullen in . het
openbaar aanbesteden, overeenkomstig het aanbestedmgs
reglement W.B.: 

I. HET BOUWEN VAN EEN OVERDEKTE TRI
BUNE ANNEX KLEEDKAMERS EN SCHEIDS
RECHTERSRUIMTE, op een terrein gelegen in het
sport- en wandelpark "Molenwijk" ;-

Il. HET VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN EEN 
GEBOUW (genaamd: gemeenteloods), gelegen aan 
de Burgakker, tot B.L.0.-school en het maken van 
een terreinafscheiding: van de speelplaats der 
B.L.0.-school.

Bestek en voorwaarden met bijbehorende tekeningen zijn 
vanaf Maandag, 17 Januari 1949, verkrijgbaar op he_t kan
toor van de Dienst van Gemeentewerken (gemeentehms Box
tel), tegen betaling van f 10, - voor het bouwwerk, genoemd 
onder I; 

· f 10, - voor het bouwwerk, genoemd onder II.
Van de tien gulden wordt f 5, - gerestitueerd bij inlevering
in ongeschonden staat op de dag der aanbesteding.
De aanbesteding vindt plaats op DINSDAG 25 JANUARI
1949, des voormiddags om 11 uur ten gemeentehuize.

Burgemeester en Wethouders van Boxtel, 
De Burgemeester, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 
De Secretaris, J. P. C. VAN DEN HOUT. 

EDAH 
GEEFT DEZE WEEK 

BIJ ELKE POT JAM 

EEN GROTE ROL BESCHUIT 

iM f0Ced-

·.v:·.'.! 

�� 

_L 

O N TBIJTKOEK 
vol zuivere bijen-
honing, per stuk 2 7 et. 

SOEPGROENTEN 
smakelijk en voedzaam: 
een uitkomst In 
de winter, 
per blik . , , 23 et. 

TOMATENPURÉE 
voor tomatensoep, 
slaatjes, kinder-
voeding, per blik 35 cl. 

A PPELMO ES 
voor een smakelijk des
sert, per grote 
pol , , , , . 83 cl. 

EERSTE KWALITEIT 
per heel blik 111 cl. 

GELDIG VANAF DONDERDAG 13 
TOT EN M�T ZATERDAG 22 JAN. 

BONTE AVOND 
te g9even door 

Toneelclub ,,.Lennisheuvel" 
met medewerking van de Jeugdbeweging 

en de Mondorgelclub 

OP ZONDAG 16 JANUARI 
om 3 uur en 7 uur in de "Orion". 

le Rang f 1.- 2e Rang f 075 

Plaatsbespreken n a  de Hoogmis in de "Orion''. 

Seizoen Opruiming in

Darnes== en Kinderhoeden 
aa� sterk verlaagde f 

J 
7 5

prtJzen. Vanaf • 

A.s. Vrijdag 14 Januari.

Joh. Thijs::v.d.Brandt 
Stationstraat 38 • Boxtel.

' ' ' 1 •. 1 , ,·· . 

Slechts 4 dagen vanaf 19 tot en met 22 Jan. 

Grote Puntenvrije BALANS-OPRUIMING 
Bij F. J. Witteveen's Manufacturen-en Confectiebedrijf 
Zie etalages. Rechterstraat 18, Boxtel. Zie etalages. 

van 

STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 
//oor Kaas en th:S 

Hoenderpark "De Meezenhof'' Boxtel 
leverde in Boxtel en Omstreken reeds 

tienduizende goede kuikens. 
Waárom zoudt Ge elders gaan zoeken, wat 
Ge dicht bij kunt vinden ? Wie dit jaar 
goede kuikens wil, kan zijn kuikenbon in• 
leveren bij : 

Th. v. d. J\lcijdcn, A 113 Esch J. Verhoeven, Mijlstraat Boxtel 
H.Rijkeu, Besselaar,1130 Gemonde J. v.d. Sande, Molcnstr.14 "
J. v. d. Sande, B 70 Liempde A. Brands, Luisscl 19 "
J. v. Aarle, B 74 Liempde A.v. d. Hcijden, Langcnb. ,,

of bij ondergetekende. 
Soorten: Witte leghorns en Islanders en 

Gekruiste W. Legh. x Australorp en 
Islander x Patrijs Leghorn. 

Wij geven tijdens de Balans

Opruiming 10 % korting op de 

niet-puntenvrije verkoop der 

overige artikelen. 

De horloges zijn .vrij!! 
Maar er zijn deviezen voor nodig en 
daarom blijven ze voorlopig nog schaars_ 

U kunt zich echter bij ons opgeven en wordt 
dan op de lijst geplaatst. Personen, bedrijven 
en instellingen, die dringend behoefte hebben 
aan een horloge, genieten voorrang. 

Gaarne geven wij U alle inlichtingen. 

Veeluizenpoeder "Perfect'' 

Gekruiste zijn sterk en leggen veel. 

Prijs 45 cent. Desgewenst gèsext en geleewiekt. 

Handleiding voor opfok gratis. Fa A.v. Vlerken, Boxtel doodt ra.dicaal alle veeluizen 
bij koden en paarden. Beslist 
onschadelijk , oor het vee. 

STINESEN. 

HORLOGES zonder vergunning 

11

Verkrijgbaar bij: 

OPOGtSTEll!I :�

il

ij
� • """'° V 

. OE HOIE!f" 
Ml .. _ BOXTEL Tf{.)61 

� 

Wij leveren U horloges 
. in beperkte mate . 

F. P. van Langen, Stationstraat 62 
Horlogerie Optiek Goud en Zilver 

STEEDS LAGER PRIJZEN:

16 
26 PUDDING m. suiker P· pak ? 

HAVERMOUT p. 500 gr. et 
15 

22 BISCUIT (Z. Molen) P. 100 gr. et 

GORT ' p. 500 gr. et 
18 

18 BISCUIT (Ov. Marie) p. 100 gr. et 

VERMICELLI p 250 gr- et 
18 

• 

18 A H  SCHOENCREME p. doos
MAIZENA P. pak et 

. 2 
25 SODA p. 1 1 /2 kilo 

BESCHUIT p. grote rol et 

JUWELIER - HORLOGER 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Wanneer Vw t rap
loper begint te slijten 

belt ons dan op. 

Wij hebben vakkundig persone!'!I die 
U snel en goed kunnen helpen. Wan• 
neer U tot algehele vernieuwing zult 
moeten overgaan, zijn wij in de regel 
in staat U van dienst te zijn. Belt ons 
in elk geval even op of nog beter 
komt U zelf eens kijken. Wat wij 
nu weer in huis hebben zal U heus 
meevallen. 

IX Mel~~s en Jon~enr doe mee 
~~" dee EÎohte jkeuqd·pttl}svraaq 
~ a. alender ! 

~·······• • 
•••••••••• '1 ••••••• ~ ....... :;;p 
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Bijlage, 
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No. 216 - 14 JAN. 1949 

Distributie=Nieuws 
De Directeur van de Distributiekring 
's Hertogenbosch maakt het volgende 
bekend. 
Inleveren van aanvragen om toeslag 

wegens bijzondere arbeid voor de 
3e en 4e periode 1949. 

In de week van 16-22 Januari 1949 
dienen de aanvragen om toeslag wegens 
bijzondere arbeid bestemd voor de 3e 
en 4e periode 1949 te worden ingele
verd. 
De aanvragen kunnen worden ingediend 
aan het distributiekantoor, In de Boe
renmouw 15, loket 17 en voor de overi
ge aangesloten gemeenten op de zitda
gen aan de plaatselijke kantoren en uit
reiklokalen. 

Aanvraag werkkledingbonnen. 
In het tijdvak van 16 tot en met 29 Jan. 
a.s. wordt er gelegenheid gegeven tot het 
indienen van collectieve zowel als indi
viduele aanvragen voor werkkleding on
geacht de sedert de laatste verstrekking 
verstreken tijd. 
a. Collectief.

Indien in een bedrijf 5 of meer 
werkkledingdragende arbeiders werk
zaam zijn, dient de aanvraag inge
diend te worden per formulier MD 
333-28, vergezeld van een formu
lier MD. 333-29 in duplo, door de
directie van het bedrijf en wel col
lectief voor het gehele werkkleding
dragende personeel met uitzondering 
van het uniformdragend en admini
stratief personeel. 

b. Individueel.
Werkkledingdragende personen, die 
een zelfstandig beroep uitoefenen of 
werkzaam zijn in een bedrijf met min
der dan 5 werkkledingdragende ar
beiders(sters) moeten hun aanvraag 
individueel indienen per formulier 
MD. 393-10. Op de achterzijde van 
dit formulier moet de werkgeversver
klaring zijn ingevuld. 

De collectieve aanvragen moeten wor
den ingediend bij de distributiedie_nst 
van de gemeente, alwaar het bedrijf ge
vestigd is. 
De individuele aanvragen kunnen wor
den ingediend bij de distributiedienst 
van de gemeente van inwoning, dan wel 
bij de distributiedienst, alwaar het be
drijf of het werk, waarbij betrokkenen· 
werkzaam zijn, is gevestigd, resp. wordt 
uitgevoerd. 
Belanghebbende in 's-Hertogenbosch 
kunnen de formulieren afhalen en in
dienen aan het distributiekantoor, In de 
Boerenmouw 15, loket 15. 
Voor de overige aangesloten gemeenten 
wende men zich op de zitdagen tot de 
plaatselijke kantoren. 

Uitreiking bonkaarten e.d. 
De Directeur van de Distributiedienst 
te 's-Hertogenbosch maakt bekend, dat 
er in de Gemeente Boxtel momenteel 
een grote achterstand ontstaan is in het 
afhalen van de bonkaarten 903, welke 
worden uitgereikt in de periode van 20 
December 1948 tot 12 Februari 1949. 
In verband met de minimale personeels
bezetting bij de Distributiedienst wordt 
het publiek dringend verzocht zich te 
houden aan de juiste dag van afhalen 
der genoemde bonkaarten, daar dan een 
vlotte uitreiking kan plaats vinden en 
lang wachten vermeden kan worden. 
Ten overvloede zij medegedeeld, dat de 
dag van afhalen is afgestempeld in het 
blanco vakie (naast de inwisselingsbon) 
aan de voorzijde van de bonkaarten 
voedingsmiddelen 901. 

OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 16 Januari t.e.m. 

29 Januari 1949. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
_het kopen van: 
Bonnen voor vlees: 
561, 563 Vlees 100 gram vlees 
562 Vlees 300 gram vlees 
Alle bonkaarten : 
567 Algemeen 250 gram boter of mar
garine of vet. 
Bonkaarten KA, KB, KC 901: 
571 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of vet 
572 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas 
B 585, C 587 500 gram boter of mar

. garine of vet. 
Bonkaarten KO, KE 901: 
577 Algemeen 125 gram boter of mar

garine of vet. 
578 Algemeen 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
Tabak- en Diversenkaarten enz. 
QA, QC 901: 
21, 22 Tabak, 24 Diversen 2 rantsoe-

nen sigaretten of kerftabak. 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZO, ZE, 
MD, MF, MH 902 (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 14 Januari a.s. worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen van strook 
2 kunnen worden vernietigd. 

Sociale Verzekeringen 
Heeft een in een inrichting opgenomen 
verzekerde man, die de invaliditeits
wachttijd vervuld heeft ingevolge de 
invaliditeitswet, een invalide echtgenote 
of een echtgenote, die de 60-jarige leef
tijd bereikt heeft en (of) een of meer 
wettige of natuurlijke wettiglijk erken
de kinderen die de leeftijd van 16 jaar 
nog niet bereikt hebben, dan is het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank be
voegd gedurende het verblijf van de 
verzekerde man in die inricting ten be-

hoeve dier echtgenote en (of) dier kin
deren uit te keren 2/3 van het geraam
de bedrag dat aan de verzekerde zou 
zijn toegekend indien deze bij zijn op
neming recht op invaliditeitsrente had 
gehad. Het Bestuur der Bank heeft deze 
bevoegdheid eveneens ten aanzien van 
de wetti_ge en de natuurlijke kinderen 
van de verzekerde vrouw, voor zover die 
kinderen de leeftijd van 16 jaar nog niet 
hebben bereikt. 
Hetzelfde geldt ook voor kinderen be
neden deze leeftijd die op kosten van 
de opgenomen man in diens gezin wor
den verpleegd. 
Wordt de verzekerde gedurende het 
verblijf in de inrichting invaliditeitsren
te toegekend, dan kan het Bestuur der 
Bank besluiten, dat met de verpleging 
voor rekening van de Bank zal worden 
doorgegaan, indien de Raad van Arbeid 
daartoe het voorstel doet op grond, dat 
er vooruitzicht bestaat op zodanige toe
neming der verloren arbeidskracht dat 
de verzekerde ophoudt invalide te zijn. 
O'e 2/3 uitkering ten behoeve der echt
genote of de kinderen boven omschre
ven, wordt in dat geval dadelijk gestaakt. 
Het bedrag dat ten behoeve der echt
genote en der kinderen is uitgekeerd 
over de tijd na de dag, waarop de rente 
aan de opgenomen man is toegekend, 
wordt met deze rente verrekend, ook 
indien de verpleging van de verzekerde 
voor rekening van de Bank niet wordt 
voortgezet. 

-0-

Onder artikel 4 der Invaliditeitswet 
stond bepaald, dat onder arbeider on
der meer wordt verstaan hij, die tegen 
een loon van niet meer dan 2000 gul
den per jaar werkzaam is. 
Bij het verschenen Staatsblad, wet van 
29 October 1948, houdende wijziging 
der Invaliditeitswet is het bedrag bo
vengenoemd gewijzigd in 3000 gulden. 
Een ieder die in loondienst arbeid ver
richt binnen het Rijk en minder dan 
3000 gulden verdient is verplicht een 
rentekaart aan te vragen. 

-o-
Zoals reeds bekend, wordt aan de ge
huwde man die in het genot is van 
invaliditeitsrente, met ingang van 1 Oc
tober 1948 een gezinstoeslag van f 35 
per maand verleend als toeslag. Nader is 
bepaald dat deze toeslag van f 35 ook 
wordt verleend aan de gehuwde, niet 
van tafel en bed gescheiden vrouw, die 
zelf in het genot is van de invalidi
teitsrente van haar eigen rentekaart, in
dien zij kostwinster van haar gezin is, 
hetwelk namelijk zou kunnen wanneer 
de man invalide is en mogelijk ook on
der andere omstandiaheden. 
Eveneens wndt de gez önstorsl<1g van f :15 
per maand verleend aan de invalide, 
niet van tafel en bed gescheiden vrouw 
die in het genot van rente is en één 
of meer kinderen heeft beneden. de 
leeftijd van 16 jaar of schoolgaande 
kinderen tot 21 jaar, tenminste wannec 
zij kostwinster is van haar nezin. 
Vanzelfsprekend komt zij in beide ge
vallen niet voor de toeslag van f 35 in 

aanmerking, indien de man de kostwin
ner is. 
De invalide verzekerde vrouw krijgt 
dan echter wel de invaliditeitsrente met 
ingang van 1 Oct. '48 verhoogd met 
100 in plaats van 75 %, zoals tot deze 
datum het geval was. 

H. V. cl. K. 

Parochie-Agenda 
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. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 

Zondag 16 Januari 1949 
De HH. 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 pa
rochie, terwijl de H. Mis van 9 uur 
wordt opgedragen voor Hendrica van 
Beurden-Verwetering vanwege de buurt. 
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. 
Maandagavond om half 8 Maria-Congre 
gatie. Van Dinsdag 18 ,Januari tot en 
met Dinsdag 25 Januari wordt over de 
gehele wereld op aanbeveling van Z.H. 
de Paus de Internationale Bidweek ge
houden, om de bekering van alle niet
christenen en de vereniging van alle 
afgescheiden christenen in de ene ware 
kerk van Christus af te smeken. Wij 
sporen de gelovigen aan, om gedurende 
die dagen zoveel mogelijk de H. Mis 
tot die intentie bij te wonen. 
A.s. Donderdag om kwart voor 8 Kath. 
Actie in het K.JV.-huis. 
Van 5 tot 8 Februari wordt er in het
retraitehuis te Uden een retraite gege
ven voor meisjes uit Boxtel. Meisjes, die 
deze retraite willen meemaken, kunnen 
zich in de loop van deze week opgeven, 
tot en met Zondag a.s. in de Sacristie. 
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 Jan v. d. Breekel; z.a. gel. 
mndst. voor Gerardus van Brunschot; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna 
van Hamond-Hoffmans vanwege de 
buurt; om half 8 gel. jrgt. voor de over
leden familie van Petrus van Erp; z.a. 
gel. H. Mis voor Harrie v. cl. Wetering; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Wou� 
terus van Mensvoort te Tilburg over
leden; om half 9 gel. mndst. voor Jo
hanna Kusters-de Kort. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Everdina van Mensvoort-van Oir
schot; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica 
v. Beurden-Verwetering v.w. de familie; 

H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis 
v. cl. Besselaar v.w. zijn kleinkind; om 
half 8 gel. jrgt. voor Johannes v. d.
Schoot, Gertruda de hsvr. en Johannes 
de zoon; z.a. gel. H. Mis voor Harrie 
Weyers; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
de overleden familie van Petrus van Erp; 
om half 9 gef. gez. jrgt. voor Lamber
tus Spierings en Maria van Erven. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Rosalie de Haas-Selhorst; 
z.a. gel. jrgt. voor Hendrica Hermes-v. 
cl. Brand; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Maria v. cl. Langenberg-v. cl. Loo; om
half 8 gel. H. Mis voor onze jongens in
Indië v.w. Maria's Biddend Leger; z.a.
gel. H. Mis voor Jacobus van Rooij; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis 
v. cl. Besselaar v.w. een vriend; om half 
9 gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. Brand. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna Theuwkens-van 
Dijk; z.a. gel. jrgt. voor Hendrica de 
Bresser-v. cl. Loo; H. Hartaltaar gel. 
jrgt. voor Martiuus Grilis; om half 8 
gel. H. Mis voor Marinus van Griens
ven; z.a. gel. H. Mis voor Jacoba van 
Diessen v.w. het gez. personeel van Van 
Oerle's weverijen; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Hendrica Timmermans te Hel
voirt overleden; om half 9 gel. H. Mis 
voor Martinus Giesbers. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Petronella Pijnappels-v. cl. 
Oever te Schijndel overleden; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendricus van Engelen te 
Vught overleden; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Johanna Theuwkens-van 
Dijk; om half 8 gel. jrgt. voor Martinus 
Verbruggen; z.a. gel. H. Mis tot bi
zondere intentie uit dankbaarheid; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna 
Martens-Aarts; om half 9 gel. mndst. v. 
Johannes en Louis van Rooij. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Hendrica van der Eerden-van 
Deursen; z.a. gel. H. Mis voor de over
leden familie van Rooy-Hobbelen; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendrica 
Cijffers-Bruns; om half 8 gel. H. Mis 
voor Gijsbertus Looymans; z.a. gel. H. 
Mis voor Tonnie Blummel; H. Hartal
taar gel. H. Mis voor Marinus van Ge
mert te Vught overleden; om half 9 gel. 
H. Mis voor de overleden familie v. cl. 
Eerden-Bussing; om half 10 gez. H. Mis 
tot bizondere intentie. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Josefina de
Lang, de overige dagen gel. H. Mis v. 
de overleden familie Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Joannes Adrianus van 
Esch geb. te Berkel (St. Willibrord) en 
won. te Udenhout en Laurentia Maria 
Engelina Vogels geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 2e afkon
diging geschiedt. 
Petrus v. cl. Steen en Maria Johanna v. 
d. Langenberg beiden geb. en won. in
deze parochie; Wilhelmus Barendrecht 
geb. te Rotterdam (Par. H. Fran'ciscus v. 
Assisië) en won. te Boxtel en Johanna 
Maria Bevers geb. en won. in deze paro
chie, waarvan heden de 1 e 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 

'.2e Zondag na Driekoningen 
16 Januari 1949 

De HH. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om half 11 de 
Hoogmis. 

Onder de HH. Missen van 7 en 8 
uur algemene H. Communie voor de 
leden van de H. Familie van Moeders 
en gehuwde vrouwen. 

1 e Schaal voor de kerk, 2e schaal 
voor de bijzondere noden. En op deze 
derde Zondag van de maand wordt bui
ten aan de kerk gecollecteerd voor het 
Katholiek Thuisfront. 

Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen 
in Indië. 

Dinsdag - feestdag van Sint Petrus' 
Stoel te Rome. 
Dan begint de Internationale Bidweek: 
de jaarlijkse achtdaagse gebedsoefening 
over heel de wereld, zowel van Katho
lieken als van niet-Katholieken ten einde 
God te smeken om de eenheid in de 
Kerk. In deze gebedskruistocht trekken 
sinds 40 jaar voor het eerst sinds de Her
vonning Protestanten en Katholieken in 
eenzelfde liefde tot de Christus tezamen 
op onder hetzelfde motto: ,,dat allen 
één mogen zijn". 
Na de HH. Missen wordt daartoe een 
kort gebed gebeden. 

Zaterdag -- om 7 uur solemneel jrgt. 
voor de tweede pastoor van onze paro
cHe de ZeerEerwaarde Heer Antonius 
de> Kort, overleden 15 Januari 1937. 

ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere in
tentie; 7 uur l.d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn der parochie; 8 uur l.d. 
voor een overleden vader; kwart over 9 
l.d. voor Kees v. d. Besselaar vanwege
de Bouwvakarbeidershond; half 11 voor
een overleden moeder.

MAANDAG, 17 Januari: 7 uur gez. 
j. voor Adrianus v. Mensvoort en Adria
na van Krieken z.e.; Maria-altaar l.j. v.
Tonny Nooren; Familie-altaar l.j. voor
Henrica v. d. Broek; kwart voor 8 l.j.
voor Jan v. d. Bogaard; zijaltaar t.d. v.
Rosalia Hermes-Schüller; half 9 l.d. tot
bijzondere intentie.

DINSDAG, 18 Jan.: Dagintentie v. 
d. Int. Bidweek: de terugkeer van alle
dwalenden; 7 uur gez. j. voor Mej. Hen
drica van Stekelenburg-van Duren; Ma
ria-altaar l.d. voor Martinus Vermeulen
v.w. de buurt; Familie-altaar l.d. voor
Martinus Vermeulen v.w. personeel le
derfabriek; kwart voor 8 I.m. voor Jan
van Berkel; zijaltaar I.m. voor Piet
Voets; half 9 I.m. voor Antonius van
Rooy.

WOENSDAG, 19 Jan.: Dagintentie 
v. d. Int. Bidweek: de terugkeer van het
afgescheiden Oosten; 7 uur gef. l.j. (3) 
voor de Zeereerw. Heer Antonius de 
Kort, zijn ouders, broer en zuster; Ma
ria-altaar l.d. voor Antonius Wagenaar; 

Familie-altaar I.d. voor Piet Voets v.w. 
de buurt; kwart voor 8 l.d. voor Lies 
de Kort-v. d. Elst v.w. Directie en kan
toorpersoneel van Geel; zijaltaar l.d. 
voor Lies de Kort-v. d. Elst v.w. de 
buurtbewoners van de Lange en Korte 
van Osch en van Leeuwenstraat; half 9 
l.d. voor Jan van Susante (uit dankbaar
heid).

DONDERDAG, 20 Jan.: Dagintentie 
v. d. Int. Bidweek: de terugkeer van de
Europese Protestanten; 7 uur gef. gez.
j. voor' de overleden familie Merx; Ma
ria-altaar I.m. voor Johanna van Hees
wijk-Covers; Familie-altaar I.m. voor
Martinus van Eyndhoven; kwart voor 8
I.m. voor Jan Raaymakers; zijaltaar I.m.
voor Herman Akkermans; half 9 l.d. v.
Mevr. Hoyng-Derichs te Veghel over
leden.

VRIJDAG, 21 Jan. Dagintentie v. 
d. Int. Bidweek: de terugkeer van de
Anglicanen; 7 uur l.d. voor Cato v. d.
Wouw; Maria-altaar l.d. voor Willem
van Dongen v.w. 'n vriend; Familie-al
taar l.j. voor Franciscus Wagenaars;
kwart voor 8 l.d. voor Catharina Co
verde-Vermeiren v.w. de buurt; zijal
taar I.m. voor Maria van Roosmalen-v.
Geffen; half 9 l.j. voor Thomas de Bie.

ZATERDAG, 22 Jan.: Dagintentie v. 
d. Int. Bidweek: de bekering van de Pro
testanten van Noord-Amerika; 7 uur
gef. solemneel jrgt. voor de ZeerEerw.
Heer Antonius de Kort, zijn ouders, zijn
broeder Franciscus en zijn Eerw. zuster
Silveria; kwart voor 8 l.d. voor Lam
berdina v. d: Staak-v. d. Langen berg;
zijaltaa·r t.d. voor Andreas v. d. Staak
en echtgenote; half 9 l.i. voor Johanna
de Bie-v. d. Nieuwenhuizen.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

'.2e Zondag na Driekoningen. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voefr Ber
nardus Endstra. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Lambert 
v. Doremalen.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria hsvr. 
van Lambert v. Doremale. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v. Doremalen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor de 
Eerw. Zuster Juliana v. Doremalen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Elisa
beth Loutermans. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
v. d. Schoot.

Deze week zullen geschieden:
Maandag en Dinsdag H. Mis voor Jo
annes v. d. Eerden vanwege de kin
deren. Woensdag en Donderdag H. Mis 
voor Joannes Gevers te· St. Michiels
gestel over!. Vrijdag en Zaterdag H. Mis 
voor Maria v. Gorkum te Schijndel 
·overleden.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL
'.2de Zondag na Driekoningen 1949

ZONDAG: half 8 H. Mis v.w. toneel
club v . .,Orion" voor Gerardus Leyten;
9 uur H. Mis voor Waltherus Vinger
hoets; half 11 Hoogmis tot intentie v.

d. parochianen; 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 Gods' zegeningen te verkrijgen over
,,Orion" en de kapel van Stapelen.
Na het Lof vergadering in de pastorie
voor de zelatricen v. h. Genootschap der
H. Kindsheid.
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 H. Mis v.w. 
de kinderen Maas voor Geertruda Man
ders. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Cornelis de Bie, in de parochie H. 
Hart over!.; kwart over 8 gez. H. Mis 
voor de heer Hermanus v. d. Heuvel 
en Maria de dochter. 
WOENSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; kw. 
over 8 gefundeerd gez. jrgt. voor fami
lie Veroude. 
DONDERDAG: half 8 H. _Mis voor de 
familie Meys-v. Beers; kwart over 8 
geen H. Mis; half 10 gez. Huwelijks-
inis. 

..... 

VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis v. 
Me_i. Anna Maria Peynenburg-v. cl. San
de; kwart over 8 gez. mndst. voor Maria 
de Punder-Huige. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor onze 
jongens in Indië; deze H. Mis is v.w. 
St. Theresia-bus alhier in St. Theresia
kapel; kwart over 8 gez. jrgt. voor Hen
drika Renders-v. Kempen. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7, daarna Lof met rozen
hoedje, om 't communisme af te weren 
en opbloei van het verenigingsleven op 
katholieke grond,lag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Jan van Susante-Spie.rin�- in de 
parochie v. h. H. Hart te Boxtel; Jan 
v. Kasteren te Eindhoven; Marinus
Veroude alhier en Johannes Cornelis de
Bie in de ·,arochie v. h. H. Hart te Box
tel overleden.
Elders zal in deze week 011 Donderdag 

• de H. Mis tot intentie v. d. leden der
Godvruchtige vereniging ter ere v. d. 
H. Theresia worden opgedragen.
Van 18 tot 25 Januari wordt gij aange
spoord om te bidden voor de hereniging
der kerken en bekerin~ der afgedwaal
den v. h. ware geloof en de bekering
V. d. heidenen tot het katholicisme.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Petrus Deenen, uit de 
parochie v. d. H. Petrus te Oirschot en 
Petronella Meulendijk uit deze parochie 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. 
Wouterus Hendrikus Koppens, uit de 
parochie St. Jan te 's-Bosch en Adriana 
Maria v. Hooff, uit deze parochie, waar
van heden de eerste afkondiging ge� 
schiedc. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

'.2e Zondag na Driekoningen, 16 Jan. 
ZONDAG: half 7 I. mndst. voor Mart. 
Jer Kinderen; 8 uur I.m. tot welzijn der 

parochie; 10 uur z. j. voor Petrus v. 
Lieshout; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor An
tonetta v. d. Laar, over!. te Veghel; half 
8 z. j, Cornelia Petrus v. Lieshout; 8 
uur l.i. voor Adr. Putmans. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
v. d. Sande; half 8 z.j. voor Johanna
Lamb. Welvaarts; 8 uur I. mndst. voor 
Gertruda Petrus l<reyveld. 
WOENSDAG: 7 uur z mndst. voor 
Everdina Corn. Quinten; half 8 z.j. voor 
Jos. Hollanders; 8 uur L mndst. voor 
1-Iendrica Frans v. Eijndhoven.
DONDERDAG: 7 uur z.j. Barbara Jos.
Hollanders; 8 uur I. 7e voor Gerardina
v. d. Koevering; 9 uur z. huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Willem Quin
ten; half 8 z.j. • voor Joh. Hollanders; 
8 uur I. mndst. voor Johanna Maria 
Theod. v. d. Meijden. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. v. Anna Maria 
Willem Quinten; half 8 z.j. voor Mar
tinus Hollanders; 8 uur. I. mndst. voor 
Adrianus v. Berkel. 
ZONDAG: half 7 I.m. voor Martinus 
v. Hastenberg te St. Oedenrode over
leden; 8 uur I.m. voor Wilhelmus v.
Vroenhoven te Eindhoven overleden.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. tot bijz. intentie; 
Dinsdag en Woensdag 7 uur I.m. voor 
Martinus v. Dijk; Donderdag 7 uur I.m. 
voor H. v. d. Langen berg; Vrijdag tot 
Zondag 7 uur I.m. voor Maria Martinus 
v. Dijk.
30e Antonetta v. d. Laat te Veghel over
leden; Martinus v. Hastenberg te St.
Oedenrode overleden; Wilhelmus van
Vroenhoven te Eindhoven over!P<len
7e Gerardina v. d. Koevering te Ra�en
stein overleden.
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur
algem. H. Communie der kinderen; de
jongens kom�n biechten Donderdagmor
gen om S uur, de meisjes Vrijdagmor
gen 8 tur.
Dimàag bé'gint de zogenaamde interna
tion:de Ridweek, om de vereniging van
God af te smeken van alle christelijke
kerken, wat voor ons betekent, de ver
eniging van ,die afgedwaalde kerken tot
de Kath. Kerk.
Z,)ndag 23 Jan. na :edere H. Mis col
lecte op he, Kerkplein ten bate van de
Katl" i\kd. J\lissie-actie. Deze collecte
is goedgekeurd door het Doorluchtig
Episcopaat.
Gedoopt: Anna Maria Adr. dochter van
L. v. d. Meerendonk-v. Gils; Andreas
Joh. Maria zoon van Johan v. Abeelen
Rongen; Cornelia Joh. Maria dochter
van Ant. v. cl. Laar-Raaymakers.

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
'.2e Zondag na Driekoningen 1949. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor de nieuwe klokken. Onder 
de H.H. Missen preek over de H. An
tonius Abt door de ZeerEerw. Pater 
Venantius. 

Na de middag om 3 uur plechtig Lof, 
waarna (om half 4) zegening der paar
den voor de kerk. 
Maandag, feestdag van de H. Antonius 
Abt; om half 8 gez. H. Mis voor 't 
welzijn van het vee. 
Dinsdag begint de internationale bid
week. Gedurende de internationale bid
week iedere avond om half 7 Lof met 
Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
5de, 6de en 7de leerjaar komen biech
ten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Geer
truda van de Koevering te Ravenstein 
over!.; half 9 H. Mi� voor Albertus van 
Rulo; 10 uur Hoo

r
omis voor de parochie. 

MAANDAG: hal 8 gez. H. Mis ter ere 
van de H. Antonius Abt, voor het wel
zijn van het vee. • 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Petro
nella van Schijndel-Sleutjes. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Hen
dricus van der Kammén. 
DONDERDAG: half 8 gez. mndst. voor 
Albertus van Rulo. 
VRIJDAG:: half 8 H. Mis voor Adria
nus van Gerven. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor over!. 
familie van Gerven-Langenhuysen. 
Nog worden de gebeden verzocht voor 
Antonia Cornelia Muskens-van Hape
ren, voor wie het zevende wordt voort
gezet. 
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 16 Januari. 

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Deze week Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
Vanaf Dinsdag 18 Januari tot Dinsdag 
25 Januari wordt over de gehele wereld 
de internationale bidweek gehouden voor 
de hereniging van alle kerken. Deze in
tenties worden U zeer bijzonder aanbe
volen. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis de Bie, echtgenoot van Francisca 
Pijnen burg; om half 9 voor overleden 
leden der familie Henk et; om 10 uur 
voor Johannes van den Biggelaar. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker. 
DINSDAG: 7 uur voor Justina van 
Grinsven, echtgenote van Johannes Ro
vers, te Vinkel overleden; half 8 voor 
Caspar van den Aker. 
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van 
de Voortplanting des Geloofs; half 8 
voor Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Een stukje cultuurstrijd 

Hongarije 
• 

1n 

�� 

Met de confiscatie van de vrije scholen 
had de regering de cultuurstrijd uitge
lokt. Immers de bisschoppen zagen zich 
onmiddellijk hierop genoodzaakt ver
schillende voorwaarden te stellen, alvo
rens hierover met de regering in over
leg te willen treden. De regering wei
gerde deze voorstellen te aanvaarden en 
daarmee werd op 18 Juni de wet voor 
nationalisatie en monopolje van de leer
boeken door een z.g. vrije stemming een 
feit. Het bedoelde wetsontwerp is vol
komen in strijd met de culturele ont
wikkeling van het Hongaarse volk. Nie
mand betwist de Staat het recht, om 
nieuwe scholen op te richten, maar dit 
mag niet geschieden door confiscatie 
van de vrije scholen. 
Inderdaad, de Hongaarse beschaving 
steunt op de opvoedende werking van 
de Katholieke Kerk en, sinds de 16e
eeuw, ook op die van de Protestantse 
Kerken. De eerste Koning van Honga
rije, de H. Stephanus, heeft in de 1 te 

• eeuw, tesamen met de parochies ook
de eerste katholieke lagere scholen ge
sticht. In de 12e eeuw vinden we reeds
het. tegenwoordige middelbare onderwijs
in de scholen van kloosters en kapittels.
In de 14e eeuw werd de eerste Universi
teit ges.ticht te Pees. In -de 15e eeuw
heeft Koning Matthias Corvin het on
derwijs aan de Universiteit aan de
Kerk toevertrouwd. De huidige Univer
siteit te Budapest is ook een katholieke
Stichtincr. In de 16e eeuw beginnen de
katholieke middelbare scholen, de inter
naten en colleges, waarbij vooral de Je
s•uiten zeer veel verdiensten hadden.
Tot in de 18e eeuw oefent de staat geen
enkele invloed uit op het onderwijs.
Alleen Maria TI1eresia bemoeit er zich
het eerst mee en haar besluiten stellen
een einde aan de exclusiviteit der Ker
ken in zake onderwijs. Zij hebben echter
steeds een overwegende rol' gespeeld,
die zich de laatste jaren zelfs nog meer
verbreidde. De verschillende klooster
orden specialiseren zich in het onder
wijs: de Benedictijnen, de Piartisten, de
Cisterciensers, de Witheren, de Fran
ciscanen en d·e Jesuiten. En omdat we
rond Nieuwjaar gewoon zijn, om te
gaan met statistieken, laten we even de
laatste cijfers volgen van het Katholiek
onderwijs der laatste jaren. De Katho
lieke kerk bezat een Academie voor de
rechten, 35 gymnasia voor jongens, 14
gymnasia voor meisjes, 7 kweekscholen
voor onderwijzers, 26 voor onderwijze
ressen, 2 verbeteringshuizen, 4 land
bouwscholen, 10 handelsscholen, 8 nij
verheidsscholen en 9 inrichtingen voor
handelscursussen. In. het geheel 3141
onderwijsinstellingen. Daarnaast natuur
lijk Theologische faculteit aan de Uni
versiteit van Budapest en de eigen semi
naries van de Bisdommen en de kloos.-

Plaatselijk Nieuws
R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK.
U weet, de bibliotheek, voorheen
Rooms Cultuur, was tijdelijk onderge
bracht in het K.JV.-huis. Maar einde
lijk is· de "Bieb" weer gevestigd op de
Burgakker naast de Petrusschool, het
voormalige kantoor van P.N.E.M.
De uitleel)uren zijn niet gewijzigd, dus:

Zaterdag van 6.30 tot 7.30 uur 
Zondag van 11.30 tot 12.30 uur 

. Woensdag van 6.30 tot 7.30 uur 
Tevens kunnen wij mededelen dat de 
collectie weer aangevuld ls met de vol
gende nieuwe werken: • 
Fleurette door R. Lentinck 
In de Storm door S. v. Havelte 
Rhythme door B. de Paauw-Bachrach 
Triofinale door B. de Paauw-Bachrach 

-Colette door A. Groeneveld
Tjoep Kroon door M. Jurgens
In zoeklicht en afweervuur door

G. Gibson

1 
LANDBOUWWERKTUIGEN 

• COöPERATIE.
Dinsdag 25 Januari 's avonds om 7 uur
wordt in de zaal van H. v. Rooij een
vergadering belegd om te bespreken het
oprichten van een Landbouwwerktuigen
coöperati�. Diegenen welke zich hier
voor interesseren worden verzocht ·daar
aanwezig te zijn.

VOEDER EN WEIDEBOUW.
Op Dinsdag 25 Januari zal in "De Ark"
over bovenstaande onderwerpen een
causerie worden gehouden door Prof. Ir.
W. J. Dewez, aanvangende v.m. half
11 en door Ir. J H. J v. Laarhoven,
aanvangende des n.m. 2 uur. Leden van
de N.C.B. benut deze kans en zorgt dat
gij allen voor zover mogelijk tegenwoor-
dig bent.

terorden. Volg�ns officiële verslagen van 
de regering staan de scholen voor al
gemene vakken, die door de Kerk wor
den bestuurd, op hoger peil dan deze 
va·n de Staat. 
Voor de confiscatie der kerkelijke goe
deren, werden deze instellingen gesteund 
door eigendommen. 
Naast de subsidies van de Bisdommen 
en de stichtingen, was de grondeigen
dom voor het door de staat gecontro
leerde onderwijs bestemd. Dit eigendom 
bestond o.a. uit 51.000 ha land, 6.500 
ha weiden, 300 ha· wijngaárden,· 13.200 
ha. weiland, 41500 ha. bossen enz. en·z. 
Al deze goederen, behalve enkele hon
derden hectaren, werden door de rege
ring aangeslagen uit hoofde van de land
bouwhervorming. 
Niet alleen de bouwlanden werden aan
geslagen oli1 aan de boeren te worden 
uitgedeeld, maar ook de bossen, die de 
Staat voor zich zelf hield en waarvan 
hij de opbrengst ook behoudt. 
Tot nu toe gaf de Staat hiervoor geen 
enkele vergoeding. Bovendien stellen de 
wetten van 1848 vast, dat de Staat de 
uitgaven van de Kerk op het gebied van 
Onderwijs, moet betalen, omdat de kerk 
vrijwillig aan de tiende heeft verzaakt 
bij de vrijmaking van de lijfeigenen. 
Alle Katholieke en Protestantse instel
lingen zijn het resultaat van arbeid en 
krachtsinspanning gedurende verschei
dene eeuwen: En het is juist dat, wat 
men de Kerken wil ontnemen zonder 
de minste vergoeding. Maar het geldt 
hier niet alleen een materieel verlies, 

• nee, het geldt hogere waarden: namelijk
de rechten en de vrijheid, verkregen en
geheiligd door de eeuwen heen, herkend
en geëerbiedigd deer e!ke andere demo
cratie. Het geldt het vrije natuurrecht
van de ouders inzake de opvoeding van
de kinderen, dat onbetwistbaar het recht
is van ie�re staatsburger. Het geldt
hier het recht van de Kerk haar zen
ding van Onderwijs na te komen.
Het geldt het recht van onderwijs en de
vrijheid inzake. opvoeding dat door
iedere vrije democratische staat erkend
wordt.
In één woord: Het geldt hier vooral de
Europese beschaving, het christelijk hu
manisme en de Westerse cultuur.
Zullen het Europees denken en het
christelijk geweten dulden op de duur,
dat al deze rechten, vrijheden, tradities,
geestelijke en intellectuële waarden, de
gemakkelijke prooi worden van Bolsje
wisme? AI wie de vrijheid eerbiedigt en
die zich christen noemt en een echt
democraat wil zijn, moet zijn stem ver
heffen tegen een regiem, dat nu, bij de
arrestatie van Kardinaal Minclszenty,
zijn masker heeft afgeworpen en bewe
zen heeft, met ieder recht te breken.

STICHTING "VRIENDEN VAN DE
BOXTELSE ORKESTVERENIGING".
Het Vriendenconcert van dit seizoen
staat thans voor de deur en zal Maan
dag a.s. zijn beslag krijgen; tijd van
aanvang 8 uur precies.
Medewerking verlenen Gré Brouwen
stein, sopraan en Jan van Mantgem,
tenor, beide solisten aan de Nederland
se . Opera ·te Amsterdam, alsmede Box
tels Gemengd Koor.
De leiding berust bij de Heren C. Be
vers en C. Suys. Het programma ver
meldt werken van grote meesters,
Haydn, Händel, Schubert e.a. doch ook
werken, welke door de eenvoudige con
certbezoeker met graagte worden ge
hoord. Zo zijn in het programma diver
se fragmenten van bekende Opera's op
genomen.
Het Orkest staat ditmaal voor een zeer
zware opgave, verzorgt namelijk behal
ve haar eigen werken thans ook de ge
hele begeleiding van solisten en koor.
Waar wij echter de stellige indruk heb
ben dat de laatste maanden zowel door
het Orkest als het Koor zeer hard is
gestudeerd, durven wij deze concert
avond, die veel goeds belooft, met ver
trouwen tegemoet treden.
Voor de "Vrienden" van de Stichting
volgt thans een speciale mededeling.
De voorbespreking voor hen, is Zater
dag a.s. van 2-4 uur in de Vestiaire
van "De Ark". De bedoeling ligt voor,
iedere houder(ster) van een Vrienden
kaart in de gelegenheid te stellen, naast
zijn (haar) eigen toegangskaart maxi
maal één kaart bij te kopen tegen de
normale entréeprijs, zulks tijdens de
,, Voorbespreking".
Zijn ná de Voorbespreking nog plaatsen
ter beschikking, dan kan worden over
gegaan tot de z.g. ,,vrije verkoop". De
"Vrienden" dienen echter rekening te
houden met de mogelijkheid, dat op de
dag van het concert geen plaatsen meer
ter beschikking zijn.

Tenslotte namens het Bestuur nog het 
volgende verzoek: 
Komt op tijd, aangezien precies 8 uur 
wordt begonnen. Tijdens de "Ouverture" 
wordt niemand tot de zaal toegelaten, 
vanzelfsprekend geldt hetzelfde ook voor 
de volgende nummers. 
Tussen de uitvoering van het eerste en 
tweede werk zal voor eventuele telaat
komenden gelegenheid worden geboden 
hun plaatsen in te nemen. 

RIJKSPOSTSPAARBANK. 
De Directeur van het P.T.T.-kantoor te 
Boxtel maakt bekend, dat de inzending 
van spaarbankboekjes ter bijschrijving 
van de rente weer op de vroeger gebrui
kelijke wijze kan plaats vinden, n.l. in de 
maand, waarin <le eerste inleg ge
schi�lde. 
Deze maand is in de boekjes aan de bin
nenzijde van de omslag aangegeven. 
In Januari mogen echter geen boekjes 
worden ingezonden. Voor de in Januari 
uitgegeven bojkjes geldt als maand van 
inzending Februari.
Voor boekjes Nederland dient als dagte
kening van de eerste inleg te worden 
aangemerkt, die welke werd vermeld 
links bovenaan op het titelblad. 

·MEDEDELINGEN VAN DE
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL.
Eind Februari zal een muziekmiddag
worden gehouden door alle zang- en
instrume11taal-klassen. De bedoeling is
niet om hiervan een "uitvoering" te ma
ken. We gaan eens zeer gezellig met
onze leerlingen musiceren: zang en
spel en dit gecombineerd.
We trachten hiermede de intieme mu
siceerlust te bevorderen en daarom zul
len er peen genodigden zijn.
Moge dit voor onze kinderen de eerste
stap ::ijn tot de beoefening van de
h uismuz1ek.
Op de eersre Woensdag van Februa1;
�vordt begonnen met een nieuwe blok
fluit;;:rc;ep voor meisjes van 9 tot 13 jaar.
Jr.lichtingen en aanmelding bij de Direc
teur, Dufourstraat 2.

MlSSIEAVOND IN "DE ARK".
Dinsdag a.s. zal op initiatief van de
Boxtelse Missienaaikring een Missie
avond worden gegeven, waarvan de lei
ding berust bij de Witte Paters. Deze
missieavond beoogt tegelijk leerzaam en
ontspannend te zijn. De voorstelling
opent met de declamatie "De Missiona
ris" van Anton van Duinkerken, welke
declamatie de sfeer bedoelt te schep
pen, waarin de avond wil genoten wor
den. Als tweede punt vermeldt het pro
gramma : ,,Rond de Grote Afrikaanse
Meren", een reportage over Midden
Afrika. Met behulp van een collectie uit
zonderlijk fraaie kleurenprojectie's -
het nieuwste snufje op dit gebied -
zullen de toeschouwers zich een voor
stelling kunnen vormen van het land,
het volk, de planten- en dierenwereld in
Midden-Afrika alsmede van het missie
werk, dat daar door de Witte Paters
wordt verricht. Het geheel wordt opge
luisterd met een geluidsdécor, samenge
steld uit werken van grote componisten.
Na de pauze volgt de opvoering ., van
,,Het Kruis in de Zaaizak" door de Box
telse toneelgroep "Bomito" .. Dit stuk,
dat gespeeld wordt in drie bedrijven,
schildert in vaak harde trekken een brok
Brabants boerenleven. Zoals meermalen
in het leven gebeur1·, zo mengen zich
ook hier humor en bitterheid dooreen.
De ontvangst, die de jonge priester
thuis ten deel valt b.v., zal menige toe
schouwer onprettig aandoen vanwege de
volkomen afwezigheid van uiterlijk
feestbetoon en de pijnlijk gedrukte stem
ming, die wegens een familieconflict op
de boerderij, de huiselijkheid dreigt te
niet te doen. Daarentegen zal men be
wondering gevoelen voor de offerzin,
waarmee de Brabantse Boer een stuk
van zichzelf weet weg te geven, wanneer
de Grote Goede Zaak ermee gemoeid
is. Dit is dan ook de les, die ieder kan
putten uit dit stuk, dat allerminst de
pretentie heeft, een meesterwerk van de
bovenste plank te zijn, al zal het in zijn
bescheidenheid niet nalaten, diepe in
druk te maken. Wij zijn ervan overtuigd,
dat ieder, die deze avond bijwoont, vol
daan zal zijn over het gebodene. Voor
verdere bijzonderheden verwijzen we
naar de advertentie elders in dit blad .

BLINDENA VOND IN HET
ST. PAULUS JEUGDHUIS.
Zoals wij vorige week reeds berichtten,
zal er Zondagavond in het St. Paulus
Jeugdhuis, Nieuwstraat, op initiatief van
de senioren-verkenners, een blinden
avond met lezing en demonstratie gege
ven worden. Naar wij vernemen zal op
deze avond tevens een verloting gehou
den worden, waarvan de opbrengst,
evenals die van de entree-gelden, be
stemd Js voor het Blindeninstituut te
Grave. De loten ZJdlen in de zaal ver
krijgbaar zijn voor 25 cent. Om misver
stand te voorkomen, zij verder nog
medegedeeld, dat de voorverkoop van
plaatskaarten enkel plaats vindt aan de
zaal van het St. Paulus Jeugdhuis.

EEN TRAGISCH ONGELUK. 
Zaterdagvoormiddag kwam Sientje van 
den Heuvel in de Onrooisestraat onge
lukkig om het leven. 
Thuiskomende van het werk wilde zij 
haar broer nog behulpzaam zijn bij de 
werkzaamheden aan de woning, die ver
bouwd wordt om de broer met z'n gezin 
woongelegenheid te verschaffen. 
Hierbij is zij gestruikeld en verwond 
door de scherpe kant van een gebroken 
buis, waarniede de halsslagader werd 
doorgesneden. 
Een werkman zag meteen, dat zij een 
diepe halswoncle had waaruit het bloed 
gutste. Onmiddellijk trachtte hij de 
wonde dicht te drukken en riep haar 
broer om de dokter te gaan halen. 

Deze spoedde zich naar de dokter en 
tevens naar de pastorie voor geestelijke 
hulp. 
Alles gebeurde met de grootste haast, 
doch de wond was zo groot, dat het 
bloeden niet gestelpt kon worden, zodat 
de dokter bij zijn komst geen afdoende 
hulp meer kon bieden. 
De geestelijke diende het slachtoffer nog 
het H. Oliesel toe, en kort daarop gaf 
zij de geest. 

VOGEL TENTOONSTELLING. 
De vogelvrienden van Boxtel maken 
zich weer op om de resultaten van hun 
liefhebberij aan het publiek te laten 
zien. 
De Boxtelse afdeling van de Neder
landse Bond • van Vogelvrienden zal al 
het materiaal, wat de leden bezitten in 
een tentoonstelling samenbrengen op 
Zaterdag 29 en Zondag 30 Januari in 
het K.JV.-huis, Prins Bernhardstraat. 
Daar zal een prachtcollectie zang- en 
siervogels te zien zijn, inlandse-, exoti
sche en gekweekte vogels, in de schoon
ste kleurenvariatie, kanaries, die tot de 
hoogste zangprestaties komen in de spe
ciale zangkooien, en wildzangvogels, ilie 
in een grote volière de ruimte hebben 
om iets van hun natuurlijkheid te laten 
bewonderen. 
Het doel van de tentoonstelling is, iets 
bij te dragen· voor de verz0rging van de 
jong_ens in Indië, en wordt georganiseerd 
met medewerking van Katholiek Thuis
front. 
De lage entréeprijs van 10 cent moge 
voor velen een aansporing zijn deze 
vogeltentoonstelling te gaan bezoeken. 
Het bestuur rekent dan ook op een 
flinke opbrengst voor het gestelde doel: 
onze jongens in Indië. 
De tentoonstelling is geopend: Zater
dag 29 Jan van 3 tot 10 uur. Zondag 
30 Jan. van voorn1iddag 10 uur tot 
's avonds 10 uur. 

MISSIEBUS 
Tot vrijkoop van een heidenkindje in 
Siam f 10,-; f 15 ,- voor de missie 
in Indië door N.N.; f 2,50 door N.N.; 
gecollecteerd door Bertha Nooten mis
siezelatrice op de begrafenis van · A. 
Willems. 
De volgende maand zal een H. Mis 
worden opgedragen voor A. Willems 
als overleden lid van de "Doe-mee-_ 
actie" tot vrijkoop van heidenkinderen ·
en onderhoud voor de weeskinderen op 
Java. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS 
Opgehaald bij de begrafenis van 
Jonanna A. van Hamond-Hoffmans 
f 10,45. 
Opgehaald door Wimmie van der Vel
den met Driekoningen f 1, 10. 
Opgehaald do_or Jan Cijffers en Wentink 
met Driekoningen f 1,52. 
Met hartelijke dank namens onze jon
gens in Indonesië. 

MAATREGEL 
VAN DE KOLENHANDEL 
Naar ons �erd medegedeeld is op de 
laatst gehouden vergadering van de 
Ned. R.K. Bond van KoléAhandelaren 
een commissie benoemd die advies zal 
moeten uitbrengen om te komen tot 
levering van kolen uitsluitend tegen con
tante betaling. 
Deze maatregel wordt nodig geacht om 
risicovermindering te stellen tegen de 
sterk gestegen exploitatiekosten, die 
niet op de afnemers mogen verhaald 
worden. 
Overigens ondervinden de handelaren 
moeilijkheden door de vertraging in de 
aflevering van �olen door de Limburgse 
Mijnen, die in sommige gevallen onge
veer 4 tot 6 weken duurt. 

BONTE AVOND. 
Zondagavond 7 uur was de "Orion" 
tjokvol, om de prestaties te zien en te 
horen van de Toneelclub "Lennisheu
vel", met medewerking van de Jeugdoe
weging en mondorgelclub. 
De diverse toneelschetsen werden, ge
zien 't grote aantal jeugdige spelers, 
heel goed vertolkt, onder regie van de 
We!Eerw. Pater Pancratius. 
De Mondorgelclub, nog in haar kinder
schoenen, weerde zich geducht, en ver
wierf aller sympathie. Wij hopen haar 

OMGEVI NG 

spoedig - versterkt - opnieuw te 
horen. 
De meisjes der jeugdbeweging brachten 
'n drietal meerstemmige liederen ten ge
hore, die beschaafd en vlot werden uit
gevoerd. 
Het muzikale gedeelte van dit program
ma was in handen van de heer A. Maas. 
De Heer P. v. cl. Aker, dankte in zijn 
slotwoord alle belangstellenden voor 
hun steun en in 't bijzonder de regis
seur en directeur voor hun medewerking. 
't Was 'n goed geslaagde avond. 

,,IN VLIEGENDE VAART". 
Onder deze titel brachten The Kilinoa 
Hawaiïans en de Texas Rangers, met ge
volg, een revue, die in haar genre ge
rust uitstekend genoemd mocht worden. 
Speciaal het Hawaiïan-ensemble, de 
Texas Rangers met hun cowboysongs, de 
twee jongens met een guitaar en Neder
lands jongste conferencier kregen het 
publiek (een stampvolle zaal) op hun
hand. Wegens het grote succes zal het 
gezelschap medio Februari nog éénmaal 
in De Nieuwe Bioscoop optreden, om 
ook dan weer een goed gevarieerde 
revue in vliegende vaart voor het voet
licht te brengen. 

GESLAAGD. 
De dames Toos van Drunen en Tonny 
de Koning slaagden dezer dagen voor 
het examen Nederlandse Handelscorres
pondentie. Ze genoten hun opleiding bij 
Mevrouw Carpay-Kuypers, alhier. 

GEMEENTE-BEDRIJVEN BOXTEL. 
Het komt nocr meermalen voor, dat ver
aRderingen of vernieuwingen aan gas
en/of waterinstallaties worden uitge
voerd door "niet" bevoegde personen 
of firma's. • 
In Boxtel, zoals in bijna alle andere ge
meenten, bestaat het instituut van 
,,erkende" gas- en waterfitters, en mo
gen alleen deze werkzaamheden aan de 
gas- en waterinstallaties verrichten. Zij 
doen dit in nauwe samenwerking met 
de Gemeente-Bedrijven, en deze laatste 
onderwerpetl al het gemaakte werk 
en/of de geleverde apparaten aan een 

·keuring.
Wij kunnen dan ook geen werk meer
accepteren, dat door anderen dan deze
erkende gas- en waterfitters is gemaakt,
en verzoeken dringend, dat ieder hier
mede rekening houdt.
Laat men toch werkzaamheden door
"niet" -bevoegden verrichten, clan stelt
men zich bloot aan:
1 e Niet-goedgekeurd werk (of appa

raten). 
2e Weigering tot levering van\ gas 

en/of water. 
De namen en adressen van de erkende 
gas- en waterfitters kan men ten kan
tore van de Gemeente-Bedrijven ver
krijgen. 

DE K.A.B. IN DE TUIN DER POëZIE. 
Aan de hand van de bekende Gezelle
kenner, Pater Kemps, maakte de K.A.B. 
afd Boxtel, Woensdagavond een wan
deling in de tuin der poëzie. De Lim
burgse priester-voordrachtkunstenaar 
gaf, met uitstekend getroffen declama
ties en gezongen, getoonzette werken, 
de schilderende, muzikale waarde aan 
van Guido Ce;elle's gedichten en liet 
zijn audi�orium kel)nis maken met de 
schoonheid, die een taal in zich bergt en 
welke zich in de verzen van de Vlaamse 
priesterdichter openbaart. 
Met het zuivere "Klokgebed" eindigde 
Pater Kemps zijn bloemlezing van Gui
do .Gezelle's werken, die hij telkens met 
duidelijke verklaringen inleidde, en wel
ke door elke aanwezige genoten en har
telijk gewaardeerd werd. 
De voorzitter van de K.A.B. sprak dan 
ook zeer zeker namens ieder van het 
honderdtal aanwezigen, toen hij Pater 
Kemps niet treffender meende te kun
nen complimenteren, dan wel met de 
wens, ook in een volgend winterpro
gramma weer op zijn aanwezigheid te 
mogen rekenen. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 11 Jan tot en met 17 Jan. 1949. 
GEBOREN: Antonia J. H. dochter van 
G. A. E. Buckinx en Th. J. M. v. d. 
Heuij - Adrianus A. M. zoon van J. v. 
Erp en A. M. C. v. Gogh - Goverdina 
M. dochter van Th. de Wit en A. M.
Leenders - Petrus H. zoön van P. W.
M. Bakx en C. H. Verdonk - Andreas
I. zoon van A. C. v. Hal en Tl1' G. Jan
sen - Gerdina A. A. L. dochter van
J. B. Janss�ns en M. J. Dankers.
ONDERTROUWD: Gerardus J. Damen
·en Henrica M. van der Horst - Petrus
A. Bekkers en Johanna M. van der
Meijden.
OVERLEDEN: Adrianus van Gerven
oud 72 jaren - Adrianus Willems, oud
70 jaren - Johanna M. Vorstenbosch,
wed. v. J. v. Dinther, oud 79 jaren -
Maria J. H. de Koning, oud 2 mnd. -
Christina van den Heuvel, oud 44 jaren
- Hermanus P. Entink, oud 69 jaren -
Maria Leermakers, weduwe van J. P. v.
Boxtel, oud 82 jaren.



Historische Verrekijker 
BRANDBEVEILIGING IN BOXTEL 

Alvorens het brandreglement van 1666 
nu nader te bekijken moeten we eerst 
iets mededelen over de voorschriften 
ter voorkoming van brand, die tevoren 
hebben gegolden. 
In het jáar 1562 had de heer van Boxtel 
een voorlopige algemene verordening 
uitgevaardigd, �en algemene politiever
ordening zouden wij zeggen, die zou 
gelden tot het "beter ende prouffijte
lijcker naer gelegentheyt vanden tijden 
sall bevonden worden". Deze verorde
ning werd op 26 Juli van dat jaar op de 
gewone wijze openbaar afgekondigd 
"onder de Linde" in tegenwoordigheid 
van de schepenen Gerrit Jan Goossens 
en Gijsbert Pauwels en van de secretaris 
J. Timmermans.
De grote lindeboom stond, zoals men
zal vermoeden, op de tegenwoordige
Markt, • toentertijd en reeds eeuwen
daarvóór en nog lang nadien "de
Strijpt" geheten.
Daar werd ook de "gemeyn waerheid"
gehouden, de algemene vergadering van
de ingezetenen.
Door deze volksvergadering werd op 10
Juni 1564 bovenbedoelde ordonnantie
van de heer van Boxtel bekrachtigd.
De voornaamste bepalingen van deze
verordening, op het stuk van de b�and
beveiliging, luidden dat ieder ingezetene
van Boxtel een brandleer en vuurhaak
gereed moet hebben staan.
Bij het luiden van de brandklok moest
ieder zijn eigen ladder en vuurhaak naar
het terrein van de brand meenemen.
Het moet vroeger bij een brand een wir
war van mensen, ladders en emmers ge
weest zijn!
Voorts blijkt uit de ordonnantie dat. er
brandmeesters waren aangesteld, overi- •

Esch 

KATH. THUISFRONT. 

Het concours door onze afdeling geor
ganiseerd, ten bate van de mannen in 
Indonesië, is al bijna een traditie ge
worden. 
Dit jaar krijgt eenieder op de Zondagen 
23 en 30 Jan. de gelegenheid öm daad
werkelijk zijn medeleven en waardering 
te tonen, voor het prachtige werk dat 
onze jongens en mannen, matnenteel 
onder vaak uiterst moeilijke omstandig
heden, in alle delen van Indonesië ve1;,
richten, in dienst van het Vaderland en 
voor de bevolking van die schone eilan
dengroep. 
Op de eerste plaats vragen wij het ge
hele jaar door Uw geestelijke lrnlp voor 
hen. Daarnaast moet echter op een an
dere manier geholpen worden en daar
voor is geld, veel geld nodig. Daarom 
verwachten wij, dat iedereen het con
cours zal bezoeken, om zijn steentje 
bij te dragen. Er is voor elk wat wils. 
Vele zeer fraaie prijzen zijn welwillend 
beschikbaar gesteld, dus doet Uw best. 
Het concours wordt geopend Zondag 23 
Jan. om half 5 in de zaal van Café G. 
van Schijndel. 

Toets der Critiek 

"STAPELEN" SPEELDE HET SPEL 
DER WONDEREN VAN 
ST. MARTINUS .• 

leder jaar opnieuw spelen de studenten 
van het missiehuis St. Theresia voor de 
Boxtelse mensen "om de vriendschaps
banden, die er langzamerhand tussen 
hen gegroeid zijn, nog eens te concreti
seren", zoals Pater Overste het voor de 
aanvang van het spel uitdrukte. 
Volgens (goede) gewoonte, werden ook 
dit jaar koste.n noch moeiten gespaard 
om iets schoons te brengen. In een pic
turaal en suggestief decor speelden rijk 
gecostumeerde studenten "Het spel der 
wonderen van St, Martinus", door enge
len geïnspireerd en geschreven door. .... . 
Henri Ghéon. En hier is de recensent 
waar hij zijn moet, want�! eens eerder 
is er in Brabant's Centr� op gewezen, 
dat Ghéon wel wat veel vraagt van regie 
en spelers, wil alle aandpenlijke naïeve-. 
teit van de middeleeuwse en al het 
esprit van de Franse geest in de vertol
king gelegd worden. De regie heeft er 
zich weliswaar niet met een Jantje van 
Leiden van af gemaakt (getuige de vele 
originele vondsten in de bonte taferelen, 
die zich als een kleurig prentenboek ont
rolden, en de disciplinaire, maar even
wichtige groepsregie), máár het reeds 
gecoupeerde stuk was van te lange adem 
om alle facetten belicht te krijgen en om 
op de duur niet vermoeiend te worden 
voor de toeschouwer, terwijl ook op de 
vorm, waarin 't gegoten was, nog wel het 
een en ander zou zijn aan te merken. 
Van de andere kant vielen er echter 
weer zoveel goede punten voor de ver-
tolking en ...... de montage van het stuk 
weg te geven, dat we het al dan niet 
genietbare van het wat kinderlijke ver
haal van St. Maarten, gevoeglijk in het 
midden kunnen laten en slechts bewon
dering behoeven 'te hebben voor de durf 
en toewijding, waarmee regie en spelers 
het stuk dienden. 
En tenslotte was het stuk niet bedoeld 
voor de op critiek uitgeslapen recensent, 
doch voor de Boxtelse mensen, waar
van er velen een mooie avond aan heb
ben gehad. 

Kleine Weetjes 

HOEVEEL RADIO-LUISTERAARS 
TELT NEDERLAND? 
Het aantal aangegevt:n radio-toestellen 
in Nederland bedroeg op 1 Jan. j.l. 
1.132.093 tegen 1.112.250 op 1 Decem
ber j.l, 
Op 1 December waren er 502.806 aan
geslotenen op het Rijksradio-distributie
net tegen 500.327 op 1 November. 

' 

gens geeft zij omtrent de eigenlijke 
brandweer weinig uitsluitsel. 
De meeste bepalingen dienen om bran
den te voorkomen: 
Zo zal niemand een vuur mogen aan
leggen in een huis of een kamer daar 
zich oeen schoorsteen in bevindt, tenzij 
de af�tand tussen het vuur· en het dak 
15 voet bedraagt (4.20 m), zulks op een 
boete van 3 gulden. 
In slaapkamers moet "het dack boven 
't bedde" bezet zijn met leem - vooral 
vanwege het gevaar dat een brandende 
kaars kan veroor:laken. 
Tegen of op de bakovens en "brouw
huizen" mocht geen hout of turf wor
den gelegd. 
Overigens waren speciaal de bak- en 
brouwhuizen alsmede de schoorstenen 
aan scherpe controle onderhevig. Oor- • 
deelden de keur- of brandmeesters dat 
de brandbeveiliging onvoldoende was, 
dan kon ve,·betering worden gelast; werd 
een en ander door de eigenaar - de 
proprietaris zoals het deftig heet - of 
de "huerlinck" (de huurder) . niet ver
beterd dan volgden strenge boeten. 
Controle op de naleving der voorschrif
ten geschiedde op overeenkomstige 
wijze, als in vroeger tijd de zuivering 
der waterlopen en het onderhoud van 
straten en wegen werden gecontroleerd: 
er vond een controletocht plaats, die 
men schouw • of schouwvoering placht 
te noemen. 
De brandbeveiligingscontrole werd ge
.houden, zoals in de voorbije oorlogs
jaren t.a. van de luchtbeschermingsmaat
regelen het geval was, huis aan huis. 
Zij werd brandschouw geheten en zij 
geschiedde door enige schepenen, ver
gezeld van de brandmeesters en werd 
zo nodig gevolgd door een tweede con
troletocht: de herbrandschouw. 

Distributie=Nieuws 
Mededeling aan Textielhandelaren 

De Directeur van 'de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
het tijdvak van 22 Januari tot en met 12 
Februari 1949 op de voor de textielhan
delaren vastgestelde dagen van inleve
ring van textielpunten, handelscoupures 
worden uitgereikt voor vergoeding van 
het geleden puntenverlies tengevolge 
van de opruimingsregeling en de extra 
toewijzing. wegens omzetvergroting. 
De handelaren dienen in te leveren de 
notaris/accountantsverklaring (M. 6), af
gegeven door een notaris of opeqbaar 
accountant, terwijl zij de Algemene Ver
gunning van de Sectie Distex, voorzien 
van een der functieletters B, W, Wg, 
Co, M, P, V, Vh, F, K, of Br, danwel 
een . combinatie daarvan dienen te over
leggen 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel- Best Vooruit 3 - 1 
Een straffe Westenwind - recht over 
het veld - had de Boxtel-aanvalsmachi
ne in de eerste minuten al op volle 
gang, doch het scoringsapparaat wei
gerde vooralsnog hardnekkig, En al 
kwamen de aanvalsgolven onafgebroken 
op het Bestse doel aanrollen, de afwer
king was - mede door het winderige 
weer - te onzuiver om de grondslag te 
kunnen leggen voor een stevige voor
sprong als dankbaar profijt van de wind. 
Best Vooruit daarentegen vond de blun
der, die Boxtel vijftien minuten na de 
aanvang in haar verdedigingstactiek 
maakte, wel wat te grof om ongestraft 
te laten: Van zeer dichtbij zag Leyten 
zich door een strak, doch overigens wei
nig brillant schot gepasseerd. 
Eerst toen ging Boxtel met wat meer. 

�org de aanvallen opbouwen en ook aan 
de schoten werd al een enkele maal 
nauwkeuriger maat gegeven. 
Een voorzet van links belandde,via veel 
koppen en benen, op het knikkende 
hoofd van Harrie v. d. Meyden, die de 
bal van de deklat in het doel zag stuiten, 
waar de doelman van Best Vooruit een 
laatste, vertwijfelde poging deed om het 
leren ding weer vóór de doellijn te goo
chelen: Het scheidsrechtersfluitje had 
echter al beslist: 1-1. 
Aangemoedigd door dit succes bleven 
de gastheren voor het doel van hun 
tegenstanders terugkomen en er waren 
slechts enkele gevarieerde aanvallen no
dig om ook hier een gat in de verdedi
ging te slaan, Een enkel ogenblik maar. 
Voldoende echter voor Harrie v. cl. 
Meijden om een voorzet precies op de 
uitschietende voet van Van Weert te 
passen. Geen seconde later was de 
doelverdedi�er van de gasten een ge
slagen man en was het magnifiekste doel
punt uit deze competitie voor Boxtel 
gescoord. 
De roodwitters, die het hierbij nog niet 
wilden laten, bleven hun tegenstanders 
flink op de huid zitten. Deze namen dat 
nogal erg letterlijk op en meenden, on
der de toch niet al te strenge leiding, het 
gokje, om met spelverruwing het Box
telse aanvalsquintet in toom te houden, 
gerust aan te kunnen gaan. 
De scheidsrechter moest hen in deze 
periode strijk en zet tot de orde terug
roepen en zelfs hun grensrechter moest 
even bij hem op het matje komen. 
Maar het Boxtels tempo, dat zij niet 
bijgebeend konden krijgen, was geremd 
en hun doel werd niet meer doorboord. 
Rust en 2-1, dàt betekende voor B. V, 
een goede mogelijkheid om na de thee, 
gesteund door de wind, een bod op de 
volle winst te doen! 
Boxtel gaf hen echter weinig kans, want 
nadat Frans van Heesch in de eerste mi
nuten na de hervatting, de voorsprong 
nog had vergroot, troffen de roodzwar
ten de Boxtelse verdediging steeds in 
optima-forma. Het vastberaden en zelf
bewuste verdedigingsspelletje vermocht 

niets van zijn kracht te verliezen onder 
de beproevingen van de wat erg een
voudig opgezette áttaques. Er kwam 
geen enkele redelijke kans meer voor 
de Bestse voorwaartsen. Zelfs een spe
ler als Middel slaagde er zelfs niet in, 
ook maar éénmaal gevaarlijk te worden. 
Werkelijk, Boxtel kon B. V. pakken en 
zakken en vele toeschouwers vonden het 
niet eens meer nodig om het einde, dat 
als van een nachtkaars was, nog af te 
wachten. Het bleef 3-1. 

De stand is nu : 
Tivoli 15 8 6 1 22 30-17 
St. M. Gestel 16 8 5 3 21 40-22 
Tongelre 16 8 2 6 18 38-30 
Udi 15 7 3 5 17 32-34 
O.J.C. 16 5 7 4 17 24-21
S.C.B. 16 7 2 7 16 30-28 
Boxtel 16 6 4 6 16 27-26 
Best Vooruit 16 4 6 6 14 24-30 
Taxandria 16 3 2 11 8 22-36 
E.S.V. 14 1 5 8 7 19-40 

Het tweede elftal verloor eervol van 
Concordia 3 in Den Bosch;-na een span
nende enerverende strijd, die tenslotte 
door een strafschop in het voordeel van 
de Bosschenaren beslist werd. 
Het derde elftal won vrij gemakkelijk 
van Berlicum, een van de sterkste ploe
gen uit deze afdeling. Ofschoon ,,'t 
derde" enige aderlatingen moest doen 
voor het eerste elftal, menen we, dat 
het hier na even op elkaar inspelen wel 
weer .,,botertje tot d'n boom" zal 
worden. 

A.s. Zondag
De Roodwitten · gaan Zondag in Eind
hoven met de ontmoeting E.S.V.-Box
tel de competietiekous afmaken, want 
het lijkt ons niet waarschijnlijk, dat de 
wedstrijd Udi-Boxtel nog uitgespeeld 
zal moeten worden en niet als gelijk spel 
zal worden beschouwd. Het is voor Box
tel Zondag een goede gelegenheid om 
de competitie waardig te besluiten. 
Of E.S.V. zich zonder meer zal laten in
maken, valt sterk te betwijfelen, dus zul
len ook tegen de hekkensluiter de beste 
voetbalbeentjes voorgezet moeten . 
worden. 

K. S. V. ,,O.D.C." 

Gudok - O.D.C. t - 3
O.D.C. - Rhode 3 - O 

O.D.C. had, zoals verwacht werd, de
grootste moeite met de bekende kat in
het nauw, doch niettemin kon zij niet
zo'n rare sprongen maken of O.D.C.
nam• de punten mee naar huis. Het zag
er in het begin naar uit dat O.D.C. een
glansrijke overwinning zou behalen. Le
gio kansen deden zich voor, doch de
gevaarlijke aanvalsmachine werkte te
stroef, waardoor deze kansen niet wer
den benut. Cor van Wijk was het als
kanthalf die de score moest openen. Een
ver schot verdween over de te ver uit
zijn doel gelopen Gudok-doelnian in
het net. Lang hadden de O.D.C.-ers
hiervan geen plezier. De rechtsbinnen
van Gudok heeg een kans en het was
gelijk, ,
Toen met deze stand de tweede helft
werd begonnen met de straffe wind
tegen, zag het er nu niet bepaald roos
kleurig uit. De hoop begon - echter spoe
dig te herleven. O.D.C. ging beter spe
len, de ballen werden beter laag gehou
den, hetgeen tegen de wind ook moge
lijk was. Een geweldige kogel van Pen
nings millimeterde de paal. Tien minuten
voor het einde liet Thé Hazenberg zien
wat hersenwerk is. Een als voorzet be
doelde bal van Bergwerff kwam in de
richting van het doel, Thé snel er achter
aan en vlak voor het doel gekomen,
maakte hij de beweging van te schieten
wat de doelman van Gudok ook moet
hebben gedacht, doch in plaats hiervan
stapte hij listig over de bal heen, welke
langzaam in het Gudok doel rolde. En
toen even later v. d. Boogaard met een
harde knal het derde doelpunt scoorde
was het pleit beslecht. ,,,
Het derde elftal heeft de smaak te
pakke�, en Rhode moest het ontgelden.
Het werd een 3-0 overwinning.

A.s. Zondag: O:D.C.-Baardwijk.
Dit ka'"n de beslissende wedstrijd zijn. 
Wint O.D.C., dan zal niemand ons van 
overdreven optimisme beschuldigen, 
wanneer we zeggen: steek de kam
pioensvlag maar uit. De O.D.C.-ers we
ten echter, dat hier hard voor gewerkt 
zal moeten worden. 

,,BEKENTENISSEN" 

Het tweede en derde elftal moeten bei
den uit, resp. naar Den Dungen .en 
Veghel. Getracht zal worden om deze 
wedstrijden om twaalf uur te laten be
ginnen, 
De stand is op het ogenblik: 
O.D.C. 15 11 3 1 25 
Ba.:w-dwijk 15 9 4 2 22 
Sarto 15 8 5 2 21 
Haarsteeg 14 6 2 6 14 
Gilze 15 5 4 6 14 
Ons Vios 16 5 3 8 13 
Korvel 17 6 1 10 13 
Vl. Boys 15 4 3 8 • 11 
Gudok 14 3 · 3 8 9 
Zaltbommel 14 4 0 10 8 
TAFEL TENNISNIEUWS. 

58-16 
43�20 
40-15
31-42.
34-35
27-31
42-60
25-39
13-29
19-45

De uitslagen van de laatste competitie
wedstrijden luiden: 
Advance 1-P.T.T, (Nijmegen) 10-0
Berco (Maastricht)-Advance 1 7-3
Advance 2-Atoom 2 6-4
Advance 2-Picus 2 5-5

Advance 3-Philips 4 6-4
Advance dames -Philips dames 1-9 -
Voor het eerste team een ineevaller en 
een nederlaag welke wel gevreesd maar 
daarom niet verwacht werd, niettemin 
behoort het eerste team nog steeds tot 
de. koplopers al is de kans op het kam
pioenschap_ wel enigszins geslonken. 
Het tweede team had het kampioene 
schap in eigen hand, maar kon door 
toedoen van een der spelers niet meer 
dan een gelijk spel behalen, zodat Pieus 
2 de leiding blijft behouden met een 
punt boven Advance 2. 
De Dames, welke het de laatste tijd goed 
doen, moesten tegen Philips een onver
wachte grote nederlaag lijden. 
A.s. Zondag:
Advance 1-Kerkrade 1 om 11 uui" bij
Joh. v, Run.
De andere teams zijn vrij in verband
met de Brabantse Jeugdkampioenschap
pen. Uit Boxtel nemen deel: G. v. Ber
kel en J. v, Roosmalen, Veel succes!
DUIVENSPORT .. 
Op de Gemengde Nationale Tentoon
stelling te Gorinchem behaalde de heer 
Ad, Steenbekkers het praedicaat Beste 
inet zijn Hollandse Kroppers Zwartro'ek, 
Blauwroek, Blauwzilver, Roodzilver en
Blauwbont. 

Uit het dagboek van een G-Poe-gevangene 

Tussen de onafgebroken reeks berichten 
over de kerkvervolging in de Oost
Europese landen, merken we dezer da
gen het bericht op, aangaande de bood
schap, die Kardinaal Mindszenty kort 
vóór zijn arrestatie aan allë Hongaarse 
bisschoppen zond en waarin hij hen 
waarschuwde tegen "bekentenissen", die 
de communisten hem door lichamelijke 
of gec�tl'liike folteringen zouden willen 
afper,en. 
De tekst van het rondschrijven luidde: 

,,Ik ben bij geen enkel complot be
trokken. Ik zal geen afstand doen 
van mijn primaatschap. Ik zal geen 
bekentenissen afleggen. Indien Gij, 
na dit gelezen te hebben, toch zoudt 
horen, dat ik "bekend" heb, dat ik 
afgetreden ben of dat ik bekente
nissen of abdicatiebesluiten heb on
dertekend, moet Gij dit beschou
wen als een gevolg van physieke en 
psychische methoden, waartegen het 
menselijk lichaam niet bestand is, 
Ik verklaar dergelijke geschriften 
bij voorbaat van nul en gener
waarde." 

Ons, katholieken in Nederland, die in

volle vrijheid ons geloof kunnen bele
ven, klinkt een dergelijke verklaring -
nog wel uit de mond van een kardinaal 
- misschien wat vreemd in de oren.
Ons verbeeldingsvermogen houdt zich 
nog te veel vast aan de helden-martela
ren, zoals de Kerkgeschiedenis die ons 
leert kennen, doch wij weten nog te wei
nig af van de verschrikkelijke methodes, 
die de geloofsvervolgers toepassen om 
de priesters "afvallig" ·te maken en het 
geloof zodoende ernstig te ondermijnen. 
,Wij geven daarom - beknopt - het 
relaas van Pater Philip Moritz, die in

China, de gevangene werd van de 
. G.Poe, Zijn belevenissen onder de ter
reus der Roden in China, zullen U het 
begrijpen van de boodschap van kardi
naal Mindszenty ongetwijfeld vergemak
kelijken. Temeer als men bedenkt, dat 
dit verhaal nog maar enkele van de ver
schrikkelijke folteringen, die er bestaan, 
behandelt. 

Pater Philip Moritz werd Vrijdag 14 Juli 
1939 door een flinke politiemacht ge
vangen genomen en meegevoerd naar 
de hoofdstad van Koeldsja, waar hij in 
een cel van zes bij acht voet geworpen 
werd. Het meubilair ervan bestond uit 
een ijzeren bed met een paar planken 
erin, voor een gevangene in China nog 
een grote weelde. Het voedsel was het
zelfde als dat van de andere gevange
nen: 's morgens als ontbijt thee en 
droog brood; om 12 uur afschuwelijk 
smakende _Russische groentesoep en 
brood. Dat was alles: 
De verhoren waren de enige afwisseling 
in het eentonige gevangenisleven. Lang 
geen prettige afwisseling echter, Allerlei 
listen werden dan verzonnen om de ge
vangene ergens van schuldig te kunnen 
verklaren. 
Pater Philip Moritz werd bijvodt-beeld 
herhaaldelijk geconfrÖnteerd met oude 
bekenden van de missiepost, waarmee hij 
vroeger - goede mensen als het waren 
- dikke vrienden was geweest, doch die
hem nu beschuldigden van spionnage-
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diensten, welke nooit waren verricht. De 
pater had spoedig begrepen, dat deze 
getuigen door lichamelijke martelingen 
tot deze verklaringen waren ge
dwongen. 
Toen dit en nog veel meer bij Pater 
Philip Moritz weinig succes had, zon 
men op andere middelen, Eens werd hij 
uit zijn cel gehaald en naar �en vertrek 
in het rechtsgebouw gebracht, waar de 
bewakers hem bevalen in een hoek op, 
een stoel te gaan zitten. Gelaten mocht 
hij daar het gehoon van de bewakers
in ontvangst nemen. • ~ 
De uren van de dag kropen dan voorbij, 
terwijl de pater stil en met de tanden 
stijf opeen geklemd het einde van deze 
proef afwachtte. Doch deze scheen geen 
einde te hebben. Zonder ook maar een 
stukje brood gegeten te hebben ging 
de nacht in. Deze ging voorbij, zonder 
dat hij ook maar iets te eten kreeg. Hij 
mocht zitten, lopen en staan, maar niet 
slapen of liggen. De bewakers werden 
regelmatig afgelost en de nieuwe ploeg 
begon met frisse moed hem het leven 
zuur te maken. Toen er eens een Chi
nese politiechef kwam kijken, beklaagde 
Pater Philip Moritz zich, dat hij al veer
tig uren lang niet had mogen slapen of 
eten. 
"O", zei hij, ,,drie of vier dagen zonder 
slaap heeft niets te betekenen, maar 
eten krijgt U." 
Spoedig kwam nu weer regelmatig het 
eten. Doch de pater besefte wat hem 
te wachten stond: Hij onderging de Rus
sische "slapeloosheidskuur". 
Dag en nacht gingen de bewakers door 
met hun mondelinge aanvallen: 
"U kunt evengoed bekennen. Volhouden 
zal U slecht bekomen". Dikwijls voeg
den zij er nog aan toe: ,,Tot nu toe 
hebben zij allemaal bekend, en U mag 
niet slapen, totdat U ook bekend hebt." 
Alle bewakers waren belast met de taak 
hun gevangene te kwellen en af te mat
ten. Bijna zonder ophouden bleven zij 
vragen op hem afvuren en geduldig ant
woord eisen. Elk woord, dat w,erd ge
sproken, werd genoteerd en naar de 
griffier gestuurd. 
Na enkele dagen en nachten van dit 
eindeloze verhoor, begon de kwelling 
haar onvermijdelijke effecten teweeg te 
brengen. De gevangene begon zich din
gen te verbeelden, alsof hij in een droom 
leefde, Verblind en buiten bewustzijn 
liep hij tegen tafels en stoelen aan, of 
de kamer uit. Nadat hij verscheiderie 
dagen alle kwellingen uitgehouden had, 
kwam de gedachte bij hem op, dat hij 
beter toe kon geven aan hun eisen. Doch 
als de politiechef binnenkwam, om een 
bekentenis af te dwingen, werd· het ver
zet onwillekeurig weer sterker. 
Eens vroeg hij, of de pater de namen 
kon noemen van degenen, met wie hij 
ooit over de politieke kwesties had ge
sproken, 
In de geestelijke mist, die over hem hing, 
meende hij de namen te kunnen noe
men zonder iemand schade te berokke
neq en uitgeput en totaal in de war 
flapte hij er de namen van enkele chris
tengezinnen van Soeïting uit. En toen 
hij op de vraag wie hij regelmatig be
zocht, de naam van een kleermaker 
noemde, had hij er niet de minste erg in, 
dat dit tot de prompte arrestatie van de 
onschuldige kleermaker zou leiden. 

Een andere maal haalde men een docu; 
ment te voorschijn, dat in het Russiscfi 
geschreven was. Ofschoon hij het niet 
kon lezen, meende hij, dat het een 
weergave was van een vorig gesprek en 
stemde erin toe het te tekenen, 
Zo duivels is die slapeloosheidskuur, dat 
ze de geest geheel uit zijn evenwicht 
brengt en·' de wil zodanig kneedt, dat 
het slachtoffer alles wat voorgelegd 
wordt, bereidwillig ondertekent. 
In deze periode werden de zenuwen zo 
op de proef gesteld, dat Pater Philip 
Moritz schrikachtig werd en op alle 
vragen, die hem gesteld· werden, alsmaar 
antwoordde: ,,Ik heb niets te ontken-
nen. Ik ben onschuldig," "-
Maar de slapeloosheidskuur ging door. 
Misschien slechts iets meer dan bij half 
bewustzijn stemde de pater er eens in 
toe verscheidene namen op te noemen 
en gedreven door vreemde impuls, on
gecontroleerd door zijn niet meer reage
rend verstand, fluisterde hij een andere 
maal bereid te zijn in zijn eigen huis 
een boek met alle belangrijke namen te 
gaan zoeken. Zo groot was het verlan
gen uit de gevangenis weg te komen. 
Het boek werd gehaald, doch _de pater 
bleef in de gevangenis en de slapeloos

·heidskuur bleef voortduren. De dagen
volgden op de nachten en de nachten 
volgden op de dagen. De delirium-aan
vallen werden talrijker en duurden steeds 
langer. Tenslotte kwam '-hij in het sta
dium, waarin hij nauwelijks zijn eigen 
kamer meer herkende. 
Alle listige energie werd toen gebruikt 
om zijn verzet te breken, Men dwong 
hem op te staan, te gaan zitten .of te 
gaan lopen, in snelle opeenvolging, 
waarbij dezelfde volgorde uur na uur 
herhaald werd, tot hij zijn ledematen 
gewoon niet meer kon bewegen. Z'n
zenuwen waren bijna kapot, z'n geest
kracht uitgeput en de lichamelijke ener
gie stond op het punt van ineenstorting, 
zodat hij waggelde bij iedere stap. Lang
zaam drong zich de gedachte aan hem 
op: Waarom nog verder gaan? Je be
reikt er niets mee! Je kunt niets veran
deren aan hun overtuiging, dat je een 
spion bent! Geef toe aan hun eisen, dan 
heb je rust! RUST! Dat idee klopte 
telkens bij hem aan om attentie, want
alle vermogen tot evenwichtig oordelen 
was verdwenen. De volgende morgen 
schreef hij een "bekentenis". 
Toen begrepen de schurken, dat men de 
gevangene had, waar men hem hebben 
wilde en men trok alle gewenste inlich
tingen uit zijn kapotte geest, steeds de 
heerlijke, vrijheid als beloning voorspie
gelend. 
Een andere methode, die ook bij Pater 
Philip Moritz toegepast werd, waren 
de dagen en dagen, dat hij niet mocht 
gaan zitten of liggen, welke methode 
nog_ veel eerder resultaten afwierp. Dan 
trok men weer eens plukken haar uit 
zijn baard, of sprenkelde hete thee in 
het gelaat, Een beproefde methode was 
ook die, waarin men het slachtoffer 
dwong· de armen boven het hoofd of 
recht voor zich uit te houden. De ge
hele beproeving van de slapeloosheids
kuur omvatte niet minder dan zeven en 
dertig· dagen en nachten, met slechts 
drie dagen rust, om sterven te voorko
men waarschijnlijk. 



Het Rode· Kruis in Indonesië 
' 

Elf teams van het Nederlandse Rode 
Kruis zijn op het ogenblik druk aan het 
werk om hulp te verlenen in de ontslo
ten gebieden van Indonesië. In hoofd
zaak wijden zij hun krachten aan de bur
gerbevolking, die hun hulp het aller
meest nodig heeft. 
Voor iemand die het niet gezien heeft 
is het moeilijk zich een voorstelling te 
vormen van wat de Rode Kruis-teams 
vinden. Dat is slechts met ontoereiken
de woorden te omschrijven: bergen van 
menselijke ellende. Zweren ter grootte 
van een flinke mannenhand zijn kleinig
heden, wanstaltige opgezwollen en ont
stoken ledematen komen dagelijks voor, 
oedeem en schurft zijn normale ver
schijnselen. De tuberculose tiert welig 
en malaria heeft ontelbare slachtoffers· 
de laatste krachten geroofd. En dan 'tie 
talloze door ondervoeding tot op het 
geraamte vermagerde kinderen . . . . . . . . . . .  . 
Het is een bovenmenselijke taak, waar
voor de Rode Kruis-werkers in die ge
bieden gesteld zijn; 
Bij honderden komen ·de zieken, van 
heinde en ver. Soms uren lang strompe
lend over slecht onderhouden wegen en 
hobbelige bospaadjes naar de geïmpro
viseerde klinieken. Soms gedragen op 
een bamboe-brancard door hulpvaardige 
dessagenoten. Ze worden niet teleurge
steld. 
Op het ogenblik werken voor het Ne
derlandse Rode Kruis in Indonesië 24 
artsen en 300 verpleegsters, benevens 
200 Rode Kruis werksters en -werkers, 
die als verpleeghulp, als analyste, als 
apothekersassistente, als chauffeur of 
bij de administratie dienst doen. 
Honderden, neen duizenden injecties 
wordèn dagelijks gegeven. Duizenden 
wonden worden gereinigd en tienduizen
den lijdenden verzorgd. 
Neen, ·de bevolking van Indonesië ver
trouwt niet tevergeefs op de hulp van het 
Rode Kruis; dat wil zeggen zo lang het 

Tuinbouw 
DE ZWARTE BES II 

WELKE RASSEN? 

Een viertal rassen verdienen aanbeveling 
tegenwoordig. 
ROODKOP GOLIATH 
Deze geeft een grote, zeer vruchtbare 
struik. De tros is flink gerekt en ge
makkelijk te plukken. Dit ras is ook 
weinig gevoelig voor brandnetelblad. 
Dit is een virus-ziekte waardoor de op
brengst sterk wordt benadeeld. 
Dit ras verdient zeer zeker aanbeveling. 
WELLINGTON XXX 
Dit ras geeft een minder grote . struik 
en groeit vooral in de breedte. Hiermede 
moet bij de snoei vooral rekening wor

'den gehouden, anders komen de takken 
op de grond te liggen, waardoor de bes
sen met grond besmeurd worden. 
Geeft eyeneens een lange tros welke ge
makkelijk plukt. 
Verdient ook aanbeveling. 
GOLIATH 
Het-grootste nadeel van dit ras is, dat 
het zeer vatbaar is voor brandnetelblad. 
Men moet dus struiken aankopen welke 
voortkomen van streng geselecteerd 
stek-materiaal. De struik wordt groot 
,en is goed vruchtbaar. 
De tros is kort en vertakt en is dus 
moeilijk te plukken. De bessen rijpen 
zeer onregelmatig, zodat men altijd 
groene bessen in de partij heeft. Kan 
op goede grond ook rustig aangeplant 
worden. 
SILVERGIETER ZWARTE 
Geeft een flinke rechtopgaande struik. 
De bloei valt vroeg, dus veel kans op 
bevriezen der bloesems bij late nacht
vorsten. De tros is zeer lang. De vrucht
baarheid valt soms tegen, daar er voor 
•de bestuiving insecten nodig zijn welke
in het vroege voorjaar soms nog niet 
erg actief zijn. Vraagt een goede grond. 
�oor dat de bessen vroeg rijpen, kan 
dit ras aangeplant worden om de oogst
-0ver een langere periode uit te strijken. 
DE BEMESTING
Als jaarlijkse bemesting kunnen we a;n
houden: per are 5 kg kalizout 40%. 
Cerust Kalizout, want de zwarte bes is 
weinig gevoelig voor chloor. 
Verder 5 kg Thomasslakkemeel of Super
en 8 à 10 kg Kalkammonsalpeter per 
.are. De stikstof geeft men liefst in twee 
keren. B.v. de helft in het vroege voor
jaar, en de helft na de oogst, om in de 
nazomer nog een flinke gróei te krijgen, 
zodat er voor de winter nog sterke 
scheuten worden gevormd. 
De pH. van de grond dient ± 6 • te zijn.
DE SNOEI
De snoei van de zwarte bessen dient
in de zomer te worden uitgevoerd en 
wel direct na de oogst. • 
Men neemt hierbij de taklcen welke
vruchten hebben gedragen zoveel moge
lijk weg, om plaats te maken voor de 
niruw gevormde scheut.en. 
In het kort komt de snoei dus hierop
neer, dat wij moeten trachten om zoveel 
mogelijk één-jarig hout in onze strui
ken te krijgen. De zwarte bes draagt 
namelijk haar vruchten op het één-jarig 
hout. 
DE VERMEERDERING
De zwarte bes wordt vermeerderd door
middel van stekken. Op de eerste plaats 
moet men het stekhout snijden van 
struiken welke goed gezond zijn, en 
die in de loop· van enige jaren JJewezen
hebben zeer goed vruchtbaar te zijn. 
Men snijdt de stekken van het één-jarige 
hout. Liefst in het najaar. De stekken 

I gedurende de winter opkuilen en in het 
voorjaar uitplanten. 
Men maakt de stek ± 30 cm lang, en 
steekt deze voor ± 2/a in de grond. 
De zwarte bes laat zich heel gemakke
lijk vermeerderen. 

G. H. 

Rode Kruis kan rekenen op de hulp van 
het Nederlandse volle 
Want de voorraden geneesmiddelen min
deren snel en als zij niet op tijd kunnen 
worden aangevuld, dan kan het Rode 
Kruis 'ook niet veel meer doen. ,.Simavi" 
en "Nederland helpt Indië" hebben het 
Nederlandse Rode Kruis reeds enige 
malen geholpen door geneesmiddelen of 
gelden voor aankoop daarvan beschik
baar te stellen, doch er is altijd méér 
nodig. In de allereerste plaats het kost
bare neo-alasphine voor de framboesia
bestrijding. Kostbaar in de dubbele zin 
van het woord; want dit wondermiddel 
is in staat een der vreselijkste tropische 
ziekten afdoende te genezen, maar het 
kost ruim f 11.000,- per kg. Ook sca
biëszalf is nodig om de schurft de kop 
in te drukken, en daarbij geconserveerde 
melk voor de kinderen, de lijders aan 
t.b.c. en de vele, vele ondervoeden.
Deze hulp in de vorm van de hoog no
dige geneesmiddelen moet uit Nederland 
komen! Er is voor dat doel een aparte 
postgirorekening geopend op no. 8540 
ten name van het Nederlandse Rode 
Kruis. 
Door de medewerking van de P.T.T: zal 
het echter ook mogelijk zijn voor die
genen, die slechts één gulden of minder 
kunnen bijdragen, hun gaven te zenden. 
Daartoe kunnen ze op één of meer 
briefkaarten een bedrag tot 1 gulden aan 
postzegels plakken, dat door de P.T.T. 
aan het Nederlandse Rode Kruis zal 
worden gerestitueerd. Deze briefkaarten 
moeten geadresseerd worden aan het 
Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode 
Kruis, Princèssegracht 27, Den Haag 
met de vermelding: Hulp aan Indonesië. 
Het is in deze tijden moeilijk om in fi
nancieel opzicht te doen waartoe het 
hart dringt, maar met vele kleine bedra
gen kan óók de grote som bijeengebracht 
worden, die nodig is om het onzegbaar 
leed te verzachten. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Derde Zondag na Driekoningen. 

Zondag '.23 Januari. 

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 zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
2e schaal voor de bizondere noden van 
het Episcopaat, welke bizónder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. Om kwart voor twaalf Ma
riagarde in de kapel van Duinendaal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed van de Internationale 
Bidweek -
Maandag- en Dinsdagavond Lof met 
rozenhoedje en gebed van de Interna
tionale Bidweek, die Dinsdagavond 
plechtig gesloten zal worden. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. Vrijdagavond om 8 uur H. 
Familie. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot 
half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Maandag, 24 Januari, begint de noveen 
tot voorbereiding op het feest van Maria 
Lichtmis. 
Meisjes die nog willen deelnemen aan 
de retraite, die van 5 tot 8 Februari in 
het retraitehuis te Uden wordt gegeven, 
kunnen zich vandaag na de H.H. Mis
sen nog opgeven in de sacristie. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Lambertus v. cl. Besselaar; z.a. 
gel. jrgt. voor Adriana van Nieuwburg
van Erp; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Wilhelmus v. cl. Hagen; om half 8 gel. 
jrgt. voor Gerardus van Ham en Catha
rina van Eyk de huisvrouw; z.a. gel. 
mndst. voor Theodorus Voets; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica Cijf
fers-Bruns; om half 9 gel. H. Mis voor 
Henri Weyers. Hedenavond om 7 uur 
Lof met rozenhoedje en gebed van de 
Internationale Bidweek. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johanna v. d. Besselaar Dan
kers; z.a. gel. H. Mis voor Elizabeth 
Traa-Verhoeven; H. Hartaltaar gel. jrgt. 
voor Maria van Nieuwburg; om half 8 
gel. H. Mis voor Johanna van Hamond
Hoffmans vanwege de buurt; z.a. gel. H. 
Mis voor Tonnie Blummel; H. Hartal
taar gel. jrgt. voor Cornelis Pijnen burg; 
om half 9 gel. H. Mis voor Cornelis 
Voermans. Hedenavond om 7 uur Lof 
met rozenhoedje en gebed van de Inter
nationale Bidweek, die vanavond plech
tig wordt gesloten. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Lambertus v. d. Bree kei; 
z.a. gel. jrgt. voor Hendricus Schalkx en
Everdina van Hees; H. Hartaltaar gel.
jrgt. voor Adrianus Schellekens; om half 
8 gel. H. Mis voor onze jongens in In
dië vanwege Maria's Biddend Leger; z.a. 
gel. jrgt. voor Dick Pijnen burg; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Francisca Pijnen
burg van Rulo; om half 9 gez. H. Mis 
voor Martinus Voets. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Alfonsus van Vlerken; z.a. 
gel. mndst. voor Hendricus Hobbelen; 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Anna
van der Hal-Spaan; om half 8 gel. 
mndst. voor Petronella Verdonk-v. d. 
Koevering; z.a. gel. H. Mis voor Harrie 
v. d. Wetering; H. Hartaltaar gel. jrgt.
voor Henricus Pijnen burg; om half 9 gel. 
H. Mis voor Laurentius v. d. Besselaar
vanwege een vriend. Hedenavond om 7 
uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez.
mnd- voor Hendrica Cijffers-Bruns; z.a. 
gel. mndst. voor Johannes van Schijndel;

. H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Coraelis
v. d. Besselaar vanwege de leden van de
R.K Bouwvakarbeiders bond; om half 8
geL mndst. voor Adriana van Heumen
Timmermans; z.a. gel. H. Mis voor Hen
drica van Beurclen-Verwetering vanwege 
de familie; H. Hartaltaar gel. I-1. Mis
voor Hendrica Timmermans te Helvoirt 
overleden; om half 9 gez. H. Mis voor 
Johannes van Susante in de parochie 
van het H. Hart overleden. Hedenavond 
om 8 uur H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Caspar v. cl. Aker; z.a. gel. 
mnclst. voor Jacoba v. cl. Biggelaar-v. cl. 
Linden; 1-1. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Laurentius v. cl. Besselaar; om half 8 gel. 
jrgt. voor Marie.Kruisen; z.a. gel. mndst.
voor Wilhelmus Schalx; H. I-larta1taar 
gel. H. Mis voor Maria Kocne-Grillis,
te Loosduinen overleden; om half 9 gel. 
1-1. Mis voor Adriana Leermakers-Aven
clonks. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 

_ Maandag en Dinsdag gel. H. Mis voor 
de overleden familie Renders. De overi
ge dagen gel. H. Mis voor Cornelia Ren
ders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Theodorus Arnoldus 
de \Vild, geb.· te Giesbeek en won. in 
deze parochie en Cornelia Joanna van 
Hattem, geb. en won te Oirschot; Pe
trus v. cl. Steen en Maria Johanna v. cl. 
Langenberg, beiden geb. en won. in 
deze parochie; Wilhelmus Barendrecht, 
geb. te Rotterdam (St. Franciscus v. As
sisië) en won. te Boxtel en Johanna Ma
ria Bevers, geb. en won. in deze par. 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt; Johannes Adrianus van Esch, 
geb. te Berkel (St. Willibrord) en won. 
te Udenhout en Laurentia Maria Enge
lina Vogels, geb. en won in deze par., 
waarvan heden de 3e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen, waar
in niet is gedispenseerd, tenspoedigste 
aan de pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

3e Zondag nà Driekoningen 
'.23 Januari 1949. 

H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en half 1 1 de hoogmis 
met volkszang. 

1 e Schaal voor de kerk, 2e schaal' voor 
de bijzondere noden, en buiten aan de 
kerk wordt gecollecteerd voor de Medi
sche Missie Actie. 

Onmiddellijk na de hoogmis Santa 
Teresa in de kapel van de Zusters Ur
sulinen, en om kwart voor 12 jongens 
H. Familie in de kerk.

Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen in 
Indië. 

Dinsdag - feestdag van Sint Paulus 
bekering. Sluitingsdag van de Interna
tionale Bidweek. 

Vrijdag - H. Familie des avonds om 
half 8 voor de meisjes, en om half 9 
voor de mannen. 

ZONDAG: dagintentie v. d. Int. Bid
week: blijvende bekering van de slechte 
Katholieken en afvalligen. Om 6 uur Ld. 
tot zekere intentie; 7 uur Ld. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; 8 uur l.d. tot bijzondere inten
tie; kwart over 9 I.d. voor een overle
den vader; half 11, de hoogmis, voor 
Cornelis de Bie vanwege het Apostolaat 
des Gebeds. 

MAANDAG 24 Januari: Dagintentie 
v. d. Bidweek: de bekering van de Joden
en van de Mohammedanen. 7 uur: l.j. 
voor Frans Hazenberg en Cornelia v. d. 
Broek; Maria-altaar Ld. voor Adrianus 
van Genuchten; Familiealtaar l.d. voor
Joanna van Genuc11ten-van Oorschot; 
kwart voor 8 l.j. voor Gerardus Hoense
laars; zij-altaar l.d. voor Rosalia Her
mes-Schüller; half 9 l.j. voor Anna 
Voets-van Esch. 

DINSDAG 25 Januari. Dagintentie v. 
d. Int. Bidweek: de bekering van iille
heidenen. 7 uur: pl.l.m. voor Catharina 
Coverde-Vermeiren; ' Maria�altaar l.d. 
voor Antonius Wagenaar, echtgenote en 
Zonen; familie-altaar l.d. voor Piet 
Voets vanwege vrienden Breukelse
straat; kwart voor 8 1.d. voor Johanna 
van Hamont-Hofmans; zijaltaar 1.d. voor
Catharina Coverde-Vermeiren vanwege 
de buurt; half 9 l.j. voor Adrianus Pot
ters, Johanna Kemps z.e. en Dina de 
dochter. 

WOENSDAG 26 Januari: 7 uur pl. 
I.m. voor \Villibrord van Zeeland; Ma
ria-altaar l.d. voor Martinus Vermeu
len vanwege de buurt; Familie-altaar I.d. 
voor Martinus Vermeulen vanwege het 
personeel lederfabriek; kwart voor 8 lj. 
voor Maria v. cl. Plas-van Summeren• 
zijaltaar l.d. voor Maria van Beljouw-v'. 
d. Struik; half 9 I.d. voor Roos van Su
sante-Litjens. 

DONDERDAG 27 Januari: 7 uur 1.d. 
voor Cato v. cl. Wouw; Maria-altaar 
I.m. voor Willem van Dongen; Familie
altaar I.m. voor Elisabeth van Pinxteren
van Nieuwburg; kwart voor 8 1.d. voor 
Adrianus Dankers-Mutsaars vanwege de 
familie; zijaltaar l.d. voor Antoon van 
Rooy; half 9 Ld. voor Mevrouw Hoyng
Derichs te Veghel overleden.

VRIJDAG 28 Januari: 7 uur pl. I.m. 
voor Jan van Susan te; Maria-altaar I.m. 
voor Rosalia 1 -Iermes-Schüller; Familie
altaar I.m. voor Gerardus Elissen; kwart 
voor 8 l.d. voor Gerardus v. cl. Broek
de Neijs, in de St. Petrus parochie over
leden; zijaltaar I.m. voor Wilhelmus Ver
santvoort; half 9 gez. cl. voor Elisabeth 
de Kort-v. cl. Elst vanwege haar ouders 
en zuster. 

ZATERDAG 29 Januari: 7 uur gef. l.j. 
(4) voor de Zeereerw. Heer Antonius de
Kort; zijn ouders, broer en zuster; Ma
ria-altaar I.m. voor Elisabeth de Kort
v. cl. Elst; Familie-altaar I.m. voor Ger
dina Verdonk-v. d. Braak; kwart voor 8
I.m. voor Maria v. d. Langenberg-v. cl.
Meyden; zijaltaar I.m. voor Petronella
van Dommelen-v. Run; half 9 I.m. voor 
Jacobus Cuppen.

Stichting "Vrienden van de B.O.V." 

• Voorbespreking van het Vriendenconcert
VAN DE 

BOXTELSE ORKESTVERENIGING 

1 Zaterdag 22 Januari 2-4-uur in "De Ark" 1 
Na die tijd kan geen zekerheid meer worden gegeven, dat nog 
plaatsen ter beschikking zijn ! ! ! 

Medewerking verlenen : 

Leiding: C. BEVERS en 
C. SUIJS.

GRÉ BROUWENSTEIN, Sopraan. 
JAN VAN MANTGEM, Tenor. 
BOXTELS GEMENGD KOOR. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
3e Zondag na Driekoningen. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Berna rel us Endstra. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
v. cl. Schoot.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus
v. cl. Schoot; 9 uur gez. huwelijksmis.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon
v. Griensven.
DONDERUAG: half 8 jrgt. voor Joanna
Maria hsvr. van Antoon v. Griensven. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus
v. Griensven.
ZATERDAG: half 8 jrgt voor Theresia
v. Griensven.

Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Adrianus v. Ger
wen, H. Hart. Dinsdag H. Mis voor Jo
hanna Maria v. Dinther, Lev. Rozen
krans. Woensdag 1-1. Mis voor Josephus 
Lavrijssen te Son overleden. Donderdag 
en Vrijdag H. Mis voor Marinus v. 
Zoggel in Indië overleden. Zaterdag H. 
Mis voor Willem v. Vroenhoven te 
Nuenen overleden. Maandag tot Don
derdag zevende voor , Johanna Maria 
v. Dinther.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

3e Zondag na Driekoningen 1949. 

ZONDAG: half 8 H. Mis tot genezing 
van vader en moeder; 9 uur H. Mis 
voor de heer Johannes Quinten; half 11 
Hoogmis tot intentie v. d. parochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen 
kerk, de 2de voor B. N. 
Op deze dag is het aanbidding tot het 
einde van de Hoogmis voor het Aposto
laat tot hereniging der kerken; half 3 
Lof met rozenhoedje, om God's zege
ningen te verkrijgen over Orion en de 
kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. mndst. 
voor Gertruda Manders. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria v. 
Kuringe-Veroude; hierbij wordt de kerk 
met een kaars vereerd; kwart over 8 
gez. mndst. voor Johanna Aptonetta 
Theresia v. Beers. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina Meulendijk-v. Venrooij; half 8 
H. Mis voor bijzondere intentie; kwart
over 8 geen H. Mis; half 10 gezongen 
Huwelijksmis. 
DONDERDAG: h�If 8 wekelijkse H.
Mis voor Maria de Punder-Huige; 
kwart over 8 H. Mis tot intentie v. d. 
leden der Godvruchtige vereniging ter 
ere v. cl. H. Theresia v. h. Kindje Jezus. 
VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor mej. Anna Maria Peijnenburg-v. 
d. Sande; kwart over 8 gez. mndst.
voor Gerardus Leijten. 
ZATERDAG: half 8 wekelijkse 1-1. Mis
voor mevr. Maria Maas-de Werd; 
kwart over 8 jrgt. waarbij de kerk met 
een kaars wordt vereerd voor Norber
tus v. cl. Wal, Maria Veraa en Meche
lina Goossens hsvr .. 
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. 
Op Maandag en Dinsdag om half 7 Lof
met rozenhoedje tot hereniging der 
kerken. 
De zelatricen van het Genootschap tot
Voortplanting des Geloofs worden ver
zocht in deze week de gelden van dit 
Genootschap op te halen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Marinus Veroude alhier en Johan
nes Cornelis de Bie in de parochie van 
het 1-1. Hart te Boxtel overleden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Petrus Deenen uit de 
parochie v. d. H. Petrus te Oirschot en 
Petronella Meulendijk uit deze parochie 
waarvan heden de 3cle afkondiging ge
schiedt; Wouterus Hendrikus Koppens, 
uit de parochie St. Jan te 's Bosch en 
Adriana Maria v. ·Hoof uit deze parochie 
waarvan heden de tweede afkondiging 
geschiedt. De gelovigen zijn verplicht 
de hun bekende huwelijksbeletselen, 
waarin niet gedispenseerd is, ten spoe
digste aan de pastoor der parochie be
kend te maken. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

3e Zondag na Driekoningen 
'.23 Januari 1949. 

ZONDAG: half 7 I.m. ·voor Mart. v. 
Hastenberg te St. Oedenrode overleden; 
8 uur I.m. voor Wilh. v. Vroenhoven te 

• Eindhoven overleden; 10 uur de Hoog
mis tot welzijn der parochie; 3 uur Lof, 
daarna jongenscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Adr.
v. Abeel en; half 8 z. j. voor Joh. v. cl.
Laar en Maria de hsvr.; 8 uur I.m. voor 
Joh. Bakx. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Maria 
Mart. v. Dijk; half 8 z.j. voor Corn. 
v. d. Laar; 8 uur I.m. voor Anna
Weymer.
WOENSDAG:_ 7 uur z.j. voor Christ. v. 

Dijk; half 8 z.j. Theod. v. d. Laar; 8 
uur I.m. Gerardina v. cl. Koevering als 
over!. lid Congreg. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Wilhel
mina Christ v. Dijk; half 8 z. j. voor 
Adriana v. cl. Laar; 8 uur I.m. voor Jo
hanna Maria Jac. v. Dinther overleden 
te Gemonde. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Laurentius v. 
cl. Velden; half 8 z.j. voor Maria Adr.
v. cl. Laar; 8 uur I.m. Petronella H. Ver
donk te Boxtel overleden. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Aclr. v. d.
Laak; half 8 z. j. voor Adriaan v. d.
Langen berg; 8 uur I.m. Adriaan v. Ger
wen te Gemonde overleden.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der
parochie; 8 uur I.m. tot bijzondere in- •
ten tie; 10 uur z.j. Henclrica Adriaan v. 
cl. Langenberg.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Cornelia Joh. 
Raaymakers. Dinsdag 7 uur I.m. voor 
Adriaan v. Gerwen. Woensdag en Don
derdag 7 uur I.m. voor Mart. v. Dijk. 
Vrijdag tot Zondag 7 uur I.m. Gerardina 
v. cl. Koevering; n.l. Vrijdag als overl.
lid H. Willibrord; Zaterdag als overl.
lid Moeder van Goede Raad; Zondag 
als over!. lid 0. L. Vrouw v. d. H. Eik. 
30e Gerardina v. d. Koevering te Ra
venstein overleden; Petronella Henr.
Ver'\:lönk te Boxtel over!.; Adriaan v. 
Gerwen te Gemonde overl.; Johanna 
Maria Jacobus v. Dinther te Gemonde 
overleden. 

Missie bus. 

Bij uitvaart van Gerardina v. d. Koeve
ring f 14,93. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
3e Zondag na Driekoningen 
Zondag '.23 Januari 1949. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
plechtige Hoogmis uit dankbaarheid bij 
gelegenheid van het 12½-jarig jubilé 
van de Eerw. Zusters. Tweede schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat en 
voor de nieuwe klokken. Na de middag 
om 3 u_ur plechtig Lof met rozenhoedje. 
Na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 4�, 
3e en 2e leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Deze week tot en met Dinsdag om half 
7 Lof vanwege de Internationale Bid
week. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis ·over!.' Familie 
van Gerven-v. cl. Langenhuysen • half 9 
jrgt. voor Wilhelmus van Dongen; 10 
uur plechtige Hoogmis uit dankbaarheid. 
MAANDAG: half 8 gez. jrgt. voor Al
bertus van Rulo 
DINSDAG: hai°f 8 jrgt. voor Cornelia 
van Dongen-v. cl. Boer. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Anna 
Maria van Dongen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt voor Corne
lia van Dongen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johanna van 
der Bruggen-Dominicus. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor· Cornelis 
Denissen en Cornelia Smulders hsvr. 
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 '.23 Januari '49. 

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Deze week Maandag, Dinsdag, Donder
dag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de ge
nezing van een zieke; half 9 voor Pas
toor Otterbeek; 10 uur voor Willem van 
der Linden. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor Cornelia van Hal
van Riel. 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Caspar 
van den Aker; half 8 voor Willem van 
der Linden en Cornelia de Bie. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna van 
Feldb�ugge-9tter_beek; 9 uur tot bijzon
dere 111tent1e b11 gelegenheid van een 
40-jarig huwelijksfeest.
DONDERDAG: half 8 voor Hendricus
van de Weijcleven en echtgenote. 
VRIJDAG: half-8 voor Mevrouw Hen
ket-\Vindstosser.

Kleine Weetjes 

ALS EERSTE 
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ 

in Europa brengt de K. L. M. de Convair 
Liner,, welke met ingang van 17 Jan. de 
verbinding van Amsterdam met Parijs, 
Kopenhagen en Stockholm zal onder
houden. Door deze vliegtuigen, met een 
kruissnelheid van 450 km per uur, is het 
mogelijk in 90 min. naar Parijs te vlie
gen, in 115 min. naar Kopenhagen en in 
3½ uur naar Stockholm. 
Tweemaal daags wordt nu de vlucht 
Amsterdam-Parijs v.v. gemaakt. 

\ 



R.K. Uitleenbibliotheek is verplaatst van K.J.V.-huis naar Burgakker 1 
Hiermede danken wij . de 
Eerw. Heren Geestelijken, 
Dokter Kluijtmans en Zus
ter van Kempen voor de 
verzorging gedurende de 
ziekte van onze dierbare 
Echtgenote en Moeder 

JOHANNA v. HAMOND-
HOFFMANS 

en familie, buurtbewoners 
en kennissen voor de be
langstelling getoond tijdens 
ziekte en bij overlijden en 
begrafenis. 

A. M. v. Hamond
en Kinderen 

Van Coothstraat 11. 

Vanuit de Oost wensen wij 
familie, vrienden en beken
den een Zalig Nieuwjaar. Ver
der danken wij allen hartelijk 
voor de vele beste wensen die 
wij voor Kerstmis en Nieuw
jaar hebben ontvangen. 

KOOS MICHIELSEN 

JAN v. d. BRAAK 
Medan 

Wij wensen familie en ken
nissen een goed verblijf in 
Holland. 

FAM. ROOYAKKERS. 
M.S. ,,Sibajak".

Te koop bij B. v. d. Heijdcn: 
een laagkar, heren- en dames
ruwiel, uittrektafel en linnen
kast, kamerkacheltje en twee 
grote kinderledikanten. Lan
genberg 26. 

Te koop: zo goed als nieuw 
damesrijwiel. Van Hornstr. 18. 

Te koop: een prima luidspre
ker. Te bevragen Nieuwe 
Kerkstraat 12. 

Te koop wegens plaatsgebrek: 
een linnenkast. Van Cooth
straa t 11. 

Te koop: een toom beste big
gen N. L., w;iarvan gemerkt 
voor stamboek, bij A. v. d. 
Pasch, Tongeren 70. 

Te koop: een guste zeug. Wil 
ook ruilen tegen drachtig var
ken. Joh. van Rosm::den, Kas
teren B 31 a, Liempde. 

Vrij werkman heeft nog 3 à 4 
dagen of halve dagen gelegen
.heid voor magazijnwerk of 
dergelijke. Keuze van dagen 
na overleg. Brieven onder nr. 
47, Molenstraat 19. 

Nette Dienstbode gevraagd 
tegen 1 Februari. Markt 23. 

Te koop ·gevraagd: woonhuis 
met tuin, gelegen te Boxtel of 
naaste omgeving, dat binnen 
afzienbare tijd door koper be
trokken kan worden. Aan 't 
zelfde adres gevraagd een 
goede Fruitboomsnoeier, om 
'n verwaarloosde boomgaard 
'ns flink na te zien. Brieven 
onder no. 22, aan het Bureau 
van dit blad. 

R.K Meisje, 19 jaar, goede
referenties, zag zich gaarne
geplaatst in een gezin voor
dag en nacht. Uitsluitend
Boxtel. Op goede behandeling

• zal meer worden gelet dan op
hoog loon. Brieven onder no.
181, bureau van dit blad. 

Te koop gevraagd: enige kar
ren prima stalmest. A. J. M. 
v. Elk, 13urgakker 16B.

Te koop: een linnenkast bij 
Th. Voets, Nieuwstraat 190 D. 

Adverteert in 

Brabants Centrum 

Te koop z.g.a.n. biljartqueu. 
Stationstraat 226. 

Alg, Jaarvergadering 
van de 

Rijvereeniging St. Martinus 

op Woensdag 26 Januari 

o·m 7 uur bij C. v. d. AKER
,,In de Ketting". 

LAAT Uw Rijwiel 
repareren bij 

W i l lem van R o o ij 
BOSSCHEWEG 96 

Vakkundig• Snel, Goedkoop 

Hoe-nderpark "De Meezenhof'' Boxtel 
leverde in Boxtel en Omstreken reeds 

tienduizende goede kuikens. 
Waarom zoudt Ge elders gaan zoeken, wat 
Ge dicht bij kunt vinden ? Wie dit jaar 
goede kuikens wil, kan zijn kuikextbon in• 
leveren bij : 
Th. v. d. Mcijden, A 113 Esch J. Verhoeven, Mijlstraat Boxtel
H. Rijken, Besselaar, FJ0 Gemonde J. v.d. Sande, Molenstr.14 "
J. v .. d. Sande, B 70 Liempde A. Brands, Luisscl 19 "
J. v. Aarle, B 74 Liempde A.v. d. Hcijden, Langenb. ,,

of bij ondergetekende. 
Soorten: Witte leghorns en lslanders en 

Gekruiste W. Legh. x Australorp en 
Islander x Patrijs Leghorn. 

Gekruiste zijn sterk en leggen veel. 
Prijs 45 cent. Desgewenst gesext en geleewiekt. 
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/ Gratis 
8paren 

Alleen 611 Spar 
k, uldenlers 

gratis spaarzegels 
� en de beste merken. 
' Koop vellig De beste '\'� 

/ waren en grati 

/ • sparen 

onze 

EXTRA 
1 AANBIEDINGE 

Deze week: 

� Bij aankoop van:

/ 
4 pakjes pudding 

1 0 zegels extra 
/ 1 flesje puddingsaus 
/ 1 0 zegels extra 
/ 250 gr. suikerwerk 

/ 1 0 zegels extra 

/ 250 gram koekjes 
of biscuits 

/ 5 zegels extra 

/ Geldig tot Donder

/ dag 27 Januari. 

/ 
* 

/ En altijd in elk pakje 
.,Land van Belofte" 

/ koffie en thee 

BOXTEL, MARKT 19 

/ 

' 

Voor 'n Karpet naar Witteveen? 
Ja ! ! want a.s. D i n s  d a g
2 5 J a n u a ri beginnen wij 
met 'n speciale verkoop van 

VLOERKLEDEN 

200 x 300 cm vanaf f 28.90 

� J Willeoeen 
Woninginrichting • Boxtel. 

.-1. 

Wilt U 
weer eens vooroorlogs smullen ? 

• 

Deze week geven wij voor reclame 
Gesorteerde slagroom•gebakjes 

met chocoladebollen. 
Zonder inlevering 

voor 20 cent per stuk. 
Profiteert er van, maar bestel tijdig. 

Banketbakkerij A. v. Duren-Schollen 
Boxtel = Breukelsestraat 62 • Telefoon No. 274 

MISSIEA VOND 
ten bate van de MISSIE,NAAIKRING 

Opvoering van het Toneelstuk 

KRUIS EN ZAAD 
o. I. v. Pater de Koning W.P.

OP DINSDAG 25 JANUARI

in De Ark 
Entree f 1.
Aanvang 7.30 uur 

Kaartverkoop aan De Ark 
op de dag der uitvoering en 
pläatsbespreken va,, 12,1 uur 

• Haar uiterlijk is goed verzorgd!
• Zoudt U dit over Uzelf ook niet graag horen zeggen 7

DAT KAN!! 
Bezoek de demonstratie met de Ever Yours schoon
heidsproducten op MAANDAG 31 JANUARI en 
DINSDAG 1 FEBRUARI 1949 in ons bedrijf. 
Behandeling en voorlichting door een bekende en 
erkende schoonheidsspecialiste. - Gaarne plaats
bespreken, behandelingen en toegang G R A T  I S. 
ALS STEEDS TOT UW DIENST. 

DAMES KAPSALON EN PARFUMERIE 

M. J. VAN DEN BROEK
e BREUKELSESTRAA T 34. BOXTEL e

Nog slechts 2 dagen 
kunt U profiteren van de extra 
koopjes zonder punten bij : 

F. J. Witteveen's 
Manufacturen en Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18 - Boxtel. 
Zie etalage. Zie étalage.

1
Op alle overige niet-puntenvrije artikelen, 
welke voorradig zijn, geven wij 

10 % korting. 

A.s. Maandagmorgen om 9 uur begint onze-

R esf anf en-0 p f Ui m ing 
Alle r·esta�te n·zullen tegen 
spotprijzen worden uitverkocht. 

Voornamelijk kwaliteitsgoederen welke 
wij niet meer in onze collectie houden 

of welke iets beschadigd zijn. 

Ziet Zondag onze étal�ges. 

Heel Boxtel spreekt over de Restanten-Opruiming 

,,In den Ooievaar'' 
Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK 

STATIONSTRAAT 43 BOXT EL. 
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BEPERKT UIT VOORRAAD 

C ? HuiE�E�:zon 
compleet met pannen 

Keuze uit meerdere modellen 

C • ONZE fornuizen zijn 
_ een practisèh bezit en 

EEN SIERAAD 

vo o r  uw keuken 

VAN BOXTEL N.V. 
RADIODIENST EN HANDELMAATSCHAPPIJ 

Bosscheweg 17 • BOXTEL • Telefoon 479 
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Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Bela�tingzaken
-

Vertaalwerk 
Spaans • Frans 
Duits • Engels 

wordt door mij verricht. 
Brieven onder no. 36 

DE BESTE 

VIEOINOSVR!ENDEN 

BROOD MET ICAAS 
van 

n.c.vas

STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

//oor Kaas en Vis 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak • • 'en Koopt bij Bert van den Braak ■
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 • 

Als het gaat - over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

'N LUST VOOR HET OOG! 
is het bezichtigen van onze étalages. 

Zaterdag en Zondag étaleren wij 

'n Pracht gotbieke .Slaapkamsr 
in zeer royale uitvoering met toilet. 

Compleet f 945.-. 

Jn Exclusieve Eetkamer 
in de allerbeste uitvoering met prima 
bekleding. 

Compleet f 1295.-

J � W� 
Woninginrichting Boxtel. 

1 

DRUKKERIJ. TIE_LEN_ is de drukkerij voor handels-, reclame- en. familiedrukwerk 
, . 

/ 

/' 5 zegels extra 

* 

DE 

SPAR 
ZELFST AND1G 
KPIJIDE 

iÊi;;;; 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL _EN 

3let tid,t Ut, de dodede 

Nog g�at de mensheid gebukt onder de 
gevolgen van de vreselijke wereldoorlog, 
en weer is op alle delen der wereld strijd 
en verwoesting. Met angst wordt gedacht 
aan het gevaar van een nieuwe wereld: 
oorlog. 
Door zijn over het algemeen materialis
tische levenshouding, is de mens ge
neigd daarbij alleen te denken aan eigen 
lijfsbehoud. Om dat behoud van het 
leven, en, zo mogelijk, van een goed 
leven vooral, draaien zijn gedachten. Als 
het er op aankomt, kunnen geest en cul
tuur .bem gestolen worden, mits maar 
het leven en liefst ook het levenspeil be
houden blijft. Doch indien we ons uit
sluitend dáárop instellen, zal het leven 
altijd bedreigd lijken. Is het niet door 
oorlog, dan door ziekte, door crisis, door 

· concurrentie en andere gevaren. Velen,
die ook nu nog een goed leven hebben, 
mopperen desalniettemin over het on
prettige van een- leven in deze tijd, zo
als zij en anderen het echter evenzo 
deden in andere tijden. 
Doch áchter de materiële dreigingen 
liggen de mogelijkheden van èle geest. 
Slechts door zijn geestelijke instelling 
zal de mens in staat zijn de materiële 
bedreigingen te ontgaan of te onder
vange·n. Ook als het niet bij een bedrei
ging blijft, kan de geest in staat zijn er 
het vreselijke aan te ontnemen. De mens 
van deze tijd is zich te weinig ervan. 
bewust, dat hem immer kracht naar kruis 
gegeven wordt, mits zijn geestelijke in
stelling gezond is. 
Het is dat bestaan van een geestelijk 
leven bij de mens, waarop wij nog eens 
wilden wijzen.- Dat geestelijk leven om
vat niet alleen het religieuze. Het is o.i. 
meer nog, niet te omschrijven in een 
woord. Het is ons meegegeven als het 
leven zelf. En onbewust behoeden wij 
het ook evenzo als het leven zelf, ieder 
op zijn manier. 
Aan alle nood en moeilijkheden kan 
onze geestelijke instelling het dreigende 
ontnemen. En de kracht van de geest 
groeit met de bedreiging van het leven. 
Als we ons daar maar van bewust zijn, 
vediest de bedreiging haar angstwek
k�nd karakter! Dan zijn wij in staat de 
zorgen van het (materiële) leven koel
bloedig in het oog te zien, er weerstand 
aan te bieden, maar ook ze te onder
gaan als het moét. 
Dan �estaat echter ook dé mogelijkheid, 
dat mt de mensheid zelve de kracht 
groeit tot verbetering van de situatie. 
Het is onze geestelijke instelling, die 
hierop invloed kan uitoefenen, niet onzè 
materiële krachten op welk gebied dan 
ook. Te weten, dat ieder mens deze 
geestelijke krachten met· zich draagt,' 

·moge ons toch een lichtpunt zijn in deze
donkere dagen. Mogen wij ons geestelijk
leven als de zoó achter de dreigende
(materiële) wolken zien.

Plaatselijk Nieuws·
TEGEMOETKOMING BIJ VRIJWIL
LIGE BESCHIKBAARSTELLING
VAN WOONRUIMTE.

f 400,- en circa 66 % van de huur
waarde, als boven bedoeld. 
Nadere inlichtingen betreffende voren
staande regeling kunnen worden inge
wonnen ter gemeentesecretarie. 
SCHOLING - HERSCHOLING. 
�et b:roep van terazzowerker is lange 
Jaren m ons land in handen gebleven 
van Italianen. En nog steeds treft men 
in de gr?te steden firma's aan, op ter
ra_7zo_9eb1ed, van Italiaanse oorsprong. 
Z1J z11n het dan ook die dit vak uit
oefenden omdat het voor ons Hollanders 

. iets nieuws was. Daarin is veel veran
dering gekomen en zijn er tal van vak
bekwame terrazzowerkers onder onze 
mensen aan te wijzen, maar toch is dit 
aantal nog te gering. Er is vaak gebrek 
aan vaklieden op dit gebied wat reden 
peweest is om aan de Rijksw'erkplaats te 
s-Hertogenbosch een cursus te verbin
den voor opl•iding voor terrazzowerker. 
Deze cursus 1s intussen aangevangen en 
er bestaat nog gelegenheid tot directe 
deelname. 
De gehele cursus duurt 7 �aanden en 
is . a_ls volgt onder te verdelen. Voorop
leidmg �vaterpas-oefeningen, duur ± ½ 
week, timmeren in timmerwinkel ± 2 
weken alsmede vijloefeningen voor di
verse zagen, heel veel stucadoorswerk ± 
6 weken, betontimmeren en betonvlech
ten ± 2½ week, gedeelte van de na
t�ursteen-cursus en ten slotte naar scpat
tmg ± 15 ·weken terrazzo. 
De terrazzo-leraar is een Italiaan met 
uitzonderlijke vakbekwaamheid terwijl 
de overige vakken behandeld I worden 
door werkmeesters uit die vakken 
Verder wordt voldoende aandacht • ge
schonken aan theorie, tekening-lezen 
met de beginselen van projectie-leer. 
Minimum leeftijd tot deelname is 18 
jaar, maximum 30 uiterlijk 35 jaar. 
E: wordt een loondervings-vergoeding mtbetaald van f 15,- tot ruim f 30 -

. per week, terwijl reiskosten verg�ed worden. 
Gegadigden uit Boxtel, Liempde en Esch kunnen zich aanmelden op het Arbeidsbureau te Boxtel, Rechterstraat 80. 
SECOURS CATHOLIQUE. 
D_oor het ,.,Secours Catholique" in" Franknik worden kinderuitzendinoen van katholieke kinderen gepropag;erd en bevorderd. Door toedoen van dit Franse Liefdewerk zullen weer verschillende groepen Franse kinderen naar Nederland worden uitgezonden. Deze kinderen zijn gezond, maar ondervoed en de bedoeling is, dat ze hier 3 maanden bij particulieren zullen worden ondergebracht, om aan te sterken en lichamelijk en geestelijk op kracht te komen. Ze hebben de leeftijd van 5 tot 12 jaar en zullen bonnen voor textiel en- levensmid
delen ontvangen. Begin April zal de eerste uitzending in Nederland worden verwacht. Degenen, die bereid zijn voor 3 
maanden een Frans kind te willen opnes 
1;,en kunnen zich hiervoor melden bij 
ae rarochiële helpster, Mej. v .. d. Ven, 
hechterstraat 12. Verdere inlichtingen 
zullen zo spoedig mogelijk worden ver-
strekt • • 

BRABANTS TONEEL SPEELT 
"ZUSTER ANNUNCIAT A" IN HET 
ST. PAULUS-JEUGDHUIS. 
Op de Zondagen 30 Januari en 6 Fe
bruari speelt de Boxtelse toneelgroep 
,,Brabant's Toneel", in het St. Paulus-

Ter verduidelijking van hetgeen hierom
trent in de pers reeds is verschenen
laten wij hieronder een korte uiteenzet�
ting volgen van de· regeling van de Mi
nisters van Binnenlandse Zaken, Weder-

, opbouw en Volksbuisvesting en Finan-
• ciën van 31 December 1948 nummer

" Jeugdhuis, aan de Nieuwstraat Zuster 
Annunciata", een drama met �e� voor-

4717. 
De beschikking beoogt .de remmende
werking op een doelmatige verdeling van
woongelegenheid over de bevolking, wel
ke tot nu toe bestond op te heffen. De
hieruit voórtvloe1ende kosten moesten
immers door betrokkenen tot op heden
zelf worden voldaan. Hiertoe achtte
men een regeling noodzakelijk, krach
tens welke ook bij het vrijwillig ter be-·
schikking stellen van woongelegenheid
van Overheidswege in de hieruit voort
vloeiende noodzakelijke kosten wordt
bijgedragen.
De gevalle.n waarin door het rijk in de
kosten, zal worden tegemoet gekomen
kunnen tweeërlei zijn:
1. voor voorzieningen, welke geschie-

., den om aan meer gezinnen dan waar
voor het pand zich oorspronkelijk leen
de, woongelegenheid te verschaffen,
zonder dat daarbij de eigenaar ge:
baat is;
2. indien iemand voor bij hem in ge
brurk zijnde woonruimte vrij te maken
kosten-moet maken voor verhuizing.
Uitgangspunt van de regeling is dat de
kosten na 1 Januari 1949 moeten zijn ge
maakt en de kosten cl.oor de gemeente
worden vergoed. ·Het Rijk kamt aan de
gemeente tegemoet tot 75 % der werke
lijk door de gemeente betaalde vergoe-
ding en ten hoogste: . • 
1. voor· voorzieningen: f 300, per per
ceel en
2. voor vethuizing: e�n bedrag gelijk
aan 50 % van de huurwaarde van de
ontruim.de woning (of gedeelte), vast
gesteld overeenkomstig de Wet op de
Personele Belasting 1896.
In verband hiermede zullen de gemeen
tebesturen als regel niet verder gaan
dan een vergoeding van respectievelijk

spel en drie bedrijven. 
"Zuster Annunciata" speelt zich af in 
Tsjechoslowakije in de tijd, dat getracht 
werd de kloosterzusters in de zieken
huizen te vervangen door leken-verpleeg
sters. Door vuige laster en beschuldigin
gen worden de zusters in discrediet ge
bracht maar zij gaan door het leed van 
lijdende mensen zoveel mogelijk te ver
zachten, al oogsten zij weinig meer dan 
ondank. 
Ongetwijfeld zullen vele toneelliefheb
be_�s boveng•enoemde Zondagen dit aan
gnJpende stuk, geregiseerd door Frans 
van Oers uit Boxt�l, in het St. Paulus
Jeugdhuis gaan zien. 
KATH THUISFRONT ST. PETRUS. 
Vogeltentoonstelling in het K.J.V.-huis. 
Zoals wij reeds eerder berichtten zal er 
Zaterdag 29 en Zondag 30 Jan'uari in 
het K.J.V.-huis een prachtige vogelten
toonstelling worden gehouden door de 
Boxtelse afdeling van de Nederlandse 
Bond van Vogelvrienden. 
Men zal er de fraaie resultaten van de 
liefhebberij van de Boxtelse vogelvrien- , 
den kunnen bewonderen en daarbij te
vens een duit in het zakje kunnen doen 
voor de verzorging van de jongens in 
Indië, want de entreegelden van deze 
tentoonstelling (slechts 10 cent) zijn be
stemd voor Katholiek Thuisfront die 
zich belast heeft met de organisatie van 
deze vogelshow. 
De tentoonstelling is geopend: Zaterdag 
29 Jan van 3 tot 10 uur, Zondag 30 Jan. 
vatJ voormiddag 10 uur tot 's avonds 
10 uu� 
Men ziet: de entréeprij_s en d� openings
uren maken het voor iedereen mogelijk 
om op deze dagen een bezoek aan het 
K.J.V.-huis te brengen wat dan ook van 
iedereen zeker verwacht wordt. 

Bij de Zilveren Bruiloft van M. v. Rooy
Hobbelen werd door Henrica v. cl. Laak 
f 11, 15 opgehaal<l voor Katholiek Thuis
front. Hartelijk dank! 
GOUDEN BRUILOFT. 
Wat in het vat is, verzuurt niet zo denkt 
het _feestcomité er over, dat de1zer dagen 
begmt met de voorbereidende werk
zaamheden voor de gouden bruiloft, die 
het echtpaar J. v. d. Ven-Van Lieven
ogen., Bosscheweg 131, op 26 Mei (He
melvaartsdag) hoopt te vieren. Moge 
het feestcomité slagen in zijn opzet, er 
een onvergetelijke dag van te maken . 
VERKEERSONGELUK. 
Zond_agmiddag omstreeks 3 uur had op
de Emdhovenseweg, nabij de brug, een 
verkeersongeval plaats doordat een 
wielrijder, over een op 1 de fietspad lig
gende steen rijdende het stuur verloor. 
Hij slingerde toen d; rijweg op en werd 
door een auto aangereden en zo zwaar 
g�_wond, dat hij, nadat hem geestelijke 
b1istand was verleend naar het zieken
huis te 's-Hertogenbo�ch moest worden 
overgebracht. 
De wielrijder was uit Eindhoven af
komstig. 
GESLAAGD. 
Voor het examen Kantoorstenograaf 
van de Stichting "Hendelsexamens" 
slaagde onze plaatsgenote Mej. P. Lan
genhoff en de Heer A. v. Mensvoort 
te Gemonde. 
Mevrouw A. Robben-Ackennan alhier, 
behaalde te Utrecht het onder Rijkstoe-
zicht afgenomen examen voor Co-
pieerder". " 

MEERVOUDIGE 
VAKWERKBEKRONING. 
Op de Slagerstentoonstelling en Vak
wedstrijc\, welke 25 en 26 Januari te 
�indhoven gehouden is, behaalde onze 
Jonge slager Ad v. Nistelrooij, 6 prijzen 
en een eervolle vermelding. 
\'001 waar een mooie prestatie, het ver
melden waard. 
EMIGRATIE. 
-Mèt vele andere Nederlandse boeren-
• eezienen ,:af de Boxtelse familie L. v. d.
Heyden-v. d. Ven met zes kinderen naar
Amerika emigrèren.
Maandag 31 Januari zullen zij met de
�,Veendam" uit Nederland vertrekken
met bestemming Kimberly (N. Amerika),
In de streek waar de familie zich zal
vestigen bestaat de bevolking voor 50 %
uit Nederlanders, waarvan het meren
deel Brabander is.
GESLAAGDE BLINDENAVOND.
Het is een gelukkig initiatief gebleken,
dat de senioren-verkenners uit de St.
Petrusparochie namen, toen zij de Di
recteur van het Blindeninstituut te
Grave uitnodigden om in het St. Pau
lus-Jeugdhuis een blindenavond te ko
men verzorgen, waarvan de organisatie
geheel aan de verkenners zou mogen
worden overgelaten.
Niet minder dan f 370,- kon op het
einde van de avond aan de directeur
worden overhandigd, als netto-opbrengst
van de toegangsprijzen voor een leer
zame en interessante lezing met demon
stratie eq van een loterij, die buitenge
woon vlot ging en waarvan de prijzen
door de blinden zelf vervaardigd waren.
Hier werd prachtig liefdewerk verricht
en een woord. van lof aan het adres van
de verkennerij uit de St. Petrusparochie
is zeker op zijn plaats.
DE TUJNBOUWVERENIGING
AFD. BOXTEL
hield vorige week Donderdag hare jaar
vergadering, waarop, na afhandeling van
de jaarverslagen, door Ir. van Gils een
lezing werd gehouden over bestrijdings
middelen, speciaal de winterbespuiting.
Door de vele vragen welke na de lezing
gesteld werden, kwam de belangstelling
voor het onderwerp tot uiting.
Mededeling werd gedaan omtrent een
cursus in motortechniek, terwijl ook
werd besloten op korte termijn een
snoeidemonstratie te doen geven.
De heer Op 't Hoog, die benoemd werd
tot technisch adviseur der vereniging,
deed. vervolgens nog enige mededelin
gen over de bijzondere teeltvergunnin
gen en de teelt van aardbeien en zwarte
bessen.
MISSIE-AVOND.
Voor een goed bezette zaal gaf de Box
telse Missienaaikring haar jaarlijkse Mis
sieavond. Het is nog niet zo heel ge
makkelijk telken jare het missielievend
publiek in een andere omlijsting van
een missie-avond te doen genieten. En
toch zal iedere bezoeker het getuigen,
dat de keuze van de Missienaaikring dit
jaar zeker verantwoord is geweest. De
gehele avond stond onder de leiding van
Pater de Koning van de Witte Paters,
die hiermede een poging heeft gewaagd,
om de propaganda voor het missiewerk
eens in een andere vorm te gieten en
we menen niet anders te kunnen zeg
gen, dan dat hij hier deze avond geheel
in geslaagd is. In het eerste gedeelte
werd een lezing met lichtbeelden gege
ven, die smaakvol werd omlijst met aan
gepaste muziek. Prachtige kleuropnamen
van land en volk deden ons nader ken-

nis maken met het missiegebied in Mid
den Afrika. En het bracht ons dichter 
bij de werkelijkheid, die we tot heden 
slechts kenden uit de beschrijvingen in 
de Annalen en de verhalen en <le foto's 
vari de Missionarissen. 
Onder de pauze werd nog eén smeed
ijzP.ren lamp verloot, waarvan de op
brengst was: f 87,13, een bedrag, dat 
erg welkom zijn zal in de kas van de 
Naaikring, temeer, daar alle materiaal, 
voor dit werk nodig, nog erg prijzig is. 
En na de pauze kwamen enkele Box
telse jongens met het Toneelstuk: Het 
Kruis in de Zaaizak. Deze Boxtelse jon
gens, waarvan de meesten nog nooit op 
de planken hadden gestaan, hebben zich 
een tijd geleden verenigd tot de. Bomito 
(Boxtelse Missie Toneelclub) onder de 
leidin� van Pater de Koning en hebben 
zich beschikbaar gesteld om overal in 
den lande te spelen voor 1de Missie. Hoe-· 
wel men kon merken, dat men hier nog 
met amateurs te doen had, kan men· er 
zeker van zijn, <lat verschillende krach
ten tot meer in staat zullen zijn. En het 
puHick was dan ook over dit .eerste 
optreden in grote lijnen zeer voldaan. 
A�.n het slot dankte de Geestelijke Ad
vii,cur namens alle aanwezigen dan ook 
Pater de Koning voor de geslaagde 
avond, die hij het publiek met zijn jon
gens had bezorgd. En tevens sprak hij 
nog een woord van waardering over de 
dames, die haar vrije· tijd beschikbaar 
stellen om te naaien of te borduren voor 
de Missie. Want al zijn deze vanavond 
niet voor het voetlicht getreden, zij zijn 
her, die de Missienaaikring in Boxtel 
duen zijn, wat ze is: een daadwerkelijk 
meewerken voor de missionarissen in den, 
vreemde. I -lij spoorde vooral de jongeren 
aan. om dit mooie en sympathieke werk 
actiei- te doen toenemen. En hiermede 
kan de J\Jissienaaikring terugzien op een 
gesbagc!e avond. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
GEBOREN: Yvonne M. dochter van J. 
v. Nooijen 'en J. A. M. van Haren -
Johannes H. zoon van Fr. J. v. Liempt
en E. J. v. cl. Besselaar - Cornelis C. J.
zoon van H. M. v. Kempen en M. Th. v.
Weert - Johannes A. zoon van A. J. v.
d. Steen en M. A. Calsijn - Ida J. M.
dochter van A. H. v. Oorschot en H.
G. v. d. Heijden - Lambertus P. M.
zoon van P. J. v. d. Steen en A. v. d. 
Langenberg - Andries F. M. zoon van 
M. v. d. Aker en Fr. C. Verhoeven -
Hendrikus A. J. zoon van J. H. Hage
meijer en P. v. d. Bogaard - Louisa
dochter van W. M. J. Schellen en A.
Merks - Coleta N. J. C. dochter van
C. de Jong en C. W. A. v. Kempen -
Theodorus A. M. zoon van J. A. M. de
Laat en A. v. d Heijden.
ONDERTROUWD: Franciscus C. de
Bresser en Maria van de Loo - Alber
tus A. Verheijdèn en Gerdina C. Hoff
mans - Wilhelmus J. van den Bogaard
en Johanna Schellekens - Gerardus J.
Fr. van de Wiel en Johanna Aa van de
Pas - Ludovicus J. P. A. Meister en
Christina H. Breuer.
GEHUWD: Lambertus C. -van Breugel
en S. R. M. Lavrijsseri.
OVERLEDEN: Wilhelmina J. Brands,
echtg. van J. v. d. Anker, oud 61 jaren
- Josina van Grinsven, wed. van J. v. '
Grinsven, oud 68 jare�
EERW. ZUSTERS VAN ST. JOZEF
ZORG 12½ JAAR IN ESCH. 
Ofschoon de Zusters van St. Jozefzorg 
in hun• bescheidenheid de wens koester
den, dat men de dag, waarop zij zich 
12½ jaar geleden in Esch vestigden, stil 
voorbij zou laten gaan, hebben de in
woners van Esch de gelegenheid om de 
Zusters eens hartelijk te huldigen niet 
voorbij laten gaan. 
Zaterdagmiddag begon het feest met de 
huldiging door de bewaarschoolkinderen 
en de leerlingen van de lagere school, die 
bij de Zusters het bewaarschoolonder
wijs gevolgd hebben. Met zang en voor
dracht, bloemen en geschenken gaven 
de kinderen blijk van hun waardering. 
Bij deze huldiging merkten we naast de 
Zusters van het klooster te Esch, ook 
de Overste uit Brussel en haar assisten
te voor Nederland, de overste uit 
Texel op. 
In de Plechtige Hoogmis, die Zondag 
werd opgedragen, hield de Zeereerw. 
Heer Pastoor Hackfoordt de feestpre
dicatie. 
Op de receptie, die hierna plaats vond 
was bijna geheel Esch aanwezig om d� 
Zusters hun hartelijke gelukwensen aan 
te bieden met dit koperen jubileum en 
hen te danken voor het bewaarschoolon
derwijs, de ziekenverpleging en de zorg 
voor de kerk, gedurende al deze jaren. 
Na het Lof, vendelde de Schutse op het 
kermisterrein en voerde de zangvereni
ging enkele werken voor dames- män
nen- en gemengd koor uit,. als sl�t van 
dit programma werden reidansen uitge
voerd. 
De Zeer Eerw. Heer Pastoor dankte 
voor de gebrachte hulde en de collecte 
die ruim f 600,- had opgebracht. . ' 

* * * 

De Orde van de Zusters St. Jozefzorg 
zal 28 Augustus van dit jaar haar 100-
jarig bestaan vieren. 

.28 JANUARI 1949 

OMGEVING 

Toets der Critiek 

VRIENDEN CONCERT. 
Voor een bijna uitverkochte zaal gaf de 
Boxtelse Orkestvereniging haar jaarlijks 
vriendenconcert, waaraan werd medege
werkt door de Sopraan Gré Brouwen
stein, de tenor Jan van Mantgem en het 
Boxtels Gemengd Koor. 
Maar voor wij beginnen aan de beschou
wing van het concert zelf, moeten wij
onze grote waardering uitspreken voor 
de durf én het élan, waarmede directie 
en orkestleden dit wel erg zware pro
gramma hebben aangepakt. Er is reeds 
veel bereikt in de slechts korte tijd, dat 
Boxtel een Orkestvereniging bezit. Ze
ker, het peil moet nog worden opge
voerd, maar wanneer allen dezelfde goe
de wil tonen en zich de opofferingen 
blijven getroosten, di� een degelijke stu
die onherroepelijk vraagt, dan zijn wij 
niet bang voor de toekomst. Maandag
avond heeft de B.O.V. nadrukkelijk haar 
bestaansrecht onderstreept door haar 
vrienden een programma aan te bieden, 
dat de algemene waardering van het aan
wezige publiek ten volle waard was. 
Niemand had de verwachting hier een 
eerste klas uitvoering te horen, omdat 
men wist, hoe jong deze vereniging nog 
is, die practisch geheel bestaat uit dilet
tanten. Bovendien bleek, dat het pro
gramma zelfs voor een • beroepsorkest 
een vrij moeilijke opgave geweest zou 
zijn. 
Vóór de pauze werden ons gebracht: de 
ouverture uit "Rosamunde" van F. 
Schubert voor orkest, Ballet "Egyptien" 
van Luigini, ,,Volendet ist das Haydn, 
Werk" uit die Schöpfung van Haydn, 
fragmenten uit de opera "Tosca" van 
Puccini en het Halleluia koor uit het 
oratorium "der Messias" van F. Händel. 
Eenieder zal het met ons eens zijn, dat 
dit het beste gedeelte was, ondanks het 
feit, dat ons hier de zwaarste werken 
gebracht werden. 
In het tweede gedeelte werden uitge
voerd de ouverture "Leichte Cavallerie" 
van F. von Suppé, ,,Gold und Silber"' 

van F. Léhar (wat o.i. niet goed paste 
in het geheel) en Fragmenten uit de 
opera ·,,cavallt!ria Rusticana" van 
Mascagni. 
In de orkest-werken en begeleiding viel 
�s op, hoeveel moeite men had om de 
stemming tussen blaas en strijkinstru
menten geheel zuiver te maken. We me
nen, dat de oorzaak hiervan ligt in het 
niet zuiver afgestemd zijn van sommige 
blaasinstrumenten. Daarnaast werd de 
leiding niet altijd op de voet gevolgd, zo
dat de maat daardoor soms in het ge
drang kwam. 
Het koor voerde de zeer zware orato
riummuziek goed uit, al moet het ons 
van het hart, dat de bezetting van tenor
en bas-partij niet vol genoeg was in ver
houding tot sopranen en alten en de 
begeleiding. Duidelijk sprak dit in het 
koor der landslieden, waar het volume 
der mannenstemmen· absoluut te klein 
was. 
Bewondering hebben wij voor de beide 
solisten, die hun medewerking verleen
den. Gré Brouwenstein veroverde aller 
harten door een gevoelvolle vertolking 
van de aria "Visi d'arte, visi d'amore", 
en Jan van Mantgem zong zijn laatste 
aria in dit programma zó prachtig, dat 
een niet al te sterk begin hierdoor vol
komen genivelleerd werd. Hun soms wat 
vrije opvattingen maakte het volgen door 
het orkest hier en daar erg moeilijk, 
mede doordat de solisten wegens plaats
gebrek vrij· lastig stonden opgesteld. 
Resumerend moeten wij nogmaals onze 
waardering uitspreken voor het gebode
ne. Het was een mooie avond, een 
avond van diep kunstzinnig genot, een 
avond, die ons lang zal heugen. Er wa
ren onvolkomenheden, goed, maar het 
geheel voldeed. 
De weg naar de bovenste trede is een 
lange en moeilijke weg. Moge de B.O.V. 
die bereiken, dank zij onverzettelijke 
wilskracht en doorzettingsvermogen. Dan 
zal Boxtel nog trotser op haar zijn. 

GEMONDE 
KATHOLIEK THUISFRONT. 
Op de uitvaart van de Wed. van Din
ther werd een bedrag van f 6,84 inge
zameld ten bate van Katholiek Thuis
front. 
LOTERIJ R.K.J.B. GEMONDE. 
De trekkin� der loterij, die aanvankelijk 
was vastgesteld op 20 Januari, is uitge
steld tot Maandag 31 Januari. De trek
king heeft plaats in de zaal van Café 
Verbruggen en begint om 7 uur. 
LEZING T.B.C.-BESTRIJDING 
BIJ RUNDVEE. 
Op Dinsdag 1 Februari zal Dr. Kirch 
uit 's Hertogenbosch een lezing met film 
geven over T.B.C.-bestrijding bij het 
Rundvee, in de zaal van Café Verbrug
gen. Aanvang 7 uur. Alle veehouders en 
jonge boeren worden verwacht. 

1 , 

. . 



Hoe bekentenissen geforceerd worden 
"Actedron" het zenuwverscheurende middel
.. 

,,Het is van allergrootst belang, In verband met de arrestatie van de Kardinaal
Vorstprimaat de aandacht van de Hongaarse en buitenlandse publieke opinie van 
te voren te vestigen op de methoden der communistische politie, en op de volslagen 
onmogelijkheid tot verweer bij haar slachtoffers." 
Aldus het "Witboek" van Kardinaai Mindzenthy, dat vlak voor zijn gevangenneming 
buiten Hongarije gebracht • werd, en waarin o.a. een verhandeling gegeven wordt 
ovér "Actedron", een chemisch product, dat dienen moet om het brein van de 
mens te vernielen en hem tot bekentenissen te dwingen, die hij uit vrije wil nooit 
zou hebben afgelegd. 

HOE WORDT "ACTEDRON 
TOEGEDIEND? 
In de bezette Sovjet-gebieden is het he
den ten dage publiek ,geheim, dat een 
ieder· die door de politieke politie ·ge
arresteerd wordt, beginnen moet met 
een. uithongeringskuur van enkele dagen. 
Dan krijgt de gevangene gedurende een 
week of twee gezouten vis zonder water. 
Zodra de ongelukkige op het punt 
meent te staan, van dorst te sterven, 
elk smaak- of voelvermogen verloren 
heeft, en in elkaar dreigt te zullen stor
ten, wordt hem te drinken gegeven, 
water of soep - hij proeft dat niet 
meer, en merkt niet dat in de vloeistof 
een tablet opgelost is van geconcen
treerd, zenuw-vernietigend Actedron. 
Dit is een middel waardoor het zenuw
centrum aangetast wordt. Het doodt 
niet, doch verlamt. Aanvankelijk wordt 
de psychische weerstand van het slacht
offer enorm versterkt, en de eerste 24 
uur na het slikken is het onmogelijk hem 
een bekentenis te ontlokken. 
Zijn zelfvertrouwen en zelfbewustzijn 
wordt onnatuurlijk-intens, hij voelt geen 
honger, voelt zich veeleer bovenmate 
moedig. Doch de volgende dag komt de 
reactie. Zij begint met zware hoofdpijn 
en duizeligheid. Dan overvalt hem een 
groeiend gevoel van onzekerheid. De ge• 
vangene krijgt dodelijke angsten, raakt 
tenslotte half bewusteloos. Hij lijkt ge
paralyseerd, als was hij in hypnotische 
trance. Hij kan zich niets herinneren, 
niet meer oordelen, en voelt slechts een 
vreselijke verlammende leegte in zijn 
hoofd. Hij is geneigd, blind het simpel
ste bevel na te komen, en psychisch niet 
in staat om ergens negatief op te ant
woorden. In ·deze toestand worden de 
slachtoffers ter gerechtszitting gevoerd. 

DE PARTICULIER SECRETARIS 
VAN DE HONGAARSE PRIMAAT 
ALS SLACHTOFFER. 
Men heeft in vele bladen een foto kun
nen zien, door Budapest verspreid, waar
op twee priesters uit de staf van de 
Kardinaal geportretteerd staai1 naast een 
grote metalen koker, die de zogenaam
de schandelijke geheime documenten 
van hoogverraad en deviezencorruptie 
bevat zouden hebben. Op een orginele 
afdruk van deze "persfoto" (welk een 
bewijsstuk!) is terstond te merken dat 
een aparte foto van de koker over een 
afbeelding der overtuigd-terneergeslagen 
kijkende geestelijken geplakt moet zijn. 
Een van beiden is Mgr. Dr. Andreas Cza� 
kar, particulier secretaris van de Kardi
naal. Hij werd gearresteerd op 19 No
vember, gedurende vier weken onder 
folteringen verhoord, doch brak niet. 
Daarop moet de chef der politieke po
litie Gabor Peter (de voormalige kleer
maker Beno Auspitz, die het tot rode 

Distributie=Nieuws 
OFFICiëLE BONNENLIJST. 

voor het tijdvak van 30 Januari 
tot en met 12 Februari 1949. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonnen voor vlees: 
601, 603 Vlees 100 gram vlees. 
602 Vlees 200 gram vlees. 
Alle bonkaarten 901.: 
607 Algemeen 250 gram rijst. 
608 Algemeen 250 gram boter, marga

rine of vet. 
Bonkaarten KA, KB, KC 901: 
611 Algemeen 500 gram boter, mar

garine ·of vet. 
612 Algemeen 400 gram kaas of 500 

gram korstloze kaas. 
613 Algemeen 125 gram koffie 
B 625 200 gram kaas of 250 gram 

korstloze kaas. 
Bonkaarten KD, KE 901: 
617 Algemeen 250 gram boter, marga

rine of vet. 
618 Algemeen 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
Tabak- en Diversenkaarten QA, QC 901 
31 Tabak, 34 Diversen 2 rantsoenen 

sigaretten of kerftabak. 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, MD, MF, 
MH 902 (bijz. arb_eid, a.s. moeders en 
zieken): 
Geldig zijn de bonnen van strook D. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 28 Januari worden gebruikt. 
De reeds aangewezen bonnen 573 Al
gemeen (500 gram sinaasappelen) en 579 
Algemeen (1 kg sinaasappelen) moeten 
uiterlijk op 29 Januari bij een handelaar 
in groenten en/of fruit worden inge
leverd. 

Algemeen Nieuws 
IETS RUIMER LUCHTPOSTVERVOER 

NAAR INDONESië. 
Nu, '.blijkens mededeling van de K.L.M., 
het haar weer mogelijk is geworden 
voorlopig weer enkele vluchten naar In
donesië uit te voeren, kan een kleine 
verruiming van het luchtpostvervoer 
plaats vinden. In verband daannede 
maakt P. T. T. bekend, dat de aan het 
publiek gevraagde beperking om niet 
meer dan een brief per week te posten, 
voorlopig kan vervallen. 

generaal bracht) blijkens een relaas in 
de Volksbote van lnnsbruck gezegd heb
ben: ,, Als deze Czakar de komende 
vier dagen niet bekent, dan moet er een 
wonder gebeurd zijn." Vier dagen later, 
op 23 December, werd het slachtoffer 
onder politie-begeleiding in het paleis 
van de Kardinaal gebracht als een men
selijk wrak, een krankzinnige. Hij liep, 
danspasse11 makend, door de kantoren 
en wees lachend alles aan, waar de beu
len hem naar vroegen. In de kelder werd 
dan de metalen archiefkoker "uitgespit", 
die later naast Mgr. Czakar op de fraaie 
foto moest prijken. Deze zal ongetwij
feld een kant en klaar aangepaste ge
tuigenverklaring afleggen op het voor 
de buitenlandse pers toegankelijke hoog
verraads-proces. 
Aldus een kleine volksdemocratische 
beeldroman in het midden der twintigste 
eeuw .. 

EN DE KARDINAAL? 
Zal de Kardinaal-Vorstprimaat van deze 
Actredonkuur bespaard worden? 
Men weet het niet, doch een der mede
werkers van de Maasbode ontving van 
een goed ingelichte relatie in Hongarije 
een brief, waarin over de toestand van 
Kardinaal Mindszenty werd gezegd: 

"De toestand van de kardinaal is na 
de mishandelingen door de politie 
zeer slecht. Hij ligt nog steeds in 
het ziekenhuis; hij eet niets en kan 
zelfs geen slokje water verdragen. 
Onder de katholieken heerst de 
grootste bezorgdheid, en er is hier 
een grootse gebedsactie georgani
seerd. Wij hopen vurig, dat onze Ne
derlandse vrienden zich bij dit 
smeekkoor zullen aansluiten." 

VERDEDIGING 
TEGEN "ACTEDRON". 
Reeds is bericht dat de Hongaarse radio 
het proces tegen Kardinaal Mindszenty 
zal uitzenden. Moskou wil door een 
,,volledige bekentenis" van de Vorstpri
maat bewijzen, dat de internationale 
"zwarte reactie" wordt aangevoerd door 
drie Kardinalen - Van Roey, Spellmann 
en Mindszenty - die een "wereld-sa
menzwering" op touw gezet hebben 
tegen volksdemocratie en volksvrede. 
De enige verdediging die tegen Acte
dron bestaat, is dat de wereld-opinie op 
voorhand gewaarschuwd wordt: welke 
"volledige bekentenissen" Moskou ook 
produceren moge, welke radiostations 
het Mindszenty-proces ook uitzenden 
mogen - zijn slachtoffers zullen niet 
langer zichzelve geble,ven zijn, doch 
wrakken met door krachtige preparaten 
verwoeste zenuwen: wrakken waaruit 
elke denkbare bekentenis gecomman
deerd kan worden, en die niet langer 
meester over zichzelf zullen zijn." 

ACTIE VOOR 
ASTHMATISCHE KINDEREN. 
Onder de vele instellingen voor mens
lievend hulpbetoon bestaat in ons land 
ook het Zwitsers-Nederlands Asthma 
Fonds. 
Het stelt zich ten doel asthmatische 
kinderen van on- en minvermogende 
ouders uit te zenden naar eeff in ver
band met hun ziekte geschikte plaats in 
Nederland of in Zwitserland. 
Verandering van lucht kan voor asthma
patiënten heilzaam zijn. Vooral de zuur
stofvrije, zuivere berglucht bespaart de 
patiënten benau�heden en geeft de 
kinderen de kans op een normale 
lichaamsgroei. 
Bij aanvrage om uitzending wordt ge
tracht met toestemming der ouders gel
den bijeen te zamelen uit de kring van 
de aanvrager en de dan nog ontbreken
de gelden worden door het fonds bijge
past. 
De administratie van het Fonds is ge
vestigd Van Woerdstraat 41, Den Haag. 
Belangstellenden die het streven finan
cieel willen steunen kunnen bijdragen 
storten op de Girorekening nr. 1844 ten 
name van de fa. Heldering & Pierson, 
Den Haag. 

BOEKRECENSIE 
,,KLEURENVLUCHT" 
Wij geloven wel de plank niet ver mis te 
slaan, wanneer wij vaststellen, dat het 
voor een groot deel aan het prachtige 
werk van de vlieger-schrijver Viruly te 
danken is, dat jong Nederland "air-min
ded" is als geen andere jeugd ter we
reld! Hoeveel boeken heeft Viruly ge
schreven over het vliegen en al wat 
daarmede samenhangt? Wij weten het 
haast niet meer. Maar wat tot nu toe 
nog niet verscheen was een boek met 
kleurenfoto's vanuit de lucht genomen 
en het is aan het initiatief van de firma 
Douwe Egberts te danken, dat een der
gelijke uitgave thans het levenslicht heeft 
aanschouwd. Het was Viruly, die weer 
de copy schreef in de hem zo eigen, 
meesterlijke stijl bij de 32 unieke kleu
renfoto's, die werden genomen door de 
bekende kunstfotograaf W. Berssen
brugge. Pakkende copy, die ons mee
sleept van het begin tot het eind; foto's, 
die bekeken mogen worden! Iedere op
name sprankelend van kleur en leven: 
juweeltjes van techniek en vakmanschap. 
De kleurenfoto's worden verkrijgbaar 
gesteld op punten, die verpakt zijn bij 
Douwe Egberts koffie en thee. 

Tuinbouw 
DE WINTERBESPUITING. 

De tijd dat we de winterbespuiting gaan 
uitvoeren staat weer voor de deur. Voor 
velen die wel het plan hebben, dit jaar te 
spuiten, zal nog de vraag rijzen, wan
neer, hoe en in welk percentage moet 
het spuitmiddel worden aangewend. 
Daarom wil ik in het kort enige richt
lijnen aangeven, welke bij de winterbe
spuiting gevolgd dienen te worden. We 
zullen daarom de diverse middelen wel
ke voor de winterbespuiting in aanmer
king komen, achtereenvolgens beschrij
ven en beginnen met het oudste en nog 
veel gebruikte middel: 
Vruchtboomcarbolineum (V.B.C.) 
V.B.C. is een ei-dodend middel, d.w.z.
dat de eieren van de insecten hiermede
in de winter kunnen worden gedood.
V.B.C. doodt de eieren van de winter
vlinder, bladluizen, kersenmatje, als
mede dop- en schildluizen. Ook de wie
ren en korstmossen, welke op de vrucht
bomen voorkomen, worden door V.B.C.
gedood. V.B.C. mag niet voor half Jan.
worden gespoten. De voornaamste
reden hiervan is, dat in sommige jaren

de wintervlinder nog tot half Januari
eieren afzet. V.B.C. moet gespoten wor
den bij sneldrogend, doch niet vriezend
weer. Men moet flink krachtig spuiten.
Men moet, zoals de practijk dit noemt,
de bomen goed wassen. Het meest ge
bruikte percentage is 7½ %, tenminste
als het de bespuiting van appels of
peren betreft. Perziken en pruimen
daarentegen worden met een 5 % op
lossing bespoten, aangezien V.B.C. de
knoppen van deze vruchtbomen heel ge
makkelijk beschadigt. In verband hier
mede is het verder ook gewenst, om
na b.v. een uur met de pruimen- of per
zikbomen te schudden, zodat de ont
stane druppels van het bestrijdingsmid
del van de boom vallen.
Dient de bespuiting alleen voor de be
strijding van bladluizen, ·dan is een op
lossing van 6 % voldoende.
Heeft men in de bessen veel last van de
bessenspruitvreter, dan spuit men in de
2e helft van Januari met 7½ % V.B.C.
De bespuitingen met V.B.C. dienen be
gin Maart te worden gestaakt. In elk
geval mag men, zodra er werking in de
knoppen komt, geen V.B.C. meer ge
bruiken. V.B.C. helpt niet ter bestrij
ding van spint- en wantsen-eieren.
D.N.C. of kleurstoffen.
Met dit middel mag men niet te vroeg
spuiten, omdat de werking van dit mid
del in grote mate afhankelijk is van de 
temperatuur waarbij gespoten wordt. De 
gemiddelde dagtemperatuur moet min
stens 5° Celsius zijn, wil dit middel ef
fectief werken. D.N.C. bestrijdt dezelf
de parasieten als V.B.C. Doodt even
min de spint- en wantsen-eieren. Voor 
het te gebruiken percentage raadplege 
men de gebruiksaanwijzing van de fabri
kant. In tegenstelling met V.B.C. spuit 
men dit middel bij een bedekte hemel. 
Krachtig spuiten! Men mag dit middel 
echter ook niet te laat aanwenden. 
Wanneer er reeds levende luizen op de 
bomen voorkomen, heeft een bespuiting 
met kleurstoffen geen zin meer, omdat 
D.N.C. de levende insecten niet doodt.
D.N.C. komt in de handel als vloeistof,
pasta, of blokvorm. Enkele handelsmer
ken zijn: Selinon, Trifoblok, Nitroleum,
Nipton, Kewa Perfect, Jebonol, Elgetine
D.N.C.-Krimpen, Dinosal e.a.
In een volgende bijdrage zal ik weder
om enkele middelen bespreken. H.

Voor de Landbouwers 
DE BESTRIJDING VAN 

BESMETTELIJKE ZIEKTEN . 
ONDER HET RUNDVEE. 

"Er zijn op het ogenblik in Nederland 
ongeveer 5000 personen, die zijn aange
tast door tuberculose van het rund", al
dus de Directeur van de Veeartsenij
kundige Dienst. 
Een geweldige schrede voorwaarts bij 
de bestrijding van deze kwaal is gezet 
door de voorbehoedende inentingen, 
waardoor de dieren gemiddeld voor een 
tijd van ca. 10 maanden onvatbaar wor
den gemaakt. Helaas zijn nog niet alle 
veehouders doordrongen van de nood
zaak van een tijdige enting en wachten 
hiermede vaak, totdat de ziekte in hun 
nabijheid opduikt. De beste aanbeveling 
voor het toepassen van een voorbehoe
dende enting is wel het feit, dat de 
mond- en klauwzeergevallen, die nu in 
ons land voorkomen, vrijwel uitsluitend 
dieren betreffen, die niet zijn ingeënt. 
Ongeveer ¼ van de Nederlandse vee
stapel is in de loop van dit jaar voor
behoedend geënt tegen het mond- en 
klauwzeer. Vooral in gemeenten, waar 
zich een paar gevallen van dez.e ziekte 
voordo,en, stromen aanvragen bij de die
renartsen binnen om met spoed te ko
men enten. 
De aanvragen van het gehele land wor
den in het Staatsveeartsenijkundig On
derzoekingsinstituut te Amsterdam ge
centraliseerd en in behandeling geno
men. In dit instituut wordt ook het 
serum bereid, dat wordt afgeleverd in 
volgorde van binnenkomende vragen. 
In alle provincies zijn z.g. Gezondheids
diensten voor Dieren opgericht, die zich 
voornamelijk toeleggen op de massale 
bestrijding van sommige veeziekten. In 
zeven provincies is het thans reeds 
verboden vee te houden, indien men niet 
bij de Gezondheidsdienst is aangesloten. 
In twee andere provincies is de ver
plichte aansluiting gesteld op 1 Mei 1949 
en er zijn gegronde redenen te verwach
ten, dat ook de twee overblijvende 
spoedig zullen volgen. 
Wanneer een veehouder ,,is aangesloten 
bij de Gezondheidsdienst, hèeft dit o.m. 
tot gevolg, dat de tuberculose-bestrij
ding bij zijn rundvee wordt uitgevoerd 
onder leiding van deze Dienst. 
Het principe van deze bestrijding berust 
op het vaststellen door middel van de 
z.g. tuberculinatie welke dieren geïn
fecteerd zijn. Geïnfecteerde dieren rea-

geren positief, hoewel het voorkomt, 
dat ook niet-reagerende runderen toch 
tuberculose blijken te hebben. Dit zijn 
echter uitzonderingsgevallen. 
De snelste manier om een veestapel 
t.b.c.-vrij te maken, is uiteraard het op
ruimen van alle reageerders, hetgeen in
het buitenland dan ook geschiedt. In
Nederland beschikt men niet over vol
doende middelen dit te verwezenlijken

. en moet men zich beperken tot het naar
de slachtbank brengen van de z.g. ,,open
lijders", waarvoor op s9mmige plaatsen
premies worden beschikbaar gesteld en
het streng isoleren van niet-open lijders.
Een afdoende bestrijding tegen runder
tuberculose is niet alleen van direct
economisch belang voor onze veehou
ders, maar voorts van zeer groot belang
voor de volksgezondheid. Vooral kin
deren zijn gevoelig voor de rundertuber
kelbacil. Het spelen van kinderen in stal
len, waarin runderen staan, die lijden
aan z.g. open-tuberculose, is uiterst ge
vaarlijk. Dat dit gevaar groot is, moge
blijken uit het feit, dat op het ogenblik
in Nederland 5000 personen zijn aange
tast door rundertuberculose.

Sociale Verzekeringen 
VRAAG: Ik heb een on·geval gehad als 
bankwerker in een metaalwarenbedrijf. 
Naar mij werd medegedeeld zou de 
werkgever verplicht zijn de ongevals
uitkering tot 90 % van het dagloon aan 
te vullen. Is dit juist? 
Zo ja, hoe lang duurt die aanvulling? 
ANTWOORD: Per 24 Mei 1948 heeft 
het College van Rijksbemiddelaars een 
nieuwe regeling met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden in de Metaalnijver
heid afgekondigd. De in de Metaalnij
verheid bestaande arbeic!lvoorwaarden 
zijn daarbij aan de nieuwe collectieve 
arbeidsovereenkomst voor deze bedrijfs
tak aangepast. 

Volgens Artikel 22 van vorenbedoelde 
regeling wordt krachtens de Ongeval
lenwet bij algehele ongeschiktheid ten 
gevolge van een bedrijfsongeval of een 
ongeval van huis naar het werk en om
gekeerd, gedurende de eerste 6 weken 
een uitkering van 80 % van het dag
loon verleend. 
Met ingang van de 12e werkdag na de 
dag, waarop de ongeschiktheid tot wer
ken een aanvang nam, is de werkgever 
verplicht een aanvulling op die schade
loosstelling uit te betalen van 10 %
van het dagloon. 
Iemand die een weekloon heeft van 
f 60,-, ontvangt dus van de Rijksver
zekeringsbank gedurende 6 weken f 48 
per week en van de werkgever f 6,
per week. 
Na 6 weken, dus met ingang van de 43e 
dag na het ongeval wordt 70 % van het 
dagloon uitkering verleend, zodat de 
wekelijkse uitkering dan bedraagt f 42 
+ f 12 aanvulling, dus eveneens f 54
per week. Welk bedrag dus gedurende
een vol jaar wordt genoten.
Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt, even
als bij de Ongevallenwetsuitkering, na
tuurlijk ook de aanvullende uitkering
naar verhouding lager.
Iemand met f 60 weekloon die 60 %
ongeschikt is en 40"/0 geschikt, ontvangt
dus van zijn werkgever aan loon f 24.
Uitkering Rijksverzekeringsbank 70 %
van 60 % van f 60 = f 25,20 en een
aanvulling van de werkgever van 42/70
X f 12 = 3/5 X f 12 = f 7,20 in to
taal, derhalve f 56,40. De uitkeringen
en de aanvullingen worden vanzelfspre
kend lager naar mate de arbetdsgeschikt
heid toeneemt. Gedeeltelijke aanvulling
bij gedeeltelijke invaliditeit duurt ook
ten hoogste één jaar. H. v. d. K.

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C."

O.D.C. - Baardwijk 2- 2
0. D. C. liet kampioenschap
glippen.'
Enthousiast Baardwijk ontneemt 
O.D.C. een punt.

Tot tien minuten voor het einde was 
het kampioenschap van O.D.C. een feit. 
Onoordeelkundig wegwerken van de 
0.0.C.- verçediging was oorzaak, dat 
dit feit werd verwezen (hopelijk naar 
andere data). Trouwens de O.D.C.-ver
dediging was deze middag erg gul met 
het geven van cadeautjes, want ook het 
eerste doelpunt was een cadeau van de
zelfde waarde. En aangezien deze feiten 
van te recente datum zijn om niet te 
worden gememoreerd en we zelfs van 
mening zijn goed te doen, dit onder 
ogen te brengen van de betreffenden, 
hebben we heel ons archief van deze 
competitie eens voor de dag gehaald. En 
dit bracht een eigenaardig feit aan het 
licht. O.D.C. heeft een doelsaldo van 
60-18. Iets wat bijna geen enkele ver
eniging in den lande heeft. En we geven
grif toe, dat 18 tegenpunten heus niet
veel is. Maar nu komt het. Van deze
18 tegenpunten waren er, en we over
drijven niet, de helft cadeautjes. Trek
ken we van de overige negen, de niet te
ontkomen ongelukjes af, dan is het getal
dat de tegenpartij scoorde uit eigen
kracht, dus door een bres te slaan in de
O.D.C.-verdediging, op een hand te tel
len. Nu moeten de spelers vooral niet
denken, dat het de bedoeling is om hen
een verwijt te maken, integendeel, we
hebben niets anders op het oog en geen
ander doel dan mee te werken om der
gelijke fouten te voorkomen. En bij een
verdediging, die kans heeft gezien in 16
wedstrijden de aanvallen van de tegen
partij volkomen te kunnen bedwingen,
moet dit toch mogelijk zijn. O.i. ligt de
oorzaak in het feit, dat men elkaar niet
volkomen vertrouwt. De een is bang, dat
de ander een fout maakt. Men riskeert
liever niets, en hierdoor worden juist
fouten als boven omschreven, gemaakt.
Heren, zet deze ongerustheid van U af
en de zaak is O.K.
En nu de wedstrijd zelf. Deze gaf een
enthousiast Baardwijk te zien tegen een
superieur spelend O.D.C., dat echter de

Gesprêk van Y anavond 
Daar is 'n jeep in 't water gereden. En 
nu willen sommige mensen, dat er rode 
lampen bij de brug komen hangen . 
Dit is echter niet raadzaam - of men 
incet de Boxtelse jeugd eerst zo opge
•. cec! hebben, dat ze geen straatlampen 
cJ. waarschuwingslampen meer stuk 
gooien . 
\,·,·r<ltr is het ook niet raadzaam, voor
spcllii.gen te maken over Indonesië 
want 't kan goed zijn, dat er over 20 
jaar Amerikanen en Russen elkaar de 
hand drukken. 
Ook is het niet aan te raden, dikwijls op 
en neer naar Schijndel te fietsen. Dat 
ondervinden de Boxtelse jongelui, die 
dé.gelijks deze tocht moeten maken. Het 
regent er processen-verbaal. Bel niet in 
orde, achterlicht brandt niet, U rijdt met 
Uw handen in Uw zakken, U hebt 'n 
kindje achter op Uw fiets, dat met z'n 
voetjes niet aan de opstappers kan ko
men, U rijdt achter 'n auto of U 
houdt eraan vast. Kortom, Uw overtre
ding van de verkeerswet kan klein of 
groot zijn, met of zonder eigen schuld, 
de politie uit St. Oedenrode staat daar 
's morgens en 's avonds om U op de bon 
te slingeren. Aardig hè? 
Nee, dan vinden wij het veel humoris
tischer om de anonieme brieven die de 
redactie ontvangt, eens door te lezen. 
Daar wordt een bloemlezing gegeven, 
die de moeite waard is. De een ziet de 
redactie al bengelen aan de hoogste lan
taarnpaal - als de Russen komen, wel 
te verstaan - ; de anderen menen dat 
men te zeer de ontevredenheid aanwak
kert met scherpe critiek en zo 't com
munisme bevoordeelt. 
Dan zijn er nog echte humoristen bij, 
die onder schuilnamen schrijven; zij be
weren in bar slecht Nederlands, dat de 
Redactie geen Nederlands kent. Ja -
daar zit humor in Boxtel. Jammer, dat 
een krant niet alles zo maar schrijven 
mag, anders zouden we nog vertellen, 
dat men 't bibliotheekwezen voortaan 
gemeentelijk zal kunnen regelen, dat er 
heel wat duiten voor textiel werden uit
gegeven, afgezien van 't feit of 't nog 
wel textiel is. 
Maar dat is iets waar je in een ander 
gesprek van een andere avond beter 
over kunt bomen. 

H. v. d. M.

stootkracht miste om de Baardwijkers te 
doen kapituleren. Vooral toen in de 
tweede helft Hazenberg 2-1 maakte, 
was dit nodig geweest. Het Baardwijk
doel beleefde dikwijls hachelijke momen
ten doch steeds was er iemand die red
ding bracht. De doelman deed dit dik
wijls zeer gevaarlijk en het was heus niet 
te verwonderen dat hij vijf maal moest 
worden "opgekalefaterd". In de eerste 
helft scoorde Thé Hazenberg met een 
beheerst schot het eerste doelpunt. En 
we kunnen zeggen: O.D.C. maakte zelf 
gelijk 1-1. 
De eerste twintig minuten na de hervat
ting had 0.D.C. het spel geheel in han
den. Aanval op aanval volgde totdat 
eindelijk Hazenberg heel tactisch de 
Baardwijk doelman passeerde. _lnplaats 
van nu door te stoten, ging O.D.C. spe
len alsof zij volkomen veilig stonden. 
Baardwijk dacht er anders over en wa
ren sterk in de meerderheid. Het was 
echter weer O.D.C. die hun de overi
gens verdiende gelijkmaker bezorgde. 
En uiteindelijk was het een verlossing 
dat het eindsignaal klonk. 
A.s. Zondag Zaltbommel - 0.D.C.
Zal deze wedstrijd de- beslissing bren
gen? Het kan. 
Voor de wedstrijden van de lagere elftal
len is uitstel gevraagd. Zekerheid hier
omtrent hebben we echter nog niet. 

Per extra trein naar Zaltbommel. 
In verband met de wedstrijd Zaltbommel 
-0.D.C. loopt er Zondag een extra
trein naar Zaltbommel.
Vertrek om 1.15 uur. Uit Zaltbommel
om 5.10 uur.
Kaarten verkrijgbaar tot Zondagmiddag
1-2 uur bij Bert v. d. Braak en bij W. v.
d. Langenberg.
O.D.C.-JUNIOREN.
Na een rustperiode van enige weken tre
den a.s. Zaterdag en Zondag weer 6 elf, 
tallen in het veld. ODC 7, dat vorige 
week een verdienstelijk gelijk spel tegen 
Blauw Ceel bevocht, is vrij. De thuis
wedstrijden zijn als volgt: 
Zaterdag 3 uur: ODC 9-DVG 4 
Zondag 12 uur: ODC 6-Essche Boys 2 

ODC 4-BVV 6 
Voor de A-junioren dus dè wedstrijd 
van het seizoen tegen de kampioenen 
van vorig jaar, welke ook nu nog onge
slagen zijn. 

-o-
De spelers van ODC8 en 9 wordt er op 
gewezen, dat hun wedstrijden voortaan 
steeds op het terrein bij Robben worden 
gespeeld. 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel's poging om ook van E.S.V. twee 
winstpunten af te snoepen en hierdoor 
nog wat op de ranglijst te stijgen, is 
verijdeld geworden door een nieuwe 
geest, die in de Eindhovense club 'ge
varen bleek. Was het kansje, dat zij nu 
nog hebben niet zo ijselijk theoretisch, 
dan zouden we ze nog best in staat 
durven achten de degradatiedans te ont
springen. 
Ondertussen heeft Boxtel de competitie 
(erg vroeg) beëindigd en zich bij de mid
denmoot gevoegd, waar men onder en 
boven zich de strijd om de laatste en 
eerste plaats, hoewel niet in alle hevig
heid, gaande ziet. 
Zondag zullen Tivoli's techniek en Ges
tel's geestdrift elkaars kracht beproeven. 
Het kansje van de geelzwarten om nog 
op het fluweel te komen is echter wel
erg miniem. Evenals dat van E.S.V. om 
de "keldering" te ontgaan. 
Boxtel trekt tussen dit alles door een



even wijze als eenvoudige les uit de pres
taties in de afgelopen competitie, door 
de ploeg radicaal te verjongen in de 
hoop nu een aanvalslinie te krijgen, die 
bij machte is iedere stopperdefensie stuk 
te spelen. Doch alleen als er geducht ge
oefend wdrdt, het gehele seizoen door, 
heeft men kans zulk 'n voorhoede te 
kweken. Boxtel houde dat steeds voor 
ogen. 
We geven hier nog de competitiestand, 
waarin ook de gestaakte wedstrijd Udi
Boxtel (0-0) is opgenomen: 
Tivoli 16 9 6 1 '24 31-17 
St. M. Gestel 17 9 5 3 23 46-23 
Tongelre 17 8 3 6 19 39-31 
Udi 17 7 4 6 18 33-40 
O.JC. 16 5 7 4 17 24-21 
Boxtel 18 6 5 7 17 27-27 
S.C.B. 16 7 2 7 16 30-28 
Best V. 17 4 7 6 15 25-31 
E.S.V. 15 2 5 8 9 20-40 
Taxandria 17 3 2 12 8 22-37 
Wilhelmina 3-Boxtel 2 werd opnieuw 
gespeeld en resulteerde thans in een 
�-2 nederlaag voor Boxtel. De ongel
dige wedstrijd eindigde destijds in een 
3-1 overwinning.
Het derde blijft zich kraning weren. Aan
het prachtige doelgemiddelde werd nu
weer de fraaie 7-0 overwinning op

• V.O.W. toegevoegd. En nog steeds on
geslagen!
A.s. Zondag krijgt men Berlicum thuis,
wat ons aanleiding geeft de volgende 
rectificatie te geven: 
Boxtel 3-B.M.C. 2 4-0 moest zijn 
Boxtel 3-Den Dungen 2 4-0. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL. 
4e Zondag na Driekoningen. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis, die 
wordt opgedragen voor Hendrica van 
.Beurden- Verwetering vanwege de kin
deren, terwijl de H. Mis van half 7 
wordt opgedragen voor het geestelijk 
-en tijdelijk welzijn van de parochianen.
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.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Woensdag, Feestdag van Maria Lichtmis
Voor de H. Mis van half 9 zullen de
·kaarsen worden gewijd. Des avonds om
7 uur Lof met rozenhoedje.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje, waarna gelegenheid tot
biechten tot 8 uur, vanwege de Eerste
Vrijdag.
Donderdagavond om 8 uur Katholieke
Actie in het K.].V.-huis.
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand
zal om half 8 de H. Mis 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, 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.
MA-ANDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Cornelis v. d. Besselaar; z.a.
.gel. H. Mis voor Antonius de Visser; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Jacoba van
Diessen; om half 8 gel. jrgt. voor de
-overleden familie van Petrus van Erp;
· z.a. gel. H. Mis voor Tonnie Blummel;
H. Hartaltaar geL H. Mis voor Ria v.
,d. Oetelaar te Schijndel overleden; om

v·an het Missiefront 

Pontianak, Januari 1949. 

Beste vrienden en bekenden, 

Na lange tijd zal ik maar weer eens iets 
van me laten horen. 
Op de eerste plaats wens ik U allen een 
Zalig Nieuwjaar. Ik hoop dat 0. L. 
Heer Zijn rijkste zegen zal geven voor 
Uzelf, Uw huisgezinnen en onderne
mingen. Het nieuwe jaar met God be
gonnen zal, naar /k hoop, voor U allen 
een jaar zijn van voorspoed en geluk, 
hetgeen ik U van harte toe\\'.ens. 
Nog steeds ben ik te Pontianak volop 
aan het werk voor de Missie. De goe
deren die van Holland komen en via 
Tg. Priok te Pontianak arriveren,· moet 
ik inklaren bij de douane, en voor zo
ver nodig, doorsturen. Dit niet alleen 

. van onze Capucijnen missionarissen, 
maar ook de goederen van de Paters 
Montfortanen, Paters Passionisten, Broe
ders van Huybergen, Zusters van Veg
hel en de Zusters van Asten. Dus mag 
ik me wel uitgeven voor Expediteur 
(helaas met gehuurde auto). 
Natuurlijk komen er niet elke dag zen
dingen uit Holland aan, maar dan nog 
behoef ik niet stil te zitten. Ik ben ook 
nog koster van onze kathedrale (hoe
wel veel te kleine) kerk en dat brengt 
in de Missie nog met zich mee: kaarsen 
en hosties maken. 
Zo ziet U dat ik over werk niet te kla
gen heb en mijn tijd hier heel goed en 
nuttig kan besteden. 
Het best kan ik U eigenlijk iets vertel
len over Pontianak, Dus zal ik maar Qe
ginnen met te zeggen, dat het 'n water
gat is. Wij hebben hier volop te maken 
met eb en vloed en Pontianak ligt zo 
laag, dat bij vloed 'n groot gedeelte 
van de stad onder water staat. Het ge
beurt soms, dat als wij onze naaste bu
ren de Broeders van Huybergen gaan 
bezoeken, we door het water moeten 
dokkelen. Het lagere gedeelte staat heel 
veel onder water, vandaar dat al de hui
zen dan ook op palen (tongkat's ge
naamd) gebouwd worden. Pontianak 
wordt door midden gesneden door de 
grote zee-rivier "de Kapoéas". In beide 
gedeelten wonen katholieken. Dus als er 
'n Pater naar de overkant van de Ka
poeas wil om de H. Mis te lezen en 
familiebezoeken af te leggen, -moet hij 'n 

half 9 gel. H. Mis voor Christina v. d. 
Heuvel vanwege het gemeentepersoneel 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Aloysius v. d. Eerden; z.a. gel. 
Mndst. voor Martinus van Asveld; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Adrianus v. 
d. Meijden; om half 8 gel. mndst. voor
Henri Weyers; z.a. gel. H. Mis voor
Henriette Witteveen-Schöne; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor overleden ouders
Grillis; om half 9 gel. H. Mis voor Jo
hannes v. d. Plas en Hendrica Dirks
de hsvr.

WOENSDAG: feestdag van Maria 
Lichtmis, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Johannes v. d. Eerden; z.a. gel. 
mndst. voor Jan van Liempdt; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Elizabeth Traa 
Verhoeven; 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 vanwege Maria's Bid
dend Leger; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Gerardus van Oers; om half 9 gef. gez. 
jrgt. voor Henricus v. d. Eerden; om half 
10 Huwelijksmis. Hedenavond om 7 uur 
Lof met rozenhoedje. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor TI1eresia Spoorenberg-van 
El ten; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica 
Cijffers-Bruns; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Hendrica van Beurden-Verwetering 
vanwege de buurt; om half 8 gel. jrgt. 
voor Johannes van Schijndel; z.a. gel. 
H. Mis voor Johannes Sanders en Hu
derdina Janssen de hsvr.; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Marinus v. d.
Broek; ·om half 9 gel. H. Mis voor Mar
tinus Giesbers. Hedenavond om 7 uûr
Lof met rozenhoedje, waarna gelegen
heid tot biechten tot 8 uur vanwege de
eerste Vrijdag.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Jacoba v. d. Wetering-Janssen; z.a.
gel. jrgt. voor Franciscus v. Heesch en
Francisca Bevers de hsvr.; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Elizabeth van Heesch
v. d. Bosch; om half 8 gel. H. Mis ter
ere van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis
voor Christina Olieslagers-van Uden; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna van
Hamond-Hoffmans vanwege de buurt;
om half 9 gez. mndst. voor Elizabeth
van Kleef. Vanavond om 7 uur Lof met
Rozenhoedje.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Harrie v. d. Wetering; z.a.
gel. H. Mis voor de overleden familie v.
d. Steen-v. d. Langenberg; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Cornelis v. d.
Besselaar vanwege het Aannemersbedrijf
W. v. d. Laar; 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 Johannes v. d. Braak en
Martina van Schijndel; H. Hartaltaar gel.
mndst. voor Lamberdina v. d. Langen
berg; om half 9 gel. H. Mis voor Adria
na van Roozendaal-Pennings te Schijn
del overleden; om half to Huwelijksmis.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagelijks een H. Mis voor Cornelia 
Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Franciscus Henricus 
Maria v. d. Hagen, geb. en won. in deze 
parochie en Henrica Maria Kruitwagen 
geb. te Breda (St. Jozef) en won. te 
Hintham; Andreas Barnas, geb. te Wie
liczka (Polen) en won. te Boxtel en Eli
sabeth Klaus, wed. van Kahrel Gehring, 
geb. te Bergen op Zoom en won. te 
Boxtel, waarvan heden de te afkondi
ging geschiedt.Theodorus Arnoldus de 
Wild geb. te Giesbeek en won. in deze 
parochie en Cornelia Joanna van Hat
tem, geb. en won. te Oirschot; Petrus v. 
d. Steen en Maria Johanna v. d. Lan
genberg, beiden geb. en won. in deze
parochie; Wilhelmus Barendregt, geb. te

prauw (bootje) nemen of gebruik maken 
van· het primitieve veerpont, dat twee 
auto's tegelijk over kan zetten. 
In Pontianak wonen talrijke Europeanen, 
Chinezen en Maleiers. Dan zijn er nog 
Voor-Indiërs·, Ambonezen, Monadone
zen, Florinezen en de laatste tijd ook 

_ de "Dayanezen" (Daya's). 
De Chinezen zijn de handelslui. Ze be
zitten meestal de toko's (winkels) en 
Maatschappijen. Ook de Europeanen 
maken deel uit van de handelswereld 
ofschoon vele van hen verbonden zijn 
aan 't Gouvernement, Douanekantoren,
K.P.M., etc. • 
Onze Paters werken in Pontianak spe
ciaal onder de Europeanen en Chinezen. 
Deze laatste zijn echt handelsvolk. Ze 
zijn vriendelijk, voorkomend en als ze 
kunnen laten ze je heel graag de aan
geprezen waar veel te duur betalen. Wil 

. je iets afdingen, wat hier noodzakelijk is 
en tot de gewoonste zaak der werelcl,, be
hoort, dan praten ze direct van verko
pen met verlies. Kijk dan uit, want je 
krijgt wis en zeker de begeerde waar 
nog te duur. Gastvrij zijn ze ook. De 
deur van 'n Chinees staat altijd open 
voor iedereen. Katholiek worden is voor 
hen dikwijls moeilijk, want ze hebben 
volgens hun zeggen, geen tijd. De han-
del neemt heel hun leven in beslag. . 
'n Peuter van vijf jaar zal zijn pas ge
kregen potlood wel verkopen en er 'n 
mooi winstje van maken. Het zit hun in 
't bloed. De Chinese vakman staat be
kend ais 'n flink werker in tegenstelling 
met· de a11dere groepen. Onder hen zijn 
dan ook bekwame vakmensen. De Am
bonezen, Monadonezen en Florinezen, 
die hier wonen, zijn meestal allemaal 
in 't leger. 
Bij gelegenheid zal ik in Brabants Cen
trum nog eens iets vertellen over het
geen ik weet van land, volk en missie in 
West-Borneo. 
Eén ding wil ik U nog" vragen, n.l. 'n 
extra gebedje, opdat 0. L. Heer dit land 
en dit volk moge zegenen en in 't bizon
der hen, die werken in de wijngaard 
des Heren. 
Zonder gebed en Gods Zegen is het 
voor de Missionaris onbegonnen werk 
om het volk van West-Borneo te bren
gen daar, waar toch aller schaapstal is, 
in de R.K. Kerk. 
Na hartelijke groeten 

Uw ouddorpsgenoot, 
Br. Seraphicus v. d. Heuvel. 

Rotterdam (St. Franciscus v. Assisie) en 
won. te Boxtel en Johanna Maria Be
vers, 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. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

4e Zondag na Driekoningen. 
De H.H. Missen zijn ·om 6, 7, 8, kwart 

over 9 en half elf de hoogmis. 
Onder de Missen van 6 en 7 uur 

wordt het zielboek afgelezen. 
De Ie schaal is voor de kerk; de 2e voor 
de bijzondere noden. 
Vanavond om 7 uur het Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen in 
Indië. 

Woensdag - feestdag van de Zuive
ring van Maria - (Maria Lichtmis) -
Opdracht van Jezus in de tempel. 

De kaarswijding geschiedt voor de H. 
Mis van 7 uur. Des avonds om half 8 
Lof ter ere van de H. Maagd. 
Donderdag - feestdag van de H. Bla
sius, bisschop en martelaar. Sedert on
heuglijke tijden als patroon tegen keel
ziekten vereerd en aangeroepen. 

Na de H.H. Missen gelegenheid tot 
het ontvangen van de Blasiuszegen. 

Om 3 uur H. Familie voor ·Moeders 
en gehuwde vrouwen. 
Van 6 tot 7 uur gelegenheid om te 
biechten. en van half 8 tot half 9 
H. Uur.

Vrijdag - Eerste Vrijdag van de
maand. Om kwart voor 7 plechtige H.
Mis ter ere van het H. Hart. Des 
avonds om half 8 Lof met de toewijding 
aan het H. Hart v. Jezus. 

Zaterdag Priesterzaterdag. De 
biechturen zijn van 3 tot 4 en van 6 tot 
8 uur. 
Het Doopuur, dagelijks van half 3 tot 
3 uur. 
ZONDAG 30 Jan.: 6 uur Ld. tot ze
kere intentie; 7 uur l.d. voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn der parochie; 8 
uur 1.d. voor Maria van den Langen
berg-van der Meijden vanwege de Broe
derschap van 0. L. Vrouw van de H. 
Eik; kwart over 9 l.d. voor Maria van 
Roosmalen, vanwege de Broederschap 
van H. Rozenkrans; half l I de hoogmis 
voor een overleden Moeder (S.) 

MAANDAG 3 t Januari: 7 uur l.d. voor 
Martina van Meurs-v. d. Besselaar; Ma
ria-altaar Ld. voor Martinus Vermeu
len vanwege de buurt; Familie-altaar 
Ld. voor Martinus Vermeulen vanwege 
de lederfabriek; kwart voor 8 l.j. voor 
Maria van Roessel; zijaltaar 1.d. voor de 
heer Henricus Bekkers; half 9 gez. j. 
voor Leonardus v. d. Langenberg. 

DINSDAG 1 Februari: 7 uur pl. 1. m. 
voor Willibrord van Zeeland; Maria
altaar I.m. voor Johanna van Heeswijk
Covers; Familiealtaar: I.m. voor Marti
nus van Eyndhoven; kwart voor 8 1.d. 
voor Adrianus Dankers-Mutsaars; zij
altaar I.m. voor Willem Matthijsen; half 
9 l.d. voor mevrouw Hoyng-Derichs te 
Veghel overleden. 
. WOENSDAG 2 Febr.: 7 uur gez. H. 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie; Maria-altaar 1.d. 
voor Mathilde Scheepens-Hoeselaars; 
Familie-altaar l.d. voor Antonius Wage-· 
naar, echtgenote en zonen; kwart voor 
8 l.j. voor Maria Langenhuizen-Stupp; 
zijaltaar 1. m. voor. Johannes van • der 
Horst; half 9 l.j. voor Roos van Susante. 

DONDERDAG 3 Febr. 7 uur l.d. voor 
Cato van de \Vouw; Maria-altaar I.m. 
voor Rosalia Hermes-Schüller; Familie
altaar I.m. voor Gerardus Elissen; kwart 
voor 8 Ld. voor Johanna van Hamond
Hoffmans; zijaltaar l.d. voor Piet Voets 
vanwege vrienden Breukelsestraat; half 
9 gez. d. voor Jan van Susante. 

VRIJDAG 4 Febr.: kwart voor 7 gez. 
d. voor de leden van de Broederschap
van het H. Hart; Maria-altaar l.d. voor 
de levende leden van de Broederschap 
van Sint Willibrord; Familie-altaar l.d. 
voor Maria Basten-WiHems te Oisterwijk 
overleden; kwart voor 8 I.m. voor Jan 
Raaymakers; zijaltaar 1.d. voor Lies de 
Kort-v. d. Elst v.w. buurtbewoners v. 
Osch & v. Leeuwenstraat; half 9 l.d. 
voor Christiaan Merks. 
ZATERDAG 5 Febr.: 7 uur 1.d. voor 
Jan van Susante vanwege de Broeder
schap van St. Willibrord; Maria-altaar 
I.m. voor Herman Akkennans; Familie
altaar l.d. voor Willem van Dongen;
kwart voor 8 1.d. voor Johanna Maria de
Zeeuw-van Maaren; zijaltaar I.m. voor
Francisca Peijnenburg-Dieden; half 9 l.j.
voor Johannes de Bever.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

4de Zondag na Driekoningen. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Petronella Traa. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Traa, Anna Maria de hsvr. en 
Gerdina Traa. 
DINSDAG: half 8 jrgt. fam. v. Griens
ven-de Bever. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie. 
DONDERDAG: half 8 jrgt voor Jo
sephus v. d. Steen. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag half 8 jrgt 
voor Henrica v. Logten. 
ZATERDAG: half 8 jrgt voor Marinus 
den Otter, Helena de hsvr. en Joannes 
den Otter. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Antonetta Geerts
v. Aarle te St. Oedenrode overleden. 
Dinsdag H. Mis voor Marinus v. Zoggel 
uit Schijndel in Indië overleden. Woens
dag H. Mis voor TI1eodorus Op 't Hoog 
te St. Michielsgestel overleden. Donder
dag H. Mis voor Johanna v. Zelst-v. d. 
Oetelaar te St. Michielsgestel overleden. 
Vrijdag H. Mis Adrianus v. Gerwen, H. 
Hart. Zaterdag H. Mis Johanna Maria 
v. Dinther vanwege de familie.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor behou
.den thuiskomst ter ere· van 0. L. Vr. 
van Altijddurende Bijstand. • Hierbij 
wordt de kerk met 'n \3ars vereerd; 9 
uur H. Mis tot intentie van de parochia
nen; half t t plechtig jrgt. voor Petrus 
v. Beers.
De eerste schaal is voor onze eigen
kerk, de tweede voor B. N.
Vergadering v. St. Vincentiusvereniging.
Collecte van Katholiek Thuisfront, wel
ke U ten zeerste wordt aanbevolen.
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's
zt;genin'gen �e verkrijgen over Orion en
de kapel van Stapelen.
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. mndst.
voor Marinus Veroude.
DINSDAG: half 8 H. Mis tot genezing
van zieken; kwart over 8 H. Mis voor
overleden familie Kurstjens-Mans.
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Ma
ria de Punder-Huige; kwart over 8 H.
Mis tot intentie van de parochianen
wegens het feest van 0. L. Vrouw Licht
mis. Op deze dag worden de kaarsen
gewijd.
DONDERDAG wordt de St. Blasiusze
gen gegeven tot genezing en voorko
ming van ziekten; half 8 H. Mis voor de
Heer Adrianus v. d. Breekel. Hierbij
wordt de kerk met 'n kaars vereerd;
kwart over 8. H. Mis tot intentie van de
leden der Godvruchtige vereniging ter
ere van de H. Theresia.
VRIJDAG: eerste Vrijdag van de maand,
toegewijd aan de verering van het God
delijk Hart van Jezus; half 8 H. Mis
vanwege de kinderen voor Gerardus
Leyten; kwart over 8 gez. mndst. voor
mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d.
Sande.
ZATERDAG: Priester-Zaterdag, half 8
H. Mis voor Mevr. Maria Maas-de
Werd; kwart over 8 mndst. voor Bar
bara v. Kasteren, weduwe van Hendri
kus Veroude.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Johannes Cornelis de Bie in de pa
rochie van het H. Hart te Boxtel en Cor
nelia v. Helvoort-v. Tiel te Zeeland
overleden.
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.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: W outerus Hendrikus 
Koppens uit de parochie St. Jan te 
's-Hertoge-nbosch en Adriana Maria v. 
Hooff uit deze parochie, waarvan heden 
de derde afkondiging geschiedt. Francis
cus Cornelis de Bresser uit de parochie 
v. d. H. Petrus te Oirschot en Maria v.
d. Loo uit deze parochie, waarvan he
den de 2de afkondiging geschiedt. De .
gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is
gedispenseerd, ten spoedigste aan de
pastoor bekend te maken.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur I.m. tot bijz. intentie; 
10 uur z.j. voor Hendrica Adriaan v. d. 
Langenberg; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Corn. v. d. 
Laak; half 8 l.j. voor Joh. v. Rooii; 8 
uur I.m. voor Maria Marinus v. Hal te 
Boxtel overleden. 
DINSDAG: 7 uur z.m. voor Wilhelmina 
Joh. v. d. Anker te Boxtel overleden; 
half 8 l.j. voor Maria Joh. v. Rooij; 8_ 
uur· l.j. voor Jac. v. Eyndhoven. 
WOENSDAG: feestdag van 0. L.
Vrouw Lichtmis; half 7 I.m. tot welzijn 
der parochie; 7 uur I.m. voor de leden 
der beide congregaties van 0. L. Vrouw; 
half 8 z.m. voor de leden der proc. van 
Kevelaer. Vóór de H. Mis van half 7 
wijding der kaarsen. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Wout. 
v. Mensvoort; half 8 l.j. voor Johanna
v. Gestel; 8 uur l.j. voor Johanna Jac.
v. Eijndhoven.
VRIJDAG: te Vrijdag der maand 
daarom ook Donderdag biechthoren als 

op Zaterdagen, d.i. na de middag van 
2-3 uur en van 5-6 uur: half 7 I.m.
voor de bijz. noden der parochie; 7 uur
l.j. Frans Copal; half 8 z. mndst. over!.
fam. v. Boeckel-v. Rumpt; deze H. Mis
met uitstelling van het Allerh, enz.;
7 uur z.j. Johanna Wout. v. Mensvoort;
half 8 l.j. Theodora Frans Copal; 8 uur
l.j. voor Anna Adr. de Beer.
ZONDAG; half 7 l.j. voor Maria van 
Eyndhoven; 1 o uur z.m. voor Christina 
v. d. Heuvel te Boxtel overleden.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag en Dinsdag 7 uur I.m. Mart. 
v. Drunen. Woensdag 7 uur I.m. voor
Maria Mart. v. Dijk. Donderdag tot Zon
dag 7 uur I.m. voor Adr. v. Berkel.
De collecte voor de K. Medische Missie
Actie heeft opgebracht f 104,-.
30e Wilhelmina Joh. v. d. Anker te Box
tel overleden; Johanna Maria Jac. v. 
Dinther en Adriaan v. Gerwen te Ge
monde overleden; Petronella Hen r. Ver
donk te Boxtel overleden; Maria Mari
nus v. Hal te Boxtel overleden; Wed. 
Jacobus v. Griensven te Boxtel overl. 
Gedoopt: Petrus Adr. Henr. Corn. Ma
ria zoon van Corn. v. Veldhoven
Janssen. 

PAR. ST, WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vierde Zondag na Driekoningen 
30 Januari 1949. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. Twee
de schaalcollecte voor Bijz. Noden Epis
copaat en voor de nieuwe klokken. Na 
de H.H. Missen zal de Pauselijke zegen 
gegeven worden voor de leden van het 
St. Petrus' Liefdewerk. Na de middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het 
Lof een lied. 
Woensdag, 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 half 7 Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied.
Donderdag, feestdag van de H. Blasius. 
Vóór en na de H. Mis zal de Blasiusze
gen geven worden. Na de middag gele
genheid 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. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie-uitreiken; om half 8 gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. 's Avonds om half 7 Lof met
Rozenhoedje; na het Lof een lied ter
ere van het H. Hart.
Zaterdag: Priester-Zaterdag.
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Hendrik 
Denissen en Eerw. Br. Denissen; half 9 
I-1. Mis voor onze militairen in Indië en
elders; 10 uur Hoogmis voor de Par.
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijz. 
intentie (B). 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Helena 
Bernarda van Laarhoven te Haaren 
over!. 
WOENSDAG: half 8 gez. H. Mis voor 
de parochie. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Jan 
van den Aker. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Francisca v. d. Braak 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor bijz. 
intentie (A). 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Henricus van 
Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

ZONDAG 30 Januari: Deze middag om 
3 uur Vespers en Lof. 
Woensdag: Feest van Maria Lichtmis. 
Om 7.00 uur wijding van de kaarsen en 
daarna gezongen H. Mis. 's Avonds om 
8 uur Lof. 
Donderdag 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: Priester-Zaterdag, om 8 uur. 
Lof. 
ZONDAG: 7 uur: H. Mis voor de ge
nezing van een zieke op Maria-altaar 
voor Anny Giezen; half 9 voor Johan
nes van den Biggelaar. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar v. d. 
Aker. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Schapendonk.; half 8 voor Wilhelmina 
van Uden-van der Bruggen. 
WOENSDAG: 7 uur ter ere van 0. L. 
Vrouw van Altijddurende Bijstand. 
DONDERDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
VRIJDAG: 7 uur tot zekere intentie; 
half 8 voor Mevrouw Henket-Wind
stosser. 
ZATERDAG: half 8 voor Caspar v. d. 
Aker. 

••••••••••••••••••••••••••• 
• • 

: Getroffen door de spon- : 
: tane huldiging en de vele : 
: goede wensen bij de her- : 
: denking van ons Koperen : 
: Feest, danken wij de Pas- : 
: toor en de Burgemeester : 
: van Esch, het Feestcomité, : 
: het Onderwijzend Perso- : 
! nee!, het Sint Willibror- !
: dus-Gilde, het Zangkoor :
: Laetitia en allen die," in :
: welke vorm ook, hun me- :
: dewerking verleenden of :
: van hun belangstelling heb- :
: ben blijk gegev'en. :
: Wij bidden God dat Hij U :

Te koop een toom beste big
gen bij A. de Rooy, Lennis
heuvel 113 B. 

Te koop: een hondenhok t½ 
bij 2 meter plus nachthok. 
A. Vogels, Kleinderliempdse
weg 20.

Te koop: zo goed als nieu
we luidspreker. Bevragen 
\lieuwstraat 58. 

: allen daarvoor rijkelijk :
! !one. ! 
• •

: Moeder Overste en : 
: Zusters van Sint- : 
• •

: Jozefzorg. : 
: Esch, 25 Januari 1949. :
• • 
•••••••••••••••••••••••••••

Te ruil aangeboden: grote 
kinderwagen tegen wandel
wagentje. Bevr. Molenstr. 90. 

Te koop: voederbieten en 
haverstro bij Jos. v. d. Sande, 
Onrooi 18. 

Te koop: prachtige 
Hondenkooi en 2 
Sierduiven. Jac. van 
Breukelsestraat 112. 

model
koppel 

Oers, 

Voor terstond gevraagd: een 
nette bakkersleerling. W. v. d. 
Laar, Bakkerij ,,'t Hoekske". 

Biedt zich aan: Meisje voor 
de voormiddag. 's Zaterdags 
en 's Zondags niet. Kan tevens 
al het naaiwerk verrichten. 
Adres bevragen Molenstr. t 9. 

Gevraagd: Net R.K. dag
meisje, enigszins zelfstandig. 
Was buitenshuis. Banketbak
kerij A. v. Duren-Schollen, 
Breukelsestraat 62, Boxtel. 

Net R.K. Hter 48 jaar (on
gehuwd), alg. ontw. z.z.g. 
belast met het innen van kwi
tanties of iets dergelijks. 
Liefst buitenwerk. 
Brieven onder no. 16, Molen
straat 19. 

Billijk te koop aangeboden: 
Philips Radio. Adres: Potgie
terstraat 11, Eindhoven. 

Te koop: 4 jonge Bouviers, 
raszuiver. Vermulst, Lennis
heuvel 64 . 

Te koop : een toom zware 
biggen bij M. de Bresser, On
rooi 13, ·Kasteren, Bóxtel. 

Te koop: 8 krielhennetjes met 
haan. Van Schijndel, Parallel
weg N 41. 

Adverteren 

doet 

Ve rkope n 



Notar,ssen Te koop: electrische wasmachine met nieuwe motor. Th. Timmermans, Parallelweg 
N 7.

van Hellenberg Hubar 
en sweens te 's-Bosch 

FLAG STONES. houden v e r k o p i n g van 
Te koop gevraagd 50 à 60 M2 Flag stones voor rotstuin. Aanb. aan A. A. M. v. d. Eerden, Rechterstr. 82, Boxtel 

Scha�rhout op Velder 
op Dinsdag 1 Februari 1949.Zie publicaties. 

Prima Winkelbediende GEVRAAGD. Voor een actieve kracht die vooruit wil in het leven, hebben wij een prettige werkkring en een goede salarieering. Bovendien goede vooruitzichten. Persoonlijk aanmelden in het filiaal te Boxtel. ALBERT HEl]N N.V., Stationstraat 50. 

Levenspositie 
Bij de R. V. S. kan geplaatst worden voor een vacant gekomen AFDELING TE BOXTEL • 

een welspraakte Jongeman van onbesproken gedrag, leeftijd 25 - 35 jaar, als 
AGENT-INCAS SEERDER Vast salaris, incassoloon en provisie. Geneeskundig onderzoek, borgstelling en goede referentiën vereist. - Bij gebleken geschiktheid volgt opname in Pensioenfonds. - Brieven onder nr. 70, bureau Brabants Centrum 

Hoenderpark "De Meezenhof'' Boxtel 
leverde in Boxtel en Omstreken reeds 

tienduizende goede kuikens. 
Waarom zoudt Ge elders gaan zoeken, wat 
Ge dicht . bij kunt vinden ? Wie dit jaar 
goede kuikens wil, kan zijn kuikenbon in• 
leveren bij : Th. v. d. Meijdeu, A 113 Esch J. Verhoeven, Mijlstraat BoxtelH. Rijkeu,Besselaar, F 30 Gemonde J. v.d. San de, Molenstr. 14 "J. v. d. Sande, B 70 Liempde A. Brands, Luissel 19 "
J. v. Aade, B 74 Liempde A.v. d, Hcijdcu, Laageub. ,,of bij ondergetekende. 
Soorten: Witte leghorns en Islanders en 

Gekruiste W. Legh. x Australorp en 
Islander x Patrijs Leghorn. 

Gekruiste zijn sterk en leggen veel. 

Prijs 45 cent. Desgewenst gesext en geleewiekt. 

Handleiding voor opfok gratis. 
STINESEN. 

• Houdt U 31 Januari en 1 Februari vrij
voor het bezoeken van de EVER YOURS 
DEMONSTRATIE bij 

M. J. VAN D EN BROEK
Dameskapsalon en Parfumerie, Breukelschestr. 34 Boxtel 

• Afzonderlijke behandeling. • 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
1 en Koopt bij Bert van den Braak ! I

Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

5
0nd

2
er N

2
r. 

7 Vanaf . heden zijn wij 
telefonisch aangesloten Wij hebben een m o o i e  s o r te r ing foto,toesteilen en voldoende rolfilms voor U en Uw jongens in Indië. 
Foto-Atelier en Fotohandel VAN El TEN STATIONSTAAT 9 BOXTEL 

CALVÊ-DELFT 
Bij de inlevering van Uw kuikenv oed erbo n, 
ontvangt U bij ons 5 et. per kuiken reductie. 
Neemt U thans van ons een goede raad, voedert 

Delf ia o pf okvoer en Kuikenzaad. 
_B.v. Stekelenburg 

Graan-, Meel• en Kunstmesthandel, Boxtel 

111 

KAAS- EN VISHANDEL 

VOS is t e lefo ni sch

aangesloten 
• onder No.

' 
527 

--..-.-�,-........._"'· Bestellingen worden thuis b ezorgd. 

r 8 RILLEN •s MORGENS BESTEL D
l 

1 
'S AVONDS KLAAR F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 1 

Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver LEVERANClf:R VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN 

Nijlons ! wie zou die niet willen. Ja hadden wij die maar, doch dat is eeri vurige wens, welke wij helaas nog niet kunnen vervullen. 
Maar!. ... wij brengen in 
onze Kousenafdeling toch een aardige sortering mooie kousen, rechts en links geweven reeds vanaf 3.43 Standaardkousen, 1eeds vanaf 1.20 

Dus ook hiervoor naar: 

Brandkast. Ga�kachel. 

PRIMA INTERLOCK HEREN HEMDEN met korte mouw f 4,05 LANGE HEREN PANTALONS f 4,05 SCHORTENBONT, per meter f 1,75 .
1 

GEBORDUURDE ONTBIJTLAKENS grote maat, frisse kleuren f I0,85 PRIMA WOLLEN HEREN SOKKEN f 2,90 FIJNE SPAANSE DAMES KOUSEN f 4,38 KANTEN SIERKLEEDJES, vanaf f t,95 PRIMA JONGENS ULSTERS, vanaf f 39,50 HAND WEEF TAFELKLEDEN f 7,90 HANDWEEFSTOF OVERGORDIJNEN 

l 

l 

per meter f 2,98 AFGEPASTE GLASGORDIJNEN f 5,95 

e Opruiming worden ANDAG voor de JS VERKOCHT. 
Voor-al Uw inkopen : 

,,:lndenOoieuaac
11

Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK Stationstraat 4 3 • Boxtel

Nieuwe artikelen: 
Doublé Horlogekettingen 

Doublé Monogram-ringen 

Double Armbanden 

Doublé Kruisjes en Mèdailles 

BAROMETERS f 27,90 

Wij kopen oud goud tegen de hoogste waarde 

Koffie voor fijnproe1:ers ! $\ 

Wanneer U nu werkelijk eens iets heel bij
zonders wilt hebben, neem dan een kopje 
gefiltreerde Douwe Egberts koffie, vers gezet 
met kokende melk. Wat een aroma, wat een 
pittige smaak! 

Electro-Technisch Bureau 

-F. RE IJS
GEDIPL. INSTALLATEUR V.E.V. 

Te koop aangeboden een prima brandkast, afmeting: 165x65x50 cm en een negen.ledige wit ge. emailleerde gasradiator. Te zien en te bevragen bij N.V. W. v. d. Eerden,Rijksweg 6, Boxtel. 
l Fa A.v. Vlerken, Boxtel

JUWELIER - HORLOGER /. 
-�--....... �-------·---.........:. 

Aanleg van Licht- en Krachtinstallaties 
Parallelweg 1 Tel. 6669 's-Hertogenbosch. 

Een goed figuur is de droom van iedere vrouw. 
Onze Corsetafdeling 

GRATIS 
Tot �-5 Februaria s krijgt
U blJ aankoop van een 
Electrische Wasmachine 

een nieuwe metalûn Wringer cadeau 
Utility Wasmachine (drijfwerk op deksel) compleet f 215 met kabel· en stekker . . . • -

Met 0.5 p.k. motor . . . . f 225. -
Oliebad Wasmachine mooie, zware soliede uitvoering, met extra 

o.5 p.k. motor, kabel, waterdichte f 285 schakelaar en stekker .. . . . . • -
Alles met v o lledige garantie. 

,, De Wasmachine-Specialist" 
Vuchterstraat 92, 's-Hertogenbosch. 

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

Vraagt vrijblijvend prijsopgave! 

EDAH 
GEEFT DEZE WEEK 

BIJ ELKE 250 GRAM

KEUR-KOFFIE 
helpt U uit die droom niet alleen, doch maakt deze tot werkelijkheid. Wij • brengen Engelse, Franse, Deense en Hollandse corsetten in prima pas_vorm en kwal. 

1 o 64 1 cv;;;;;;�� Prl)zen vanaf , Voor de zwaardere figuren hebben wij een prima Twilfitcorset m. 16 0 3binnenband, prijs • Prima Step-in 
g O 3(geheel elastiek) , Twilfit step-in 

1 0 Î 5(geheel elastiek) • Bustehou�ers, div. 2 0 8soort., prIJz. vanaf • Dus ook hiervoor naar: 

'n Pracht Slaapkam'er 
in prima uitvoering. Toilet met 
drie,delige spiegel. 

Geheel compleet 612. SO 

li 

'n Fraai Salonstel 
4 royale fauteuils met moquette 
bekleding, tafel en boekenkast. 

Geheel compleet 464. SO

Ziet U a.s. Zaterdag en Zondag geëtaleerd bij 

F. J. WITTEVEEN 
Woninginrichting - Boxtel. 
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MEER EN VLUGGER SPAREN! 

DEZE WEEK: 200 gr. eierbiscuits (Stereo) en 1 ontbijtkoek (Stereo) samen voor 96 cent. 
10 zegels extra en een mooie puzzle. 1 pot jam (1 e kwal.) à 76- 81 et. 

10 zegels extra. 1 pot chocolade-pasta 
(1 e kwal.) à 91 et. 

10 zegels extra. 

Deze aanbieding is geldig van 3 -10 Febr. 

Bij de Spar-kruideniers krijgt U gratis 
spaarzegels bij uw boodschappen. En 
i e d e r e  we e k bij ver s  c: h i Il e n d e  
artikelen extra zegels. 
Daarom spaart U meer en vlugger. 

DE SPAR 
zelfstandige kruideniers • • • • 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Brieven, nie geluk brengen? over het werkzame aandeel, dat Boxtel 
het afgelopen jaar had in het herstel en 
de uitbouw van ons vaderland, dat zich 
hierin door vele problemen geremd zag. 
Zo b.v. het probleem Indonesië, dat de 
grootste offers vraagt wil het tot een 
goede oplossing gebracht worden. En 
vurig hoopte de voorzitter dan ook dat 
God de meer dan honderd Boxtelse jon
gemannen in Indonesië zou behoeden 
voor de gevaren, waaraan ze worden 
blootgesteld. 

De jaarrekening van de bad- en zwem
inrichting gaf een tekort van f 74,85 te 
zien. 

IN MEMORIAM 
Een goeie vriend, die dol op post is, heeft 
een brief gekregen, en wel een heel uit
zonderlijke brief. Sommige mensen zijn 
gelukkig als ze onverwachts een post
wisseltje, een cheque of een zoete prijs 
van een of andere loterij thuis krijgen, 
maar er zijn ook nog mensen, die ge
lukkig zijn met een brief waarin met de 
grootste ernst de gekste dwaasheden 
worden verkondigd. 
,,Wij doen er een noveen voor de we
reldvrede" aldus de aanhef van de be
wuste brief. Prachtig! Daar wil ik meer 
van weten en ik lees verder: ,,Het is 
niet moeilijk, Y dagen achtereen 1 Onze 
Vader en 1 Weesgegroet te bidden". 
Accoord ! 't Is zelfs zeer gemakkelijk. 
"Ik hoop, dat u deze noveen, die ik u 
stuur, verbreekt". Dat zal natuurlijk een 
schrijffout zijn,want ik heb nog nooit 
horen spreken over een noveen, die op 
een bepaalde tijd moet verbroken wor
den. ,,De noveen wordt begonnen door 
de Zusters van St. Franciscus en gaat 
de wereld rond". Zou hij ook door de 
Russische controle worden doorgelaten? 
Ben benieuwd, anders kan hij misschien 
nog met_ de Russische afgevaardigde mee, 
die op het ogenblik in Parijs zit bij het 
proces van Kravchenko. Misschien dat 
die Zusters ook wel achter het ijzeren 
gordijn ontdekt zullen worden. ,,Het is 
geen kettingbrief, maar een noveen". 
Nou wordt het me een beetje duister 
voor de ogen. ,,Als u deze brief niet 
houdt, wilt u hem dan doorsturen naar 
de kleine bloem-zusters van St. Fran-
ciscus van . . . . . .  " dit laatste is onleesbaar. 
Ik heb in het leven van St. Frans wel 
vaak gelezen over de bloemen, die hij 
zijn zusters noemde, maar ik denk, dat 
deze ondertussen wel verwelkt zullen 
zijn, vandaar misschien de onbekende 
plaats, waar we ze kunnen terugvinden. 
"De noveen is begonnen 1947 en is 4 
maal de wereld rond geweest". Hieraan 
kan de prestatie van Fannie Blankers-

. Koen op de laatste Olympiade niet eens 
tippen. Het wordt steeds spannender. 
"De 4e dag na ontvangst van deze 
brief kriigt u of uw familieleden een bi
zondere 'gunst. Het is opvallend, dat het· 
altijd uitkomt". Ik zal hem nog bewaren, 
want over enkele dagen moet ik op 
examen en misschien zit er nog wel een 
vrijstelling aan. Je kunt nooit weten. 
Maar nu wordt het erger. ,,Schrijf 7 
maal deze brief over en stuur hem bin
nen 4 dagen naar kennissen en vrienden. 
Nee, dat kan ik nou niet leuk vinden, 
dat ze termijnen gaan stellen, dat lijkt 
me wel op de 'methodes van de bezet
ters van enkele jaren geleden en dat 
nemen wij, vrije mensen, nou niet meer. 
"Bid· dus 9 dagen lang 1 onze vader en 
1 weesgegroet, wacht af wat er die dag 
gebeurt of komt". Ik durf er niet goed 
meer aan. Tot nog toe hebben we het er 
zo goed afgebracht met de winter en ..... 
het moest eens hard gaan vriezen, dan 
zaten we er toch maar mee. ,,Vergeet u 
niet te schrijven, van wie je deze brief 
ontving"'. Hoe ik verder ook alle kanten 
nazoek, ik kan niets meer ontdekken en 
dat is in dit geval maar het veiligste, 
want anders moest ik het volledigheids
halve ook nog erbij vermelden. Ik denk 
zo, terwijl ik het geval nog eens nalees, 
dat deze schrijver, die mijn vriend zeker 
een goede dienst heeft willen bewijzen, 
wel heel weinig succes zal boeken voor 
de wereldvrede. Het is alleen maar jam
mer, dat er altijd nog veel te veel men
sen worden gevonden, die er met der
gelijke onzin _invliegen. Zou het niet 
veel verstandiger zijn, om de gewone 
middelen: Kerkbezoek, ontvangen van 
de H.H. Sacramenten en gebed te ge
bruiken, die door de H. Kerk hiervoor 
bizorider worden aanbevolen. En het is 
wel heel toevallig,, dat juist de meeste 
mensen, die we hier nooit zien doo.r de 
week, zich trachten vast te klampen aan 
dergelijke onzin, die door de meesten 
met graagte en ambitie wordt verslonden 
en verspreid. Het zal wel onnodig zijn er 
verder op te wijzen, dat de plaats voor 
dergelijke brieven de kachel is.· 

-oo-
N.B.: Het secretariaat van het Bisdom

Haarlem maakte dezer dagen nog 
bekend, dat de "Kleine bloem
zusters van St. Franciscus Rotter
dam - Maas" niet bestaan en dat
de brieven, die onder die naam 
in omloop zijn gebracht, niet de 
minste waarde hebben en vernie
tigd kunnen worden. 

Gemeenteraadsvergadering 
De gemeenteraad, die Woensdagavond 
in openbare vergadering bijeenkwam, 

• hield één minuut stilte voof soldaat Jan
v. d. Nosterum, die de vorige dag in In
donesië gesneuveld was 
Daarna stelde de voorzitter de behande
ling van de 16 punten tellende agenda 
aan de orde en wenste de raadsleden 
met hun gezinnen alsnog een Zalig 
Nieuwjaar, waarop hij een korte be
schouwing over het afgelopen jaar liet 
volgen. In dat "beknopte en uiteraard 
onvolledige overzicht", drukte de voor
zitter allereerst zijn tevredenheid uit 

In algemene lijn meende de voorzitter in 
Boxtel een vooruitgang te bespeuren, 
welke zich in een langzaam tempo vol
trok. 
In een vrij regelmatig stijgende bevol
kingstoename was Boxtel 1 Januari 1949 
aan 13.699 inwoners gekomen. Er vielen 
400 geboorten, 110 sterfgevallen 
(waarvan 30 kinderen) en 109 huwelij
ken te vermelden. Spreker meende niet 
op deze cijfers behoeven in te gaan, uit
gezonderd de hoge kindersterfte, waar
omtrent het wel interessant zou zijn de 
oorzaak hiervan na te kunnen gaan. Er 
ligt hier een taak voor particulieren en 
gezondheidsdienst, meende de voorzit
ter, die hierna de groei van het aantal 
werknemers vermeldde. 1 Januari 1949 
waren er 1022 mannen en 244 vrouwen 
in Boxtel werkzaam. Een totale stijging 
van een paar honderd werknemers dus. 
Evenals andere gemeenten is de hitisves
ting ook in Boxtel het zorgenkind van 
het gemeentebestuur gebleven. Vijf pro
cent van Boxtel woonde op het einde 
van 1948 nog samen, terwijl er altijd nog 
een groot aantal onbewoonbare huizen 
en krotten wacht op het ogenblik, dat 
zij eindelijk overbodig zullen zijn ge-
worden. 
Gelukkig is er in 1949 een kleine verlich
ting in deze toestand te verwachten. 
Het ondenverp "industrialisatie" aan
roerend, :zegde de burgemeester aan be
langhebbenden de volle steun van het 
gemeentebestuur toe, wat niet weg
neemt, dat het initiatief uit moet blijven 
gaan van de ondernemers, terwijl de ge
meente er voor zal moeten zorgen de 
meest gunstige voorwaarden voor in
dustrie-vestiging te scheppen. 

.De voorzitter meende Boxtel bovendien 
als een ideale woonplaats te mogen zien. 
De ideale centrale ligging, natuurschoon, 
onderwijsinrichtingen, instituten etc. zijn 
hie,·voor gunstige factoren. 
Voorts resumeerde hij nog even de be
langrijkste besluiten, door de raad van 
de gemeente Boxtel in 1948 genomen, 
om tot slot zijn erkentelijkheid uit te 
spreken voor de goede samenwerking 
tussen de Raad, B. en W. en het amb
telijk gemeentepersoneel onderling. 
Het oudste lid van de raad, de heer Van 
de Weijst, dankte de voorzitter hierna 
voor zijn goede wensen en het gegeven 
overzicht en sprak de hoop uit, dat 1949 
ook de Burgemeester en zijn gezin veel 
voorspoed zou brengen. 
De ingekomen stukken vermeldden o.a. 
het verzoek van de Boxtelse Orkestver
eniging om f 500,- subsidie, welk ver
zoek echter al eerder werd afoewezen 
zodat de subsidie bepaald blijft tot 
f 150,-, gelijk aan die van de harmo
nieën. 
Er zal voor een totaal bedrag van f 6500 
grond van A. de Leijer (gelegen tegen
over het gemeenteslachthuis) aangekocht 
worden. Dit voorstel werd ingelast om 
de regeling van deze aankoop te be

. spoedig en. 
De St. Jozefschool krêeg gelden toege
wezen voor de verbetering van de vloer 
in de gymnastiekzaal, de vergroting van 
de ketel der centrale verwarming en de 
verbetering van de centrale verwarmings
kelder. 
Voorts zal een voorschot verleend 
worden ter uitvoering van artikel 103, 6e 
lid en artikel 101 bis, 5e lid der lagere 
onderwijswet 1920 voor 1949. In ver
band met de schorsing van het Sneeuw
ruimingsbesluit werd voorgesteld in de 
Algemene Politieverordening een bepa
ling omtrenr het wegruimen van sneeuw 
op te nemen. Dit voorstel werd goed
gekeurd. 
Eveneens goedgekeurd werd,het voorstel 
tot verkoop van enkele grondstrookjes 
aan het Waterschap ,_,Het Stroomgebied 
van de Dommel". 
Het ontwerp van het plan tot uitbreiding 
van .industrie-terrein, gelegen ten noor
den van de afbuiging van de spoorlijn 
Boxtel-Gennep, zal - volgens besluit 
van de raad - voor iedereen ter inzage 
gelegd worden. 
Aan punt 15 van de agenda gekomen, 
deed de voorzitter mededeling van de 
aanbesteding van de bouw van een over
dekte tribu�e op het voetbalveld in het 
sport- en wandelpark Molenwijk. Voor
gesteld werd om het werk te gunnen aan 
de laagste inschrijver, v. d. Boom uit 
Liempde (f 29.000,-). 
De gemeenteloods op de Burgakker zal 
worden ingericht als schoollokaal en 
daarom is naar een andere ruimte uit 
gezien, die als gemeenteloods kan die
nen. Men vond deze bij het gasfabriek. 
Er zal voor de B.L.O.-school op de Burg
akker een nieuw hek geplaatst worden. 
De weg naar Liempde is inmiddels aan
besteed. Het besluit voor f 100.000 kas
geldlening is goedgekeurd. 

Het gemeentebestuur heeft opnieuw een 
verzoek ingediend om verlaging van de 
huur der z.g. bungalows in de Mijlstraat. 
Er zulle11 nieuwe en gewijzigde straatna
men komen, in welk verband de voor
zitter nog mededeelde, dat op sommige 
naamplaten voortaan een korte verkla
ring van historische namen te lezen zal 
zijn. Een en ander uit opvoedkundig 
oogpunt. 
De jeugdbeweging in Boxtel kreeg - n.b. 
ongevraagd - f 500,- subsidie. Vàn dit 
bedrag is f 225,- toegewezen aan de 
parochie St. Petrus, en eveneens f 225,
aan de H. Hartparochie, terwijl Lennis
heuvel f 50,- kreeg. 
De jongensschool te Gemonde zal bin
nenkort de zo lang gewenste uitbreiding 
(1 lokaal) krijgen. De aanbesteding zal 
bespoedigd worden. 
De gemeente-boerderijen werden hoger 
verzekerd; in het wandelpark zullen een 
tiental banken geplaatst worden, welke 
door de plaatselijke R.K Ambachtsschool 
vervaardigd zullen worden; de weg naar 
Olland zal door de DUW ;verbeterd 
worden; op de Markt zullen binnenkort 
de verdwenen verkeersborden weer ge
plaatst worden, terwijl de winkelsluiting 
geen bemoeiing van het gemeentebestuur 
meer te verwachten heeft, nu de minis
ter deze zaak in handen heeft genomen. 
In de rondvraag werd na de gebruike
lijke informaties over de wegentoestan
den, door het lid De Laat gevraagd naar 
de besteding van de gemeentesubsidie 
aan de R.K. Schildersschool "St. Lucas" 
daar hem gebleken was, dat de avond
lessen voor Boxtelse belanghebbenden 
nog zodanige financiële bezwaren met 
zich mee schenen te brengen, dat de 
deelname tot nog toe practisch nihil was. 
De voorzitter stelde voor alsnog een sub
sidie te verlenen, maar clan speciaal voor 
het onderwijs aan Boxtelse cursisten. Het 
lid De Laat zegde ook de medewerking 
van de organisatie toe, zodat een billijke 
regeling spoedig verwacht mag worden. 
Het lid v. d. Krabben, bracht namens 

, sportvereniging O.D.C. hartelijk dank 
aan het gemeentebestuur voor het be
sluit tot de bouw van 'n overdekte tri
bune en kleedkamers en verzocht de gun
ning zo snel mogelijk te regelen, opdat 
spoedig met de werkzaamheden begon
nen zou kunnen worden. De voorzitter 
zei in zijn antwoord, dat ook de sport
belangen hem zeer na aan het hart 
lagen en dat hij de gunning gaarne zo
veel mogelijk wilde bespoedigen, doch 
dat nog op de Rijksgoedkeuring van 
Wederopbouw gewacht zou moeten 
worden. 
Hierna werd de vergadering, die nog 
geen vijf kwartier had geduurd,· gesloten. 

Plaatselijk Nieuws 
K.V.P.,AFD. BOXTEL.

De K.V.P., afd. Boxtel, zal Woensdag 
9 Februari om 8 . uur in de foyer van 
De Ark een algemene ledenvergadering 
houden,, ter bespreking van het al of 
niet deelnemen van de K.V.P. aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 1949. 
Een onderwerp, dat zeer zeker ieders be
langstelling verdient. 

GESNEUVELD. 
Woensdag ontving de fam. v. d. Noste
rum (v. Osch & v. Leeuwenstraat) de 
droevige tijding, dat hun zoon en broer 
soldaat J. v. d. Nosterum, gelegen in
Soerabaja in Indonesië, op 1 Februari 
te Sabjen op Java sneuvelde. 
Om 10 uur zal Maandagmorgen 7 Fe
bruari, in de H. Hartkerk de H. Mis 
van Requiem worden opgedragen. 

(._ 

HERLEVEND BOXTEL. 
De vierde culturele avond van het pro
gramma van "Herlevend Boxtel" wordt 
gegeven op Donderdag 10 Februari a.s. 
Ir. Edmond Nicolas zal dan een voor
dracht houden, getiteld: ,,Geen beter 
leven dan een goed leven". De spreker 
omschrijft deze voordracht als: ironi
sche beschouwingen over hygiëne; hij zal 
aan deze spreekbeurt echter ook een 
algemeen-culturele inslag geven. 
Ir. Nicolas is vooral bekend als schrijver 
in boek en blad van populaire verhan
delingen over gezondheidsleer, artse
nijen enz. Zijn meest bekende werk in 
dit opzicht is "Verstandig en gezond", 
een boek dat tintelt van een oprechte 
humor. 
Maar ook als romanschrijver heeft ir 
Nicolas naam gemaakt en dit vooral met 
zijn merkwaardige historie van "De Heer 
van Jericho", een geestig boek, dat ge
tuigt van een zeer bijzondere kijk op 
mensen en dingen. 
Voor bijzonderheden over de te houden 
voordracht moge voorts worden verwe
zen naar ·de in dit nummer voorkomen
de advertentie. 

KATH. THUISFRONT, Lennisheuvel. 
Opgehaald op de bruiloft van Lientje 
Meulendijk f 7,25 voor onze jongens in 
Indië. 

Onder buitengewoon grote belanastel
ling vond Dinsdagmorgen de ter a;rde
bestelling plaats van het stoffelijk over
schot van de heer Cees van Kessel die 
Vrijdag 28 Januari op 54-jarige le�ftijd 
overleed. 
Hiermee ontviel een gezin een uitste
kende vader, terwijl Boxtel een mens ver
loor, zoals er die nog zo weinige zijn: 
Iemand, die al zijn kwaliteiten en eiaen
schappen dienstbaar maakte aan dec. ge-
1•,eenschap, waarin zijn heengaan een 
grotE: leemte achterlaat. 
Speciaal voor het muziekleven in en 
buiten Boxtel is de heer Van Kessel 
steeds een grote stuwkracht geweest. 
De muziekgezelschappen, waarvan hij 
de leiding had, vergezelden hem dan ook 
met omfloerste vaandels naar zijn laatste 
rustplaats, terwijl de geuniformeerde 
harmonie van Huize De La Salie en de 
R.K. Gildenbondsharmonie afwisselend 
de treunnarsen speelden. 
Van het muziekcorps "Huize Nazareth" 
uit Tilburg merkten we een deputatie 
op, waarvan enkele leerlingen een krans 
in de lijkstoet meedroegen. 
Gi;durencle zijn 40-iarig lidmaatschap 
van cl,, R.K Gilclenbondsharn1011ie was 
de he('1 Van Kessel bijna 30 jaar oncler
clirectcur, terwijl door hem ruim 25 jaar 
de functie van voorzitter, met de groot
ste toewijding, werd waargenomen. 
Hiernaast was hij nog directeur van de 
harmomie van Huize Nazareth en de 
kmnonicën uit St.• Oedenrode en 
Liempde. Van het rnuziekcorps van Hui
ze De La Salle was hij bovendien nog 
inqructeur. 
In onderstaand artikel wordt deze sym
pathieke Boxtelse figuur getekend zoals 
hij was voor alles en allen. 

In dankbare Herinnering 

Beeld van goedheid; beeld van liefde 
beeld van al dat edel is, 
bloeit hij zo in aller harten
en ik elk geheugenis. 

Gezelle. 
Staande bij de lijkbaar van deze te vroeg 
ontslapen vriend, wellen mij d�-woorden 
van Guido Gezelle, de Vlaams'e''priester
dichter, naar de lippen, om te vertolken, 
wat er thans in het diepst van onze
harten leeft. ·' 
Achttien jaren lang heeft de Heer Van 
Kessel uit Boxtel ons muziekcorps als in
structeur gediend met de kwistige rijk
dom van zijn edel hart en zijn grote 
talenten als musicus. Hij was iemand, die 
nimmer zichzelf zocht, maar in niets 
ontziende toewijding en dienende liefde 
zich wijdde aan zijn kunstzinnige taak. 
Ons harmoniecorps was hem lief als 
geen ander, omdat hij daardoor kon 
meewerken aan de opbouw van zoveel 
jonge levens, omdat hij wist, dat ieder 
contact met de schoonheid de zielen on-' 

CONCERT UITGESTELD 
Hoewel voor de door Boxtel's Gemengd 
Koor met medewerking van de B.O.V. 
te geven uitvoering officieus de datum 
22 Februari a.s. reeds was vastgesteld, . 
vernemen wij thans, dat deze datum niet 
zal kunnen worden aangehouden, daar 
verschillende leden te veel van de griep
epidemie te lijden hebben gehad om een 
behoorlijk verzorgde uitvoering te kun
nen geven. 
Het bestuur van Boxtel's Gemengd Koor 
heeft dan ook gemeend dit concert te 
moeten uitstellen tot October 1949. 

BRABANTSE DAG TE BOXTEL. 
De aanvankelijk voor 2 Januari j.l. aan
gekondigde Brabantse dag, uitgaande van 
"Edele Brabant" zal thans plaats hebben 
op Zondag 20 Februari a.s., in de Ark. 
Aanvang 's morgens om 11 uur; einde 
circa 5 uur. 
Het programma vermeldt een rede van 
de heer Jef de Brouwer over "Brabant's
toekomst - Brabant's taak", een inlei
ding van Drs Karel Meuwese over "De 
jongste dichtkunst in Brabant" met decla
matie door Mej. J. Lampe, een concert 
door het bekende Trio Knibbeler, een 
pianoconcert door de heer Joris Bedaux, 
balladen en ruiterliedekens te zingen 
door de tenor Frans van Grinsven uit 
Den Bosch en liedjes bij de guitaar door 
Jef van der Heijden uit Hilvarenbeek. 
Zoals men ziet: een zeer aantrekkelijk 
programma, dat op hoog feil staat, doch
dat in geen geval saai o vervelend zal
zijn! 
Deelname: Vóór 10 Februari f 2,- zen
den aan Jan Naaijkens te Hilvarenbeek. 
Voor. Boxtel en omstreken kan aanmel
ding voor deelname echter ook geschie
den aan het adres Mgr. Wilmerstraat 10 
HEEMKUNDIGE STUDIEDAGEN. 
Uitgaande van de Stichting Brabants 
Heem worden op 6 en 20 Februari a.s. 
te 's-Hertogenbosch in Hotel Noord
Brabant heemkundige studiedagen ge
houden. 
De te behandelen onderwerpen zijn: 
Op 6 Februari, om 11 uur: 
a over het ontstaan van nederzettin-

zer jongens veredelt en verheft. Hij kon 
zo intens genieten, wanneer zijn mede
arbeid door successen werden bekroond. 
En die talentvolle instructeur die warme 
vriend, moeten we voortaan' missen en 
we treuren bij zijn heengaan. 
Maar er is meer. Een beeld van goed
heid en liefde ·was hij ook in zijn gezin. 
Een model echtgenoot en huisvader die 
liefde,_ hechte trouw en sterke aanha'nke
lijkheid, de drie zuilen ener goede echt
verbintenis, gefundeerd had op diep 
godsdienstige principen door alle wis
selingen van het leven heen. 
Voor zijn kinderen was hij een verstan
dige, liefdevolle vader. Naast enthou
siaste verering en aanhankelijkheid wek
te hij een mild ontzag, een vertrouwe
lijke eerbied, omdat hij het geheim ken
de van elk "savoir vivre" ook jegens zijn 
kinderen. 
Tegenover iedereen toonde hij zich 
steeds ongecompliceerd, gelijk zijn aan
leg hem geschapen had. Eenvoudig in de 
omgang, vriendelijk en voorkomend, niet 
een benijdenswaardige bescheidenheid 
staat hij nog voor ons. Zijn eerlijk, on
vertroebeld karakter, zijn evenwichtige 
gewoonheid van optreden, deden zijn 
tegenwoordigheid als een verwantschap 
aanvoelen. 
Is het clan te verwonderen, dat de man 
met zijn levensblije lach en bezonnen 
ernst, een zuivere weerspiegeling van 
zijn innerlijk, indrukken hebben nage
laten, die een onverwoestbare stempel 
hebben gedrukt in aller gemoed. 
Zijn naam staat niet gegrift in steen, 
maar diep staat hij gegraveerd in de zie
len van hen, die zijn arbeid hebbén ge
defld en aan wie. hij zijn zorgen heeft 
gewijd. Deze lijnen en contouren zullen 
rnmmer vervagen. 
De stille droefheid aan deze doodspon
de, de offers en gebeden, die naar de 
!,e,nel worden gedragen vanaf het altaar 
en uit de diepten der zielen van zoveel 
veretrders, zijn een waarborg, dat deze 
clo<le in de onzichtbare verborgenheid 
\ an vç1..:: l-:arten zul hlij\·cn y;�2.:-�t·/e:1. 
Ncl'n, dat leven is niet ijdel geweest. 
Wat er sterfelijk was in hem, is nu weg
gezonken in de vernietiging van de dood, 
maar aan zijn vrienden heeft hij nagela
ten: zijn warmte, zijn liefde, zijn kracht, 
7.ijn onwrikbaar geloof, het liefelijk aan
lokkelijk beeld van zijn schoon en ver
d,e:1,telijk leven. En dat waardig levens
hc·eld zal hen dag aan dag omzweven. 
Z:;n glimlach, die immer zijn trekken 
tekende, ligt nu verstard in de ijzigheid· 
van de dood, maar de paradijselijke 
vreugde, het eeuwig loon der voorbe
schikten, overhuift en beglinstert de 
zwarte rouw van zijn stoffelijk omhulsel. 
Wij allen blijven hem gedachtig in ons 
gebed. God zij zijn eeuwig loon! 
Namens de Hannonie "Ons Genoegen" 

F. M. BALDUINUS, Tilburg.

gen, hoeven, gehuchten en dorpen in 
Brabant door Dr. Josef Helsen, Ander
lecht, België. 
b. 's middags. Over de eerste geloofs
verkondigers in Brabant vóór St. Wil
librord, door Dom. Dumon, Benedictijn, 
Steenbrugge, België. 
Op 20 Februari : 
a. Over de eerste kerkelijke indeling en
de patroonheiligen der oudste kerken en 
kapellen in Brabant door Drs. Bannen
berg, pastoor te Tilburg. 
b. Over de opgravingen der oudste
kerken en kapellen van Brabant, Lim
burg en Gelderland, door Dr. P.
Glazema. 
Deelname f 1,-. Kaarten zijn nog aan 
de zaal verkrijgbaar. 

KAJOTTERSBIJEENKOMSTEN. 
Leidersrecollectie. 

Zondagmorgen 6 Februari zullen de 
leiders en pioniers van de Boxtelse Ka
jotters weer hun maandelijkse recollec
tie houden in De Kajuit, welke zal wor
den voorafgegaan door een H. Mis 
(half zeven) in de St. Petruskerk, waar
in alle leiders en pioniers verwacht 
worden. 

Algemene Ledenvergadering. 
Vrijdag 11 Februari wordt in het K.A.J.
gebouw "De Kajuit" een algemene 
ledenvergadering gehouden_, waarop 
aan de Kajotters enkele zeer belangrijke 
mededelingen gedaan zullen worden. 
Deze bijeenkomst, die om 8 uur aan
vangt, zal muzikaál omlijst worden. 

GESLAAGD. 
Op een te Utrecht gehouden examen 
slaagde onze plaatsgenoot Hubert v. d. 
Meerendonk voor Candidaat in het In
disch Recht. Proficiat! 

BOXTELSE MISSIENAAIKRING.

Van verschillende giften uit de parochie • 
St. Theresia ontvingen wij het totale be
drag van f 10,-. Op de uitvaart van J. 
v. Houtum werd opgehaald f 4.14.



Historische Verrekijker 
"DE STERKSTE MAN UIT IEDER 

HUIS". 
De brandweer was in vroeger dagen een 
plichtbrandweer: het was duidelijk, da 1 
men in een tijd, dat de brandweer het 
nog helemaal zonder mechanische blus
middelen moest stellen, slechts met ver
eende krachten bij het stuiten van het 
vuur succes kon hebben. 
Het Boxtelse brandreglement van 1666, 
dat ons nu bezig gaat houden, legde een 
brandweerplicht op de sterkste man uit 
ieder huis. 
Men nam aan het blussingswerk deel 
onder leiding van de brandmeesters. 
Voor elke buurtschap of straat waren 
twee brandmeesters aangesteld. Deze 
brandmeesters hadden in bewaring een 
goede "suffisante" ladder van 30 spor
ten en een vuurhaak van zeven voet 
lang, voorzien van een ijzeren ring. Deze 
brandladder en vuurhaak mochten de 
bandmeesters niet voor een ander werk 
gebruiken of aan iemand uitlenen. Dit 
materiaal moest dus altijd bij de hand 
zijn. 
Het reglement stipuleerde ook dat de 
huiseigenaren voor alle huizen binnen 
Boxtel" een ladder en een v�urhaak 
moesten laten maken van een lengte 
welke door het gemeentebestuur voor 
elk huis afzonderlijk zou worden aange
geven. Bovendien moest de eigenaar 
voor elk huis een of meer leren emmers 
bekostigen, op welke emmers zijn merk, 
wapen of naam moest worden gesteld 
,,om ieder de sijne naar den gedanen 
brand te connen onderkennen" 
Brak er nu brand uit, dan rustt�n op de 
,,sterke mannen" de volgende verplich
tingen, welke verschilden al naar gelang 
de situatie van hun eigen woning tot de 
plaats van de brand: 
1. Woonde men in de straat of buurt

waar de brand was ontstaan, dan
moesten de mannen de brandmees
ters volgen. De brandmeesters torsten
de grote brandladders en vuurha
ken; de geburen moesten met zich
meedragen tenminste een emmer of

RIJVERENIGING ST. MARTINUS. 
Op Zondag 6 Februari zal er voor leden 
en niet leden van de Rijvereniging "St. 
Martinus" een oriënteringsrit verreden 
worden. Aanvang om 1 uur bij J. v. Kas
teren in de Mijlstraat. 

EIERVERENIGING. 
De Eiervereniging afd Boxtel houdt op 
Donderdag 10 Februari 's avonds om ï 
uur in de zaal van H. v. Rooij haar 
algemene Jaarvergadering. Zie adverten
tie in dit blad. 

KATH. THUISFRONT St. Petrus. 
Geslaagde Vogeltentoonstelling. 
Het is- een sympathieke geste geweest 
van de Boxtelse afdeling van de Neder
landse Bond van vogelvrienden om alle 
vogels, die de leden bezaten in een ten
toonstelling bijeen te brengen en de 
entréegelden aan Katholiek Thuisfront 
af te staan. 
Want het is een prachtige vogelshow ge
worden die Zaterdag en Zondag in het 
K.JV.-huis werd gehouden en terecht
lveel belangstelling trok.
Er waren prachtige collecties zang- en
siervogels te bewonderen; inlandse,
exotische en gekweekte vogels pronkten
er met hun prachtige kleuren, wildzang
vogels kwetterden in hun grote volière,
dat het een lieve lust was, terwijl de ka
naries hun uiterste best deden niet voor
hen onder te doen.
Grote belangstelling ging voorts uit naar
de stand van de Fa. P. Sluys, met zijn
fraaie, opgezette vogels.
Als speciale attractie was er aan deze
tentoonstelling een Amerikaanse verlo
ting verbonden. De prijs van de gewone
verloting werd gewonnen door Mej.
Dora van Zogchel.
De netto-opbrengst van deze keurig
verzorgde tentoonstelling bedroeg f 40.

Opgehaald bij de begrafenis van Mej. 
Wilhelmina v. d. Anker-Brands voor 
Kath. Thuisfront een bedrag van f 35, 10. 
Door de Familie van Hal-v. Esch bij de 
begrafenis van Moeder een bedrag van· 
f 15,83 voor het Kath. Thuisfront. 
Onze hartelijke dank! 

MISSIE-ACTIE. 
In de kapel van de Ursulinen zal op 
13 Februari om 7 uur een H. Mis gele
zen worden voor A. Willems, als over
leden lid van de Doe-mee-actie. 
,,Wie wordt lid van de "Doe mee actie" 
10 cent per maand? 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 25 tot en met 31 Januari 1949. 
GEBOREN: 1-lubertus L. J. zoon van L. 
G. Sanders en P. 1-1. v. d. Aker - Hen
ricus J. E. zoon van Fr. Kreemer en
J. G. v. d. Broek - Albertha A. A. doch
ter van W. v. Gemert en B. H. v. Oor
schot - Johannes H. C. zoon van C.
A. M. Barten en G. E. Schouten - An
tonius J. M. zoon van A. J. Kerssens 
en A. J. v. d. Staak - Maria J. P. doch
ter van A. J. v. Uden en C. J. W. Kar
durk - 1-lenrica P. Fr. M. dochter van 
Fr. A. M. v. Vlerken en G. M. A. Ro
meijnders - Gerardus J. P. zoon van 
G. v. d. Ven en F. M. van Gaaien.
ONDERTROUWD: Michiel H. van den
Oord en Antonia C. van de Wal.
GEHUWD: Gerardus J. Damen en
Henrica M. van der Horst - Petrus A.
Bekkers en Johanna M. van der Meijden.
OVERLEDEN: Maria van Esch, echtge
note van M. v. Hal, oud 75 jaren
Johannes van Houtum, oud 64 jaren -
Johannes L. Willems, oud 35 jaren -
Hendrika Veroude, oud 75 jaren
Adrianus Dankers, oud 78 jaren - He
lena van der Steen, echtg. van J. Bekers,
oud 73 jaren - Johannes H. Bax, oud
78 jaren

ketel vol met water "tot stuttinge 
ende lessinge van den brant". 

2. Was er brand in de onmiddellijke
omgeving uitgebroken, d.i. slechts
vijf of zes huizen verwijderd, dan
konden de bewoners thuis blijven "als
met hun selver als dan genoeg te
doen hebbende" zoals het wijselijk
in de verordening heet.

3. De overige mannen moesten, wan
neer de brandklok werd getroken,
tezamen komen ter plaatse van de
brand of, als die hun niet bekend
was, onder de linde op de Markt.
Zij moesten emmers, ladders en ha
ken met zich meenemen.

Het luiden van de brandklok geschiedde 
door de koster. 
Nergens is bepaald op welke manier 
werd uitgemaakt, wie de sterkste man in 
huis was. Men behoeft slechts weinig 
fantasie te hebben om te veronderstellen 
dat deze bepaling, vooral in gezinnen 
met opgroeiende jongens, aanleiding gaf 
om op gezette tijden elkanders krachten 
te meten: 
Aan de brandmeesters was opgedragen, 
dat zij gedurende de brand naarstig en 
vlijtig zouden zorgen dat eenieder met 
zijn gereedschap "ijverig ende ordente
lijck arbeide om den brand te helpen 
blussen". Voorts moesten zij "ijverig en
de minnenlijk helpen weren ende be
letten"' alle onordentelijkheden of moed
willigheden die iemand zich ,,in sulken 
noot" zou durven veroorloven en er spe
ciaal op toezien dat het meubilair en de 
goederen, welke uit het brandende per
ceel of uit de belendende percelen "on
der den blauwen hemel" waren geborgen 
niet door bedelaars, dieven of vagebon
den zouden worden beschadigd of ge
stolen. 
En op de ouders rustte de plicht hun 
jonge kinderen van de plaats des onheils 
verre te houden . 
De volgende maal zullen wij nog de 
maatregelen bespreken, die de overheid, 
speciaal in verband met het voorkomen 
va; brand, meende te moeten nemen. 

ESCH 

CONCOURS KATH. THUISFROJ\JT. 
Op 23 en 30 Jan. werd een druk be
zocht concours voor Kath. Thuisfront 
gegeven, waaraan een loterij was ver
bonden. Na het slotwoord door de Zeer
eerw. Heer Pastoor, had de prijsuitrei-
king plaats. · 
De organisatoren zijn zeer tevreden 
over de opbrengst van ruim zeshonderd 
gulden. 
De prijzen waren door de inwoners be
schikbaar gesteld. 

NIEUWE BRUG. 
Er is een aanvang gemaakt met de werk
zaamheden voàr het leggen van een 
noodbrug op de weg Esch-Haaren, 

• welke gebruikt zal moeten worden ge
durende de tijd dat de nieuwe brug zal
worden gebouwd.

Algemeen Nieuws 
BELANGRIJKE WIJZIGING IN 
BROEDERIJ-BESLUIT 1949. 
Het Broederijbesluit 1949 heeft de mo
gelijkheid geopend, dat zij, die voldoen
de vakbekwaamheid bezitten en be
schikken over een behoorlijk broedlokaal 
thans een nieuwe broederij kunnen be
ginnen. Deze nieuwe maatregel beoogt 
een zekere verstarring in de bedrijfstak 
te voorkomen. 

Distributie=Nieuws 
Uitreiking toewijzingen patentbloem 

aan bakkers. 

De Directeur van de Distributiedienst 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
de weken 31 Januari-6 Februari en 7 
Februari-12 Februari a.s. aan bakkers 
toewijzingen inlandse en import-patent
bloem waaronder Zeeuwse bloem wor
den uitgereikt. De uit te reiken toewij
zingen zijn samengevoegd tot kaartjes, 
waarop 6 coupures, elk van 1 eenheid 
patentbloem, voorkomen. Als basis voor 
het bepalen van de uit te reiken toewij
zingen wordt genomen het aantal eenhe
den bloem, dat in de week 5-11 De
cember of 12-18 December 1948 is uit
gereikt. De coupures dienen voor het 
verbruik van patentbloem gedurende het 
tijdvak van 13 Februari-? Mei 1949. 
De uitreiking in de onderscheidene ge
meenten zal als volgt geschieden. 
BOXTEL: Vrijdag 4 en 11 Februari; 
HAAREN: Maandag 7 Februari; 
LIEMPDE: Dinsdag 8 Februari; 
ESCH: Dinsdag 8 Februari. 
Voor het afhalen der toewijzingen wen
de men zich op bovengenoemde dagen 
tot de plaatselijke kantoren. 

Na-uitreiking bonkaarten voedingsmid
delen 903, tabakskaarten QA 903 en 
QC 903 en toeslagkaarten MD. 903/904 

voor aanstaande en jonge moeders. 
De DirectEUr van de distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat de 
na-uitreiking van de bonkaarten 903, 
tabakskaarten QA en QC 903, alsmeck 
toeslagkaarten MD 903/904 voor a.s. en 
jonge moeders zal plaats vinden voor de 
gemeenten Vught, Helvoirt, Haaren op 
Donderdag 10 Februari 1949 de letters 
A. t.e.m. K en Vrijdag 11 Februari 1949
de letters L. t.e.m. Z. uitsluitend in het
kringkantoor, In de Boerenmouw 15 te
's-1-lertogenbosch aan de loketten 9 en 11
Voor de gemeenten Boxtel, Schijndel,
Liempde en Esch heeft de na-uitreiking
plaats op Vrijdag 11 Februari voormid
dag de letters A t.e.m. N en namiddag
de letters O t.e.m. Z. in het kantoor
Burgakker 3 te Boxtel.

O.D.C. hees de kampioensvlag ..... . 

EEN STUKJE 
O.D.C.-GESCHIEDENIS

Mei 1925 werd ODC opgericht. Na een 
paar jaar in de R.K.V.B. te hebben ge
speeld, volgde promotie naar de R.K.F. 
derde klasse, later I.V.C.B. genoemd. 
Het hoogtepunt uit deze periode is wel 
het tweemaal• behalen van de Huisge
zin-wisselbeker. Ook de wedstrijd in Son 
leeft zeker nog in vele herinneringen. 
Met de fusie van de verschillende voet
balbonden werd ODC ingedeeld in de 
4e klasse N.V.B., later K.N.V.B. Hierin 
verwierf ODC de bijnaam van eeuwige 
tweede, tot dat eindelijk het zolang ver
diende succes kwam. Het seizoen 1945-
1946 bracht het kampioenschap en te
vens promotie naar de derde klasse. 
En reeds het eerste jaar in de derde 
klasse bezette ODC de zo langzaam be
rucht geworden tweede plaats, na ge
ruimen tijd de beste papieren gehad te. 
hebben voor de eerste plaats. ODC voel
de, dat het in de derde even gemakkelijk 
ging als in de vierde klasse. Hetgeen 
weldra zou blijken. 
Toen kwam Mr. 
Jackson, die het 
moderne voetbal 
ging invoeren. 
Het verwekte 
dan ook helemaal 
geen verwonde
ring, dat dit sy
steem, hetgeen 
men nog niet 
voldoende onder 
de knie had, zijn 
terugslag in de 
competitie deed 
gevoelen. 
Na lange tijd de 
race volgehou
den te hebben, 
moest men uit
eindelijk voor 
Gestel de vlag 
strijken. 
Ernstig werd er getraind deze zomer. 
Men voelde, het systeem ging veel beter, 
nu zat er een kampioenschap in. En we 
kunnen gerust zeggen met vlag en wim
pel gehaald. 
Nog een wedstrijd te spelen en dan is 
het wachten op de zeer zware promotie. 

O.DC. KAMPIOEN!

Zalt-Bommel in de klei bedwongen. 

De mare dat O.0.C het kampioenschap 
had behaald, ging Zondag al vroeg als 
een lopend vuurtjè door onze Gemeente. 
Het was dan ook niet te verwonderen, 
dat een duizend koppige menigte zich 
aan het station had verzameld om de 
spelers te verwelkomen. Toen de spelers 
buiten het station kwamen steeg dan ook 
een luid hoera op. Hier werden zij aller
eerst toegesproken door de voorzitter 
van de afdeling voetbal van ODC, die 
de spelers hartelijk feliciteerde met het 
behaalde succes en aanvoerder Hendriks 
een krans omhing. Ook de Heer van 
Meurs als technisch leider werd in de 
huldiging betrokken en kreeg bloemen. 
De Heer v. cl. Braak sprak namens de 
afdeling muziek, betuigde zijn spijt dat 
onvoorziene omstandigheden oorzaak 
waren geweest dat zijn afdeling niet de 
muzikale hulde had kunnen brengen. 
Hij beloofde echter te zullen komen bij 
de eerste de beste gelegenheid. Vervol
gens ging het (jammerlijk met stille trom) 
naar de Beschermheer van ODC Dr. 
Hoyng. 
Deze feliciteerde spelers en �estuur met 
het behaalde succes en bood aanvoer
der Hendriks bloemen aan. 
Ook de Edelachtbare Heer Burgemees
ter daar aanwezig sprak woorden van 
dank aan het adres van de spelers, om 
dat zij het waren geweest, die de naam 
van Boxtel op sportgebied, op zo'n schit
terende wijze hadden hoog gehouden. 
Hij wenste spelers en Bestuur verder 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
De Boxtel-aanhang heeft Zondag alle 
gelegenheid gehad om de prestaties van 
de lagere elftallen eens gade te slaan. 
Het ongeslagen derde speelde een bij
zonder aantrekkelijke wedstrijd tegen het 
lang niet zwakke Berlicum 2, dat toch 
door een 6-1 overwinning op de 
knieën werd gedwongen. In deze wed
strijd, die we tevens als een uitmonste
ring voor het toekomstige eerste team 
mochten zien, werden speciaal voor de 
aanvalslinie nogal enkele candidaten 
gesteld, terwijl ook in de achterhoede 
wel een enkele "kansmaker" schuilde. 
Het tweede elftal speelde minder ver
dienstelijk en moest met 6-2 het lood
je leggen tegen het sterke Berlicum 1.

A.s. Zondag:
Terwijl het tweede elftal Zondag vrij is, 
gaan de jongens van het derde het ge-

nog veel succes en gaf de verzekering 
dat het Gemeente-Bestuur de verrich
tingen van ODC met intense belangen 
volgt. 
Verder ging het naar de Pastorie waar 
Deken Broekman de spelers gelukwenste 
in een korte maar kernachtige speech. 
Na een kort oponthoud bij de Heer J. 
v. Tricht, ging het gezelschap naar Hotel
Bekkers., waar hen een verrassing wach
te, en wel, dat geheel het Bestuur, en
spelers van B.V.V. aanwezig waren om
de eerste te ziin de ODC-ers te kunnen
feliciteren.
Voorzitter Popplein, kenschetste de goe
de verstandhouding tussen B.V.V. en
ODC (Jackson) en sprak de hoop uit,
(ook al komt ODC aardig dichtbij) dat
de promotie even succesvol zou ver
lopen.
Hierna verenigde de spelers met hun
dames zich aan een welverdiende koffie
tafel. Toen kwam het grote ogenblik,
dat de man aan wie ODC alles dankt
werd gehuldigd. Voorzitter Laeijendecker
huldigde Mr. Jackson in een gloedvolle
rede en bood hem een enveloppe met

inhoud aan. 
Ook Mevrouw 
Jackson deelde in 
de hulde, en 
kreeg van de 
jongste suppor
ter van O.0.C. 
een mil tulpen. 
Nadat Paul Hen
driks namens de 
eerste elftal-spe
lers Jackson nog 
had toegespro
ken, en Jackson 
op zijn beurt had 
gedankt, wat dit 
officiële gedeel
te ten einde. Te 
gauw sloeg het • 
klokje van ge
hoorzaamheid en 
nog laat klonk 

het 0. D. C. is kampioen. 
En nu nog iets over de wedstrijd. 
Het is al een felicitatie waard, dat de 
spelers op een dergelijk terrein nog kon
den spelen. En behoudens de eerste tien 
minuten toen het meer op charlestonne 
leek, werd er behoorlijk gespeeld. 
In de eerste tien minuten domineerde 
Zalt-Bommel en vier of vijf corners 
moesten worden weggegeven. Toen 
ODC zich" aan de glibberige kleimassa 
had aangepast was het met Z.-B. ge
daan. 
Thé opende de score, en W. v. d. Boa
gaard en Schalks zorgden dat de rust 
met 3-0 inging. In de tweed_e helft was 
er eigenlijk maar een elftal dat speelde, 
en vrij gauw wees de stand dan ook 5-0 
aan. Toen redde Z.-B. de eer uit een 
penalty, maar spoedig hierop was het 
6-1. De eerste huldiging moest ODC
in ontvangst nemen van Z.-B. en aan
voerder Hendriks kreeg bloeme,1.
En bij thuiskomst was er een bloemen
mand van de Bata.
En nu Zondag de laatste wedstrijd: 

ODC-Gilze. 

SUPPORTERSVERENIGING O.D.C. 

Na het behalen van het kampioenschap 
der derde klasse door ODC, is bij vele 
support-ers de wens opgekomen, als blijk 
van hun medeleven met O.0.C., de spe
lers van het kampioenselftal een blijven
de herinnering aan te bieden. 
Een Comité, dat zich met de uitwerking 
van deze wens belast heeft, zal tijdens 
de wedstrijd ODC-Gilze, op 6 Fe
bruari a.s. iedereen in de gelegenheid 
stellen een bijdrage te geven voor dit 
doel. 
Supporters, zoals gij er altijd op rekent 
dat de spelers het "goed" zullen doen, 
zo rekent thans het Comité erop dat 
gij "goed" zult bijdragen. 

vaarlijke \V.E.C. o·pzoeken. Deze Schijn
delse ploeg, die nog maar pas is inge
deeld, schijnt zich op eigen terrein niet 
makkelijk te laten kloppen. Men pres
teerde het zei fs om R. K.J. V.V. ( evenals 
Boxtel ongeslagen!) een gelijkspel af te 
dwingen. 

O.D.C..JUNIOREN.
Mochten door weersomstandigheden of 
slechte terreinen junioren-wedstrijden 
worden afgelast, dan zal dit voortaan 
bekend gemaakt worden bij B. v. d. 
Braak, sigarenwinkelier, tegenover de H. 
Hart-kerk. 

Door een nalatigheid werden vorige 
week niet alle "wedstrijdbriefjes" op tijcl 
bezorgd. O.0.C. 5 stond daardoor 
slechts met 10 spelers op het Rhode-ter
rein (maar wist toch te winnen). 
In verband daarmee worden voortaan 
alle competitiewedstrijden gepubliceerd, 

zodat ieder nader kan informeren als hij 
geen aanschrijving ontvangt. 

Op verzoek van Udi wordt de wedstrijd 
ODC 7-Udi 6 niet op Zaterdag, maar 
op Zondag gespeeld. Doordat ook ODC 
8 en 9 geen wedstdjd te spelen hebben, 
komt waarschijnlijk ÓDC 10 op de 
proppen. 

Het programma voor Zondag luidt: 
1 uur: ODC 5-Udi 5 - ODC 7-UDI 
6 - Rhode 4-ODC 4 - Wilhelmina 8 
-ODC 6.

D.V.G. LIEMPDE
De stand in de 4e klasse:
O.S.S. 17 13 1 3 27 83-22 
H.V.C.H. 17 10 2 5 22 46-34 
Berghem 17 9 4 4 22 32-28 
Heusden 17 8 4 5 20 32-27 
Nooit Ged. 17 8 2 7 18 32-51 
R.K.D.V.C. 17 7 3 7 17 35-29 
R.K.S.V.A. 17 6 3 8 15 29-41 
Maliskamp 17 6 1 to 13 21-30 
D.V.G. 15 2 3 10 7 22-35 
Opijnen 13 1 2 10 4 19-60 
De stand van zaken, zoals die in boven
staande standenlijst is weergegeven, lijkt 
voor D.V.G. vrij hopeloos. 
Het "papieren" kansje om het degrada
tiespook te ontlopen zal Zondag tegen . 
Opijnen verdedigd moeten worden. 
Ofschoon Opijnen op eigen veld speelt, 
mogen wij D.V.G. toch wel in staat 
achten er de volle winst op te strijken. 

M.E.P.-NIEUWS.
De wedstrijden van Zondag j.l. hebben 
weer drie overwinningen opgeleverd 
voor onze vereniging. Het eerste heren
elftal won gemakkelijk van Huac 2 met 
8-1, ofschoon Helmond het eerst een
doelpunt maakte. M.E.P. kwam daarna
beter in vorm en wist successievelijk de
stand op te voeren tot 8-1. Ook M.E.P.
2 wist van Nuenen te winnen met slechts
2-1, nadat ook Nuenen eerst met 1-0
had geleid. Na de rust vlotte het echter
beter bij M.E.P. en mede, dank zij een
strafhully kon de eindstand op 2-1
worden gebracht. M.E.P. 3 kon haar uit
wedstrijd tegen D.E.S. 2 in Kaatsheuvel
niet winnen en verloor met 2-1. De ju
nioren van M.E.P. en Schijndel speelden
tenslotte nog en ook hier zegevierde
M.E.P. met 2-1.
A.s. Zondag speelt M.E.P. 1 uit tegen
Den Bosch, welke wedstrijd gewonnen
moet worden. Ook M.E.P. 2 speelt uit
tegen Deurne, terwijl de dames van
M.E.P. om 12 uur thuis tegen Eindho
ven 2 uitkomen.
Tot slot kan nog worden medegedeeld,
dat de wedstrijd M.E.P.-Geel Zwart
van Zondag 16 Januari zal moeten wor
den overgespeeld, daar Geel Zwart op
die Zondag een ongerechtigde speler had
opgesteld. Deze wedstrijd is thans vast
gesteld op Zondag 13 Februari a.s. om
half 3.

BOXTELSE ZWEMSTERS EN ZWEM
MERS LEVERDEN UITSTEKENDE 
PRESTATIES. 

Kees Kievit, Eindhoven, verbetert 
Nederlands record. 

Nadat de B.Z.V. in de eerste vóórwed
strijd voor de Brabantse kampioenschap• 
pen reeds goede resultaten had geboekt 
trok zij Zondag voor het 2e gedeelte per 
bus naar het Sportfondsenbad te Eind
hoven. 
Haar deelnemers(sters) bleken over de
gehele linie in uitstekende conditie te
zijn, zodat zij zich allen voor de finales 
op 6 Maart te Eindhoven wisten te 
plaatsen. 

Uitslagen zomerclubs: 
100 m. schoolslag heren: 1. L. Luijben 
(VRB) 1 min. 29.4 sec; 2. P. Slot (BZV) 
1 min. 30.4 sec. 
50 m. borstcrawl, dames: 1. Jeannie Kuij
pers (BZV) 35.2 sec. 
50 m borstcrawl heren: 1. H. Vonk 
(BZV) 31 sec.; 2. J. Rietdijk (BZV) 
31.5 sec. 
3 x 50 m. wisselslag est. dames: 1. BZV 
(R. Schaeffer, H. Vonk, J. Kuijpers) 
Tijd: 2 min. 11 .7 sec. 
3 x 50 m. wisselslag est. heren: 1. BZV 
(H. Vonk jr., P. Slot, J. Rietdijk) Tijd: 
1 min. 50.5 sec. 
5 x 50 m. borstcrawl est. heren: 1. BZV 
0. Rietdijk, C. Kool, P. Elting, P. Slot,
H. Vonk) Tijd 2 min. 59 sec.
Zonder de prestaties der anderen te kort
te willen doen, menen wij speciaal de
fraaie soepele stijl van Jeannie Kuijpers
te moeten vermelden, welke veler be
wondering trok.
In dezelfde wedstriid brak Kees Kievit
van Aegir het Ned. record 100 m. rug
crawl heren en bracht het op 1 min.
9 sec.

Tuinbouw 
WINTERBESPUITINGSMIDDELEN. 

Het gecombineerde middel 
D.N.C. en teeroliën (V.B.C.)

De bedoeling van deze combinatie is, 
om de speciaal goede eigenschappen van 
V.B.C. en D.N.C. in één middel te ver
enigen. Men neemt aan dat dit middel
zowel vroeg als laat te gebruiken is.
Deze middelen zouden verspoten kun
nen worden vanaf medio Januari • tot
aan het vroege muizenoorstadium der
vruchtbomen. In de practijk is echter
reeds gebleken dat het gewenst is om
dit middel bij een gemiddelde dagtempe
ratuur van 5° Celsius aan te wenden,
evenals dit bij de kleurstoffen het geval
is. De resultaten met dit middel zijn in
het voorgaande jaar niet overal gunstig
geweest. In sommige gevallen had men
veel last van knopbeschadiging. De be
schadiging zou, volgens een onderzoek,
ingesteld . door de fabrikanten, een ge
volg zijn van het feit, dat het voor de
oplossing gebruikte water, een lagere
temperatuur had dan 4 ° Celsius. Indien
men dit middel wenst te gebruiken, zal
men hiermede dus voorzichtigheidshalve
in elk geval rekening dienen te houden.



Dit gecombineerde middel bestrijdt de
zelfde parasieten als V.B.C. of D.N.C. 
afzonderlijk. Voor het bereiden van de 
sproeivloeistof, volge men de gebruiks
aanwijzing van de fabrikant. Enkele han
delsmerken van dit gecombineerde mid
del zijn: Cardinal, Dinoceen, Molyso, 
Paratine, Veralin III, Jebokill en Car
bosal '47. 

MINERALE-OLIE. 
Minerale-olie wordt verspoten, in een 
oplossing ter sterkte van 6 %, in de 
maand Maart. Deze minerale-olie is 
werkzaam tegen spint- en wantseneieren. 
Ook de bladluiseieren hebben nog 
enigszins te lijden van dit middel. Een 
bespuiting met minerale-olie dient be
schouwd te worden, als een aanvullende 
bespuiting op de normale winterbespui
ting mef V.B.C. of kleurstoffen. De be
spuiting met minerale-olie is vrij kost
baar, zodat deze alleen gebruikt wordt 
als een flinke aantasting van spint of 
wantsen verwacht kan worden. Dat de 
minerale-olie eerst in Maart verspoten 
wordt, ligt in het feit, dat, wil dit 
middel effectief werken, men een be
hoorlijk hoge temperatuur moet hebben, 
nl. 9° Celsius. Een tweede reden waar
om men dit middel laat verspuiten: de 
minerale-olie moet nog op de eitjes ;i:it
ten, op het moment dat deze gaan uit
komen. 
De minerale-olie maakt de "eischaal" 
taai, waardoor· de spintmijt niet uit het 
ei kan breken; en genoodzaakt is te 
:Sterven. Enkele handelsmerken van dit 
middel: Blanco-Muis, Esha-White-Emul
:Sion, Petroleumemulsie, Shell W.E. 103, 
Wit-Mineramuls, Winterparamuls e.a. 

Bloemenverzorging 
DÉ BEHANDELING 
VAN DE ZANTE DESCHINA 
Deze plant is in de volksmond beter be
kend onder de naam van Aronskelk of 
,Calla. 
U kent ze toch ook die planten, welke 
·bloeien met een helderwitte bloemsche
-0e waarin in het midden, een gele bloei
kolf �taat? 
Het is een overblijvende plant met een
·knolvormige wortelstok. Deze plant kan
-0us meerdere jaren oud worden. 
De kweekwijze: 
Als de plant een rusttijd heeft doorge
maakt, deze valt van ongeveer half Mei 
tot begin Juli, wordt ze opgepot. 
Het verdient aanbeveling om de wortel
·stok voor het oppotten goed schoon te
maken en rotte of zieke worteldelen 
weg te snijden. De Aronskelk vraagt 

·veel voedsel en dient daarom opgepot
te worden in een grote pot. De potmaat 
is moeilijk aan te g_even, daar de wortel
·stokken zeer verschillend van omvang
kunnen zijn. Als minimum kunnen we 
echter een pot van 15 cm bovendoor
·snede aanhouden. Als potgrond gebrui
·ken we een mengsel van bladgrond,
�oede verteerde mest en een weinig 
·scherp zand. De bloemisten hier ter
·plaatse zullen U deze grond zeer waar
schijnlijk wel klaargemaakt kunnen le
veren. Op de bodem van de pot legt 
.men een scherf, boven het gaatje, om 

het overtollige water snel te doen uit-
zakken. 
Bij het oppotten de grond flink aandruk-
• ken. Een flinke gietrand aanhouden,
-daar de planten tijdens de zomer veel
water vragen. Daarha zet men de op
_gepotte wortelstok in de tuin

1 
gewoon 

in de volle grond. Men graatt de pot
voor ongeveer ¾ in de grond, om tijdens 
felle zonneschijn de planten tegen snel 
uitdrogen te behoeden. 
Verder is het zeer wenselijk, om de pot
-op een zodanige plaats in te kuilen, dat 

hij gedurende de middagu.ren in de 
schaduw komt te staan. 
Op • deze manier behandeld, zullen dé 
planten zich gedurende de zomermaan
den flink ontwikkelen. Ongeveer eind 
September haalt men de planten naar 
binnen. Plaats ze niet direct in een ka
mer waar gestookt wordt. De overgang 
naar een warmere omgeving moet ge
leidelijk gaan. 
In October kunnen de eerste bloemen 
al te voorschijn komen.Een goede plant 
kan 4 tot 6 bloemen geven. 
Zodra een bloem volledig is uitgebloeid, 
moet deze diep worden weggesneden 
om zaadvorming te voorkomen. 
Geel geworden blad moet regelmatig 
verwijderd worden. 
Let hierbij op dat U het blad niet te 
diep wegsnijdt anders hebt U kans dat 
U bloemstengels vernield. 
Het is aan te bevelen om de planten 
om de 14 dagen een bijbemesting te ge
ven door middel van Pokon- of Asef
bloemenmest. 
Deze bloemenmest is bij de bloemisten 
hier ter plaatse verkrijgbaar. Voor de 
wijze van toedienen dezer meststof raad
plege men de gebruiksaanwijziging. 
Gedurende de winter is een tempera
tuur van plm. 60 graden Fahrenheit vol
doende voor een goede ontwikkeling. 
Eind April, tegen Mei moet men op
houden met gieten daar dan de nieuwe 
rustperiode is aangebroken. 
Voor de verdere behandeling, leze men 
deze rubriek weer van voor af aan. 
Als de wortelstok te groot dreigt te 
worden kan men deze in stukken scheu
ren. Dit is eveneens de normale weg 
voor de vermeerdering van de Arons
kelk. 

G. H

Parochie-Agenda 
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. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
5e Zondag na Driekoningen. 
6 Februari 1949. 

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 het geestelijk en tijde
lijk 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. 
Vandaag, na de Hoogmis zal de H. 
Bloeddoek ter verering worden uitge
steld! 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Ma<1ndagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
Donderdag om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG is het de Feestdag van Maria's 
Verschijning te Lourdes. 
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 gez. 
mndst. voor Hendrica van Beurden-Ver
wetering; z.a. gel. H. Mis voor Chris
tina v. d. Heuvel vanwege de buurt. 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis
van de Besselaar vanwege het Aanne
mersbedrijf W. v. d. Laar; H. Bloedka
pel gel. H. Mis voor Tonnie Blummel; 
om half 8 gel. jrgt. v. Antonius Oliesla
gers; z.a. gel. H. Mis voor Petrus Laus; 
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Adrianus

. Zijn hart stond stil ...... 
.MAAR WERD DRIEMAAL WEER AAN DE GANG GEBRACHT! 

Tijdens een operatie die kort geleden in een ziekenhuis te Kopenhagen 
werd verricht is het voorgekomen, dat een patiënt, wie men een long moest 
ontnemen, driemaal "stierf". En telkens gelukte het weer, hem tot het 
leven terug te brengen. 
Terwijl een der chirurgen bezig was, observeerde een der assisterende 
artsen het hart. Zodra dit stil ging staan, begon deze arts met het toe
passen van kunstmatige ademhaling. De chirurg nam het hart in de hand 
om het te masseren en na verloop van vier of vijf minuten begon het te 
kloppen: de patiënt leefde weer. 

Het is medisch niet geheel verantwoord 
om reeds bij stilstand van het hart on
middellijk van dood te spreken, omdat 
de dood eerst ongeveer zes uur na de 
laatste hartslag met zekerheid kan wor
den vastgesteld. Ook echter de medicus 
noemt een patiënt dood, wanneer diens 
hart heeft opgehouden te kloppen. 
Wanneer zoiets bij een operatie gebeurt, 
heeft de arts onder wiens leiding de nar
cose geschiedt, een vast schema volgens 
hetwelk hij te wëi-k gaat. Een buisje, dat 
in verbinding staat met het narcose-ap
paraat, wordt in de luchtpijp geleid en 
op die manier wordt lucht in en uit de 
longen geperst. Tegelijkertijd masseert 
men het hart van de patiënt, soms van
buiten af, soms echter ook direct: tus
sen of onder de ribben wordt dan een 
snede gemaakt, de chirurg grijpt het hart 
en masseert het. Geldt het een longope
ratie, dan is dit procedé niet nodig: 
de toegang naar het hart is dan al vrij, 
zodat de arts het hart gemakkelijk kan 
bereiken. 
Het spreekt vanzelf, dat dit alles uiterst 
snel moet geschieden, het is dan ook van 
het grootste belang, dat de stilstand van 
het hart onmiddellijk geconstateerd 
worde. 
Na de massage spuit men de patiënt 
adrenaline of procaine in de aderen of 
direct in het hart. 
Kortgeleden moest men in hetzelfde zie
kenhuis een zesjarig jongetje opereren. 
Een stethoscoop werd met een hecht
pleist�r op zijn borstkas bevestigd. Tij
dens de operatie luisterde een· arts 
voortdurend naar de hartslag. Na negen 
minuten hield het op met kloppen, maar 

door onmiddellijk ingrijpen gelukte het, 
de knaap te doen herleven. 
Een van de Deense artsen rapporteert 
over een jongen die tijdens een opera
tie "stierf", en na zevenentwintig minu
ten weer tot leven werd gewekt. Hij was 
zeven jaar oud en moest een onschuldige 
voetoparatie ondergaan. Hij kreeg een 
volledige narcose, omdat men bij kinde
ren met het oog op hun nervositeit, 
niet wil volstaan met een ruggemergver
doving. De operatie duurde een uur. 
Toen zij voltooid was, hielden hartslag 
en ademhaling op. Een der artsen had 
genoeg tegenwoordigheid van geest, het 
hart aan te sluiten op een electrocardio
graaf, een toestel, dat de bewegingen 

. va� het hart registreert. Het hart "tril
de wel, d.w.z .. het sloeg twee- tot drie
honderd slagen in de minuut, zonder 
echt te functionneren, al is het voor de 
medi.cus van belang te weten of het 
hart "trilt" of volledig stilstaat, in de 
practijk is er geen verschil met stilstand 
van het hart. 
De knaap kreeg kunstmatige ademhaling 
en intussen opereerde de chirurg de 
borstkas van het jongetje, om het stil
staande hart weer aan het werk te zet
ten. In 2½ minuut had men de toegang 
tot het hart geopend en de chirurg be
gon met de massage, terwijl de patiënt 
tegelijkertijd opwekkende middelen wer
den toegediend. In een half uur tijds ge
beurde dit driemaal. Telkens was men 
echter, door snel ingrijpen, in staat, het 
hart weer te doen kloppen en de jongen 
die dit merkwaardige experiment heeft 
ondergaan, is volkomen gezond. 

van Gooi en Christina Neggers; om half 
9 gel. jrgt. voor Adriana v. d. Steen v. 
d. Oetelaar. Hedenavond om half 8
Mariacongregatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel.
H. Mis voor de overleden familie van
Tits; H .Hartaltaar gel. mndst. voor Ma
ria van Ham-van Erp; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Josephus v. d. Laar 
vanwege de K.A.B.; om half 8 gel. jrgt. 
voor Wilhelmina Olieslagers-v. d. Aker; 
z.a. gel. H. Mis voor overleden ouders;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Paulus
Bevers; om half 9 gel. jrgt. voor Maria 
Hoek-Jansen. 
�OENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
1rgt. voor Joanna v. d. Eerden-de Visser• 
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina v. d'.
Anker-Brands; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Wilhelmina van Hal-de Wit. H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Adrianus 
van Gerwen te Gemonde overleden• om 
half 8 gel. H. Mis voor onze jonge�s in 
Indië vanwege_ Maria's Biddend Leger; 
z.a. gel. H. Mis tot bijzondere intentie;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor overle
den ouders v. d. Hagen-Princee; om half 
9 gel. jrgt. voor Thomas van Gerwen 
Engelina de hsvr, Theodorus de zoon e� 
Gerarda de dochter; om kwart voor to 
Huwelijksmis. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Johannes Santegoets, za. 
gel. mndst. voor Hendricus v. d. Boer; 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Johanna
Boeren-v. d. Staak; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Johanna van Hamond Hoff
mans vanwege de buurt; om half 8 gel. 
mndst. voor Petronella Donders-Bogers; 
z.a. gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wete
ring; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Henri Weyers; om half 9 gel. H. Mis tot 
bizondere intentie. Hedenavond om 7 
uur Lof met Rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria Santegoets; z.a. gel. H. 
Mis voor Maria van Hal-van Esch; H.
Hartpaltaar gel. H. Mis voor Maria 
Ghijsens van Son; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Cornelis van Kessel als
Broedermeester van de Broederschap van 
het H. Bloed; om half 8 gel. jrgt. voor 
Louise de Visser-Frye; z.a. gel. jrgt. 
voor Wilhelmus v. d. Pas; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Maria van Hal-van 
Esch vanwege kennissen; om half 9 gel. 
H, Mis voor Johanna van Schijndel. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Johannes en Louis van 
Rooy; z.a. gel. H. Mis voor Elizabeth 
van Heesch-v. d. Bosch; H. Hartaltáar 
gel. mndst. voor Josephus Schalks; H.
Bloedkapel gel. mndst. voor Maria v d. 
Miezen-v. d. Akker; om half 8 gel.
mndst. voor Hendrica Hobbelen-van 
Hees; z.a. gel. mndst. voor Jacobus v. cl. 
Broek; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Maria Koene-Grilis te Loosduinen over
leden; om half 9 gel. H. Mis voor Al
fonsus van Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. mndst. voor Josefina de 
Lang. Dinsdag J;1el. jrgt. voor Josefina de 
Lang. Woensdag gel. mndst. voor Wil
helmina van _Empel-Jacobs, de overige 
dagen gel. H. Mis voor Cornelia 
Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Franciscus Henricus Ma
ria v. d. Hagen geb. en won. in deze 
parochie en Henrica Maria Kruitwagen 
geb. te Breda (Parochie St. Jozef) en 
won. te Hintham; Andreas Barnas. geb. 
te Wieliczka (Polen) en won. te Boxtel 
en Elizabeth Klaus. wed. van Karel 
Gehring, geb. te Bergen op Zoom en 
won. te Boxtel, waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht, de hun bekende huwelijksbe
letselen, waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

5e Zondag na Driekoningen . 
6 Februari 1949. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 en 
kwart over 9 en om half 11 de hoogmis. 
De 1 e schaal is voor de geluidsinstallatie 
van onze kerk. De 2e schaal is voor de 
bijzondere noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indië. 

Vrijdag - sinds 1908 feestdag van de 
Verschijning van de H. Maagd Maria 
Onbevlekt Ontvangen - te Lourdes 11 
Februari 1858 aan de veertienjarige Bér
nadette Soubirous (die overleed 16 
April 1879, en 8 December 1933 door 
Paus Pius XI werd heilig verklaard). 

N.B. Zij die in aanmerking wensen 
te komen voor een Frans kind, kunnen 
zich uiterlijk vandaag nog op de pastorie 
melden. 

ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere in
tentie; 7 uur Ld. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
Ld. voor Maria v. d. Langenberg-v. d. 
Meijden, vanwege de Broederschap van 
het H. Bloed; kwart over 9 Ld. voor 
overleden ouders; half 11 hoogmis voor 
Gerdina Verdonk-v. d. Braak, vanwege 
de Broederschap van de H. Rozenkrans. 

MAANDAG 7 Febr.: 7 uur l.d. voor 
Wilhelmus v. d. Louw; Maria-altaar l.d. 
voor Henrica van • Genuchten; Familie
altaar l.d. voor Petronella van Genuch
ten; kwart voor 8 l.d. voor Francisca 

Peynenburg-Dieden; zijaltaar I.m. voor 
Jacobus Cuppen; half 9 l.j. voor Fran
cisca de Bie-Peynenburg. 
DINSDAG 8 Febr.: 7 uur l.d. voor de 
heer Wilhelm van Eupen en mej. Oda 
van Eupen; Maria-altaar 1.d. voor Jo
hanna Kruyssen-Soeterings; Familie
altaar l.d. voor Lies de Kort-v cl Elst 
vanwege de buurtbewoners van· de· Kor� 
te en Lange van Osch & van Leeuwen
straat; kwart voor 8 l.d. voor Johanna 
van Hamond-Hoffmans, vanwege sup. 
v. d. Vereniging Euréka; zijaltaar l.d.
voor Maria Aarsen te Oudgastel overle
den; half 9 l.d. voor Josina van Grins
ven-van Grinsven, vanwege de buurt. 

WOENSDAG 9 Febr.: 7 uur pl. I.m. 
voor Jan van Susante; Maria-altaar 1.d. 
voor Rosalia Hermes-Schüller; Familie
altaar l.d. voor Piet Voets, vanwege 
vrienden Breukelsestraat; kwart voor 8 
1. d. voor Adrianus Donkers-Mutsaars,
vanwege de familie; zijaltaar I.m. voor 
Elisabeth van Pinxteren-van Nieuw burg; 
Half 9 gef. pl. gez. j. voor mevrouw 
Elisabeth van Haeren-Spierings. 

DONDERDAG 10 Febr.: 7 uur 1.d. 
voor Cato v. d. Wouw; Maria-altaar l.d. 
voor Willem van Dongen; Familiealtaar 
l.d. voor Antonius Wagenaars, echtge
note en zoons; kwart voor 8 I.m. voor 
Gerdina Verdonk-v. d. Braak; half 9 1.d. 
voor Jan van Susante (uit dankbaarheid). 

VRIJDAG 11 Febr. 7 uur pl. 1. m. 
voor Catharina Coverde-Vermeiren; 
Maria-altaar l.d. voor Petrus v. d. Zan
den en Elisabeth van Opdorp z.e.; Fa
miliealtaar l.d. voor Johanne Verbunt
van Mechelen; kwart voor 8 l.d. voor 
Jos. van Susan te; half 9 I.m. voor Lies 
de Kort-v. d. Elst. 

ZATERDAG 12 Febr.: 7 uur I.m. voor 
Cornelis de Bie; Maria-altaar I.m. voor 
Maria van Roosmalen-van Geffen; Fa
miliealtaar I.m. voor Wilhelmus Ver
santvoort; kwart voor 8 I.m. voor Jan 
van Berkel; half 9 I.m. voor Antonius 
van Rooy. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

5e Zondag na Driekoningen 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adrianus de Vroom en Johanna de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Martina 
de Vroom. 
DINSDAG: half 8 jrgt voor Petrus v. 
Houtum. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Ardina 
hsvr. van Petrus v. Houtum. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmus Verhoeven. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Wilh. Verhoeven. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Helena 
Verhoeven. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Christina v. d. 
Ven-Schouten te St. M. Gestel overl. 
Dinsdag en Woensdag H. Mis voor Jo
sina v. Grinsven te Boxtel overleden. 
Donderdag H. Mis voor Adrianus v. 
Gerwen vanwege de familie. Vrijdag en 
Zaterdag H. Mis voor Joanna Maria v. 
Dinther, vanwege de kinderen. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

5e Zondag na Driekoningen. 
6 Februari 1949. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis v.w. de To
neelclub van "Orion" voor Gerard Ley
ten; half 9' H. Mis tot intentie van de 
parochianen; 10 uur plechtig jrgt. voor 
mejuffr. Anna Maria Pijnenburg-v. d . 
Sande. De eerste schaal is voor het be
talen der rente wegens "Orion", de 2de 
voor B.N. Om half 3 Lof met rozen
hoedje, om God's zegeningen te ver
krijgen over "Orion" en de kapel van 
Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur gefundeerd gel. H. 
Mis voor de familie Servaas v. d. Bree
kei. 's Avonds te 8 uur in de pastorie 
vergadering v. d. St. Elisabeth-Stichting. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis tot genezing 
van zieke; 8 uur gez. jrgt. voor Allegon
da Kruyssen-Rademakers. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Ger
truda Manders; 8 uur jrgt. voor Jan Jo
hannes v. Kasteren en Anna v. Buul 
hsvr. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Franciscus Cornelis de Bresser, Johanna 
hsvr. en Johannes Hubertus Nouwens; 
8 uur geen H. Mis; half 10 gezongen 
Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Christina 
v. d. Heuvel in de parochie v. d. H. Pe
trus te Boxtel overleden; 8 uur H. Mis 
ter ere v. d. H. Theresia. 
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis
voor Maria de Punder-Huige; 8 uur we
kelijkse H. Mis voor Mevr. Maria Maas
de Werd. 
MAANDAG 7 Februari 7 uur H. Mis
voor de levende en overleden leden van 
toneelclub "Lennisheuvel". 
DONDERDAG 10 Febr. zal elders H.
Mis opgedragen worden voor de leden v. 
d. Godvruchtige Vereniging ter ere v. d.
H. Theresia.
Alsnog zal elders opgedragen worden
een H. Mis tot bijzondere intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Franciscus Cornelis de 
Bresser uit de parochie v. d. H. Petrus 
te Oirschot en Maria v. d. Loo uit deze 
parochie, waarvan heden de derde af
kondiging geschiedt; Michaël Hendricus 

v. d. Oord uit de parochie v. d. H. Wil
librordus te Ammerzoden en Weduwe 
Antonia v. d. Loo-v. d. Wal uit deze 
parochie, waarvan heden de tweede af
kondiging geschiedt. 
�O dagen worden de gebeden verzocht
voor Cornelia v. Helvoort-v. Tiel te Zee
land, Wilhelmina v. d. Anker-Brands, Jo
hannes v. Houtum, Maria v. Hal-v. Esch 
uit de parochie v. d. H. Petrus te Boxtel, 
Martina Nooten te Vlijmen en Johannes 
Willems, voor wie ook het zevende 
wordt gehouden. 
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 opbloei van het verenigings
leven op katholieke grondslag te ver
krijgen. 
ZONDAG 6 Febr.: vergaderen de zela
tricen van het Genootschap tot Voort
planting des geloofs in de pastorie na
het Lof. 

Opgehaald bij de bruiloft van Dee
nen-Meulendijk voor de Missie 7 gulden 
en voor Katholiek Thuisfront f 7,25. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

5e Zondag na Driekoningen. 
6 Februari 1949. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Maria v.
Eijndhoven; 8 uur I.m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z.m. voor Christina v.· 
d. Heuvel te Boxtel overleden. 3 uur
Lof, daarna meisjes congregatiè. 
MAANDAG: 7 uur z.m. voor de heer
Corn. v. Kessel te Boxtel overl.; half 8 
I.m. voor Christ. v. Roosmalen te Olland
overleden; 8 uur l.j. voor Mart. v. Eijnd
hoven. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Franc. v. d.
Biggelaar en Johanna de hsvr.; half 8 
l.j. voor Petrus Bressers; 8 uur l.j. voor
Arnolda Theod. v. Berkel. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Ant. v. d. 
Biggelaar; half 8 l.j. voor Petronella 
Mart. Quinten; 8 uur l.j. voor Ger. 
Schalkx. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Laur. v. 
d. Biggelaar; half 8 l.j. voor Joh. Hub.
Quinten; 8 uur l.j. voor Wilhelmina Ger. 
Schalken. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Adriana v. d.
Biggelaar; half 8 l.j. voor Jan Quinten; 
3··uur l.j. voor Frans v. Brunschot. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Cornelia
v. d. Biggelaar; half 8 l.j. Ida Jan Quin
ten; 8 uur l.j. voor Wilhelmina Frans 
van Brunschot. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Gijsberdina
Frans van Brunschot; 8 uur l.j. Hendrica 
Wilh. Hermes.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag en Dinsdag 7 uur I.m. voor 
Adr. v. Berkel. Woensdag en Donderdag 
7 uur I.m. voor Wilhelmina Joh. v. d. 
Anker. Vrijdag en Zaterdag 7 uur I.m. 
Christina v. d. Heuvel. Zondag 7 uur 
I.m. voor Maria Adr. Coppens.
30e Christ. v. Roosmalen te Olland over
leden. 
Gedoopt: Martina Joh. Ger. Maria
dochter van Frans v .. Haaren-Koppens; 
Henr. Joh. zoon van Marinus Verhoe
ven-Raaijmakers; Adr. Wout. Corn. zoon 
van Frans v. d. Koevering-v. d. Meeren
donk. 
Zij, die een bank of stoel gepacht heb
ben, worden verzocht het zitgeld te ko
men voldoen vóór Vrijdagmiddag 12 uur

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
5e Zondag na Driekoningen. 
6 Februari 1949. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur
Hoogmis voor de Parochie. Tweede
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor de nieuwe klokken. Na de 
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis Albertus van 
Rulo; half 9 H. Mis voor Adrianus van 
de Nosterum; 10 uur Hoogmis voor de
Parochie. 
MAANDAG: half 8 gez. H. Mis voor 
Bijz. Intentie (T). 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
van de Ven-Dominicus te Helvoirt overl. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor lev. 
en overl. leden van het Wit-Gele Kruis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jo
sephus Vorstenbosch en Adriana van de 
Nosterum hsvr. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Adrianus 
Verhagen; half 9 H. Mis voor lev. en 
overl. leden van de R.K. Boerinnenbond. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Anto
nia Cornelia Muskens-v. Haperen. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis voor Albertus van Rulo; 
H. Mis Henricus van Rulo; jrgt. voor Jo
hanna van Beers-v. d. Meyden.

ST. CHARLES, ESCH, BOXTEL. 
Zondag 6 Februari. 

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes
van den Biggelaar; half 9 voor overleden 
leden der familie Windstosser; 10 uur 
voor bijzondere intentie. 
MAANDAG: 7 uur voor Theo Op 't 
Hoog te Sint Michiels-Gestel overleden. 
DINSDAG: 7 uur voor behouden terug
keer. 
WOENSDAG: 7 uur voor behouden 
terugkeer; half 8 vöor Johanna Feld
brugge-Otterbeek. 

Gevraagd: 'n flinke Werkster, 
liefst voor 's Maandags en 
Vrijdags. J. B. Vekemans, Bos
scheweg 12a. 

Te koop: van Delft's kinder
wagen, licht grijs, en salonwiei:;. 
z.g.a.n., tevens gasoven en gas
kacheltje. Bevragen: Breukel
sestraat 60. 

Huisnaaister heeft nog enkele 
:lagen beschikbaar. Adres te 
bevragen, Molenstraat 19. 

Te koop aangeboden: goed 
onderhouden huis met grote 
tuin. Bevragen: Molenstr. 19. 

Gevraagd: een flinke propere 
werkster, voor het schoonhou
den van kantoorlokalen. Goed 
loon. Zonder goede referen
ties onnodig zich aan te mel
den. Gegadigden kunnen zich 
's avonds na 7 uur vervoegen 
bij het Waterschap "De Dom
mel", Stationsstraat 32, Boxtel. 

Flink R.K. Meisje 

gevraagd, v. d. e. n., zelfst. 
kunn. koken en werken, we
gens huwelijk van ons tegenw., 
dat 9 jaar bij ons was. Mevr. 
v. d. Biggelaar, Händelstraat 3,
A'dam Z., Telefoon 27020. 

Te koop: een toom beste big
gen bij Hendr. v. d. Meijden, 
Luisel 20. 
Te koop: een toom zware big
gen G. Y. en een partij wilgen 
poten bij H. v. d. Loo, Len
nisheuvel 72. 

Woningruil. Aangeboden nieu
we woning, van alle gemakken 
voorzien, gelegen langs hoofd

'weg St. Oedenrode-Best, te· 
gen geschikte woning te Box
tel. Aanbieding Molenstraat 19 

Te koop gevraagd: kippenvoer 
of bonnen daarvoor. Koks, 
Molenstraat 37. 

Wegens opkomst in militaire 
dienst van de tegenwoordige, 
gevraagd 
een bekwaam schilder 

en een LEERLING SCHILDER 
Net pension aangeboden, in Ik betaal een hoge prijs voor Aanmelden bij: 
stil gezin. Brieven of adres on- alle huiden en vellen. Koks, P. 0. v. d. HURK,
der no. 30, Molenstraat 19. Molenstraat 37. A 57 a, Liempde 



In plaats van kaarten. 
RIE BEVERSen WIM BARENDREGT 

hopen elkander op Woensdag9 Februari a.s. het H. Sacrament des Huwelijks toe tedienen in de kerk van St. Petrus te Boxtel om 9.45 uur. Gelegenheid tot gelukwensenvan 1.30-2.30 uur v. Coothstraat 4. Toekomst. adr.: Stationstr. 98. 

Met vreugde geven wij kennisvan de geboorte van onzeDochter 
HENRI ETTE 

die bij het H. Doopsel de namen ontving 
Henrica Petronella FranciscaMaria 

F. A. M. v. Vlerken G. M. A. v. VIerkenRomeindersIneke 
Boxtel, 1 Febr. 1949. 
Tijdelijk St. Lidwina-Ziekenhuis, Kamer 4. 
Op de feestdag van MariaLichtmis werden wij verblijdmet de voorspoedige geboortevan ons zoontje en broertje 

JAN Bij het H. Doopsel ontving hetde namen Johannes, Henricus, Hubertus,Maria, Jozef M. H. V. M. v. d. MeerendonkE. J. H. R. v. d. Meerendonkvan der WeijstMarja 
Boxtel, 2 Februari 1949.Mgr. Wilmerstraat 6. 
Tijdelijk: St. Lidwina-ziekenhuis, kamer 3. 
............. -·-·-·-· -·-·-·-· Op 7 Febr. hopen onze ge- !liefde Ouders !

J. J. SCHALKX ! 
• en iA. v. d. SANDE ide dag te herdenken, dat jt zij vóór 25 jaar in het Hu- i• welitk traden. Dat zij nog ,

! lang gespaard mogen blij- !
! ven is de wens van hun !
1 dankbare kinderen ! 
! Martha ! 
! Antoon, Tangerang (O.I.) !t Leo t
Î Betsie i 
i Boxtel, Nw. Kerkstr. 105 i. . 

! Feest uitgesteld wegens !
! omstandigheden. ! --·--·--·-·-· .. ·-•-�-----·--·-· 

DEZE WEEK: 

t Wij ontvingen treurige bericht,onze Zoon en Broer 
JOHAN 

hetdat

Dinsdag 1 Februari inSabjen, (Indonesië) in deuitoefening van zijn militaire dienst is gesneuveld. Wij bevelen zijne ziel inUw godvruchtige gebedenaan. Maandag 7 Februari zalvoor zijne zie!erust een H.Mis van Requiem wórdenopgedragen in de parochiekerk van het I-1. Hart teBoxtel om 10.00 uur. A. v. d. NosterumP. v. d. Nosterum-
Antonetta,Hendrika, Dionisius, Anna 

v. d. SteenAntonius,Maria Adriana,
Osch & v. Leeuwenstr. 

Hiermede danken wij deZ.Eerw Heer Pastoor, Dokter van Groeningen en Zuster Dumoulin voor de goede verzorging gedurende de korte ziekte vanonze dierbare Echtgenoot,Vader en Zoon 
JO WILLEMS,en Buurtbewoners, Vrienden en Kennissen voor debelangstelling getoond gedurende ziekte en overlijden. 

Wed. Willems-Schelle 
W. Willems-v. Breugel

Hiermede betuigen wijonze hartelijke dank aanallen die blijk gaven vanmedeleven, tijdens de kortstondige ziekte en plotseling overlijden van onzedierbare Echtgenote en Moeder. Zeer speciaal danken wij de Weleerw.Heer Vissers en Dr. vanGroeningen voor de hulpaan de zieke in de laatsteogenblikken verleend. J. v. Beurden en kinderenVan Coothstr. 9, Boxtel. 
Mede namens mijne Ouders, d,rnk ik Familie, H.H. Geestelijken, Katholiek Thuisfront,Vrienden, Buurtgenoten enSportvereniging ODC voorde hartelijke ontv;ingst bijmijn thuiskomst uit Indië ende aangeboden geschenken. C. J. v. cl. VORSTENBOSCH3-7 R.LBoxtel, Merheimstra;it 5. 

200 gr. eierbi scuits (Stereo)en 1 ontbijtkoek (Stereo) samen voor 96 cent.
10 zegels extra en een mooie puzzle. 

1 pot jam (1 e kwal.) à 76-81 et.
10 zegels extra. 

1 pot chocolade-pasta (1 e kwal.) à 91 et.
10 zegels extra. 

Deze aanbieding is geldig van 3 -10 Febr. 

GEMEENTE BOXTEL 

Uitbreiding� plan Industrieterrein 
De burgemeester van Boxtel maakt bekend, dat 
vanaf 7 Februari 1949 ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, gedurende vier weken voor eenieder ter inzage is nedergelegd het ontwerp van een partieel uitbreidingsplan in onderdelen "In
dustrieterrein", in uitvoerige kaarten uitgewerkt,met bijbehorende bebouwingsvoorschriften. Gedu
rende genoemde termijn kunnen belanghebbendenbij de gemeenteraad bezwaren indienen. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 

BOXTEL, 3 Februari 1949.

Een bril flatteert U 
indien U een keuze maakt uit de nieuwste 
brilmon turen, die wij deze week etaleren . 

Speciaal: Eerste klas Amerikaans 
doublee glasbrillen. 

Levering aan alle Ziekenfondsen met 
200/o korting. 
Prima vakwerk. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIËN 

ALGEMENE 

JAARVERGADERING 
van de 

Eiervereniging 

Boxtel 
op DONDERDAG 10 Febr.'s avonds om 7 uur in de zaalbij H. v. Rooij. 
Agenda: t. Opening, 2. Notulen; 3. Jaarverslag. Rekeningen Verantwoording; 4. Verslagkascommissie; 5. Lezing doorde Voorzitter; 6. Medelelingen; 7. Rondvraag en Sluiting.
Ook in gesloten jachttijd hebik nog 

HAZEN tegen sterk verlaagde prijzen. 

Katholieke Volkspartij 
Afd. Boxtel 

ALGEMENE LEDENVERGADERING op 
Woensdag 9 Februari 1949 n.m. 8 uur 

in de foyer van de Ark. 

Enig agendapunt: 

Bespreking 

Gemeenteraadsverkiezing 1949 

Molenstraat 37 - Boxtel Rookt KOKS 1 
kwaliteit vol geur en smaak 

bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe •Kerkstraat 73, Telef. 450 

Het is beslist de moeite waard on ze 
Kinderafdeling te bezoeken, 
U vindt daar Uw uitgelezen collectie 
manteltjes en japonnetjes. 
On ze étalage's geven U slechts een• klein beeld van on ze sortering. 

n aar: 

Den kt U er wel aan, dat de Communie 
reeds in zicht is. 
Dus ook voor Uw kinderkleding 

WITTEVEEN de za ak 

voor de vrouw met smaak 

Rechterstraat 18 - Boxtel 

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

Tel fonisch 
508 1

en Koopt 
aangesloten 
onder , r. 

�====================-�==-=============;;;;;;;;�= 
deel�o;�: m;ids

noJoo"/:��� 

l'l/ --op'/U• IJ..q•• . AV E H A Noteer het! � CJ 
Transportbedrijf 

Jos Wagenaars 

• 
Ridder van Cuykstr. 4 

BOXTEL 

DE BESTE BElE6GIN� 

SlATIONSSTRAAl 44 •TEL.527 

//oor.Koos en �s 

Accountantskantoor 
H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 3J 

Telefoon 51'.l 
1 nrichten. controleren en hiihouden v. administratie,
Behandeling van Belastingzaken 

Wederom kopen tegen 

ENORM LAGE PRIJZEN 

Volvette Boeren KAAS jnoan
a�/��z�el;�en per 100 gram 19 1 j2 et.

per Liter blik 57 et. SPINAZIE 
Vlugkokende HAVERMOUT 
BESCHUIT inhoud 14 stuks 
WITTE BLOEM 
KERSENWIJN 
KRIST AL SODA 
·AVEHA SCHUURPOEDER

per KG. 
per rol 

et. 42 

20. ét.
per KG. 37

per grote fles 11 Ü
per KG. 14

per grote stro�ibus 16

et.
et.
et.
et.

GELDIG TOT 21 FEBRUARI 

Volgt het voorbeeld van duizenden verstandige en zuinige huisvrouwen, 

_. en koopt Uwe levenmidd�len in AVEHA=winkels .._-

André van Hilst 
·- \. 

BOXTEL - STATIONSTRAAT 13 -15 - TEL. 498 

MEER EN VLUGGER SPAREN! 

Bij de Spar-kruideniers krijgt U gratis 
spaarzegels bij uw boodschappen. En 
i e d e r e  wée k bij v er schille nde 
artikelen extra zegels. 
Daarom spaart U meer en vlugger. 

DE SPAR 
zelfstandige kruideniers 

Dankbetuiging 
De Ned. Katholieke Arbeidersbeweging, afdeling· 
Boxtel, betuigt hiermede haar oprecht hartelijke· 
dank aan allen die • door hun belangstelling en 
huldebetuiging ons 40-jarig Jubileum hebben doen. 
slagen. HET BESTUUR. 

Gemeente BOXTEL 
Bij de dienst van Gemeentewerken, afdeling 
Plantsoenen en Beplantingen, kan geplaatst worden 

een leerling-tuinman 
In dienst treding zo spoedig mogelijk. Slechts iemand met ambitie voor het vak kanworden aangenomen. 

Voor inbinden 
v.rn Studie� en 

Leesboeken 
Tijdschriften en 
Illustraties 

1 

___ 1 Sollicitaties vóór 12 Februari a.s. in te zenden 
aan de Burgemeester. 

is het adres 
Boekbinderij 
W. F. van Roosmalen 

lulianastraat 29. 
:Jluismo.edecs ! 
Geeft Uw kinderen het bestevoedsel wat er is. 

't ANKER 
heeft volop NutriciavoedingNUTRICIA BISCUITS NUTRICIA KINDERMEEL met Rijstebloem enz.Tevens voorradig 

CACAO ZONDER BONFIJNE KOEKJES , en ONTBIJTKOEK 
C. de Jong-v. Kemp1m

Nutricia Depot 

Van Hornstraat 12, Boxtel 

GEVRAAGD 
metaaldraaier 

VOOR SERIEWERK of iemand die daarvoor opgeleid wenst te worden. Genegen ook andere werkzaamheden te verrichten. 
Fa. A. HEKKENS 

Prins Bernhardstraat - Boxtel 

Herlevend Boxtel 
Mededeling aan de abonné(e)s 

Donderdag 10 februari in de Ark, om 8 uur, 
spreekt ir Ed mond Nicolas 

over 

Geen beter leven dan een goed leven. 
Toegang' op vertoon der abonnementskaarten. 

Voor niet•abonné(e)s f 2.- p.p. 

Plaats bespreken Donderdag 12 -1 uur aan de zaal á 10 cent. 

. 

De hoogste eisen 
kunt U stellen aan de meubelen welke 
wij Zaterdag en Zondag exposeren. 

'n Pracht gotieke Huiskamerh 
Dressoir 225 cm 
Zeer grote schuiftafel 1375 
Garnituur met hoogstoffering. •-

'n Royaal gothiek Bankstel 
met dubbele vering 
Prima bekleding 
Bank, 2 crepauds, tafel. 

COMPLEET 807. 50

F. J. Witteveen 
Rechterstraat 22 - Boxtel

'eU : 

Nu het- toch nog winter wordt 
brengen wij U uit onze grote collectie, 
een heerlijke warme 

Wollen Deken 

grote maat, 2,persoons voor ll. 21.98

Indien Uw linnenkast aanvulling 
nodig heeft, kom dan nu gezellig 
en goed winkelen, 't loont de moeite. 

Prima interlock herenhemden en 
lange pantalons . . fl. 4.05

Links geweven dameskousen alle 
mode tinten . . fl. 3.43

Natuurlijk bij: 

M.1lu.á.8oomm.&m 

BOXTEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Wat Boedàpest ons leert_ 
met de volgende in"tentie: BEHOUD
VAN GELOOF? VAN GEZOND
VERST AND EN VAN GOEDE WIL 
IN DE SAMENLEVING DER MEN
SEN. 

hun wapenbroeder de laat"ste militaire 
eer te bewijzen. . 
Na de -1-1. Mis werd de absoute verricht 
en onder eerbiedige stilte het \'(/ilhelnrns 
gespeeld. 

Hoe de kerk wordt vervolgd 
Leest u de Linie? Of hebt u misschien 
het laatste nun1mer van de Linie gelezen, 
waarin verschillende interessante dingen 
worden gereleveerd rond het proces van 
Kardinaal Mindszenthy. We willen hier 
alleen maar even enkele gegevens aan
halen, die ons een kijk geven op de 
stemming e"n de sfeer, die er in de hoofd
stad van Hongarije hing bij het bericht 
van de arrestatie. De stemming, die te 
lezen was op de gelaatstrekken van Ka
tholieken en verschillende niet-Katho
lieken: een stemming van woede en 
machteloosheid over het ten hemel 
schreiende onrecht, dat hier wordt ge
pleegd. We heijnneren ons nog de tijd 
voor 1940, toen we uit de pers en via 
de rad"io werden ingelicht over de on
m,_nselijke practijken, die in het genazi
ficeerde Duitsland werden toegepast. We 
namen ze voor kennisgeving aan en daar
bij is het gebleven, totdat we zelf aan 
den lijve de waarheid en de gruwelijke 
werkelijkheid van deze practijken moes-

• ten ondervinden. Na de oorlog, toen we
ons weer vrij konden uiten en ·van ge
dachten konden wisselen, werden we als·
het ware overladen met lezingen, films
en spreekbeurten over de gruwelen, die
door die Nazi's aan de besten van ons
volk werden toegepast en we hebben
ervan gehuiverd, we kregen er teveel
van en, hoewel we geneigd waren het
niet te geloven, hebben we het ten slotte
aangenomen als waarheid, omdat het is
uitgegaan van mensen, die het aan den
lijve hebben ondervonden. En wanneer
we nu weten, dat dit alles slechts kînder
spel genoemd kan worden in vergelijking
met de practijken van de Sovjets, dan
staan we verstomd, hoe de laatste ge
gevens, omtrent het gebeuren in Honga- -
rije verslonden worden, terwijl het dan
ook daarbij blijft.
Denkt nog eens terug aan de dagen,
_waarop ge met schrik de nieuwe kranten
uit de bus ging halen, om te lezen welke
maatregelen nu weer waren afgekon
digd. De bewegingsvrijheid was aan ban
den gelegd. We hadden de spertijd. We
gingen. met angst te bed, omdat we des
nachts ·te waéhten làgen op de bel, of op
het geluid van de auto's van de Grüne
Polizei, die profiteerden van de duister
nis, om haar slag te slaan. Nu, jaren na
de oorlog worden door de dokters nog
verschillende kwalen en _zenuwstoringen
geconstateerd, die een gevolg zijn van
de angst, die we toen doorstaan hebben.

. Is het een les geweest?- Het wordt · be-
twijfeld. We lezen de laatste nieuwtjes,
we volgen de radioberichten omtrent het
proces van de Kardinaal, die in het mid
delpunt staat van de wereldbelangstel
ling, maar daar blijft het bij en we ver
geten, dat het weer. dezelfde kant uit zal
gaan, maar dan een beetje erger,· als wij
ons niet paraat.tonen, om deze macht te
breken. Het is natuurlijk mogelijk, dat
de vooruitzichten voor onze zaak of
voor onze toekomst somber zijn.
Het is mogelijk, dat we neerslachtig zijn
geworden en dat we in de stemming zijn
van: Laat Gods water maar over Gods
akkers lopen, maar er zijn twee dingen,
die wij niet vergeten mogen: Ten eerste,
dat wij als katholieken verplicht zijn
door ons gebed te steunen en _te sterken
diegenen, die omwille van hun geloof de
zwaarste offers moeten brengen en het
is toch zeker, dat naast de Kardinaal er
duizenden anderen zijn, die ons gebed
nodig hebben. Ten tweede, dat er altijd
nog een God • bestaat, die de !wereld _in
handen heeft en die .nog altijd bereid is
de wereld te redden vanwege ons gebed.
In Boedapest zijn de kerken overbezet.
Laten wij ons nu, nu het nog niet te laat

• is, aansluiten bij hen: Door ons kerkbe
zoek, door de soberheid van leven, door
onze arbeid, om hun een steun te zijn,
en tegelijkertijd,· om van God te verkrij
gen I een spoedige bevrijding van de
duivelse machten van het communisme.

Plaatselijk Nieuws 
SINT JOZEF, PATROON DER KERK. 

De alarmèrende berichten, die ons van
uit het Oosten bereiken, spreken vol
doende van de nood der Katholieke 
Kerk, van de strijd van Bisschoppen, 
.priester,, en gelovigen tegen het satani
sche monster van het Communisme, dat 
met de meest onmenselijke en mens
onwaardige middelen de strijd op leven 
en dood heeft aangebonden tegen allen, 
die nog gelovig zijn.· 
In de tijd van onze eig1:n bezetting toen 
ons het eigen Bizonder Katholiek On
derwijs dreigde ontnomen te worden door 
de- terreur van de Nazi's, kwam er van 
het Nederlands Episcopaat een herderlijk 
schrijven, waarin de gelovigen werden 
opgeroepen, om de hulp van St. Jozef, 
de Patroon der H. Kerk af te smeken 
door een speciale gebedsactie. 
Is het ook thans niet de tijd, om heel 
bijzonder onze toevlucht te nemen; tot 
die machtige Patroon van de H. Kerk, 

De Woensdag van iedere week is spe
ciaal toegewijd aan St. Jozef, de Patroon 
der H. Kerk. 
Laten wij ons daarom aansluiten bij een 
noveen, die op negen achtereenvolgende 
Woensdagen in .onze parochies zal ge
houden worden, om dit te verkrijgen. 
Laten we tot deze intenties, a.s. \'{/oens
dag te beginnen, de 1-1. Mis bij\vonetl 
ter ere van St. Jozef. Laat ieder huisge
zin hieraan meedoen. Ouders en kinde
ren: Iedere Woensdag ieder huisgezin 
vertegenwoordigd in de kerk. 

LEGERAALMOEZENIER 
PATER OTTO PIETERSEN, Ass. 
IN INDONES!ë GEWOND. 
Leg:eraalmoez_enier Pater Otto Pietersen, 
van de Paters Assumptionisten, alhier, 
werd in Indonesië door een granaat
scherf zo ernstig aan een van de longen 
verwond, dat hij in het hospitaal te Ba
tavia, moest worden opgenomen. Over 
zijn toestand werd niets meer vernomen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Op \'{/ oensdag 23 Februari a.s., des 
avonds om 8 uur, komt de bekende foto
graaf Martien Coppens voor de Heem
kundige Studiekring spreken over "De 
mens, het kind en het landschap van 
Peel- en Kempenland", welke lezing 
wordt g�ïllustreerd met lichtbeelden, 
naar eigen foto's. De lezing wordt ge
houden in de foyer van de Ark. 

,,DIE LEUTIGE CONSTE". 
Voor de a.s. Carnavalsdagen is door 
Boxtel's Toneel" Een Stier uit Califor
nië" aangekocht. Sinds enkele maanden 
is de regie vol ijver bezig om deze stier 
te dresseren, en als alles goed verloopt, 
zal hij met Carnaval zijn dolle sprongen 
voor het Boxtelse publiek vertonen. 

THE KILJNOA HA W AiïANS. 
Donderdag· 17 Februari prolongeren de 
Kilinoa Hawaïans en de Texas Rangers 
r.�et huü 1ncd(:·✓Vèïke:.rs de i"evue ,,-Iu vlie�
gende vaart", die de vorige maand in de 
Nieuwe Bioscoop zo'n groot succe·s 
oogstte. 

BOXTELS HARMONIE. -
. Op Zaterdag 12 Februari 1949 des 
avonds van' 8-11½ uur zal Boxtel's 
Harmonie een feestavond geven in de 
tent bij Jos. v. Berkel, Stationstraat, 
Boxtel, welke alleen toegankelijk is voor 
H.H. Donateurs, Begunstigers en leden 
van Boxtel's Harmonie, met gebruike
lijke introductie (zie achter op de kaart) 
op vertoon van lidmaatschapskaart 1948 
-1949. Aan deze feestavond zijn nog
enkele attracties verbonden en er zal
medewerkihg worden verleend door 2
orkesten.Het bestuur spoort alle H.H.
Donateurs, begunstigers en leden, die
weer eens een gezellige avond willen
hebben,, aan om deze avond aanwezig te
zijn. Zij die nog geen donateur zijn kun
nen dit nog worden Zàterdag aan de
zaal ofwel van te voren bij de H.H. W.
Prick, Rechterstraat en P. Quinten, Breu
kelsestraat 99, Box�el.

NED. R.K. BOND VAN HANDELS-, 
KANTOOR. EN WINKELBEDIENDEN 
,,ST. FRANCISCIS VAN ASSISië", 
Afd. Boxtel. 
Heden, Vrijdagavond, om half 8 houdt 
genoemde Afd. haar alg. jaarvergadering 
in Hotel Bek.kers. 
Op Zondag 13 Febr. zal in de Kapel van 
Stapelen om half 9 eeri H. Mis worden 
opgedragen voor de levende en over
leden leden. Allen present. 

JAARFEEST 
R.K. BO UWV AKARBEIDERSBOND. 
De R.K. Bouwvakarbeidersbond, �fd. 
Boxtel, viert Maandag 14 en Dirisdag 15 
Februari zijn jaarfeest in De Ark Het 
bekende radio-cabaretgezelschap van Jan 
van Osfade zal op beide avonden voor 
de leden de revue "De Nieuwe Kijk" 
voor het voetlicht brengen. En Jan van 
Ostade's Brabantse, originele kleinkunst 
zal de leden van de R.K. Bouwvakarbei
ders, zoals in andere jaren, ongetwijfeld 
enkele genotvolle uren weten te be
reiden, 

LAATSTE EER. 

De militaire acties in Indonesië eiste 
ook van Boxtel een offer. Van de familie 
v. d. Nosterum wellicht het grootste of
fer, dat zij brengen konden: de scheiding
van hun zoem en broer Johan. Op 1
Februari viel hij voor. het ·vaderland te

. Sadjen N.O.I.
Maandagmorgen werd voor zijn zielerust
in de parochiekerk van het H. Hart een
Plechtige H. Mis van Requiem opgedra
gen door de Hoogeerw. Heer Deken
Broekman, geassisteerd door de Wel
eerw. Heren kapelaan Van Gorp en ka
pelaan Tilman. 
Een peloton militairen van de Frederik 
Hendrikkazerne te Vught betrok in de 
volle kerk de erewacht bij de katafalk 
(bedekt met de Nederlandse vlag) om 

Onder het grote aantal aanwezigen, dat 
soldaat v. cl. Nosterum een laatste groet 
kwam. brengen, merkten we o.a. Burge
meester Drs. M. A. M. van 1-Ielvoort, 
enkele legeraalmoezeniers, een deputa
tie van Katholiek Thuisfront en vele mi
litairen uit Boxtel op. 

KATH. THUISFRONT St. Theresia. 
Op de teerdag van Lennisheuvels Toneel 
is voor Katholiek Thuisfroi1t een bedrag 
van f 8, 10 opgehaald. 
Namens de jongens in Indonesië harte
lijk dank. 

GESLAAGD. 
Op de te 's Hertogenbosch gehouden 
examens slaagden de volgende dames: 
Voor Coupeuse: A. Dobbelsteen, Box
tel; L. Vervoort, Gemonde. 
Voor costumière. B. de Brouwer; J. v. 
Grinsven; P. van Hal; T. v. Moorsel; B. 
Nooten; A. Olieslagers; N. Sterke (allen 
uit Boxtel); M. v. cl. Biggelaar uit Liemp
de en J. v. d. Langenberg uit Gemonde. 
Zij genoten hun opleiding bij M. J. J. 
Font Freide-v. Nistelrooij, Lerares Cou
peuse, alhier. 

• AANBESTEDING.
Dinsdag 25 Januari 1949 is ten gemeen
tehuize van Boxtel, in het openbaar aan
besteed:
1. het bouwen van een overdekte trib
bune annex kleedkamers en scheids
rechtersruimte op het park "Molenwijk";
2. A. het verbouwen en uitbreiden van
een gebouw, genaamd gemeentelooèls, tot
B.L.O.school gelegen aan de Burgakker;
B. het slopen van de bestaande front
muur met ijzeren hekwerk, benevens het
bouwen van een nieuwe muur met front
muur enz. (terreinafscheiding B.L.O.
school).
Voor 1 en 2A schreven in:
C. ]. v. d. Velden en H. v. cl.
Boom en,- Liempde f 29.000,- f 23.850,
Gebroeders Lamers, Den Dungen

f 31.194 f 22.120,
F. M. de Koning & Zn., Boxtel·- f 30.748,- f 23.650,-
A. v. d. Laar & Zn, Boxtel

alleen voor 1: f 31.944,
Combinatie de Graauw, Eindhoven 

f 32.900,- f 23.220,
Gebrs. van Maaren, Boxtel 

f 34.450,- J 22.820,
Fr. ]. de Koning & Zn., Boxtel 

f 36.900,- f 24.220,-
A. ]. van der Heijden, Boxtel

f 37.413,- f 24.400,
Fa. Wed. A. J. v. Liempt, Boxtel 

f 37.600,- f 24.100,
Gebroeders van Heesch, Boxtel. 

f 38.000,- f 24.700,
J. H. van Vught, Boxtel

f 38.200,- f 24.850,-

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
R.K.J.B. 
De R.KJB. Boxtel houdt op Donderdag 
17 Februari a.s. een algemene vergade
ring waarop onder leiding van de Heer 
van Doorn uit Best verschillende be
drijfsonderwerpen behandeld zullen wor
den. Het bestuur rekent op de trouwe 
opkomst der leden. Zie verder adverten
tie in dit blad. 

R.K. BOERENBOND, BOXTEL. 
Het bestuur deelt aan de leden en an
dere belanghebbenden mede, dat zij 
aan de Heer P. v. d. Sande, op diens 
verzoek eervol ontslag hebben_ verleerîd, 
als Secretaris van de R.K. Boerenbond. 
te Boxtel en wel met ingang van 1 Fe
bruari l.i. 
Met ingang van diezelfde datum werd 
tot Secretaris van de Boerenbond be
noemd de heer A. Brands, terwijl het 
secretariaat gevestigd wordt ten kan
tore van het pakhuis van de N.C.B., 
Tongeren 12a. Eventuele corresponden
tie kan dus aan dit adres gericht worden, 
en men hoopt, dat men binnenkort ook 
daar weer telefonisch bereikbaar zal 
zijn. Op de op 22 Febru1ri a.s. te hou
den jaarvergadering komt o.m. de be
stuursverkiezing aan de orde. Periodiek · 
aftredend zijn de heren P. van Eerd, 
Lennisheuvel 10 en· J. Meulendijk, Mun
sel 18, welke laatste zich niet meer her
kiesbaar stelt. Krachtens besluit van 
onze alg. vergadering van 16 Jan. 1946 
kunnen candidaten worden ingediend uit 
de parochie St. Petrus en de parochie 
St. Theresia, op het bovengenoemde 
secretariaat, schriftelijk en ondertekend 
door minstens 10 leden van de R.K. Boe
renbond, tot aan de jaarvergadering op 
22 Febr. a.s. 
Nadere aankondiging,, met betrekking 
tot de agenda dezer vergadering, komt 
volgende week per bericht en per ad
vertentie in dit blad. 

SEMI-PERMANENTE 
AMBACHTSSCHOOL. 
Naar wij vernemen is van het ministerie 
vergunning ontvangen om de bouw van 
de semi-permanente ambachtsschool aan 
te besteden. 

De tijd waarin de christenen voor de 
leeuwen werden geworpen is voorbij. 
Keizer Nero en zijn opvolgers zijn ge
storven en hun wrede practijken beho
ren tot het verleden. Toch heeft de 
christenheid tot op vandaag niet onge
stoord kunnen leven. Altijd was er in de 
wereld wel 'n plekje waar de gelovigen 
werden uitgeroéid. Ook heden gebeurt 
dat. Men kan zeggen, dat vooral hët 
laatste jaar de moeilijkheden voor de 
Kerk zijn toegenomen. Dat zal niemand 
verbazen. De kerk wordt immers vooral 
dáár gedwarsboomd waar het commu
nisme aan de macht komt en in 1948 
heeft het sovjet-regiem zijn macht ge
ducht kunnen uitbreiden. 
Een kort overzicht zal ons" een vluchtig 
beeld geven over dat deel van de we
reld, waar Moskou regeert. 
OOST-PRUISEN en de BALTISCHE 
STATEN. 
Officieel kan men hier van vervolging 
niet spreken. Maar de kerk mag geen 
openbare godsdienstoefeningen houden, 
terwijl de kerkelijke pers werd verbo
den. Op 1 Januari 1945 telde het dio
cees EMLAND in Oost-Pruisen 398 
priesters, precies drie jaar later waren 
er van dit kwantum 228 dood of ver
mist, de rest is over Rusland en satel
lietstaten verdeeld. 
In ESTLAND waar het totale aantal 
Katholieken 5000 is, in 5 parochies ver
deeld, onder 1 bisdom, is het al niet 
beter: De bisschop werd verbannen, de 
parochies zijn volledig uitgeroeid. 
Van LETLAND behoort het derde deel 
der bevolking tot de R.K kerk. 
Practisch al het godsdienstige werk is 
onmogelijk gemaakt. Christelijk onder
wijs mag niet gegeven worden. De ver
schillende kerkformaties kunnen alleen 
tegen betaling van oiigehoord hoge som
men gebruik maken van haar bedehui
zen (die tot staatseigendom zijn ver
klaard). 
LITT A UEN is overwegend rooms-katho
liek (80%). Van de zeven bisschoppen, 
die hier· zetelden, "treft. m,<.'n er nog -<He 

SPOEDEISENDE 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
In de spoedeisende gemeenteraadsver
gadering van Woensdag 10 Februari, 
wel'd besloten tot aankoop van de pan
den in de Rechterstraat, no. 17, 19, 21 
resp. bewoond door v. cl. Pas, v. cl. Broek 
en Laus. Het pand, bewoond door v. cl. 
Pas werd aangekocht voor f 12.000,
(hierbij is het café met volledige ver
gunning inbegrepen). De panden rto. 19 
en 21 werden beiden voor f 4000,
aangekocht. 
Met dit besluit komen we weer een 
stapje nader tot de verbreding van de 
Rechterstraat. Nog enkele panden zullen 
moeten worden aangekocht voor de al
gehele verwezenlijking van de rooilijn. 

KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ 
BOXTEL. 
Geen deelneming· aan de 
Gemeenteraadsverkiezing 1949. 
Een bedroevend klein aantal aanwezige 
KV.P.-ers (we telden naast het bestuur 
slechts 12 leden), sprak zich Woensdag
avond, op de in de foyer van De Ark 
gehouden algemene ledenvergadering, uit 
voor het advies van het bestuur om dit 
jaar niet deel te nemen aan de gemeen
teraadsverkiezing: De vergadering was 
van mening, dat deelneming door de 
KV.P. niet bevorderlijk zou zijn voor de 
partij zelf en voor de goede geest, die 
de gemeenteraad thans ademt. 

Distributie=Nieuws 

Uitreiki11g bonkaarten voedingsmiddelen 
905, textielkaarten VA 905 en toeslag

kaarten MD 905/906, 907/908 voor. 
aanstaande en jonge moeders. 

De Dire�teur van de Distributiekrjng 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
het tijdvak van 14 Februari 1949 tot en 
met 9 April 1949 de bonkaarten voe
dingsmiddelen 905, geldig voor de perio
de van 10 April 1949 tot 30 Juli 1949, 
textielkaarten VA 905, alsmede toeslag
kaarten 905/906 en 9(17/908 voor aan
staande en jonge moeders zullen worden 
uitgereikt aan de bekende kantoren en 
uitreik.lokalen. Voor de gemeente 's-Her
togenbosch in het kringkantoor aan de 
loketten 9 en 11. 
Uitgereikt worden de kaarten: 
KA, KB en KD 905 voor niet zelfver

zorgers; 
LA en LB 905 voor zelfverzorgers 

vlees; 
VA 905 textielkaarten voor alle leef-

tijdsgroepen. 
MD 905/906 en MD 907/908 voor aan-

staande en jonge moeders. 
Voor een uit te reiken bonkaart voe
dingsmiddelen èn een textielkaart dient 
de inwisselingsbon KL 905, welke links 
bovenaan de bonkaart 903 voorkomt, 
met daaraan bevestigd het strookje, 
waarop de dag van afhalen is afgestem-

aan, die echter geen contact met de 
Paus mogen onderhouden; 200.000 gelo
vigen vluchtten bij de komst der Russen. 
De helft daarvan werd later opgevan
gen en naar Siberië gezonden, waaron
der drie bisschoppen. 
Van de OEKRAïNE is bekend, dat van 
de 2700 priesters, welke dit land telde, 
er op 1 April 1947 ruim 500 waren ge
arresteerd of gedood. Wat zich in de 
twee jaar daarna heeft afgespeeld kan 
men slechts vermoeden. 
RUSLAND zelf biedt in 't geheel geen 
vrijheid van godsdienst; integendeel, 
wie geen lid is van de verpolitiekte en 
communistische orthodoxe kerk, mag 
niet op vrijheid staat maken. 
In ROEMEN!ë zijn alle christelijke 
feestdagen afgeschaft. Wie er de naam • 
Jezus Christus uitspreekt is strafbaar. 
Ook het gebod "Gi_j zult niet doden" 
mag daar niet • worden genoemd. Dat 
zegt voldoende over de "vrijheid van 
godsdienst", welke in het land van Anna 
Pauker zou heersen. 
De sovjet-horden, die TSJECHO-SLO
W AKIJE onder de voet liepen, verze
kerden aan de kerk in dat land: Wij 
zullen geen halt houden bij �1w altaren! 
Nu, ze hielden woord. Bij de JOEGO
SLAVEN en in TRlëST schijnt het niet 
anders te gaan. 
Rest ons van Oost-Europa nog HON
GARIJE. Wij behoeven hier de naam 
van Kardinaal Mindszenty maar te noe
men om te weten hoe de kerk daar 
wordt geteisterd. 
1-Ioevelen zullen zijn lijden delen? 
Dit alles betrof Europa. Wat weten we 
van CHINA af? Veel goeds voor de 
christenheid aldaar behoeven we niet te 
verwachten. Zo wordt de christenheid 
gegeseld door antichristelijke machten. 
Zij ondergaat volgens Christus eigen 
woord de beproeving met het vuur. En 
toch zal zij niet ondergaan. Te meer 
waar zij zich vastklampt aan het woord 
van Christus: ,,Ik zal met U zijn tot 
aan het einde der tijden", een garaqtie, 
die de eindoverwinning aan ons verze
kert. 

peld, los te worden aangeboden. 
Medegebracht dienen te worden de 
Tweede Distributiestamkaarten, alsmede 
de hierboven genoemde inwisselingsbon. 

ATTENTIE. 
De bescheiden dienen onmiddellijk bij de 
uitreiking te worden gecontroleerd. Re
clames, welke worden ingediend nadat 
het uitreiklokaal eenmaal is verlaten, 
zullen niet in behandeling worden ge
nomen. 
In verband met de langere geldigheids
duur der bonkhrten voedingsmiddelen 
(16 weken), wordt het publiek er op ge
wezen de bonkaarten zorgvuldig te be
waren. 
Voor de goede gang van zaken wordt 
het publiek er verder op gewezen, de 
bescheiden af te halen op de juiste da
tum, welke is atgestempeld in het blan
co vakje naast de in;Visselingsbon. Per
sonen, welke niet op de juiste dag hun 
bescheiden komen afhalen, worden ver
wezen naar de na-uitreiking, welke t.z.t. 
nog nader zal worden bekend gemaakt. 

OFFICiëLE BONNENLIJST. 
Voor het tijdvak van 13 Februari 
tot en met 26 Februari 1949. 
Bonnen voor vlees: 
001, 003 Vlees 100 gram vlees 
002 Vlees 200 gram vlees 
Alle bonkaarten: 
005 Algemeen 250 gram boter, marga

rine of vet. 
Bonkaarten KA, KB 903: 
006 Algemeen "250 gram boter, marga

rine of vet. 
007 Algemeen 400 gram kaas of 500 

gram korstloze kaas. 
012 Algemeen 500 gram boter, marga

rine of vet. 
614 Algemeen (bonkaarten 901) 500 

gram sinaasappelen (reeds aange
wezen).· 

Bonkaarten KD 903 : 
014 Algemeen125 gram boter, margarine 

of vet 
015 Algemeen 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas, 
619 Algemeen (b.onkaarten . 901) 1 kg 

-sinaasappelen (reeds aangewezen).
Tabak- en Diversenkaarten enz. 
QA, QC 903: 
61 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of 

kerftabak. 
63 Tabak 1 rantsoen sigaretten of 

kerftabak. 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 903 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken):
Geldig zijn de bonnen van de strook E.
Bovenstaande bonnen �unnen reeds op
Vrijdag 11 Februari worden gebruikt.
De niet-aangewezen bonnen van strook
4 van de bonkaarten 901 kunnen worden
vernietigd. •
De reeds aangewezen bonnen 614 Alge
meen (500 gram sinaasappelen) en· 619
Algemeen (1 kg sinaasappelen) moeten
uiterlijk op 12 Februari bij een hande
laar worden ingeleverd.

C . e C 



Historische Verrekijker 
/ 

DE DERDE PAN. 
Zoals in een vorig artikeltje is aange
haald., werd de voornaamste oorzaak van 
de grote brand van 1663 gezien in het 
feit, dat de meeste huizen nog, met stro 
of riet waren gedekt. 
Het is dan ook niet te verwonderen, dat 
misschien wel de belangrijkste bepaling 
van het Boxtelse brandreglement van 
1666 was, het toekennen van een ge
meentelijke bouwpremie bij het vervan
gen van het strooien dak door een "hard 
pannen" dak en ook bij het leggen van 
een pannen dak bij nieuwbouw. Voor 
zulk een verbetering werd een premie 
uit de gemeentekas gegeven bestaande 
uit "de derde pan", d.i. een derde deel 
der kosten van de pannen bedaking werd 
uit de openbare kas betaald. 
De verplichting van het leggen van 
harde daken gold bij nieuwbouw van 
huizen, schuren, oven·s, schoppen, 
schaaps- en varkenskooien voor zover 
deze in Boxtel-binnen werden opge
richt; de bewoners der "buytengehug
ten of -wijken" echter zouden hun pan
den ook met stro of riet of andere 
,,rouwe waren" mogen blijven dekken. 
Tot deze buitengehuchten of buitenwij
ken behoorden toen Lennisheuvel, Klein
derliempde, Tongeren, de Roond, Luis
sel, Hal, Heult, Selissen, Munsel, On
rooi en ook nog Brukelen. De bewoners 
van deze buurtschappen vielen echter 
ook ,.,onder de beneficiën" van de der
de pan. 
In het kader van de brandbeveiliging 
paste ook dat ieder huisgezin een lan
taarn moest laten maken om bij donker 
in de schuur, stal of op zolder te ge
bruiken "om daer mede alle perijkels 
van brand te voorcomen". 
Deze lantaarns deden in tijd van nood 
ook dienst als straatverlichting: 
Luidde de brandklok, wanneer de duis
ternis al was ingevallen, dan moest ieder 
zijn lantaarn, met een goed brandende 

Gewijzigde Straatnamen 
Reeds jaren lang leefde de ov:rtuiging 
dat verscheidene straten wegen en buurt
schappen in deze gemeente niet die 
namen hebben, welke zij, op grond van 
practische en historische overwegingen, 
zouden behoren te hebben. 
Wat toch is het geval? 
In 1930 zijn de straatnamen opnieuw 
vastgesteld. Bij de toen doorgevoerde 
wijzigingen heeft uitsluitend voorgezeten 
de belangen der administratie te dienen; 
de tendentie naar veralgemening en ver
vlakking, welke na de Wereldoorlog 
no. 1 op alle gebieden van het leven is . 
aan te tonen, is wellicht ook na te speu
ren in de wijze waarop toen vele straten 
en buurtschappen van nieuwe namen 
werden voorzien, hetgeen meestal ge
schiedde door oude - vaak eeuwenoude 
- namen te doen verdwijnen.
Ook in de praktijk echter heeft de
naamgeving van toen gefaald het 
wegwijs raken in vaak uitgestrekte ge
bieden, welke toen onder één naam wer
den saamgevat, werd er zeer door be
moeilijkt. 
Bovendien wordt wijziging in enige an
dere gevallen gewenst geacht. 
Nog onder de waarnemend Burgemees
ter Francissen heeft een voor deze aan
_gelegenheid ingestelde straatnamencom
missie uit de Boxtelse heemkundige stu
diekring een uitvoerig rapport uitge
bracht. 
Na ampele overweging, waarbij de ge
meenteraad· enige malen werd geraad
pleegd, hebben Burgemeester en Wet
houders, in hoofdzaak het rapport vol
gend - met het aanbrengen evenwel van 
enige nader nodig gebleken wijzigingen 
en aanvullingen - thans het betreffen
de besluit vastgesteld. 
De wijzigingen kunnen als volgt worden
samengevat: 
a, indeling van kerkdorpen en buurt
schappen: 
GEMONDE: Gemonde, Gemonclseweg 
en Boomstraat. 
LENNISHEUVEL: Boseincl, Lennisheu
vel, Vorst, Kinderbos, Koevoortseweg. 
TONGEREN: Kalksheuvel, Kapelweg, 
Tongeren, Tongersestraat, Nergena, Es
schebaan en De Braken. 
LUJSSEL: Luissel en het Loo. 
MOLENWIJK: Molenwijk, Molenwijk
seweg, Halcler Heiweg, Parkweg. 
LANGENBERG: Langen berg en Schijn
clelseclijk. 
KLEINDERLIEMPDE: Kleinclerliempcle, 
Liempdseweg en Oirschotseweg. 
b. herstel van oude straatnamen:
Kruisstraat - Fellenoorcl Konijn-
hoolseclreef. 
c. voorkoming van verwarring:
De Kerkstraat, Nieuwe kerkstraat en
Korte Kerkstraat worden benaamd met 
onclerscheiclenlijk: Kerkstraat, Baronie
straat en Pastoor Erasstraat. 
Onrooi en Onrooisestraat worden resp.
genoemd Onrooi en Maastrichtsestraat. 
d. invoeging van enige ter plaatse ver
antwoorde historische namen: 
De 5 km lange Bosscheweg, welke thans 
doorloopt tot het hart van Boxtel, wordt 
voor zover deze weg is omzoomd door 
gesloten bebouwing en duidelijk het ka
rakter van straat vertoont, afzonderlijk 
benaamd, n.l.: Kruisstraat, Markt (de 
Westzijde van de Markt hoorde .tot de 
Bosscheweg) en Clarissenstraat. 
e. andere wijzigingen:
De van Osch en van Leeuwenstraat en 
Korte van Osch en van Leeuwenstraat 
worden kortheidshalve genaamd onder
scheidenlijk van Leeuwenstraat en van 
Oschstraat. 
Als datum van ingang van het besluit is 
aangenomen 1 Maart 1949. 
. De practische invoering der w11z1gm
gen zal, in de loop van dit jaar, suc
cessievelijk geschieden. Het nieuwe 
straatnaambord zal eerst worden aan-

- gebracht, zodra de betreffende straat
naamswijziging in het bevolkingsregis-

kaars er in, voor zijn deur hangen, op
dat de manschappen die zich naar . de 
plaats van de brand moesten spoeden, 
niet in volslagen duisternis hun weg zou
den moeten zoeken. Dit is dus wel de 
meest primitieve straatverlichting, die 
men zich kan denken. 
Om te verhoeden dat des winters het 
nodige water zou ontbreken om een 
eventuele brand te blussen, moest een
ieder, voor zover zijn huis aan het wa
ter, d.i. aan de Dommel, aan de Binnen

dommeltjes of aan een andere waterloop 
was gelegen, bij vorst er zorg voor dra
gen, dat in het water een open plaats 
bleef van vier voet in het vierkant. 
Het was ook verboden hete as, waar zich 
nog vuur of vonken in konden bevin
den, bij dag, avond of nacht • op straat 
uit te storten ip de nabijheid van "rou
we waren", waaronder werd verstaan: 
hout, turf, rijs, hooi, stro, vlas en 
hennep. 
In een tijd toen de brandverzekering 
nog niet bestond, betekende een brand 
voor de betrokkene niets minder dan een 
totale materiële ruïne. Ongetwijfeld zul
len omwonende en andere dorpsgenoten, 
khkbestuur en burgerlijk armbestuur 
hier de helpende hand hebben geboden. 
Het is echter frappant hoe in het regle
ment er van wordt uitgegaan, dat degene, 
te wiens huize de brand is ontstaan, zelf 
de schuldige is, daar hij nalatig zal zijn 
geweest de voorgeschreven voorzorgs
maatregelen te treffen en de nodige 
voorzichtigheid in acht te nemen. 
Nadrukkelijk is dan ook bepaald, dat 
de koster, die gedurende de brand de 
brandklok moet trekken, voor zijn moei
te en arbeid beloond zal moeten worden 
"tot laste ende schade" van degene, door 
wiens verzuim de brand is ontstaan. 
Het brandreglement van 1666 bleef on
geveer tachtig jaar van kracht; - clan 
doet de brandspuit zijn intrede en is het 
nodig de organisatie van de brandweer 
aan dit novum aan te passen. 

ter is verwerkt. Tezelfder tijd zullen, 
indien zulks nodig is, de nieuwe huis
nummers worden aangebracht. Eerst 
daarna zal derhalve de nieuwe naam, 
in de officiële stukken van het ge
meentebestuur uitgaande, worden ge
bezigd. 

De namen der straten en buurtschappen 
zijn thans als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

KRUISSTRAAT :(gedeelte van de tegen
woordige Bosscheweg liggende tusseii de 
Rechterstraat en de Markt). / 
MARKT: (de Westzijde van de Markt, 
welke thans Bosscheweg is geheten, 
wordt mede onder de benaming Markt 
begrepen). 411 CLARISSENSTRAAT: (gedeelte van de 
huidige Bosscheweg, lopende van de 
Mukt tot aan de Molenpad). 
BOSSCHEWEG: (te beginnen bij het 
punt waar de eigenlijke verkeersweg, be

_gint, d.i. even voorbij het pand v. Hoo
gerwou-Franke). 
NIEUWSTRAAT: (in Oostelijke rich
ting te begrenzen door het omleidings
kanaal van de Dommel)_ 
SCHIJNDELSE DIJK: (van de brug 
over het omleidingskanaal af tot aan de 
gemeentegrens). 
GEMONDSEWEG: (lopende vanaf de 
Schijndelse dijk in N. richting tot aan 
de duiker over de Gemondse lciop (bij de 
boerderij van F. van Logten). 
BOOMSTRAAT (het gedeelte van Ge
monde, dat onder deze naam plaatselijk 
is bekend). 
GEMONDE. (het overige ged�elte van 
Gemonde). 
LANGENBERG: (het gedeelte der ge
meente gelegen ten Zuiden van de 
Schijndelse dijk tussen omleidingskanaal 
en gemeentegrens). 
HALDER HEIWEG: (weg achter Mo
lenwijk. langs Eykelboom en Zimmer
man . 
P ARKWEG: (strekkende van de Ketting 
tot aan Molenwijk). 
MOLENWIJKSEWEG: (verlengde van 
de van Hornstraat, lopende van de Du
fourstraat, langs de Oostzijde van Mo
lenwijk in de richting Esch). 
MOLENWIJK: (het park Molenwijk). 
SELISSENW AL: (lopende vanaf Mo
lenwijk tot aan de Parkweg). 
PASTOOR ERASSTRAAT: (de tegen
woordige Korte Kerkstraat). 
BARONIESTRAAT: (de tegenwoordige 
Nieuwe Kerkstraat). 
KONIJNSHOOLSE DREEF: (strek
kende van de Eindhovenseweg door het 
z.g. Konijnshol tot aan de Oostelijke in
gang van het park van Stapelen). 
LIEMPDSEWEG: (de huidige Kleinder
liempdseweg). 
OIRSCHOTSEWEG: (de weg Boxtel
Oirschot tot aan de gemeentegrens, 
tharis genummerd als behorende tot 
Kleinderliempcle en Lennisheuvel). 
KLElNDERLIEMPDE: (het gedeelte 
der gemeente liggende in de driehoek 
gevormd door de Dommel, de spoorlijn 
Boxtel-Eindhoven en de gemeente
grens, voor zover niet gelegen aan de 
Einclhovenseweg, de Liempclseweg en de 
Oirschotseweg). 
BOSEIND: (het gedeelte van Lennisheu
vel, dat omsloten is door de spoorlijn 
Boxtel-Eindhoven, de weg naar Lennis
heuvel (de daaraan gelegen panden in
begrepen en de Kapelse loop). 
VAN SALMSTRAAT: (naar het Zuiden 
begrensd door de Kapelse loop). 
VORST: (het gebied dat omsloten ligt 
door de spoorlijn Boxtel-Eindhoven, de 
weg naar Lennisheuvel, het verlengde 
van de Mijlstraat, het Kinderbos en de 
Oirschotseweg). 
MIJLSTRAA t: (de Zuidelijke grens van 
de Mijlstraat te verleggen tot bij het 
Kinderbos). 
KINDERBOS: (het gedeelte van Len
nisheuvel dat plaatselijk als "Kinderbos" 
bekend is). 
LENNISHEUVEL: (het kerngebied. van 

Lennisheuvel, aan weerszijden van de 
klinkerweg, vanaf de Kapelse loop tot 
aan "de Engel"). 
KOEVOORTSEWEG: (de weg lopende 
vanaf de Engel langs de "Koevert", 
door het Banisveld naar Spoordonk, voor 
zover op het gebied dezer gemeente 
gelegen). 
TONGERSESTRAAT: (de huidige Ton
gersestraat over de spoorlijn Boxtel
's-Hertogenbosch doorgetrokken tot de 

. driesprong even voorbij de boerderij van 
0. Verhoeven). 
KALKSHEUVEL: (het gedeelte van het
tegenwoordige Tongeren, dat ligt ten 
Zuiden van de spoorweg Boxtel-Tilburg 
mèt inbegrip dus van de straat, welke 
langs de boterfabriek loopt en wel deze 
straat tof aan de eerste ovtrweg). 
KAPELWEG: (de weg, lopende paral
lel met de spoorweg Boxtel-Tilburg, 
vanaf de eerste overweg bij Meijs, eindi
gende bij Luissel 1). 
TONGEREN: (het kerngebied van Ton
geren, liggende tussen de O.W. lopende 
weg, welke bij het z.g. Hoekje uitkomt 
en de spoorweg Boxtel-Tilburg). 
NERGENA: (het gebied ten N, van
Tongeren, begrensd door de -gemeente 
Esch en de spoorweg Boxtel-'s Herto
genbosch, omvattende mede, het Hoek
je,, doch met uitzondering van de Essche 
Baan). _. 
ESSCHE BAAN: (de weg vanaf de over
weg bij Molenwijk aan het einde der 
Ridder van Cuijkstraat, lopende langs de 
z.g. Renbaan in de richting Esch).
DE BRAKEN: (weg lopende vanaf het
beginpunt der Esschebaan in 0. richting 
en vervolgens ombuigend in Z. richting 
naar de Tongersestraat). 
HET LOO: (het ten Zuiden van de
spoorlijn Boxtel-Tilburg liggende ge
deelte van de huidige buurtschap Luis
sel). 
LUISSEL: (de buurtschap Luissel, voor
zover gelegen ten Noorden der spoor
lijn Boxtel-Tilburg). 
VAN OSCHSTRAAT (de huidige Korte
van Osch en van Leeuwenstraat). 
VAN LEEUWENSTRAAT: (de huidige
van Osch en van Leeuwenstraat). 
MAASTRICHTSESTRAAT: (de huidige
Onrooisestr;.at). 
FELLENOORD: (het gedeelte van de
EindhovenseweQ tussen de Rechterstraat 
en de Rijksweg). 
Indien de aard van de naam dat gewenst 
maakt, zal onder de betreffende naam 
op het straatbord een korte historische 
verklaring worden gegeven. 
Tevens zullen binnenkort de in verschil
lende .straten nog .ontbrekende straat
naamborden worden aangebracht. 
In onze rubriek "Historische Verrekij
ker" zal t.z.t. op verschillende nieuwe 
straatnamen nog meer uitvoerig worden 
teruggekomen. 

Toets der Critiek 

Zuster Annunciata. 
De keuze van dit drama moet bepaald 
te wijten zijn geweest aan het ontstel
lende gebrek aan goede, speelbare stuk
ken voor amateur-toneel, waarmee elke 
vereniging te maken krijgt bij de samen
stelling van haar repertoi_re, want een 
,,gelukkige vondst" was Zuster Annun
ciata nu direct niet te noemen_ 
"Zuster Annunciata" steunt wel op een 
goede uitgangsgedachte., doch de schrij
vers Jan en Karel Filip hebben er slechts 
een langdradig gesponnen, somber ver
haaltje van weten te maken, dat alle 
knappe intrige mist en van teveel drama
tische cliché-scènes doortrokken was om 
nog voor enige frisse originaliteit plaats 
te laten. 
Het stuk zet bovendien nog in met een 
zwaar en monotoon voorspel om aan het 
einde een ontknoping te krijgen, die 
geen ontknoping is, om de eenvoudige 
reden, dat deze niet strookt met de 
werkelijke omvang en voltrekking van 
zielsprocessen, zoals die aan het slot 
voorkomen en met één handomdraai 
(,,coup de théatre" heet zoiets) aan hun 
einde (en wat voor einde!) geholpen 
worden. Denken we maar eens aan de 
zelfmoord van Dr. Myslivec, de plotse
linge bekering van de ploertige dagblad
redacteur en het besluit van Dr. Tichy 
om in het klooster te treden! Dat was 
ons toch werkelijk te machtig. 
Het gegeven heeft echter één grote ver
dienste: Het bevredigt en boeit het pu
bliek door zijn strekking: ,,Het primair 
stellen van de spontaan beoefende naas
tenliefde, van het onbetaalde liefdevolle 
iJebaar van mens tot mens." 
Jammer daarom, dat deze grootse socia
le gedachte geen even grootse uitbeel
ding kreeg! 
In onze beschouwing over de verdienste
lijke opvoeringen door Brabant's Toneel 
in het St. Paulusjeugclhuis, menen wij te 
kunnen volstaan met de volgende op
merkingen: 
De figuur van Zuster Annunciata, het 
nonnetje dat langs de ladder van chris
telijke naastenliefde opklimt tot de hoog
te van heldendQm en martelaarschap, 
ging mank aan vele psychologische on
waarschijnlijkheden. De warme en inni
ge uitbeelding, die soms naar het roman
tische overhelde, vertoonde, begrijpelijk, 
dezelfde tekortkomingen. 
Dokter Myslivec, de verbitterde god
loochenaar, kreeg een goede typering, 
doch had in zijn dramatische hoogte
punten gerust wat strakker en minder 
bewogen gesreeld mogen worden. Nu
leek het also hij zich op die momenten 
geweld aan moest doen om het gewenste 
effect te bereiken. 
Dr. Tichy had in het begin wat sympa
thieker kunnen zijn. Z'n mannelijk spel 
op het einde trof de figuur beter. 
Het rolletje van Helenka werd door de 
10-jarige vertolkster aardig gespeeld, ter
wijl ook de overige rollen naar behoren 
vertolkt werden, uitgezonderd misschien 
de ouders van Zuster Annunciata, die 
zich in hun rollen kennelijk niet thuis 
voelden. 
De regie leek ons wat oppervlakkig ge
werkt te hebben, speciaal waar het de 
details betrof. 

Algemeen Nieuws 
ADRESWIJZIGING DIENST VAN 
WEDEROPBOUW EN 
VOLKSHUISVESTING. 
De Bureau's van de Provinciale Directie 
van de Dienst van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting, afd. Noord-Brabant, 
die vroeger gevestigd waren Julianaplein 
10, zijn, voor wat betreft de afd. We
deropbouw, thans gevestigd Konings0 

weg 2. 
De afd. Vaststelling is thans gevestigd 
Papenhulst 29. 
De afd . .Volkshuisvesting blijft op Julia
naplein 10 gevestigd. 

OPBRENGST ZOMERZEGELS. 
Van de Zomerzegels 1948 zijn de navol
gende aantallen verkocht: 

2-( 4) et. 1.356.241 
6-(10) et. 1,217.464 

10-( 15) et. 1.732.025 
20-(25) et. 1.027.263 

De bruto-opbrengst boven de frankeer
waarde. hiervan bedraagt f 213.787,78. 

TENTOONSTELLING 
,,GOUDEN HANDEN". 
Vrije-tijdsbesteding. 
Ons volk staat over de hele wereld be
kend als eeri denkend en arbeidzaam 
volk met vernuft en gevoel voor schoon
heid En buiten de normale arbeidsuren 
om presteren duizenden arbeiders en in
tellectuelen; kantoormensen en technici, 
huismoeders en studenten, schooljeugd 
en tal van andere categorieën dan ook 
nog ongelooflijke dingen. 
De stichting "Nationale actie voor vrije
tijdsbesteding" stelt zich ten doel, de 
hoogste prestaties, die in vrije tijd door 
scheppende "Gouden Handen" zijn ver
richt, aan heel ons volk te tonen. 
De stichting zal daarom van 28 Juli 
t.e.m. 6 Augustus 1949 te Ede een ten
toonstelling houden, waarop honderden 
werkstukken, in vrije tijd vervaardigd, 
te zien zullen zijn. 

SPORT-NIEUWS 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Het derde elftal nam Zondag voor het 
eerste en tweede elftal, die vrijaf had
den, de honneu·rs waar en bracht W.E.C. 
1 uit Schijndel op eigen veld een 2-1 
nederlaag toe. De jongens van "het der
de" hebben met deze fraaie prestatie hun 
leidende positie danig versterkt. Het is 
nu feitelijk alleen nog _maar wachten op 
de ontmoetingen met de Bossche rivaal 
R.K.].V.V., die met slechts één verlies
punt meer, Boxtel op de voet blijft vol
gen. Als men ook deze ploeg, die het 
thuis tegen W.E.C. niet verder dan een 
gelijkspel wist te brengen, aan de Box
tel-zegekar weet te binden, is het pleit 
beslecht. 
A.s. Zondag: Boxtel-Blauw-Geel.
Boxtel-Blauw-Geel belooft Zondag een 
interessante ontmoeting te worden. De 

roodwitters zullen dan nl. met een totaal 
gewijzigd elftal in het krijt treden met 
de kampioene uit de vierde klas, het 
Veghelse Blauw-Geel. 
We zijn benieuwd hoe de jeugdige Box
telploeg in haar eerste wedstrijd voor de
dag zal komen. 
De wedstrijd vangt aan om half drie op
het noodterrein. 

K.S.V. ,,O.D.C." 
O.D.C. - Gilze 4 - O

O.D.C. verscheen met 4 invallers op het •
tapijt1 wat geen beletsel was om Gilze
een tlinke nèderlaag toe te dienen. Be
grijpelijk ging het in het eerst niet vlot. 
Het was een zoeken naar de juiste com
binatie, en de spelers begrepen elkaar 
niet, met het gevolg, dat Gilze een licht 
overwicht kreeg. De ODC-achterhoede 
had echter spoedig de juiste vorm te 
pakken en sloeg alle Gilze-aanvallen met 
succes af_ Na een kwartier spelen haal
de Jackson W. v. d. Boogaard uit de 
voorhoede naar achteren, daarmee de 
gehele rechtervleugel prijs gevend, spe
culerend, dat in de tweede helft de gas
ten het tempo niet zouden kunnen bij
benen. Hetgeen juist gezien was, want 
toen werden zij finaal overspeeld. Reeds 
in het begin van de strijd had Bertens de 
grootste moeite met een_ verraderlijke 
schuiver. Aan de andere kant schoot 
debutant Kerkhoven voor een open doel 
naast. Het spel verplaatste zich snel, vàn 
doel tot doel, en beide elftallen waren 
aan elkaar gewaagd. De Gilze-doelman 
ontnam Schalks een zekere kans door 
zich onverschrokken voor zijn voeten te
werpen. Zo beleefden beide doelen 
hachelijke momenten, doch de verdedi
gingen bleven meester van het terrein, 
zodat de rust met een 0-0 stand in
ging. 
De tweede drie kwartier waren uitge
sproken voor O.D.C. W. v. d. Boogaard 
speelde met zijn bewaker, en verschil
lende prachtige voorzetten kwamen van 
zijn voet. Het was Hazenberg die de 
score opende met een hard schot in de 
uiterste hoek. Het eerste schaap was over 
de brug en Kerkhoven die een paar maal 
bepaald pech 'had gehad, scoorde al
gauw het tweede doelpunt. Hiermee was
feitelijk de wedstrijd al beslist. Kerkho
ven had er echter de smaak van gekre
gen. Doorzetten was oorzaak, dat hij
no. 3 liet aantekenen. Hazenberg schoot_ 
toen een penalty tegen de paal. De terug
stuitende bal liet Hazenberg volgens de
spelregels lopen en hier maakte de
scheidsrechter de fout om te fluiten. 
Ridderlijk erkende hij de fout, en gaf 
stuitbal Eeven voor het einde maakte 
Kerlfüo�en hBt 4e doelpunt, en hiermede 
kwam het einde van deze zeer sportief 
gespeelde wedstrijd. De afdeling muziek 
van O.D.C. luisterde met pittige marsen 
deze wedstrijd op, hetgeen bij het zeer 
talrijke publiek in de smaak viel. 
Voor de aanvang sprak de heer v. d. 
Braak enkele hartelijke. woorden �ot de 
heer Jackson. Gilze offreerde bloemen, 
onder toepasselijke woorden. 
Zon·dag 27 Februari wordt de officiële 
feestelijkheid komen wij nog nader terug. 

Protesten tegen het communistische 
schijnproces van Kardinaal. Mindszenty 

VLAMMEND KANSEL-PROTEST 
VAN KARDINAAL SPELLMAN. 

"Wanneer kardinaal Mindszenty zich 
schuldig zou bekend hebben aan ver
raad jegens het huidige communisti
sche regime in Hongarije, dan had hij 
daardoor slechts zijn loyaliteit jegens 
zijn land uitgesproken", aldus kardi
naal Spellman. ,,Wanneer dit verraad 
is - het weigeren van trouw aan de 
atheïstische communistische regering 
- dan dank ik God, als kardinaal
Mindszenty dit verraad toegegeven
heeft. Ik zou hetzelfde hebben ge
daan, wanneer dit vrije Amerikaanse
land overrompeld zou worden door die
democratische mensen, die thans elk
laag middel aangrijpen om onze repu
bliek omver te werpen.

De physieke kardinaal Mindszenty kan 
niet meer gered worden. Het is de gees
telijke kardinaal Mindszenty in zijn 
martelaarschap, die wij inet onze gebe
den kunnen versterken, zodat hij in zijn 
ziel zal weten, dat in een ander deel 
van de wereld door andere mensen Gods 
fakkel van rechtvaardigheid brandende 
wordt.gehouden boven het angstige volk 
van Hongarije en de geknechte volken 
van welk la,nd ook." 
Kardinaal Spellman noemde de commu
nisten "demonische slachters, die de go
den van Stalin en Satan dienen" en 
waarschuwde het Amerikaanse volk, dat 
het omver geworpen en uitgeroeid zal 
worden, wanneer het zijn struisvogelpoli
tiek van het ogenblik niet laat varen en 
zich niet tegen de roden verenigt. 
"Had ik honderd tongen en monden en 
een stem van ijzer, ik zou alle misdaden 
van deze zondaars in hun oorlog tegen 
de man van smarten" niet kunnen op
son{�1en", aldus kardinaal Spellrnan. 
De kardinaal besloot met te zeggen, dat, 
zolang zijn hart zou slaan en de adem
toci,t door zijn lichaam zou gaan, hij zou 
bLjven bidden en werken om Amerika te 
beschermen en "werken en· waarschu
"le:1 , tegen het communisme en alle 
kwa.:icl, dat uit zijn wortels opschiet, 
want God heeft begrip voor opstand 
tegen de tyrannie". 

ENGELSE PROTESTEN. 
Enkele uren voordat in de grote Albert 
Hall in Londen een protestmeeting van 
zeven duizend Engelsche katholieken 
aanving, had de Britse minister van 
Stàat, Hector Mac. Neil, verscheidene 
parlementsleden, meest conservatieven, 
die aandrongen op een officieel protest 

bij de Hongaarse regering, als volgt ge
antwoord: 
,,Ik ben er van overtuigd dat de Hon
gaarse regering de houding van de Brit
se regering, van het parlement en van 
grote lagen van de Britse bevolking ten 
aanzien van de arrestatie van �n het pro
ces tegen kardinaal Mindszenty, best
kent". 
Het Lagerhuislid Patrick Hannon stelde 
een protestresolutie voor. Deze zal aan 
de regering worden overhandigd met het 
verzoek haar langs diplomatieke weg 
naar Boedapest te zenden. 
De hertog van Norfolk, lid van een der 
oudste katholieke geslachten in Engeland 
verklaarde: Voor ons is de arrestatie van
de kardinaal niets minder dan heilig
schennis. 

"SCHENDING VAN HET 
HONGAARSE VREDESVERDRAG" 

Canada heeft eveneens een "krachtig 
protest" gezonden aan de Hongaarse 
regering. Dit land beschouwt de arres
tatie van kardinaal Mindszenty en ande
ren als "een schending van het Hon
gaarse vredesverdrag, dat mede door Ca
nada is ondertekend." 

CENSUUR. 
De c;rresponderiten van "United Press" 
en de "New York Times" hebben ge
weigerd een verklaring te ondertekenen 
en te ontkennen, dat censuur is uitge
oefend op hun verslagen of dat de offi
ciële tolken zich aan verdraaiing van het 
gesprokene hebben schuldig verklaard. 

"IK VOEL ME 
ONZEGBAAR MOE". 

Geestelijken uit een Hongaarse priester
colleg-e te Rome constateerden uit de 
radiouitzending van de rechtszitting, dat 
de kardinaal ziek, gehypnotiseerd en
zichzelf niet me�r was. 
Duidelijk kon men horen, dat de kardi
naal plotseling met zwakke stem aan de 
president vroeg, de ondervraging een 
ogenblik te staken, ,,omdat ik me onzeg
baar moe voel en mijn gedachten niet 
meer kan samenvatten". Hierop klonk 
de sch�rpe stem van de president, die 
zei: ,,Integendeel, u ·bent immers onge
woon fris en levendig, we kunnen de zit
ting rustig voortzetten". En urenlang 
ging dit droeve drama verder. 
,,Dit is geen proces, het is een gerechte
lijke mystificatie", is het oordeel van het 
Vaticaan. ,,Men laat de kardinaal din
gen zeggen, die volkomen in strijd zijn 
met het kanonieke recht". 



TAFEL TENNISNIEUWS. 
De uitslagen van j.l. Zondag luiden: 

(Competitie): -- Advance 1-.Vice Versa 1 2-8
Advance 2-Helmond 1 6-4
Advance 3-Atoom 3 1-9
Advance 4-Be Fair 1 0-10

(Vriendschappelijk) 
Sorry 1 (Waalwijk-Advance 3 4-6
Oirschot 1-Advance 4 4-6 
Oirschot 2-Advance 5 9-1 
Een nederlaag tegen Vice Versa werd 
wel verwacht, maar. de uitslag valt to_�h 
enigszins tegen_, Adva�ce 2 behoudt zijn 
kampioenskansie, terw11l Advance 3 van 
de kampioenen 3de klas verloren met c11-
fers die de krachtsverhouding echter 
niet1 geheel juist weergeven. 
Voor Zondag a.s. luidt het competitie-programma: 
Advance 1-M.T.T.C. (Maastricht) 

2.30 uur bij Joh. v. Run 
Advance 2-Philips 2 2.30 uur 
Vriendschappelijk op Zaterdagavond a.s. 

6 uur: 
Advance 4-Oirschot 1 
Advance Dames-Oirschot Dames 
Een overwinning van het eerste team 
is te hopen, maar tevens te v�ezen, daar 
de Maastrichtenaren onbedreigd boven
aan staan. Het tweede team kan wèl 
-eèn overwinning boeken.
-SPORTBEKRONINÇEN.
De heer Ad Steenbakkers werd te 's <?ra
venhage bekroond met zijn sierdmven 
Hollandse kroppers. 3 maal het praed�
caat Z.Z.G en 6 maal Z.G. is in de dm
ven sportwereld een waardevolle er-
kenning. 
De ruiters van onze Ruitersportveren1-
-ging ;,st. Mart�nus" heb��n z!ch . weer 
eens gemeten in een onentatie-nt. A. 
van der Sloot, Fr. Schoones en P. "'.an
-der Sloot waren de primeurs, de overige
deelnemers moesten zich tevreden stel
len met 2e, 3e of 4e_ prijs. 

Tuinbouw
DE GRONDBEWERKING IN DE 

GROENTETEELT. 
Deze grondbewerking wordt op d_e eer
ste plaats uitgevoerd om de groe_,woor
waarden voor de planten zo gunstig mo
gelijk te maken. Als men zich realiseert 
dat de meeste onzer groentegewassen 1 
tot 1½ meter en soms nog dieper in de 
·bodem kunnen dringen, dan is het van
·zelfsprekend, dat de ontwikkeling van
"de te velde staande gewassen ten nam�
ste samenhangt met de toestand waann 
-de grond, vooral ook in de diepere lagen,
verkeert. Een der middelen' waardoor 
men de o-rond in een zo gunstig moge
lijke staa� kan brengen is de _ grondbe
werking. Verder is het door middel van 
de grondbewerking mogelijk om de or
·ganische meststoffen in de grond te
brengen. 
Diepe grondbewerking.
Onder diepe grondbewerking wordt ver
staan een bewerking van de grond tot 
op e�n diepte van 75 à 100 cm. De d�e_p
te van deze bewerking is echter moeil11k 
in cijfers aan te geven, daar dit" vo?r 
ieder perceel verschillend kan z11n in 
verband met de aard en de ligging ·van 
het perceel. Als regel kunnen we echt�r 
wel zeggen, dat, ondooi:-latende lagen in 
ieder geval gebroken d1ene1:1 te worden. 
Deze diepe grondbewerking. behoeft 
niet jaarlijks te worden mtgevoerd. 
Wanneer men b.v. om de 5 à 10 jaren,
-deze bewerking uitvoert, is dit voldoen
de. Men moet bij deze diepe grondbe
w·erking steeds de bovenste grond, de 
z.g.n . .bouwvoor boyen �ouden. Het 
beste werktuig voor de diepe grondbe
werking is nog steeds de schop. Voor 
grotere percelen zal men echter gebruik 
moeten maken van een ondergronds-
ploeg. • . Deze bewer.king wordt tensl�tte liefst
vóór of gedurende de winter mtgevoerd. 
Jaarlijkse grondbewerking. . , , Elk jaar wordt de grond mmstens een
maal gespit of geploegd op de gewone 
diepte van- 20 à 25 cm. Wanneer we op 
een bepaald stuk grond een gewas ver
bouwen dat reeds vroeg in het seizoen 
de grond verlaat, zal vóór de nateelt 
eveneens een grondbewerking moeten 
worden uitgevoerd. In de groenteteelt 
prefereren we nog st_eeds" het spitten 
voor het ploegen. De,1aarli1kse grondbe
werking geschiedt meestal in het vr?ege 
voorjaar. Op zeer hooggelegen en lic(1te 
zandgronden, die door een bew�rking 
in het voorjaar, te snel vocht verliezen, 
spit men liever in de herfst. 
De organische bemesting. . . Door het intensieve grondgebrmk in de 
i:roenteteelt, waarbij jaarlijks twee of 

• meer oogsten van éénzelfde stuk land
komen worden er jaarlijks grote hoe
veelheden plantenvoedingsstoffen op�e
eist. Hierbij mag vooral de bemesting 
met organische meststof, zoals co�post 
stalmest niet worden vergeten. Giften 
van 400 à 500 Kg organische mest per 
are kunnen rustig worden aanbevolen. 
Deze organische bemesting dient dan 
later nog te worden aangevuld met 
kunstmeststoffen. 
Vele tuinders menen door de organische 
be.mesting het humusbehalte in enigszins
belangrijke mate op tè kunnen voeren. 
Dit is echter niet het geval. De aanwe
-zigheid van organische stoffen bevor
dert echter wel de goede structuur en 
de bacteriënwerking in de grond, welke 
beide factoren van zeer groot belang 
·zijn voor het welslagen van de teel.ten.

H. 
VRAAG 5 f A. S. vraagt inlichtingen over 
aardappelen. De aardappelen vertonen 
bij doorsnede bruine ringen. Zijn deze 
aardappelen schadelijk voor de gezond
heid?· 
ANTWOORD. De door U ,bedoelde 
aardappelen zijn aangetast door "Krin
gerigheid". Dit is een veel voorkomend . 
verschijnsel op onze zandgronden. Een 
directe bestrijding van deze ziekte is mij 

'niet bekend. 'Wel kunt U rassen telen die 
weinig vatbaar zijn voor deze ziekten, 

zoals llintje en Noorderling. Koopt ver
der steeds goedgekeurd pootgoed. De 
aangetaste aardappels leveren gee1_1 g�: 
vaar op voor de gezondheid. Daar 1s 11111 
althans niets van bekend! Mocht U. ech
te, aanwijzingen hebben dat het w�l zo 
is, raadpleeg .dan de gezondhe,dsd,enst 
of Uw dokter. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag Septuagesima. 
13 Februari 1949. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. D� H. Mis van 9 uur wordt opge
draoen voor het geestelijk en tijdelijk 
wel;ijn van de parochie, terwijl de Hoog
mis wordt opgedragen voor Cornelis van 
Kessel, vanwege de Harmonie St. Bavo 
te Nuth. 
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. 
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde, 
in de kapel van Duinendaal_ 
Hedenavond o'm 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
A.s. Donderdag kwart voor 8 Katho
lieke Actie in het K.J.V.-huis. 
Donderdaoavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje. 
Zaterdao- is e,· o-elegenheid tot biechten
van halt' 3 tot 3 "uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 1Jur. 
Morgen, 14 Februari, begint de voorbe
reiding voor de jongens en meisjes, die 
dit jaar de plechtige H. Communie zul
len meedoen. Vandaar zal iedere Maan
dag en Woensdag Katechismusonder
richt worden gegeven voor de jongens 
en iedere Dinsdag en Donderdag voor 
de meisjes. Voor de jongens zal deze 
voorbereiding gegeven worden in de Pe
trusschool en voor de meisjes op Dui
·nendaal. Dit onderricht begint precies om
half 9 des morgens. \Vij hopen, dat de 
ouders van de communiekanten eraan 
zullen meewerken, dat de leerlingen 
trouw present zullen zijn. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adrianus Verheyden; z.a. gel. 
H. Mis voor Martina van Houtum van
Schijndel; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Cornelis v. d. Besselaar vanwege de 
kinderen; H. Bloedkapel gel. H. Mis vöor 
Maria van Hal van Esch vanwege de St.
Elizabethvereniging; om half 8 gel. jrgt. 
voor Adrianus v. d. Sande; z.a. gel. H.
Mis voor Tonnie Blummel; I-1. I-lartaltaar 
gel. H. Mis voor Jan Bergman in de pa
rochie van het H. Hart overleden; om 
half 9 gel. jrgt_ voor Martina van Schijn
del van Houtum.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna van Hamond-Hoff
mans; z.a. gel. H. Mis voor Everdina 
van Mensvoort-van Oirschot; H. Hart
altaar gel. I-1_ Mis voor Johanna Boer�n 
v. d. Staak; H. bloedkapel gel. H. Mis
voor Wilhelmina v. d. Anker-Brands 
vanwege de St. Elizabethvereniging; om 
half 8 gel. H. Mis voor Harrie v. d. 
Wetering; z.a. gel. H. Mis voor Henn 
Weyers; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Helena Bekers-v. d. Steen in de parochie 
van het H. Hart overleden; om half 9 
gel H. Mis voor Martinus Giesbers. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Adrianus v. d. Meyden; z.a. 
gel mndst. voor Gerardus van Brun
schot; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Henrica van Beurden-Verwetering van
wege de familie; I-1. Bloedkapel gel. .!""l·
Mis ter ere van 0. L. Vrouw van Alt11d
durende Bijstand; om half 8 gel. H. Mis 
voor onze jongens in Indië vanwege Ma
ria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Theresia Spoorenberg-van Elten 
vanwege de Bond van het H. Hart; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna v. 
d. Ven-Heesakkers; om half 9 gez. jrgt.
voor Johannes v. d. Plas. 
DONDERDAG om kwart voor 7 gez. 
jrot. voor Johanna van Lieshout-Saat; 
z.�. gel. I-1. Mis voor Martinus Grillis
en Antoinetta van Schijndel. H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Josephus v. d. 
Laar vanwege de kinderen; H. Bloed ka
pel gel. H. Mis ter ere van het H. Bloed 
om half 8 gel. H_ Mis voor Rosalie de 
Haas-Selhorst; z.a. gel. mndst. voor Jo
hanna Kusters-de Kort; H. Hartaltaar
gel. jrgt. voor Maria Weyers-Smulders; 
Om half 9 gel. jrgt. voor Lamberdina v. 
d. Geeren v. d. Meijden.
VRIJDAG: gef. gez. jrgt. voor Henrica
Verheyden-Roefs; Z.<). gel. H. Mis voor 
Christianus van Roosmalen te Olland
overleden; H. Hartaltaar gel.- H. Mis 
voor Gerardus Spierings te Oistenvijk 
overleden; H. Bloedkap(;.! gel. mndst. 
voor Maria van Boxtel-Leermakers; om
half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmina v. d. 
Anker-Brands; z.a. gel. H. Mis voor 
Maria Dominicus v. d. Ven te Helvoirt 
overleden; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Adriana Bogaers van Antwerpen te 
Haaren overleden; om half 9 gel. H. Mis 
voor Franciscus Suetens te Eindhoven 
overleden. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Cornelis v. cl. Besselaar; z.a.
gel. mndst. voor Christina v. d. Heuvel; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis
van Kessel vanwege de buurt; H. Bloed
kapel gel. mndst. voor Maria v. d. Loo
v. d. Langenberg; om half 8 gel. H. Mis 
voor Adrianus Dankers in de parochie 
van de H. Theresia overleden; z.a. gel. 
H. Mis ter ere van St. Gerardus uit
dankbaarheid; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Maria Koene-Grill is; om half 9 
mndst. voor Johanna Theuwkens van 
Dijk. _ . In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. mnclst. voor Mathilcl_a 
Smits, de overige dagen gel. H. M,s 
voor Cornelia -Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Cornelius Wilhelmus v. d. 
Staak geb. en won. in deze parochie en 
Martina Arnolda Maria v. d. Heuvel, 
g!;'b. te Boxtel (H. Hart) en won. te 

's Bosch (St. Cathrien); Joh�nnes Dort
mans geb. te Best en w�m. 111 deze pa
rochie en Johanna Mana v. d. Graaf, 
geb. te Vlijmen en won. te Drunen; Jo
hannes Antonius -Verlouw geb. en won. 
te Ammerzoden en Helena Mana An
tonia Verhagen, geb. te Dinther en won. 
in deze parochie, waarvan hed�n de _1 e 
afkoncligino geschiedt. De gelovigen z11n 
verplicht de hun bek�ncl_e h�1weliiksbe
letselen, waarin niet 1s gedispenseerd, 
ten spoedigste aan de Pastoor bekend 
te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

_ Zondag Septuagesima. 
13 Februari 1949. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uui·, kwart over 9, en half elf de Hoogmis 
met volkszang. 

k d De eerste schaal is voor de ker_ en e 
tweede schaal is voor de b,izondere 
noden. 
Onmiddellijk na de hoogmis San_ta Teresa
voor de meisjes in de kapel 611 de Zus
ters Ursulinen. En om kwart voor 12 
Jongens H. Familie in de kerk. . Om 7 uur Lof met rozenhoecl.i_e voor 
onze jongens en mannen_ in Ind,e. 
Morgen (Maandag) begmt de voorb_e
reiding voor de Plechtige Communie. 
Des i�orgens om 8 uur Maa�dags en 
Woensdags voor de jongens 111 de St. 
Franciscus-school; en D111sdags en Don
derdags voor de meisjes in de St. Angela
school. 
ATTENTIE VOOR WOENSDAG: 
Wij herinneren aan het voorstel, dat 
onze parochianen op Woensdag, dag van 
St. Joseph, Patroon der H. Kerk, - en 
zulks op negen Woensdagen achtereen
volgens - de H. Mis mee opdra�en tot 
de in deze tijd van kerkvervolging zo 
dringende intentie: Behoud van geloo�, 
van gezond verstand, en· van goede wil 
in de samenleving der mensen. 
Vrijdag - des avonds om half 8 rep�
titie v. d. zangeressen v. d. H. Familie
voor meisjes. 
A.s. Zondag (20 Febr.) collecte voor

Onze arme kerken"_ 
" ZONDAG 6 uur: l.d. tot zekere in
tentie; 7 uur !.cl. tot het gee�telijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
I. cl. voor Jozef van de Laar vanwege
-de R. K. Bouwvakarbeiders bond; kwart
over 9 I. d. voor Johánnes van de Nos
terum vanweoe het Katholiek Thuis
front; half 1 Î hoogmis, voor Elisabeth 
van Pinksteren vanwege de Broeder-
schap van het H. Hart. . _ MAANDAG 14 Febr.: 7 uur I.1. voor . 
Adrianus v. d. Loo; Maria-altaar l.j. 
voor Wilhelmus van Kollenburg; Fami
liealtaar l.j. voor Maria van !<ollenburg
van Liempt; kwart voor 8 I.1. voor An
tonius Boons; zijaltaar l.d. voor Johan_
na van Schijnclel-Zwanenberg; half 9 l.J. 
voor Joh. van Erp. 

DINSDAG 15 Febr. 7 uur l.j. voor 
Henrica van Erp-Schoon es; Maria-altaar 
I.d. voor Johanna _van Hamond-Hoff�a_ns
vanwege supportsters Euréka; Familie
altaar l.d. voor" de overleden familie 
Verbeten; kwart voor 8 l.d. voor Chris
tianus van Breugel en Aldegoncla v�n 
Nistelrooy z.e.; zijaltaar I.d. voor Chris
tina Cornuit-Jagers; half 9 l.d. vo�r 
Wilhelmina v. d. Anker-Brands, parochie 
St. Petrus overleden. 

WOENSDAG 16 Febr.: 7 uur gez. 
d voor Jan van Susante; Maria-altaar 
I.J. voor Wilhelmina Mathijsse!1-Lam
bers • Familiealtaar l.d. voor Rosalia Her
mes-1Schüller · kwart" voor 8 l.d. voor Ja
cobus van G�insven en Josina van Grins
ven . vanweo-e de kleinkinderen; zijaltaar 
1 d 'voor Wilhelmina van Oorschot-v. d. 
Sl�ot; half 9 I.d. voor Gerardi!s Spie
rings vanwege 'n familielid. 

DONDERDAG 17 Febr.: 7 uur l.d. 
voor Adrianus v. Hommel, v.w_ de H. 
Familie• Maria-altaar l.d. voor Lies de 
Kort-v. 'd. Elst, vanwege de buurtbewo
ners van de Korte en Lange van Osch 
& van Leeuwenstraat; Familie-altaar: l.d. 
voor A:ntonius Wagenaars, echtgenote en 
zonen . kwart voor 8 I.m. vo<l'r Maria v. 
cl. La,;genberg-v. d. Meyden; zijaltaa::
1 d voor Christina v. d. Heuvel, parochie 
St.· Petrus overleden; half 9: l.d. voor.
Petronella de Bie-Schones. 

VRIJDAG: 18 Febr. 7 uur l.d. "'.oor 
Frans Verouden, vanwege de_ H. Fam,l

'.e; 
Maria-altaar l.d. voor Mana Hendnk
Spierings; Familiealtaar Ld. voor Piet 
Voets vanwege de buurt; kwart voor 8 
I.d. voor Johannes Cornuit en Wilhel
mina van Nunen z.e. en Wilhelmus de 
zoon; zijaltaar l.d. voor He_nrica van 
Beurden-Verwetering, parochie St. Pe
trus overleden; half 9 gez. cl. voor Jo
hannes van den Nosterum, vanwege de 
buurt.-

2:ATERDAG 19 Febr.: 7 uur I.m. voor 
Willem van Dongen; Maria-altaar I. d. 

• voor Cato v. d. Wouw; Familiealtaar: I.
m. voor Johanna Kruyssen-Soeterings;
kwart voor 8 I.m. voor Adrianus J-lenri
cus Dan kers; zijaltaar I.m. voor Petro
nella van Dommelen-van Run; half 9 
1.d. voor Jan van Susante vanwege 'n
vriend. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Zondag Septuagesima. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma-
rinus Schellekens. 
MAANDAG: half 8 jrgt voor Adrianus 
Schellekens en Cornelia de hsvr. 
Dl SDAG: half 8 jrgt. voor Henricus v. 
Grinsven en Catharina v. Grinsven. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus Sch.ellekens. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cor
nelis Schcllekens. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor J-lendricus 
v Houtum en Maria de hsvr .. 
ZATERDAG:- half 8 jrgt. voor Gerardus 
Putmans en Maria de hsvr. 

Deze week zullen ,geschieden: 
Maandao- mndst. voor Willem v. d. Lin
den. Di�sdag mndst. voor Adrianus . v. 
Oirschot. Woensdag mndst_ voor Adria
na v. Kessel. Donderdag mndst. voor Jo
annes v. d. Eerden. Vrijdag mndst. voor 
Adrianus v_ Gerwen. Zaterdag mndst. 
voor Joanna Maria v. Dinther. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag Septuagesima. 
13 Februari 1949. 

ZONDAG: 7 uur H_ Mis voor Wilhel
mina v. d. Anker-Brands, in de parochie 
van de H. Petrus overleden; half 9 H. 
Mis tot intentie v. d. parochianen; 10 
uur plechtige H. Mis, waarbij de kerk 
met 'n ·kaars wordt vereerd. Deze wordt 
opgedragen vanwege Biljartc_lub "Buiten 
Verwachting" voor Johannes Willems. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor B. N. Vergadering van St. 
Vincentius-vereniging. 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 H_ Mis tot bijzon
dere intentie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelia 
v Helvoort-v. Tiel te Ze.eland overleden; 
8
. 
uur H. Mis voor Maria v_ Hal-v. Esch, 

in parochie St. Petrus overleden. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Jan v.· 
d. Meijden en Antoon de zoon; � uur
H. Mis voor Johannes v. Houtum, 111 de
parochie v. d. H. Petrus overleden 
DONDERDAG: 7 uur I-1. Mis voor
Adrianus Wilh. Dankers; .8 uur H. Mis 
tot intentie v. d. leden der Godvruchtige 
vereniging ter ere v. d. I-1. Theresia v. 
h. Kind Jezus.
VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voor
Maria de Punder-Huige: 8 uur wekelijk
se H. Mis voor mejuffr. Anna Maria 
Peiinenburg-v. d. Sande. . ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. M,s
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; 8 
uur H. Mis voor Gerard Leyten. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 uur tot half 7, daarna Lof met rozen
hoedje, om 't communisme af te weren 
en opbloei van het verenigingsleven op 
katholieke grondslag te verkrijgen. 
30 dal!en worden de gebeden verzocht
voor Cornelia v. Helvoort-v. Tiel te Zee
land Wilhelmina v. d. Anker-Brands, Jo
han�es v. Houtum, Maria v. Hal-v. Esch
uit de parochie v. d. H. Petrus te Boxtel, 
Martina Nooten te Vliimen, Johannes 
Willems en Adrianus Wilhelmus Dan
kers alhier overleden. 
Het' H. Sacrament van het Huwelij�
wensen te ontvangen: Michaël Hendn
cus v_ d. Oord uit de parochie v. d. H. 
Willibrorclus te Ammerzoden en de we
duwe Antonia v. cl. Loo-v. cl. Wal uit 
deze parochie, waarvan heden de derde 
afkondiging geschiedt. . Bij de uitvaart van Jo Willems opge
haald door Drika Rekkers: zes gulden 
voor de Missie. 
Bij de uitvaart van Adrianus Dankers, 
opgehaald drie gulden voor de Missie. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag Septuagesima. 
13 Februari 1949. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Gijsberdina 
Frans v. Brunschot; 8 uur l.j. voor Hen
drica Wilh. Hermes; de Hoopmis tot 
welzijn der parochie; 3 uur Lot, daarna 
jongenscongregatie. 

MAANDAG: 7 uur z.m. Franc. Suetens 
overleden te Tongelré; half 8 I.m. voor 
de heer Reinier v. Helmond, overleden 
te Vught; 8 uur l.j. voor Adrianus 
Hermes. 
DINSDAG: 7 uur z.m. voor Gerardina v. 
d. Koevering als over!. lid van H. The
resia; half 8 I.m. voor Joh. Bergmans, 
overleden te Boxtel; 8 uur I. mndst. voor 
Franc. v. cl. Meijden. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Ant. v. d. Pas; half 8 l. mndst. voor Ge
rardina Tinnebroek; 8 uur 1. mndst. voor 
Mart. der Kinderen. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Joh. v. d. Biggelaar; half 8 1. mndst. voor 
Gertruda Petrus Kreyveld; 8 uur 1. 
mndst. voor Hendrica Frans v. Eynd
hoven. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Adr. v. 
Abeel en; half 8 1. mndst. voor Johanna 
Maria Theod. v. cl. Meyden; 8 uur I. 
mndst. voor Adr. v. Berkel. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
v. d_ Sande ;' half 8 l. mndst. voor Joh.
Bakx; 8 uur 1. mndst. voor Anna 
Weymer. - .. ZONDAG: half 7 I.m. tot welz11n der 
par.; 8 uur 1. mndst. voor Mart. v. Dru
nen; 10 uur z. j. voor Joh. v. d. Vleuten 
Henrica en Johanna Maria de huis
vrouwen_ 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Adr. v. Berkel. 
Dinsdag 7 uur I.m. tot bijz. intentie. 
Woensdag 7 uur I.m. voor Gerardina v. 
d. Koevering als over!. lid van de R.K. 
Blindenbond. Donderdag tot Zondag 7
uur I.m. voor Wilhelmina Joh. v. d. 
Anker. 
Zaterdao onder de H. Mis van 8 uur
alo-em ?t Communie der kinderen; de 
jo�ge�s k�men biechten Donderdagmor
gen om 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen 
om 8 uur. 
30e Franc_ Suetens over!. te Tongelré;
de Heer Reinier v. Helmond overleden 
te Vught; Joh. Bergman ov.erleden te 
Boxtel.
Gedoopt: Nicolaas Joh. Petrus zoon van
Adr. v. Haaren-Beerens. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Zondag Septuagesima. 
13 Februari 1949. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. Tw�ede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor de nieuwe klokken. Na �e 
middao- om 3 uur Lof met Rozenhoed1e; 
na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
5de 6de en ?de leerjaar komen biech
ten:• Woensdag onder de H. Mis va� 
half 8 zullen ze gezamenlijk communi
ceren. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
,onze Arme Kerken".
ZONDAG: 7 uur 1-1. Mis voor Jos. Cre
hen in Indonesië over!.; half 9 H. Mis; 
10 uur Hoogmis _voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor An
toon van den Braak te Vught over!. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Dominicus-v. d. Ven te Helvoirt over!. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor de 
leden van de R.K. Jonge Boerenstand. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Ge
rardina van -de Pas-v. Son; half 10 gez, 
Huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 gez. mndst. voor Hen
ricus van Rulo. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Henri
cus van der Kammen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v d. Braak_ H. Mis Henricus van Rulo; 
1-Î. Mis voor Albertus van Rulo.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 13 Februari. 

Zondag Septuagesima. Deze middag om 
3 uur Vespers en Lof. Deze week 
Woensdag, Donderdag en Zaterdag om 
8 uul' Lof. 
ZONDAG: om 7 uur · H. Mis voor bij
zondere intentie; om half 9 voor Hans 
Janssens; om 10 uur tot bijzondere in
tentie voor Kardinaal Mindzenthy. 
MAANDAG: 7 uur voor Meester Swaa
nen; half 8 voor Jan van de Nosterum in 
Sadjen (Indonesië) _gesneuveld. 
DINSDAG: 7 -uur voor Victor Swaanen. 
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de 
Voortplanting des Geloofs; half 8 voor 
Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor behouden 
terugkeer; half 8 voor Gods zegen over 
het huisgezin. 
VRIJDAG: 7 uur voor Meester Swaanen. 
ZATERDAG: h?lf 8 voor Victor 
Swaanen. 

Voor de vele blijken van 
deelneming, bij het over-
lijden en de uitvaart van 
onze man en vader 

JAN VAN SUSANTE 
betuigen wij onze harte-
lijke dank. 

D. Susante-Spierings

Hartelijk DANK aan 
H.H. Geestelijken, Dokters, 
Buurtbewoners, Mede-ar
beiders en allen die _ blijk 
van medeleven toonden bij 
ziekte en overlijden van 
onze dierbare Man en 
Vader. 

Te koop: In goede staat zijn
de Snelweger (National), een 
stel dra.airamen met glas, een 
hardstenen dorpel en een pa
pierstandaard voor toonbank. 
Bevragen: Molenstraat 19_ 
Te koop een in goede staat 
zijnde Damesfiets. Bevragen 
Nieuwstraat 190 D 

Te koop bij M. v. Rooij, B 66 
Esch, 2000 boonstaken. 
Te koop: Haverstro bij J. 
Pijnenburg, Mijlstr. 9. Boxtel. 
Gevraao-d voor terstond Nette 
Werkst�r. 2 dagen per week. 
Bevragen: Molenstraat 19. 

v. 
Kinderen en
Kleinkinderen 

Boxtel, Februari 1949. 

Hiermede danken wij allen, 
die hetzij door verleende 
hulp aan onze dierbare 
overledene, hetzij door op-
recht medeleven met onze 
droefheid om het verlies 
van onze zuster 

SIEN 
onze grote waarde,·ing 
hiervoor verdienen. 
Moge zij bij 0. L. Heer 
zijn en voor U en ons allen 
ten beste spreken. 

Familie v. d. Heuvel 
Onrooisestraat 17. 

Wed. v. d. Laar-v. Weert 
en Kinderen 

Te koop: wit fornuis. Bevr. 
Raaijmakers-v. Erp, Slagerij, 

Te koop: fornuiskachel z.g.a.n. 
Breukelsestraat 1. • 
Te koop bij H. Vugs te Esch 
A 107, paar dragende varkens. 

St. Michielsgestel. 
Op Bosscheweg 119 
wandelwagentje en 
wagen. 

.Te koop: Partij schaarhout ente koop: boonstaken bij Wed. J. Dankinder- kers, Langenberg 28, Boxtel. 

Weckflessen te koop aange
boden. Bevragen Molenstr. 19. 

Gevraagd in klein gezin 

een R. K. Meisje 
van 16-20 jaar 

goede behandeling, veel vrij 
en flink loon. 
Adres bevragen of brieven 
onder nr. 72 Molenstraat 19. 

Te koop: 5 driftvarkens. M. 
v. Oirschot, Eindhovenseweg
75, Boxtel. 
1500 kg Haverstro te koop 
bij C. van Lieshout, Gemond
seweg 1, Boxtel. 
Te koop bij H_ Pijnenburg, 
Kaste,·en B 29, Liempde, ha
ver- en tarwestro. 
Te koop: geriefhout, geschikt 
voor weipalen. Wed. A. van 
de Sande, Onrooi 9. 

Prima brandhout te koop, con
currerende prijzen. Wordt 
thuisbezorgd. Brabantse Hout
warenfabriek van Hornstraat 
34, Boxtel. 
Geslaagd .aan het te 's Her
togenbosch afgenomen exa
men voor de ENSAID-diplo
ma's Coupeuse en Costumière, 
danken wij Mevr. R. Font 
Freide-v. Nistelrooij voor de 
succesvolle opleiding, die wij 
van haar hebben ontvangen. 
Coupeuses: 
Annie Dobbelsteen, Boxtel, 
Zus Vervoort, Gemonde. 
Costumières: 
Marietje van den Biggelaar, 
Liempde; Bets de Brouwer, 
Jeanne v. Gri_ensven; Pieta v. 
Hal . Toos v Moorsel; Bertha 
No�ten; A;rnie Olieslagers; 
Net Sterke, Boxtel; Jeanne_ 
Verhagen, Gemonde. 

N 



I Te koop: een beste kalfvaars, aantelling 20 Februari, bij M. van der Meijden, Bosscheweg 169. 
Algemene Vergadering van de 

Bekendmaking 
ALGEMENE VERGADERING van de VARKENSFOKVERENIGJNG op Dinsdag· 15 Februari, n.m. 7 uur bij H. v. Rooij. 

-

ORGANON 
TE _BOXTEL R.K.J.B., Boxtel op Donderdag 17 Februari 7.30 uur bij H. v. Rooij. Spreker de heer VAN DOOM uit Best 

AGENDA: Opening.�Notulen. Jaarverslag. Rekening en ver·antwoording. Bestuursverkiezing, aftredend J. Megens (stelt zich niet meer herkiesbaar). Mededeling. Rondvraag. Sluiting 
v r a a gt voor haar verpakkingsafdeling 

Hierna bespreking aangaande verloting. Het .Bestuur. 
Hulp in.de Huishouding! ENIGE NETTE MEISJES 

Nu geen narigheid meer met Vis bakken. 
Vanaf heden dagelijks verkrijgbaar: 

Aanmelden aan de fabriek Lennisheuvel. 

Vers gebakken VIS uit onze moderne Electr. Vis-bakoven, 

Stationstraat 44 v·os Telefoon 527

R.K Dienstboek gevraagd voor 11-----■•---fim--------
d 1 . . ' AIJ_Wil&W•�-:s;:;;; ag en nae lt, 111 gezm met 3 I" . �intc�-�:�

ims;.::;:�\6 Lemmens, B-ezoekt de 'n Hartewens van �velen 
Feestavond 

1 1 1 1 

Onze Babyafdeling biedt U momenteel : Babytruitjes (wit en 

van Boxtel's Harmonie 

Zaterdag 12 Februari 1949 's avonds 
van 8 tot 1'1½ uur in de tent 
bij JOS. VAN BERKEL. 

Al!een toegankelijk voor H.H. Donateurs, Begun
stigers en Leden. Men kan zich aan de zaal of 
bij de He�en W. Prick en P. Quinlen nog als 
Donateur laten inschrijven. 

Nieuwe BioscO?P Riche, Boxtel.

The Kilinoa Hawaïians en T exas Rang ers brengen wegens enorm succes de allernieuws_te revue 
,,IN VLIEGENDE VAART" 
OP DONDERDAG 17 FEBRUARI 'n programma voor elck wat wils, aanvang 8 uur, brengt u bekende medewerkers, o a.: gekleurd) 1,45, 1,15 Babyhemdjes 0,82, 0,70 [üierbroekjes 1,02 Navelbandjes 0,40 Luiers 0,96, 0,93 1

. The Kilinoa Ha_w2iïan� 1 T exas Rangers
Accord1on Virtuoos "Henkie". 

Hoof�luiers 1,00 Onderleggers 1,24 Glansgaren truitjes 1,65 Glansgaren jurkjes 2,70 Slobbroekjes 1,95 Wollen broekjes 3,04 Pakjes (handgebr.) 6,57 Jurkjes (handgebr.) 7,22 Capes (handgebreid en 

Tango en Rumba Trio I De Zw, rvers ,, Banjoli,· ata" ,,Twee jongens en een Gitaar" DER STAIRAtWA 1 . 
S . "Internationale Jodelaar" Die md Afrikaners 

Het programma wordt afgewisseld door Neerlands jongste confe• 
rencier "JACO". • 

Entrée f 1 50 en f 1.00 
Kaartverkoop vanaf heden van 7-8 uur aan de zaal. ZEGT HET VOORT. 

gewatt.) 12,59, 10,99 Babyschortjes, batist 8,85 Doopjurk jes met· ,. 
mutsje 21,90 

Bij aankoop voor f 2.
ot meer aan kruideniers, 
waren (uitgezonderd 

. boter, margarine en 
suiker) 
ontvangt U 2 5 0 gram 
Vermicelli of Macaronie 

voor 10· et. 
Geldig van 9 tot 16 Februari 
VOLOP Chocoladepudding Erwten Si literwten Cacao 

Als het voorjaar nadert. 1 1 1 1 

genieten wij weer van· 't Zonnetje. 
Wordt het te uitbundig dan brengt 
'n Zonnescherm of Markies uitkomst. 

Uit voorraad leverbaar: 

MARKIES DOEK 
140 cm breed p. mtr. . 7.95 

• 'J. J. Witteoeen
Woninginrichting Boxtel 

---------�

Speciaal voor de 

Plechtige H. Communie 
tonen wij U een buitengewoon grote collectie 

SIER.ADEN in goud zilver en doublée. 

Aardige, nieuwe modellen. 

Zeer v o o rd e l i g e  prijzen. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

Een kleine greep =�������������������������������������uit de verscheidenheid van artikelen welke onze •Spaar Uw ogen ----■---1111
. Manufacturen •afdeling Koop daarom Uw bril bij de vakman 

F. P. v. LANGEN & Zn., Stationstr. 62 Horloger - Optiek - Goud en Zilver 
U momenteel biedt OVERHEMDEN (vaste boord) SOKKEN (diverse soorten) ZELFBINDERS Voor ziekenfondsen 20 % korting SOKOPHOUDERS o • 

MOUWHOUDERS , plus grote glazenvergoedmg. 
HERENGLACE'S 11 LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN(gevoerrl ën ongevoerd) HERENPYAMA'S =�;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;�;��;;;;;;;� LINGERIE r-BREIKATOEN (gekleurd en ongebleekt) 
BREIWOL (diverse kleuren) 
KOUSEN CORSETTEN BUSTEHOUDERS DAMESGLACE'S FANT ASIESCHORTJES SJAALS HOOFDDOEKEN JONGENSBLOUSES TRAININGSPAKJES (1 t.e.m. 8 jaar) 
F. J. Wittsveen's 

Manufacturen en Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18, Boxtel 

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

BOXTEL, MARKT 19 

is het bezitten van een. vaste vloer• 
bedekking in Zitkamer en Salon. 

Wij leveren uit voorraad: 
Moquette tapijt ,100 en 70 cm breed in 

meerdere kwaliteiten. p. meter 

Jabo tapijt 100 cm breed 
Verto tapijt 100 cm breed 
Twisted maUing 91 crn breed 

12.75 

7.25 

3.45 

iJlll&:"" Wij geven gaarne deskundig advies. 

F. J. Witteveen 
Woninginrichting Boxtel. 

\. J 
Wegens-------------•--• 

1 �!!��uw���t!� .. ��,����!��[!�! 
de verkoop voortgezet aan de overkant 
bij v. Rooij, Rechterstraat 16 
Wij garanderen onze geachte cliëntèle ook 
in deze tijdelijke winkel onze van ouds 
bekende service Altijd hebben wij vers 
gebak en diverse koekjes. Ook onze 
Chocolaterie blijft ruim gesorteerd. 

W. VAN DE LAAR
Bakkerij 't Hoekske - Rechterstraat 15, Boxtel

• Door het grote succes van onze

Schoon heids-demonstratie
hebben wij aan onze zaak verbonden

de eerste schoonheidsspecialiste van het 
Instituut tor Beauty Culture te Amsterdam. 

Dameskapsalon en Parfumerie 

M. J. VA� DEN BROEK
•. BREl:JKELSESTRAAT 34 BOXTEL • 

voor iedere huisvrouw 
LAKENS 
SLOPEN 
THEEDOEKEN 
BONTE HANDDOEKEN 
ZAKDOEKEN 
SCHORTENBONT 
FLANEL 
LUIERS 
WOL 
MOLTONDEKENS 
STOFDOEKEN 
DAMAST TAFELLAKENS 

Natuurlijk bij 

BOXTEL 

• 1)ouwe fgberts
THEE 

1 Rookt kwaliteit vol geur en s...;alk . 

1 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 

-

Nieuwe Kerkstraat 73, Teief. 450 

Men vaart er 

wel bij, 

alle fi nancie e l.e ;aken, 
waarbij men voor een 
keu·ze staat, met een ban

kier te bespreken. Ook 
assurantie-zaken, àlle ver
zekerings-zaken, behoo-

ren daartoe. 

FIRMA 

F. VAN LANSCHOT
. BANKIERS 'S-HERTOGENBOSCH 

Sinds 1737 

H 

·N.V. 

1---
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C t's 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Waarom de wereld zo raar lijkt. .... 
der eerbiedige stilte het Wilhelmus ge
speeld voor hem, die in de uitoefening 
van zijn vaderlandse plicht op zo'n tra
oische wijze het leven verloor in een 
�reemd land, ver weg van allen, die hem 
in gedachten zo nabij waren. 

Het Heilige Jaar 
Hoe vaak hoort men niet de verzuch
ting slaken: ,,het is een rare wereld 
tegenwoordig". En alle omstanders knik
ken dan instemmend van ja, want er is 
niemand die hét kan tegenspreken. 
En toch: zou de wereld nu wel raarder 
zijn dan die van enkele eeuwen geleden, 
zijn de mensen nu anders dan toen? 
Dat kunnen wij toch maar niet zo voet
stoots beamen. 
Tegenwoordig echter lezen en horen we 
meer van wat er in de wereld omgaat. 
Pers en radio verspreiden het nieuws 

_tot in de kleinste bijzonderheden naar 
alle hoeken der aarde. En daardoor ho
ren we zoveel vreemde dingen, dat we 
zeggen: ,,tjonge, tjonge, hoe is 't moge
lijk!" En daardoor dus merken we tegen
woordig zo goed op, dat er op onze 
aarde mensen zijn met geheel andere 
gedachten en neigingen dan we zelf 
koesteren. En omdat we, vooral in ons 
kleine landje, zulke brave provinciaal
tjes zijn, vinden we die andere mensen 
toch wel wat raar en begrijpen we hun 
gedachtengang niet. 
Dat komt ook, omdat pers en radio 
ons wel feiten mededelen, doch ondanks 
alle finesses toch nog in beknopte vonn, 
vaak zonder toelichting van de achter
gronden en de beweegredenen die het 
feit deden geboren worden. En als er 
al zo'n toelichting komt, dan is deze in 
de eerste plaats nog gezien vanuit de 
persoonlijke gezichtshoek van de over
brenger, in de tweede plaats kan deze 
voor vele zaken nog lang niet volledig 
zijn, omdat daar eigenlijk een geheel 
boek voor nodig zou wezen. 

-0-0-0-

En dus dolen we rond in een vreemde 
wereld, waarvan de berichten ons vaak 
beangstigen_ en met ontzetting sl?an en 
ons bijkans alle hoop op beter tijden 
doen verliezen. We worden maar een 
beetje fatalist, omdat er geen andere 
houding overblijft tegenover de op ons 
aanstormende rarigheden die de mens
heid baart. 
En zelf missen we ook vaak de energie 
en de interesse om ons te verdiepen in 
de achtergronden van feiten. We horen 
het nieuws door de metalen stem van de 
radio en zien het in een oogopslag in 
de grote "koppen" en dan nemen we 

Plaatselijk Nieuws 
tEN MARIA-MONUMENT 
IN BOXTEL1 
Uit de devotie van verschillende bewo
ners van de z.g. ,,gemeentewoningen" en 
de Parallelweg Z., voor Maria, Koningin 
van de H. Rozenkrans, was langzaamaan 
het verlangen voortgesproten om in onze 
plaats een monument voor de H. Maagd 
op te richten, als een gebed in steen 
voor het behoud van de wereldvrede en 
uit dankbaarheid., omdat Boxtel in de 
voorbije oorlog voor verwoesting ge
spaard is gebleven. 
Dezer dagen nu werden op initiatief 
van de Paters Assumptionisten bespre
kingen gevoerd met de Boxtelse wereld
geestelijken en de diverse standsorgani
saties, om de mogelijkheid van de venve
zenlijking van deze devote verlangens te 
overwegen en dienaangaande voorlopige 
plannen te • beramen. Er werd alvast be
sloten om een ontwerp te laten maken 
en een commissie in het leven te roe
pen, die eventueel met hulp van jeugd
beweging e.d., de nodige gelden zal moe
ten trachten in te zamelen. 
Van diverse zijden werd reeds de volle 
medewerking toegezegd. Zo verklaarde 
de R.K Bouwvakarbeidersbond uit Box
tel zich bereid alle mogelijke werkzaam
heden kosteloos door de leden te laten 
verrichten, terwijl ook op de R. K. Mid
denstandsvereniging, de K.A.B. en de 
R.K. Boerenbond ten alle tijden een be
roep gedaan zal kunnen worden. 
De verwezenlijking van de verlangens 
van onze Boxtelse Mariavereerders is 
hiermede dus in zijn eerste stadium ge
komen en- al zal het nog wel geruime 
tijd aanlopen, alvorens het monument 
het beeld van onze plaats zal markeren, 
strekt het toch reeds tot voldoening te 
weten, dat er in Boxtel straks een devo
tie-plekje zal komen, waardoor iedere 
voorbijganger zijn gedachten even zal 
laten vertoeven bij Maria de Koningin 
van de H. Rozenkrans, en weer een 
ogenblik zal bedenken, dat de mensheid 
weer tot Haar zal moeten terugkeren 
om een blijvende vrede te verkrijgen. 
Zij,, die omtrent de plannen etc. nog iets 
naders willen weten, kunnen zich wen
den tot de Weleerw. Pater Rafaël, Mis
siehuis St. Theresia, Boxtel. 

R.K. GILDENBONDS-HARMONIE. 
A.s. Dinsdag 22 Februari wordt de alge
mene jaarvergadering gehouden in het
repetitielokaal. Gezien de belangrijkheid
dezer vergadering worden de leden ver
zocht tijdig -aanwezig te zijn. Aanvang
8 uur precies.

het maar aan zoals het ons opgediend 
wordt zonder nog de moeite te nemen 
ons i� de achtergrond ervan te verdie
pen. En even gemakkelijk matigen velen 
zich een oordeel aan over zaken waar
van de diepere oorzaken, de geestesge
steldheid die er toe leidde, niet gekend 
wordt. 
En mede daardoor wordt de verwarring 
in de wereld nog groter, want dat on
gegronde oordeel verwekt weer even on
gegronde reacties. 
Ja, daardoor is deze wereld dan mis
schien wel een beetje wilder dan vroe
ger. Maar dat houdt nog niet in, dat de 
tegenwoordige mensheid ook anders is 

, dan die van vorige eeuwen. De mens 
zelf is, geloven we, niet veel veranderd, 
noch verbeterd noch verslechterd. Wel 
staan we echter, door de moderne mid
delen, in nauwer contact met elkaar en 
merken dus nu eerst goed de verschil
lende geestesgesteldheden op. 
\X'e zouden de moderne middelen de 
baas moeten blijven door onze eigen 
algemene ontwikkeling daarbij aan te 
passen. Door mensen, landen en volke
ren te leren kennen. om te kunnen gaan 
begrijpen waarom en waardoor zij zo 
denken en doi,n 
Door de snelle ontwikkeling van de 
techniek zijn we daarin wat ten achter 
gebleven, horen we nu van dingen, die 
we in onze Holandse, Westerse gedach
tengang niet begrijpen kunnen. En zo 
is het elders op de wereld ook. De tech
niek maakte de wereld compacter en 
onze schoolopleiding en algemene ont
wikkeling is daarop nog niet voldoende 
ingesteld. Dat zullen we dienen in te 
halen, wil de mensheid nog ooit tot 
vrediger toestanden kunnen komen. 
Een andere geestesgesteldheid zullen we 
moeten leren herkennen en moeten 
trachten te doorgronden,, willen de door 
de techniek dicht op elkaar gestuwde 
volkeren met anderen leren en kunnen 
praten. We dienen ons voor ogen te 
houden, dat niet alle mensen gelijk zijn 
en denken, maar omdát ze iets anders 
willen dan wij, ze daarom nog niet 
slechter zijn, ook niet voor de samen
leving als zodanig, want wij zelf zijn te 
beperkt in ons weten om daarover te 
kunnen oordelen. 

MARIACONGREGATIE ST. PETRUS. 
Culturele Avond. 
De "Ghesellen van de Spelewei" zullen 
o.l.v. Anton Sweers Maandagavond, 21
Februari, in het St. Paulusjeugdhuis "de
klucht van de gestrafte met de koorde"
brengen. Dit stuk, geschreven door Henri
Ghéon, zal de leden van de Maria-Con
gregatie met hun introducé's zeker
enkele uren aangenaam bezig houden,
temeer omdat men van de "Ghesellen
van de Spelewei" een uitstekende ver
tolking mag verwachten.
De leden van de Mariacongregatie heb
ben deze avond gratis toegang.
R.K. BOERENBOND, BOXTEL 
Dinsdag 22 Februari 's avonds om half 
7 houdt de R. K. Boerenbond in de 
z;al van H. van Rooij, zijn jaarvergade
ring. Aan de orde komen o.m. het alge
meen en financieel overzicht over 1948, 
alsmede dat van de instellingen, terwijl 
op deze vergadering ook de bestuurs
verkiezing zal worden gehouden. 
Ir. Steenbergen, Directeur van de C.H.V. 
te Veghel zal spreken over coöperatieve 
aan- en verkoop en over het rechtsher
stel. Alle leden van de Boerenbond zul
len er prijs op stellen om deze belang
rijke jaarvergaderltig bij te wonen. 
's Morgens wordt in de kerk van het H.

Hart om kwart voor 8 fen H. Mis opge
dragen door de Geest. Adviseur, Kap. 
Verbruggen, voor de levende en over
leden leden van de R.K. Boerenbond, met 
alg: H. Communie door de leden. Ook 
hier zullen de leden van de R.K. Boeren
bond zoveel mogelijk tegenwoordig zijn, 
om Gods zegen te vragen voor hun or
ganisatie. 
R.K. BOERINNENBOND. 
A.s. Dinsdag 22 Februari zal er om 2
uur n.m. in De Ark een vergadering
gehouden worden, waarop de bekende
spreker Ir. Wellen een verhandeling zal
houden over "Het boerenvraagstuk en
emigratie".
Hoewel 's avond de Boerenbon!sverga
dering wordt gehouden, verwachten wij
toch alle leden 's middags in De Ark,
daar de vergadering slechts zeer kort zal
zijn.
LAATSTE EER. 
Onder grote deelneming werd gisteren
morgen, Donderdag 17 Februari, in de 
oude St. Petruskerk, een Plechtige H. 
Mis van Requiem opgedragen voor de 
zielerust van Marechaussee te klas Jo 
Berman, die 12 Februari te Semarang 
overleed, ten gevolge van een noodlot
tig ongeval met een vuurwapen. 
Nadat de absoute was verricht, werd on-. 

Een peloton militaire marechaussees 
bracht hem de laatste militaire eer, ter
wijl ook vele Boxtelse militairen en oud
militairen hem een laatste saluut 
brachten. 
Onder de verdere aanwezigen merkten 
we nog op: de burgemeester van Boxtel, 
enkele legeraalmoezeniers, verschillende 
leden van Katholiek Thuisfront, een de
putatie van de R.K Arbeidersbeweging, 
die het omfloerste afclelingsvaandel mee
droeg, vele vrienden van de overledene 
en een groot aantal plaatsgenoten. 
BRABANTSE DAG. 
De Brabantse dag, welke door de vrien
den van Edele Brabant op Zondag a.s. 
in de Ark zou worden gehouden, kan 
niet doorgaan wegens te geringe belang
stelling. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 1 tot en met 14 Febr. 1948. 
GEBOREN: Henrica P. F. M. dochter 
van F. A. M. van Vlerken en G. M. A. 
Romeijnders - Henrica P. A. dochter 
van W. Snellaars en H. A. van der Plas 
- Johannes H. H. M. J. zoon van M.
H. V. M. v. d. Meerendonk en E. J. H.
R. van der Weijst - Johannes P. E. M.
zoon van A. W. M. Verhoeven en J. M.
A. W. Schaeffer - Leonardus A. P.
zoon van Th. J. Spikmans en M. A. van
Eijndhoven .- Gijsbertus A. M. zoon
van A. van den Brand en Th. M. Pay
mans - Cornelis H. G. zoon van J. J.
van Geel en G. P. Claassen - Petrus C.
zoon van C. v. Helvoort en A. H. v. d.
Laar - Maria J. dochter van J. v. d.
Eerden en E. Verbruggen - Paulus J.
zoon van J. G. J. v. Berkel en P. Th.
Sanders - Johannes M. A. zoon van P.
H. Huijberts en J. W. Michielsen -
Wilhelmina G. M. dochter van J. Maas
sen en A. A. M. v. Hoof - Hendrikus
M. zoon van E. P. v. d. Besselaar r::n G.
G. Leijten - Johannes M. zoon van W.
A. v. cl. Sande en W. M. M. Pijnenburg
- ·Johanna M. W. H. dochter van H.
H. J. de Kort en A. v. Zandbeek
Franciscus G. C. G. M. zoon van A. P.
C. Verspaandonk en A. C. Hendrikx -
Martinus J. A. zoon van H. A. v. Esch
en M. W. Leijten - Maria J. J. dochter 
van J. Fr. v. cl. Ven en J. v. d. Bogaard 
- Adrianus C. M. zoon van J. Th. de
Bie en M. C. H. Vogels - Johanna M.
H. G. dochter van W. C. v. Oirschot
en M. Pastoor - Gerardus H. Fr. zoon
van J. Th. Verhoeven en A. M. E. G.
van Kuijk - Anthonius C. M. zoon van
P. Th. G. de Langen en J. J. Voermans.
ONDERTROUWD: Reinier W. Janssen 
en Christina H. M. van Eijndhoven -
Joannes Th. C. Jereskes en Gertrudis H. 
Meuwissen - Johannes A. Verlouw en 
Helena M. A. Verhagen - Jacobus C. 
A. van der Burgt en Johanna H. Janssen.
GEHUWD: Johannes A. van Esch en 
Laurentia M. E. Vogels - Franciscus C. 
de Bresser en Maria van de Loo -
Petrus van der Steen en Maria J. van 
de Langenberg - Gerardus J. F. van de 
Wiel en Johanna A. van de Pas. 
OVERLEDEN: Helana van der Steen, 
echtg. van J. Bekers, oud 73 jaar -
Johannes H. Bax, weduwnaar van J. M. 
A. Dietvorst, oud 78 jaar - Johannes
Beroman weduwnaar van M. Lauwers, 
oud° 83 j�ar - Wilhelmus Snellaars, oud 
91 jaren - Anna Maria van Liempcl, 
oud 79 jaren. 
KATH. THUISFRONT, GEMONDE. 
Op de Bonte Avond van De Spar, Don
derdag 10 Febr. gegeven in de zaal van 
Verbruggen, werd voor Katholiek Thuis
front een bedrag van f 27,60 opgehaald. 

Algemeen Nieuws 
EXAMENS VOOR "GEZEL" 
EN "MEESTER". 
De Vereniging ter Veredeling van het 
Ambacht zal dit jaar in de periode van 
25 Juli-6 Augustus a.s. te Amsterdam, 
te Utrecht, te Assen en te Sittard gele
genheid geven tot het afleggen van de 
examens ter verkrijging van de graden 
van "gezel" en "meester" in de onder
scheidene ambachten, en wel: 
timmeren, meubelmaken, huisschilderen, 
metselen, plaat- en smidsbankwerken, 
vuurwerken, constructiebankwerken, ma
chinebankwerken, machinedraaien, lood
en zinkwerken, koperbewerken, model
maken en steenhouwen. 
Als bijzonderheid kan worden vermeld, 
dat ook de �xamens voor Meester meu
belmaker, smid en huisschilder weer zijn 
ingesteld. 
Inlichtingen en inschrijvingsformulieren 
zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Secre
tariaat der Vereniging ter Veredeling 
van het Ambacht, Raadhuis, kamer 197, 
Amsterclam-C. De inschrijving moet 
vóór 15 April a.s. geschieden. 

In het eeuwenoude Rome zal van 
Kerstmis 1949 tot Kerstmis 1950 het 
H. Jaar worden gevierd. De grote
betekenis van het H. Jaar voor de 
ruim 400 millioen Katholieken over 
de gehele wereld zijn vooral de gees
telijke gunsten, die de H. Vader ver
leent aan alle pelgrims die dat jaar 
de Eeuwige Stad bezoeken. 

Het is frappant, dat het ontstaan van het 
H. Jaar te danken is aan de gelovigen
zelf en niet aan het bestuur der Kerk.
In het jaar 1300 nl. deed het gerucht de
ronde, dat er bij elke eeuwwisseling voor
allen, die een pelgrimstocht naar Rome
ondernamen, een bijzondere aflaat was
te verdienen. De toen regerende Paus,
Bonifatius VIIJ, liet alle archieven na
zoeken, of dit gerucht inderdaad op
waarheid berustte. Maar men kon niets
ontdekken, dat daarop wees. De pel
grims echter bleven Rome binnenstro
men en hun aantal groeide met de dag.
Dit was voor Paus Bonifatius aanleiding
om de vermeende aflaat tot werkelijk
heid te maken. Hij koncligd� het Jubel
jaar af, dat om de honderd jaar zou
plaats hebben.
Paus Clemcns VI bepaalde, dat het H.
Jaar om de 50 jaar zou plaats hebben.
En zo werd in 1350 het tweede H. Jaar
gevierd. Maar was het eerste H. Jaar
met grote luister gehouden, dit maal
was het anders. De Paus zelf verbleef te
Avignon in ballingschap. Rome werd
verscheurd door onderlinge twisten. Het
eiricle scheen nabij, De eens zo trotse
Keizerstad, die in haar bloeitijd bijna
twee millioen inwoners telde, had nog
nauwelijks 50.000 mensen tussen haar
111uren. De prachtigste gebouwen veran
derden in ruïnes, Rome verviel tot puin.
Op het Forum Romanum hielden de wol
van zich op. Maar ondanks deze ver
schrikkingen gaven velen gehoor aan de
oproep van de Paus en begaven zich
duizenden op weg naar de Stad der
Pausen. De St. Jan van Lateranen stond
open voor weer en wind, want een felle
brand had het dak verwoest. Maar door
de verlaten straten klonk het gebed en
gezang van de pelgrims.
Paus Urbanus VI op zijn beurt stelde
vast, dat het H. Jaar om de 33 jaar zou
worden gevierd. Dit ter herinnering aan
het leven van de Godmens op aarde.
Omstreeks 1465 bracht Paus Paulus II
weer een verandering aan, nl, dat het H.

Jaar om de 25 jaar zou plaats hebben.
Zo is het tot nu toe gebleven.
Onder het Pausschap van Pius IX waren
de toestanden in Europa en ook in Rome
van die aard, dat viering van het H.

Jaar in 1850 niet mogelijk was. De Paus
verbleef met Kerstmis 1849 nog in Gäeta
bij Napels in ballangschap. Ook in 1875
lieten de toestanden in Rome slechts een
zeer bescheiden viering van het H. Jaar
toe. De Paus, toen juist beroofd van de
Kerkelijke Staten en gevangen binnen de
muren van het Vaticaan, wilde niet in
de eerste jaren van zijn vrijwillige ge
vangenschap zijn trouwe katholieken
naar Rome oproepen om er slechts de
vernedering van hét Hoofd der Kerk
te zien. In het jaar 1933 kondigde de
Paus Pius XI een bijzonder heilig jaar af
ter viering van de • negentienhonderd
jarige sterfdag van Christus.

EEN PLECHTIG APPèL. 
Het Heilig jaar, of, zoals het ook wel 
wordt genoemd, het Jubeljaar, is 
allereerst een plechtig appèl, dat de
Katholieke Kerk richt tot alle gods
dienstige mensen, niet alleen voor 
een geestelijke _vernieuwing, maar 
evenzeer om alle mensen, die ver 
van Christus leven, binnen Zijn 
Schaapstal te brengen. 
Ook het Heilig Jaar 1950 zal aan 
dit doel beantwoorden. Boven alle 
gebeurtenissen, die de dreigende 
chaos aankondigen, wil de Kerk nog
eens duidelijk de aandacht vestigen 
op het teken van het Kruis, dat al
leen de mensheid nog kan afhouden 
van een vreselijke zelfvernietiging.
In Rome, het hart der Christenheid,
zullen de zonen van alle naties 
elkander ontmoeten en als broeders 
tezamen zullen zij luisteren naar de 
woorden van de Vader der Christen
heid, die hen, zo zwaar beproefd
door de laatste wereldoorlog, zal 
opbeuren en troosten. Deze menig
ten, gekomen uit alle hoeken der 
aarde, vol geloof en vol van goede 
wil, zullen hit;1door het verlangen der 
volken naar wereldvrede sterken. 

Deze gedachten liggen - het spreekt 
welhaast vanzelf - ook ten grondslag 
aan de intenties die Paus Pius XII voor 
het komende Heilige Jaar gaf. In vier 
kernachtige regels drukte hij het aldus 
uit: ,,Heiliging van de zielen door mid
del van gebed en boete en onwankelbare 
trouw aan Christus en Zijn Kerk. Actie 
voor de vrede en bescherming der H. 
Plaatsen. Verdediging van de Kerk tegen 
de hernieuwde aanvallen van Haar vijan
den en verwerving van de sociale recht
vaardigheid en werken van ondersteu
ning en bijstand aan de nederigen en be
hoeftigen". 

DE HEILIGE DEUR. 

Het liot voor de hand dat deze grote 
goclscli;nstige gebeurtenis niet zonder 
kerkelijke plechtigheden kunnen voo�
bijgaan. Reeds voor de aanvang van dit 
Jubileum zal de H. Vader in de Sala del 
Trono op plechtige wijze de Pauselijke 
Bul met de betrekking tot het H. Jaar 
uitvaardigen. Na de afkondiging reikt 
Hij de Bul over aan de Deken der Apos
tolische Pronuntiarissen, die in het Por
tico van de Vaticaanse Basiliek de in• 
houd ervan aan het volk zal bekend ma
ken. Daarna wordt deze bul per spe
ciale trein naar de basiliek van St. Pau
lus buiten de Muren gebracht, waar de 
inhoud eveneens aan de Abt en het 
Kapittel wordt voorgelezen. Hetzelfde 
geschiedt in de basilieken van de St. Jan 
van Lateranen en de Santa Maria Mag
giore. 
De laatste belangrijke plechtigheid, die 
de opening van het Jubelja�r voora_fgaat,
is die waarin de Paus dne kardinalen 
benoe:nt tot Pauselijke Delegaten,, die 
Hem moeten vertegenwoordigen bij de 
opening van de H. Deuren i

:1 
de drie 

grote basilieken van Rome, die met ?e 
St. Pieter in het middelpunt van de vie
ring van het H. Jaar staan, nl. de St. 
Paulus buiten de Muren, de St. Jan van 
Lateranen en de Santa Maria Maggiore. 
Deze benoeming heeft plaats in een con
sistorie enkele dagen voor Kerstmis. 
Op 24 December wordt het H. Jaar 
door de Paus zelf geopend. Aan het 
hoofd van een plechtige processie v�!1souvereinen staatshoofden, de PausehJ
ke familie Ridders van de Souvereine en
Militaire Orde van Malta, het Corps Di
plimatique en de Romeinse Adel begeeft 
de Paus zich vanuit de "Sala" langs de 
Scala Reoia" naar de Heilige Deur, die 

�Heen in het H. Jaar is geopend en na 
de sluiting ervan wordt dichtgemetseld. 
Met 'n gouden hamer slaat·cle H. Va1er 
driemaal op de deur en na de openmg 
gaat Hij alleen de Basiliek in om _er vo_?r
de Confessio te bidden. Na enige tl)d 
volgen hem alle kardinalen,, patriarchen, 
aartsbisschoppen, bisschoppen en andere 
leden van het Pauselijke Hof. Voor de 
Confessio geeft de H. Vader de volle 
aflaat en Zijn Apostolische Zegen. 
In de drie andere basilieken verrichten 
de Pauselijke Delegaten dezelfde plech
tigheid. 
Door deze H. Deur aan de vier BasilTe
ken zullen een jaar lang de pelgrims van 
alle landen binnenstromen om aan de 
gunsten en gaven van het 1-f_ Jaar deel
achtig te worden. De symbohek v:c1n �e 
H Deur is thans niet zo erg dmclehik 
m�er en men waagt zich slechts aan ver
onderstellingen en gissingen als men het 
geheim ervan zou willen ontsluieren. 
Zeker is dat Paus Clemens VI dit ge
bruik in

1

voerde. Hij zou daartoe een 
bovennatuurlijke opdracht hebben ge
kregen. Het meest voor de hand ligt, 
dat hieraan de woorden van Christus ten 
grondslag liggen: ,,Ik ben de deur. Zo 
iemand door Mij binnengaat zal hij vei
lig zijn". 

GROOTS VAN OPZET. 

Maar nog vele andere plechtigheden �n 
gebeurtenissen zullen het H. Jaar oplms
teren, zoals heilig- en zaligverklaringen, 
godsdienstige bijeenkomsten en proces
sies door de straten der stad, congressen 
en meetinos op religieus en wetenschap• 
pelijk gebied, tal van tentoonstellingen 
zullen worden georganiseerd, kunstma
nifestaties worden gehouden, o.a. mu
ziekfestivals, en mysteriespelen zullen 
worden opgevoerd. 
Het behoeft geen betoog, dat een Jubi
leum van een dergelijke opzet een sterke 
organisatie vereist. Met de vo_orber�i
dingen is men dan ook al geruime t!Jd 
aan de gang, niet alleen in Rome zelf 
maar ook ver er buiten. 
De moeilijkheden, die zich hierbij voor
doen moet men niet onderschatten en 
speci�al de huisvesting der pelgrims 
vormt in het overbevolkte Rome een 
kolossaal probleem. Officieel telt de 
stad ruim anderhalf millioen inwoners, 
doch met de vluchtelingen telt de stad 
zeker meer dan twee en een half mil
lioen zielen. De logeergelegenheid zal 
dus niet bijster groot en comfortabel 
zijn. 
Dank zij de technische ontwikkeling van 
de laatste honderd jaren is het thans 
echter mogelijk gema't<kelijk en snel te 
reizen, zodat de verblijfsmoeilijkheden 
voor een groot deel zullen kunnen wor
den opgelost. Het vlieg9'eld Ciampino i:1 
Rome, zal in het H. Jaar p1eer dan ooit 
een centrum zijn van vele luchtwegen, 
die naar Rome leiden. 
De "Vliegende Hollanders" zullen . al 
deze lijnen onderhouden en de pelgrims 
in korte tijd en met alle gewenste 
K.L.M.-service aan- en afvoeren, wat 
in niet geringe mate zal. bijdragen tot 
het welslagen van dit grote Jubileum. 



Historische Verrekijker 
DE BARONIE VAN BOXTEL 

'· 

Wanneer men thans in den lande over 
de Baronie spreekt, dan denkt men daar
bij gewoonlijk aan Breda en getuigd moet 
worden dat de baronie van Breda een 
zeer voorname was die door de banden 
met het Nassausehuis nog meer rélief 
kreeg. 
Als men echter in een plaats woont, die 
voorheen ook een vermaarde baronie 
was en als zodanig alom bekend was, 
dan zou het voor de bewoners van die 
plaats onnatuurlijk zijn als zij bij het 
horen van het woord baronie niet aller
eerst zouden denken aan hun eigen 
woonplaats met haar merkwaardige ge
schiedenis. 
De naam Baroniestraat, welke bij -het 
nieuwe straatnamenbesluit wordt inge
voerd, bedoelt dan ook in een kort be
grip het roemrijk verleden van Boxtel 
iedereen voor ogen te stellen. De naam 
wordt _gegeven aan een der voornaamste 
straten van Boxtel - de tegenwoordige 
Nieuwe Kerkstraat - waardoor de bete
kenis van de baronie als hoofdmoment 
in de ontwikkelingsgang van 'Boxtel ten 
volle wordt geaccentueerd. 
Op het straatnaambord zal duidelijk 
worden gemaakt dat deze Baroniestraat 
betrekking heeft op de Boxtelse Baronie, 
opdat ook aan vreemdelingen het ver
band tussen baronie en Boxtel duidelijk 
wordt. 
Omtrent het ontstaan der Boxtelse baro
nie ligt nog veel in het duister. Zeker is 
dat de heerlijkheid Boxtel reeds vóór 
1439 met deze naam wordt aangeduid. 
De heer van een baronie is de baron. 
Het woord baron is afgeleid van het 
oud hoog-Duitse woord baro., dat man 
betekent. In Latijnse teksten schrijft men 
baro, maar in Nederland bezigde men 
in de middeleeuwen in plaats van baron 
bij voorkeur de woorden baanderheer, 
bannerheer of baanrots. 
In de oudste schrifturen, waarin van de 
Boxtelse baronie gewag wordt gemaakt, 
noemen de heren zich gewoonlijk baan
derheren, om het nauwkeurig te zeggen, 
baenreheere. 
Naar analogie van deze Nederlandse 
benamingen heet de Boxtelse baronie 
ook dikwijls baanderheerlijkheid of ook 
wel baanderij. 

Gesprek van Vanavond 
Je weet hoe wij er over denken. Laat 
uw kinderen toch een ambacht leren. 
De ambachtsman heeft immers de beste 
bestaanskansen. Kan hij straks hier niet 
meer terecht, dan ligt de wereld toch nog 
voor hem open. 
Overal is er plaats voor de ambachts
man. En als er voor emigratie geselec
teerd wordt, komen juist zij aan bod, 
voor wie het minste gevaar van misluk
king te vrezen is. 
Over emigratie gesproken, de regering is 
er anders over gaan denken, en heel wat 
soepeler geworden, zelfs zal zeer waar
schijnlijk_ emigratie bevorderd worden. 
Daar zal het wel heen moeten op de 
duur, want voor wat de (grote) industri
ali�atiemogelijkheden betreft beginnen 
zich nu al de inzichten te wijzigen, wat 
ook te verwachten was. 
Zo lang de kosten voor de baten gaan 
en grote kapitalen moeten geriskeerd 
worden, kunnen economen zoveel praten 
als ze willen, maar het geld moet ergens 
vandaan komen. 
Bovendien, zoals eerder gezegd, wij lig
gen tussen lander die al vele jaren als 
industrielanden bekend staan. 
West Duitsland verloochent in dat op
zicht zijn aard niet. Daar wordt de in
dustriële activiteit zogenaamd door "de 
armoede" geprikkeld. Let eens op, wie 
de oorlog verloren heeft zal er wel het 
eerst bovenop komen, en dan beginnen 
ze van daar uit de wereldmarkt te prik
kelen. 
Al met al genomen, een verschijnsel dat 
te denken geeft, en wie de toekomst voor 
zich en de zijnen veilig wil stellen, zal 
goed doen met alles rekening te houden 
en verder te kijken dan vandaag. 

Toets der Critiek 
GEEN BETER LEVEN 
DAN EEN GOED LEVEN. 

Zonder de kundigheid van de spreker. 
ir. Edmond Nicolas, in twijfel te trek
ken, menen wij toch, dat het bestuur van 
Herlevend Boxtel niet erg gelukkig is 
geweest met de keuze voor de vierde 
cyclusavond. 
Het behandelde onderwerp paste niet in 
het programma. 
Waarschijnlijk is de 'titel voor de mees
ten aantrekkelijk genoeg geweest om op 
te gaan naar De Ark, maar of de aan
wezigen bevrediging hebben gevonden., 
zouden wij zonder meer niet durven be
weren, afgezien vari de reactie door 
enige suggesties gewekt. 
JAARFEEST VAN DE 
R.K. BO UWV AKARBEIDERSBOND. 
,,De Nieuwe Kijk". 
De R.K. Bouwvakarbeidersbond in Box
tel, liet ook ditmaal zijn jaarfeest weer
verzorgen door het bekende gezelschap 
van Jan van Ostade, dat Maandag- en 
Dinsdagavond in Pe Ark de leden met 
hun introducé's h�et mondelinge tijd
schrift "De Nieuwe Kijk" presenteerde. 
Jan van Ostade heeft de zeldzame be
gaafdheid om zijn gezelschap met wei
nig hulpmiddelen goede humor te laten 
brengen in een prettige vlotheid en af
wisseling. Hij zelf is de grote gangmaker 
van het programma. Zijn milde humor, 
zoals die b.v. gelanceerd werd in de 
schets "Jaonemie en Cijntje" (Iets over 
twee Brabantse vrouwtjes, die overal te 
vinden zijn) en in de creatie "De Kun
stenaar" is enig in zijn soort.

In de namen baanderheer en bannerheer 
komt één van de karakteristieke rechten 
der baronnen tot uitdrukking, n.l. het 
recht om in de strijd onder eigen banier 
ridderlijke vazallen te mogen aanvoeren. 
Van de andere rechten, welke de baan
derheren hadden, mag nog genoemd 
worden het recht om oorkonden te mo
gen uitgeven onder eigen zegel. 
Deze rechten spreken van dè vrijheid, 
die de baronnen bezaten tegenover het 
centraal gezag. 
De baanderheren waren over het alge
meen onmiddellijke leenmannen van de 
keizer, zo goed als dit b.v. de Brabantse 
hertogen en de Hollandse graven waren. 
Ook Boxtel was zulk een rijksleen, en 
het is bekend dat de heren, bij erfopvol
gino, het leen bij de keizer gingen ver
heffen, d.i. aan de keizer leenhulde gin
gen doen. 
Toen in 1439 de baronie opnieuw bij de 
leenheer moest worden verheven, daar 
Vrouwe Elisabeth of Lijsbetten van Mer
i,eim - de laatste telge uit dat geslacht 
- het bewind over Boxtel had aan
vaard, heerste er in Duitsland een zeer
verwarde toestand. Paus en Keizer waren
�eeds vele jaren in een grote strijd ge
wikkeld. Keizer Lodewijk van Beieren
was als zodanig nooit door de Paus
erkend.
Deze omstandigheid waren wellicht me
de oorzaak, dat Elisabeth in plaats van
bij de Keizer, in handen van de hertog
van Brabant de leeneed aflegde. De leen
hulde geschiedde echter onder voorwaar
de, dat zulks aan de hertog geen rechten
gaf en dat de eed later, wanneer de toe
stand in Duitsland zou zijn opgeklaard,
voor de keizer in diens handen zou wor
den vernieuwd.
Van deze eedsaflegging aan het Keizer
lijk Leenhof is later blijkbaar niets ge
komen; de baronie wordt sedert 1439
practisch als een Brabants leen be
schouwd, zoals het goed Stapelen dit
vóórdien reeds was.
Deze leenroerigheid aan de Brabantse
hertog zou voor de Katholieken dezer
baronie, toen na de overgave van 's Her
togenbosch in 1629 en vooral na de
Munsterse vrede in 1648 de Staten Ge
neraal der Verenigde Ned�rlanden in de
rechten traden van de hertog van Bra
ben�, fatale gevolgen hebben, zoals wij
in een volgende bijdrage zullen zien.

Direct na hem moeten we Pierre van 
Ostade noemen, de geboren cabaretier, 
wiens geestigheid in zijn voor-de-vuist
weg-conferences aanstekelijk werkt en 
onophoudelijk de gulle Jach uit de zaal 
laat opklateren. 
Verder zijn daar nog Betty van Ostade, 
Joop van Boxtel, Pieter Busio en Wil! 
Hartingsveldt om ieder op eigen ver
dienstelijke wijze de variatie in het pro
gramma te brengen. 
Met "De Nieuwe Kijk" heeft het gezel
schap van Jan van Ostade bewezen, dat 
er toch nog revue-artisten zijn, die de 
kunst van het "bedrijven" van goede, 
beschaafde humor verstaan. En dat mo
gen we een verheugende uitzondering 
noemen, als we de smakeloze bonte pro
gramma's eens zien en beluisteren, zoals 
die de laatste tijd in theater en via de 
radio tot het volk gebracht worden. 

Tuinbouw 
EEN PRAATJE OVER DE 
ARRDBEIENTEEL T: 

'· 

De aardbeienteelt economisch bezien: 
Deze teelt kan beoefend worden met 
weinig bedrijfs-kapitaal. De aanlegkosten 
zijn gering. 
Deze teelt is echter zeer arbeidsintensief. 
Vooral het oogsten vraagt veel arbeid. 
Doch past daarom bij uitstek in onze 
kinderijke kleine gemengde landbouw
bedrijven, welke veelal over voldoende 
-plukkrachten kunnen beschikken uit
eigen gezin.
Het plukken vormt namelijk de grootste
post bij de kostprijsberekening van de
aardbeien De aardbei is de eerste in
heemse v�ucht welke aan de markt komt,
en daarom bij het publiek zeer gewild.
Deze vrucht leent zich uitermate goed
voor fabrieksmatige verwerking. De fa
brieken slaan de aardbeien op in grote
vaten, dit is, dan de z.g. ,,pulp". De
vraao naar deze pulp is in binnen- en
buit:i,tand zeer groot, dus de prijs zal
althans de eerstkomende jaren nog wel
zeer goed zijn.
De grond.
In ons land vindt men centra van aard
beiencultuur zowel op zand- klei- als
veengronden. Hieruit blijkt dat de
grondsoort niet van grote invloed is op
het welslagen van deze teelt. De grond
moet goed vochthoudend zijn en tot
het grondwater doorlatend. Zeer lichte
zandgrond is ongeschikt.
Op natte gronden geen vroege rassen
planten. Op pas gescheurd grasland -
geen aardbeien planten, men krijgt dan
last van emelten en ritnaalden (koper
wormen). Het land moet zoveel moge
lijk onkruidvrij zijn, want de aardbeien
groeien het veld niet dicht.
De pH. moet ± 5½ J 6 zijn. Het is
natuurlijk nodig dat de grond voldoen
de voedingsstoffen bevat.
De bemesting.
Op verse stalmest en bij een te hoge
gift- aan kunstmest verbranden de plan
tenwortels. Men gebruike voor het plan
ten oude stalmest (± 600 kg per are).
Bijmesten met kunstmest.
Liefst geconcentreerde meststoffen, b.v.
A.S.F. 12XIOX18, deze geven minder
kans op wortelverbranding. Geconcen
treerde meststoffen bevatten weinig bal
lastzouten. Men geeft dan 10 kg van
deze meststof per are. De helft in het
vroege voorjaar_, en de rest na de pluk.
Wanneer men geen samengestelde mest-

Voor Kardinaal Mindszenly 

Al zal men _ook uw heilig leven 
verwoesten op een groot schavot; 
een strop of kogel om het even 
brengt U alleen maar dicht bij God, 
die U de macht gaf te vergeven 
de zonden tegen Zijn gebod, 
door aardse rechters laf bedreven 
als eeuwen terug lskarioth; -
al zullen allen U verraden 
vergeten als een droef geval, 
al roest de ploegschaar en de spade
Van 't bloed der onschuld overal: 
nimmer moogt gij dit vergeten:
Uw moeder zal u heilig weten. 

CATENA. 

stof gebruikt, dan geeft men de stikstof 
in de vorm van Kalkammonsalpeter. 
Voor de pluk 4 kg per are en na de 
pluk 2 à 3 kg per are. De kali geeft 
men dan in de vorm van Patentkali. 
Voor de .pluk 5 kg per are en na de 
pluk 2 kg per are. lnplaats van deze 
laatste bemesting kan men ook gieren. 
Het fosforzuur geeft men in de vorm 
van Super. Geheel in het winterhalfjaar. 
De hoeveelheid is afhankelijk van de 
voorraad in de grond. 
Een volgende maal iets over plantenma
teriaal, planttijd, plantmethoden e.d. 

Voor de Landbouwers 
MINDER ROGGE EN HAVER, 

MEER RODE KLAVER EN 
ZOETE LUPINE. 

Wegens deviezenbesparing zal er geen 
veevoeder meer worden geïmporteerd, 
zodat de veehouder voortaan zelf de 
nodige eiwitrijke gewassen zal moeten 
verbouwen, wat de rendabiliteit van zijn 
bedrijf ongetwijfeld ten goede zal 
komen. 
In dit verband mag gewezen worden op 
de verbouw van Rode klaver en zoete
lupine. 
Vooreerst de rode klaver, deze kan het 
best gezaaid worden onder rogge, en 
geeft in de herfst nog een behoorlijke 
opbrengst, die zeer geschikt is voor de 
silo. Het volgend jaar kan men 2 sneden 
hooien. 
Men zaait bij voorkeur Ó�erblijvende 
rode klaver. 
12 kg zaaizaad per ha is voldoende, 
dit moet licht ondergeëgd worden. Op 
·gronden waar nog nooit klaver gestaan
heeft, is het aan te bevelen entstof te
gebruiken. Kosten f 2,40 per ½ ha.
Kort voor 't zaaien bestelle men de ent
stof (bv. voor ½ ha rode klaver bij 't
Bedrijfslaboratorium voor grondonder
zoek. Prof v. Halstraat 3, Groningen).
Zaai geen klaver op droge grond, ook
niet op zure grond. De beste zaaitijd is
de 2e helft van Maart, onder de rogge.
Op hogere akkers is de zoete lupine
beter op zijn plaats, deze kannl. goed
tegen droogte.
Voor zaadwinning levert een behoorlijk
gewas een korrelopbrengst op van 2500
kg met een eiwitgehalte van 35 %.
Wel is de lupineteelt riskanter dan rog
ge, men moet de zoete lupine juist op
tijd oogsten om zaadverlies te voor
komen.
De beste zaaitijd is eind Maart of begin
Ápril. Hoeveelheid zaaiza.id: 100 kg per
ha. -Rijenafstand: 30 cm.
Gronden met veel onkruid zijn minder
geschikt voor deze teelt. Ook als herfst
gewas na rogge of vroege aardappelen
is de zoete lupine een gewas, dat een
enorme hoeveelheid groene massa levert,
zeer geschikt voor de silo.
Men bestelle nu reeds 't zaaizaad en
vooral voor zaadwinning moet men zorg
dragen dat men zaad krijgt met hoog
stens 2% bitterstof. Collectief aankopen
is zeer gewenst.
Voor herfstgewas zaait men breedwer
pig 150 kg per ha.
Evenals bij .rode klaver is voor zoete
lupine 't geb_ruik van entstof zeer ge
wenst.
De aankoop van kbver ·en het zoete
lupine-zaad wordt gesubsidieerd, mits
men geplombeerd zaad koopt.
Aanvragen vóór 15 Maart.
Voor de R.K. Jonge Boerenstand ligt
hier nog een pracht werkterrein open,
door een gewassen-wedstrijd te organi
seren in zoete lupine, met 't doel deze
teelt ingang te doen vinden.
Hoofdzaak is tenslotte wel het herfst
gewas, maar men moet nu eenmaal be
ginnen met de zaadteelt. M. H.

SPORT-NIEUWS
K. S. V. ,,O.D.C."

Concordia S.V.D. - O.D.C. 2 2- O
O.D.C. 3 - V.O.W. 2 7 - o

Het tweede elftal kon het in Den Bosch
niet bolwerken en moest met een 2-0
nederlaag genoegen nemen. Eerlijk ge
zegd, valt ons dit tegen, hoewel onvol
ledigheid en op halve kracht spelen van
enkele spelers dit echec wel enigszins
verklaren. Het derde elftal deed het
beter en klopte V.O.W. kansloos. Toch
kunnen wij over het vertoonde spel niet
tevreden ziin. De goede niet te na ge
sproken, maar de meeste spelers hieruit,
snelen alleen maar voor zich zelf. Men
houdt de bal maar bij zich, en sjouwt
dat men er gewoon akelig van wordt, en
van spelers die prachtig vrij staan trekt
men zich gewoonweg niets aan. Het
ergste is nog, dat de spelers die wij hier
op het oog hebben, veel beter kunnen,
doch doelbewust, zelfs demonstratief, zo
spelen. Zij begrijpen alleen niet., dat hun
kans om eventueel in een hoger elftal te
worden geplaatst, tot beneden het nul
punt daalt. Meer willen wij er niet van
zeggen.

Op 27 Februari speelt O.D.C. tegen.. 
S.C.H. uit Nijmegen, de huldiginswed
strijd. S.C.H. is een bekende Oostelijke
tweede klasser en heeft lange tijd de
leiding gehad in hun afdeling. Vóór deze
wedstrijd spelen twee veteranen-elftallen
van O.D.C. een voorwedstrijd.

-'s Zaterdags voorafgaande aan deze dag 
heeft de receptie plaats bij gelegenheid 
van het behalen van het 'kampioenschap. 
Op het gehele progra1n'ma komen wij 
volgende week nader terug. 
A.s. Zaterdag speelt O.0.C. tegen Hie
ronymus te Tilburg. Vertrek per trein
om kwart voor twee.
Voor Zondag is het program:

O.D.C. 2-B.M.C. aanvang half 3
W.E.C. 2-O.D.C. 3 aanvang 2 uur

O.D.C.-JUN!OREN
Het programma voor deze week luidt, 
Zaterdag 3 uur: 

O.D.C. 7-AVANTI 5
Boxtel 6-O.D.C. 9
D.V.G. 4-O.D.C. 8
O.0.C. comb.-D.V.G. Comb.

Zondag 12 uur: 
O.D.C. 4-Schijndel 5
O.D.C. 5-Boxtel 4

- BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS.
Boxtel - Blauw-Geel 2 - 0.

De ploeg, die Zondag in de Nieuwstraat
strijd leverde tegen de 4e klas-kampioen
Blauw-Geel uit Veghel, vormde wel een
zeer schrille tegenstelling met het elftal,
dat Boxtel's kleuren in de afgelopen
compefitie verdedigde.
De keuzecommissie experimenteerde
Zondag n.l. met 11 jeugdige spelers, die
de gemiddelde leeftijd van negentien
jaar nauwelijks haalden en waarvan er
liefst zeven nog nooit tevoren in het
eerste elftal waren uitgekomen.
Zij konden het geroutineerde Blauw
Geel (zónder kampioensglans) echter
maken en breken zonder daarvoor groots
voetbal behoeven te spelen. In alle linies
kon men zich bij het inspelen zelfs ge- .
rust enkele slordigheidjes permitteren,
zonder daarmee ook maar een Boxtel
aanhanger de schrik op het lijf te jagen.
Want Blauw-Geel combineerde soms
heel aardig, doch miste alle slagvaardig
heid om de teugels zelf in handen te
nemen en- de voorsprong, die Schuur
mans en v. d. Plas reeds lang voor de
rust met uitstekende doelpunten hadden
laten noteren, ongedaan te maken. Nu
verzetten zij zich alleen maar - met
een dalend besef van eigenwaarde- -
tegen het dartele spel van Boxtel's jeugd,
die met niet te tomen geestdrift (de on
ervarenheid eigen!) en in volle concen
t,·atie op de geboden gelegenheid, tracht
te om een zo verdienstelijk mogelijk de
buut te maken. En daarin zijn ze ge
slaagd. De techniek mocht dan slechts
hier en daar eens glaszuiver zijn, met de
tactiek werd misschien wat erg vrij om
gesprongen, er la? tóch een belofte in.
De stellige belatte, dat "Boxtel" voor
de competitie 1949-1950 kan reken-en
op een frisse jonge ploeg, die haar man
netje in de 3e klas wel zal weten te
staan, als Jef van Run er in de komende
maanden eens goed aan geschaafd en
gepolijst zal hebben, als de vele oefen
wedstrijden, die nog op het programma
sta,an, het elftal gerijpt zullen hebben
en als de elftalcommissie de laatste- cor
recties eenmaal aangebracht zal hebben.
A.s. Zondag:
Het derde zal thuis trachten om de re
vanche-poging van - W.E.C. te ver
ijdelen, terwijl het tweede elftal Zwa
luw-V.F.C. op de thee krijgt.
HEUSDEN - D.V.G. 3 - 2. 

De gelukkigste partij is Zondag j.l. in 
Heusden winnaar geworden. Vanaf de 
aftrap is het D.V.G. die de toon aan
geeft. Een mooie voorzet van rechts, die 

de Heusden-doelman niet voldoende weg
werkt, wordt op kalme wijze door van 
Giersbergen in het net gelegd, 0-1. 
Heusden heeft niets in te brengeni doch 
heeft geluk als een prac/1t schot van de 
linksbinnen tegen de paal vliegt. Tel
kens weer heeft de keeper· geluk en zo 
weet Heusden het tot de rust vol te 
houden. 
Reeds in de eerste minuut na de rust 
vergroot de D.V.G.-midvoor de voor
sprong 0-2. Even later kopt dezelfde 
speler fraai in; de scheidsrechter fluit nu
echter wegens buitenspel, ofschoon de 
back nog in het doel staat. Dan is het 
de beurt aan Heusden. De D.V.G.-links
back dekt de H. rechtsbuiten niet vol
doende af en binnen de 10 minuten is 
door deze speler de stand op gelijke 
voet gebracht 2-2. Dan stijgt de span
ning ten top in deze forse, maar spor
tieve wedstrijd. De scheidsréchter wil in 
deze periode de teugels wat te strak 
houden en geeft een-waar "fluitconcert" 
dat veel afbreuk doet aan het spel. 
Enige minuten voor het einde bewerkt 
van Aarle de bal met de hand in het 
beruchte gebied en de toegestane penal
ty wordt zuiver ingeschoten. 3-2. Hier
door heeft Liempde dan haar 16e wed
strijd verloren. 
Opijnen speelde 3-3 gelijk tegen Dru
en komen hoe langer hoe dichter bij 
D.V.G. De twee laatste wedstrijden
tegen Opijnen waarvan de eerste ge
speeld woedt op Zondag 27 Febr. a.s.
zullen dan ook de beslissing brengen.

• Het tweede elftal faalde en kreeg van
Het tweede elftal faalde hopeloos en
kreeg van V.O.W. met 12-0 klop.
De Jun. A verloren van Boxtel A met
4-1. Daar U.D.I. B niet was opgeko
men ging de wedstrijd D.V.G. b
U.D.I. b niet door.
TAFEL TENNISNIEUWS. 
De uitgestelde competitiewedstrijd Ad
vance 1-M.T.T.C. 1, welke Zondag 
geen doorgang vond, ".indt thans plaats 
a.s. Zondag 20 Februari om 2.30 uur gij
Joh. van Run.
Advance 2 won de competitiewedstrijd
tegen Philips 2 met 6-4; vooral het spel
van de als reserve opgestelde speler uit
het derde team, Jan v. Roosmalen, moet
hier gememoreerd worden. Door zeer
goed spel wist hij 2 van de 3 partijen
te winnen.
Advance 4 en de Advance Dames be
haalden een ruime overwinning op Oir
schot 1 en op de Oirschotse Dames. ,

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS. -
Zondag Sexagesima. 

Vandaag zijn de H.H. Missen om half 7, 
kwart -voor 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis, die wordt opgèdragen voor het 
geestelijk en tijdelijk �velzijn van de 
parochie. De H. 1'v\is van 9 uur wordt 
opgedragen voor Jo bergman vanwege 
ooms en tantes. 
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. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Dinsdag, feestdag van St. Petrus Stoel te 
Antiochië, patroon van onze parochie en 
patroon van geheel Boxtel. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie. • 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 um:. 
Deze week Maandag en Woensdag om 
half 9 katechismusonderricht voor de jon
gens in de St. Petrusschool. Dinsdag en 
Donderdag voor de meisjes op Duinen-

Ervaringen van een Schoolarts 
De redactie biedt mij de vriendelijke 
gelegenheid om enige ervaringen uit de 
Schoolartsendienst ter voorlichting aan 
haar lezers mede te delen. Over deze 
gelegenheid verheug ik mij zeer, want ik 
meen inderdaad, dat de dagelijkse be
sprekingen tussen ouders en schoolgaan
de kinderen tal van onderwerpen aan
roeren, die van algemeen belang zijn als 
medische voorlichting bij de opvoeding. 
Met nadruk verklaar ik vooraf, dat 
slechts een algemene bespreking gege
ven zal worden, zodat nooit één bepaald 
geval behandeld zal worden. Laat ik 
daarvan beginnen een voorbeeld te 
geven. 
Iedere moeder, die met haar kind of kin
deren ter onderzoe� bij de schoolarts 
komt, is bereid om de behulpzame hand 
te bieden bij dat -onderzoek. Het spreekt 
voor haar vanzelf, dat zij vooral de 
kleuter behulpzaam wil zijn bij het ont
kleden en straks weer bij het aankleden; 
dat is zij en dat is haar kleuter immers 
gewoon. 
En toch, U weet het al, zodra de kleuter 
binnenkomt, wordt hij met zachte hand 
naar de verpleegster geleid en wordt de 
moeder uitgenodigd aan de hand van 
het trouwboekje de nodige gegevens te, 
verstrekken bij het invullen van de grote 
kaart, die alle gegevens over ziekte en 
gezondheid zal aangeven. 
Natuurlijk voelt die kleüter zich plotse
ling vervreemd, maar gewoonlijk duurt 
dit niet lang, want de kleine is nooit 
alleen en weldra is het een en al gezel
ligheid en • afleiding bij het w_egen en 
meten, bij het lezen van de letters en 
het luisteren naar de fluisterstem. 
Waarom stelt de schoolarts er prijs op 
om moeder en kind te scheiden? 
Wel het is de bedoeling om een indruk 
te krijgen over de eigen zelfstandigheid 
van het kind en met name van de kleu
ter. De school brengt immers ook een 
scheiding tot stand, omdat het kind dit 
nodig heeft. Nodig heeft? Ja, natuur
lijl<. De ouders - speciaal de moeder -
voedt het kind op tot háár kind; zij doet 
dat op de wijze, die haar de beste lijkt. 
Maar is het altijd de beste? 
Het lijkt een ondeugende vraag en wij 

zullen deze vr'aag naar een enkel onder
deel nu beantwoorden. 
Het is heel gewoon, dat de kleuter er 
niet zo gezellig rond en welgedaan uit
ziet als na het eerste levensjaar. Hoe 
komt het toch, dat het iets oudere kind 
vermagert en heel vaak het normale 
lichaamsgewicht niet bezit, dat overeen
komt met de lichaamslengte? 
Dat schijnt toch vooral met de voeding 
verband te moeten houden. De voeding! 
Heel veel kinderen eten alléén, wat zij 
lekker vinden. De moeders doen hun 
uiterste best om de kleuters 's morgens 
van het nodige te voorzien, want zonder 
eten mogen zij niet naar school. 
Die kleutertjes denken daar echter wel 
eens heel anders over. Melk, neen, die 
believen ze niet. Boterham? Ja, maar 
liefst met dik suiker er op of met andere 
lekkernijen. Een eitje? Ook al niet zon
der méér. 's Middags groenten? Dat 
gaat helemaal niet; veel liever nog boter- -
hammen. 
Veel moeders staan eenvoudig machte
loos tegenover de slechte eetlust - van 
kleine kinderen, die even ver gaat als hun 
lekkere honger lang is. Veel .liever ge
bruiken zij enige dreiging of geweld dan 
het rustige besluit de kleuter onvol
doende gevoed naar school te laten ver
trekken. Daarvan komt als enig blijvend 
resultaat, dat de kleine man of vrouw 
precies zoveel eet als hij lekker vindt; 
bovendien de ene dag precies hetzelfde 
eenzijdiqe menu verwerkt als alle andere. 
dagen van de week en langzaamaan on
dervoed geraakt is. 
Ondervoed? Geen moeder, die dat ge
looft. De kinderen kunnen alles krijgen, 
wat zij willen; daaraan wordt immers 
alles ten offer qebracht. 
Zo komt de schoolarts, helaas, tot de 
conclusie, dat het niet altijd de moed·ers '
zijn, die beslissen, wat er gegeten zal 
worden, maar dat zij heel gewillig en 
onbewust die beslissing al lang aan_ de 
kinderen zelf hèbben overgelaten. 
De natuurlijke binding tussen moeder 
en kind heeft dan te lang geduurd. 
U zult vragen, wat_ daarmede bedoeld 
wordt? 

J. B. DEELEN. 



daal, ter voorbereiding op de plechtige 
H. Communie.
Woensdag is het de 2e Woensdag in de
noveen ter ere van St. Jozef, de Patroon
der H. Kerk.
Daar op Passie-Zondag op verlangen
van Zijne H. de Paus over geheel de
·wereld een boetedag zal worden gehou
den, zal dit jaar de plechtige H. Com
munie een Zondag eerder wo�en ge
houden, en wel op Zondag 27 April.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Johannes van Laarhoven; z.a.
gel. H. Mis voor Hendricus van Engelen
te Vught overleden; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Cornelis v. d. Besselaar
vanwege de leden van de R.K: Bouwvak
arbeidersbond; H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor Hendrica Veroude vanwege de
-St. Elizabethvereniging; om half 8 gel.
jrgt. voor Valentius van Doesburg; z.a.
gel. H. Mis vo.or Cornelis v. d. Sloot
en Adriana Bevers; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Harrie v. d. Wetering; om half
9 gel. H. Mis voor Helena Bekers-v. d.
Steen in de parochie van het H. Hart
overleden.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor -Emerica van Laarhoven-v. d.
Ven; z.a. gel. mndst. voor Jacoba v. d.
Biggelaar-v. d. Linden; H. Hartàltaar gel.
H. Mis voor. Hendrica van Beurden
Verwetering vanwege de familie; H.
Bloedkspel gel. H. Mis voor Wilhelmus
Sriellaars vanwege de Broederschap van
het H. Bloed om half 8 gel. H. Mis voor,
Hendrica Veroude; z.a. gel. H. Mis voor
Andreas Schuurmans; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Wilhelmina v. d. Anker
Brands; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie; om half 9 gel. H. Mis voor
Maria van Hal van Esch.
'WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Petrus v. d. Vliert en Jacobina
van Hoogstraten de hsvr.; z.a. gel. mndst.
voor Johannes van Schijndel; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Johanna van
Hamond-Hoffmans vanwege de huurt;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Johan
nes van Houtum vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; om half 8 gel.
H. Mis voor onze jongens in Indië van
wege Ma ria's Biddend Leger; z.a. gel. H. 
Mis voor Petronella Verdonk v. d. Koe
vering; H. Hartaltaar gel. jrgt voor Se
bastianus van Duren; om half 9 gel. H. 
Mis voor Alfonsus van Vlerken. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Maria Lonkhuyzen; z.a. 
gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Sande; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Christi
na v. d. Heuvel vanwege het gemeente
personeel; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor Mathilda Smits, vanwege de Broe
derschap van het H. Bloed; om half 8
gel. mndst. voor Anna v. d. Hal-Spaan;
z.a. gel. H. Mis voor Tonnie Blummel;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Petro
nella van Berkel te Eindhoven overleden;
om half 9 gel. mndst. voor Johanna
Theuwkens van Dijk. Hedenavond om
7 uur Lof met Rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Hendrica Cijffers-Bruns; z.a. gel.
mndst. voor Theodorus Voets; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Josephus v. d.
Laar vanwege de buurt; H. Bloedkapel •
-gel. H. Mis voor Jacoba v. d. Biggelaar
v. d. Linden vanwege de Retraitenpen
ning; om half 8 gel. H. Mis voor Gerar
dus van de Beek in Indonesië overleden;
z.a. gel. H. Mis voor Cornelis v. d. Bes
selaar vanwege de Spaarvereniging
Spaarzaamheid; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Hendrica van Beurden-Verwe
tering vanwege de buurt; om half 9 gel.
H. Mis voor Adriana Leermakers-Aven
donks. Hedenavond om 8 uur H.
Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Cornelis van Kessel vanwege
de fanfare Concordia • te Liempde; z.a.
gel. mndst. voor Hendricus Hobbelen;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Laurentius
v. d. Besselaar; H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor Johanna v. d. Meijden-Bevers
vanwege de retraitepenning; om half 8

gel. jrgt. voor Antonius v. d. Sande; z.a. 
gel. jrgt. voor Petrus v. d. Hagen; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna van 
Hamond-Hoffmans vanwege de K.A.V.; 
om half 9 gel. H. Mis voor· Henri 
Weyers. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagelijks gel. H. Mis voor Cornelia 
Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Marinus Bevers, geb. 
en won. te Boxtel en Johanna Petronella 
Kok geb. en won. te 's Bosch; Cornelis 
Wilhelmus v. d. Staak, geb. en won. in 
deze parochie en Martina Arnolda Ma
ria v. d. Heuvel, geb. te Boxtel (H. Hart) 
en won. in de parochie van St. Cathrien 
te Den Bosch; Johannes Dortmans, geb. 
te Best en won. in deze parochie en Jo
hanna Maria v. d. Graaf, geb. te Vlij
men en won. te Drunen; Johannes An
tonius Verlouw, geb. en won. te Ammer
zoden en Helena Maria Antonia Verha
gen, geb. te Dinther 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 

Zondag Sexagesima 
20 Februari 1949 

De HH. Missen zijn om 6 7 8 uur 
kwart over 9, en om half 11 'de

1 

Hoog
mis. 
·onder de HH. Missen van 7 en 8 uur
Algemene H. Communie voor de H.
Familie van Moeders en gehuwde vrou
,ven.
1 e Schaal voor "Onze arme kerken".
Daar de zorg voor de noodlijdende ker
ken als een zware last drukt op het be
stuur van ons bisdom" beveelt onze
bisschop deze collecte ten dringenste in
de milddadigheid van de gelovigen aan.
2e Schaal voor de bijzondere noden.
Op deze derde Zondag van de maand
wordt er buiten de kerk gecollecteerd
voor het Katholiek Thuisfront.
Om kwart voor 8 is het Groepsmis in
de kapel bij de Zusters Ursulinen voor
Kajotsters, Gidsen en Verkenners.
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor
onze jongens en mannen in Indië.

Dinsdag feestdag van de H. Petrus
Stoel te Antiochië (de jaarlijkse herden
king van de stichting van de bisschops
zetel te Antiochië door St. Petrus), van
ouds patroon van Boxtel.

Woensdag - voor deze dag brengen
wij U in herinnering ons voorstel, deze
dag de H. Mis bij te wonen tot intentie:
Behoud van het Geloof, van gezond
verstand, en van goede wil in de samen
leving der mensen.

Donderdag feestdag van de H. Apos
tel Matthias (Sint Mathijs), een van de 
72 leerlingen des Heren, die na Jezus' 
hemelvaart onder de Apostelen werd 
opgenomen. 

Vrijdag des avonds H. Familie: om 
half 8 voor de me_isjes, en 0111 half 9 
voor de mannen. 

Zaterdag des avonds om half 8 Lof 
met rozenhoedje en Veni Creator tot 
opening van het Veertigurengebed. 

N.B. Wegens de bid- en boetedag op 
Passie-Zondag zal de Plechtige Commu
nie één week eerder geschieden. 

ZONDAG, 20 Febr.: 6 uur l.d. tot 
zekere intentie; 7 uur l.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; 8 uur l.d. voor 'n overleden 
familie (J); kwart over 9 l.d. voor Jo
hannes van de Nosterum, v.w. het Ka
tholiek Thuisfront; half 11 Hoogmis 
voor Z.H. de Paus, v.w. het Apostolaat 
des Gebeds. 

MAANDAG, 21 Febr.: 7 uur gez. 
j. voor Adrianus Kemp en Johanna van
Gerwen; Maria-altaar l.d. voor Johanna
Soeterings-Kruyssen, v.w. de kleinkin
deren; Familie-altaar l.j. voor Johannes
Dankers; kwart voor 8 l.d. voor Jan
van de Nosterum, v.w. de buurt; zij-

altaar l.d. voor Maria van Baast-Wil
lems te Oisterwijk overleden; half 9 l.j. 
voor Johannes v. d. Heyden. 

DINSDAG, 22 Febr.: 7 uur gez. j. 
voor Mej. Wilhelmina van Laarhoven
Kuipers; Maria-altaar 1.d. voor Adria
nus Vlaminckx; Familie-altaar 1.d. voor 
Anton ia Kouwen berg; kwart voor 8 1.d. 
voor de N.C.B. afd. Boxtel; zijaltaar 1.d. 
voor Helena Bekers-v. cl. Steen; half 9 
l.d. voor Johanna van Hamond-Hoff
mans, v.w. vrienden en kennissen.

WOENSDAG, 23 Febr.: 7 uur Lel. 
voor Joseph Kardinaal Mindszenty, en 
alle vervolgden van Oost-Europa; Ma
ria-altaar Ld. voor Jo Willems, parochie 
H. Theresia overleden; Familie-altaar
1.d. voor Laurentius van Berkel te Ol
land overleden; kwart voor 8 I.m. voor
Piet Voets; zijaltaar Lel. voor Johannes
van de Nosterum; half 9 l.d. voor Pe
trus v. d. Kruis.

DONDERDAG, 24 .Febr.: 7 uur 1.cl. 
voor Adrianus en Elisabeth Brekelmans, 
te Kaatsheuvel overleden; Maria-altaar 
Ld. voor overleden familie Verheyen
Hofmans; Familie-altaar l.cl. voor Helena 
Bekers-v. d. Steen, v.w. de buurt; kwart 
voor 8 l.d. voor Frans Veroude; half 9 
gez. j. voor de Weled. Heer Henri Bo
gaerts; half 10 gez. Huwelijksmis. 

VRIJDAG, 25 Febr.: 7 uur l.d. voor 
Jan van Susan te (uit dankbaarheid); 
Ma,·ia-altaar 1.d. voor Ma,·ia van Ge
nuchten; Familie-altaar l.j. voor Wilhel
mus v. Kollen burg; kwart voor 8 l.d. 
voor Josina van Grinsven-van Grinsven; 
zijaltaar l.j. voor Henricus van Gurp; 
half 9 l.j. voor Franciscus Mandos en 
Elisabeth Vloedgraven. 

ZATERDAG, 26 Febr.: 7 Ulir" 1.d. v. 
Cato v. cl. Wouw; Maria-altaar !.cl. voor 
Antonius Wagenaars, echtgenote en zo
nen; Familie-altaar l.d. voor Lies de 
Kort-v. d .. Elst, v.w. de directie en het 
kantoorpersoneel fabriek van Geel; kw. 
voor 8 Ld. voor Adrianus Dankers-Mut
saars, vanwege de familie; half 9 gez. 
d. voor Marinus van Breugel; half 10
gez. Huwelijksmis.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Zondag Sexagesima. 
'.20 Februari 1949. 

ZONDAG half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
rinus Schellekens. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Schellekens en Hendrina de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jan 
Cornelis Schellekens. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina 
Schellekens. 
Zaterdag half 8 jrgt. voor Engelbertus 
v. d. Linden en Henclrina de hsvr.

Deze week zullen geschieden.
Maandag mndst. voor Henrica Manders; 
H. Mis voor Christianus van Roosmalen
te Olland overleden.
Dinsdag H. Mis voor Gerardus v. Ale
beek-v. Aarlen te Schijndel overleden;
H. Mis voor de Heer Franciscus Maas,
proc. Hakendover. 
Woensdag H. Mis voor de heer Francis
cus Maas, proc. 0. L. Vr. Roermond; 
H. Mis voor de heer Franciscus Maas,
H. Rochus.
Donderdag H. Mis voor Adrianus v.
Gerwen vanwege de kinderen; H. Mis
voor Adrianus v. Gerwen vanwege de
kleinkinderen.
Vrijdag H. Mis Joannes v. Nistelrooij;
H. Mis voor Joanna Maria v. Dinther
vanwege de buurt.
Zaterdag twee H. Missen voor Johanna
Maria v. Dinther, vanwege de buurt.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag Sexagesima. 
'.20 Februari 1949. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 H. Mis voor 
Johanna Maria van Nunen-v. d. Schoot; 

10 uur gez. mndst. voor Maria de Pun
der-Huige. De eerste schaal is voor de 
arme kerken van ons Bisdom, de 2e 
voor de B. N. Half 3 Lof met rozen
hoedje, om Gods' zegeningen te verkrij
gen over Orion en de kapel van 
Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis vanwege de 
toneelclub van "Orion" voor Gerardus 
Leyten; 8 uur H. Mis voor de heren 
Jacques van Elk en Lambertus de ;zoon. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis tot genezing 
van een zieke; 8 uur gez. mndst. voor 
Gertruda Manders. 
WOENSDAG: 7 uur I-1. Mis voor de 
familie v. Oord, familie v. cl. Loo en 
Frans v. d. Wal; 8 uur geen H. Mis; 
half 10 gezongen Huwelijksmis. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Johan
na van Kasteren; 8 uur gez. mndst. voor 
Leonarda Cornelia Renders. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Christia
nus Christina v. Roosmalen; 8 uur gez. 
mndst. voor Marinus Veroude. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor onze 
jongens in Indië; deze is vanwege St. 
Theresiabus bij de St. Theresiakapel; 8 
uur H. Mis tot bijzondere intentie; half 
10 gez. Huwelijksmis; half 7 Lof met 
rozenhoedje om het communisme van 
ons af te weren en opbloei van het ver
enigingsleven op katholieke grondslag te 
verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Cornelia v. Helvoort-v. Tiel te 
Zeeland, Wilhelmina v. cl. Anker-Brands, 
Johannes v. Houtum, Maria v. Hal-v. 
Esch, in de paroèhie St. Petrus te Box
tel, Martina Nooten te Vlijmen, Johan
nes W/illems en Adrianus Wilhelmus 
Dankers, alhier overleden. 
Aanbevolen een noveen ter ere van de 
H. Theresia voor een huisgezin, en
éérste der negen Woensdagen ter ere
van de H. Jozef tot bekering van de
Communisten en tot standvastigheid
voor de vervolgde katholieken.
Door het H. Doopsel zijn kinderen van
God geworden in 1949: Cornelis C. J.
van Kempen, Johannes H. v. Liempd en
Petrus C. v. Helvoort, alhier: ,,Moge
God hen bewaren".
Voor God zijn verenigd voor het leven
in 1949: Petrus Meijs en Antonia H. C.
v. Beers; Petrus M. Deen en en Petro
nella Meulendijk alhier, Franciscus C.
de Bresser en Maria v. d. Loo, alhier.
Moge God hen zegenen.
In cie. gewijde aarde van ons kerkhof zijn
begraven en wachten daar op de verrij
zenis van de doden: Johannes L. Wil
lems en Adrianus W. Dankers. Moge
God hen genadig zijn.
Bij de bruiloft van Frans de Bresser en
Maria v. cl. Loo is opgehaald voor de
Missie door Martine Witlox f 11 ,25.
Elders zullen geschieden: een H. Mis tot
bijzondere intentie en Donderdag van
deze week een H. Mis tot intentie van
de leden der Godvruchtige vereniging
ter ere v. cl. H. Theresia, alhier.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag Sexagesima. 
'.20 Februari 1949. 

ZONDAG:· half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l. mndst. voor Mart. v. 
Drunen; 10 uur z.j. voor Johannes v. d. 
Vleuten, Henrica en Johanna Maria 
hsvrn; 3 uur Lof, daarna jongens-con
gregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Wed. 
Maria Mart. v. Dijk; half 8 I. mndst. 
voor Gerardina v. d. Koevering; 8 uur l.j. 
voor Corn. v. d. Velden. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn. 
Schoenmakers; •half 8 l.j. voor Johanna 
Corn. v. cl. Velden; 8 uur l.j. voor Jan 
v.d. Wiel.
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Maria 
Hendr. v. d. Langenberg; half 8 l.j. voor 
Johanna Jan v. cl. Wiel; 8 uur l.j. voor 
Francina Hendr. v. d. Meerendonk. 
DONDERDAG: 7 uur l.j. voor Mart. v. 
Geffen; 8 ·uur l.j. Johanna v. cl. Wiel; 
9 uur z. huwelijksmis. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Petrus v. d. 
Berk; half 8 l.j. voor Lamb. Valkx en 
Johanna de hsvr.; 8 uur l.j. voor Petrus 
van Mensvoort. 
ZATERDAG: 7 uur z.m. tot bijz. inten
tie; 8 uur l.j. voor Maria Jan v. d. Berk; 
9 uur z.m. tot bijz. intentie. 
ZONDAG: half 7 l. m. voor Wilh. Snel
laars te Boxtel overleden; 8 uur I.m. tot 
welz. der Par.; 10 uur z.j. voor Frans 
v. d. Boer.
30e Wilh. Snellaars te Boxtel overleden.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Mart. v. Dru
nen. Dinsdag 7 uur I.m. voor Wilhelmina 
Joh. v. d. Anker. Woensdag 7 uur I.m. 
over!.· familie v. Houtum en Swinkels. 
Donderdag 7 uur I.m. tot bijz. intentie. 
Zaterdag-avond om 7 uur plechtig Lof 
met Veni Creator tot opening van het 
40-urengebed. Zaterdagnamiddag biecht
horen van 2 tot 4 en van half 5 tot 7.
Deze week zal de kapelaan op gebrui
kelijke wijze de omgang houden.
Gedoopt: Adr. Maria Gemma zoon van
Corn. Braken-Smulclers.

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Zondag Sexagesima. 
'.20 Februari 1949. 

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 en 
voor de nieuwe klokken. Na de middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het 
Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
2cle, 3de en 4de leerjaar komen biechten; 
\'(/oensclag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Zaterdagavond om half 7 Lof met Veni 
Creator tot opening van het 40-uren ge-
bed. 
Zondag om half 7 uitstelling van het 
Allerheiligste. Lijsten van aanbiddings
uren zullen achter in de kerk worden 
opgehange,�. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
versiering en licht bij gelegenheid van 
het 40-uren-gebecl. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelis 
van Kessel te 's Bosch over!.; half 9 H. 
Mis Albertus van Rulo; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAA!'\JDAG: half 8 H. Mis voor Adria-. 
mts en Elisabeth Brekelmans, beiden te 
Kaatsheuvel overleden. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Geertruda 
van der Staak-Konings. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes van der Staak. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
rica van der Staak-v. Schijndel. 
VRIJDAG: half 8 jrgt voor Henricus 
Konings. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
Konings-den Otter. 
Elders: I-1. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Rulo Î:-1 Mis voor Henricus van Rulo. 
H. tvlis • ter ere van 0. L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand.

St. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag Sexagesima. 
'.20 Februari 1949. 

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Donderdag, Feest van de H. Matthias, 
apostel, om 8 uur Lof. 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor overle
den leden der familie Henket; 10 uur tot 
zekere intentie. 
MAANDAG: 7 uur tot bijzondere inten
tie; half 8 voor Adrianus Brekelmans en 
Elizabeth Brekelmans te Kaatsheuvel 
overleden. 
DINSDAG: 7 uur voor Johannes van de 
Nosterum in Indonesië gesneuveld. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur maandstond voor 
Caspar van den Aker. 
VRIJDAG: 7 uur voor Adriana Kluyt
mans; half 8 voor mevrouw Henket
Winstosser. 

t Heden overleed, tot onze diepe droefheid, vrij
plotseling, voorzien van de H.H. Sacramenten der 

Te koop: een partij stamboek 
fokzeugen, opfokvarkens en 
dragende varkens, met twee 
gemerkte jonge beren van 5 
maanden oud, bij G. Vugs, 
Molenvenseweg 9a, Vught. 

Winkelhuis te Boxtel. Notaris P. Mertens te Boxtel,

Notaris P. Mertens te Boxtel, 
zal op Donderdag 24 Februari 
1949 voorm. 10 uur voor en 
ten huize van de heer F. v. 
Beers te Liempde A 147, om 
contant geld: 

1 Rookt kwaliteit vol geur en smaak 1 
1

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
INieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Stervenden, in het R.K. Ziekenhuis f,t. Joan de Deo 
te 's Gravenhage, in de óuderdom van 65 jaar, onze 
lieve Broer, Behuwdbroer en Oom 

Johan Willem Karel Joseph van Scherpenzeel 
Weduwnaar van 

Johanna Carolina de Baas 
Sittard: • Fam. Kusters-van Scherpenzeel 
Den Haag :Fam. Groen-van Scherpenzeel 
Boxtel: Fam. Tielen-van Scherpenzeel 

's Gravenhage, 14 Februari 1949. 

Het bestuur en leden van Hiermede betuigen wij 
de R. K. Bond van Spoor- onze hartelijke dank aan 
en Tramwegpersoneel c.a. onze buurtgenoten en ken-
,,St. Rafaël",. afd. Boxtel, nissen voor het medeleven 
mede-arbeiders, buurt- en betoond bij het overlijden 
oud-buurtbewonera en al- van onze lieve Moeder. 
!en die blijk van medeleven Kinderen v. Grinsven 
toonden bij de ziekte en

Molenwijk 2, Boxtel. overlijden van onze dier-
bare zoon en broer

\ FRANS GEVRAAGD 
betuigen wij onze hartelij-

nette R. K. Dienstbode ke dank. 
Wed. A. Veroude- (d. en n.) in gezin van 3 per-

Peijnenburg sonen. Lief voor kindje. Be-
en kinderen kend met koken. Werkster 

Nieuwe Kerkstraat 15. • aanwezig. Klein huis. In dienst
treden zo spoedig mogelijk.
Brieven aan G. RULKENS-

Voor de belangstelling be-
VAN RIJ, Apotheker, Kloos-

toond bij het overlijden 
terdreef 9'.2, Eindhoven.

van ons dochtertje Te koop: een slachtvarken bij
MARIANNE A. v. Hal, Roond 13.

betuigen wij U onze dank. GEVRAAGD

Er biedt zich aan: een Meisje 
van 20 jaar voor alle dagen in 
de week. Bevragen, Molen
straat 19. 

Te koop: drachtige koe, vijfde 
kalf, aan telling 5 Maart. Ver
mulst, Lennisheuvel 64. 

Hypotheek gevraagd op gun
stige voorwaarden op een 
waardevol object. Aanbieding 
onder Nr. 15 aan Brabant's 
Centrum, Molenstraat 19. 

Kanariekwekers! Billijk te 
koop een broedkooi met vier 
zangkooitjes, alles nieuw. Be
vragen en te bezichtigen Breu
kelsestraat 95, Boxtel. 

Mevr. Kluijtmans-Mertens, 
Markt 6, vraagt eerste en 
tweede meisje voor dag en 
nacht. 

zal aldaar in Hotel v. d. Ven, 
_Markt, op Maandagen '.28 Fe
bruari en 7 Maart 1949, tel
kens nam. 5 uur, voor de Fam. 
v. cl. Biggelaar,

PUBLIEK VERKOPEN:
Het winkel- en woonhuis 
met erf en tuin, gunstig gele
gen aan de Bosscheweg '.29, 
kadaster sectie K nr. 1531 
groot 4.53 aren. 
Het pand is voorzien van lei
ding voor water, gas, electri
citeit en bevat: winkel, '.2 ka
mers, opkamer, keuken, bij
keuken, schuurtje en boven 3 
slaapkamers, kelder. 
Aanvaarding behoudens ev. 
vordering 7 April 1949. Beta
ling uiterlijk 7 Juni 1949. Be
zichtiging: Dinsdagen en 
Woensdagen voor de toewij
zing van '.2 - 4 uur. 

In klein gezin nette werkster Terstond gevraagd een

gevraagd. Aanmelden Mgr. 
2 R K 8 kk b d' d Wilmerstraat 5, Boxtel. e , , a ers e len e 

Een toom zware biggen (alle 
bergen). Th. Witlox, Tonge
rer: 64. 

Gevraagd· een knecht, leeftijd 
20-40 jaar, op groente en
fruitbedrijf, omgeving Boxtel. 
Brieven onder No. 37, bur. 
van dit blad. 

plus een Bakkersleerling 

W.v.d. Laar

Bakkerij 't Hoekske 

WONINGRUIL 

Aangeboden ruime woning 
met grote tuin ± 7 are 

W. de Koning 
EEN z N. de Koning-v. Oorschot ETTER 

wil ruilen tegen kleine nette 
woning in BOXTEL. 

Bevragen Wed. Eekels 
Harenseweg A 117 ESCH 

Stationstraat 80. Drukkerij v.d. Wlel, Schijndel

PUBLIEK VERKOPEN: 
Kasten, tafels, stoelen, for
nuiskachel, schilderijen, 8 
kippen met haan, kunstmoe
der, kruiwagen, kafmolen, 
kisten, tonnen, beugels, kettin
gen, baktrog, kachel, ladders, 
hooi, stro, ongedorste haver, 
gereedschap enz. 

R. K. Boerenbond 

Algemene Jaarvergadering 
te houden in de zaal van Rooij 
OP DINSDAG '.2'.2 FEBRUARI 

te half 7 's avonds. 
AGENDA: 1. Opening; '.2. 
Notulen; 3. Jaarverslag. Rek. 
en Verantwoording 1948; 4. 
Bestuursverkiezing (aftr. J. 
Meulendijk, niet herkiesbaar 
en P. van Ecrd, wel herkies
baar); 5. Lezing Ir. Steenber
gen over coöperatieve inkoop; 
6. Mededelingen; 7. Rond
vraag; 8. Sluiting.

Stelt u prijs 
op degelijk en billijk 

Schilder- en Behangwerk 
Dan is uw adres 

c. Reijn Liempde A 1 O 7

HET HOOFD VAN PLAATSELIJKE POLITIE TE BOXTEL 
vestigt de aandacht op artikel '.27 van het Vreemdelingen
reglement 1918, waarbij is bepaald, dat ieder, die aan een 
vreemdeling nachtverblijf verschaft, verplicht is daarvan, het
zij mondeling hetzij schriftelijk binnen '.24 uur kennis te geven 
aan het Hoofd van Plaatselijke Politie der gemeente waar 
het nachtverblijf verschaft wordt. 
Voor wat deze gemeente betreft, kan kennisgeving geschie
den ten politieburele. 
Overtreding van· het hierboven vermelde voor
schrift wordt gestraft met hechtenis of een geld
boete tot maximaal f 5000, - . 

Boxtel, 14 Februari 1949. 
Het Hoofd van Plaatselijke Politie voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

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

Boekhandel TIELEN • Stationstraat 
* 

De bekende 
Dr. Jos. Keulers Bijbelse Geschiedenis 

gaat voor de 5e maal verschijnen. Ook nu zal de 
belangstelling voor dit "familieboek bij uitstek" wel 
weer groot zijn - Het werk verschijnt in '.20 maande
lijkse afleveringen en de prijs bedraagt f 1,60 per 
aflevering. Bij de laatste aflevering krijgt men ·een bon 
voor linnen stempelband en voor het binden. 
Intekening staat bij ons vanaf heden open. 
* 

Nieuw erkend bedrijf dus In onze boekhandel verkrijgbaar een boekwerkje over het
GOED WERK! leven, de strijd, de arrestatie en het proces van 

Wij staan altijd voor u klaar 
Vraagt vrijblijvend prijs. 

KARDINAAL MINDSZENTY 

Prijs slechts f 1,90. 



Openbare aanbesteding. 
De Architect Ir. C. G. Geenen b.i. is voornemens op Woensdag 9 Maart '49, des voormiddags te 11 uur, in een der zalenvan het Jeugdhuis "De Ark", Prins Bernhardstraat te Boxtelin het openbaar aan te besteden: 

Het bouwen ener ambachtsschool te 
Boxtel op een nader in het betreffende 
bestek aangegeven terrein. 

Het werk omvat 9000 m3 laagbouw met bijkomende werken.
Bestek, dossier no. 46'.25 met 13 tekeningen zijn verkrijgbaarvanaf Woensdag '.23 Februari a.s. ten kantore v. d. architect,Keizersgracht 8, Eindhoven (Tel. '.2'.235) tegen betaling vanf '.25, - per stel (fr. p.p. f '.25,75) welk bedrag volledig zalworden gerestitueerd voor ongeschonden en onbeschrevenexemplaren, uitsluitend op de dag der aanbesteding. • De Architect voornoemd, 

ir. C. G. GEENEN b.i., Eindhoven

Nederlandse Katholieke
Grafische Bond
AFD. BOXTEL 

Houdt ZATERDAG 

19 Februari 8 uur 

een 

:}aaclu,st 'lJecqadecinq 
IN DE KOM 

C Typo's neemt hier goede nota van ) ...__...::.:.....------=�-------" 
HET BESTUUR. 

Voor de Plechtige H. Communie 
Zilveren Rozenkransen 
in elke maat 10.75 12.75 14.25 16,• 

1 

Verzilverde Rozenkransen, 
prima uitgevoerd 6.90 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

Machinefabriek H. G. B. 
van Osch en van Leeuwenstraat 19 - BOXTEL

Gev�aagd: 

Bekwame Draaiers 
Fraizers 

Bankwerkers en monteurs 
A'anmelden aan de fabriek de gehele dag. 

GROTE PRIJSVERLAGING 
van alle soorten 

Diepvriesgroenten en -Fruit 

,,HET WESTLAND" 
Molenstraat 6 BOXTEL 

at ouderwets 
) Qflohbende werk met 

,,;/ 
veger en blik is uit de 
tij'd.
NeP.m 'n hulp ïn huis! .. �: 

E<m stofwiger ,;an Van BOXTEL: •. 
; 

is degelijk en betrouwbaar-.' 

Bosscheweg 17 - Tel. 479 - BOXTEL 

EDAH 
IN ZICHT 

OP ELKE FLES 

WIJN OF LIKEUR 
VANAF FL. 2.50 

15 
e� 

Cadeau. 
tegen inlevering van de 

FEBRUARI-WAARDEBON 
uit de EDAH-KALENDER 

Vu� ELKE FLEs 

WIJN OF LIKEUR 
VANAF FL. 2.50 

ZONDER WAARDEBON 

GELDIG VANAF 17 T.E.M. 28 FEBRUARI 

weer speciale aanbiedingen 
PRIMA TRAININGSPAKJES WOLLEN HEREN PANTALONSWOLLEN HEREN HEMDEN GEKLEURDE PY AMAFLANELGESTREEPTE FLANELZAKDOEKEN BONTE HANDDOEKENWOLLEN DEKENS LINKS GEWEVEN DAMESKOUSEN

OOK IN MEUBELEN 
HEBBEN WIJ STEEDS

PRIMA A A N B I E D I N G E N 

O.F. DRESSOIRS f 98, -GROTE KEUKENTAFEL "13,35PRIMA WEENER KEUKENSTOEL " 10,95'.2-pers. IJZEREN LEDIKANTEN "49,50'.2-pers. 3-DELIG MATRASSTEL "69, -
Natuurlijk bij:

M.1lv.df3oomm.&ink 

BOXTEL 

Onze 

Herenconfectie
afdeling 

biedt U momenteel een primakwaliteit 
DEMIE 

in vers  c bi 11 en  d e  dessins:Jif- Wij helpen u desgewenst met een betalings- geheel gevoerd in de matenregeling, die aanpast aan de moeilijke 46 tot en met 50
tijdsomstandigheden.

Prijs f 75.50 
eA.s. Maandag 21 Februari 

is onze F. J. Witteveen's 
bekende Schoonheids-Specialiste aanwezig MANUFACTUREN&. 
Dames Kapsalon en Parfumerie CONFECTIEBEDRIJF 

M. J. VAN DEN BROEK Rechterstraat 18 • Boxtel
e BREUKELSESTRAAT 34 - BOXTEL e Zie étalage. Zie étalage.

PRACHT KLEDEN 
in Marokkaanse dessins. 

Tafelkleed 140 x 170 ·. 1 6. 20 

Bijpassend Divan kleed 140 x 280 . . 24. 95
Bijpassende Schoorsteenloper 40 x 140 5. 25 

,..-� � , ..� 1.J.W� 
WONINGINRICHTING 

r1
BOXTEL '1 

• 

�--
,,,✓/.///,, 

-tVAN
,_
NELLE 

JIM, en 
AFTERNOON 

�� , ... �> -� G E B R U I K V E R S K O K E N D W A T E R . 
Water, dat lang aan de kook is, mist frisheid. Water, dat nog�
niet helemaal kookt is te laag van temperatuur. 
Het water moet 100° C. zijn. 

�� ,'9)> SPOEL DE THEEPOT MET KOK END WATER OM.
V, Schenkt U het kokende water op dê thee in de koude pot, dan

gaat veel warmte van Uw theewater verloren. De temperatuu_r
wkt naar ± 80°. Dan trekt de thee niet goed af. 

�� ,\Ü)> D O E I N E E N G E W O N E T H E E P O T,_,, (inhoud 4 à 6 kopjes) 2 à 3 SCHEPJES THEE.
Gebruik steeds VAN NELLE'S GEBROKEN THEE. Deze is 
voordelig in het gebruik. Trekt beter af dan blad- of grove thee. 
Het water dringt sneller en beter in het gebroken blad. 

� ,\U)► V 1.1 F M I N U T E N L A T E N T R E K K E N 
,v I N E E N P A S S E N D E T H E E M U T S . 

Vijf minuten laten trekken is de juiste tijd. Laat U de thee korter
trekken, don hebben smaak en geurgeen tijd gehad zich te 
ontwi�keien. Trekt de t½ee langer, dan vervliegt de fijne geur)
en de thee wordt wrang van smaak. 
Als de pot niet goed in de muts past, gaat veel warmte verloren. . •
Dan trekt de thee niet goed af. 

,.>RO ER D E  T H E E  VOO R H ETv, A F S C H E N K E N E V E N O M.
Roert U niet, dan schenkt U de eerste kopjes slap en de rest sterk. 

�'-,'9)> G E B R U I K S U I K E R E N M E L K ,
,..,, Het gebruik van suiker en melk in thee is aan te 

bevelen, want de smaak wordt er voller door. 

Accountantskantoor
H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 3'.2

Telefoon 51'.2 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties
Behandeling van Belastingzaken 

Onze 

Damesconfectie:: 
afdeling-

biedt U momentee l  eenaardige collectie 
gebloemde Japonnen 

in de maten 38 tot en met 44

Reeds vanaf f 17 .95 

WITTEVEEN de zaak , . , 
voor de vrouw met smaak 

Wij brengen U een grote keuze in 

Hoeden met opgezette rand 
in moderne kleuren, vanaf f 13.25 

H. v. Eijck::de Louw
BREUKELSESTRAAT 42 • BOXTEL 

Voor verse en gebakken VIS 
Blijft VOS hèt adres!Rechterstraat 18 • Boxtel 

Zie étalage, Zie étalage, Stationstraat 44 • Tel. 527

l(OFFIE, �oals U �e u,enst!

Dc;t is "Land van Belofte" -kol/ie: zo vers, zo fijn gebrand. 
Alleen bij De Spar, waar U ook nog gratis spaarzegels krijgt. 

Tot 24 Februari a.s. 

Bij 100 gr . .,LAND VAN BELOFTE"-THEE à 80 et.
(steeds 5 zegels extra) nu 10 zegels extra

3 rollen HOOYMEIJER BES CHUIT à 26 et.
1 0 zegels extra

250 gr. FEESTPUDDING VAN VICTRIX met 
vruchten en suiker 1 0 zegels extra

DE SPAR 

■ • • • • • 
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KATHOLIEK 

3l,. P,toedf,e� 1949 
Al verschillende keren hebben we ge
hoord van het jubileum, dat in Juni 1949 
in Boxtel gaat gevierd worden, maar dat 
alles was nog erg vaag en duister en we 
kregen zo zoetjesaan de indruk, dat er 
nog heel wat te doen stond om de vie
ring van dit jubileum te doe'n slagen. En 
daaro\n werd op het einde van de vorige 
week op de pastorie van St. Petrus een 
vergadering gehouden van het voorberei
dend comité, waannee de eerste defini
tieve stap tot voorbereiding is begonnen. 
Na een korte uiteenzetting van de bete
kenis van het jubilé voor Boxtel, werd 
door de Directeur van het H. Bloedcomi
té een verslag gegeven van hetgeen tot 
nog toe door het H. Bloedcomité was 
gedaan, waarvan we hier een kort over
zicht laten volgen. Reeds in 1947 werden 
de allereerste voorbereidingen getroffen. 
De bestaande processie • had dringend 
vernieuwing nodig. En daarom werd aan 
een deskundige op dit gebied, de kunste
naar Lm;as van Hoek, advies gevraagd, 
die hierop in hetzelfde jaar de bestaande 
processie heeft meegemaakt. Het oor
spronkelijke· plan was in 1949 een ge
heel nieuwe processie te brengen, doch 
de financiële moeilijkheden en de grote 
textielschaarste deden ons daarvan af
zien. Om kort te gaan, zijn de defini-
ve plannen als volgt, _ •• 
Het ontwerp van de gehele nieuwe pro
cessie is op papier klaar gekomen en 
ieder �aar zullen enkele groepen hier
van worden uitgevoerd, waardoor lang
zamerhand de gehele processie zal ver
nieuwd worden. En zo staan voor dit 
jaar op het programma: een nieuwe 
groep rond het H. Bloedschrijn en een 
Mariale Groep. Van deze laatste groep 
zal het middelpunt gevormd worden door 
het oude Mariabeeld, dat prachtig, be-. 
waard is gebleven op het "Hofje" op 
de Markt en dat voor deze gelegenheid 
in een prachtig geheel nieuw costuum 
zal worden meegedràgen. De ontwerpen 
voor deze twee nieuwe groepen zullen 
deze w.cek klaar komen. 
Als tweede punt staat op het program: 
Een H. B!oedspcl, een openluthtspcl, d::t 
geschreven zal 'Vorden door Rector Beex 
en ·dat reeds voor het grootste gedeelte 
op papier staat. En om de pessimisten op 
dit gebied enigszins gerust te stellen, 
kunnen we wel vertellen, dat er deze 
keer zeker geen honderden spelers aan 
te pas zullen komen en dat het opge
voerd zal worden op het terrein van 
Stapele_n. En zodra de ontwerpen binnen 
zijn zal er met spoed gewerkt moeten 
worden, om de stof en...... de nodige 
financiën bij elkaar te krijgen. Tot dit 
doel zal in de parochiekerken van Boxtel 
de eerstkomende Zondagen in de Vasten 
een predikatie en schaalcollecte voor het 
H. Bloedfeest gehouden worden. Daar
naast zal er begonnen worden met een 
grootse sluitzegelactie, waardoor op 
iedere brief, die Boxtel uitgaat, een 
reclamezegel voor het jubilé propaganda 
zal maken. En de optimisten onder ons 
rekenen misschien nog op een klein batig 
saldo van het Openluchtspel., dat bij ge
legenheid zal worden opgevoerd. En dit 
Jubilé zal slagen, wanneer iedere Box
telaar, ofwel particulier ofwel in orga
nisatieverband hieraan zal willen mee
werken. En dat de goodwill hier zeker
aanwezig zal zijn, menen wij te mogen 
besluiten uit de groeiende belangstelling 
en het groeiende medeleven van de ge
hele Boxtelse ·bevolking op de dag van 
de jaarlijkse H. Bloedproces"sie.

Pla�tselijk Nieuws 
,,ST. DEUSDEDIT" 
De ·Ned. R.K. Landarbeidersbond "St. 
Deusdedit", afd. Boxtel, houdt heden
avond, Vrijdag 25 Febr. om 7.30 uur 
in De Ark haar jaarvergadering welke 
tevens is bedoeld als propaganda-verga
dering. De agenda vermeldt o.a. een 
spreekbeurt van een hoofdbestuurder 
over het doel van de R:K.Landarbeiders
bond, bestuursmededelingen, bestuurs
verkiezing, de jaarverslagen van Secr. 
en Penningm. en tractatie aan de aan
wezigen. 
Behalve de leden, die reeds een uitnodi
ging ontvingen, worden ook alle nog 
niet-georganiseerden verwacht, te weten: 
melkventers, boerenknechten, arbeiders 
op tuin- en boomkwekerijen en alle aan
verwante bedrijven. 

CARNAVAL 1949 

EN BOXTEL'S TONEEL. 
.Wanneer ooit ernst en bezi�ning gebo
den zij�, dan is dit zeker in onze tijd. 
Doch dat neemt niet weg, dat het wel 
eens goed is voor hart en geest, om zich 
een enkele keer aan gepaste vrolijkheid 
over te geven. En wanneer wij ons met 
Carnaval die luxe veroorloven, zal geen
mens ons dit euvel duiden. • • 
Boxtel's Toneel heeft voor demonstratie 
op de .Carnavals-avonden een "Stier uit 
Californië" aangekocht. De leden van 
die vereniging hebben dit creatuur reeds 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE. COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

e�1kele maanden bestudeerd, zijn gewel
dig geloei aanhoord en zijn bewegingen 
ga<;legeslagen; iedereen, zelfs Prof. J.
Piekering werd erdoor geïmponeerd. In
tussen heeft de directie hem aan een ste
vige dressuur onderworpen. en het is te 
verwachten, • dat de "Stier" tegenover 
,,,picadors", ,,bandarillero's" en "mata
dors" flink partij zal geven! 
Het aantrekkelijke van deze Stierenver
toning voor ons Brabanders is, dat er 
géén doden zullen vallen, doch enkel 
leven zal zijn vol lach en vrolijkheid! Dit 
te genieten is een probaat middel tegen 
de vermoeiende spanning van onze 
dagen. 
Boxtel's Toneel wil Uw lachspieren, op 
de Carnavals-avonden, Maandag 28 Fe
iruari en Dinsdag 1 Maart in De Ark -, 
weer eens een goede massage bezorgen! 
Op Zondag 27 Febr. zal de • ,,Stier ook 
in "De Orion" te bezichtigen zijn. 
Voor verdere bijzonderheden zie de ad
vertentie in dit blad. 

DE GEHEIMZINNIGE 
MIJNHEER FALKEMA. 

Er komt met de vastenavonddagen een 
nieuwe toneelclub voor het voetlicht: De 
Paulusjeugd presenteert dan het zeer 
spannende stuk: De Geheimzinnige 
Mijnheer Falkema, een crimineel detec
tivespel in drie bedrijven. Het spel is toe
gankelijk voör allen vanaf 13 jaar tegen 
zo laag mogelijk gehouden entréeprijs. 
Voor 't publiek wordt het slechts eenmaal 
gespeeld en wel Maandagavond om 8 uur 
in het Paulus-jeugdhuis. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Door het opzetten van een loterij hopen 
we ons Instrumentenfonds een nodige 
aanvulling te geven, zodat dit fonds gaat 
functioneren zoals het behoort: Instru
menten- moeten worden aangeschaft om 
aan muzikale leerlingen in ·bruikleen te 
worden gegeven - aan minvermogenden 
gratis of tegen een kleine vergoeding. 
Door ons Instrumentenfonds moeten wij 
in staat zijn, zo nodig, kortingen te geven 
bij het aanschaffen van instrumenten. 
Voor een goed functioneren van onze 
-School is het nodig dat voor de School 
zelf instrumenten - o.a. een piano -
worden aangeschaft. 
Van het slagen van deze loterij hangt 
voor onze V. M. S. veel af. 
Deze week wordt reeds begonnen met 
de verkoop van de loten. 
Een aantal Dames hebben zich hiervoor 
beschikbaar gesteld. 
Moie hunne zo gewaardeerde mede
werking succes hebben! 

R.K. BOERINNENBOND. 
De opvoedkunde-cursus, waarvoor men 
zich onlangs op heeft kunnen geven, zal 
Vrijdagmiddag 4 Maart om half drie 
aanvangen. 
Er zal dan tevens gelegenheid bestaan 
voor opgave van nieuwe deelnemers. 
De cursisten gelieven er rekening mee 
te houde�, dat de volgende lessen zo 
mogelijk op een andere en meer ge
schikte dag zullen worden gegeven. 

-o-

Meisjes van 14 tot 16 jaar kunnen zich 
thans weer opgeven voor de sportclub, 
die Zondagsmiddags bij de secretaresse 
van de Boerinnenbond bijeen komt. ,., 

GESLAAGD. 
Op het te Eindhoven gehouden examen 
voor Practijk-boekhouden van de Ned. 
Associatie slaagde de heer L. J. Boleij. 

-o-

Op een te Eindhoven gehouden examen 
behaalde onze plaatsgenoot J. M. Veraa 
het groot-chauffeur-diplomà. 

KONIJNENFOKVERENIGING 
,,HET RASKONIJN". 
Op Zaterdag 19 Februari vierde de Ko
nijnenfokvereniging "Het Raskonijn" 
haar 10-jarig bestaan in café "De Sport
wereld". 
Vel·e gelukwensen waren binnengekomen 
van verschillende verenigingen buiten 
Boxtel, terwijl men ook nog verscheide
ne bloemenmanden in ontvangst had 
moeten nemen, wel een bewijs van haar 
populariteit. 
Daar de voorzitter verhinderd was het 
10-jarig bestaan mede te vieren, sprak 
de oprichter van de vereniging, de heer
H. v. d. Broek, allen een hartelijk wel
komstwoord toe, waarna het feest werd 
ingezet met mooie muziek, een goede 
koffietafel en 'n goede stemming. 

KATH. THUISFRONT St. Petrus. 
Bij gelegenheid van de uitvaartdienst 
voor Marechaussée 1 e klas Jo Bergman, 
werd door zijn zusje Rikie f 19,38 opge
haald voor Katholiek Thuisfront 
Hartelijk dank aan de milde ge;ers. 

Op de feestavond van het 10-jarig be
staan der Vereniging "Het Raskonijn" 
werd voor Katholiek Thuisfront opge
haald f 11,71 .. 

JAARVERGADERING B.O.V. 
Op Maandag 21 Febr. hield de Boxtelse 
Orkest Vereniging haar jaarlijkse alge
mene ledenvergadering in Hotel van 
BoAtel. 
De tamelijk uitgebreide agenda bevatte 
o.a. de aanneming van ee _n aantal adspi
rz,ntleden en enkele bestuursverkiezin-
1,;en. Daar de aftredende voorzitter, de 
Heer J. Voets zich niet meer·herkiesbaar 
stelde, werd de Heer A. v. d. Hagen met
bijna algemene stemmen in zijn plaats 
gdrnzen. 
Voor het eerst het woord nemend als

• voorzitter, dankte hij voor het in hem
gestelde vertrouwen en beloofde hij zijn 
beste krachten te zullen geven voor de 
bloei der vereniging. Ingaande op de fi
nahciële toestand wees de voorzitter op 
de grote moeilijkheden, waarmee nog 
steeds te kampen is. Een orkest in op
richting en dat zich steeds uitbreidt, staat 
dikwijls voor grote uitgaven, nodig voor 
het a;;.nschaffen van instrumenten., uit
breiding muziekbibliotheek, enz. 
Gelukkig heeft zich het Orkest een 
,groot aantal vrienden gemaakt, waardoor 
het mogeli'k werd, dank zij hunne hulp, 
(L<! eerste moeilijkheden. te boven te 
komen. 
In prettige en vriendschappelijke sfeer 
werden nog enkele kwesties van interne 
aard behandeld. 
Rest nog te vermelden, dat het secreta
riaat, eerst gc:;_vestigd bij de Heer v. d. 
Hagen, is overgeplaatst naar H. v. Eijck, 
Breukelsestraat 42. 

GESNEUVELD. 
Ook in de St. Theresiaparochie te Len
nisheuvel moest een familie haar tol be
talen aan de vaderlandse plichten. Zater
dag j.l. ontving de familie Van Dijk de 
droevige tijding, dat hun zoon Harrie 
op 18 Februari nabij Bojolali in Indo
nesië gesneuveld was. 
Groot bleek van diverse zijden dé deel
neming met dit smartelijke verlies van de 
familie, toen Donderdagmorgen 24 Fe
bruari in de parochiekerk St. Theresia 
een Plechtige H. Mis van Requiem werd 
opgedragen voor de zielerust van de ge
sneuvelde. 
En peloton militairen van het 4e Infan
terie Depot uit de Frederik Hendrik
kazerne uit Vught betrok de erewacht 
bij de katafalk, die met de Nederlandse 
driekleur was bedekt; enkele afgevaar
digden van de K.A.B. droegen het om
floerste vaandel mee in cl� stoet; een 
grote groep geunifonneerde Katholieke 
Jonge Arbeiders brachten hun vriend een 
laatste kajottersgroet, terwijl we onder 
de zeer vele belangstellenden voorts nog 
de Burgemeester van Boxtel, enkele le
geraalmoezeniers, een deputatie van Ka
tholiek Thuisfront en verschillende oud
collega's opmerkten. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 15 tot en met 21 Februari 1949. 
GEBOREN: Maria J. dochter van K. Fr. 
J. Louwhoff en A. G. Verdonk - Petrus
M. J. zoon van J. P. J. M. Tielen en A.
B. M. v. d. Laar.
GEHUWD: Ludovicus J. P. A. Meister 
en Christina H. Breuer - Michaël H. 
van den Oord en Antonia C. van de 
Wal: 

Petrus W. van Zaaien, 
Christina Rooijakkers, 

- Christiaan J. Kerkhofs

OVERLEDEN: 
oud 72 jaren 
oud 78 jaren 
oud 70 jaren. 

GÈMONDE. 
R.K. THUISFRONT. 
Op de uitvaart van Fr. Maas werd voor 
Kath. Thuisfront f 26,08 opgehaald. 

Het bestuur van "Het Raskonijn" te Box
tel bracht op het einde van de avond " 
een woord van dank aan a1Ien, die had
den meegewerkt aan dit bestaansfeest, 
dat in alle opzichten goeq geslaagd was. 

Toets der Critiek 

CONCERT BOXTEL'S HARMONIE.

Boxtel's Harmonie gaf Woensdagavond 
voor haar donateurs en begunstigers een 
concert in Riche. De belangstelling was• 
niet zo als men zou mogen verwachten, 
in aanmerking nemende de plaats die 
deze harmonie in het muzikale leven van 
Boxtel inneemt en lettende op de aard -o-

Op 5 Maart wordt de gewone maande
lijkse vergadering gehouden, waarop alle 
leden verwacht word.en vanwege een 
zeer belangrijk punt op de agenda, n.l. 
de grote Kringtentoonstelling, die iets 
geheel nieuws voor Boxtel betekent. 

va,n het programma. 
Na een misschien wat al' te nadrukkelijk 
begin met de mars "The voice of the 
guns" van Alford - men moet nog wen
nen aan het grote klankvolume in de 
besloten ruimte - volgden als hoofd-

H�t graf van St. 
Volgens een mededeling van de Paus op 
een congres, dat in Januari te Rome 
werd gehouden, is het graf van de apos
tel Petrus opnieuw ontdekt. Men wist, 
dat het in de St. Pieterskerk te Rome 
moest liggen, maar de juiste plek kon 
met geen mogelijkheid worden aangewe
zen; daar deze plek diep onder de grond 
ligt en er door de eeuwen heen andere 
graven bovenop waren aangelegd. 
Met vrij grote zekerheid is vastgesteld, 
dat de apostelen Petrus en Paulus in het 
jaar 67 onder keizer Nero de marteldood 
stierven, men beweert wel, dat het op 
dezelfde dag was. In ieder geval liet Pe
�rus het leven aan een kruis, dat men 
m omgekeerde stand had geplaatst, hij 
stierf derhalve met het hoofd naar be
neden. Dit geschiedde in het circus van 
Nero. Christenen in Rome mochten de 
lijken van Petrus en Paulus ter aarde 
bestellen. De lichamen van beide apos
telen werden samen in een graf in de· 
catacomben gelegd. Later verrees boven 
dit graf een kerk. 
Keizer Constantijn de Grote bracht ver
andering in de situatie. Hij liet de stof
felijke resten elk in een metalen kist 
leggen, op het deksel waarvan hij een 
groot gouden kruis deed aanbrengen. 
Vervolgens werden de apostelen af�on
derlijk begraven en wel ter plaatse waar 
zij de marteldood hadden ondergaan. 
Paulus was als Romeins burger buiten 
de stad om het leven gebracht. Vandaar 
dat de tegenwoordige Pauhisbasiliek, 
welke het graf van de apostel der hei
denen overdekt, buiten de muren van 
het oude Rome ligt. Op het graf van 
Petrus, in het circus van Nero, lie.t Con
stantijn de Pieterskerk bouwen, welke 
eeuwen later door de tegenwoordige 
kerk is vervangen. 
Dit alles gesç:hiedde in de vierde eeuw 
na Christus, een kleine driehonderd jaar 
na de dood van Petrus. Altijd is zijn graf 
op dezelfde plek gebleven, al raakte dat 
graf, door de verschillende kerkverbou
wingen steeds verder beneden het ni
veau van de kerkvloer. Millioenen ge
lovigen hebben sedert dien op het graf 

. van de apostel gebeden, maar aan 
slechts enkelen is het vergund geweest 
een blik in de grafstede te slaan. 

"ONTSTELTENIS. 
T 0en in de zestiende eeuw het monu
mentale altaar gebouwd werd, dat zich 
boven het graf bevindt, moest graaf
werk worden verricht. Daarbij stuitte 
men op een gewelf, waarin het graf van 
Petrus zich zou bevinden, naar men ver
moedde. Inderdaad bleek dit zo te we
zen. Want bij de opening van het ge-

nummers Eine kleine Nachtmusik van 
Mozart, Sinfonia van Johann Christian 
Bach en Ballet Egyptien van Luigini. 
Mozart's beroemde Serenade "Eine klei
ne Nachtmusik", nu voor harmonie ge
toonzet, vond een vaardige vertolking. 
Men moet zich ,even de gebruikelijke 
uitvoering met strijkinstrumenten weg
denken: dan is er bij de verklanking 
louter niet hout- en koperinstrumenten 
veel schoons te genieten, Er werd op 
overtuigende wijze en met toewijding 
gemusiceerd en kennelijk schepten di
recteur en muzikanten er vreugde in om 
deze voortreffelijke muziek ten gehore 
te kunnen brengen. 
Op dezelfde loffelijke wijze werd "Sin
fonia" van Johann Christian Bach uitge
voerd. Dit. werk zal het zeker ook voor 
het "grote" publiek in de open lucht 
best doen en zo zal Boxtel's harmonie 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
voor de verheffing van het culturele peil 
van de massa. De heer W. v. d. Ven 
heeft op uitstekende wijze de solopar
tijen van het Andante voor zijn rekening 
genomen. 
De uitvoering van het ballet-Egyptien 
van Luigini dwingt tot vergelijking, om
dat dit ballet ook een programma-num
mer was van Boxtel's Orkest. Laat ons er 
dit van zeggen, dat door de harmonie 
een alleszins aanvaardbare interpretatie 
van dit meer populaire werk is gegeven. 
Zoals de Voorzitter, de heer Stinessen, 
aan het einde van het Concert opmerk
te, heeft Boxtel's Harmonie door dit 
concert getoond de depressie der oor
logsjaren geheel te boven te zijn ge
komen. De harmonie maakt de indruk 
gedragen te worden door grote ambitie 
en kundigheid van de Directeur, de heer 
1\.1olenschot, en van de heren musici. 
Men kan bevroeden _ hoevele ernstige 
repetities aan dit concert zijn voorafge
gaan. Het publiek was gul met applaus 
en de Voorzitter liet in de dank aan de 
directeur mede de onder-directeur,. de 
heer van den Braak, delen die zich bij de 
leiding der repetities mede zeer ver
dienstelijk heeft gemaakt. 

,,ONDER DE KLAPPER-
De toneelvereniging van de K.A.B. te 
Boxtel "Leeringhe ende Vermaeck" heeft 
dezer dagen met drie opvoeringen van 
het toneelspel "Onder de klapper'' het 
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OMGEVING 

Petrus gevonden 
welf zag men het gouden kruis schitte
ren, dat Constantijn er had laten aan
brengen. Paus Clemens VIII was echter 
zo ontsteld van deze ontdekking, dat hij 
terstond de sluiting van het gewelf be
val. Dat gebeurde dan ook in zijn tegen
woordigheid. 
Na die tijd heeft niemand meer een blik 
in het grafgewelf kunnen slaan. Het al
taar werd er overheen gebouwd. De plek 
was dus solide toegesloten. Er zijn heel 
veel pogingen aangewend om ontslui
ting van het graf te verkrijgen. Oudheid
kundigen uit allerlei landen hebben ge
vraagd een onderzoek te mogen instel
len. Maar het Vaticaan weigerde beslist. 
Het gevolg hiervan is geweest, dat men 
de waarheid van Petrus' graf betwijfèl� 
de." Zou de situatie daar beneden het 
altaar van de Pieterskerk wel zo zijn als 
degenen hebben beweerd, die met Paus 
Clemens VIII in de grafstede hebben 
gekeken? 

TOCH OPGRAVINGEN. 
In 1942 heeft •Paus Pius • XII medege
deeld, dat er opgravingen werden ge
daan en sedert dat ogenblik heeft men 
met interesse naar de resultaten uitge
zien. Aanvankelijk werd ontdekt, dat 
rondom en boven het graf van de apos
tel Petrus talrijke andere kerkelijke hoog
waardigheidsbekleders ter aarde zijn be
steld. Men vond bijvoorbeeld de stoffe
lijke resten van een aantal prelaten in 

een cirkel om het graf. 
De oorlog verhinderde een geregelde 
voortgang van de werkzaamheden. Maar 
het laatste jaar schijnt men weer met de 
opgravingen bezig te zijn geweest. In 
ieder geval heeft de Paus verklaard, dat 
het"- graf thans gevonden is. Daanuede 
is aan alle onzekerheid over de plek 
zelf een eind gekomen. De ontelbare 
bedevaartgangers, die in het heilig jaar 
(1950) naar Rome zullen reizen, behoe
ven de plaats van Petrus' graf niet in

twijfel te trekken. 
Intussen zal het wel van belang zijn om 
te weten welke ontdekkïngen men7îeeit~ 
gedaan bij het graafwerk. Volgens oude 
handschriften zou de sarcophaag, waar
in het gebeente van Petrus rust, omge
ven zijn door bronzen platen, van an
derhalve meter dik, vijf meter lang en 
bijna vier meter breed. Dit hele gevaar
te zou driehonderd ton wegen. 
Het is niet bekend of de Paus ook de 
kist met het gebeente van Petrus heeft 
laten openen. Daar zullen wel nadere 
gegevens over volgen. Belangrijk is al
vast, dat de Paus zelf de plaats .van Pe
trus' graf erkent. 

K.A.B.-winterprogramma 1948-1949 af-. 
gesloten. En dit slot heeft, het talrijke 
publiek ongetwijfeld zeer bevredigd, 
want al verdiende het vlotte, gevoelige 
verhaal, dat ,Tom Dekker in het stuk 
"Onder de klapper" heeft verweven, dan 
niet de pretentie het leven van onze 
mensen in Indië uit te beelden, omdat 
het gegeven daarvoor niet algemeen ge
noeg was, de geschiedenis-van-toevallig
heden had desondanks voldoende kwali
teiten in zich om - mede door de gave 
vertolking ervan - door iedereen geno
ten te worden. 
Toch heeft "Leeringhe ende Vermaeck" 
ditmaal haar hoogste kunnen niet uit
gespeeld, want behalve dat regisseur Jo 
van Erp niet voldoende spelersmateriaal 
voorhanden had om ook alle bijrollen het . 
volle pond te geven, vormde de minder 
goede rolkennis bovendien een zodanige 
sta-in-de-weg voor de innerlijke beleving 
en de handeling, dat de climax, die in 
het gegeven lag, in de vertolking niet 
vloeiend genoeg kon worden opgevoerd. 
Tegenover scènes, die uiterst fijngevoelig 
en knap gespeeld werden, stonden frag
menten, waarin dezelfde vertolkers zich 
soms uit angstwekkende dieptepunten 
omhoog moesten worstelen. En we kon
den ons daarom dan ook niet losmaken 
van de gedachte, dat regisseur Jo van 
Erp hier een ogenblik heeft ·gemeend 
ijzer met de handen te kunnen breken, 
iets wat bij beroepsregisseurs vaker 
voorkomt, doch wat bij ongeroutineerde 
amateurs absoluut uit den boze is, om
dat deze nu eenmaal niet over het raf
finement van de beroepsacteurs beschik
ken om mogelijke tekorten handig te 
camoufleren. 
Dit bleek ook hier. Om in toneeltermen 

' te spreken: ,,Het stuk zat er nog niet in" 
en het oog van de meester alleen ver
mocht hier het paard niet vet te maken. 
Individueel werd er niettemin zeer lof
waardig gespeeld: vooral enkele hoofd
figuren waren uitstekend getroffen en 
uit de bijrollen dook zelfs nog een ver
rassende creatie op, terwijl zowel in tra
giek als in humor overal de juiste maat 
gehouden bleek. 
Al met al dus genotvolle en verdienste
lijke avonden, waarop alle mogelijkheden 
om tot een volledig succes te' geraken, 
echter nog niet ten volle bleken uitge
buit. 



Historische Verrekijker 
DE BARONIE VAN BOXTEL. 

II. 
De Baronie van Boxtel is na de val van 
's-Hertogenbosch t!oor de Republiek be
schouwd als te behoren tot het generali
teitsland van Staats-Brabant met alle ge0 

volgen van dien. 
De plakaten tegen de openbare uitoefe
ning van de Katholieke godsdienst, de 
bevoogding met protestantse bestuurde
ren en overheidsambtenaren golden dus 
evenzeer hier als in nagenoeg het gehele 
overige gedeelte van het Brabantse land. 
Er waren echter in Brabant enige encla
ves, waarvan wij noemen het land van 
Cuijk, dat van Ravenstein (waaronder 
ook Uden ressorteerde), Gemert en 
Luijksgestel, welke wegens bindingen 
met het Duitse Rijk aan de macht der 
Staten-Generaal waren onttrokken. 
Boxtel heeft nooit van zulk een uitzon
deringstoestand kunnen profiteren, al 
heeft het niet aan pogingen ontbroken 
om ook deze baronie buiten het genera
liteitsland te houden. In het rijksarchief 
te 's-1-Iertogenbosch bevindt zich een 
17e eeuws stuk, klaarblijkelijk kort na 
1629 geschreven, waarin betwist wordt 
dat Boxtel ooit de hertog van Brabant 
heeft toebehoord en zeker niet aan de 
Stad van Den Bosch. De baronie werd, 
zo luidt het in dit verweer "Separato 
jure gecensureert ende geregeerd". Zij 
moet dus niet bij de Republiek worden 
ingelijfd, doch in "volle geestelijcke en 
wereldlijcke rechten" blijven. 
De aangevoerde argumenten mochten 
echter niet baten. Boxtel ging behoren 
tot het "am1e Brabant" - vreemde amb
tenaren kwamen het narijden en bestu
ren, de kerk werd aan de Katholieken 
ontnomen en slechts oogluikend - en 
onder betaling dikwijls van aanzienlijke 
sommen gelds aan de drossaard of diens 
superieuren en trawanten werden 
godsdienstoefeningen in geïmproviseer
de kerkjes toegelaten. 
Van 1629 tot 1648 viel ook Boxtel onder 

"DE KLUCHT VAN DE GESTRAFTE 
MET DE KOORDE". 
In de stampvolle zaal van het St. Pau
lusjeugdhuis speelden "De Ghesellen van 
de Spelewei" Maandag j.l. het mirakel
spel in drie bedrijven "De klucht van de 
gestrafte met de koorde" van Henri 
Gheon, voor de leden van de Maria
congregatie met hun introducé's. ,,De 
klucht van de gestrafte met de koorde" 
is wel een van Gheon's beste stukken, 
geschreven met alle aandoenlijke naïeve
teit van de middeleeuwse en al het 
esprit van de moderne Franse geest. 
Dit wonderlijke mirakelspel, waarin de 
-1-rtH'Rat"--ejr-uitstekende wijze verenigd is
met het geloof, is een kostelijke parodie
op de menselijke rechtspraak en zit vol 
momenten van diepe ontroering, naast 
evenveel momenten van satyrieke spot. 
De aanwezigen hebben Maandagavond 
dan ook intens genoten èn van het stuk
èn van het spel van de Ghesellen van 
de Spelewei. 
Nog voor er een woord was gesproken
waren milieu en sfeer al getekend door 
de herbergierster, die in een paar trek
ken zo stevig op de planken werd ge
zet, dat iedereen al direct geboeid was. 
En in deze zelfde Spaanse vloeienge stijl 
werd ook de waard getekend. 
En dan hadden we daar nog de oude
vader, sterk in zijn milde humor en die
pe tragiek, en de onnozele knaap, uit
wiens kinderlijke geamuseerdheid, schrik, 
vertrouwen, overgave en zachtmoedig
heid een ontroerende creatie groeide. 
Voorts een kostelijke rechter en een ver
makelijke gendarme, beide met een te 
vergeven neiging tot overdaad. 

. Een voorstelling dus, belangrijk om het
stuk en loffelijk om het spel, waarmee 
het gezelschap van Ons Leekenspt 1 eer 
heeft ingelegd.

SPARAVOND.
Maandag j.l. stond de Ark wederom in
het teken van de Spar-service, toen het
gezelschap "Klaveren vijf" de intussen 
traditioneel geworden Bonte Avond voor 
de Spar-klanten verzorgde. 
Het gezelschap toonde zich deze avond
reusachtig op dreef en wissel<le ernst en 
luim in bonte mengeling af, tot grote
tevredenheid van het talrijke publiek, 
waarmee de revue-artisten onmiddellijk
het gewenste gezellige contact wisten te 
leggen.
Onder de pauze werd een gratis-loterij
gehouden, welke geste door de aanwe
zigen zeer gewaardeerd werd. 
Ook Katholiek Thuisfront maakte nog
een goede beurt door een collecte, on
der de enthousiaste toeschouwers gehou
den, welke nog ongeveer f 50,- op
bracht. Dit bedrag zal door de Spar 
"pondsgewijze" tussen de afdelingen in 
Boxtel en Liempde verdeeld worden. 

Ingezonden stukken 
(Buiten verantwoordelijkheid van de 

Redactie). 
Boxtel, 24 Februari 1949. 

Mijnheer de Redacteur, 
In de kranten komen wel eens berichten 
voor over de schrielheid ten opzichte 
van eerlijke vinders, maar wat ons j.l. 
Zondag is aangedaan, naar aanleiding 
van het vinden ener portemonnaie, mag 
wel ergerlijk genoemd worden. 
Bij het ter kerke gaan vond mijn vrouw 
een ongesloten portemonnaie, waarin 
een bedrag van rond 30 gulden, foto's en 
een procesverbaal ten name van een 
inwoner van Oisterwijk. Onder getuige 
van kerkgangers werd de inhoud opge
nomen. 
in het procesverbaal vond ik aanleiding 

de retorsies, het moest aan beide strij
dende partijen, zowel aan het staatse 
als aan het Spaanse bewind zware be
lastingen betalen. 
Wanneer wij nu nagaan door welke 
adelijke geslachten Boxtel geregeerd 
werd, dan valt daarbij op dat behalve 
de Heren ook de Vrouwen van Boxtel, 
door de omstandigheden, een beduidende 
rol in het bestuur der baronie hebben 
vervuld. 
De dynastie - als we eens een groot 
woord mogen g'ebruiken - sterft tel
kens uit op een erfdochter na. Deze 
laatste telg trouwt cbn met een heer uit 
een ander geslacht en na haar dood komt 
met haar zoon de Boxtelse baronie on-
der ëen nieuw geslacht. 
Zo huwde de erfdochter van het min of 
meer legendarische geslacht "van Box
tel" in 1234 met Reinier van Cuijk; in 
1351 trouwde de laatste telge uit het ge
slacht der van Cuijck's met Dirk van 
Merheim, in 1439 trouwde de Baander
vrouwe van Boxtel Elisabeth van Mer
heim met Hendrik van Ranst, in 1491 
de Baandervrouwe Adriana van Ranst 
met Jan van Horn, in 1742 Maria There
sia Josepha van Hom met prins Philip 
uit het huis van Salm-Kyrburg. 
De laatste baanderheer van Boxtel Fre
derik Jean Otto van Salm-Kyrburg laat 
tijdens de Franse revolutie in 1794 op de 
Parijse guillotine het leven. 
Zonder thans in bijzonderheden te tre
den over de regerende geslachten der 
Boxtelse Baronie, mag vastgesteld wor
den" dat deze baanderheren en baander
vrouwen de qeschiedenis der baronie, 
althans zeker tot. aan 1629, hebben be
heerst. Als ook Boxtel onder het juk 
der generaliteit is !!eplaatst, hebben zij 
nauwelijks meer op het kasteel Stapelen 
geresideerd; daar woonden voortaan de 
beheerders, de rentmeesters, die nog niet 
geheel van het bestuur der baronie wa
ren uitgesloten en dikwijls de enige ka
tholieken waren die nog iets te Boxtel in 
de pap hadden te brokken. 

om in Oisterwijk te infonneren naar de 
eigenaar, doch de man, te wiens name 
het gesteld was, had de portemonnaie 
niet verloren. In Boxtel werd mij het 
adres opgegeven van de vrouw wier 
portret in de portemonnaie zat. Daar 
bracht ik het gevondene heen. Op. de 
terugweg ontmoette ik haar man, aan 
wie ik inlichtingen gaf over hel: gevon
dene, en vemam toen dat de inhoud 64 
gulden zou moeten zijn. 
Hij heeft bij de politie aangifte gedaan 
van de vermissing uit de verloren por
temonnaie, wat een onderzoek van de 
Boxtelse Politie tengevolge heeft gehad. 
De wijze, waarop dit is geschied was 
m.i. alles behalve correct, zoals dat
zeker had behoren te zijn, temeer om
dat onder getuigen kon worden ver
klaard omtrent het gevondene. 
Dat de verliezer, die wist op welke
eigenaardige m;;nier hij de portemonnaie 
had verloren bij ene afrekening langs de 
weg, blijk heeft gegeven onredelijk te 
verdenken, is op zich al pijnlijk, maar
dat de Boxtelse politie na het zo kren
kende onderzoek niets heeft gedaan om 
ons te doen rehabiliteren is een ernstige
fout. 
Het is daarom, mijnheer de Redacteur, . 
dat ik een beroep op U doe om mij de 
gelegenheid te geyen ons wedervaren on
der de aandacht van het publiek te 
brengen. 
U dankende voor de opname. 

C. H. v. d. SCHOOT,
Mijlstraat 30a, Boxtel

Gesprek van Vanavond 

Overal waar men politieke vergaderin-· 
gen belegt, wordt men op een of andere 
manier teleurgesteld. Meestal is er niet 
genoeg belangstelling. Onlangs op een 
bijeenkomst van de K.V.P. te Boxtel wa
ren ± 12 leden aanwezig. Dit is een 
algemeen symptoom. 
Waarom eigenlijk? 
! -Iet is heel begrijpelijk,_ dat men niet
het minste vertrouwen heeft in wat poli
tiek heeft. Iedereen, die iets en niets van 
politiek weet, is er van overtuigd, dat.
achter de schermen 't recht heeft afge
daan. Wanneer een Nederlands minister 
in de Kamer verklaart, dat Nederland's
buitenlandse politiek nog te beleefd en 
rechtvaardig is en niet genoeg op de 
macht gebaseerd is - dan vragen wij 
ons af of er nog iets schoons in "de 
politiek" zit. Men combineert 't woord
"politiek" met 't woord "vuil", en niet 
ten onrechte. 
Het vertrouwen in alles wat naar poli
tiek zweemt is .volkomen weg. Vandaag 
vechten we tegen de republiek, morgen 
gaan we met haar leiders praten. Van
daag noemen we Sukarno een commu
nist, morgen komt de minister-president 
met hem praten. 
Vatidaag sneuvelen onze jongens en 
morgen moeten ze hun geweer ontladen, 
omdat er weer een of andere politieke 
commissie komt bemiddelen. 
Welke belangen gaan voor? 
Welk land beheerst de wereldpolitiek? 
Och kom - waar maken we ons druk 
over? Dat is de enige conclusie die door 
't volk gemaakt wordt. • 
Niets kan ons volk enthousiast maken 
voor iets, waar zelfs de schijn van 
rechtvaardigheid niet aanwezig is. 
Laat de K.V.P. zo'n goede bedoelingen 
hebben als mogelijk is, het volk heeft 
een grote afschuw van politiek. 
Het is een vraagstuk op zich: hoe bij 
het volk interesse op te wekken voor po
litieke gedachten en voor politieke 
arbeid. 

Distributie=Nieuw s 

OFFICiëLE BONNENLIJST. 

voor het tijdvak van '27 Februari tot en 
met 12 Maart 1949� 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonnen voor vlees: 
021, 023 Vlees 100 gram vlees 
022 Vlees 200 gram vlees. 
Alle bonkaarten 903. 
025 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of vet. 
Bonkaarten KA, KB 903': 
026 Algemeen 500 gram boter of mar

- garine of vet 
027 Algemeen 400 gram kaas of 500 

gram korstloze kaas. 
028 Algemeen 125 gram koffie. 
032 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
008 Algemeen (reeds aangewezen) 

500 gram sinaasappelen. 
Bonkaarten KD 903 
034 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of vet. 
035 Algemeen 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
016 Algemeen (reeds aangewezen) 

1 kg sinaasappelen. 
Tabak- en Diversenkaarten QA, QC 903 

64, 66 Tabak 2 rantsoenen sigaretten 
of kerftabak. 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 903 bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken.
Geldig zijn de bonnen van de strook F. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 25 Februari a.s. worden ge
bruikt. 
De reeds aangewezen bonnen 008 Alge
meen (500 gram sinaasappelen) en 016 
Algemeen (1 kg sinaasappelen) moeten 
uiterlijk op 26 Februari a.s. bij de han
delaar worden ingeleverd. 
De oude tabaks-. versnaperingen- en 
diversenkaarten QA, QB en QC 901 
kunnen vernietigd worden, evenals de 
bonnen 004, 009, 010, 011, 013, 017, 018 
en 019 Algemeen der bonkaarten voor 
voedingsmiddelen. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt het volgende be
kend: 
Sluiting kantoren Maandag '28 Februari 

a.s. namiddag.
De kantoren en uitreiklokalen van de 
Distributiedienst zullen Maandag 28 Fe
bruari a.s. namiddag voor het publiek 
gesloten zijn. 

Afdeling Handel.
De inlevering van distributiebescheiden 
door handelaren te 's-Hertogenbosch,
Vught, Boxtel, Schijndel, Rosmalen, Vlij
men en Haaren kan uitsluitend VOOR 
DE MIDDAG geschieden. 

Uitreiking bonkaarten. 
Het afhalen van bonkaarten e.d. te 
's-Hertogenbosch en Boxtel kan dus ook 
uitsluitend VOOR DE MIDDAG plaats 
vinden. 

Wijziging Telefoonaansluiting. 
De telefoonaansluiting van het Kring
kantoor onder 8484 is vervallen. 
Van 1 Maart 1949 af is het Kringkan
toor 's-Hertogenbosch uitsluitend te be
reiken onder no. 891'2. 
Belanghebbenden worden verzocht deze 
wijziging in de telefoongids aan te 
brengen. 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C."
De doerpunten waren goedkoop bij de 
wedstrijd O.D.C. 2-B.M.C., ondanks 
dat beide elftallen voor de rust maar 
eenmaal scoorden. Het spel was nauwe
lijks hervat of de gasten hadden met 
3-1 de leiding. Het antwoord van ODC
was echter even kort en bondig en v. d. 
Pas had niet veel tijd meer nodig om de 
stand op gelijke voet te brengen. Het 
werd toen voor die klasse een goede
wedstrijd en het aankijken volkomen 
waard. Nadat ODC de leiding had ge
nomen en aanvoerder Voets uit een pe
nalty 5-3 had gemaakt, kwamen de 
gasten weer aan het woord en hun 
zwoegen werd beloond met het vierde 
doelpunt. De spanning steeg toen ten 
top. Meister maakte er echter een einde 
aan door het zesde doelpunt te scoren. 
Het wispelturige derde verloor weer 
eens, nu van WEC uit Schijndel. 

-o-

Zaterdag en Zondag feestelijke herden
king van het behaalde kampioenschap 
van het eerste elftal van O.D.C. 

-0-

Zaterdag van half 5 tot half 6 recipieren 
spelers en bestuur in Hotel Bekkers, 
Stationsplein, Boxtel. Daarna wordt een 
koffietafel aangeboden in Hotel Theuw
kens. 
Zondag wordt de dag begonnen met een 
H. Mis voor de overleden en levende
leden van ODC Om kwart over negen 
in de kerk van het I-1. Hart. 's Middags 
om half 2 wordt een veteranenwedstrijd 
gespeeld tussen twee veteranen elftallen 
van ODC. Om kwart voor 2 zal de har
monie, bestaande uit leden en supporters 
van ODC, spelers en gasten afhalen van 
Hotel Bekkers en om half drie zal wor
den gespeeld

° 

de wedstrijd O.D.C.
S.C.H. (Nijmegen) Oostelijke 2e klasser
waarvan de opstelling is: 

G. Kaptijn
C. Roos A. Reijnen

v. Oefelt de Winther Verhagen
v. Emden H. Roos C. Massa

G. Rossen P. Wessels
Dit is de gewone competitieopstelling, 
met uitzondering van G. Rossen, op de 
rechtsbuitenplaats. Deze is de ex-N.E.C.-

speler en mag voor de compet1t1e voor 
S.C.H. nog niet uitkomen. Als bijzonder
heid kan nog worden gemeld dat G. 
Kaptijn, de doelman, wordt getraind door 
de Bondsoefenmeester Kauffman. O.D.C. 
speelt in de gewone opstelling. 
Na de wedstrijd verenigen spelers en 
gasten zich aan een koffietafel in Hotel 
Bekkcrs .. 

O.D.C.-JUNIOREN.

In verband met de feestelijkheden bij 
ODC zijn het 4e en 5e elftal Zondag 
vrij. Op verzoek van de competitielejder 
gaat alleen ODC 6-Concordia om 12 
uur door. 
Voor Zaterdag is een volledig program
ma vastgesteld: 
3 uur: ODC 7-Udi 6 

ODC 8-Udi 7 
4 uur: ODC comb.-De La Salie 
en de uitwedstrijd om 3 mti" 

DVG 4-ODC 9 

.BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel en Blauw-Geel hebben Zondag 
stuivertje gewisseld. Moest de Zondag 
dáárvoor Bl.-Geel er met 2-0 in Boxtel 
aan geloven, thans werd "Boxtel" in 
Veghel met dezelfde cijfers bedwongen. 
En was Blauw-Geel in de eerste ontmoe
ting een zeer matig en lusteloos spelen
de ploeg, ,,Boxtel", dat de oude "beest
jes" nog eens van stal gehaald had, 
speelde Zondag zo'n doodgemoedereerd 
en tam partijtje voetbal, dat men t�en 
het enthousiasme van de· Geel-blauwen 
wel bakzeil moest halen. 
Bovendien wordt men door het onoog
lijk klein terreintje van Blauw-Geel een
voudig gedwongen zich aan te passen 
aan het spel van de gastheren, die zich 
echter zo verbluff..,end goed op hun veld 
thuis voelen, dat men deze aanpassings
poging reeds bij voorbaat nutteloos mag 
noemen. 
En toch zou er voor "Boxtel" nog een 
overwinning in gezeten hebben, als men 
Blauw-Geel geen twee doelpunten 
cadeau had gegeven en de Veghelse 
doelman zijn heiligdom niet zo magnifiek 
verdedigd had. 
Nu kwamen de 4e klas-kampioenen ech
ter op goedkope wijze aan deze voor
sprong, die door het "Boxtel" van Zon
dag slechts een hoogst enkele maal be
dreigd werd. In die gevallen greep de 
keeper van Blauw-Geel echter resoluut 
en betrouwbaar in, daarbij aardig geas
sisteerd door Vrouwe Fortuna. 
Het bleef daarom 2-0 voor de Blauw
Geel-baadjes, die in deze overwinning 
weer een sterke stimulans vonden voor 
de komende strijd om een plaatsje in de 
derde klas. 

-o-

Van heel ander gehalte was de wedstrijd, 
die het derde elftal tegen WEC I uit 
Schijndel speelde. In een frisse, originele 
speeltrant werd Weibosch met liefst 6-1 
overklast. 
Het tweede stelde teleur door met 4-1 
van Zwaluw-V.F.C. te verliezen. Dat 
kon wel beter. 
A.S. ZONDAG: 
Het derde elftal zal zich Zondag wel niet 
in de wi�len laten rijden door 0.].C. 3, 
dat dan op bezoek komt, want men na-
dert de beslissende slag ........... . 

Boxtel 4-UDI 5. Aanvang 12 uur. 

AFKONDIGING 

van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van 2 Februari 1949 tot geslotenverkla
ring van wegen in het gemeentelijk 
sport- en wandelpark "Molenwijk" te 
Boxtel voor verkeer van alle motorrijtui
gen, bespannen wagens en handwagens, 
alsmede voor ry- en trekdieren en vee. 
De Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant doen te weten, dat in.hun verga
dering van 2 Februari 1949 is vastgesteld 
hetgeen volgt: 
De Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant; 
Voorgenomen het verzoek van het ge
meentebestuur van Boxtel dd. 6 April 
1948, tot afsluiting van de wegen in het 
gemeentelijk sport- ·en wandelpark "Mo
lenwijk", voor het verkeer van motorrij
tuigen, bespannen wagens en handwa
gens, alsmede voor rij- en trekdieren en 
vee; 
overwegende, dat uit ambtsberichten is 
gebleken, dat het met het oog op de vrij-· 
heid en veiligheid van het verkeer ge
wenst is bovenbedoelde wegen, welke 
gelegen zijn buiten de bebouwde kom 
der gemeente Boxtel, voor het hiervoor 
genoemde verkeer gesloten te verklaren; 
gelet op artikel 5 der "Wegenverkeers
regeling" juncto artikel 3 der "Uitvoe
ringsbeschikking Wegenverkeer"; 

HEBBEN BESLOTEN: 
de wegen in het gemeentelijk sport- en 
wandelpark "Molenwijk" te Boxtel ge
sloten te verklaren voor het verkeer van 
alle motorrijtuigen, bespannen wagens en 
handwagens, afsmede voor rij- en trek
dieren en vee. 
's-Hertogenbosch, 2 Februari 1949. 

De Gedeputeerde Staten voornoemd, 
]. DE QUA Y, Voorzitter 
VAN ROOI], Griffier. 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
De enige competitiewedstrijd, welke j.l. 
Zondag gespeeld is, Advance 1-
M.T.T.C. 1 uit Maastricht eindigde in
een 7-3 overwinning voor de Boxtelse
ploeg. 
Deze uitslag had niemand durven ver
wachten. M.T.T.C. staat immers boven
aan in de competitie en heeft in de op
stelling van j.l. Zondag nog nooit een 
wedstrijd verloren in hun jarenlange be
staan. Het team bleef ook deze compe
titie ongeslagen. Dubbel jammer voor 
hen wat het, dat nu ze verloren hadden,
hun kampioensbal en feestmaal moesten 
worden afgelast. Aan een gelijk spel zou
den de Maastrichtenaren reeds voldoen
de gehad hebben om de kampioensvlag 

• te hijsen . .... . 
R. Steinmann wist 3 partijen te winnen
en was in ongenaakbare vorm. W. v. 
Opstal won twee partijen en ]. v. Ber
kel één, terwijl het dubbelspel eveneens 
voor de Boxtelaren was.
Heren proficiat! , 
Hoewel de kampioenskansen voor het

. eerste team definitief verkeken zijn, zal 
men toch wel blijven ijveren om de 
fraaie tweede plaats te bezetten, wat dan 
evenzeer een flinke prestatie mag heten. 
Zondag a.s. 

Advance 3-Philips 4 
• Advance 4-Lichtflitsen

Zaterdag a.s. 
Be Fair 1-Advance 2 

2 uur 
2 uur 

Lichtflitsen dames-Advance dames 
Advance 2 moet deze zeer zware uitwed
strijd willen, wil de kampioenskans be
houden blijven, de andere wedstrijden 
zijn van minder belang in de eindstand. 

Ervaringen van een Schoolarts 
II. 

De vraag naar de oorzaak der ondervoe
ding van vele kinderen moet beant
woord worden met een voorlichting over 
de voeding voor het kind. 
Tegelijk met deze voorlichting wordt 
dan de verhouding van de moeder tot 
het kind besproken. 
In de aanvang, bij de geboorte is het juist 
de voeding, die de natuurlijke binding 
tussen moeder en kind voortzet. Beide 
zijn daardoor vooral op elkaar aange
wezen; zo natuurlijk en vanzelfsprekend 
is deze binding, dat zowel van de moe
der als van de zuigeling geen enkele 
andere voorwaarde vervuld behoeft te 
worden dan te geven en te nemen. 
Het is daarom wel uitermate te bejam
meren, dat deze natuurlijke voeding, die 
voor moeder en kind beide de allerbeste 
levenswijze is, nog al te vaak onvoldoen
de wordt verwerkelijkt. De gegevens, die 
de schoolarts hierover verzamelt, zijn 
zeer teleurstellend en zullen na het eer
ste onderzoek van alle schoolkinderen in 
onze gemeente, afzonderlijk besproken 
worden. 
Waarom is de natuurlijke· voeding de 
beste? 
Omdat zij alle bestanddelen bevat, die 
nodig zijn; bovendien in de juiste ver
deling. 
Nodig zijn voedingsstoffen voor de op
bouw van het lichaam, waardoor dit 
groeien kan en zich ontwikkelen; op de 
tweede plaats zijn er voedingsstoffen 
nodig voor de verbranding, waardoor de 
levensprocessen in stand gehouden wor
den. Wij zullen onze behandeling be
perken tot een enkele soort van de eer
ste groep, nl. de vitaminen. 
Vitaminen zijn voedingsstoffen, wier 
aanwezigheid noodzakelijk is voor de 
gezondheid. Zij worden ten dele in het 
lichaam zelf gevom1d, maar hoofdzake
lijk moeten zij óf volledig óf in grond
stof met.het voedsel opgenomen worden. 
Is dit niet het geval dan wordt het kind 
ondervoed. 
In de natuurlijke voeding nu zijn deze 

• vitaminen aanwezig. Zodra bijvoeding of
zelfs algehele kunstmatige voeding van 
de zuigeling nodig is, heeft de kinderge
neeskunde voorschriften gegeven, waar
aan voldaan �10et worden. 
Welnu, wij mogen de zuigeling geluk
kig prijzen, dat tegenwoordig voor zijn 
voeding uitstekend gezorgd wordt. Be-

halve de huisartsen en kinderartsen zijn 
het vooral de consultatiebureaux voor 
zuigelingen geworden, die aan de moe
ders precies geleerd hebben, hoe zij de 
zuigelingen moeten voeden en hoe zij 
deze voedingen moeten samenstellen en 
bereiden. 
Iedere moeder weet, dat haar kindje b.v. 
vruchtensap moet krijgen, want in vruch
tensap zit een van de belangrijke vita
minen. 
Het kindje zelf weet van deze noodza
kelijke bron van vitaminen niet, maar 
dat is oGk niet nodig, want de moeder 
zorgt voldoende voor hem. 
Maar als dat kindje groter is geworden 
en nog veel meer vitaminen nodig heeft, 
vooral na een of zelfs meer van de vele 
kinderziekten, als dat kleutertje het 
liefste eet, wat hij lekker vindt, dan gaat 
zijn moeder ni.et meer regelmatig voor
lichting vragen over voeding, omdat zij 
meent het zelf te weten. Die kleuter 
wordt ook niet precies gemeten en ge
wogen, die heeft een eigen wifletje ge
kregen en is al lang gewend om zelf te 
eten. 
Bovendien gaat alles in een huishouden 
met vele kinderen niet altijd even regel
matig en netjes en ordelijk. Koken is • 
evenmin altijd een gemakkelijk werk en 
vele kookgewoonten zijn heus niet over
eenkomstig de eisen van een doelmatige 
voeding. 
Zo komt het dan, dat de kleuters en de 
schoolgaande kinderen bij het eerste on
derzoek van de schoolarts ondervoed 
blijken en lijden aan een tekort aan vita
minen. 
Er had iets moeten veranderen in de be
trekking tussen moeder en kind. De 
moeder had moeten leren begrijpen, dat 
noch het kind, noch zij zelf voldoende 
op de hoogte was van de noodzakelijk
heid van vitaminen in het voedsel. Zij 
had haar natuurlijk gezag en overwicht 
op het kind moeten aanwenden om het 
te leren eten, wat noodzakelijk was. 
Maar zij liet het kind zijn gang gaan, 
dat wil zeggen, zij kwam het kind tege
moet, waar het juist niet moest ge
beuren. 
De moeder heeft het zich zelf moeilijk 
gemaakt, zij heeft het voor haar kleuter 
moeilijk gemaakt en toch zij deed het
allemaal in de beste mening. 
Hoe het dan wel gebeuren moet? 

J. B. DEELEN. 

• 

\ 



Tuinbouw 

EEN PRAATJE OVER DE 
AARDBEIENTEELT. 

Il. 
Het plantmateriaal. 
Gezond plantmateriaal is van primair 
belang. Koop steeds N.A.K.-goedgekeur
de planten. N.A.K. is Neder!. Alg. Keu
ringsdienst. Deze zijn niet duurder, dan 
ongekeurde planten en men heeft de 
garantie dat men ziektenvrij pootgoed 
heeft. Deze planten zijn eveneens op 
de vruchtbaarheid geselecteerd. 
De planttijd: 
Men kan' planten in Juli-Auoustus of 
in Maart. Op onze zandgronden plant 
men liefst .in het voorjaar. In de zomer 
is de grond dikwijls te droog, terwijl in 
$Ommige jaren ook niet voldoende be
wortelde planten te krijgen zijn in de 
zomer. 
Het ras Deutsch Evern wordt wel ge
oruikt voor de zomerplanting. 
Plantmethoden: 
Men kan op verschillende manieren 
planten. 
. Aan elk dezer plantmethoden kleven zo-

- wel voor- als nadelen. Daarom zullen
·we ze even één voor één wat nader be
·zien.
1. Op bedden :
Men plant de aardbeien op rijen welke
70 cm uit elkaar komen. In de rij plant 
men op 35 cm. In de loop van de zomer 
laat men de ranken van twee rijen naar
elkaar groeien, zodat deze samen een 
·bed vormen. De bedden worden uitein
delijk 1 m breed. Tussen de bedden 
laat men een smal plukpad vrij. 
Voordelen: Minder werk met de uit-

lopers. 
Hogere opbrengst in het tweede 
jaar. 

Men oogst moöi gekleurde en zui
vere vruchten. 

Nadelen: Lastig schoonhouden. Men 
moet. de· bedden steeds uitwieden. 
Te dichte stand met gevolg gemak
kelijk rotting van de vruchten. 

2. Op pallen :
Hierbij worden alleen de oorspronke
lijk gepote planten aangehouden. De 
ranken worden regelmatig verwijderd. 
Plantafstand 60X 40 cm. 
Voordeel: Gemakkelijk schoonhouden. 

Men kan steeds blijven schoffelen. 
Nadeel: Bij harde regen, kunnen de 

vruchten erg bevuilen door opspat
tende gronddeeltjes. 

3. Op rijen:
Men plant de rijen 70 cm uit elkaar. 
In de rij op 35 cm. De planten die in 
de rij komen, laat men staan, zoq;it men 
volle rijen krijgt. Tussen de rijen de 
ranken steeds verwijderen. 
Voordelen: Men heeft naast oude ook 

jonge planten in de rijen. Jonge 
planten geven de mooiste vruchten. 
Tussen de rijen kan men blijven 
schoffelen. 

Nadeel: In de rijen moet men de plan-
ten steeds uitwieden. 

De rassen. 
Er zijn zeer vele aardbeienrassen. Bij de 
keuze van een ras, zal men rekening die
nen te houden met de afzet. Kan men de 
aardbeien afzetten voor directe con
sumptie, dan zijn alle rassen geschikt. 
Moet men echter met de aardbeien naar 
de veiling of fabriek, dan zal men bij 
voorkeur die rassen nemen, welkè goed 
doppen. Goed doppen wil zeggen dat 
de "vrucht" gemakkelijk van de "bloem
bodem" loslaat. Rassen die niet doppen 
zijn ongeschikt voor de conservering. 
Verder verdient het aanbeveling, om een 
vroeg en een laat ras te planten. Hier
door bereikt men dat de oogst zich 
enigszins, spreidt. 

_1fund de 5� in de Jaua/.Lee 
EEN LES VOOR DE TOEKOMST. WANT DE BELANGEN 

VAN HET WESTEN LIGGEN NOG STEEDS OP DE 

ZELFDE OCEAAN. 

OP 27 FEBRUARI zal het zeven jaar geleden zijn dat de zeeslag in de 
Javazee werd uitgevochten. Zeven jaar is een hele tijd en men vergeet 
snel. En �och is er misschien wel aanleiding, om in herinnering te brengen, 
dat daar schepen van vii:r zeemachten met elkaar en in •letterlijk nauw 
verband streden tegen een gezamenlijke vijand. Vier eskaders: een Neder
lands, een Amerikaans, een Engels en een Australisch, sloten zich aanéén 
om onder Nederlandse leiding (te Bandoeng) en onder Nederlands direct 
bevel (Schout bij Nacht Doorman aan boord van het vlaggeschip Hr. Ms. 
"De Ruyter"),. de laatste fase in te zetten van een driemaandse zeeoorlog 
in de Indische wateren. 

VIER VLAGGEN VERBONDEN. 
.Een toonbeeld van 'daadwerkelijk samen
:gaan ter bescherming van gemeenschap
pelijke belangen, en een lichtend voor
beeld voor deze huidige bewogen tijd 
-van wrijving, verdeeldheid, en moeizaam • 
en voorzichtig tasten naar hetgeen de 
natiën bindt, in plaats van scheidt, onge
.acht een instituut dat zich de Organisatie 
-der Verenigde Naties noemt en een Vei
ligheidsraad bezit, die zich opmaakt een 
-objectief oordeel uit te spreken over de •
-ontelbare problemen welke hem· worden
voorgelegd. 
Zeven jaar na 1942 wordt er veel ge
·praat en veel getwist over hetzelfde ge-
•bied, waar in 1942 de vier vlaggen te
zamen fier over het water woeien, de:,
·zelfde vlaggen van dezelfde naties, die
nu ook in het Indonesisch probleem zijn 
geïnteresseerd. Toén streden zij met 
·kanon en torpedo, verbonden onder één 
bevelhebber; nu wordt het geboorteland 
van diezelfde bevelhebber bestreden, 
wanneer het vecht om iets dat na aan het 
hart ligt, en dat het terecht beschouwt 
als een der pijlers van zijn volksbestaan. 
Toén gold de dáád; thans woorden, bit
tere woorden soms, en stapels papieren 
welke de bewijzen moeten leveren van 
hetgeen die "andere drie" ,,die éne, on
ti"àndelbare" verwijten. 
Zou het niet goed zijn, éven naar 1942
terug te gaan en te gedenken dat die 
gebeurtenis op 27 Februari toch eigenlijk 
een beter uitgangspunt voor samenwer
king in de "Verenigde" Naties zou vor
men dan de verworden omstandigheden 
daarná? 

ZONDER VOORBEREIDING. 
Nog in ander opzicht is de zeeslag een 
herinnering waard. Hij werd verloren; 
de verliezen waren zeer zwaar. Maar 
één der oorzaken daarvan was äe toch 
nog gebrekkige vóórbereiding van de 
concentratie der vier vlaggen, welke zich 
een dag tevoren voltrok. Zelden daar
vóór waren de schepen bij elkaar ge
weest. De gelegenheid, tezamen te oefe
nen, had ontbroken. Wat dat zeggen wil, 
kan een ieder aanvoelen. Voor welke 
enorme moeilijkheden de leiding stond, 
begrijpt iedere zeeman. Dat gebrek aan 
voorbereiding zat vast aan de politieke 
verhoudingen; vóór 8 December 1941 
was Amerika nog "neutraal" en was ge
zamenlijk "plannen maken" uitgesloten. 
Toen de oorlog uitbrak, was het te laat. 
Er waren zovele andere dingen te 
d,oen ...... 
Een les voor de toekomst. Zou het geen. 
aanbeveling verdienen, deze les ter har
te te nemen, inplaats van elkaar thans 
- nu een ander groot gevaar dreigt -
in de haren te vliegen en daardoor te
verzwakken? Nederland en zijn over
zeese gebiedsdelen liggen nog altijd op 
dezelfde plaats als in 1942; West-Euro
pa; Verrè Oosten, Verre Westen. De be
langen liggen nog op de oceanen: At-

lantische- en Indische- en Stille Oceaan. 
Oók van Amerika, óók van Engeland, 
óók van Australië ...... 

WIJ BETEN DE KOP AF. 
Men mag de slag in de Javazee niet op 
zichzelf beschouwen. Hij stond in on
verbrekelijk verband met de gehele zee
oorlog van drie maanden daarvóór. De , 
strategie was: tijdwinst. Zo Noordelijk 
mogelijk de vijand aanta�ten. Hij moest 
weten dat wij vochten. Hij mocht niet te 
hard opscliieten. Australië was niet ge
reed, Brits-Indië en Ceylon aan de an
dere zijde evenmin. Wij beten de kop 
af. Langzaam terugtrekkende. 
De Javazee was de laatste bloedige faze . 
De tot het laatst toe, consequente toe
passing van een ééns vastgesteld begin
sel, en in overeenstemming met de beve
len der hoogste oorlogsleiding in 
Washington annex Londen. 
De geallieerde vloot bleek een volkomen 
verrassing voor de Japanse bevelhebber. 
Dit bleek uit de Japanse rapporten. 
Zijn locale. ovennacht was niet zo groot, 
maar het geluk. was aan zijn zijde. Wij 
hadden in die tijd te weinig vliegtuigen 
over, de Japanse vloot tijdig te verken-· 
nen. Na een uur vechten kreeg de Brit
se zware kruiser "Exeter" één zeer on
gelukkige treffer., waardoor het schip 
moest uitvallen. Als wij eens die treffer 
op een Japanse zware kruiser hadden 
behaald? ,,Fifty-fifty". Dan hadden wij 
ter plaatse - een anderhalf uur vóór 
het ingrijpen van ijlings gezonden Ja
panse versterkingen - een artilleristische 
meerderheid gehad...... Zwaarbeladen, 
volgepropte Japanse troepenschepen la
gen een tiental mijlen meer Noord
waarts ...... 
Neen, onzerzijds was het geen "lopen 
tegen de muur", zoals wel eens door 
sommigen werd beweerd. 
Wij zijn niet gelukkig geweest ...... 

ONZE GLORIE. 

Maar met dat ál - voor ons, Nederland, 
het Koninkrijk, Nederlanders, Oost- en 
West-Indiërs, was het een glorie, enig 
in de geschiedenis, dat vier zeemachten 
streden onder strategische leiding en 
tactisch bevel van Nederlandse vlagoffi
cieren. Voor de Koninklijke Marine een 
dubbele trots: als Nederlander én als 
Marineman. 
Oók een glorie, ongeacht het zware ver
lies, dat alle mannen, met de dood voor 
ogen, streden tot hun schip, vlag in top, 
onderging. Met moed, vastberadenheid 
en volharding. En met TROUW, aan 
Koningin en Vaderland. 
Dat is voor ons, Nederlanders van 1949, 
een herdenking waard. 
's Gravenhage, 22 Februari 1949. 

Luitenant-Admiraal HELFRICH 

Jucunda. OVERZICHT VAN DE AARDBEIEN
RASSEN EN VOLGORDE VAN . 

RIJPTIJD. 
Deutsch Evern. 
Kleine spitse glanzende aardbei. Zeer 
goed van smaak. Bloeit vroeg en heeft 
nogal eens te lijden van nachtvorst. Dopt 
moeilijk. Is geschikt voor fabriek en di
recte consumptie. 

Een aardbei van goede kwaliteit. Enigs
zins zuur van smaak. De rijptijp valt 
laat. Dopt zet:r goed. De beste aardbei 
voor de fabriek. Ook geschikt voor di
recte consumptie. 

het eerste groeijaar voortdurend wegne
men. Men krijgt dan beter ontwikkelde 
planten. Wil men in de zomer planten 
dan is het zeer gewenst te wachten op 
een regenbui. Plant men later clan half 
Augustus, dan behoeft men in het eerste 
jaar niet op een redelijke oogst te 

Frau Mizi Schindler. 

Madame Lefebre. 

rekenen. 
Men maakt voor het planten de plan
tenwortels flink nat. 
Geen kunstmest vlak voor of na het 
planten. 

De vrucht is vrij slecht van smaak. De 
vruchten hebben vaak een groene punt. 
Rijpt een paar dagen na Deutsch Evern. 
Dopt niet. Alleen geschikt voor directe 
consumptie. 

De vrucht is donkerrood van kleur, en 
zeer goed van smaak. Geeft spoedig 
kleine vruchten. Rijpt zeer laat. ' Dopt 
niet. Alleen geschikt voor directe con
sumptie. Dit ras heeft kruisbestuiving 
nodig. Het ras Jucunda is een goede be
stuiver. 
Combinatie. 
De aardbei combineren met andere ge
wassen is wel mogelijk, doch niet aan te 
bevelen. Wil men toch combineren, dan 
kiest :11en gewassen die vroeg in de zo
mer het veld kunnen verlaten, b.v. env
ten, tuinbonen, uien. 

De kunstmest op het reeds geplante ge
was goed uitstrooien. 
Te veel stikstof voor de oogst, geeft 
rotting der vruchten. 
Het is gewenst in de winter de aard
beienplanten af te dekken met wat stro 
of ruigte tegen wintervorst. Oberschlesien. 

Rijpt middel-vroeg. De smaa·k is maar 
zeer matig. Dopt niet. Alleen geschikt 
voor directe consumptie. 

Het oogsten. 

Het verdient aanbeveling in het voor
jaar een dunne -laag stro tussen de plan
ten te brengen, om het bevuilen der 
vruchten te voorkomen. 

Madame Moutàt. 
Geeft een grote waterige vrucht. De 
smaak is matig goed. De bloemen lijden 
nogal eens van nachtvorst. Riiot 3 à 4 
dagen na de Oberschlesien. Dopt niet. 
Alleen geschikt voor directe consumptie. 

Bredase Scarlet. 

Het plukken der aardbeien vraagt veel 
arbeidsuren. Hiermede dient men met 
het oog op de beschikbare arbeidskrach
ten steeds rekening te houden. De pluk
tijd valt hoofdzakelijk in de maand Juni. 
De gemiddelde plukprestatie is 7 à 8 kg 
per uur per plukker. 

De levensduur van de aardbei is kort. Na 
het tweede of soms derde oogstjaar wor
den de planten opgeruimd. 

BESTRIJDINGSSCHEMA. 
Voor de bloei: 1 % Bordeauxse Pap of 
½ % Koperoxychloride tegen de blad
vlekkenziekte. 1 à 2 % Gesarol of an
der D.D.T.-bevattend middel tegen de 
bloemknopafsteker en andere kevers. Geeft zeer veel, doch kleine vruchten. 

De vrucht is geurig en zeer goed van 
smaak. Rijpt middelvroeg tot laat. Dopt 
zeer goed. Geschikt voor fabriek en di
recte consumptie. 

De gemiddelde opbrengsten zijn voor 
onze streek ± 100 kg per are. 
Algemeqe opmerkingen . Na de pluk: 1 à 2 maal 1 % Bordeauxse 

Pap of ½ % Koperoxychloride tegen de 
blad vlekkenziekte. Als men irl het voorjaar geplant heeft, 

moet men de bloemknoppen gedurende 

Te koop: een partijtje canada
poten. Te bevr. Fr. de Koning, 
Konijnshol 8, Boxtel. 

r 
Ruilen Eindhoven-Boxtel. 
Heb mooie· woning met erke 
in Eindhoven, bev.: Kamer 
en suite, gang, keuken, kelder 
bijkeuken, 3 slaapkamers, g 
overloop, zolder en schuurtj 
met voor en achtertuin. Huur 
prijs f 5,50 p.w. Wil ruilen me 
soortgelijke of grotere wonin 
in Boxtel. Brieven: Th. C 
Traa, Melkweg 21B, Eind 

Te koop: een in goede staat 
zijnde Damesrijwiel bij G. Vo
gels, Kleinderliempdseweg 20. 

Mevr. Oliva, Deken de Wijs
straat 1, vraagt net meisje 
voor halve dagen. Gezin 2 
personen. hoven. 

Nu het Voorjaar komt! 
ONZE STOFFEERDERIJ WERKT 

OP VOLLE TOEREN. 
Voor komt teleurstelling en laat nu 

reeds Uw voorjaarswerkzaamheden 
verrichten. 

* 
TAPIJTEN VERLEGGEN 

TRAPLOPERS VERNAAIEN 
ZEIL BIJSNIJDEN en Uw oude 

KAPOKMATRASSEN VERNIEUWEN 
hiervoor verwerken wij uitsluitend 
prima tijk en zuivere Java kapok. 

VRAAGT G R A T I S  PRIJSOPGAAF. 

Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 
Stationst raat 43 - BOXTEL 
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Voor kantoor te Boxtel 

GEVRAAGD 

Jonge Dame. 
Vereist: accuraat 
gewenst: kunnende typen, 
enige kennis v. boekhouden 

Prettige werkkring, goede 
practische opleiding 

Brieven ond,r nr. 262 

Net meisje gevraagd voor de :•••••••••••••••••••••••••:
dag. Woensdag en Zondag- : Op Zaterdag 26 Februari: 
middag vrij. Te bevragen, Mo- : hope!). onze geliefde ouders: 
lenstraat 19. _ : Hendrik van Ingen : 

d dJ< ••
• en ••

•
In gezin met een kin wor c 
een betrouwbare hulp in de : Theodora van Ingen- : 
huishouding gevraagd. Adres : van Rijzewijk: 
te bekomen: Bureau dezer : hun 25-jarig huwelijksfeest: 
courant. ! te vieren. : 

Te koop: 6 patrijs kriîlhen
netjes met haan, alle aan de 
leg. Te bevragen: Prins Hen
drikstraat 43. 

Er is voor een persoon plaats, 
in een net pension. Adres be
vragen Molenstraat 19. 

: Dat zij nog lang hun goe- : 
: de zorgen aan ons zullen : 

: kunnen besteden, is de : 
• wens van : : hun dankbare kinderen: • •: Lennisheuvel 97. • 
. .
••••••••••••••••••••••••••• 

JO VERLOUW 
enTe koop: Voetbalschoenen, LENY VERHAGENmaat 43 en een hondje. H 

Blummel, Selissenwal 21. hebben de eer U kennis te ge

Te koop: een toom biggen 
gemerkt voor het stamboek 
N. L., bij H. Megens, Tonge
ren 100. 

Te koop: een benzinemotor 
voor dorsmachine en 10.000 
kilo voederbieten, bij W. v. d 
Linden, Tongeren 68. 
Te koop: 2-platig electrisch 
kookstel, zonder gebreken 
Parallelweg 25 N, Boxtel. 

Huisnaaister gevraagd:. Op 
hetzelfde adres een werkster 
gevraagd voor 2 dagen in de 
week. Te bevragen: Molen
s traat 19. 

Te ruil: een Haam, 62 cm., 
egen een kleinere. J. de Pun

der, Kinderbosch 82, Boxtel. 
t 

Mevr. Ninaber van Eijben 

Deken De Wijsstraat 2, vraagt 
een flink net 

DAGMEISJE 

LAAT Uw Rijwiel 

repareren bij 

ven van hun voorgenomen hu
welijk, waarvan de voltrekking 
zal plaats hebben op Dinsdag 
1 Maart a.s. te half 10 in de 
Parochiekerk van St. Petrus te 
Boxtel. 
's Bosch, Muntelplein 25. 
Boxtel, Fr. Staelstraat 8 

Februari 1949 
Toekomstig adres: 

Berkenstraat 8, 's Bosch 
Gelegenheid tot feliciteren: 

van 1-2 uur Frans Staelstr. 8 

Voor de vele blijken van 
medeleven bij het overlij
den van ons zoontje 

HARRYKE 
betuigen wij onze hartelij
ke dank. 

W. F. v. Dongen 
W. F. v. Dongen-Meijs 

v. Osch en v. Leeuwen
straat 11. 

Wi l lem van Rooij 
Te koop: wandelwagentje f 20 
en stofzuiger f 40,- bij P. HOSSCHEWEG 96 

Voor de zo hartelijke en 
welgemeende blijken van 
belangstelling ondervonden 
bij het overlijden van onze 
zo innig geliefde Man en 
Vader 
Cornelis J. M. v. Kessel 

zeggen wij langs deze weg. 
onze hartelijke dank. Spe
ciaal ook aan buurtbewo
ners, bestuur en leden van 
de harmoniegezelschappen. 

zonder stofzutqer 
komt ze nood klaar 
met haar werk., 

N aoxrEL 
VA vooruw

stofzuiger 
Een 9e!Ulf lfOC1"

efi.ëÁaisttwuul 

Bosscheweg 17 - BOXTEL 
Telefoon 479 

DE zaak met 

DE service! 

Wij ruUen eventueel 

uw oude stofzuiger in 

Teulings, TenBrinkstraat 10. Vakkundig ,SnehGoedkoop 

" Ziet onze speciale Boeken-ét alage 

Wie gedurende de Boekenweek voor minstens 
f 3,50 Nederlandse boeken koopt, krijgt de 
Novelle: ,,TWEE NEGERPOP JES". GRATIS. 

Boekhandel TIELEN 
STATIONSTRAAT 

Wed. E. v. Kessel-v. Kessel 
Riek, Henny, Kees, 
Antoon, Wies, Betsy 
Netty, Rini, Pietje 

Hiermede betuigen wij 
onze hartelijke dank aan 
de Zusters van het Liefde
gesticht, in het bijzonder 
aan Zuster Eustella, voor de 
goede behandeling van on
ze dierbare Vader 

Wilhelmus Snellaars, 
en aan vrienden en ken• 
nissen voor de belangstel
ling betoond bij zijn over
lijden en begrafenis. 

Familie Snellaars 
Boxtel, Februari 1949. 

Enige en algemene 
kennisgeving. t Tot onze diepe droef

heid moeten wij mede
delen, dat onze geliefde 
Vader, Behuwdvader en 
Grootvader 

C. J. KERKHOFS
na een kortstondige ziekte, 
Zaterdag 19 Februari, na 
voorzien te zijn van de H. 
Sacramenten, in de Heer 
is overleden. 
Wij danken allen, die bij 
zijn overlijden en begrafe
nis hun belangstelling heb
ben betoond. 

Uit aller naam 
Wed. Kerkhofs-v. d. Boer 

• 



CARNAVAL 1949! 
B OX T E  L'S T O  N E E L presenteert U 
op Zondag a.s. aanvang 7 uur in ,,De Orion" en 
op Maandag en Dinsdag a.s. in ,,De Ark" 

telkens aanvangende om 8 uur 

,,De Stier uit Californië" 
Een vrolijk spel in 3 bedrijven van PIET MOSSINKOFF Regie: P. Prince Grime: Th. v. Lamoen 

PLAATSBESPREKEN: In "De Orion": Zondags van 11-12 uur 
In "De Ark" ELKE Carnavalsdag van 12-1 uur 

Voor direct gevraagd : 

Nette Meisjes 
voor I i c  h t e  werkzaamheden. 
Hoog loon· Vrije bedrijfskleding 
BOGAERTS' Cartonnagefabriek 

BURGAKKER 15 - BOXTEL 

Met CARNAVAL te BOXTEL 
op 27 en 28 Februari en 1 Maart 1949 

naar Café "De Sportwereld" 
daar speelt NEDERLANDS-GROOTSTE

RADIO-Jazz-Zamba-Accordeon-ORGEL 
voor het EERST in NEDERLAND en wel te 

BOXTEL in Café JOH, V, RUN, Stationstraat 94 
• KOMT ZIEN en LUISTER

VERWARMDE ZAAL Aanbev. JOH. VAN RUN 

Koffie voor fijnproevers.'., 

Wanneer U nu werkelijk_ eens iets heel bij
zonders wilt hebben, neem dan een kopje 
gefiltreerde Douwe Egbercs koffie, vers gezet 
met kokende melk. Wat een aroma, wat een 
pittige smaak! 

BOXTEL, MARKT 19 

MAANDAGAVOND 28 FEBRUARI a.s. krijgt U een spannende, emotionele, prettige avond VOOR SLECHTS TWEE KWARTJES in het SINT PAULUS-JEUGDHUIS. 
Een prachtige Detectieve Sta ry ! 

,,De Geheimzinnige Mijnheer Falkema" in drie bedrijven. Aanvang 8 uur. E E N K A N S O P C A R N A V A LToegang vanaf 1 3 jaar 
Plaatsbespreken in het K.J.V.-huis, Zondag na de Hoogmis 

Koopt een lot ten bate van 

. het Instrumentenfonds 

van de R.K. Volksmuziekschool 
* Prachtige prijzen.

I' 

WASECHT TAFELKLEED 
IN LEUK RUITDESSIN 120 x 145 cm 

ZONDER PUNTEN 
f 5.95 

'J. J. Witteoeen 

BEPERKTE VOORRAAD 

Woninginrichting • Boxtel 

Altijd Heer 
Steeds bent U correct gekleed met een 

Hoed met opgezette rand 
Prijzen vanaf f 13.25 

in de moderne kleuren grijs • bruin • zwart 

H. van Eijck-de Louw 

\. 
Breukelsestraat 42 • Boxtel

,,/ 

·Hulp in de huishouding
Geen narigheid meer 
met V i s  b akk e n! 

Wij bakken voor U in onze moderne Elec1r. Yisbakoven 

Bij Vos uw Kaas 
en Vis gekocht
Het beste adres is 

Bie dt zich a an voor het 
maken van 

Dames- en Kinderkleding 
uitgezocht! 

Stationstraat 44 
Telefoon 527 

Thea v.d. Bongaardt 
Gediplomeerd Coupeuse 
T ongersestraat 8 • Boxtel 

,. _________ __, 

Wilt U met het voorjaar 
netjes en goe_dkoop wonen 

? 
■ 

Ja .... ? Leest U dit dan 

Onze winkel::collectie Behang, die we 
zo juist hebben ontvangen, breekt alle 
records sinds de oorlog. 
De prijs is toereikend voor iedere beurs. 
Eerste klas kwaliteit. 

Behang vanaf 60 et. per rol 

Haast U voor het maken uwer keus 
Tevens verkrijgbaar prima lijnolie grondverf 
♦ Diverse kleuren prima Lakverven
♦ voor binnen- en buitenwerk 
Borstelwerken Waterverf in pak_ken 
IKastpapieren Plakmeel en lijm 
Boenwas enz. Blancfix wit enz.

F. C. Spijkers
STATIONSTRAAT 37 VOS, Stationstr.44 Tel. 527 

\. 
26 FEBRUARI - 5 MAART 11111 

BOEKENWEEK 11111 .... 1111111 1111 11111 1111 11111 11111 

Koop deze-week tenminste één boek uit onze grote boeken- 1 �, 111 •3"
1 
•• _.,"'� Bij BOV e n d e e rt 1schat. Bij aankoop vanaf f 3,50, gratis de novelle "Twee 

1
Negerpopjes"; aan deze reclame is tevens een interessante 

I S h L d h d 1 prijsvraag verbonden. Vraag onze laatste catalogus, ev�ntueel C Oen- en e èr an e vorige nummers. - Voor Jonge mensen de speciale mtgave: "DE MUZE EN HET AMBACHT" f o,35. 
1 W�iii 

• LANGE Meisjeskousen vanaf 1.20
1 BOEKHANDEL ADR. HEINEN �-- Sportkousen alle maten v�naf 1.05 ·s-HERTOGENBOSCH • KERKSTRAA T 27 • TEL. 6645

1 1 Dameskousen en Herensokken 
Ook zonder inlevering kunt U bij ons terecht. SPECIAAL V-OOR DE CARNAV ALSDAGEN: BITTERKOEKJES, COCOSKOEKEN, ADVOCAAT. SCHIJVEN, PETIT FOURS, VICTORIAS, ZWITSERS, ALLERHANDE SPRITS, MERGPIJPJES MARSEPAINKOEKJES en wegens enorm succes nog 

een week SLAGROOM GEBAKJES . . . . . f 0,20 CHOCOLADEBOLLEN. MET SLAGROOM f 0,25 

Banketbakkerij A. van Duren-Schollen TELEFOON 274 BREUKELSESTRAAT 62, BOXTEL 

. vragen wij Uw aanda�ht voor: PLASTIC DAMES REGENMANTELS MET CAPUCHON 
speciale prijs . . . . . f 9,95 PLUCHE KARPETTEN 200 X 300 . . . . . f 99,75 235 X 325 . . . . . f 127,50 PRIMA BOUCLé LOPERS 
50 cm breed . . . . . . f 6,75 70 cm breed . . . . . . f 9,75 WITTE SCHILDERS OVERALLS prima kwaliteit . . . . . . f 9,65 TAININGSPAKJES in diverse maten vanaf . . . f 9,45 

Voor de a.s. H. Communie hebben wij een prachtcollectie JONGENS PAKJES MET PLUSFOURS EN KORTE PANTALON Koopt nu reeds, de sortering is nu op z'n best. Natuurlijk bij: 

M.P.ad.J3oomen.&ink 

BOXTEL 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73' Telef. 450 

11111 " 1111 .... 11111 11111 11111 11111 11111 " 

,. EEN FRAAIE COLLECTIE '\ 

Overgordijn stoffen 
in diverse dessins en kleuren 

vindt U bij ons geëtaleerd 

Handweef • Gobelin • Cretonne 
in prijzen van 8.95, 6.95, 4.95, 3.65 per meter 

* Desgewenst worden Uw gordijnen door ons 
vakkundig gemaakt en geplaatst. 

\. 'J. J. WittetJun Woninginrichting Boxtel

R.K.S. V. O.D. C. = - BOXTEL 
AFD. VOETBAL 

In verbana met het behaalde kampioenschap van ons eerste elftal van de 3e klas K.N.V.B., zullen spelers en bestuur 
Rec,ipiëren op Zaterdag 26 Februari a.s. in HOTEL BEKKERS, STATIONSPLEIN, BOXTEL van half vijf tot half zes. , HET BESTUUR. 

Speciaal voor de PlechtigeH. Communie 
is onze collectie beter dan .ooit! 

In elke prijsklasse bieden wij U iets bijzonders. Ziet onze étalages. 

Fa. A. van Vlerken 
BOSSCHEWEG 10 - BOXTEL 

JUWELIE R 
HORLOGER 

Winkelhuis te Boxtel 

Notaris P. Mertens te Boxtel zal aldaar in Hotel v. d. Ven Markt, op Maandagen 28 Fe • bruari en 7 Maart 1949, tel· kens nam. 5 uur, voor de Fam v. d. Biggelaar,PUBLIEK VERKOPEN:
Het winkel- en woonhuis met erf en tuin, gunstig gelegen aan de Bosscheweg 29 kadaster sectie K nr. 153 groot 4.53 aren. Het pand is voorzien van leiding voor water, gas, electdciteit en bevat: winkel, 2 ka· mers, opkamer, keuken, bijkeuken, schuurtje en boven 
slaapkamers, kelder. 

Stelt u prijs o p  degelijk en billijk
Aanvaarding behoudens ev-

B .IJ' Kle'1n maar Dapper vordering 7 April 1949. Beta ling uiterlijk 7 Juni 1949. Be-zichtiging: Dinsdagen e Schil!:�- i�
n

u!e�!�e:werk TeX tie I gen O eg !�e•:sa�g;� 4v::. de toewij •
C, Reijn, Liempde A 12 7 dus prijzen omlaag 

Nieuw l:rkend bedrijf 
DUS GOED WERK! 

Wij staan altijd voor u klaar 
zie onze étalage 

Jos. v. d. Laak 

Vraagt vrijblijvend prijs. Rechterstraat 67 • Boxtel 

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

Laat uw Tuin 
aanleggen en 
onderhouden 

door 
Gebr. v.d. Sande 

Bloemisten 
TONGEREN 56 



Bijlage 

!Bca&uu' s Cauéam, 
No. 222 - 25 FEBR. 1949 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Attentie: a.s. Zaterdag '26 Februari 
des avonds om 7 uur Lof met 
Veni Creator tot opening van het 
Veertigurengebed. 

Zondag Quinquagesima� 
27 Februari 1949. 

Vandaag vieren we de feestdag van St. 
Petrus Stoel te Antiochië, patroonfeest 
van onze parochie. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 1e 
schaal voor de Arme Kerken in ons Bis
dom, terwijl de 2e schaal gehouden 
wordt voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke beide collectes ten 
zeerste in uwe nÏilddadigheid worden 
aanbevolen. 
Vanwege het veertigurengebed zal het 
Allerheiligste voor de H. Mis van half 7 
worden uitgesteld. Hedenavond en 
Maandag- en Dinsdagavond om 7 uur 
Lof met predikatie door een Pater 
Jesuïet. 
Voor de leden der H. FAMILIE worden 
er geen biduren vastgesteld, omdat er 
velen in de onmogelijkheid verkeren 
's werkendags een bezoek aan onze kerk 
te brengen. Mogen ze vooral 's Zondags 
bizonder hun best doen en als 't enigs
zins kan 's morgens de H. Mis bijwonen. 
Dinsdagavond Te Deum tot sluiting van 
het veertigurengebed. 
Vanmiddag om 3 uur Gezamenlijk Bid
uur voor de leden van de Mariacongre
gatie en de· Mariagard� die verzocht 
worden de parochiebundel mee te bren
gen. Om het veertigurengebed zo goed 
mogelijk te doen slagen en te zorgen 
dat er voortdurend mensen aanwezig zijn 
om het H. Sacrament te aanbidden, heb
ben wij voor de parochie de volgende 

. biduren vastgesteld :7-8 uur: Onrooy, 
Onrooysestraat, Munsel; 8-9 uur: 
Nieuwstraat; 9-10 uur: Langenberg, 
Gemondse weg; 10-11: Stationsstraat;-
11-12: Kasteellaan, Ten Brinkstraat,
Frans Staelstraat, v. Coothstraat, Paral
lelweg Zuid; 12-1 uur: Rechterstraat; 
1-2: Burgakker, Raaphof, Markt, Roze
marijnstraat; 2-3 uur: Prins Hendrik
straat, Molenstraat; 3-4 uur: Eindho
vense weg; 4-5 uur: Kleinderliempde 
en Kleinderliempdseweg; 5-6 uur: Bos
scheweg, Selissen, Selissenwal, Heult;
6-7 uur: Duinendaal, Kerkstraat, Kop-

pel, Vicaris van Alphenlaan, Deken 
Spieringsstraat, Deken de Wijsstraat, Dr. 
Hoekstraat, Mgr. Wilmerstraat, Molen
pad en Molenwijk. 
Woensdag is het vasten en onthoudings
dag, zodat het op die dag verboden is, 
vlees en jus uit vlees te gebruiken en 
tevens de verplichting tot vasten bestaat 
voor allen die 21 jaar geworden zijn en 
hun 60e jaar nog niet zijn ingetreden, 
wanneer ze niet door ziekte of andere 
wettige reden ontslagen zijn. 
Woensdag zal de as gewijd worden voor 
de H. Mis van kwart voor 7. Op die 
dag zal de H. Communie worden uitge
reikt alleen onder de H.H. Missen. 
Voor en na de H.H. Missen zal de ge
wijde as worden uitgereikt. 
Gedurende de Maand Maart zal het 
iedere Woensdagavond lof zijn met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. 
Daarom is het ook op Woensdag des 
avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje 
en gebed tot St. Jozef. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje, waarna gelegenheid tot 
biechten tot 8 uur vanwege de eerste 
Vrijdag. 
Donderdagavond om 8 uur Katholieke 
Actie in het K.J.V.-huis. 
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand. 
De H. Mis van half 9 zal worden opge
dragen ter ere van het H. Hart, waar
onder algemene H. Communië 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 Prie,:;terzaterdag. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering 
van de zelatricen van de Bond van het 
H. Hart. 
Zaterdag is er gelegenheid om te biech
ten 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 het Lof wordt het Te 
Deum gezongen vanwege de verjaardag 
van de keuze en de kroning van Z. H. 
Paus Pius XII. Wij verzoeken de gelovi
gen in deze dagen veel te bidden voor 
de H Vader. 
A.s. Zondag zal in alle H.H. Missen een 
predikatie worden gehouden over het 
Miraculeuse H. Bloed, alsook over het
te vieren jubilé in dit jaar, waarna de 1e
schaal gehouden zal worden voor de vie
ring van het jubilé. 
Maandag en Woensdag van deze week 
is het 's morgens om half 9 katechismus
onderricht voor de jongens in de St. Pe
trusschool en Dinsdag en Dor ,derdag om
half 9 voor de meisjes op Duinendaal.
ter voorbereiding op de Plechtige H. 
Communie. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Wilhelmina v. d. Anker
Brands; z.a. gel. mndst. voor Josephus 
v. d. Laar; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Maria van Hal-van Esch; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Martinus Verleg, van
wege de retraitepenning; om half 8 gel
H. Mis voor Hermina Willems Heurkens

te Overloon overleden; z.a. gel. H. Mis 
voor Johan van Scherpenzeel te Den 
Haag overleden; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Cato Lammers; om half 9 gez. 
mndst. voor. Hendrica Veroude. 
Hedenavond om 7 uur plechtig Lof met 
predicatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. 
·nmlst. voor Harrie v. d. Wetering; z.a. 
gel. jrgt. voor Wilhelmus v. cl. Pasch; 
H. Ha.taltaar gel. 1-1. Mis voor Christina 
v. d. Ven-Schouten vanwege de verzeke
ring St. Willibrord; H. Bloedkapel gel.
H. Mis voor Johanna v. d. Boer van
wege de retraitepenning; om half 8 gel 
jrgt. voor Elizabeth Pelders; z.a. gel. 
mndst. voor Henri Weyers; H. Hartal
taar gel. jrgt. voor Marinus v. Uden en
Cornelia Schoones; om half 9 jrgt. voor
Hendrika v. d. Plas-Dirks; om half 10 
gez. Huwelijksmis. 
Hedenavond plechtig Lof met predikatie 
en Te Deum tot sluiting van het veer
tigurengebed. 
WOENSDAG: om kwart voór 7 gez.
mndst voor Jacoba v. d. Wetering-Jan
sen; z.a. gel. mndst. voor Martinus van
Asveld; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor
Henrica v. cl. Pasch de Bresser; H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor Huberdina 
Queens-Kusters vanwege de retraitepen
ning; om half 8 gel. H. Mis voor onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. jrgt. voor Eduard 
van Griensven; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Johanna Martens-Aarts; om
half 9 gel. H. Mis voor Cornelia Klaas-
sen-v. d. Rijt. 

• 

Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Joseph vanwege 
de maand Maart. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Hendrica v. Beurden-Ver
wetering; z.a. gel. H. Mis voor Tonnie 
Blummel; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Martina v. d. Pasch; H. Bioedkapel gel.
H. Mis voor Christina. v. d. Heuvel van
wege de Mariacongregatie; om half 8
gel. H. Mis voor Henriette Witteveen
Schöne; z.a. gel. H. Mis voor Cornelis
van Kessel; I-1. I-lartaltaar gel. jrgt. voor 
Adrianus Schellekens; om half 9 gel. I-1.
Mis voor Jan Luyben.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Theresia Spoorenberg-van El ten; 
z.a. gel. H. Mis voor Elizabeth van 
Heesch v. d. Bosch; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Christina v. d. Heuvel van
wege het gemeentepersoneel; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Cornelis v. cl. 
Besselaar vanwege de Broederschap van 
het H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis ter 
ere van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis 
voor Maria Koc:ne G11llis te Loosduinen 
overleden; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Adriana Schellekens v. d. Boog aard; om 
half 9 gel. H. Mis voor Maria van Hal
van Esch vanwege haar kleinkind. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna van Hamond-Hoff
mans; z.a. gel. H. Mis voor Adrianus 
v. d. Meyden; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Cornelis v. d. Besselaar vanwege d� 
leden van de R.K. Bouwvakarbeiders-
6ond; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Wilhelmina v. d. Anker-Brands vanwege 
de Broederschap van het H. Bloed; om
half 8 gel. H. Mis ter erè van het Onbe
vlekt Hart van Maria tot bekering van
de zondaars; z.a. gel. jrgt. voor Maria
Tielen-van Beurden; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Jo Bergman vanwege het
gez. personeel van de Raad van Arbeid·
om half 9 gel. H. Mis voor • Martinus
Giesbers. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donder
dag en Vrijdag gel. H. Mis voor Corne
lia Renders. Zaterdag voor een over
ledene. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Zondag Quinquagesima. 
27 Februari 1949. 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en half 11 de hoogmis met 
volkszang. De 1 e schaal is voor de kerk, 
de 2e schaal is voor de bijzondere 
noden. 

Nu vandaag wederom het VEERTIG
URENGEBED begonnen is, �ogen dit 
dagen zijn van eerherstel en van vernieu
wing onzer devotie tot het Allerheiligste 
Sacrament. Wij nodigen daarom een
ieder uit, iedere dag aan deze aanbid
ding te komen deelnemen. En bevelen 
daarbij in het bijzonder de uren tussen 
12 en 2 aan, voor diegenen die in de 
nabijheid van de kerk wonen. 

De leden van de Altaarwacht worden 
herinnerd aan het voor hen vastgestelde 
Biduur. 
Bij de communiebank is een schaal ge
plaatst, om te offeren voor bloemen en 
licht. 

De gewone bijeenkomsten van Santa 
Teresa en van de jongens H. Familie 
vervallen vandaag, doch de leden wor
den verzocht na de hoogmis ter aanbid
ding te komen: de meisjes nemen plaats 
aan de Epistel-zijde de jongens aan de 
Evangelie-zijde. 

Morgen en overmorgen komen de 
jongens van de Aloysiusschool om haff 
·10 ter aanbidding, en de jongens van de
Franciscus-school om 1 t uur. De meis
jes komen des middags om 2 uur . 

De H. Familie voor Meisjes en Moe
ders houden hun aanbiddingsuur Zon
dag, Maandag en Dinsdag om 3 uur (pa
rochiebundel meebrengen). 
Zaterdagavond om 7 uur Lof, waaronder
predikatie. (Parochie-bundel meebren
gen! 1) 

Maandag en Dinsdag - om 7 uur uit
stelling van het Allerheiligste; des 
avonds om 7 uur Lof met predikatie. 

Dinsdag - Octaafdag. van het feest 
van St. Petrus' Stoel te Antiochië: pa
troon onzer gemeente. 

Eerste dag van de maand Maart: in het 
bijzonder toegewijd aan de H. Jozef: 
elke Woensdag te zijner ere des avonds 
om half acht Lof. 

Woensdag ASWOENSDAG 
geboden vasten- en onthoudingsdag. As
wijding voor de H. Mis van 7 uur. 
Vóór en na de H. Missen is er gelegen
heid het askruisje te ontvangen. De be
tekenis hiervan is, dat men het voorne
men heeft de vastentijd in de geest van 
de H. Kerk door te brengen. O.a. door 
onthouding van wereldse vermaken, en 
het doen herleven van het schone ge
bruik van het dagelijks bijwonen van 
de H. Mis. 

Wij herinneren nog even aan onze 9 
Woensdagen-noveen, tot behoud van het 
Geloof enz. 

Om half 8 Lof ter ere van de H. Jozef. 
Donderdag - om 3 uur H. Familie 

voor de Moeders en Gehuwde Vrouwen; 
- van 6 tot 7 gelegenheid tot biechten
van half 8 tot half 9 H. Uur. 

Vrijdag - Eerste Vrijdag van de 
maand, om kwart voor 7 plechtige H. 
Mis ter ere van het H. Hart. Des avonds 
om half 8 Lof met oefening van eer
herstel. 

Zaterdag L Priesterzaterdag. 
Dit jaar zullen de lijdensmeditaties in 

onze kerk gehouden worden door de 
Weleerw. Heer J. A. van de Rijdt, oud
kapelaan onzer parochie: en wel op 
Woensdag des avonds om half 8, te be
ginnen Woensdag 9 Maart. 

ZONDAG: 6 uur 1.d. tot zekere in
tentie; 7 uur l.d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
1.d. voor overleden ouders (L); kwart 
over 9 l.d. voor de overleden leden van
O.D.C.; half elf hoogmis voor Johan van
de Nosterum vanwege de demobilisatie 
raad.

MAANDAG 28 Febr.: 7 uur, Maria
altaar l.d. voor Jan van Susante, van
wege 'n vriend; Familie-altaar l.d. voor 
Johanna Soeterings-Kruyssen, vanwege 
de kleinkinderen; kwart voor 8 Maria-. 
altaar l.j. voor Jacobus Withoos; Familie
altaar I.m. voor Josina van Grinsven-van 
Grinsven; half 9 gef. pl. gez. j. voor de 
Weled. Heer W. van Oerle. 

DINSDAG 1 Maart: 7 uur Maria
altaar I.m. voor Johan van de Nosterum; 
Familie-altaar I.m. voor Adrianus Wil
lems; kwart voor 8 Maria-altaar: l.d. 
voor Johanna van Hamond-Hofmans, 
vanwege vrienden en kennissen; Familie
altaar l.j. voor Cornelia v. d. Loo-v. d. 
Meyden; half 9 gez. d. voor Jan van 
Susan te. 

WOENSDAG 2 Maart: 7 uur gef. pl. 
gez. j. voor Thomas van Alphen en Jo
hanna Schellen z.e.; Maria-altaar; I.m. 
voor Joannes Hermanus Bax; Familie
altaar 1.d. voor Cato v. d. Wouw; kwart 
voor 8 I.m. voor Frans Veroude; zijaltaar 
l.d. voor Helena Bekers van der Steen,
vanwege kinderen en kleinkinderen; half 
9 1.d. voor Catharina Baayens-van 
Strijthoven. ' 



DONDERDAG 3 Maart: 7 uur gef. 
l.j. voor de heer Laurentius van Lieshout;
Maria-altaar l.d. voor Lies de Kort-v. d.
Elst, vanwege buurtbewoners van de van
Osch- en de van Leeuwenstraat; Familie
altaar l.d. voor Antonius Wagenaars,
echtgenote en zonen; kwart voor 8 l.j.
voor Theodorus Timmermans; zijaltaar
l.j. voor Maria Timmermans-van Ru
mund; half 9 l.d. voor Johan van de
Nosterum, vanwege de- buurt.

VRIJDAG: 4 Maart: kwart voor 7: 
gez. d. voor de leden van de Broeder
schap van het H. Hart; Maria-altaar I.m. 
voor Johannes Bergmans; Familie-altaar 
l.d. voor Piet Voets, vanwege de buurt;
kwart voor 8 l.j. voor Franciscus Boley;
zijaltaar l.d. voor Lambertus Cornelis

• Baayens; half 9 l.j. voor Theodora Jose
phina v. d. Plas-Clemens.

ZATERDAG 5 Maart: 7 uur gef. j.j.
voor mevrouw Johanna de Werd-van
Lieshout; Maria-altaar l.d. voor Theo
dorus Barten; Familie-altaar l.d. voor
Cornelis de Zeeuw en Johanna Maria
van Maren z.e.'; kwart voor 8 l.i. voor
Joh. v. d. Nosterum en Antonetta Kluit
mans z.e.; zijaltaar l.d. voor Petrus Pe
pinus Strijbos; half 9 gez. j. voor de
heer Henricus Bekkers. "

PAR. H. LAMBERTUS,'GEMONDE.
Zondag Quinquagesima. 
27 Februari 1949. 

ZONDAG half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Theodorus v. Kuringen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus v. Weert en Elisabeth de hsvr.; 9 
uur jrgt. voor Gerdina v. Weert. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 

• Cornelis Geerts en Petronella de hsvr.;
9 uur voor Joannes Geerts.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus Klomp,
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ida
hsvr. van Henricus Klomp.
VRIJDAG: eerste Vrijdag: half 8 jrgt.
voor Adrianus v. Eindhoven.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Andreas
v. Eindhoven en Theodora de hsvr.

Deze week zullen geschieden
Maandag H. Mis voor Laurentius v. d.
Berk te Olland overleden. Dinsdag H.
Mis voor Joannes In 't Zand te St.
Oedenrode overleden. Woensdag H. Mis
voor Joanna Maria v. Dinther vanwege
de buurt; H. Mis voor de Heer. Frans
Maas, Broederschap H. Bloed, Boxtel.
Donderdag twee ·H. Missen voor Adria
nus v. Gerwen vanwege de buurt. Vrij
dag twee H. Missen Josina v. Grinsven,
H. Hart. Zaterdag twee H. Missen voor
Adrianus v. Gerwen vanwege de buurt ..

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag Quinquagesima. 
27 Februari 1949. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor behou
den thuiskomst met behulp van 0. L. 
Vrouw v. Altijddurende Bijstand. Hierbij 

wordt de kerk met 'n kaars vereerd; 
half 9 H. Mis voor het welzijn van de 
parochie; 10 uur Hoogmis om God's 
zegeningen te verkrijgen over het be
waarschoolonderwijs. De eerste schaal 
is voor onze eigen kerk, de 2de voor 
B. N. Katholiek 11rnisfront wordt U 
aanbevolen. 
Vergadering v. St. Vincentiusvereniging. 
Vragen we aan de goede God de Zalig
verklaring van Frederik Ozanam, Stich
ter van de St. Vincentiusvereniging. 
Half 7 Lof met rozenhoedje om God's 
zegeningen te verkrijgen over "Orion" 
en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Agnes 
Kurstjens-Reuten; 8 uur gez. mndst. voor 
Johanna v. Heerebeek-de Beer; half 7 • 
Lof wegens sluiting van de aanbiddings
dag en opening van de maand Maart ter 
ere v. d. H. Jozef. 
DINSDAG •• 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; 10 
uur gez. jrgt. voor Gerardus v. d. Heij
den, Elisabeth Steenbakkers hsvr.; Hen
drikus Klomp, Ida v. d. Schoot hsvr. 
Half 7 Lof met Te Deum tot sluiting 
van het veertigurengebed. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor de 
heren Jacques v. Elk en Lambertus de 
zoon; 8 uur H. Mis voor Johannes Ge
rard Beqi.nan te Semarang overleden. 
Vóór de eerste H. Mis zal de as worden 
gewijd, welke as is ve.rwerKt uit de pal
men, welke op Palm-Zondag waren ge
wijd geweest. 's Avonds te half 8 plech
tige Kruisweg voor onze dierbare over
ledenen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Martina Nooten te Vlijmen overleden; 
8 uur H. Mis tot intentie van de leden 
der Godvruchtige vereniging ter ere v. 
d. H. l11eresia v. h. Kind Jezus.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor mej. An
na Maria Peijnenburg-v. d. Sande; 8 uur
gez. H. Mis vanwege dubbeltjespot voor
Johannes Willems.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
drika Veroude, in de parochie St. Petrus
overleden; 8 uur jrgt, voor Adrianus
Schelle.
BIECHTHOREN van half 3 tot 4 uur
en van 6 tot half 8; daarna Lof met
rozenhoedje, om het communisme van
ons af te mogen weren en opbloei van
het verenigingsleven te mogen verkrij
gen op katholieke grondslag.
30 dagen worden de gebeden verzocht·
voor Johannes v. Houtum, Maria v. Hal-·
v. Esch., in de parochie v. d. H. Petrus te
Boxtel, Martina Nooten te Vlijmen, Jo
hannes Willems, Adrianus Wilhelmus
Dankers, alhier, Johanna Maria op 't
Hoog-v. Zon te Oisterwijk en Henricus
v. Dijk in Indonesië overleden; verder
aanbevolen noveen ter ere v. d. H. Jozef
tot hulp voor de vervolgde kardinaal 
Jozef Mindszenty en de vervolgers van 
het christendom, opdat ze tot inkeer ko
men vóór hun afster....-en. 

Woensdag 2 Maart vieren we de 2de 

van de negen Woensdagen ter ere van 
de H. Jozef. 
Elders zullen geschieden in de week van 
27 Februari 1949 een H. Mis tot gene
zing van een zieke; een H. Mis tot bij
zondere intentie. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag Quinquagesima. 
27 Februari 1949. 

ZONDAG: half 7 I.m. voor Wilh. Snel
laars te Boxtel overL; 8 uur I.m. tot 
welzijn der parochie; 10 uur z.j. voor 
Frans v. d. Boer. 
Na de middag biechthoren van 2-3 en 
van 6-7 uur; 7 uur plechtig Lof, even
eens Maandag- en Dinsdagavond het 
Lof te half 7 met "Te Deum". De leden 
der Erewacht zullen hun aanbiddings-tijd 
vermeld vinden op een lijst achter in de 
kerk. 
Maandagnamiddag om half 3 aanbid
dingsoefening voor de leden der Meis
jes congregatie, Dinsdagnamiddag te half 
3 voor de leden der jongenscongregatie. 
MAANDAG: half 7 l.j. voor Hendr. v. 
d. Velden; 8 uur l.j. voor Joh. Smulders;
9 uur z.j. voor Maria Frans v. d. Boer.
DINSDAG: half 7 l.j. voor Corn. v.
Gerwen; 8 uur l.j. voor Maria v. d.
Velden; 9 uur z.j. voor Joh. Vissers.
WOENSDAG: As-Woensdag, geboden
vasten- en onthoudingsdag - vóór de
H. Mis van half 7 wijding der asch.
half 7 l.j. voor Anna Maria Corn v. Ger
wen; 8 uur l.j. voor Anna Maria v. d.
Velden; 9 uur z.j. voor Hendr. v. d.
Keer.
Woensdagavond 7 uur Lof ter ere van
St. Joseph. Ook de volgende Woensda
gen van de maand Maart om 7 uur Lof
ter ere van St. Joseph_, aan wiens ver
ering de maand Maart is toegewijd.
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Maria
Hendr. v. d. Keer; half 8 l.j. voor Hen
rica Joh. SmuJders; 8 uur l.j. voor Mart.
Jacobs en Petronella de hsvr.
VRIJDAG: Ie Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag biechthoren als
op Zaterdagen, d.i. na de middag van
2-3 uur en van 6-7 uur;
half 7 I.m. voor de bijz. noden der pa
rochianen; 7 uur l.j. voor Petrus Pen; 
half 8 z. mndst. voor de over!. familie 
v. Boeckel-v. Rumpt; deze H. Mis met
uitstelling van het Allerheiligste en Acte
van· Ereboete aan het Godd. Hart.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Theod. v.
d. Keer; half 8 l.j. voor Anna Maria Pe
trus Pen; 8 uur l.j. voor Theodora Ma
rinus Thomassen.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der
parochie; 8 uur l.j. voor Hendrica Pen;
10 uur z.j. voor Anna Maria v. d. Keer.'
30e Theodora Henr. v. Dijk-Spiekmans,
overleden te Ledeacker.
Gedoopt: Johanna Henrica Corn. doch
ter van Petrus Smulders-v. d. Heijden;
Maria Cath. dochter van Joh Ketelaars
v. d. Heuvel..

De leden van het Gezelschap van de 
Stille Omgang ter verering van het H. 
Sacrament van Mirakel van Amsterdam, 
worden beleefd, doch dringend verzocht 
de jaarlijkse contributie te voldoen a.s. 
Zondag na de Hoogmis in de Jongens
school. De contributie bedraagt 60 cent. 
Tevens bestaat er gelegenheid zich op te 
geven voor deelname aan de Stille Om
gang, welke dit jaar door onze Afdeling 
gehouden zal worden op Zondag 20 
Maart. Tot uiterlijk 6 Maart kan men 
zich opgeven. Kosten trein en bus f 5,50. 
De algemene intentie luidt: 
"Dat God allen, die te lijden hebben om 
Christus, met Zijn bijzondere genade
kracht moge zegenen." 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zondag Quinquagesima. 

27 Februari 1949. 

Vandaag om half 7 Uitstelling van het 
Allerheiligste. H.H. Missen om 7 uur, 
half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Pa
rochie. Tweede schaalcollecte voor ver
siering en licht ter ere van het H. Sa-· 
crament. Derde voor Bijz. Noden Epis
copaat en voor de nieuwe klokken. Na 
de middag om 3 uur oefening van het 
H. Uur. Om 6 uur Lof met preek ter
ere van het H. Sacrament.
Maandag en Dinsdag om half 7 uitstel
ling van het Allerheiligste en Communie 
uitreikên. H. H. Missen om half 8 en 
om 9 uur gez. H. Mis. Na de middag om 
3 uur oefening van het H. Ûur. 
's-Avonds om half 7 Lof met preek. 
Maandag tevens tot opening van de 
maand Maart. 
Woensdag, Aswoensdag, geboden vas
ten- en onthoudingsdag zal voor de H. 
Mis de· as gewijd worden en daarna 
voortdurend worden uitgedeeld. 
's Avonds om half 7 Lof ter ere van de 
H. Joseph.
Woensdag is het tevens de verjaardag 
van de Pauskeuze. De gelovigen )VOr
den verzocht veel voor Z. H. te bidden. 
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 der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jesus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken; om half 8 gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. 's Avonds om half 7 oefening
van de H. Kruisweg. Dit laatste gedu
rende de Vasten iedere Vrijdagavond.
Zaterdag: Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Martinus 
Brekelmans te Haaren overleden; half 9 
H. Mis voor onze militairen in Indië
en elders; 10 uur Hoogmis voor de
parochie: 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Alber-

tus van Raio; 9 uur gez. gef. jrgt. voor 
Christina van den Braak-Pijnenburg. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Adrianus 
Verhagen; 9 uur gez. gef. jrgt. voor 
Hendricus van den Braak. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor bijz. 
Intentie; 8 uur H. Mis voor Willibror
dus van den Braak. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Lam
bertus van der Lee. 
VRIJDAG: half 8 gez. mndst. voor Hen
ricus van Rulo. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Petronella v. d. Lee-v. Gorp. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag Quinquagesima. 
27 Februari 1949. 

Vandaag na de Hoogmis uitstelling van 
het H. Sacrament voor het veertiguren
gebed dat gedurende deze 3 dagen in 
onze kapel wordt gehouden. Deze avond 
om 8 uur Lof met rozenhoedje. 
Maandag: Uitstelling van het H. Sa
crament na de H. Mis van 7 uur. 
's avonds om 8 uur Lof. 
Dinsdag: Uitstelling na de H. Mis 
van 7 uur. 's avonds om 5 uur Lof met 
Te Deum. 
Woensdag: Aswoensdag Begin van 
de heilige Vastentijd. Om 7 uur wijding 
van de as, daarna uitdeling van het as
kruisje. Ook na de H. Mis om ongeveer 
8 uur, zal het askruisje gegeven worden. 
Aswoensdag is een geboden vasten- en 
onthoudingsdag. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: lste Vrijdag van de maand. Ge
durende de gehele dag uitstelling van 
het H. Sacrament. om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. om 8 uur 
Lof. � 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor Pastoor 
Otterbeek; 10 uur tot zekere intentie. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor behouden terug
keer uit Nederlands Indië. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Schapendonk; half 8 voor behouden 
terugkeer uit Nederlands Indië. 

-WOENSDAG: 7 uur voor Henrica Scha
kenraad-de Laat te 's-Hertogenbosch
overleden; half 8 voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek.
DONDERDAG: 7 uur voor Adriana
Kluytmans.
VRIJDAG: half 8 voor Mevrouw Hen
ket-Windstosser.
ZATERDAG: half 8 ter ere van 0. L.
Vrouw van Fatima.
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KATHOLIEK 

Een veilig Geleide 1 
Inderdaad een veilig geleide vinden wij, 
katholieken, jaarlijks in de Vastenbrief 
van het Nederlands Episcopaat. Het is 
wel mogelijk, dat de Episcopale brieven 
onder de bezettingstijd met meer studie 
werden beluisterd en doorgenomen ni'aar 
niemand zal toch kunnen ontkenn�n dat 
de Vastenbrieven van de laatste j�ren 
even rijk aan inhoud zijn en ook nu nog 
onze juiste levenshouding in de geestes
stroming van deze tijd klaar en helder 
bepalen. 
De laatste Brief behandelt de sociale 
problemen. Heeft de Kerk dan het recht 
ons- sociale wetten voor te houden? 
Moet de Kerk dan de wetten voor gaan 
schrijven over eigendom en arbeidsover
eenkomst?· 
De Kerk heeft inderdaad het recht maar 
bovendien heeft ze de plicht 0�1 met 
oppergezag te beslissen over kwesties 
van sociale en economische aard. Luistert 
wat hierover gezegd wordt in de Ency
cliek Quadragesimo Anno van Z. H. 
Paus Pius XI: 
"Zeker, aan de Kerk werd niet de taak 
opgelegd, de mensen te geleiden tot het 
vergankelijke en onbestendige maar tot 
het eeuwige geluk, ja zelfs 'meent de 
Kerk buiten haar bevoegdheid te gaan 
wanneer Zij zich zonder reden zou men'. 
gen in deze aardse aangelegenheden. 
Maar van de andere kant kan de Kerk 
zich in geen geval onttrekken aan de 
taak, door God Haar opgelegd, om Haar 
gezag te doen gelden in alle kwesties die 
de zedenwet raken. En omdat de Kerk 
de zedenwet in heel haar omvang moet 
verkon_digen en op de onderhouding er
van moet aandringen, daarom vallen niet 
alleen kwesties van sociale, maar ook 
van economische aard onder Onze be
voegdheid." 
�iehier de gro11:d, waarom het de plicht 
1s van het Episcopaat om ons te wijzen 
op onzi; plichten tegenover de eigendom, 
om ons te wijzen op de plaats die de 
arbeider in het maatschappelijk leven 
tegenover zijn patroon inneemt, over de 
rechten en de plichten, die uit de ver
houding tegenover zijn patroon voor 
hem volgen, op de rechtvaardigheid die 
ten grondslag liggen moet van de prij
zen. Dat hier heel wat te herzien valt 
binnen de grenzen van ons eigen landje 
zal voor ieder:, gezien de ervaring van 
de laatste jaren, wel erg duidelijk zijn. 
Maar dan kunnen we ook blij en geluk
kig· zijn, dat het ons zo gemakkelijk 
wordt gemaakt, doordat dit alles ons 
door de Bisschoppen overduidelijk 
wordt voorgehouden. En daarom hebben 
we geen excuus meer voor onze houding 
die verkeerd is tegenover onze werkge
ver. Daarom kunnen we misschien wel 
meeroepen, om onze rechten te verkrij
gen, maar dan missen we hiertoe het 
recht, als we zelf niet eerst onze plich
ten weten te vervullen. Onder de oorlog 
hadden we een houvast aan de herder
lijke brieven. Ze waren een ruggesteun 
voor ons volk, dat zo zwaar werd op de 
proef gesteld. -En nu, nu het wapenge
weld over de wereld nog steeds niet tot 
zwijgen kwam, en de oorlog van - de 
geesten voortwoedt, ook nu blijven deze 
woorden voor ons een veilig geleide, 
want nog steeds geldt Christus woord: 
"Ik zal met u zijn tot aan het einde der 
tijden". 

· Plaatselijk Nieuws
NED. KATH. SCHILDERSSCHOOL
,,ST. LUCAS".

Het is wellicht dienstig nog eens te wij
zen op de in Boxtel gevestigde Ned. 
Kath. Schildersschool "St. Lucas" waar 
jongens, die in het schildersvak �illen 
een goede opleiding kunnen krijgen. 
Het blijkt immers dat men van het be
staan dez.er school steeds nog niet vol
d<?,ende op de hoogte is. Nog minder 
weet men , dat dit de enige school in
Nederland is die op R.K. grondslag ge-
schoeid is__ • . • _ 
1?� school leidt volledig op voor de ves
t1gmgswe! in een 3-jarige winterdagcur
sus. De Jongens kunnen dus buiten de 
winte��anden, in een bedrijf werk-
7:aam z11n en hun theoretische en prac
t1sche sçhoolvorming dienstbaar maken 
aan depraktijk in en buiten de werk-
plaats. 
'De school leidt, op grond van het leer
programma ook op voor het midden
standsdiploma. De aan de school ver
bonden leraren voor het algemeen vor
mend onderwijs zijn volledig bevoegd 
meer zelfs dan dat 
O�ders: versta U ·daarom tijdig met de
Directeur der school en laat deze mooie 
gelegenheid U niet ontgaan. 
De bel�ngen van Uw jongen kunt U
thans dienen. De school is er. Zij wacht 
van nu af op de aanmeldingen voor de 
winterdagcursus t 949-1950. 

DIENSTJUBILEUM.

Dinsdag 8 Maart zal C. Voets zijn
.f-0-jarig dienstjubileum vieren bij de N.S.
Reeds 28 jaren vervult de jubilaris de 
verantwoordelijke functie van te sein
huiswachter.

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

GEMEENTERAADSVERGADERING 
Vanavond, Vrijdag 4 Maart, zal de ge
me<:ntera_�d om 7 uur in openbare verga�· 
dermg b11een komen, ter behandeling 
van een 18 punten tellende agenda, 
waarop o.a. voorkomt: 
E�n voorstel tot vaststelling van een 
nieuwe gemeenschappelijke regeling in
zake het kerkdorp Gemonde. 
Het voorstel strekt om via een oemeen
schappelijke regeling het kerkd�rp Ge
monde meer op te heffen tot een zelf
standige gemeenschap. 
SNOEIDEMONSTRATIE. 
Op Maandag 7 Maart a.s. zal er voor de 
leden . van de Tuinbouwbond, afdeling 
Boxtel, een snoeidemonstratie worden 
gehouden. Eventueel belangstellende niet
leden zijn eveneens welkom. Samen
komst te 2 uur n.m. aan het pakhuis van 
de C.A.V., Tongeren te Boxtel. De 
snoeidemonstratie zal worden oehouden 
in· de boomgaard van de Hee; L van 
Esch, Tongeren te Boxtel. Trouw� op
komst wordt verwacht 
P.S. Ook de leden �an de Tuinbouw
bond . van de afdelinoen: Gemonde 
'Liempde en Vught worden op deze de'. 
monstratie verwacht. 
GESLAAGD. 
Bij dè één dezer dagen te Utrecht ge
houden examens der E.N.S.A.LD., slaag: 
den de volgende dames: 
voor hoedenmodiste: Riek Zijlemans. 
voor kunstnijverheid: Dora Nas en 
Francien Huiberts 
v�or lingerie-coup�use: Nellie van Rooy, 
Riek v. d. Velden en Riet Denijs. 
voor coupeuse: Riek Quinten en Tonny 
Ophey 
voor costumière: Ciel Welling, Annie 
Kruissen, Bertha v. cl. Velden en Jean 
Robben. 
Geslaagden genoten hun opleiding bij 
mej. C. Entink, alhier. 
KATH. THUISFRONT, St. Petrus.
Door Willy en Marinus v. d. Oetelaar 
en Hendr. v. cl. Ven werd met de Vas
tenavonddagen met de rommelpot een 
bedrag van f 7;83 bij elkaar gerommeld 
voor Katholiek Thuisfront. 
Tonny en Janus Hensen Stationstraat 2 
haalden met de vasten�vonddagen met 
de rommelpot een bedrag van f 2,64 op 
voor Katholiek Thuisfront. 

tact met het Genootschap zullen onder
h�ude!) en daarbij kunnen genieten van 
z11n nike ervaringen en bezittingen. 
De directeur, de heer Th. van de 
Grienclt, gaf hiervan een overzicht en 
brach_t . o�der de aandacht hoe veelzijdig 
de 1111,1at1even van het Genootschap zijn 
geweest en hoe stimulerend is gewerkt 
om het �ultureel en maatschappelijk so
ciaal peil van onze bevolking te ver-
hogen. 
Het Genootscho·, beschikt ook over een 
bibliotheek van ,mooo boeken, terwijl in 
het Provinciaal Museum, naast een 
prachtcollectie schilderijen en kunstwer
ken, verzamelingen van historische en 
praehistorische voorwerpen en munten 
zijn ondergebracht. 
Door allerlei omstandigheden is in de 
loop der jaren het werkterrein van het 
G�_nootschap ingekrompen, doch er 
bl11ft nog voldoende over om werkzaam 
te blijven. Daarvoor worden nu de krin
gen bezocht en leden aangeworven. 
Het ledental is reeds gestegen van 850 
tot 1350 leden, zoals de voorzitter, Pas
toor A. Commissaris uit Oosterhout me
dedeelde. Ook Brabant's gemeentebestu
ren gaan meer belangstellino tonen door 
subsidiëring. ,., 
N_aclat de Zeereerw. Heer Aug. Com
missaris een lezing had gehouden over 
de grote Brabander Adrianus Oome de 
grondlegger van het bisdom Breda ' at
:end�erde de burgemeester van B�xtel 
•ri z11n dankwoord op de in BoxteJ ge
houden tentoonstelling van Boxtels 
kunstbezit en verzocht bij gelegenheid 
een beroep te mogen doen op het 
kunstbezit . van het Genootschap om 
daam1ede 111 Boxtel een expositie te ar
rangeren op het gemeentehuis waar een 
lokalitejt daarvoor blijvend is' ingericht. 
EIGEN LAND. 

Y_oor de heemkundige studiekring Boxtel 
hield de bekende fotograaf Martien 
Coppens, een voordracht over "Eigen 
land - de mens, het kind en het land
schap van Peel- en Kempenland". 
Aan de vertoning van de lichtbeelden 
van eigen . foto's liet de heer Coppens 
een zeer mteressante inleiding vooraf
gaan, waan::t bleek hoe ;:eer de::e foto
graaf aan het Brabantse land en het Bra
bantse volk is gehecht, hoe hij in zijn 
Peellands geboortedorp het leven - de 
m�nsen en de natuur - leerde kennen. 
Uit deze voordracht bleek hoe het werk 
van deze kunstenaar geheel in overeen-KATH. THUISFRONT St. Theresia 

Op de bruiloft van M. v. Oort en A 
de W?_I werd f 14,37 opgehaald. 
Een bi) gelegenheid van de uitvaart
dienst van sold. H. van Dijk gehouden 
collecte bracht f 15 ,- op. 

v. stem�ing is met zijn belangstelling en
zijn liefde voor de eenvoudige mensen 
van zijn land, die hij zo raak weet te 
typeren. Coppens' belangstelling vooral 
voor _ _  cl: men.�en van het platteland is 
veelz11d1g, h11 ziet hun deugden, maar 
evenzeer hun gebreken, doorvorst hun 
�arakter, slaat hen gade in hun werk en 
m hun ontspanning. 

Hartelijk dank! 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 22 tot en met 28 Februari 1949_ 
GEBOREN: Hendrina M. W. H. doch
ter van A. v. Rixtel en H.- M. Keu
rentjes - Geertruicle A dochter van J. 
v. Brunschot en G. A. Methorst - Hen
drikus J. J. zoon van C. J. Boeren en 
A. L. Verhoeven - Adriana J M J
dochter van C. H. Bevers en Th. ·M. �a� 
de Langenberg - Lambertus G. M. zoon 
van L. Persoons en J. P. A. Smarius -
Franciscus L. zoon van L. Fr. v. Oor
schot en Cl. Habraken - Johannes J. 
H. zoon van H. ]. v. cl. Bosch en A. M.
v. Oirschot - Maria C. G. dochter van
A. Rutten en G. M. Hofste, Esch.
GEHUWD: Albertus A. Verheijen en 
Gerdiqa C. Hoffmans - Wouterus H. 
Koppens en Adriana M. van Hooff
Johannes A. Verlouw en Helena M. A. 
Verhagen - Cornelis W. van der Staak
en Martina A. M. van den Heuvel -
Wilhelmus J. van den Bogaard en Jo
hanna Schellekens - Jacobus C. A. van 
der Burgt en Johanna H. Janssen -
Joannes Th. C. Jereskes en Gertrudus 
H. Meuwissen.
OVERLEDEN: Adrianus· van Eijndho
ven, oud 74 j11ren - Adriana Peijnen
burg, oud 74 jaren, weel. van J. Rade
makers. 
JAARVERGADERING 
R.K. LANDARBEIDERSBOND. 
De R.K. Landarbeidersbond St Deus
dedit", afd. Boxtel, hield Vrijdag· 25 Fe
bruari zijn jaarvergadering, welke vrij 
goed bezocht was en waarop voorzitter 
Valks en penningmeester De Dekker bij 
acclamatie herkozen werden. 
Het lid van het hoofdbestuur, de heer 
Gagelaonk, hield op deze bijeenkomst, 
welke tevens als propagandavergadering 
was bedoeld, een gloedvol betoog over 
het doel van de K.A.B.

PROPAGANDA- EN 
KRINGVERGARERING VAN HET 
PROVINCIAAL GENOOTSCHAP. 
J.I. Vrijdag werd op het gemeentehuis
een propaganda- en kringvergadering ge
houden van het Provinciaal Genoot
schap voor Kunsten en Wetenschappen. 
Bleef tot voor korte tijd het streven van 
het thans reeds 112 jaar be�taande Ge
nootschap beperkt tot een kleine kring 
van intellectuelen, na de doorgevoerde 
reorganisatie woi;dt samenwetking ge
zocht met in latere jaren tot stand geko
men verenigingen, wier doel is culturele 
verrijking van volk en gewest. 
Nu zijn in de provincie tot dat doel een 
dertiental kringen gevormd, die het con-

De strijd met de grond en de druk in 
de generaliteitsperiode hebben de Bra
�a�tse mens�.n een _zekere taaiheid ge
,,e� e11, die b11 sommigen soms in gierig
heid of_ hardheid kan ontaarden. Gulheid 
goe<l:1e1cl, gastvrijheid zijn de algemee� 
vcorkomencle karaktertrekken van eins 
volk - spreker maakte voor de West
Brabander enigszins een voorbehoud 
Als nadelige trek van het karakter va� 
d� /lr;;bander wordt wel eens gezegd, dat 
!111 _veel bdooft, maar weinig doet. De
111le1der mu dit als volgt willen rectifi
ceren: de Brabantse mens belooft uit
goedheid rn om iemand ter wille te zijn 
veel te veel, meer dan hij kan volbren
gen, nocii;ans doet hij ook veel. 
Op rake w ijzt s_childercle de heer Cop
p_ens het versc�1l tussen stad en dorp. 
I::en stad»)ICns 1s geneigd te zeggen tot 
een doriJst,cwoner: Hoe kun -je in zo'n 
dorp leven, maar spreker zou willen vra
gen: kan men f-et leven in de stad nog 
wel leven 1iocrncn? 
De �tadsmrns ,,vijst dan op muziekuit
voermgen, toneel- en cabaret- allemaal 
zaken die men veelal laat doen, op het 
d?rp doen ze zulke dingen zelf, daar be
zit men vooral de binding met de na
tuur, het eigen di�l�ct, dat dikwijls rijker 
en meer karaktenst1eke woorden en uit
drukl-.inP-en heeft dan het algemeen be
schaafd, en de vertrouwelijke connecties 
met de "'.v_�nmens. Spreker wees nog op 
de 0\·erbl11t(-elen van het oude volks
rech, in het tafelen nog bewaard. Het 
dorp heeft veel schoons weten, te behou
den en als men in de stad een schoon 
foest wil vier_en worden de schuttersgil
den mtgenod,gd om de fleur er aan te 
hrc1,gen. 
O"er z:jn rdoof tobt de Brabander 
no0it, hij disrnssieert daar niet over is 
derhah e niet op tegenweer ingesteld' en 
l�cpt m de grote stad daarom gemakke
l11k \·erloren. Het was echter sprekers 
overtuiging, dat dit bij de meesten weer 
teretht l,.omt. 
�a�, betreft de kinderfotografie zei de
mlemer nog, dat in onze kinderen, eer
der dan een vrolijke, uitbundige trek, 
een zekere weemoed en ernst is te on
derkennen. 
De heer Coppens ging toen over tot de 
rrojectie van een grote serie voortref
felijke foto's, die de grondslag zullen 
vcrmen voor een nieuw boek over Peel
en Kempenland. 
De aanwezigen hebben van dit gepro-
jecteerde album genoten. 
Het dankwoord van de Voorzitter werd' 
met een hartelijk applaus onderstreept. 

Toets der Critiek 

,, DE STIER UIT CALIFORNië" 
Tot voor enkele jaren terug no� was 
h�� bij Box�el's Toneel regel, om cl� tra
cl1tionele mtvoeringen op de Vasten
avonden, bij monde van haar voorzitter 
in te leiden met de wijze woorden va� 
Horatius: ,,Dulce est desi pere in loco", 
wat dan zoveel betekende als Het is 
goed op zijn tijd eens dwaas te ;ijn". 
Men is inmiddels van deze gewoonte af
gestapt; blijkbaar omdat men van elke 
Boxtelse toneelliefhebber meende te mo
gen verwachten, zo zoetjes aan wel te 
w_eten �at het dèze uitspraak is, die de 
mtvoenngen van Boxtel's Toneel met 
Carnaval telkens zo burlesk kleurt en 
dat_ het ook clèze stelling is, die door 
regisseur P. Prince als motief werd ge
nomen voor de uitwerking van het vro
lijke gegeven: ,,De Stier uit Californië" 
van P. Mossinkoff. 
Alles wat hierin kluchtig was, bleek nog 
eens onderstreept en geen scène was 
zonder humoristische i11'5lag onder de 
regisseurshanden vandaan gekomen ..... . 
Werden hierdoor het stuk en het spel 
geweld aangedaan? 
Mogelijk, doch daarover hebben wij ons 
't hoofd liever niet willen breken omdat 
bij de spelleiding kennelijk de (goede) 
bedoeling heeft voorgezeten om de aan
wezigen met een dol-dwaas geval vol 
schuimende humor en kanonnades �ees
tigheden, een onbezorgde avond in° càr
navalstijl te bereiden. 
Wij hebben onze critische geda�hten 
daarom maar laten varen en ons - zon
der te willen letten op sommige, wat al 
te nadrukkelijke geestigheden en een, 
qua gegeven, wat verwaterd derde be
drijf - gewillig overgegeven aan de 
,,sotternie", die ons onder droog-komi
scl1e aanvoering van een "enige" prof. 
Piekering werd gebracht door de uitge
streken en ijselijk waardig gespeelde Mr. 
Kouters,. alias De Olieneut; Adriaan, de 
huisknecht, (in de vertolking wars van 
alle toneelconventie); Mina, de keuken
meid, met haar gekruide humor; Miepie, 
het· raak getypeerde bakvisje, met alle 
pit, twinkelende coquetterie, innemende 
frisheià en cham1e der jeugu; Emmy, de 
vrouw des huizes, die een erg ondank
baar rolletje dankbaar behandelde; de 
"verschrikkelijke" Juffrouw l]zerbord en 
tenslotte nog de door de grimeur wat 
jong getroffen Stier, die het dwaze stel 
completerend, aardig wat leven in de 
brouwerij wist te brengen. 

Van het Missiefront 

Vrienden in Boxtel, 
Het is acht uur in de morgen. Vanuit de 
pastorie kijk ik in Gods vrije natuur van 
Besikama op Timor. Links van me staat 
de kerk, nog geheel van inlands mate
riaal: de wanden zijn van bebak, aaneen
geregen nerven van palmblaren; het dak 
is van alang-alang gras gemaakt. Alles 
wordt gedragen door een primitief, maar 
stevig binnenwerk. 
Er had eigenlijk al lang een nieuwe kerk 
moeten staan, maar de oorlog heeft de 
plannen hiervoor gedwarsboomd. Het 
kerkje ziet er echter behoorlijk uit en er 
is plaats in voor een duizend christenen. 
Voor me ligt een groot kerkplein, waar
op enige bomen staan, die vooral op 
Zondagmorgen met hun schaduw grote 
diensten bewijzen. Onder deze bomen 
wordt ook markt gehouden. Op een 
marktdag lopen de mensen kilometers 
ver om hier voor een paar dubbeltjes te 
verkopen en de • opbrengst weer om te 
zetten in andere waren. 
Achter het kerkplein liggen drie gebou
wen, fantastisch verscholen tussen de 
struiken en klapperbomen. Het zijn de 
school en onderwijzerswoningen. 
Op zo'n rustig uurtje als dit gaan mijn 
gedachten dikwijls terug naar Boxtel om 
enig punt van vergelijking te zoeken ..... 
en slechts tegenstellingen te vinden. 
Het leven is hier zo primitief eenvoudig 
en het speelt zich voor het grootste ge
deelte buiten af. Het maakt voor een 
jongen daarom bv. niet veel verschil uit, 
of hij thuis zit of bij een ander. Zo sla
pen hier enkele schooljongens in het 
schoolgebouw. Als ze maar een dak 
boven het hoofd hebben en een matje 
om op te slapen, dan zijn alle bezwaren 
opgeheven, want het eten maken ze zelf 
klaar. Op het ogenblik is dat wel wat 
moeilijk, omdat er geen maïs meer is en 
de rijst slechts schaars te krijgen is. Dat 
is trouwens een lekkernij, die de inlan
ders maar zelden eten, omdat die ti; 
duur voor hen is. Maïs wordt door iedere 
inlander zelf geteeld, doch nu er geen 
voorraden meer zijn heerst er begrijpe
lijkerwijze hongersnood. De mensen 
kappen nu sagobomen en uit het hout 
wordt meel gestampt. Daar bakken ze 
dan in klapperolie pannekoeken van. Dat 
is alles, behalve nog wat bittere groen
ten, die in het wild groeien. 
De oorzaak van de hongersnood, hier 
op Timor, ligt in de mislukte oogst. 
Dat is hier nog een groot probleem, om
dat niemand hier zo ve·rstandig is meer: 

• te verbouwen dan strikt noodzakelijk.·
Als de oogst dl!s mislukt, heeft hij niet 
genoeg. Het kan ook wel gebeuren dat 
hij tekort heeft, omdat hij te veel g�sten 
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OMGEVING 

St. Thomas 

Feestdag 7 Maart 

St. Tho�1as, we zien hem meestal afge
beeld 111 het kleed van St. Dominicus 
met op zijn borst een zon of een ster' 
als teken van de bizonclere verlichting' 
van zijn verstand door God. Op 7 Maart 
h�rdenken wij de 675e verjaardag van 
z11n sterfdag, 7 Maart 127 4. 
Met St. Thomas herdenken wij wel een 
van de grootste geestesmannen en theo
logen van alle tijden. Zijn voornaamste 
wer�, de Summa Theologica, een uiteen
zettmg en verklaring van onze gehele 
godsdienst, is het standaardwerk gewor
den van alle vojgende eeuwen tot op de 
dag van vandaág. Op het Concilie van 
Trente lag het naast de H. Schrift open
geslagen. 
Naast zijn diepgaande beschouwing had 
hij tevens een zeer wonderbaar gebeds-. 
leven, waarvan de innigheid en de 
��rmte nog voortleeft in de heerlijke en 
n_1_ke gebeden van Sacramentsdag. Bif 
z11n veel bewonderde grootheid bleef hij 
bescheiden, kinderlijk eenvoudig en har
telijk goed voor eenieder, die zijn raad 
inwon. Zijn goedheid straalde uit zijn 
gelaat. Wat hij aan kleren en andere 
zaken weg kon schenken, gaf hij spon
taan en met blijdschap. Niets wat over
bodig was, behield hij voor zich, ,om de 
nood van anderen te lenigen. 
En na zijn vroegtijdige dood, hij stierf op 
de leeftijd van 48 jaar in de abdij van 
Fossa Nova, leefden de vruchten van 
zijn studie voort in de vele werken van 
zijne hand verschenen. Hij ontving de 
titel van Kerkleraar en reeds in 1323 
werd hij tot de eer van de altaren ver
heven. Hij werd de Patroon van de 
scholen en van de Katholieke Philosophie 
en Theologie, doordat zijn werken op 
de seminaries werden voorgeschreven. 
ED: zo leeft na ruim 6 eeuwen zijn scher
pe geest nog voort in de godsdienstleer 
der l;I. Kerk van de 20e eeuw. 
Bidden wij op zijn feestdag, dat hij van
uit de hemel de H. Kerk mag bijstaan in 
de strijd tegen dwaling en ongeloof en 
dat hij verlichten mag het hart van de 
velen, wier verstand door de zonde is 
verduisterd, opdat zij het licht van het 
geloof met de hulp van Gods genade 
mogen terugvinden. 

kreeg, die stevig mee-aten en wat erg 
lang bleven. Daar mag hij volgens de 
hier geldende regels der wellevendheid 
n!�ts _ _  voor vragen en al evenmin mag 
hl) z11n ongenoegen laten blijken. _ 
Over een maand zal de honger echter 
wel weer_ voorbij zijn en dan kunnen zij 
weer opmeuw met hun domme practijken 
beginnen. Eten, eten, eten...... totdat 
alles op zekere dag weer op is en de 
boomvezels uitkomst moeten brengen. 
Geld kennen onze Belu's wel, maar heeft 
voor hen een heel andere waarde dan 
voor ons. Papier heeft practisch geen 
waarde. Zij zien het liefst koper of zil
ver door hun vingers glijden en het laat
ste is voor hen van dubbel zoveel bete
kenis. Voor papieren geld kopen ze aan
stonds goederen, maar het zilveren geld 
smelten ze om tot 1-ingen en andere 
sieraden 
En hoe staat het met het godsdienstig 
leven? zult U vragen. Erg diep zit de 
godsdienst hier nog niet geworteld. Het 
christendom is hier nog erg jong en de 
gebieden zijn te groot om alles goed te 
verzorgen. Het gebied hier bv. heeft 'de 
grootte van de Meierij en tot nu toe· zat
hier maar een priester. Waarschijnlijk 
zal er nog een aan toegevoegd worden, 
terwijl ook ik hier misschien straks mijn 
werkkring zal krijgen. Voorlopig blijft 
het nog blokken geblazen: als maar 
talen leren! 
Al� hier straks twee priesters zullen zijn, 
knigen alle mensen iedere maand een 
keer de gelegenheid om de H. Mis bij 
te wonen, te biechten, de H. Communie 
te ontvangen en een instructie te horen. 
Verder is er nog gelegenheid kerkelijk 
te trouwen, gedoopt te worden en als 
gelobfsleerting door de gebedsleraren op 
het doopsel voorbereid te· 'worden. 
Die gebeclsleraren hebben de taak om 
de gelovigen te onderrichten en het ge
loof ?P peil te houden, gedurende de 
afwezigheid van de missionaris 
De mensen lopen hier soms t 5° km ver 

. om te biechten ep de H. Mis bij te wo
nen en blijven 's nachts rond de pastorie 
overnachten. Zij hebben er dus aardig 
wat voor over. 
Van mijn eigen practijk valt weinig te 
zeggen. !k wordt op het ogenblik nog te 
zeer bezig gehouden door mijn studie om 
veel meer te doen dan de H. Mis te 
lezen en de zieken nog wat te verzorgen. 
De dokter zit hier n.l. 80 km vandaan. 
Een volgende keer hoop ik echter wat 
meer over mijn eigen werk te kunnen 
vertellen. Vergeet vooral niet om in Uw
gebed aan deze mensen, die het chris
telijk geloof zo graag kennen, te ·denken. 
Dan wordt het een wederzijdse belofte .. 

Pater W. Meulendijk S.V.D. 



Historische Verrekijker 
DE CLARISSEN TE B_OXTEL. 

Eenvoudige nonnen van een beschou
wende orde plegen niet veel geschiede
nis te maken. In de stille beslotenheid 
van hun klooster leiden zij een God wel
gevallig leven, brengen zij hun dagen 
door in gebed en geestelijke oefeningen. 
Zo enige mensen de rust, de orde en 
de vrede liefhebben, dan. zijn het zeker 
slotzusters. Hun aanwezigheid treedt in 
vredestijd bijna alleen naar buiten door 
het conventsklokje, de gebedsuren klep
pend. 
In tijden van beroerten en- oorlog echter 
worden ook de zusters vaak in hun 
vroom bestaan verstoord. Dan beginnen 
ook de bronnen voor hun historie te 
vloeien. Het zijn dan ook voornamelijk 
de verstoringen van het geordende kloos
terleven, die aan het nageslacht worden 
overgeleverd. 
Het mogen huisvesten van zo'n vredig 
klooster binnen hun stad of in hun dorp 
werd door de bewoners als een niet ge
noeg te waarderen goed beschouwd. De 
lotgevallen van het klooster gingen de 
plaatsgenoten zeer ter harte. Zij leefden 
met het klooster mee en gaven daarvan, 
wanneer rampspoed de kloostergemeen
schap treft, onverholen blijk. Maar het 
treft U als iets schrijnends dat, wanneer 
een klooster gedoemd wordt om uit te 
sterven en tenslotte wordt opgeheven, 
de herinnering aan zijn zegenrijk be
staan niet alleen langzamerhand ver
flauwt, maar tenslotte geheel schijnt uit
gebannen. Ongeveer tweehonderd en 
vijftig jaren - van 1472 tot 1717 -
heeft het klooster "St. Elisabethsdal" in 
Boxtel bestaan, daarna hebben moker en 
houweel hun werk grondig gedaan: geen 
steen is er van blijven staan en ook bui
ten het stoffelijke is er geen vroom ver
haal, geen legende, geen gedachte die 
aan dit klooster herinnert - deze stille 
hof, die vaak de bloem van de dochters 
uit plaats en gewest hield omsloten. 

Actuë1e Citaten 

DEMOCRATIE. 
Wij lazen dezer dagen in een groot 
dagblad, dat de regering van mening 
is, dat het communisme op de eerste 
plaats met geestelijke middelen be
streden moet worden en dat zij er 
daarom geen bezwaar tegen kan heb
ben, communisten toe te laten in 
Overheidsfuncties. Als dit bericht op 
waarheid berust, dan dunkt ons, dat 
deze regering in haar democratische 
gezindheid nog bij lange niet pro
gressief genoeg is. Wij zouden haar 
veeleer willen suggereren, onmiddel
lijk aan de C.P.N. de gewichtigste 
burgermeesterplaatsen van ons bene
pen landje aan te bieden, en, niet te 
vergeten, een behoorlijk aantal mi
nisterzetels. Voorts zijn er nog veel 
functies, zoals die van Commissaris 
van politie ofwel leidende posities 
aan Departementen, in leger en vloot 
enz. waar de communisten zich 
zeker op hun plaats zullen voelen en 
met alle toewijding het werk ter hand 
;zullen nemen. Per slot van rekening 
hebben wij ook aan deze miskende 
burgers van de staat der Nederlan
den nog iets goed te maken. Ze zijn 
nu al zo lang en zo hard uitgekreten 
voor al wat lelijk is, dat een echt 
royaal democratisch amende honora
ble wel degelijk op haar plaats is. 
,'v1aar ja, de progressieven moeten nu 
eenmaal altijd tegen de tijdstroom 
optornen. Doch houd goede moed, 
regering, de aanhouder wint. 

(De Linie). 

CONTACT MET INDië. 
Iedere soldaat, die uit Indonesië te
rugkomt in Nederland, is welkom, 
dat staat voorop, maar reeds nu heeft 
de practijk geleerd, dat een aantal 
van hen na hun terugkeer teleurge
steld werd en toen met klachten 
kwam: ,,Had ik dat baantje in Indië 
m:iar genomen, dat ik daar toen krij
gen kon ...... 
"Ik zou de ouders en verdere familie 
willen vragen in hun brieven een zo 
getrouw en objectief mogelijk beeld 
te willen geven van de verhouding op 
-de arbeidsmarkt in hun streek,
Weliswaar doen wij in officiële 
voorlichting aan de troep - hetzelf
de, maar dikwijls is het practisch on
mogelijk voor ieder afzonderlijk een 
beeld te geven van hetgeen iedere 
demobiliserende persoonlijk in Ne
derland bij zijn terugkeer te wachten 
staat. Dat kunnen de ouders en fami
lieleden zelf veel beter doen. 

(Directeur Demobilisatie K. L.) 

HUISHOUDING-ECONOMIE. 
HUISVROUW-ECONOME. 

"Die Weltwoche" vertelt het een en 
ander over de "brillant girl no. 1" 
van de A�elsaksische landen, de 
Engelse vrouwelijke econoom Bar
bara Ward. Deze vier-en-dertig-jari
ge Katholieke vrouw, die verschillen
de opmerkelijke boeken heeft gepu
bliceerd en toch helemaal niets van 
een blauwkous heeft. is assistent
editor van het beroemde economi
sche weekblad "The Economist" en 
wordt beschouwd als één der beste 
Engelse beoefenaarsters van haar 
wetenschap. 
Het Zwitserse blad vindt het bijzon
der opmerkelijk, dat een vrouw in 
deze wetenschap zoveel presteert. 
Wij ook, al wordt onze verwondering 
wat getemperd door de gedachte, dat 
economie toch eigenlijk niets anders 
betekent dan huishouding. Het is 
tenslotte hetzelfde talent, dat ook 
vele van onze huismoeders· op een
voudiger manier tonen, wanneer ze 
in de gecompliceerdste situaties de 
eindjes toch nog aan elkaar weten te 
knopen (De Linie) 

In de wem,ge oude plaatselijke archiva
lia zijn enige schamele gegevens te vin
den en er is één perceelsnaam, de Kloos
terbeek, of op zijn Boxtels: de Klooster
se Bleik geheten, die de tand des tijds 
heeft getrotseerd, maar in de memorie 
der ingezetenen is het bestaan van dit 
klooster volledig uitgeblust. 
Een schoner resultaat hebben indertijd 
Hunne Hoogmogenden zich zeker nau
welijks kunnen indenken! 
Het is pater David de Kok O.F.M., die 
zich voor de· geschiedschrijving van het 
Franciscaanse leven in Nederland zeer 
verdienstelijk heeft gemaakt. Hij heeft 
ook in de ·Bossche Bijdragen en in 
Taxandria de inventaris van het archief 
der Clarissen te Megen en vele oorkon
den in dat archief berustende gepubli
ceerd. 
In zijn inleiding op de belangrijke publi
catie in de Bossche bijdragen zegt de 
schrijver, dat de zusters in Megen een 
grote verzameling documenten bezitten, 
waarvan de meeste betrekking hebben 
op de Clarissenkloosters van Boxtel en 
Megen. Zorgvuldig hebben de zpsters 
haar stukken bewaard tijdens de troebele 
dagen der protestantse overheersing in 
de tvleierij, maar zij kenden blijkbaar 
geen middel om ze tegen de vocht te be
schermen, want toen de abdis ze aan 
pater de Kok ter hand stelde was van 
zeer vele geen letter meer te zien. Ge
holpen door een scheikundige heeft hij 
echter het schrift van bijna elk docu
ment geheel kunnen ophalen. 
De gemeentelijke archiefstukken bepa
len zich tot enige rekeningen van de 
Tafel van de H. Geest (de kerkelijke 
armenzorg) een kerkrekening en een 
gemeenterekening, alle uit het eerste 
kwart der 17e eeuw, waarin enige posten 
over de Boxtelse Clarissen voorkomen. 
Een volgende maal zal over de stichting 
van het klooster der Boxtelse Clarissen 
een en ander worden medegedeeld. 

Tuinbouw 
Spinazie. De spinazie is de eerste 
voorjaarsgroente, welke we uit onze tuin 
halen en is daarom ook in alle particu: 
liere tuinen te vinden. 
Grondbewerking en bemesting. Het is 
niet gewenst spinazie te zaaien op grond 
die kort te voren diep· bewerkt is. Als 
we in onze tuin een stukje grond heb
ben, -dat aan de Noordzijde door een 
haag, muur of schutting is beschut, dan 
zullen we dat benutten voor de spinazie. 
Dit kan de oogst belangrijk vervroegen. 
We geven een flinke stalmest bemesting, 
welke we zeer gelijkmatig dienen onder 
te werken. De mest vooral niet te diep 
wegstoppen. Verder dient deze bemes
ting no<> te worden aangevuld met kunst
mest. De kunstmest geeft men in de 
vorm van zw:ivelzure ammoniak of kalk
ammonsalpeter. Een hoeveelheid van 3 à 
4 kg per are. 
De fosfor geeft men in de vorm 
van super. De hoeveelheid is afhankelijk 
van de voorraad in de grond. De kali 
geeft men liefst in de vorm van Patent 
Kali pl.m. 4 kg per are. Tegen dat het 
veld dicht gaat groeien, geeft men nog 
een overbemesting van 2 kg Kalksalpeter 
per are. 
Zaaien. De tijd van zaaien is nu direct. 
Men gebruikt ongeveer 5 kg zaad per 
are (d.i. 1 pond per 10 1112). Men kan het 
zaad ook vooral weken en voorkiemen. 
Men weekt het zaad 2 X 24 uur in wa
ter, waarna men het op een hoopje laat 
kiemen. Zodra het zaad kiemt moet het 
worden uitgezaaid. Het zaad moet goed 
worden ingeharkt. Daarna het bed aan
kloppen. De opbrengst is 2 à 3 kg per 
vierkante meter. 
Rassen: In het vroege voorjaar gebruikt 
men steeds scherpzadige rassen. Deze 
groeien het snelste. Later gebruikt men 
rondzadige rassen. Deze groeien lang
zamer en schieten later door. Op het 
ogenblik gebruiken we: Breedblad
Scherpzaad-Zomer of selecties hieruit, 
zoals: !deal, Vroeg Reuzenblad, Amster-
dams Reuzenblad. _ 
In April of later gebruiken we rondzadi
ge rassen, zoals: Viroflay, viking, No
bel en Koning van Denemarken. • 

Raapstelen of kelen. - Zaai van deze 
groente vooral niet te ·veel, want deze 
groente is alleen in tel zolang de andere 
voorjaarsgroenten nog schaars en duur 
zijn. Dicht zaaien is gewenst, anders 
wordt het gewas te grof, iets wat de 
kwaliteit zeer benadeeld. Flink wat stal
mest inwerken en bijmesten met 3 à 4 
kg stikstof per are. Het zaad goed in
harken en het bed vast kloppen. Denk 
aan de mussen. Deze zijn zot op dit 
zaad. Zaaitijd is begin Maart. Zaadbe
hoefte ½ ons rer 10 vierkante meter.
Zodra het loo een lengte heeft van 
ruim 10 cm kunnen de raapstelen wor
den geoogst. 

Tuinboon. - De tuinboon, hier beter 
bekend onder de naam van flodderboon, 
grote boon of lapboon, is een uitgespro
ken voorjaarsgewas, dat goed bestand is 
tegen ongunstige weersinvloeden. Bij 
warm weer verloopt de .vruchtzetting van 
de tuinboon zeer ongunstig. Voor het 
welslagen van deze teelt is dus vroeg 
zaaien een eerste vereiste. Aan de bo
de.m stelt de tuinboon niet zo'n hoge 
eisen dan veel andere groentengewassen. 
men moet natuurlijk wel zorgen dat er 
voldoende voedsel in de bodem aanwezig 
is. De tuinbonen worden liefst op rijen 
gezaaid. Men plaatst de rijen 60 à 70 
cm uit elkaar. Op de rij komen de bonen 
10 cm uit elkaar te liggen. Per are heeft 
men dan pl.m. 2 kg zaadbonen nodig. 
Zodra de onderste vruchten flink gezet 
zijn neemt men de toppen uit de plan
ten. Hierdoor vervroegt men de oogst. 
Het topp·en is tevens een middel om 
luisaantasting te voorkomen. Veel ge
bruikte tuinbonenrassen zijn: Vroege 
brede witkiem, Lange hangers, Drie
maal wit e.a 

Radijs. - Ook de radijs kan reeds in 
Maart gezaaid worden. De opkomende 
radijsplantjes zijn echter gevoelig voor 
vorst, ,zodat de vroege zaaisels nog wel 
eens mislukken. Men moet vooral niet 
te dicht zaaien, want te d�ht staande 
radijs vormt geen knolletjes. 
Komt de radijs te dicht op dan uitdun
nen op 5 à 6 cm. Flink stalmest inwer
ken en zo mogelijk nog aanvullen met 
gemengde meststoffen, zoals Asef of 
Granumix e.a. Men heeft twee soorten 
radijs, wat betreft de knolvorm: 

1 ronde - 2 half lange 
De ronde worden het meest gebruikt. 
Verder kan men ze nog verdelen naar 
de kleur in: Scharlakenrode - rode wit
punt - en witte radijs. De laatste komt 
echter maar sporadisch voor. 
Na het zaaien het zaad inharken en het 
bed aankloppen. 
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DE zaak met 

DE service! 

Wij helpen U desgewenst met 
een betalingsregeling, die aanpast 
aan de moeilijke tijdsomstandig, 
heden 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.O.C." 

Feest bij 0.0.C. 

Zaterdag en Zondag stonden in het 
teken van de feestelijke herdenking van 
het behalen van het kampioenschap van 
het eerste elftal van 0.0.C. 
Zaterdag recipieerden de feestelingen in 
Hotel Bekkers. Tijdens deze druk be
zochte receptie, kwam op ondubbelzin
nige wijze tot uiting de grote sympathie 
die 0.0.C. geniet zowel binnen als bui
ten Boxtel. Van ver buiten Boxtel kwa
men deputaties van verenigingen monde
ling hun gelukwensen aanbieden, waar
bij de gebruikelijke bloemen vanzelfspre
kend niet ontbraken. De scheidsrechters
vereniging, afdeling Eindhoven, meende 
(tegen de gewoonte in) op deze receptie 
niet te mogen ontbreken en de secretaris 
bracht dank aan 0.0.C. voor de sporti
viteit, waardoor zij zich heeft doen ken
nen als een der beste verenigingen uit de 
omtrek. Ook van de scheidsrechtersver
eniging, afdeling Tilburg, kwam een ge
lukwens binnen. Van de vele felicitaties 
uit eigen plaats noemen wij de geluk
wensen van de K.A.B. en de zusterver
eniging "Boxtel" die haar gelukwensen 
vergezeld deed gaan van een prachtige 
bloemenmand. Het voltallige Junioren
bestuur was eveneens aanwezig en bood 
de spelers cigaretten aan, waarbij de 
Voorzitter, de !-leer Havermans, dank 
bracht aan de spelers voor de vele ge
noeglijke uren aan zijn jongens ver
schaft. Nadrukkelijk beklemtoonde spre- \ 
ker de grote waarde die er uitgaat van 
goede maar vooral sportieve wedstrijden 
voor de jongeren. Weest er van over
tuigd, aldus spreker, dat de jeugd jullie 
verrichtingen met intense belangstelling 
volgt, en nienige jongen 's nachts droomt 
om ook eens in dat eerste elftal te ko
men. Een zeer gewaardeerde attentie 
kwam van de terrein-knechten, cte Gebr. 
van Osch en de spelers zullen van het 
cadeautje wel een nopd gebruik hebben 
gemaakt. Van de Firma Bovendec 
kwam een nieuwe bal binnen. 
Om half 8 werden snelers en Bestuur aan 
een welvoorziene koffietafel genodigd in 
Hotel Theuwkens, aangeboden door de 
supporters van 0.0.C. Uit de suppor
ters had zich een commissie gevormd, 
waarvan de voorzitter, de Heer v. d. 
Vorst. de spelers tijdens de koffietafel 
cadeaux aanbood in de vorm van een 
zwaar verzilverde cigarettenkoker en 
een paar Rood Wit Blauwe kousen. Ook 
de Heer Jackson werd in de huldiging 
betrokken en ontving voor zijn vrouw 
een prachtige fruitschaal met inscriptie. 
De voorzitter van 0.0.C. dankte de 
Heer v. d. Vorst voor zijn welgemeende 
woorden en de prachtige cadeaux, en 
verzocht deze dank over te willen bren
gen aan de supporters. Even moest wor
den onderbroken voor de zeer gewaar
deerde attentie van de Gildenbonds Har
monie, bestaande uit een muzikale sere
nade, waarbij door de respectievelijke 
voorzitters hartelijke woorden werden 
gesproken. 
Na dit officiële gedeelte werd de avond 
in gezellig samenzijn doorgebracht. 
De Zondag begon met een H. Mis in de 
kerk van het H. Hart, opgedragen door 
de adviseur van 0.0.C. 's Middags gin
gen de veteranen elkaar gemoedelijk te 
lijf, waarbij de lachspieren danig in be
weging kwamen. 
Om half 3 volgde de hoofdschotel van 
het program: de wedstr,ijd 0.0.C.-

S.C.H. Het was jammer dat het weer
voor voetbal zo uitzonderlijk slecht was, 
wat echter niet wegneemt, dat we toch 
nog een behoorlijke wedstrijd te zien 
kregen • en we verschillende staaltjes van 
technisch goed voetbal hebben kunnen 
bewonderen van beide zijden, vooral het 
derde doelpunt van 0.0.C. was ·een 
juweel. 
De wedstrijd eindigde in een gelijk spel 
3-3. Jammer was het, dat de 0.D.C.
rechtsbuiten Bergwerff in deze wedstrijd 
een ernstige enkelblessure opliep, waar
door hii. naar wij bij nadere informatie 
te vrezen kregen, de komende promotie 
niet van de partij zal ltunnen zijn. Na 
deze wedstrijd verenigde spelers en ge
nodigden zich aan een welvoorziene kof
fietafel in Hotel Bekkers, waarna de gas
ten huiswaarts keerden en 0.0.C. in 
intieme kring de avond verder door
bracht. Vermeld dient nog dat de O.D.C.
Harmonie zich 's middags weer van haar 
beste zijde liet horen. 
Het tweede elftal van 0.0.C. besloot de 
competitie met een flinke overwinning 
op Helvoirt, zodat de kans op de twee
de plaats blijft bestaan. 

-0-

Tijdens de feestelijkheden van 0.0.C. is 
Zaterdag door een der bestuursleden een 
vulpenhouder verloren. De eerlijke vin
der kan deze terugbezorgen bij de secre
taris van 0.0.C., Ridder v. Cuykstraat 
6, Boxtel. 
Naar dè Sportkroniek vermeldt speelt 
Tivoli haar promotiewedstrijden op het 
Eindhoventerrein. 
O.D.C.-JUNIOREN. 
De 0.0.C.-jeugd voelde zich vorige 
week blijkbaar niet in feeststemming, 
want geen enkel elftal bracht het tot een 
overwinning al waren de resultaten toch 
heel bevredigend. 
ODC 7 heeft nu eindelijk hàar nom1ale 
vorm te pakken en telt weer terdege 
mee. ODC 8 is door 'n paar nederlagen 
wat afgezakt, maar blijft tot een der 
sterksten behoren, terwijl ODC 9 dap
per blijft volhouden en steeds betere 
resultaten weet te behalen. 
Het programma voor deze week luidt: 
Zaterdag: Schijndel 7-0DC 7 

ODC. 8-Schijndel 8 
Boxtel 6-0DC 9 
Essche Boys-ODC comb. 

Zondag: Rhode 4-0DC 4 
Wilhelmina 9-0DC 6 

De wedstrijd ODC 5-Avanti 4 werd 
afgelast, mogelijk wordt voor ODC 5 'n 
andere wedstrijd vastgesteld. 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel 3 had Zondag weinig moeite met 
het onvolledige O.J.C. 3, getuige de 8-0 
monsterzege. , 
De overige senioren-elftallen lagen stil. 

Nu Boxtel feitelijk zonder eerste elftal 
zit, zal alle aandacht voorlopig wel op 
de gedragingen van het kampioenselftal 
in spe gevestigd blijven. Zondag bindt 
het de (ogenschijnlijk gemakkelijke) 
strijd aan met Maliskamp. 

D.V.C. - Opijnen 3 - t.
Deze belangrijke wedstrijd voor de on
derste plaats eindigde in een verdiende 
3-1 overwinning voor de Liempdena
ren, die lieten zien, <lat zij de kunst van 
voetbalfen nog lang niet verleerd zijn, als 
de nood aan de man komt. Voor de rust 

speelde DVG met 'de wind in de rug·en 
wist Opijnen geheel op eigen speelhelft 
te houden. Slechts drie keer kwam Opij
nen in deze periode in het doelgebied 
van DVG en was hierbij nog niet eens 
gevaarlijk. Hoewel een goede balcontro
le met deze sterke wind bijna onmogelijk 
was, ontwikkelde zich toch een aardig 
spelletje voetbal. Reeds na tien minuten 
opende de middenvoor van DVG de 
score, nadat eerst de rechtsbuiten de 
-Opijnen-keeper met een hard schot op
de proef had gesteld. 1-0 DVG bleef 
het heft in handen houden en stichtte 
met snelle aanvallen grote verwarring in 
de Opijnen-achterhoede. Een paar minu
ten voor de rust had DVG opnieuw 
succes toen de DVG-rechtsbinnen na
mooi samenspel de bal liet liggen voor 
de midvoor die onhoudbaar over het 
hoofd van de 0-<loelman inschoot 2-0. 
Ook na de rust, met de wind tegen,
hield DVG het beste van het spel, en 
was voortdurend in de aanval. Te ver 
opdringen werd hen echter noodlottig. Bij 
een aanval der gasten, werd de bal over 
hen heengeplaatst en de aalvlugge Opij
nen-midvoor, die er als de kippen bij
was, gaf de DVG-doelman geen kans. 
2-1. Opijnen kwam door dit succes iet
wat in het offensief en de achterhoede 
van DVG raakte even uit haar even
wicht. Dit was echter van korte duur en 
al spoedig nam DVG de teugels weer in 
handen. In die periode had Opijnen veel
geluk. toen diverse goed gerichte scho
ten rakelings naast of tegen de staander
gingen. Toen er nog zeven minu.ten te
spelen waren, volgde weer een goed op
gezette aanval van de thuisclub, waaruit 
de rechtsbuiten de bal prachtig v0orzet
te en van Houtum op kalme wijze de bal 
in het doel plaatste, daarmede aan alle
onzekerheid een einde makend.
Het 2e elftal van DVG verloor in Schijn
del kansloos van R.K.A.V.A 3 met 5-0. 
De junioren B speelden Zaterdagmiddag 
thuis tegen 0.0.C. B en wonnen met 
2-0. De Jun. comb. thuis tegen de Box
tel-comb. eindigde in een 0-0 gelijk 
spel.
A.s. Zondag wordt de returnwedstrijd in
Opijnen gespeeld. Wint DVG, dan is 
Opijnen degradant. Spelen zij gelijk of 
verliezen zij, dan is er voor DVG nog 
een kansje, daar Opijnen nog een wed
strijd ten halve is, die in een 1-1 gelijk 
spel werd gestaakt en nog overgesp·eel 
zal moeten worden. 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
De uitslagen van de j.l. Zondag gespeel
de wedstrijden luidden: 

Be Fair-Advanc_; 2 8-2
Advance 3-Philips 4 6-4

De kampioenskansen voor het tweede 
team zijn, door de in Helmond geleden 
nederlaag, nu verkeken. 
De spelers van het derde team • passen 
zich steeds beter aan, vooral J. van 
Roosmalen speelde Zondag weer zeer 

·goed.
Het programma voor a.s. Zondag luidt:

S.I.A. (Maastricht)-Advance I
Philips 3-Advance 2
Advance 4-Philips 5
Advance dames-Helmond

Het eerste team speelt Zondag in Maas
tricht de laatste competitiewedstrijd en 
daar S. I. A. evenals de andere Maas• 
trichtse clubs sterk speelt, zal 't moeilijk 
zijn de puntjes mee naar Boxtel te 
nemen. 

Ervaringen van een schoolarts 
III 

Ons uitgangspunt was de vraag, hoe 
komt het toch, dat de kleuter en het 
oudere kind vermagerd zijn in vergelij-

• king met de zuigeling aan 't einde van 't
eerste levensjaar? \'(/ij hebben vastge
steld, dat er een hiaat, een onderbreking 
is gekomen in de medische voorlichting 
bij de opvoeding van het kind vanaf
zijn afscheid van het consultatiebureau 
voor zuigelingen tot aan het eerste on
derzoek door de schoolarts. 
Het spreekt van zelf, dat deze onder
voeding met de voeding van het kind te 
maken heeft. Maar, wij hebben reeds te 
kennen gegeven, dat het niet uitsluitend 
fouten tegen de voeding zijn, die oor
zaak werden van een verlies aan ge
zondheid. De instelling van vooral de 
moeder ten opzichte van het kind is 
van betekenis. 
Wanneer wij dan voor een enkel onder
deel, n.l. het tekort aan vitaminen, een 
voorschrift over voeding gaan behande
len, dan wordt dit onderdeel tegelijk 
een middel ter opvoeding van het kind 
in zijn geheel.
Wat betekent een voorlichting, wanneer
deze niet wordt doorgevoerd? Wat heeft 
het kind aan gezondheid gewonnen, als 
de moeder er niet in slaagt het "moeilij
ke" kind over zijn "slechte" eetlust heen
te helpen? 
Slechte eetlust komt veel voor bij kin
deren, veel meer dan bij werkelijke ziek
te van het kind. Er zijn daarvoor vele 
oorzaken, die verband houden met een 
te onregelmatige leefwijze. In hoeveel 
gezinnen wordt er 's morgens gezamen
lijk ontbeten? Natuurlijk kan dat onmo
gelijk geëist worden· van de vader, die
naar zijn werk moet. Maar kan de moe
der haar schoolgaande en kleinere kin
deren niet te zamen aan tafel laten eten? 
Aan tafel, dus zittende en ordelijk, 
waardoor zij een overzicht verkrijgt, wat 
het kind eet. 
Vele kinderen hebben 's morgens haast,
omdat zij te laat opstaan. Vele kinderen
zijn gehaast, omdat zij bang zijn te laat 
op school te komen. Voor vele kinderen 
is de dagtaak te zwaar, vooral als zij niet
gemakkelijk leren en nauwgezet zijn op 
plichtsvervulling, hetzij van nature, het
zij vanwege het "rapport". Juist het 
kleinere schoolkind van het eerste jaar 
voelt zich gebonden.
Dit zijn geen "zenuwachtige" kinderen;
daarover later. Dit zijn kinderen, die on-

rustig zijn door een :z;ekere graad van 
onordelijkheid en dus door moeder niet 
begrepen worden, als deze de kinderen 
al te vrij laat. Volgt dan bovendien. nog 
enige aandrang of zelfs dwang of l:,edrei
ging van de zijde van moeder, die on
gerust is geworden over de "slechte" 
eetlust, dan raakt het kind nog over
prikkeld en ja, dan is het helemaal mis 
met de eetlust. 
U ziet alweer, hoe ondervoeding een 
gevolg.kan zijn van verkeerde opvoeding. 
Vandaar het advies van de schoolarts 
aan de moeders van slecht etende kleine 
kinderen, om allereerst de kinderen aan 
tafel te laten zitten. Geef ze dan een 
eigen bordje met een eigen kopje of 
bekertje. Het komt er nu op aan om de 
spijsvertering in gang te zetten, hetgeen 
normaal al gebeurt door de voorberei
ding tot gezamenlijk en gezellig eten. 
Hoofdzaak is echter, dat het kind gele
genheid krijgt tot kauwen, want daar
door begint het speeksel en alle overige 
sappen van de spijsvertering zich af te 
scheiden. · Dus brood, heel gewoon 
brood, met korstjes. Och, maak het ook 
die kleinere kinderen al niet te gemal<
kelijk; heus U bewijst er hun geen 
dienst mee. Zeker niet hun gezonde 
spijsver-tering __ Maar de sneedjes brood 
echter niet te groot, evenmin te klein. 
Het brood wordt gesmeerd; kinderen, 
die geen boter believen, moeten het 
leren believen. Boter, dat wil zeggen vet; 
dus roombottf, margarine of vet (liefst 
dierlijk vet). Verschil in voedingswaarde 
tussen roomboter en gevitaminiseerde 
margarine is er niet; geloof dat nu met 
alle deskundigen over kindervoeding: 
margarine is gelijkwaardig aan boter 
voor de voeding van het kind. 
En nu? Wat moet er nu op die besll_!eer-
de boterham? 
Vitaminen in de vorm van tomaten, wor
teltjes, appel, radijs; want daardoor 
wordt tegelijk de kauwfunctie aangezet. 
Als U dan nog een hard gekookt ei in 
schijfjes verdeelt over de eerste boter
ham van ieder kind, dan ligt het enkel 
en alleen aan de tact en de vriendelijk
heid van U, moeder, om met een vrolijk 
ontbijt van kinderlijk gepraat alle 
.,slechte" eetlust te doen vergeten. 
Ja, vergeten! Als U nergens over praat 
en onder Uw leiding nu inderdaad de 
kinderen vrij laat. 

J. B. DEELEN 
(Y/ ordt vervolgd). 

è 



Paters, Zusters en Zendelingen 
zijn airminded. 

Het idealisme, de bezieling en de jjver 
van missionarissen, missiezusters en zen
delingen is spreekwoordelijk. Zij zijn de 
moderne uitdragers van het oude geloof 
en er is iets in de ogen en de houding 
van deze mensen, dat imponeert en res
pect afdwingt. 
De zogenaamdé "bedelpreken" van mis
sionarissen, die op het punt staan naar 

• de verafgelegen missie-gebieden te ver-
• trekken, hebben over het algemeen ge

nomen veel goodwill en de opbrengst na
een persoonlijke collecte in de kerk is 
meestal zeer gbnstig. De volksmond 
zegt: ,,De Pater moet zijn eigen reis
verdienen". Hoewel dit natuurlijk niet
helemaal juist is, schuilt er in dit ge
zegde toch een grond van waarheid. De 
Katholieke missionaris vindt het een 
voorrecht om tegen zijn overste te zeg
ien: ,,Mijn reis en mijn uitrusting heb
ik bij elkaar gepreekt, ik zou nu graag
zo vlug mogelijk vertrekken om aan de
slag te gaan". 
De onherbergzame, uitgestrekte en vaak
verlaten gebieden, waar de missionaris
sen, missiezusters en zendelingen hun ar
beidsveld hebben, zijn meestal niet be
reikbaar met normale verkeersmiddelen. 
De prauw, de ossenwagen, de kameel,
het muildier en de hondenslee komen er
soms bii. te pas. Ondanks deze primitie
ve vervoermiddelen arriveert men te be
stemder plaatse en dat is de hoofdzaak. 
De Nederlandse missionarissen gaan in
de eerste plaats naar Indonesië, India, 

, Pakistan, China en Japan, voorts naar 
West Indië en de Eilanden in de Caraï
bische Zee, Midden en Zuid Amerika,

. vervolgens naar Midden Afrika (Belgisch 
Congo) en _Noord Afrika (Algiers, Tunis
.en Lybië). De overigen zijn verspreid
over de gebieden van Oost Afrika, West
Afrika, Nieuw Guinea, Nieuw Zeeland 
-en Australië, terwijl in Europa de Balti
sche Staten, de Balkan, Noorwegen en
Finland hoofdzakelijk in aanmerking
1comen.

Het vliegtuig in dienst van 
het Missiewerk. 

Reeds lang _voor de oorlog heeft men in 
missiekringen de noodzaak ingezien van 
een sneller, efficienter en comfortabeler 
verkeersmiddel voor het missiewerk. 
Alle pessimistische verwachtingen ten 
si:;ijt, tegen de verdrukking in, kreeg men 
alle1wege de overtuiging, dat het vlieg
tuig als verkeersmiddel een dynamisch 
element werd. 
�/ie �eri'.mtrt zich niet de vliegende Pa
ter Sch,:),e, de promotor van de gedach
te om het vliegtuig in te schakelen bij 
·het ,·ervoer. van missionarissen van en 
naar hun ·n•i�sies. Het was zijn nuchtere
en koele gevolgtrekking om ook het
vcrkecrwlicgtuig in dienst der buiten
landse rni,s,l;"s te stellen en aldus de zen
ding onder C:e "schaapjes, die verloren
·gingen" er buitengewoon vruchtbare
wi1 .�e te bev•)rderen. Van de overtuiging 
uitg:iande, <.Jat missionering in de over
zeese landen tr, in onze diaspora voor
het groohtct <lee! een verkeersvraagstuk
is, ,·.erd de MIVA - dit betekent Mis
sie Verl-.eersi,1ö<lcielen Actie - gesticht. 
De ke,1ze van de MIVA spreekt boek
delen. ,,Obviam Christo terra marique
et in area • - Christus tegemoet, te land,
te Wdtcr en <loor de lucht.
De MI\'A-gt:dachte werd door heel de
mi�siewere:d niet alleen spoedig geac
cepteerd, maar vooral gepropageerd. 
To<'n Pater Schulte zijn actie voor de in
s.:hah:Eng van het vliegtuig bij het ver
voer , :.n m ,sslonarissen tijdens een par
ticul:ere .::•ul:èntie bij Z. H. Paus Pius XI 

wilde l;epl<·'ten, kreeg hij het typische 
antwoord-: ,.ll behoeft ons niet geestdrif
tig te mal-.en, Wij zijn geestdriftig". 

Na-oorlogse vervoersproblemen 
in het missiewerk. 

Terwijl voor de oorlog het vervoer van 
missionarissen, missiezusters en zende
lir.gen voor het grootste gedeelte per 
schip geschiedde, is men na de oorlog 
algemeen gaan wennen aan de gedachte 
van het uiterst snelle vervoer per vlieg
tuig. Dcor de grote achterstand, welke 
tengevolge van de oorlog in de uitzon
ding en repatriëring van de werkers in 
de missie was ontstaan, alsmede door de 
ontoereikende scheepvaartverbindingen, 
werd de veel kortere weg door de lucht 
met enthousiasme aanvaard en het mis
sionarissencorps werd hoe langer hoe 
meer luchtvaartgezind. • 
Pater Schulte's ideeën vonden vooral in
gang in de Verenigde Staten, waar door 
de Katholieken in enkele jaren tijds een 
missie-luchtvloot bij elkaar werd ge
spaard en waardoor de mogelijkheid 
werd geschapen de verspreide missiepos
ten door geregelde lijndiensten, die met 

· kleine vliegtuigen werden onderhouden,
te verbinden. De eerste vliegende bis
schop, die met zijn amphibievliegtuigje
zijn uitgestrekt diocees inspecteerde,
werd natuurlijk in de Verenigde Staten
gevonden. The most Referent Marc. La
croix O.5.M., mag zich in een enorme
populariteit verheugen.·

Missie-luchtvervoer in 
stijgende lijn. 

De belangstelling van de missie-organi
saties voor de luchtvaart is zo groot, 
dat men zelfs de mogelijkheid in studie 
heeft genomen, om gemeenschappelijk 
enige vliegtuigen voor het missiewerk te 
exploiteren. �lang hierover nog geen 
definitieve resultaten zijn bereikt, blijft 
men aangewezen op de geregelde lijn
diensten en eventuele chartervluchten. 
Een flink percentage van de door de 
K.L.M. vervoerde passagiers wordt dan
ook ingenomen door missionarissen, mis
siezusters en zendelingen. Niet alleen om 
commerciële redenen zijn de missiona
rissen, missiezusters en zendelingen
graag geziene passagiers van de K.L.M.
Hun prettige en aangename omgangs
vormen en de wijze, waarop deze men
se·n de hun geboden service weten te 
waarderen, wordt door de K.hM. op
hoge prijs gesteld.
Wanneer men bedenkt, dat de K.L.M.
een speciale missie-acquisitiedienst in 
het leven heeft geroepen, dan kan men
zich wel enigszins voorstellen van welke
importantie dit vervoer door onze natio
nale luchtvaartmaatschappij wordt ge
acht. Bedoelde dienst onderhoudt een 
intensief contact met missie-orden in ons 
land en ook aan transit-missionarissen 
wordt de best mogelijke service geboden. 
Als eerste luchtvaartmaatschappij ter 
wereld is de K.L.M. er in het begin van 
1948 toe overgegaan, ten behoeve van 
priesters, die op haar inte,continentale 
routes reizen, een aantal miskoffers ter 
beschikkiitg te stellen. Dit is vooral van. 
belang voor een missionaris, die daar
door in de gelegenheid wordt gesteld -op 
een tussenlandingsplaats het Heilig Mis
offer op te dragen, waaraan door zijn 
Katholieke medepassagiers kan worden 
deelgenomen. 
De "vliegende priester" is geen uitzon
dering meer, het is een begrip. Zonder 
overdrijving kan worden gezegd, dat het . 
vliegtuig zich in dienst van de missie 
heeft gesteld en dat de pioniers van het 
geloof tot de meest luchtvaartgezinde 
mensen in de wereld behoren. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Ie Zondag van de Vasten. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half t t de Hoogmis die 
wordt opgedragen voor Sjaak van Vler
ken. Na de Hoogmis zal het Te- Deum 

. worden gezongen vanwege de verjaar
dag van de Pauskeuze. De H. Mis van 
half 7 wordt aan God opgedragen voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 
schaal voor het Jubilé van het H. Bloed 
terwijl de ,2e schaal gehouden wordt 
voor de bizondere noden van het Ne
derlands Episcopaat, welke beide collec
tes ten zeerste in uwe milddadigheid 
worden aanbevolen. Vandaag na de 
Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter ver
ering worden uitgesteld. 
Hedenavond om 7 uur Lof, waaronder de 
lijdensm�ditatie. Wij sporen onze gelo
vigen dnngend aan, zoveel mogelijk dit 
Lof met predikatie bij te wonen. 
Ma_andagavond om half 8 Mariacongre
gat,e. 
A.s. Woensdag is het de 3e Woensdag
van de noveen tot St. Jozef.
Woensdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg, waar
na kort Lof en verering van de relikwie
vai:i. het H. Kruis vanwege Vastentijd.
Vnidagavond om 8 uur H. Familie. 
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. 
Deze week Woensdag, Vrijdag en Za
terdag zijn het Quatertemperdagen, ge
boden vasten en onthoudingsdagen. 
In de vastenwet is gedispenseerd, niet 

111 echter in de onthoudingswet, zodat het
op die dagen verboden is, vlees of jus 
uit vlees te gebruiken. 
Maandag en Woensdag om half 9 kate
chismusonderricht voor de jongens in de -
St. Petrusschool en Dinsdag en Donder
dag om half 9 voor• de meisjes op Dui
nendaal, ter voorbereiding op de plech
tige H. Communie. 
A.s. Zondag is het collecte voor het
seminarie.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Adrianus van Lieshout; z.a.
gel. H. Mis tot bizondere intentie; H. 
Hartaltaar gel mndst. voor Johanna Boe
ren-v. d. Staak; om half 8 gel. H. Mis
voor Cornelis v. d. Besselaar vanwege de
K.A.B.; z.a. gel. H. Mis voor Henri 
Weyers; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Hendrica Veroude; om half 9 gel. H. 
Mis voor Hendrica van Beurden-Verwe
tering vanwege haar kleinkind. Heden
avond om half 8 Mariacongregatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. _gez.
jrgt. voor Catharina v. d. Breekel;' z.a.
gel. mndst. voor Hendricus v. d. Boer; 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Petronella
Donders-Bogers; om half 8 gel. mndst.
voor Wilhelmus Snellaars; z.a. gel. H. 
Mis voor Josephus v. d. Laar vanwege
de buurt; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Wilhelmina v. d. Anker-Brands; om half
9 gel. H. Mis voor Maria van Hal-van 
Esch.

U kunt werken met Suikerziekte 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Alfonsus van Vlerken; z.a. 
gel. mndst. voor Wilhelmina van Hal-de
Wit. H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Maria van Ham-van Erp; om half 8 gel.
H. Mis voor onze jongens in Indië van
wege Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
H. Mis voor Christina v. d. Heuvel van
wege het gemeentepersoneel; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Henrica Scha
kenraad-de Laat, te 's Bosch overleden; 
Om half 9 gel. H. Mis voor Margaretha 
Bodewes-Scholtens te Maartenshoek 
overleden. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johannes en Louis van 
Rooij; z.a. gel. jrgt. voor Johanna Ver
hagen; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Jo
hannes v. d. Akker; om half 8 gel. jrgt. 
voor Lambertus v. d. Langenberg en 
Lamberdina Schoenmakers de hsvr.; z.a. 
gel. H. Mis voor Cornelis v. Kessel van
wege de buurt; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Adrianus Dankers; om half 9 
gel. jrgt. voor Andries van Rulo en 
Henrica Klomp de hsvr. Hedenavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwa'h voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Wilhelmina van Horck; z.a. 
gel. mndst. van Jan van Liempdt; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Hendrica 
Hobbelen-van Heesch; om half 8 gel. 
H. Mis voor Theresia Spoorenberg-van
Elten; z.a. gel. H. Mis voor Tonnie
Blummel; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Jo Bergman vanwege het gezamen
lijk personeel van de Raad van Arbeid;

De voornaamste klachten van de lijder 
.aan suikerziekte zijn: een voortdurend 
en grote dorst, een overmatige, nauwe
lijks te stillen honger en een sterké ver
magering, ondanks de vermeerderde • 
voedselopname. Wanneer men zulke pa
tiënten verder ondervraagt., blijken zij 

• ook, een sterk vermeerderde urine-uit
scheiding te hebben. Voorts hebben zij
vaak last van een hinderlijke jeuk, tere
wijl men ook herhaaldelijk te horen kan
krijgen dat zij gedurig last van steen
puisten hebben.
Het lijdt in zulke gevallen wel nauwe
lijks twijfel, dat men hier met suiker
ziekte te doen heeft en het zal de ge
neesheer nauwelijks verbazen wanneer
hij bij het onderzoek van de urine daar
in ook suiker vindt. Om het overtui
gend bewijs ener suikerziekte te leveren
is echter nog een bloedonderzoek nood
zakelijk, omdat de gestoorde suikerstof
wisseling zich het duidelijkst openbaart
in het verhoogde bloedsuikergehalte.

't IS NIET ZO SOMBER.
Van oudsher leeft onder de bèvolking de
opvatting, dat het hebben van suiker
ziekte een zeer ernstige zaak is. In vroe
ger jaren was dat ook inderdaad het ge
val en stierven er ontelbare patiënten
aan deze tamelijk verbreide ziekte.
Tegenwoordig is dat anders: de weten
schap heeft ook op dit gebied grote
vorderingen gemaakt. Men heeft het
wezen van de suikerziekte beter leren
kennen, men is daardoor in staat doel
treffender behandelingsmethoden in te
stellen en zo behoeft men heden ten
dage de toekomst van "de suikerpatiënt"
heel wat minder somber in te zien dan
vroeger. 
Wanneer de diagnose niet al te laat
wordt gesteld, wanneer er tijdig een
juiste behandeling wordt toegepast en
wanneer' de patiënt zich zijn verdere
leven werkelijk nauwkeurig aan de hem
gegeven voorschriften houdt, kan hij er 
oud mee worden. Natuurlijk brengt dat
zekere onaangenaamheden met zich mee,
het is niet prettig als men zich voort
durend bepaalde . beperkingen moet op
leggen en dat men maar niet meer doen
en 'laten kan wat men wil, zonder dat
dat een dif'ect nadelige invloed heeft en
tot zeer ernstige gevolgen kan leiden: 
men blijft gevangen in de ban van be-

paalde voorgeschreven leefregels, omdat 
de suikerziekte als zodanig blijft voort
bestaan en niet te genezen is. 
Wanneer men zich opgeruimd in deze 
dingen kan schikken, wanneer men de 
gegeven diëetvoorschriften nauwgezet 
blijft volgen en wanneer men telkens 
weer precies op tijd is met de eventuele 
voorgeschreven inspuitingen, dan voelt 
men zich meestal geheel gezond en men 
is dan zonder enig bezwaar in staat een 
beroep uit te oefenen, waarmee men de 
kost kan verdienen. 

U KUNT AAN 'T WERK 
BLIJVEN! 

Zo zijn er patiënten bekend, die al 
jarenlang suikerziekte hebben en die 
welgemoed en zonder ergens last van te 
hebben dagelijks als onderwijzeres voor 
de klas of als winkelier achter de toon
bank staan. Ook lichamelijk werk kan 
de lijder aan suikerziekte, di� door een •
goede "regeling" een suikersto_fwisseling 
heeft, die ,.,in evenwicht is gebracht", 
meestal zeer wel verrichten. Er zijn sui
kerpatiënten, die als landbouwer achter 
Be ploeg lopen of die in dienst van de 
gemeentereiniging dagelijks vuilnisem
mers legen. Ook zijn er lijders aan sui
kerziekte, die naast hun gewone be
roepsbezigheden nog een behoorlijk fi
guur op het sportveld maken, hetzij in 
de athletiek, op nummers als speerwer
pen en hoogspringen, hetzij als keeper in 
het plaatselijk voetbalelftal. 
Het overgrote deel van de patiënten 

'met suikerziekte, dat men. ziet stranden, 
heeft dat aan zichzelf te wijten. Zij wor
den overmoedig, omdat het zo goed 
gaat, zij zondigen eens tegen de voor
schriften en bemerken dat dat niet al
tijd directe- gevolgen heeft, zij gaan de 
hand lichten met dat saaie en vervelen
de dieët, zij worden de dagelijkse spuit
jes moe, zij onttrekken zich aan de 
periodieke controle, totdat zij na ver
loop van tijd in een deplorabele toe
stand in het ziekenhuis moeten worden 
opgenomen, alwaar de dokter dan maar 
weer moet zien wat hij er nog van ma- • 
ken kan. 
Deze overmoed, deze onverschilligheid 
en deze domheid is 111isschien het groot
ste gevaar dat de lijders aan suikerziekte 
bedreigt. 

om half 9 gez. mndst. voor Elizabeth 
van Kleef. Hedenavond om 7 uur Kruis
weg daarna kort Lof en verering van de
relikwie van het H. Kruis. Om 8 uur H. 
Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Cornelis v. d. Besselaar; z.a.
gel. mndst. voor Maria v. d. Miezen-v.
d. Akker; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Jacobus v. d. Br.oek; om half 8 gel. H. 
Mis voor Albertus Welling; z.a. gel. H. 
Mis voor Johanna van Hamond-Hoff
mans vanwege de K.A.V., afd. Boxtel; H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Hendricus van 
Kuringen en Hendrica van Kasteren de
hsvr.; om half 9 gel. jrgt. voor Martinus

· v. -d. Steen. Vandaag is er gelegenheid
tot biechten van half 3 tot 4 uur en van
6 tot haif 8.
In het Liefdchuis zullen nog geschieden :
Maanda.� gel. mndst. voor Wilhelmina
van Empel-Jacobs, Dinsdag gel. mndst,
voor Mathilda Smits; de overige dagen
gel. H Mis voor Petrus van Zaaien.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL.
te Zondag van de Vasten 

De H. Missen zijn om 6, 7 en 8 uur, . 
kwart over J en half t t. De te schaal 
is \'Oor de f'iocesane Katholieke Actie, 
de 2e sd1aal i; voor de Bijzondere No
den. Om ï u1•1 Lof met rozenhoedje 
voor_ onze i•'ngens en mannen in Indië; 
onder dit Lof zal het Te Deum gezon
gen worden vanwege de 10e verjaardag 

van de ker.ze (2 Maart) en de kroning 
(12 Maart) van Z. H. Paus Pius XII. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen: waarop het verbo
den is vleesspijzt n te gebruiken. 
Woensdagavond om half 8 eerste LIJ
DENSMEDITATIE. 
Vrijdagavond om half 9 H. Familie voor 
mannen. 
N.B. A.s. Zondag (13 Maart) zal in 
alle H. Missen een predikatie gehouden 
worden over het Miraculeuze H. Bloed, 
alsook over het van de zomer te vieren 
jubilé; waarna de eerste schaal gehou
den zal worden voor de viering van dit 
jubilé . 

ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere in
tentie; 7 uur l.d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
Ld. voor Maria v. d. Langenberg-v. d. 
Meyden vanwege het Apostolaat des 
Gebeds; kwart over 9 Ld. voor Frans 
Veroude vanwege de K.A.B., afd. Boxtel; 
Half t t de hoogmis voor Elisabeth van 
Pinksteren, vanwege de Broederschap 
van het H. Bloed. 

MAANDAG 7 Maart: 7 uur l.d. voor 
Cato v. d. Wouw; Maria-altaar l.d. voor 
Piet Voets vanwege oom en tante; Fa
milie-altaar 1.d. voor Cornelis de Zeeuw 
en Johanna Maria van Maren z.e.; 
kwart voor 8 l.j. voor Johanna Vic\n 
Schijndel-Zwanenberg; zijaltaar l.j. voor 
Marinus van Hemmen; half 9 l.d. voor 
Frans Veroude. 

DINSDAG 8 Maar.t: 7 uur l.d. voor 
Jan van Susante (uit dankbaarheid); Ma
ria-altaar l.j. voor Johannes van de Leest 
Familie-altaar Ld. voor Cornelis Spijkers; 
kwart voor 8 l.j. voor Willem v. d. 
Broek, echtgenote en zoon; zijaltaar l.j. 
voor Wilhelmus Lemaire en Gertruda 
Bakkers z.e.; half 9 gez. d. uit dank
baarheid (V). 
WOENSDAG 9 Maart: 7 uur gef. l.j,. 
voor Mej. Maria de Werd; Maria
altaar l.j. voor Petrus v. d. Hurk en Cor
nelia Heybloem z.e.; Familie-altaar l.d. 
voor Lies de Kort-v. d. Elst, vanwege 
de buurtbewoners van de van Osch- en 
de van Leeuwenstraat; kwart voor 8 Ld. 
voor Johanna v. d. Pas-Peynenburg; zij
altaar Ld. voor Jan v. d. Nosterum, van 
wege de buurt; half. 9 gez. j. voor de 
Eerw. Broeder Jordánus en de Eerw. 
Zuster Everdina Merkx. 

DONDERDAG 10 Maart 7 uur gef. 
gez. j. voor Mej. Johanna v. d. Meeren
donk-v. d. Laar; Maria-altaar Ld. voor 
Antonius Wagenaars, echtgenote en zo
nen; Familiealtaar I.m. voor Martinus 
van Eyndhoven; kwart voor 8 l.i. voor 
Johanna van Heeswijk-Covers; zijaltaar 
I.m. voor Francisca Pijnenburg-Dieden; 
half 9 I.m. voor Willem Mathijssen. 

VRIJDAG t t Maart: 7 uur l.i. voor 
Adrianus van Meersbergen en Antonetta 
van Meersbergen-v. d. Wiel z.e.; Maria
altaar I.m. voor Rosalia Hermes-Schüller; 
Familie-altaar I.m. voor· Gerardus Elis
sen; kwart voor 8 I.m. voor Johannes v. 
d. Horst; zijaltaar I.m. voor Jan Raay
makers; half 9 gez. d. voor Jan van Su
sante. 

ZATERDAG 12 Maart: 7 uur gef. l.j. 
voor de heer Petrus Hub. -de Werd; 
Maria-altaar I.m. voor Johanna Kruys
sen-Soeterings; Familie-altaar I.m. voor 
Herman Akkermans; kwart voor 8 I.m. 
voor Lies de Kort-v. d. Elst; zijaltaar 
I.m. voor Jan van Berkel; half 9 gez. j.
voor Nicolaas Merkx en echtgenote.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Ie Zondag van de Vasten 
ZONDAG, half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Pe
tronella hsvr. van Joannes Cornelis 
Geerts. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Huöerta 
v. d. Eerden.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
Corn. Timmermans.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johan
na Timmermans.
DONDERDAG; half 8 jrgt. voor Lau
rens Timmermans en Elisabeth de hsvr.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Martinus v.
d. Besselaar.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henrica
hsvr. van Martinus v. d. Besselaar. • 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Henrica Schaken.
raad-de Laat te St. Michiels Gestel 
overleden. Dinsdag H. Mis .voor Theo
dorus v. d. Akker te Berlicum ,overleden. 
Woensdag mndst. voor Willem v. d. 
Linden. Donderdag mndst. voor Adria
nus v. Oorschot. Vrijdag mndst. voor. 
Adriana v. Kessel. Zaterdag mndst. Jo
annes v. d. Eerden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
te Zondag van de Vasten 

ZONDAG: 7 uur H. Mis; waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor 
Harry v. Dijk; half 9 H. Mis voor Cor
nelis v. Kessel, in de parochie v. d. H. 
Petrus overleden; t O uur Hoogmis voor 
het welzijn van de parochianen. 
De eerste schaal is voor de K. A., de 
2de voor B. N. Half 3 Lof met Te Deum 
om de goede God te bedanken voor de 
weldaden in de wereld gekregen door 
bemiddeling van Z. H. de Paus. Wij 
vieren thans de verjaardag van zijn kro
ning als Paus van Rome. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Martinus 
Witlox en Johanna v. Kas teren hsvr.; 8 
uur H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars 
wordt vereerd voor Adrianus Dankers. 
Deze H. Mis is vanwege kaartgezel
schap. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis. waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor 
mej. Ida v. d. Breekel-v. d. Heuvel; 8 
uur H. Mis voor Johanna Maria op 't 
Hoog-v,.Zon te Oisterwijk overleden. 
WOENSDAG: quatertemper, geboden 
onthoudingsdag en derde van de negen 
Woensdagen ter ere v. d. H.· Jozef tot 
hulp van Jozef• Kardinaal Mindszenty. 
Mogen zijn kerkvervolgers tot inkeer 
komen; 7 uur H. Mis tÇ>t genezing van 

• een zieke; 8 uur gez. mndst. voor Ma
ria de Punder-Huige.
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Bar
bara v. Kasteren, wed. v. Hendrikus Ver
oude; 8 uur H. Mis vanwege Broeder
schap "H. Bloed" te Boxtel voor Mari
nus Verou<le. 
VRIJD_AG: 7 uur H. Mis vanwege To
neelclub "Lennisheuvel" voor Gerardus

Leyten; 8 uur gez. mndst. voor Johanna 
Antonetta v. Beers. - Quatertemperdag. 
ZATERDAG: 7 uur mndst voor Johan
nes Willems; 8 uur mndst. voor Adria
nus Wilhelmus Dankers. Quatertemper,
geboden onthoudingsdag. . • 
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 het verenigingsleven op 
katholieke grondslag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Johanna Maria op 't Hoog-v. Zon 
te Oisterwijk en Harry v. Dijk in Indo-
nesië overleden. 
Elders zullen in deze week geschieden: 
één H. Mis tot bijzondere intentie en 
op Dcnderdag 10 Maart H. Mis tot in
tentie v. d. leden der Godvruchtige ver
eniging ter ere v. d. H. Therësia v. h. 
Kind Jezus. 
Bij gelegenheid van de bruiloft van Mi
chaël v. d. Oord-v. d. Wal voor de Mis
sie f 6,- en voor Katholiek Thuisfront 
f 14,37. 
Dinsdag 8 Maart na de middag omgang 
om eieren in de Grote Vorst, v. Salm
straat, Kamp en Kampse dreef tot aan 
de Engel. Deze wordt ll bijzonder aan
bevolen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

le Zondag van de Vasten 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l.j. voor Hendrica Pen; 
10.uur z.j. voor Anna Maria v. d. Kees; 
3 uur Lof daarna meisjes congregatie. 
In alle H. Missen de te schaal voor de 
Katholieke Actie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Ever
dina Corn. Quinten; half 8 l.j. voor Joh. 
v. Kempen; 8 uur I.m. voor Adriana Joh.
Rademakers te Boxtel overleden.
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmina
Appeldoorn; half 8 z.j. voor Joh. v. d.
Laar; 8 uur I.m. voor Theodora Henr. v.
Dijk-Spiekmans te Ledeacker overleden.
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Ant. Mat
thijsen; half 8 z.j. voor Adrianá Joh. van
de Laar; 8 uur l.j. voor Michiel v. Brun
schot en Johanna de hsvr.
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Joh.
Mathijssen; half 8 z.j. voor Joh. Rulo; 8 
uur l.j. voor Maria v. Brunschot.
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Elisabeth
Mathijssen; half 8 l.j. voor Joh. v. Rulo;
8 uur l.j. voor Adr. Nijssen.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Christ. v.
Gestel; half 8 z.j. vo :r Frans Appel
doorn en Catharina de hsvr.; 8 uur l.j.
voor Adr. v. d. Sande.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Wed. Johan
na Adriaan v. d. Biggelaar; 8 uur I.m. 
tot welz. der par. 10 uur z.j. voor bam
berdina Christ. v. Gestel.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het
de quatertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen; in de vastenwet 
(niet de onthoudingswet) is echter gedis-
penseerd. 
30e voor Theodora Henr. v. Dijk-Spiek
mans te Ledeacker overl.; Adriana Jan
Rademakers te Boxtel overl.
Woensdagavond om 7 uur Lof ter ere
van St. Jose..,h. 
Gedoopt: Henr. Albertus zoon van Al
bertus v. d. Wiel-Welte; Everdina Maria
Gerarda dochter van Christ. Quinten
Maas; Johanna Maria Wilhelmina Ma
rina dochter ván Marinus Quinten-v. d.
Wiel. 

Missiebus: 
Bij de bruiloft van H. v. Houtum-Swin
kels f 10,02. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH, 
Ie. Zondag van de Vasten 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de Parochie, waaron
der Lijdensmeditatie. Tweede schaalcol
lecte voor de Diocesane Kath. Actie; 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat en 
voor de nieuwe klokken. Na de Hoog
mis Te Deum v.w. 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. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen geboden vasten- en 
onthoudingsdagen (in de vastep gedis
penseerd). 
Woensdagavond om half 7 Lof ter ere 
van de H. Joseph; na het Lof een lied. 
Vrijdagavond om half 7 oefening van de 
H. Kruisweg.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Albertus
van Rulo; half 9 H. Mis voor overl. wel
doener Fok- en Controlever. Vught; 10

. uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
van den Braak. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
van den Akker-Doleweerd. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina van den Braak"-v. d. Berg. 
DONDERDAG: half 8 .jrgt. voor Petrus 
van de Ven.• 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adriana van 
de Ven-Konings. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor An
tonia Muskens-v. -Haperen. 
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.
Ie Zondag van de Vasten

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof.
Deze week: Woensdag, Vrijdag en Za
terdaf zijn Quatertemperdagen. Het ge
bruik van vlees en jus uit vlees is die
dagen verboden.
Woensdag : om 8 uur Lof ter ere van
de Heilige Joseph.
Donderdag: om 7 uur Lof met lijdens
meditatie.
Vrijdag om 8 uur Oefening van de H.
Kruisweg. 
Zaterdag: om 8 uur Lof.
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jaarge
tijde voor Johannes Dollevoet; half 9
voor overleden leden der familie Wind
stosser. 
MAANDAG: 7 uur voor Wilhelmus van
der Ven.
DINSDAG: 7 uur jaargetijde voor Mi
chiel van der Meijden.
WOENSDAG: half 8 voor Johar;ma
FeldbruRge-Otterbeek.
DONDERDAG: 7 uur voor Wilhelmus

.. van der Ven.

,-
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. : Op Dinsdag 8 Maart a.s. : : zal • : 
: C. VOETS :
• • : • te Seinhuiswachter !: zijn 40-jarig dienstjubileum : : bij de Nederlandse Spoor- : . . . : wegen vieren. : : . A. Voets-Ketelaars:
• • en Kinderen :
: Breukelsestraat 103. :
• • 
••••••••••••••••••••••••••• 28 Februari j.l. overleed te - 's Gravenhage deWelEd. Geb. Heer 

W. A. RIBBE weduwnaar van wijlen 
Mevr. M. H. Ribbe-v. Akenin de ouderdom van bijna 83 jaren. C. ]. BURGERSBoxtel, 1 Maart 1949. 

Algemene kennisgeving Tot onze diepe droefheid ging van ons heen, na een kortstondig doch geduldig gedragen lijden, onze huisgenoot, de weledelgeboren Heer 
Wouter Adriaan 

Ribbe Weduwnaar van Mevrouw Maria H. van Aken in de ouderdom van bijna 83 jaren. Uit aller naam: H. H. DUZINK 's Gravenhage, 28-2-'49. van Boetzelaerlaan 72. De teraardebestelling heeft 3 Maart j.l. te 's Gravenhage plaats gehad. 
Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van onze inniggelietde Zoon en Broer 

HENRYdanken wij bij deze familieleden, Geestelijken, Edelachtb. Heer Burgemeester, Aalmoezenier en manschappen, Kath. Thuisfront, Kajotters, . buurtbewoners, directie en personeel Export Centrale, Honingzemerij en verdere vrienlen en kennissen die hebben medegeleefd met ons grote verlies. Fam. v. Dijk-Bexkens en kinderen Lennisheuvel 6, Boxtel. 
Voor de belangstelling ondervonden van familieleqen, buurtgenoten, kennissen en de Procure van de Witte Zusters, bij gelegenheid van ons Zilveren Huwelijksfeest, betuigen wij onze hartelijke DANK H. v. Ingen.Th. v. lngen-v. Rijzewijk.Lennisheuvel 97. Vanuit Triëst roepen wij al onze vrienden en bekenden een laatst vaarwel toe op onze reis naar Australië. A. J. NESTELAAR C. KOOL.Het Bestuur van de Boxtelse Biljart Bond, in vergadering bijeen, brengt alsnog, mede namens aQe leden, hulde aan het bestuur en spelers van O.D.C. voor het behaaldekampioenschap 3e klasse.Veel succes zij hun in de promotie toegewenst.Namens de Boxtelse Biljart Bond P. C. GEERIS, Secr.Voor direct gevraagd: R. K. Dagmeisje, voor dag of dag en nacht, niet beneden 20 jaar. Loon f 60,- per maand. Was buitenshuis. Goed kunnende werken. Met huiselijk verkeer. Brieven onder No, 27 aan Brabant's Centrum. 
Te koop: 9 prima leggendegekruiste Islander Patrijs kippen met haan. Breukelsestr. 34. 
Te koop: kunstkachel, kunstmoeder, 2 voederbakken, legnesten, fomuisketel. ]. v. Ber
kel, Dorp 15, Liempde.In burgergezin een nette dienstbode gevraagd voor de dag.. Loon naar bekwaamheid. Brieven onder nr. 72, Molenstraat 19. Te koop: een kinderwagen, oude samenstelling. Adres bevragen, Molenstraat 19. Woonhuis te koop: Julianastraat 8, Boxtel. Bevragen Bosscheweg 193. Naaister vraagt werk aan huis. Adres bevragen: Molenstr. 19. Te koop: een zware eerlijke kalfkoe, vierde kalf, 8 Maart aan telling, of een kalfvaars T.B.C.-vrij. Wil ook ruilen op jongvee. H. v. d. Sande, Gemonde 4. 

Te koop: kinderwagei1, zo goed als nieuw. Raaphof 5. Een nette werkster gevraagd voor 's Maandags en 'sZaterdags. Adres bevragen: Molenstraat 19. Te koop: een voldragende vaars. ]. Vullings, Oorsprong, Boxtel. Te koop: Radiotoestel, keuze uit twee, en een keukenfornuis. Bevragen: Molenstr. 19. Dames Kap�alon en P a r f u m e r i e  
M. J. van den BROEKBreukelsestraat 34 

De zaak 
van standing 

Hotel BEKKE RS vraagt voor direct 
nette 
zelfstandige werktser Zo spoedig mogelijk gevraagd 

net R.K. meisje Brieven onder nr. 3 aan Brabant's Centrum. 

Bij Uw boodschappen 
gratis spaarzegels.Dus vele guldens voordeel. 

DE 

SPAR 

U ■ i"" 

■ 

ENGELSE HUISKAMER 

vraagt voor het rayon 
BOXTEL- OISTERWIJK en omgeving serieuze 

i;li:J (geëxposeerd) 
1 

Dressoir 150 cm 
Tafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 

f 455 Compleet ■-

beschaafde dame (leeftijd boven 30 jaar), woonachtig in die rayon, die, na een maand opleiding, de verkoop op zich kan nemen aan parciculieren en winkeliers, op provisie-basis (geen colporcage). 
1. J. Witteve,en

Woninginrichting • Boxtel, 

Uitsluitend dames, voorzien van ptima referencies, geheven solltcita11es met uitvoe11ge mededelingen ce richcen aan ons hoofdkantoor, Singel 42, Ams1erdam. 
r 
1 

1 

1111 1111 111 1111 1111 1111 1111 
VOOR SAN DALEN NAAR ,

Men kijkt niet meer of er wat te krijgen is,
maar wàt men kopen kan 1

Maak daarom veel werk van Uw étalage BOVEN DEERT .I

-1
Ma'ar, U weet, van belang is
ook vlug omzetten, verkopen 1Daartoe moet U veel etaleren en

MAAT 21 MAAT 27 :: 14.65 • f 4.15 
in .13ca6ant' s Cerdcum 

geregeld adverteren 

,.. 

L 
MAAT 2f MAAT 36 35 Crêpezool f 6. 75 40 Crêpezool f 7. 7 5 

J 
Accountantskantoor 

H. Cuppenilijkantoor Boxtel , Prins Bernhardstraat 3'.2 Telefoon 51'.2 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

Winkelhuis te Boxtel. 

Notaris P. Mertens te Boxtel, zal aldaar in Hotel v. d. Ven, Markt, op Maandag 7 Maart 1949, nam. 5 uur, voor de Fam. v. d. Biggelaar FINAAL VERKOPEN Het winkel- en woonhuis met erf en tuin, gunstig gelegen aan de Bosscheweg '.29, kadaster sectie K nr. 153 1 groot 4.53 aren. Het pand is voorzien van leiding voor water, gas, electriciteit en bevat: winkel, '.2 kamers, opkamer, keuken, bijkeuken, schuurtje en boven 3 slaapkamers, kelder. Aanvaarding behoudens ev. vordering 7 April 1949. Beta-

.. 

_ VRAGEN WIJ UW SPECIALE AANDACHT VOOR ONZE 
Jongens- en �hrenconfectie KNOOPPAKJES, vanaf CULOTTEPAKJES, vanaf PLUSFOURPAKJES, vanaf SPORTCOSTUUMS, vanaf HERENCOSTUUMS, vanaf TWEEDJASSEN, vanaf * 

f 17,90 "'.26,40 "'.28,65 "49,50 "64,30 "5'.2,30 Onze collectie is zeer uitgebreid pasvorm _en kwaliteit zijn prima. Losse plusfours voor alle leeftijden. Losse trainingsbroeken alle maten. Jongens blousen in katoen en tricot. Poplin heren overhemden iets aparts 9.95 
* Met het voorjaar in zicht moet U beslist eens komen kijken bij 

1111 111 1111 1111 1111 1111 
Zoekt U een Cadeau 

IN GOUD OF ZILVER· 
voor Communicanten ·oAN NAAR
F. P. v. Langen, Stationstr. 62

Horlogerie Optiek Goud en Zilver 

1 Rookt kwaliteit vo l geur en smaak 

1 en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

:BriLlen 's morgens besteld 

's avonds kl�ar 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Leve rancie r voo r ALLE Z ie kenfo ndse n 

1 ONTBIJTKOEK 
SI EREO 40 cent 

met 5 extra zegels 

ling uiterlijk 7 Juni 1949. 1 Ingezet op f 4600, - . 
W� hebben in voorraad 

1 : Chauffeurspetten
1 _ . _ .. Kinderpetten 

êll.rlu.dl3oomen.llesinl 
�TATION5T�AAT43 

�*S°'--) 
BOXTEL

• 

1 p. PINDAKAAS 

voor 90 cent met 10 extra zegels 
• 

1 bi. SPINAZIE 

voor 70 cent met 5 extra zegels • 
t kg HOLL.WITTE 

bonen met 10 zegels extra • • 
Geldig t/m 9 Maart 

1 -':;'�-" t:r;;:�::::: -
fit�·fl�;;�,:�:::;�:� r - - - - - - - - - -
P,p;mn boo,den 12'/, et I Onze Wolafdeling ..... : Half linnen boorden O 30 biedt U momenteel weer 1 Linn'en boorden 1.50 1 een vooroorlogse aanblik. Thans weer leverbaar: , • Wij hebben in uitsluitend 1 

f 9 50 prima kwaliteiten de vol-Priester• Bonn ets . I d 1 '-----------' geode kleuren voorra ig : 
H. v. Eyck-de Louw I ooNKERBLAuw 3.20- 2.6s 2.20 1
Breukelsestraat 42 • BOXTEL I NACHTBLAUW 3-20 I 

KORENBLAUW 3.20 
DE BESTE PAARS. 3.20 

VIE��'O�ORfJiD�E ��EN�!J_}EJI •• g!8iN. . . �:�g :::g •
•

.., ,-, .., JAEGER . 2.55 - 2.20 - 1.90 

van 

a.c.vas

1 
STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 
Voor Kaas en �:S 

1 OUD ROSE 2.20 1WIT. . .. 2.50 
1 ZWART 2.50 1 
1 F. J. WITTEVEEN'S 1 
1 Manufacturen eJI Confectiebedrijf 1 
I Rechterstraat 18 BOXTEL I 
-----------

Wij hebben regelmatig een goede keuze in horloges DEZE WEEK speciaal in: EERSTE KLAS Herenzakhorloges 

Goederen om chemisch te reinigen 
Boorden, Overflemden om te wassen 
Dinsdagavond ingeleverd 

's Zaterdags weer terug 
Rouwgoederen binnen één dag klaar. 

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

Wij gaan met de tijd mee. 

Old Finish Slaapkamer bestaande uit: 2 J>ersoons ledikant linnenkast �a��rtkast 

f 275 00 2 stoelen 
Compleet ■-Prima afwerking. Solide uitvoering. 

Wasserij Giesbers = Boxtel Bekende Zwitserse merkhorloges van f 41.- tot f 41.-

Heden geëtaleerd 
bi): 

vraagt voor direct 

EEN NETTE JONGEN 
als hulp voor de chauffeur 

pa A.v. Vlerken, Boxtel JUWELIER - HORLOGER. Bosscheweg 10 fa. A.P. van den Boomen-Resink Stationstraat 43 - Boxtel. 

....-----------=---D 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De Vastenwet 
een Zondag is, vervalt ook de vastenwet, 
evenals de onthoudingswet. 
Door Zijne Heiligheid de Paus gemach-

Er blijkt omtrent de vasten en onthou- tigd, heeft onze Bisschop sommige groe-
dingswet nog. heel wat onkunde te be' pen va_n katholieken gedispenseerd voor 
staan en daarom is het misschien goed, de vleesloze dagen. Zij mogen dus altijd 
er e\en ·op terug te komen, hoe het nu vlees gebruiken behalve op Aswoensdag 
eigedijl, te verstaan is. en Goede Vrijdag. Het zijn: 
Op G!." t,er$te plaats moeten we onder- Arbeiders die doorgaans buitengewoon 
scheid weten te maken tussen de z.g. zware of zeer ongezonde arbeid verrich-

. onthoudingsdagen en de vastendagen. ten. Heel het gezin, waarvan vader of 
.-en der inwonende leden dit soort werk 1. Onthoudingsdagen, d.w.z. vleesloze verrichten, mag dan altijd vlees ge-<lagen. Op een onthoudingsdag is het aan brniken; alle Katholieken. die 7 jaar en ouder 

zijn, verboden vlees of jus uit vlees te militairen, marechaussees of gendarme!l, 
gebruiken. Iedere Katholiek is dus ver- douaniers of tolbeambten, in zoverr•� 
plicht,·tot aan de dood deze onthoudings- ,-deze allen in actieve dienst zijn, alsmede 
wet te enderhouden. aan het Politie-personeel, als het dezelf-
Als vleesloze dagen zijn voor dit jaar de zware arbeid heeft te verrichten als 
v4stgesteld, de Gendarmen, benevens aan hun inwo-

nende familieleden en inwonende dienst-
!. alle Vrijdagen van het jaar; boden en aan hun genodigden; 
2. Alle Quatertemperdagen (die ja.ar- het personeel der stoom- of electrische
lijks terugkomen in de eerste week van boten, treinen en trams, namelijk de 
de vasten, in de Pinksterweek, in de laat- stokers, machinisten, conducteurs, sein-
ste volle week van September en in de werkers, postbeambten en remmers in 
derde week van de Advent). - vaste dienst en ook aan hun inwonende
3. De vigiliedagen: d.w.z. daags voor familieleden en inwonende dienstboden:
Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis. de samenwonende familieleden en de in-
Het vigilie van Maria Hemelvaart, 14 wonende dienstboden van de huisgezin-
Augustus, valt dit jaar op Zondag en r.en waarvan de vader of enig hoofd 
d,aarom is deze dag uitgezonderd en niet niet-katholiek is. 
vleesloos. Met inwonende dienstboden worden· ge• 
•· Aswoensdag en Paaszaterdag tot 12 lijk gesteld alle dagbedienden, als zij de
uur <les middags. kost des huizes gebruiken, waar zij in
Il. Vastendagen. Op Vastendagen mo- dienst zijn; 
gen de katholieken van 21 tot 59 jaar allen, die op reis zijn, behalve wanneer 
maar eenmaal daags een volle maaltijd zij bij particulieren (d.w.z. in hun parti-
gebruiken; de vastendagen van dit jaar culière woning) de maaltijd gebruiken, 
zijn: Aswoensdag, Goede Vrijdag en met dien verstande, dat Onze onderhori-
daags voor Kerstmis. Daar deze dagen gen ook buiten Ons Bisdom van deze 
ook vleesloze dagen zijn, zoals we ho- dispensatie gebruik kunnen maken; 
ven hebben gezegd, is het ook niet ge- de zeevarenden, voor zoverre zij als On-oorloofd, om bij die ene volle maaltijd ze onderhorigen kunnen beschouwd wor-vlees te gebruiken. d d h J h I b en, 9c s ec ts wanneer zij zie 1 e-
Eigenlijk zou ook 14 Augustus onder dienen van de scheepskost en dan alleen 
deze bepaling vallen, maar omdat dit gedurende de zeereis. 

Stille Omgang 1949 
,,Dat God allen, die te lijden heb
ben om Christus, met zijn bijzon
dere genadekracht moge zegenen" 

Aldus luidt dit jaar de algemene intentie 
voor de "Stille Omgang" te Amsterdam. 
't Is ons allen zonder meer duidelijk, 
wat het hoofdbestuur van de "Stille Om
garig" heeft bewogen, voor dit jaar deie 
intentie te maken. Hoe dikwijls hebben 

. we de laatste jaren gehoord en gelezen 
over de felle aanvallen op ons geloof van 
de· zijde der communisten, die hun hoog
tepunt vonden in het schandelijk proces 
tegen Kardinaal Mindszenty van Hon
garije, waartegen heel de beschaafde we
reld in verzet is gekomen. 
Dit moet voor de leden van de "Stille 
Omgang" een aansporing te meer zijn, 
om dit jaar in grote getale deel te nemen 
aan de nachtelijke bedetocht door de 
straten van Amsterdam. 
't Is geenszins de bedoeling er een pro
test- of reclame-optocht van te maken. 
Zulks ligt niet in de geest van deze bede
vaart. Een ieder werke er aan mede het 
karakter van een stille bedetocht, onder 
alle omstandigheden, te bewaren, vooral 
ook na afloop van de omgang. 
"Practische beie�ing ·van de godsdienst 
in woord en daad en in alle eenvm�d", 
daartoe levert de Stille Omgang een be
langrijke bijdrage. 
Daarom leden van de afdeling· Boxtel, 
blijft niet achter; stelt een daad en meldt 
u aan.
Het aantal van vorig jaar is nog niet 
bereikt en het bestuur hoopt op een nog 
grotere deelname dan andere jaren. Ook 
voor degenen, die nog geen lid zijn, be
staat gelegenheid deel te nemen, 
Zij geven zich op bij J. F. de Rooij, Ons 
Doelstraat 17, alhier. 
De leden van onze afdeling, die onver
hoopt niet meegaan, sporen wij aan, hun 
intentie op Zondag 20 dezer te vereni
gen met de algemene intentie die boven 
is aangehaald, en op die dag de Hoog
mis in hun parochiekerk bij te wonen, 
die wordt opgedragen voor de leden van 
de afdeling Boxtel. 
Wij laten hier in 't kort de regeling 
volgen: 
Zaterdag 19 Maart: 
:f 20.30 vertrek vanaf Station Boxtel 
naar 's Bosch. 
± 21.30 Lof in de St. Catharinakerk te 
's Bosch. 
Zondag 20 Maart: 
0.04 Vertrek uit 's Bosch per extra-trein.
·1.23 Aankomst Amsterdam C.S.
2 uur Begin van de Omgang.
·3.30 H. Mis met Alg. H. Communie in
de St. Willibrorduskerk.

• 7.22 Vertrek uit Amsterdam C.S. '
9.08 Aankomst Boxtel.
Verdere mededelingen worden gedaan
op de algemene vergadering op Woens
dàg 16 Maart a.s. (Zie advertentie).
Wij vestigen. er de aandacht op, dat dez�
vergadering niet gehouden wordt om 8
!)Ur maar Qm half 9 's avonds, vanwege
de ·ljjdensmeditatie in de H. Hartkerk.

Gemeenteraadsvergadering 
Vrijdag 4 Maart kwam de Raad der ge
meente Boxtel in openbare vergadering 
bijeen. Onmiddellijk na de opening, 
stemmingsnummer, vaststelling van de 
notulen der vorige vergaderiri.g en mede
deling van enkele ingekomen stukken 
van administratieve aard, werd het voor
stel tot vaststelling van een nieuwe rege
ling inzake het kerkdorp Gemonde aan 
de orde gesteld. 

Nieuwe regeling inzake het 
kerkdorp Gemonde. 

Reeds jaren werd uitgezien naar een 
vorm, om op doeltreffende en organisa
torisch verantwoorde wijze de belangen 
van het kerkdorp Gemonde te beharti
gen, voorzover deze behartiging ligt op 
het terrein der• betrokken gemeentebe
sturen, t.w. Boxtel, St. Michielsgestel, 
Schijndel en St. Oedenrode. Onder deze 
gemeenten is het recente inwonertal van 
Gemonde (1607) als volgt verdeeld: 
Boxtel 714; St. Michielsgestel 420; 
Schijndel 258; St. Oedenrode 215. 
Gemonde is geografisch een eenheid, ter
wijl er ook kerkelijk, cultureel en eco
nomisch sprake is van een gemeenschap. 
Het behoeft dan ook geen nader betoog, 
dat indien de belangen van Gemonde 
moeten worden behartigd door de orga
nen der vier betrokken gemeenten . af
zonderlijk, er een groot gevaar is, dat 
zulk een bestuur geen vaste lijn kent, 
dat de belangenbehartiging in de tot de 
verschillende gemeenten behorende ge
deelten niet gelijkmatig geschiedt en niet 
voldoende op hetzelfde punt gericht is 
en dat uiteindelijk aan de belangen van 
Gemonde practisch niet voldoende aan
dacht wordt geschonken. 
Tot heden is Gemonde dan ook altijd 
maar een "uithoek" gebleven. Daarom 
diende er een .toestand te worden ge
schapen, waarbij de bewoners van Ge
monde zelf, zo veel dit mogelijk is, bij 
het bestuur van hun kerkdorp worden 
ingeschakeld. Slechts op die wijze zal er 
dafl, een gezond en bloeiend organisme 
kunnen ontstaan. Elke belangenbeharti
ging dient primair van onderaf te wor
den opgebouwd en de verantwoording 
behoort zoveel mogelijk in handen van 
Gemonde zelf te komen. Dit zal dan een 
be_hoorlijke belangenbehartiging waar
borgen, veel critiek voorkomen en het 
thans aanwezige gevoel van achteruit
·zetting kunnen wegnemen.
Uiteraard dienden dan aan de Gemond
se gemeenschap de middelen ter beschik
king te worden gesteld om zich te kunnen 
emanciperen, hetzij op de duur naar een
zelfstandige gemeente, waarvoor de tijd 
thans nog niet rijp is, hetzij naar een ge
meenschap, krachtig genoeg om des
noods tegenover andere gemeenschap
pen haar belangen te handhaven. 
Tussen de bij Gemonde betrokken ge
meenten bestond al wel een uit 1939
daterende gemeenschappelijke regeling
inzake Gemonde, doch Boxtel was van
oordeel, dat • er een verder gaande
samenwerking moest komen om het ge
stelde doel·: de opheffing van Gemonde
t(?t een h;vende gemeenschap, te kunnen
-verwezenlijken:

Daarom werd er een ontwerpregeling 
gemaakt en voorgelegd aan de besturen 
van de andere betrokken gemeenten en 

• aan de eigen raad. Deze ontwerprege
ling beoogt de instelling van een com
missie, die de onderscheidene gemeente
besturen zal vertegenwoordigen en waar
aan in beginsel dezelfde bevoegdheden 
• kunnen worden toegekend als aan de be
trokken gemeentebesturen afzonderlijk. 
Alleen zal deze commissie geen veror
deningen vast kunnen stellen, deze door 
strafbepaling of politiedwang te handha
ven of belastingen te heffen. 
Deze commissie zal worden samenge
steld uit de burgemeesters van Boxtel, 
St. Michielsgestel, Schijndel en St. 
Oedenrode, en vier leden, wonende in 
het kerkdorp Gemonde. De raden der 
gemeenten benoemen elk een lid, doch 
zijn hierbij niet per se gebonden aan de 
bewoners van het tot hun eigen gemeen
te behorend gedeelte van Gemonde. 
Voor de eisen van benoembaarheid en 
de zittingsduur van de leden der com
missie worden overigens de bepalingen, 
geldend ten aanzien van de leden van 
de gemeenteraad, van overeenkomstige 
toepassing verklaard. 
Indien de andere gemeenten eveneens 
instemmen met deze ontwerpregeling, 
zal die, na publicatie in de Staatscou
rant, voor 6 jaren worden aangegaan met 
automatische verlenging van 3 jaren, ten
zij deze verlenging niet wordt gewenst. 

Het voorstel in behandeling. 
Op de korte, maar heldere uiteenzetting 
van de voorzitter reageerde het lid Bek
kers met de vraag of het niet wenselijker 
geacht kon worden om, inplaats van vier 
leden vijf leden naast de burgemeesters 
in de commissie op te nemen, terwijl het
zelfde lid bovendien nog informeerde of 
deze regeling ook een hulpsecretarie in 
Gemonde met zich mee zou brengen. 
Voor dit laatste waren er te veel bezwa
ren van financiële aard. Wat betrof het 
aantal leden, achtte de voorzitter vier 
leden toch wel het meest wenselijke aan
tal, dat ook bij stemming geen -moeilijk
heden behoefde op te leveren. 
Het lid v. d. Krabben stelde de vraag, of 
niet alle gemeenten zeggingschap kre
gen in verhouding met het aantal inwo
ners van de hun toebehorende gedeel
ten .. De voorzitter meende, dat Boxtel 
in deze beter afstand kon doen van een 
formeel grotere zeggingschap om het 
proefkarakter van de regeling te be
waren. 
Het lid Pietermans vreesde., dat Gedepu
teerden in deze regeling aanleiding zou
den kunnen vinden om het probleem 
Gemonde nu eens en voor goed van de 
baan te doen door het kerkdorp onder 
één gemeente te brengen. 
Hoewel de voorzitter deze vrees niet 
helemaal ongegrond achtte, meende hij 
na de vroegere mislukte proefnemingen 
van deze zijde, toch wel aan te mogen 
nemen, dat de regeling daarop niet dood 
zal lopen. Temeer omdat de bedoelin11 
ervan juist is, het annexatievraagstuk uit 
te schakelen. 
Het lid De Visser wees erop, dat Boxtel. 
nu het gevaar loopt meer te moeten be
talen dan andere gemeentèn. 
De voorzitter gaf toe, dat dit door de 
commissie terdege onder cle ogen gezien 
zal moeten worden, hoewel het belang 
van de gemeenschap Gemonde primair 
moet zijn en men aan enkele kleine af
wijkingen royaal voorbij zal moeten 
gaan, daar Gemonde altijd wat stiefmoe
derlijk bedeeld is geworden. 
De regeling sluit de mogelijkheid om 
gemeenteraadsleden uit Gemonde te kie
zen niet uit, volgens het antwoorcl. van 
de voorzitter op een desbetreffende 
vraag van het lid v. d. Brand. 

Verdere agendapunten: 
De Raad machtigde Burgem�ester en 
Wethouders om gemeentegrond in ge
bruik te geven bij gelegenheid van ker
mis, carnaval, muziekfeesten e.d. 
Aan de bouwspaarders M. Kelders en J. 
Th. Verhoeven zal een perceel grond, 
gelegen langs de Ridder van Cuykstraat, 
verkocht worden, voor f 1,50 per cen
tiare, ten behoeve van de bouw van een 
dubbele woning. 
Van landbouwer A. Slenders te Bergeijk 
zal alle grond, die deze nabij het sport
en wandelpark nog in eigendom heeft, 
aangekocht worden, voor de uitleg der 
gemeente. De totaalprijs van deze 
gronden bedraagt met inbegrip van de 
langs de Ridder Van Cuykstraat staande 
woning f 18,500,-. 
Het voorstel tot het bouwen van 2 nieu
we JJruggen onder auspiciën van het 
Waterschap "Het Stroomgebied van De 
Dommel" over het Smalwater, werd 
goedgekeurd, in dien verstande, dat de 
z.g. ,,nieuwe brug" nabij E. Huyberts,
Lennisheuvel 54, niet voor 1950 gebouwd 
zal worden. De brug over het Smalwa
ter bij de Oude Tong·erse School zal zo
spoedig mogelijk gebouwd worden.
Eveneens goedgekeurd werd het voorstel
tot hef aanvragen en aanvaarden uit
's Rijks. kas van a. een bijdrage à fonds
perdu; b. een bouwvoorschot • van 
f 9.441,91; c. een jaarlijkse bijdrage in
het tèkdrt in de exploitatie tot een
maximum van 90 %. • Een en ander voor 
de 6 stenen noodwoningen, eertijds ge
bouwd aan de Mijlstraat en Selissenwal.
De Van Salmstraat krijgt een nieuwe aar.-

debaan, waarbij tevens de scherpe boch
ten afgesneden worden en tot wegver
breding zal worden overgegaan. De weg 
zal verhard worden, voorzover dit moge
lijk is met de stenen, die met de verbete
ring van de Liempdseweg vrij komen. 
Het werk zal in D.U.W.-verband worden 
uitgevoerd, tegen een basisuurloon van 
f 0,60, wat voor het lid De Laat aanlei
ding was om voor een redelijker loon te 
pleiten, aangezien men bezig is Boxtel in
de derde klas te brengen en dit basisuur
loon n.b. nog 4 cent beneden de vijfde 
klas ligt. 
De voorzitter beloofde een onderzoek 
en . . . . . .  een redelijk loon. 
Het voorstel om de heer W. v. cl. Laar, 
bakker in de Rechterstraat, de billijke 
vergoeding van f 3050,- toe te kennen 
voor de schade, geleden door zijn ver
bouwing volgens de vastgestelde rooilijn, 
werd goedgekeurd. 
De gemeente zal de afkoopsom van het 
bestaande pootrecht langs de wegen, die 
in het ruilverkavelingsplan Spoordonk 
vallen, voor haar rekening nemen. In de 
kosten van beplanting zal 75 % van de 
kosten, die voor rekening van het blok 
komen, worden bijgedragen, waardoor 
de gemeente de algehele opbrengst van 
de op de wegen geplante bomen krijgt. 
Op verzoek van het lid De Visser gaf 
de voorzitter een korte uiteenzetting, die 
door het lid v. d. Meijden nog werd aan
gevuld. Deze laatste benadrukte vooral, 
dat het Rijk 75 % van de algehele kosten 
voor haar rekening zal nemen, terwijl 
de gemeente slechts 75 % van de overi
ge 25 % behoeft bij te dragen om het 
volledige beplantingsrecht in eigendom 
te krijgen. 
Het verzoek van het Bestuur van de R. 
K. Mulo-school voor jongens, • op de
Burgakker, om verbetering der inrichting 
van de school, zal volgens besluit van de 
Raad worden ingewilligd. 
Deze verbetedng houdt in: het aan
brengen van menglichtlampen, verbete
ring van de toiletten, de verbouwing van 
een tweetal bergplaatsen tot spreekka
mer en leermiddelenberging, de betege
ling van de speelplaats, de vernieuwing 
van een gedeelte der terreinafscheiding 
en de aanschaffing van meubilair. 
De gemeentebegroting voor 1948 werd 
g,e}Vijzigd in verband met de aankoop 
van e�n motor-maaimachine, die niet vol
gens de raming f 2500,- doch f 2725,
zal kosten. De gemeentebegroting voor 
1949 en de begrotingen van gemeente
werken, het gasbedrijf en het waterlei
dingsbedrijf van dat dienstjaar, zullen, in 
verband met de nota van aanmerkingen, 
nader worden vastgesteld. 

Mededelingen. 
De mededelingen vermeldden o.a.: de 
gesloten verklaring van de wegen in het 
gemeentelijk sport- en wandelpark, Mo
lenwijk" voor voertuigen; de verbete
ring van de Roondsepad door de DUW; 
de goedkeuring van de bouw van de 
semi-permanente ambachtsschool, behou
dens de aankoop van de grond van de 
Fa. Tielen; de kermisopbrengst in 1949: 
Markt f 6383,- en Houtwerf f 2781,-, 
tegenover Markt f 4956,- en Houtwerf 
f 2077,- in 1948; de kermisopbrengst in 
Gemonde: f 2618,54, waarvan Boxtel 
1/6 deel toekomt; de bepaling van de 
huurprijs van de bungalows in de Mijl
straat van f 4,80 op f 4,55 en van f 4,35 
op f 4, 15; 22 Juni als datum van de 
gemeenteraadsverkiezing in onze plaats; 
de indeling in stemdistricten, die werd 
herzien en thans omvat. 
Gemeentehuis, B. L. 0., St. Fran
ciscusschool, St. Aloysiusschool, St. Pau
lusschool, Slachthuis, Ziekenhuis, De 
Ark, Lennisheuvel en Gemonde. 
De voorzitter verzocht de Raad nog om 
B. en W. te machtigen aan de fam. Die
den een klein hoekje van de gekochte
grond aan de Ridder van Cuykstraat, 
rechts van de woning van Van Weert,
terug te verkopen à f 1,- per m2. 
Deze machtiging werd verleend.

Rondvraag. 
Op verzoek van het lid Bekkers zal er 
rond de "brandkuil" in Gemonde ter be
veiliging een afrastering worden aange
bracht. 
Het lid v. d. Meijden verzocht verwijde
ring te gelasten van de bomen, die op 
Munsel een lastige wegversperring 
vormen. 
Het lid De Laat bracht de brug op 
Zandvliet nog eens onder de aandacht 
en verzocht bij de nieuwe woningen on
middellijk nieuwe wegen aan te leggen. 
De klacht over de gebrekkige straatver
lichting, door het lid Pietermans geuit, 
zal voorlopig wel algemeen blijven, daar 
de oorzaken van de vele manko's on
vindbaar blijven. 
Het lid Oliemeulen verzocht nóg eens 
om krachtig op te treden tegen de "re
clame-aanplakkerijen", Er wordt een 
verbod van "hogeraf" verwacht. 
Het lid de Visser vroeg om propaganda 
voor de Vrijdagse markt, die dreigt te 
verlopen en deed het verzoek om de 

.da.nstent voortaan niet op de Houtwerf, 
doch op de Markt te plaatsen. Zulks ter 
animering van het dansen en om de 
middenstandsbelangen te dienen. De mo
gelijkheden hiervan zullen door B. en W. 
bezien· worden. Voorts wees het lid De 
Visser. op- de toestand van het Rozema• 
rijnstraatje, dat dringend verbetering no-
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dig heeft. Ook hieraan zal aandacht ge
schonken worden om niet de schijn te
verwekken, dat men dit straatje onder
hand als een soort historisch bezit gaat 
beschouwen, zoals de voorzitter laconiek 
opmerkte. 
Het lid v. d. Krabben informeerde of de
gastarieven voor de grote gezinnen reeds 
in bewerking waren, verzocht om een 
parkeerverbod uit te vaardigen voor de 
Rechterstraat en de Kruisstraat en advi
seerde het parkeren voortaan op de 
Markt te laten geschieden. Voorts gaf 
hij nog eens in overweging aandacht te 
besteden aan de bestrating van de Van 
Coothstr<!at, wat enkele jaren terug reeds 
op het programma stond, en hetzelfde 
voor de verlengde Nieuwe Kerkstraat. 
Op de verbetering van de weg, die de 
Liempdseweg met de Rijksweg verbindt, 
werd door het lid Van de Sande aange
drongen. 

Het lid Dr. Voorhoeve gaat
Boxtel verlaten. 

Aan het einde van de vergadering deelde 
Dr. Voorhoeve mede, dat hij binnen en
kele weken naar Eindhoven zal ver
trekken en daarom als raadslid afscheid 
wenste te nemen. 
Hij zei met gemengde gevoelens te ver
trekken, na 6 jaar - een goed stuk van 
zijn leven - in Boxtel gewoond te heb
ben, en er zich vele vrienden gemaakt 
te hebben. Hij wenste Boxtel, onder de 
eminente leiding van zijn burgemeester, 
een grote bloei en voorspoed en wenste, 
dat het de eenheid zou weten te bewa
ren tussen het typische dorpskarakter, 
dat hem altijd zo getroffen had, en 
eventuele stedelijke allures. 
Na 2 jaar als protestants raadslid en als 
niet-Brabander tussen katholieke Bra
banders gewerkt te hebben, kon hij thans 
zijn vreugde uiten over de bewezen mo
gelijkheid van samenwerking zonder ook 
maar één enkele wanklank. 
"Het is dus toch mogelijk om kinderen 
van een volk en gelovige kinderen van 
een hemelse vader te zijn", aldus besloot 
Dr. Voorhoeve zijn afscheidswoord. 
Voorzitter, Burgemeester Drs. M. A. M. 
van Helvoort, meende namens de ge
hele Raad te spreken, als hij verzekerde 
·node a-fscheid te nt:men van Dr. Voor
hoeve, voor wie moeilijk een opvolger
te vinden zou zi1n, die de gemeentehe
langen zou weten te behartigen, zoals
vertrekkende dat altijd geda<!n had met 
een breedheid van inzicht en een ruime
opvatting, de eerste vereisten van een 
raadslid.
"Ofschoon wij het spijtig vinden een
raadslid van zulk 'n buitengewoon groot 
gehalte en met zulk 'n uitstekende op
vatting van zijn taak te zien vertrekken,
moeten wij de mens respecteren om zijn 
motieven en dit vertrek aanvaarden",
aldus de voorzitter, die Dr. Voorhoeve
veel succes toewenste in zijn verdere 
leven en hem verzekerde nog dikwijils
en met groot genoegen te zullen terug 
denken aan die periode, dat hij zitting 
had en waarin zeer veel tot stand kwam.

Disfributie=Nieuws
Inleveren van aanvragen om toeslag
wegens bijzondere arbeid voor de 5e en

6e periode 1949.
De Directeur van de Distributiekring
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in
de week van 14 t.e.m. 19 Maart de aan
vragen om toeslag wegens bijzondere 
arbeid bestemd voor de 5e en 6e periode
dienen te· worden ingeleverd.
De aanvragen kunnen worden ingediend
aan het Distributiekantoor, In de Boe
renmouw 15. loket 17 en voor de overi� 
ge aangesloten gemeenten op de zitda
gen aan de plaatselijke kantoren en uit, 
reiklokalen.
OFFICiëLE BONNENLIJST

voor het tijdvak van 13 tot en met 
26 Maart 1949. 

Bonnen voor vlees: 
024 Algemeen (reeds aangewezen, gel

dig tot en met 12 Maart) 50 gra� 
vlees. 

041, 043 Vlees 100 gram vlees 
042 Vlees 300 gram vlees , 
Alle bonkaarten 
045 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of vet. 
Bonkaarten KA, KB 903 : 
046 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of vet 
047 Algemeen 200 gram of 250 gram 

korstloze kaas 
052 Algemeen 500 gram boter of mar

garine of vet 
Bonkaarten KD 903 
054 Algemeen 125 gram ho.ter of mar

garine of vet 
055 A1gemeen 100 gram kaas of 125

gram korstloze kaas 
Tabak- en Diversenkaarten enz. 
QA, QC 903: 
67 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of 

kerftabak 
69 Tabak 1 rantsoen sigaretten of 

kerftabak. 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 904 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen van de strook G.

a 



St. Çuttadis 
(17 MAART)

Onder de Heiligen, die in ons landsteeds een bizondere verering hebbengenoten, mogen we ze�r noemen de H.Gertrudis, abdis van het klooster te Nijvel, België. Ze heeft geleefd in de 7eeeuw en heeft het grootste gedeelte vanhaar leven in Zuid-Brabant en België doorgebracht. Vandaar dat we in Brabant en I.:imburg verschillende kerkenvinden, die haar als patrones vieren:Geertruidenberg, Maashees, Wouw, Ossendrecht, Maasbracht en Oerle (Limburg). En over het gehele land verspreidvinden we kapellen of kloosters, aan deze Heilige toegewijd. Zo vinden wenog sporen van grote verering te Kampen, Zwolle, Haarlem, Leiden, Utrecht, Bergen op Zoom en op verscheidene andere plaatsen. 
Sinte Geerten werd geboren in het jaar625 als de dochter van Pepijn van Landen . en de vrome Itta. Het Frankische Rijk van die dagen was verdeeld in pagi (gouwen). In het N.W. lag de pagus Strijen ten N. begrensd door de Maas,ten W. door de Schelde, ten 0. door de Donge en ten Z. door de pagus Rijen.Als_ eerste vrouw van Strijen vinden wein de geschiedenis vermeld de H. Gertrudis. Hieruit blijkt, dat ze gewoond engeleefd heeft op onze bodem. Als bewijs van hare biwndere uitverkiezing doorGods genade, laten we hier even volgen een kleine passage, die we letterlijk citeren uit hare levensbeschrijving: "Toen haar vader Pepijn eens koning Dagobert op een schitterend maal tenzijnen huize genodigd had, kwam daareen onzalig man, een zoon van de hertog van Austrasië, die aan de koning vroeg,dat het meisje Gertrudis hem ter bevrediging van zijn aardse eerzucht en omwille van de wederzijdse vriendschap,naar het gebruik der wereld, ten huwelijk beloofd zou worden. Dit behaagde Koning Dagobert en hijverzocht de vader van het meisje, haarmet hare moeder in zijne tegenwoordigheid te ontbieden. Deze laatsten wisten echter niet om welke reden de koninghet kind ontboden had. Toen de koninghaar nu onder de maaltijd vroeg of zijdie met zijden en gouden sieraden beklede jongeman tot echtgenoot wilde

Plaatselijk Nieuws 
HONDENBELASTING. 

Wij maken er onze lezers op attent, datdegenen die hun hond nog niet hebbenopgegeven voor de hondenbelasting, ditnog vóór 15 Maart a.s. moeten doen, daar na 15 Maart met controle wordtbegonnen. Tevens vestigen wij er de aandacht op,dat het thans verboden is de honden welke zijn aangeg_even als waakhond, losop de openbare weg te laten lopen. Wanneer men hieraan niet voldoet ris
.keert men verhoging van de belasting.
DE HEER C. W. A. VAN UDEN BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE v. d. NEDERLANDSE LEEUW.
Onze oud-dorpsgenoot de heer C. W.A. v. Uden, is op 1 Maart 1949 metpensioen gegaan, als lid van het Bestuurder Rijksverzekeringsbank. 
Bij de afscheidsplechtigheid werden zeerwaarderende woorden gesproken door deVoorzitter, die de heer v. Uden, behalve in zijn groot sociaal werk, ook alsme�s roemde, en hem geen jurist zijnde,schilderde als iemand met een specifiekjuridische inslag. Bovendien dat hij buitengewoon godsdienstig fundamenteelonderlegd was, waardoor hij uitstraaldeover zijn omgevine en iedere·en door zijn prettige omgang trof. 
Oolc namens het personeel werd hem, alsde grote verdediger van hun rechten,In warme bewoordingen dank gebracht.Een bijzondere gebeurtenis was bij deze afscheidsplechtigheid de aanwezigheidvan Z. E. de Minister van Sociale Zaken Mr. A. M. Joekes, die vergezeld wasvan zijn Secretaris, Generaal Mr. Dr. v.Rhijn. 
Z. E. de Minister sprak de heer v. Udentoe, gaf onder zeer waarderende woorden een overzicht van diens loopbaan enarbeid en deelde mede, dat het H. M.Koningin Juliana had behaagd hem tebenoemen tot Ridder in de Orde van deNederlandse Leeuw. 
Vanuit Boxtel willen wij ons gaarne aansluiten en eerstens de heer Van Uden oprechte dank brengen voor het vele goede werk hetwelk hij destijds als ingezetene voor de Gemeente als R.K.Staatspartijer in de Raad heeft gedaanen daarnaast voor de vele goede adviezen aan de arbeiders, in het bijzonderop het gebied van het sociale verzekeringswezen. Moge hij nog vele jaren in de beste gezondheid met zijn gezin van zijn welverdiende rust genieten. 
De heer v. Uden werd 13 Februari 1883geboren, kwam 1 Januari 1902 als klerkter Secretarie te Boxtel, verhuisde naarde Secretarie te Roermond en werd vandaaruit Burgemeester en Secretaris dergemeente Budel. 1 Juni 1919 werd hijVoorzitter van de Raad van Arbeid teEindhoven, welke hij tot Mei 1838 heeft�eleid, waarna hij op 3 Mei 1938 werdbenoemd tot lid van het Bestuur derRijksverzekeringsbank, welke functie hij
tot heden bekleedde.

H. v. d. K.
CEWOND IN INDONESië. 
Dezer dagen kreeg de familie de Rooij(Rechterstraat 16) bericht, dat hun zoonen broer, soldaat C. de Rooij, in Indonesië aan het oog gewond raakte. Hij is in het militaire hospitaal opgenemen. 
De verwondingen zijn niet van ernstige aard, zodat men gelukkig op een spoe
dig herstel mag rekenen.

hebben, werd zij als van woede vervuld,wees hem af en _zwoer, zeggende, dat zijnoch hem, noch een andere aardse bruidegom hebben wilde, maar alleen deHeer Christus, zodat de koning en zijnedelen zich zeer verbaasden over hetgeen op Gods bevel door een kleinmeisje gesproken was. De jongeman echter trok zich beschaamd terug, vervuldvan toom. Het heilige meisje keerde naarhare moeder terug en van die dag afwisten haar ouders, door welk een koning zij bemind werd." 
Na de dood van haar vader stichtte Gertrudis Moeder, ltta, het klooster te Nijvel, waar Itta de eerste abdis werd enwaar een poosje later ook Gertrudis werd opgenomen en de sluier aannam.En in 647 volgt Gertrudis haar moederop als abdis van Nijvel. 
Tot ver in de omtrek is de faam van Nijvels gastvrijheid doorgedrongen. Ziekenen gebrekkigen werden op bevel vanGertrudis met zorg en liefde opgenomenen voor de pelgrims op de dikwijls zeerverre bedetochten was het klooster te Nijvel een geliefde onderbreking. Daarkonden ze genieten van de grote gastvrijheid van de kloosterzusters, die voorhet gastenkwartier de beste spijzen ende edelste dranken moesten klaarmaken.En wanneer een pelgrim de lange voetreis naar een bedevaartsoord ging ondernemen, werd er eerst onder familieledenen vrienden een toast uitgebracht onderde aanroeping van St. Geerten. Vandaarvinden we haar als patrones van de reizigers en de pelgrims. 
We zien de Heilige afgebeeld met dekloosterregel in de hand en daar ze vooral werd aangeroepen tegen de ratten- enmuizenplaag, zien we de muizen omhoogkruipen tegen haar abdisstaf. 
Na haar levensbeschrijving vinden weeen hele reeks wonderen opgetekend,waaruit bijzonder blijkt de grote verering en het grote vertrouwen van onzevoorouders in de voorspra_ak van deze sympathieke heilige. Omdat de hoofdtrekken \.'.an haar leven waren: haargrote dienstbaarheid voor kerk en land, werd zij uitgeroepen tot patrones vanalle gidsen-leidsters, die de leuze: Weesbereid" als wapenspreuk kozen voorhaar leven. Moge Sinte Geerten voor onze jongeren de kracht afsmeken, haar spoor te volgen. 

AANBESTEDING.
Uitslag ·aanbesteding van de semi-per
manente ambachtsschool te Boxtel ge
houden op 9 Maart 1949 in "De Ark"

te Boxtel. 
Fa. Verhoeven, Eindhoven f 197.500Witteboer en Zn., Vught 199.437Fa. Rijkers, 's-Hage 203.845Fa. Hendriks & Zn., Gemert 207.300v. Doom & Olieslagers, Veghel 207.689Aann. bedrijf Klomp, Beverwijk 207.912Fa. Ploegmakers, Berghem 211.833Gebrs. Vervoort, St. O'rode 213.000v. Boxtel, Vught 213.800Aann. bedr. Nijssen, 's Bosch 215.000W. v. d. Laar, Boxtel 215.460Hems, Oostelbeers 216.200Fa. Verhagen, Orthen 216.288Fa. Gebrs. de Bont. Nieuwkuijk 217.690G. Adriaans, Oostelbeers 218.400Fa. Mol, Breda 219.480Fa. Schuurkes, Tilburg 219.780Fa. v. d. Sande, 's Bosch 220.000Fa. Nouwens & v. ZeelandOirschot 220.000Fa. Fr. de Koning, Boxtel 220.448Fa. v. d. Plas, Rosmalen 222.000Fa. Kools & v. d. Velde, Tilburg 222.000J. v. Gerwen, Eindhoven 222.200Fa. Wortel & Zn., Tilburg 223.500Fa. Vollenberg, Oss 224.500 Bredero's Bouwbedr. N.V., Utrecht 224.500Aann. bedr. Comb. de Grouw, Eindhoven 224.600Fa. Goestèn & Zn., Kerkdriel 227.500Fa. Gebrs. v. d. Laar, Boxtel 228.540J. A. Hurks, Eindhoven 229.300Gebrs Lathouwers, St. O'rode 230.566Gebrs. Loomans, Eindhoven 233.000v. Pinxten, St. M. Gestel 234.766Bouwbedrijf Fick, Eindhoven 235 .000Daamen & Zn., Mill 239.911Fa. Gebrs. Lamers Den Dungen 239.966Gebrs. v. d. Hout, St. M. Gestel 245.880Fa. Laanen, Heeze 246.000Fa. Gebrs. Breuring, Apeldoorn 246.000Fa. v. d. Linden & Zn., St. M. Gestel 246. 180v. Grootel's Bouw. Mij., Eindh. 254.500Fa. Pierre v. d. Schoot, Tilburg 258.000Fa. Lodewijks & Zn., Eindhoven 265.000J. v. d. Emden, Nieuwkuijk 268.000Fa. Wagemans, Eindhoven 269.000Louwers, Oirschot 271.000Fa. Kooien, Eindhoven 309.800
MEDEWERKSTERS EN MEDEWERKERS OPENLUCHTSPEL: ATTENTIE
Reeds aan het einde van de slotopvoering van het Openluchtspel "St. ClemensWillibrord", werd de toezegging gedaan, dat aan allen die medewerkten aan ditvoor Boxtel zo belangrijke culturele gebeuren nog bijzonder dank zou wordengebracht in de vorm van een gezelligeavond of anderszins. De inlossing van die belofte kon, doorfactoren, die niet zonder meer opzij geschoven konden worden, tot nu toe nogniet geschieden. _Echter: in een enige dagen geleden gehouden bijeenkomst kon eindelijk worden besloten: er zal een feestavond worden georganiseerd! Veel voorbereidend werk zal nog verricht moeten worden, want het is nieteenvoudig voor een 600-tal personen eenfeest gereed te maken 1 Franken en Friezen: zij zullen elkaarweer ontmoeten! En: bij St. Willibrord: ,,dit feestmaal zalgeen rouwmaal zijn 1 ! !" 
COLLECTE 
Op de feestvergadering van de R.K.Bouwvakarbeidersbond opgehaald voorHerwonnen Levenskracht f 48,67.

VACATURE IN DE GEMEENTERAAD.
Door het vertrek van het raadslid Dr.Voorhoeve naar Eindhoven, is er in de gemeenteraad een vacature ontstaan, die- volgens de kieslijst en indien de gegadigde er in toestemt - aangevuld zalworden door de heer G. v. d. Meyden,Stationsplein 1 t.
PL. COMITé "VRIENDEN VAN DE ARBEIDERS JEUGD". Op de begrafenis van W. Snellaars werddoor Doortje Snellaárs een bedrag vanf 2,25 opgehaald ten bate van bovengenoemde stichting. Wie volgt dit mooievoorbeeld? 
Verder deelt het Pl. Comité nog mede,·dat er dit jaar geen spaarpotjes voor de zomervacantie zullen worden uitgegeven. Wel wordt de kinderen aangeraden om toch zo veel mogelijk te sparen,daar er wel kindervacantie-uitzendingenzullen plaats hebben. Dus allemaal goedgespaard. 
KATH. THUISFRONT, St. Petrus. 
A.s. Zondag zal voor en na de H. Missen de maandelijkse collecte gehouden·worden aan de kerk. Parochianen van St. Petrus! Denkt aanonze jongens._ 

-0-

Opgehaald met de rommelpot doorWimmie v. d. Velden f 2,50. 
KATH. THUISFRONT, H. Hart. 
Begrafenis J. v. d. Nosterum f 23 15Begrafenis Adriana Rademakers-Pijnenburg 16,50Sparavond 15,25De rommelpot van Kees Voer.mans en Henri Hermans 
BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE BOXTEL 

4,11

van t tot en met 7 Maart 1949. 
GEBOREN: Antonetta P. B. J. dochtervan A. Fr. de Laat en M. A. P. Strik -Margaretha E. M. dochter van P. W. C.Castricum en C. M. Heeremans - Elisabeth P. M. dochter van Fr. M. Schellekens en A. H. M. v. Griensven - Henricus J. A. M. zoon van M. Fr. Baaijensen A. A. M. Frunt - Hendrina J. M.dochter van M. J. v. d. Wijdeven enJ. M. v. d. Meijden - Johannes A. J.zoon van P. M. Biemans en A. C. E. M.Kolen - Maria J. A. dochter van A. G.v. Roosmalen en W. A. Strik - Antonius C. M. J. zoon van P. v. d. Sloot enA. Kl. v. Krieken - Gerardus J. J. zoonvan W. v. Oers en J. M. Lommers -Anna E. L. J. dochter van A. L. Dankersen Fr. J. v. d. Brand. ONDERTROUWD: Adrianus van Berkel en Agnes van de Loo. OVERLEDEN: Wilhelmus Traa, oud 81jaren - Johanna van de Grient, echtg.van W. v. Zon, oud 76 jaren.

GEMONDELEZING. 
Heden Vrijdagavond komt ·de Weleerw.Pater van Kaathoven O.P., een lezinghouden voor de leden van de JongeBoerenstand en andere belangstellenden,in de zaal van Café Verbruggen, aanvang half 8. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel 3 heeft Zondag alle zeilen bijmoeten zetten om ook tegen Maliskampongeslagen uit de strijd te treden. Weliswaar had men een voortdurendoverwicht op de gasten, doch deze beschikten over zo'n groot incasseringsvermogen, dat zij zelfs in staat waren omeen voorsprong van Boxtel tot twee maal toe ongedaan te maken. Eerst in de laatste minuten slaagde Boxtel erin om voor de derde maal de leiding te nemen en deze in de weinigeminuten, die er nog te spelen waren, nietmeer af te staan: 3-2. Boxtel 3 is intussen op de drempel vanhet kampioenschap komen te staan. Alleen R.K.JV.V. uit Den Bosch kan deRood-Witten de toegang nog verhinderen, als deze in de twee ontmoetingenmet Boxtel zal zegevieren. Gezien de uitstekende vorm, waarin hetderde elftal van Boxtel thans echter verkeert, lijkt zulks wat erg onwaarsçhijnlijk. Enfin, Zondag over een week vindt het eerste treffen plaats, waarbij• Boxtel haar superioriteit kan bewijzen ....

Om echter de leden voorrang te geven,zal voor hen a.s: Zondag tussen 12 en 1 uur plaats worden_ besproken in de Ark.Voor niet leden uitsluitend op Maandaga.s. tussen half 7 en half 8. Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij de leden van ODC zich op de voor hen vastgestelde tijd � dus Zondag - van plaatskaarten te voorzien. 

BOXTELSE ZWEMVERENIGINC. 
B.Z.V. 9 X kampioen van NoordBrabant bij de Zomerclubs .. Mej. Jeanne Kuypers Alg. Kam-pioene 50 m. rugcrawl. Onze Boxtelse Zwemvereniging en Red�ingsbrigade bevestigde j.l. Zondag in de fmales om de Brabantse Winterkampioenschappen haar supperioriteit bij ·de

De opstelling van het BW-elftal dat a.s. Zomerclubs door 9 maal beslag te leggen op de 1 e plaats. Doch· ook de win-Zaterdagmiddag tegen ODC speelt: terclubs moesten I maal de vlag strijkenDumernit v�?r onze jo_nge ster, Mej. Kuypers, die 
Weber Den oor blii_k . geeft met voor niets tot de Kring-

Sluiter Udema van Liempd t,:ammg der K.N.Z.B. te zijn uitgeno-digd. Met de zeer fraaie tijd van 41.6Kleine Klaasen Stenver Passon Knuvers sec. werd ze eerste op de 50 meter rugcrawl voor Dames Verschillende spelers kwamen' reeds voorhet eerste elftal uit: o.a. Dumemit, Weber, v. Liempd, Sluiter en Knuvers Stenver is de nieuwe midvoor van BVV1 

die overschrijving heeft aangevraagd va�Labor naar BVV, doch momenteel nogniet in bindende wedstrijden mag uitkomen. 
O.D.C.-JUNIOREN. 
De jongste elftallen trokken de mededeling van vorige week blijkbaar op hunfatsoen, want geen der elftallen 7 8 en9 werd j.l. Zaterdag verslagen. Het A-elftal maakte 'n slechte beurtdoor slechts met 10 spelers aan te treden, zodat van het zwakke Rhode met1-0 werd verloren. Zondag besluit ditelftal de competitie met een uitwedstrijdtegen Zwaluw. De rest van het programma luidt:
Zaterdag 3 uur : 0. D. C. 9-Boxtel 6
Zaterdag 4 uur: O.D.C. 8-Avanti 6 D.V.G. -O.D.C.-comb.
Zondag l'.l uur: O.D.C. 5-Udi 5
OPIJNEN - D.V.G. 
In een sportieve wedstrijd heeft DVGZondag j.l. de beide puntjes in Opijnen moeten laten en is hierdoor teruggevallen op de onderste plaats. Over de wedstrijd behoeft niet veel gezegd te worden. De achterhoede en de middenlinié,met_ stopperspil van Kuringen als uitblinker, waren ook deze middag weer intopvorm, maar de voorhoede was geheel de kluts kwijt. Geen enkel fatsoenlijk schot werd gelost. De buitenspelers met de linksbinnen brachten er nog hetminste van terecht. Opijnen vocht met man en macht voorde overwinning en, gezien het spel vande DVG-voorhoede, wonnen de Opijners verdiend. Direct na de aftrap is Opijnen in de aanval, maar hun schoten zijn slecht- raaken gaan hoog over of ver naast. Natien minuten opent de DVG-midvoor,door een fout van de Opijnen-doelmande score. Deze voorsprong behoudt zijtot de rust. Direct na de hervatting,brengt de ongedekt staande rechtsbinnen van de gastheren de stand op gelijke voet. Dan is DVG iets meer in deaanval, maar de voorhoede heeft schijnbaar geen fut, ofschoon er wel enigemooie kansen komen. In de allerlaatste minuut is het weer de rechtsbinnen vanOpijnen, dii doelpunt en zijn ploeg hierdoor de verdiende overwinning bezorgt.Thans zal DVG waarschijnlijk degradatiewedstrijden moeten spelen. DVG-ers houdt het hoofd koel en gaatmet goede moed de degradatie tegemoet.Het 2e elftal won thuis met 2-1 vanB.M.C. 2 De jun.-comb. speelde Zaterdag 0-0gelijk tegen "La Salie". 

Het zeer zware p�ogramma, dat sommigen moesten verwerken, drukte de tijden waardoor deze niet zo goed waren als opde vóórwedstrijden. ,. 
50 meter rugcrawl dames: 1. J. Kuypers41.6 sec. 2. R. Schaefer 46.2 Idem heren: t. H. Vonk 41.2 sec. 100 meter borstcrawl dames: 1. J.Kuijpers 1 min. 34.2 sec. Idem heren. 1. J. Rietdijk 1 min. 16.7sec. 3. H. Vonk 1 min. 21.8 sec. 100 meter schoolslag heren: 2. P. Slot1 min. 31.6 sec. 50 meter borstcrawl dames: 1. J: Kuypers 36 sec_ (Hiermede was zij tevens2e in het alg. klassement) Idem voor heren: 1. H. Vonk 32.1 • sec.2. J. Rietdijk 32.6 sec. 3 X 50 meter wisselslag est. dames: 1. B.Z.V. (R. Schaeffer, H. Vonk, J.Kuypers) 2 min. 14.2 sec. 3 X 50 meter wisselslag est. heren: 1. B.Z.V. (H. Vonk, P. Slot, J. Rietdijk)1 min. 53.1 sec. • .5 X 50 meter borstcrawl estafette: . - • _ 1. B.Z.V. (P. v. d. Bongaardt, P. Elting,P.· Slot, J. Rietdijk en H. Vonk) tijd 2min. 59.2 sec. Ongetwijfeld hebben deze prestaties aan Boxtel weer een· goede klank in Brabant verleend. Moge het Gem�entebestuur hetdoor een grondige verbetering van BadMolenwijk mogelijk maken door intensetraining de prestaties nog te verhogén.

TAFEL TENNISNIEUWS. 
De uitslagen van de j.l. Zondag· gespeelde wedstrijden luiden: SIA (Maastricht)-Advance 1 4-6Philips 2-Advançe 2 7-3 Advance 4-Philips 5 1....:.:,9Advance (dames)-Helmond 3-7Dank zij het fraaie spel vai:i W. v. Opstal en R. Steinmann wist het eersteteam in Maastricht beslag te leggen op de overwinning. Thans is de competitie in de res. Hoofdklasse beëindigd en staat Advance definitief op de derde plaats met 4 puntenverschil op de leiders (M.T.T.C. Maastricht). Dit mag bijzonder goed genoemd worden, daar Advance in de tweede helft van de competitie met veel tegenslag tekampen had, doordat J. Moerdijk, welkenog steeds in 's-Hertogenbosch verpleegd wordt, zijn plaats in het team moest afstaan. Zou dit niet gebeurd zijn, dan zou Advance • reeds het eerste 'jaar •in deze klasse .een zeer goede kans· ophet kampioenschap gemaakt hebben. ' Het programma voor a.s. Zondag luidt: Veghel (Dames)-Advance (Dames)R. Steinmann en J. Moerdijk zijn uitgenodigd voor het sterrentournooi • in 's-Hertogenbosch, waaraan de to sterkste heren van Brabant deèlnemen. J. Moerdijk is wegens ziekte verhinderdom deel te nemen. Het toumooi wordt Half-Vasten-Zondag gehouden in het nieuwe . veemarktpaviljoen.

Ervaringen van een schoolarts 
IV. 

Wij zijn begonnen op de eerste boterham van het schoolgaande kind vitaminen in de vorm van schijfjes tomaat,schijfjes wortel of geraspte wortel, schijfjes appel of een radijsje, alles naarhet seizoen, toe te dienen. Dit betreft desoort vitamine, die in water oplosbaar isen dus als vloeistof of in vloeistof kanworden gebruikt; maar er is nog een tweede soort van belangrijke vitaminen, die in vet voorkomen. Ook van deze soort heeft het kind opzijn eerste belegde boterham reeds ietsbinnen gekregen, nl. met de boter ofmargarine. Nu is er een voedingsmiddel, dat bijuitstek noodzakelijk is voor het kind, zowel als bron van voedingsstoffen voorgroei en verbranding als van zouten en

Nu kan de belegging geschieden. metandere voedingsmiddelen, die beschikbaar zijn; b.v. vlees, kaas, ei, spek, Ja,spek! Daar weten de hoerenkinderen vante eten, liefst soppen in de pan. Is daariets tegen? Niet altijd, maar ook.' hier kan overdaad schaden en kan het menu te eenzijdig worden. Voor slecht etende kinderen is gebakken spek • te zwaar. Voor alle kinderen is 's morgens, 's midgags en 's avonds spek of vet te· een.

We zijn benieuwd! - vitamine. Dit voedingsmiddel is melk. 

�f t tweede · bot.erh�m • wordt �r ·:�eeriets melk gedronken ·en dan volgt- de derde boterham met.. . . . .  noem U maarop: suiker, bruine suiker, hagelslag, gestampte muisjes, chocoladepasta, jam, koek. Neen, wij willen het kind niet allesuiker onthouden, maar wij zijn er van overtuigd, dat het niet juist. _is om teleren, dat suiker een goed voedingsmiddel is en dus altijd suiker gegeven magworden. Tot zelfs suiker op het spek! Waarom is suiker bepaald slecht te noemen? Niet omdat het kind suiker lekkervindt of omdat een enkele keer suikermet iets gemengd kan worden, dat inderdaad slecht van smaak is voor hetkind, maar omdat suiker bij wijze van snoeperij gebruikt wordt en dan het kindvoldoet, zonder dat het voldoende gegeten heeft. Laten wij nooit vergeten, dat slecht etende kinderen tot deze gewoonte komen, omdat zij eigenlijk geren honger, althans geen voldoende hongerhebben. 

Bekerwedstrijden.
Voor de komende bekercompetitie isBoxtel bij de afdeling gevoegd, waarin devolgende ploegen uitkomen: Zwaluw·V.F.C., R.K.F.S.V.1 R.W.B.1Boxtel en Ons Vlos.
Het programma voor Boxtel luidt:
20 Maart: R.W.B.-Boxtel 
27 Maart: Boxtel-R.K.F.S.V. 
3 April: Zwaluw V.F.C.-Boxtel
10 April: Boxtel-Ons Vios.
K. S. V. ,,O.D.C." 
In afwachting van de naderende promotiewedstrijden, speelt ODC a.s. Zaterdagmiddag om vier uur tegen een BVVcombinatie, op het ODC-terrein _ Dit zalzeer zeker een partij worden, waarin wegoed voetbal te zien zullen krijgen. Nietalleen de naam BVV, maar ook twee entwintig spelers op dezelfde leest geschoeid, wettigen deze veronderstelling.A.s. Maandag draait in de Ark de F.A. trainingsfilm, waarin men de beste Engelse voelbalmeesters kan bewonderen. Deze sport en trainingsfilm, welke eenuitstekende naam heeft, zal voor allevoetballiefhebbers interessant en voor despelers zeker nuttig zijn. 
De toegang is voor ieder vrij. Plaatsbespreken is echter voor de goede orde noodzakelijk, en verplichtend gesteld.

In het vet van de melk nu komen detweede genoemde soort van vitaminenvoor. Daarom alleen al moeten wij hetkind niet alleen leren eten, maar ook leren melk drinken. Wat is er eenvoudiger dari het kind in plaats van thee ofzelfs koffie, melk te laten drinken bij hetontbijt. Voldoende is om een kopje of bekertje met melk gevuld naast hetbordje met de boterham te zetten enhet kind iets van de melk te laten drinken, nadat de boterham gebruikt is. Immers het kind moest leren kauwen omde verteringssappen op te wekken en telaten inwerken, maar dan mogen dezetijdens het kauwen niet verdund wordendoor het drinken. 
Natuurlijk zijn er allerlei ontsporingenmogelijk yan de zijde van het slechtetende kind, dat "geen melk belieft" of"geen velletjes wil". Moeders moetenzich dan echter niet laten verleiden hetkind gelijk te geven door bv. cacao toe te voegen. Veel beter is het om de hoeveelheid melk zo klein mogelijk te latenen niets anders te dringen te geven, maarzonder te dwingen of er drama's van temaken. Rustig doorzetten en geduld beoefenen dan krijgt U bovendien overwicht over het kind, als U het ten minsteverloren had. 
Ook behoeft die eerste boterham geengrote, echte boterham te zijn; probeerhet met een klein hapje, maar laat U nietde leiding ontnemen. Na de eerste boterham volgt de tweede.

Een kind behoort op tijd. honger te heb•ben, evenals de volwassene. Waaromzijn de moeders toch zo bevreesd, dathun kleine kinderen honger zullen lil•den? Is dat dan geen vreselijke gedachte, dat het kind honger moet lijden?Zonder genoeg gegeten te hebben, kunje een kind toch niet naar school latengaan. Dus toch de suikerpot? Maar danonderdrukt U de gezonde honger vanhet kind, dan leert U het kind wejnig enonvoldoende en bovendien ondoelmatigen op de duur onvoldoende eten tot ondervoeding toe. Ja, dan leert U het kindsnoepen en U verwent het bovendien. Trouwens de vaders begrijpen deze gevolgen veel beter dan de moeders en ad•viseren om het kind wel met "honger"naar school te sturen, want dan komt· het's middags met honger thuis. Honger isde beste kok.
J. B. DEELEN. 



}\)gemeen Nieuws 
ZEEPOST VOOR DE 

OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 

Met de hieronder volgende schepen kan 
zeepost naar de Overzeese Gebiedsdelen 

. . worden verzonden. De datum, waarop 
de correspondentie uiterlijk ter post moet 
zijn bezorgd, staat tussen haakjes achter 
de namen der schepen. 

. Naar Indonesië: t 5 Maart Ms. ,,Pro
metheus" (12 Maart). 

Naar Curaçao en de overige Nederland-
• se Antillen: t t Maart Ms. ,,Delft"

(9 Maart).
Naar Suriname: 16 Maart s.s. ,,Cottica" 

(14 Maart). 

,,Bijen op 't fruit" 

Bij 't lezen van bov;nstaand opschrift 
zullen velen menen dat wij hiermee een 
.paar maanden te vroeg zijn. 
Als wij de fruitbomen bekijken, die nog 
geen enkel knopje vertonen (wat ook 
maar .heel goed is in deze laatste dagen 
van strenge vorst) zullen we wel 'n beetje 
verwonderd opkijken, als we horen, dat 
op 4 Maart een auto met ongeveer 100 
bijenvolken vanuit Boxtel vertrok naar 

• de bloeiende fruitbomen.
Deze fruitbomen (perziken en pruimen
bomen) zijn echter glascultures.
Door kunstmatige verwarming in deze
enom1 grote kassen, komen de bomen
begin Maart reeds in volle bloei.
De kwekers van dit vroege en straks
dure fruit, weten dat de bijen voor de
bestuiving onontbeerlijk zijn en zo vlie
gen thans reeds de nijvere bijtjes van
bloem tot bloem om het bestuivingspru-

' ces. tot stand te brengen. 
Ook wanneer straks over enkele weken
de verschillende fruitbomen haar bloe
mensprei openen en de boomgaarden 
omtoveren in een paradijs van de mooi
ste kleuren en welriekende geuren, trek
ken de Brabantse imkers naar de Betu
we, Maas en Waal, Zuid Limburg, ·Zuid
Beveland etc. om hun bijenvolken een
zestal weken af te staan om hen te laten
werken in Gods wonderbare natuur. 
Jammer, dat nog dikwijls vele fruitkwe
kers 't nut van de bijen niet voldoende
beseffen en er soms moeilijk toe kunnen
komen om een gerechtvaardigde huur
prijs voor de bijen te betalen.
Daar de bijenhouderij door verschillende
·factoren bedreigd wordt, is 't op de
eerste plaats voor de fruitkweker van 
·.-'t grootste belang om de nodige steun te ·,
verlenen aan de instandhouding van
deze zeer nuttige tak van 't bedrijf.

H. 

Gesprek van Vanavond 
Mag.men de uitspraken van onze "hoog
geplaatsten" en allerlei goden in de eco
nomie geloven, dan is verhoging van 
arbeidsproductiviteit dè oplossing voor 
.allerlei tekorten in de Nederlandse huis
houding en die van de ·huisvrouwen. 
't Kan best waar zijn, en men behoeft 
niet "hooggeplaatst" te zijn om te we
ten, dat er met harder werken wat te 
winnen kan zijn. 
Maar dat het gewin nu uitsluitend zou 
moeten komen van hem, die in het klein-

• . ste huisje woont wil er toch niet goed in.
Er zou -niet alleen harder "gewerkt" moe
ten worden, maar ook zuiniger omge
sprongen met het g,eld van de "algemene
arme".
Het waren toch leden van de Staten Ge
neraal, die er indenijd op wezen, dat de
tram niet zo duur is (voor de Rijkskas) 
als de auto. Zelfs een dagelijks fiets
tochtje van huis naar het bureau achtten 
zij niet beneden de stand, en een wan
deling zelfs deftig.
-Op die manier zou een mooi voorbeeld
.gegeven worden van boven af en in
plaats van het deuntje "hogere arbeids
productiviteit" kwam er mogelijk wel een
mooie compositie onder de titel "alge
mene inspanning".
Misschien gingen wij dan een gouden
.tijd tegemoet want door zuiningheid èn
vlijt bouwt men fabrieken met schoor

_ stenen.

. Kleine Weetjes
MALARIA. 
Malaria is een der grootste plagen, die 
de mensheid kwellen. Geen deel van de 
wereld is bespaard gebleven van de el
lende, die deze ziekte veroorzaakt, uit
gezonderd een stukje van N.W. Europa. 
Ongeveer 300.000.000 mensen sterven er 
jaarlijks aan; een totaalcijfer, dat in 
jaren van epidemie gerust verdubbeld 
kan worden. 
De ziekte wordt veroorzaakt door een 
parasiet, die overgebracht wordt door 
muskieten. Deze zuigen bloed van een 
met ziekte besmet mens en worden zelf 
geïnfecteerd, waardoor hun steek op zijn 
beurt malaria weer verspreidt. 
Er staan derhalve slechts twee wegen 
open om malaria te bestrijden: ten eer
ste door muskieten uit te roeien en ten 
tweede door de mensen te genezen, van 
wie zij infectie krijgen. 
Muskieten· planten zich voort in stil
staand water en moerassen. 
Doeltreffende drooglegging daarvan heeft 
er dan ook veel toe begedragen om hun 
aantal te verminderen. 
Eeuwenlang was het Peruviaanse genees
middel, kinine, het meest doeltreffende 
middel tegen malaria. 
Aangezien kinine echter ook zijn nadelen 
heeft, hebben scheikundigen, na jaren
lang experimenteren "Paludrine" ontdekt 
dat in de laatste oorlog grote diensten 
heeft bewezen en ook thans in de prac
tijk nog erkend wordt als een der groot
ste ( verantwoorde 1) ontdekkingen in 
deze eeuw. 

TERLOOPS ...... 

BEROEPSAANSLAG. 
In het R.A.1.-gebouw in Amsterdam zal 
er binnenkort een aanslag worden ge
pleegd op het beroep van winkeljuf
frouw. Men houdt er 'n damesbeurs, 
waarin we 'n Amerikaanse winkel kun
nen bewonderen. Het Amerikaanse in 
die winkel is de zelfbediening. Geen hel
pende vrouwenhand, geen kundig ad
·vies, we helpen ons zelf. Alweer tracht
men hier een echt vrouwelijk beroep de
wereld uit te helpen. De gevolgen ervan
zullen, als deze poging mocht slagen,
spoedig aan het licht treden. Ook de
vrouw zal dan aan den lijve kunnen on
dervinden, wat werkeloosheid is, dank zij
die dames-beurs. 
Zo'n aanslag op een beroep van haar
sexe, doet ons de haren te berge rijzen. 
Wat wij, mannen, ermee te maken
hebben? Wel, ik geloof, dat bij die da
mes-beurs onze beurs erg nauw betrok
ken is, vooral nu er nog 'n modeshow
bijgekomen is, hét lokvogeltje voor de 
vrouw. Je kunt er alles kopen, als je 
maar betaalt! Ben ik blij, dat Amster
dam niet precies bij Boxtel's deur is!

HET ZUIDELIJK SPORTBLOED 
KRUIPT .. . . . 

Voor velen was de opstelling van het 
Nederlands elftal voor a.s. Zondag 'n 
teleurstelling. Acht spelers uit het Wes
ten, een uit het Noorden, Oosten en 
Zuiden. Van Bun van M.V.V. moest rui
men voor Steenbergen. Lenstra was niet 
te passeren en Möhring mag meespelen, 
omdat Terlouw niet kan. Door de uit
stekende papieren van de Zuidelijke mid
voor Van Roessel werd resoluut een 
·westelijke streep gehaald, terwijl Rijvers
wel is opgesteld, maar tot de grond toe
wordt afgebroken, omdat hij te impro
ductief is. Op papier deugt dus alleen
het Westen, de rest is bijzaak. De Wes
telijke supprematie viert hoogtij, al. bleef
daar bij de wedstrijden op de technische
dag niet veel van over. En hadden wij,
Zuidelingen, dan niet de kampioens
ploeg?
Ons Zuidelijk bloed kruipt, waar het
niet gaan kan ! ! !

Parochie-Agenda 
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. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
2e Zondag van de Vasten, 13 Maart 

De HH. Misseri zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half t t de Hoogmis. 
De H. Mis van 9 uur wordt aan God 
opgedragen voor J. Bergman vanwege 
de buurt, terwijl de H. Mis van half 7 
wordt opgedragen voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de te 
schaal voor het seminarie, terwijl de 2e 
schaal zal gaan voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in 
de milddadigheid van de gelovigen wor
den aanbevolen . 
Zondag 20 Maart gaat de te schaal voor 
de arme blinden. Vandaag na de Hoog
mis is het _geen Mariagarde. Hedenavond 
om 7 uur Lof waaronder Lijdensme
ditatie. 
A.s. Woensdag is het de 4e Woensdag
in de noveen tot St. Jozef. Woensdag
avond om 7 uur Lof met Rozenhoedje
en gebed tot St. Jozef, vanwege de
maand Maart.
A.s. Donderdag kw. v. 8 Kath. Actie in
het K.].V.huis. Donderdagavond om 7
uur Lof met Rozenhoedje. Vrijdag a.s.
begint de noveen ter voorbereiding 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 plaats nemen
in het priesterkoor. Vrijdagavond om 7
uur Kruisweg, waania kort Lof en vere
ring van de relikwie van het H. Kruis
vanwege de Vastentijd.
Maandag en Woensdag van deze week 
om half 9 katechismusonderricht voor 
de jongens in de St. Petrusschool en 
Dinsdag en Donderdag om half 9 voor 
de meisjes op Duinendaal, ter voorbe
reiding op de plechtige H. Communie. 
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. 
Het H. Bloedcomité dankt allen, die j.l. 
Zondag in de schaalcollecte hebben bij
gedraaen voor de viering van het H. 
Bloed-jubilé. De totale opbrengst was 
f 605.23. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
j,rgt. voor Wilhelmus v. d. Ven; z.a. gel. 
jrgt. voor Franciscus W etzer en Anna 
Kluytmans de hsvr.; H. Hartaltaar gel. 
rondst. voor Josephus Schalkx; om half 
8 gel. mndst. voor Jacoba van Diessen; 
z.a. gel. H. Mis voor Hendrica van Beur
den-Verwetering vanwege de familie;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna
van Hamond-Hoffmans vanwege de 
buurt; om half 9 gel. H. Mis voor Hen
dricus Willems te Oirschot overleden.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Caspar v. d., Aker; z.a. gel. 
H. Mis ter ere v. d. H. Clemens; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Maria v. d.
Loo-v. d. Langen berg; om half 8 gel.
rnndst. voor Johanna Kusters-de Kort1
z.a. gel. rondst. voor Adriana van Heu
men-Timmermans; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Harrie v. d. Wetering; om
half 9 gez. jrgt. voor Adrianus v. d.
Meyden.
WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor de overleden familie van Cor
nelis Roeseling; z.a. gel. rondst. voor

Wilhelmus v. d. Hagen; H. Hartaltaar 
gel. mndst. • voor Petronella Verdonck
v. d. Koevering; om half 8 gel. H. Mis 
voor onze Jongens in Indië vanwege 
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Josephus v. d. Laar vanwege de 
R.K. Uouwvakarbeidersbond afd. Boxtel; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Corne
lis van Kessel vanwege de buurt; om 
half 9 gez. jrgt. voor Rumoldus v. d.
Ven en Catharina Montens. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef.
DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor overleden familie van Henricus
Buddemeyer; z.a. gel. jrgt. voor Johan
nes Schoenmakers; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Johannes van Houtum; om
half 8 gel. H. Mis tot bizondere intentie
tot behouden thuiskomst uit Indië; z.a. 
gel. mndst. voor Wilhelmus Schalkx; H.
Hartaltaar gel. H Mis voor Jo Bergman
vanwege het gez. pers. van de Raad
van Arbeid; om half 9 gez. mndst. voor 
Johanna Theuwkens-van Dijk. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje_
VRIJDÀG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
voor Franciscus Jurgens; z.a. gel. H. Mis
voor Antonius Brussel ers; H. Hartaltaar
gel. H Mis voor Amoldus van Kempen 
en Maria de Laat; om half 8 gel. mndst.
voor Anna van Liempdt; z.a. gel. H.
Mis voor Cornelis v. d. Besselaar v.w.
de kinderen; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Johannes van Liempdt; om half 9 
gel. H Mis voor Martinus Giesbers.
Hedenavond om 7 uur Kruisweg, waar
na kort Lof en verering van de relikwie
van het H. Kruis.
ZATERDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Jacobus van Susante; z.a. gel. 
mndst. voor Maria van Boxtel-Leerma
kers; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Christina v. d. Heuvel; om half 8 gel.
jrgt. voor Johanna de Laat-van Kempen; 
z.a. gel. H. Mis voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn van de parochie; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Josefina
van de Brand-van Oerle; om half 9 gel.
H. Mis voor Alfonsus van Vlerken.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagelijks een H. Mis voor Petrus van
Zaaien.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL 
2e Zondag van de Vasten 
13 Maart 1949 

De HH. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9 en half t t de Hoogmis 
met volkszang. 
De openschaal is voor het Jubilé van 
het H. Bloed, en de 2e schaal voor de 
Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis Santa 
Teresa voor de meisjes in de kapel bij 
de Zusters, en om kwart voor 12 H. 
Familie voor de jongens in de kerk. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indië. 

Woensdag: attentie voor onze 9-
Woensdagen-noveen ! 
Des avonds om half 8 Lof ter ere van 
de H. Jozef, met tweede LIJDENSME
DITATIE. 

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag TRI
DUUM voor de leden van de H. Fa
milie voor mannen, ter voorbereiding 
van de plechtige opdracht van a.s. Zon
dag. Aanvang Donderdagavond om 8 uur. 

Vrijdagavon4, om half 8 GEEN repe
titie zangeressen van de H. Familie voor 
meisjes. 

Zaterdag 19 Maart - feestdag van 
de H. Jozef, Bruidegom v. d. H. Maagd 
Maria. Des avonds om half 8 Lof. 

Biechturen van 3 tot 4 en van 6 tot 
8 uur 

ZONDAG: 6 uur Ld. tot zekere in
tentie; 7 uur l.d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
l.d. voor overleden ouders en familie;
kwart over 9 l.d. voor Adrianus Kerk
hof vanwege K.A.B. afd. Boxtel; half 11
Hooomis voor Elisabeth van Pinksteren-

• van "'Nieuwburg vanwege de Broeder
schap van de H. Eik.

MAANDAG, 14 Maart: 7 11ur pl. gez.
j, voor Willem Couwenberg; Maria-al
taar l.d. voor Cornelis de Zeeuw en
Johanna Maria v. Maren z.e.; Familie
altaar Ld. voor Francisca Peijnenburg
Dieden ;kwart voor 8 I.m. voor Petro
nella van Dommelen-van Run; zijaltaar 
1.d. voor Cato van de Wouw; half 9
I.m. voor Elisabeth van Pinksteren- van
Nieuw burg. 

DINSDAG, 15 Maart: 7 uur gez. j. 
voor Theodorus Hendriks; Maria-altaar 
Ld. voor Jacobus en Josina van Grins
ven; Familie-altaar Ld. voor overleden 
vader; kwart voor 8 Ld. voor Harry 
van Dijk in Indië gesneuveld; zijaltaar 
I.m. voor Jacobus Cuppen; half 9 l.d.
voor Marinus v. d. Meyden en Martina
Hensen z.e.

WOENSDAG, 16 Maart: 7 uur gef. 
pl. gez. j. voor Willem Bosch; Maria
altaar Ld. voor Rosalia Hermes-Schüller; 
Familie-altaar 1.d. voor Franciscus Ha
zenberg; ·kwart voor 8 Ld. voor Frans 
Veroude vanwege het Spoorwegperso
neel afd. weg en werken; zijaltaar l.d. 
voor Jan van de Nosterum vanwege de 
buurt; half 9 l.d. voor Jan van Susante 
vanwege de St. Willibrord Broederschap. 

DONDERDAG 17 Maart: 7 uur gef. 1.j. 
voor Anna de Werd-de Leyer; Maria
altaar l.d. voor Antonius Wagenaars 
echtgenote en zonen.' Familie-altaar l.j. 
voor Adriana Jozephina v. d. Langen
berg; kwart voor 8 l.j. voor Martinus 
Michielsen en Johanna van Krieken z.e.; 
zijaltaar l.d. voor Lies de Kort-v. d. Elst, 
vanwege directie en kantoorpersoneel 
fabriek van Geel; half 9 l.d. voor Frans 
Veroude. 

VRIJDAG, 18 Maart: 7 uur pl. I.m. 
voor Jan van Susante; Maria-altaar I.m. 
voor Gerdina Verdonk-v. d. Braak; Fa
milie-altaar I.m. voor Helena Bekers- v. 
d. Steen; kwart voor 8 I.m. voor Piet
Voets; zijaltaar I.m. voor Antoon van
Rooy; half 9 I.m. voor Maria v. d. Lan
genberg-v. d. Meyden.

ZATERDAG, 19 Maart: 7 uur 1.d. tot 
bijzondere intentie; Maria-altaar I.m. v. 
Maria van Roosmalen-van Geffen; Fa
milie-altaar I.m. voor Wilhelmus Ver
santvoort; kwart voor 8 l.j. voor Gijs
berdina Bekkers; half 9 gef. l.j. voor af
gestorven familie van Lieshout. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
2e Zondag van de Vasten 

ZONDAG: half 8 welzijn der Parochie; 
10 uur jrgt. voor Hubertus v. Osch. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 

. kapteijns. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
Kemps. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia 
hsvr. van Wilh. Kemps. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
ca v. Logten. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Marinus v. 
d. Heijden.
ZATERDAG: feestdag van de H. Joseph
half 8 H. Mis voor het welzijn der par.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Adrianus v. Ger
wen. Dinsdag mndst. voor Joanna Maria 
v. Dinther. Woensdag mndst. voor de
heer Frans Maas. Donderdag mndst.
voor Henrica Manders. Vrijdag H. Mis
voor Adrianus v. d. Ven te 's Bosch over
leden. Zaterdag H. Mis voor Joannes
Henricus Schut te Oisterwijk overleden.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
2de Zondag van de Vasten 
13 Maart 1949 

ZONDAG: 7 uur H. Mis v.w de Kajot
ters voor Henri v. Dijk; half 9 H. Mis 
voor Hendrikus Willems te Berkel over
leden; t O uur Hoogmis voor het welzijn 
van de parochie. 
De eerste schaal is tot opleiding voor 
priester op ons Bisschoppelijk Seminarie. 
De 2de voor B.N. Vergadering van St. 
Vincentius-Vereniging. Half 3 Lof met 

, rozenhoedje, om Gods' zegeningen te 
verkrijgen over Orión en de kapel van 
Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Maria Maas-de Werd; 8 uur gez. 
mndst. voor Marinus Veroude. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis v.w. familie 
voor Henry van Dijk; 8 uur H. Mis v.w. 
vriend voor Henry van Dijk. 
Na de middag omgang om eieren in 
Mijlstraat, Coevert en de Zweelders. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor de 
heer Johannes Quinten; 8 uur H. Mis 
ter ere v. d. H. Gemma tot hulp voor 
een zieke. 
Deze Woensdag is de vierde van de 
negen Woensdagen ter ere v. d. H. Jozef 
tot hulp van Jozef Kardinaal Mindzenty 
en tot bekering van zijn vervolgers. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis v. Maria 
v. Hal-v. Esch, in de parochie St. Petrus
overleden; 8 uur H. Mis ter ere v. d.
H. Theresia.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Mei.
Anna Maria Peijnenburg-v. d. Sande; 8
uur H. Mis voor Antonius v. d. Meyden.
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Gijsber
dina v. Eert-v. d. Loo; 8 uur H. Mis
ter ere v. d. H. Jozef.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
6 tot half 8. __ 
Om half 8 Lof met rozenhoedje ter ere
v. d. H. Jozef, om 't Communisme af te
weren en opbloei van 't verenigingsleven 
op katholieke grondslag te verkrijgen. 
Alsnog zulle·n elders geschieden één H. 
Mis tot bijzondere intentie; één H. Mis 
voor de leden v. d. Godvruchtige Ver
eniging tere ere v. d. H. Theresia, één 
H. Mis tot genezing van een zieke.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Johanna Maria Op 't Hoog-van
Zon te Oisterwijk en Henricus v. Dijk
in Indonesië overleden. 
Ten slotte aanbevolen een noveen ter
ere v. d. H. Gemma en een noveen tot
voorbereiding van de plechtige H. Com
munie op de vierde Zondag van de
Vasten.
Bij gelegenheid van de Zilveren Bruiloft
van H. van Ingen-Th. v. Rijzewijk voor
de Missie opgehaald door Drika, de
dochter f 12,-.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

2e Zondag van de Vasten. 
Zondag 13 Maart 1949. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor de Wed. 
Johanna Adriaan v. d. Biggelaar; 8 uur 
I.m. tot welzijn der parochie; 10 uur z.j.

voor Lamberdina Christ. v. Gestel; 3 uur 
Lof, daarna jongens congregatie. 
In alle H. Missen de te schaal voor het 
Seminarie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. voor Willem 
Traa te Boxtel overleden; half 8 z.j. voor 
Catharina v. Gestel; 8 uur l.j. voor de 
Familie Hendr. Tinnebroek. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Ant. v . 
d. Pas; half 8 z.j. voor Hendr. v. Rooii,
8 uur l.mndst. voor Gerardina Tinne
broek. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh .
v. d_ Biggelaar ;- half 8 z.j. voor 'Elisabeth
Hendr. v. Rooij; 8 uur 1. mndst. voor
Mart. der Kinderen.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Adr. v. Abeel en; half 8 z.j. voor Marinus
Bakx; 8 uur l.mndst. voor de Wed. Ger
truda Petrus Kreyveld. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. v.
d. Sande; half 8 z.j. voor Joh. Schoen
makers; 8 uur l. mndst. voor Hendrica
Frans v. Eyndhoven. 
ZATERDAG: feestdag van St. Joseph: 
half 7 I.m. tot welz. der parochie; 7 uur 
z.m. met uitstelling van het Allerheiligste
voor de leden der Meisjescongregatie 
met algemene H. Communie, als zijnde
St. Joseph de 2e patroon dier congre
gatie; 8 uur 1. mndst. voor de Wed. Jo
hanna Maria Theod. v. d. Meijden.
's Avonds om 7 uur plechtig Lof.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der
parochie; 8 uur l.mndst. voor Adr. v.
Berkel; 10 uur z.j. voor Arnolda Johan
nes Schoenmakers.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
M_aandag en Dinsdag 7 uur I.m. voor de 
Wed. Johanna Maria Theod. v. d. Meij
den. Woensdag 7 uur I.m. voor de lev. 
leden der proc. van Hakendover. Woens
dagavond om 7 uur Lof ter ere van St. 
Joseph. 
30e Willem Traa overleden te Boxtel. 
Gedoopt: Adriana Christina Josephina 
dochter van Josephus Quinten-Vorsten-

• bosch; Wilhelmina Johanna Cornelia
dochter van Corn. Smulders-de Rooij.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH.
2e Zondag van de Vasten. 
13 Maart 1949. 

H. H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie, waaronder 
lijdensmeditatie. Tweede s<;haalcollecte 
voor 't Seminarie; derde voor Bijz. No
den Episcopaat en voor de nieuwe klok
ken. Na de middag om 3 uur 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. 
Woensdagavond om half 7 Lof ter ere 
van de H. Joseph. 
Vrijdagavond om half 7 oefening van de 
H. Kruisweg.
Zaterdag, feestdag van de H. Joseph, om
half 8 gez. H. Mis voor de parochie 1
's avonds om half 7 Lof ter ere van de
H. Joseph.
Zondag 20 Maart 2e schaalcollecte voor 
de Arme Blinden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Albertus 
v,an Rulo: 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 Hen· 
drikus Willems te Berkel over!. 
DINSDAG: half 8 H. Mis ter ere van 
de H. Clemens voor Bijz. int. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Hen
dricus van der Kammen. 
DONDERDAG: half 8 gef. jrgt. voor 
Adrianus van de Nosterum. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor de lev. 
en over!. leden v. d. Br. H. Bernardus, 
Ulecoten. 
ZATERDAG: half 8 gez. H. Mis voor de 
parochie. 
Elders: H. Mis voor Cornelis van Oers-v. 
d. Braak. H. Mis voor Albertus van Rulo.
H. Mis voor Henricus van Rulo.

PAR. ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 
Zondag t 3 Maart, 2e Zondag van de 
Vasten. Deze middag om 3 uur Vespers 
en Lof. • 
Woensdag 8 uur: Lof ter ere v. d. H. 
Joseph. 
Donderdag 7 uur: Lof met Lijdensme
ditatie. 
Vrijdag 8 uur: Oefening van de H. 
Kruisweg. 
Zaterdag: Feest van de H. Joseph. De 
HH. Missen zijn om 7 uur, half 9 en om 
half 10 de gezongen Hoogmis. 's-Avonds 
om 8 uur Lof. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Sien vaR 
den Heuvel, te Boxtel overleden; om half 
9 voor Hans Janssens. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhelmus 
van der Ven. 
DINSDAG: 7 uur ter ere van de H. 
Gerardus Majella. 
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van 
de Voortplanting des Geloofs; half 8 
voor Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor bijzondere 
intentie; half 8 voor Wilhelmus van der 
Ven. 
VRIJDAG: 7 uur ter ere van de H. 
Gerardus Majella. 
ZATERDAG: half 9 ter ere van de H. 
Gerardus Majella. 

Te huur gevraagd een stuk 
tuin of bouwgrond, ± 100 X 
50 m. Omgeving Boxtel. Brie
ven onder no. t 16, bureau van 
dit blad. 
Te koop bij F. J. Helmer, 
Roond t 0, Boxtel, twee beste 
kalfkoeien, aan telling 15 
Maart. T. B. C.-vrij. 

Te koop: een partij paarden
mest en een fornuisketel, groot 
100 liter. Te bevragen bij L. v. 
Dooremalen, Bosscheweg 165. 

Subsidie graszaden kleine boe
ren. De termijn voor aanvrage 
is verlengd tot 15 April. Alle 
soorten daarvoor geplombeerd 
in voorraad. Voor aanvraag
formulieren wordt gezorgd. 
Zaadhandel P. P. v. Zogchel, 
Boxtel. 

Te koop: Babyledikantje, !
persoons, groot ledikant, thee
kastje met los blad, wandelwa
gentje, hanglegkast en electr. 
kookplaat. Te bevragen, Mo
·lenstraat 19.

Te koop een fornuiskachel. 
H. v. Vught, Nieuwstraat 168.

Te koop: een Keeshond en 
een Bouvier, een paar jongens
fietsen en een plattebuiskachel. 
J. Vorstenbosch, Lennisheuvel
t 14, Boxtel. 

Te koop: bij J. van Beers, 
Lennisheuvel 21, 4 à 5 dui
zend kilo voederbieten en 1000 

• kilo aardappelen.

Te koop bij M. v. Krieken,
Roond 15, twee beste kalf
vaarzen, t.b.c.-vrij. 
Te koop: gemerkte zeug V.D.
L., 14 weken dracht tste worp.
Th. Bekkers, De Vorst 102.

Te koop: een goed onderhou
den hand wasmachine met 
wringer. Te hevragen bij H. v. 
d. Broek, Merheimstraat 41.
Te koop: Canadapoten, een 
be,t Maalkalf en vijf eenden 
met woerd, aan de leg. C. 
Schoenmakers, Roond 2. 

Te koop: een kinderwagen, zo 
goed als nieuw. Te bevragen: 
K!einderlicmpdseweg 5. 

Te koop : wegens overcom
pleet een in zeer goede staat 
zijnde herenrijwiel met prima 
electr. lamp, tegen spotprijs. 
Te bevragen: Molenstraat 19. 

Gevraagd: Smidsknecht, 3 à 4 

jaar in 't vak en smidsleerling, 
amhachtsschool gevolgd. W. A. 
v. Oosterhout, Smederij 19,
Liempde.

Wegens ui breiding van 
onze UITGEVERIJ ter 
overname aangeboden 
Bibliotheek "DE STER" 
Goed beklAnte biblioth«k met 
gehele invrnwia, tegen zeer 
billijke conditica. 
Te bevngen: 
J. v.d. STEEN

Breukelaeatraat 89, Boxte

1 

-



.Voor de hartelijke blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onze zo inniggeliefde Zoon, Broer en Verloofde 
Uit de hand te koop: STILLE OMGANG:= Afd. Boxtel r 
Drie woningen en een perceel ALGEMENE VERGADERING 1la ÎS liet de iaiste tijd,

JO BERGMAN zeggen wij langs deze weg onze oprechte dank aan Familieleden, Eerw. Heren Geestelijken, Edelachtbare Heer Burgemeester, Kath .. Thuisfront, Aalmoezeniers, Manschappen, Militaire Politie, zijn Correspondente, Directie en Personeel van de Raad van Arbeid, de H.K.W. en de K.A.B., speciaal ook aan de buurtbewoners en verder alle vrienden en kennissen, die hebben meegeleefd met ons zo zwaar verlies. P. BergmanA. Bergman-v. d. Ven 1 RikieJo RoversRoxtel, Bosscheweg 129. 
Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Zuster HENDRIKA betuigen wij U onze oprechte dank. E Veroude G. VeroudeM. v.· Dijk en familieBoxtel, Rechterstraat 40. 

bouwland op Hobbendonk. Drie percelen weiland in de Beukums. Een perceel weiland langs de Rijksweg Boxtel - 's-Bosch. Twee woningen hoek Raaphof - Prins Hendrikstraat.Te bevragen bij Jac. Ghysens,Stationstraat l 02, Boxtel.
Notaris P. Mertens 

te BOXTEL zal aldaar in café Jos. van der Meiiden, Spoorstraat, op Maandagen 21 en 28 Maart 1949, telkens nam. 5 uur, voor de Heer C. J. van Schaaijk PUBLIEK VERKOPEN Het woonhuis met erf en tuin, aan de van Osch en van Leeuwenstraat 57, kadaster sectie F nr. 2417 groot 1.10 aren. Het pand is voorzien van leiding voor water, gas, electriciteit en bevat: voorkamer, huiskamer, keuken, gang, bergplaats, kelder en boven 4 slaapkamers. Het pand is verhuurd aan A. v. Gerwen à f 3,75 per week.De huur is voor koper vanaf de week volgend op de dag van betaling der koopsom. Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1949. Betaling koopsom uiterlijk 28 Juni 1949 . 
Bij Vos uw Kaas 
en V is gekocht Het beste adres is uitgezocht! 
Stationstraat 44 

Telefoon 527 

Bespreek Uw 

financieele zaken 

met Uw bankier. 

Assurantie-zaken behooren daar 

evenzeer toe. Objectief advies 

kan men bo'lenal van een bankier 

verwachten, die de kennis, er· 

varing en gegevens bezit om de 

geheele assurantie-markt te over

zien. Het is het streven van onze 

Firma ook in alle verzeker.ings

zaken de vertrouwde raadsman 

van haar relaties te zijn. 

FIRMA 

F. VAN LANSCHOT
BANKIERS S'-HERT0GENB0SCH 

Sinds 1737 

i Heel Boxtel. en Omgeving

het is misschien voor U van het grootste belang te weten dat de matrassen voor Boxtel en de gehele omgeving uitsluitend door ons worden verkocht en in iedere maat voorradig worden gehouden. Ook in andere matrasstellen hebben wij de grootste collectie. 
1 persoons matrasstellen 3 delig met kussen 

vanaf tl. 49.50

2 persoons matrasstellen 3 delig met kussens 
vanaf tl. 69.00Ziet ·onze speciale beddenétalage en laat U in de winkel vakkundig voorlichten. 

Voor iedere klant het beste bed. 

,,J,,n den Ooieuaac" 
Fa. A.P. v.d. BOOMEN-RESINK Stationstraat 43 Boxtel 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

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

Op Woensdag 18 Maart 's avonds 8.30 in De Ark voor de deelnemers aan de "Stille Omgang". Mededelingen over bedetocht naar Amsterdam en uitdeling van programma's, spe,orkaartjcs enz. 
ooo.c liet aansc/¼alf,e,n Pan 

een nieuw .bedstel Men gelieve dan tevens spoorkaartjes (f 5.10) en contributie over 1949 (f 0.70) af te rekenen. Wij bieden U een prachtsortering in diverse' kfétirën 
en kwaliteiten tegen sterk verlaagde prijzen. 

Voor Uurwerken en 
Uurwerkreparaties 

Komt U eens kijken naar onze speciale etalages� 

F. P. van LANGEN & Zn. 
Stationstraat 62 

HORLOGERIE • OPTIEK - G OUD EN ZILVER 

GEDIPLOMEERD HORLOGEMAKER 

IT J. w• :J. • illeo.een Woninginrichting
Rechterstraat 22 Telefoon 476 Boxtel 

\. 

Bosscheweg �7 • Boxtel - Telefoon 479 

DE zaak met DE Service! 
Wij helpen U desgewenst met een betalingsregeling, die 

aanpast aan de moeilijke tijdsomstandigheden. 
Eventueel ruilen wij uw oude stofzuiger in. 

OOK U 

Kunt Uw kruideniers
waren bezorgd krijgen 
c1oor een zei fstandig 
kruidenier, die U de 
beste, en bekendste 
merken kan ieveren 

1m,m:n,1,uu:1,1M:o© 

r 

Voor de Plechtige H. Communie 
Het is prettig kopen uit onze buiten
gewoon grote collectie, 
Ook de prijzen zijn zeer voordelig. 

Ziet onze étalages ! 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Il JUWELIER - HORLOGER. Bosscheweg 10

Zaterdai 19 Maart Wie helpt onze jongens in Indonesië aan 
een extra rookrantsoen ? Liefst in den vorm van een pakje shag of een rookbon. 

. Zaterdag 19 Maart heeft de inzameling plaats. Denkt U eraan bij het uitkomen van de nieuwe bonnen? Leg nu al een pakje opzij ! Kath. Thuisfro.,t Par. St. Petrus 

1 b. • t 1 Wij rengen momen ee 

een leuk vlot 
linnen jurkje 

met borduurgarnering 
in de kleuren : 

Donkerblauw 
Nachtblauw 
Reseda 
Fraise 

Maten 38 t/m 44 

Prijs slechts f 16. 9 5 

Klein maar Dapper 
is ruim gesorteerd in 

Baby artikelen 1 
:zie onze étalage 

Jos van de Laak 
Rechterstraat 67 • Boxtel 

doen wij 'n greep uit onze grote collectie 
speciaal goederen Jongens blouses in effen en geruit. Heren overhemden met vaste en losse boord in gestreept en effen poplin. Zelfbinders in zeer aparte dessins. Prima elastieken bretels en sokophouders Jongens costuums met plusfour. VOOR DE A.S. PLECHTIGE EN KLEINE COMMUNIE Heeren costumes en Tweedjassen in zeer fraaie en prima kwaliteiten. 

* OVERALLS in alle maten FANTASIESCHORTEN, ook donker. LOSSE PLUSFOURS, ook in velvet. Alle maten DAMES ONDERJURKEN. ONGEBLEEKTE BREIKATOEN per knot 71 �ent. 
* Ook in GORDIJNSTOFFEN hebben wij een vooroorlogse collectie. 

:,rATION5T�AAT43 

�.� 
BOXTEL' 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

zonder enige verplichting Wij nodigen U uit tot het bijwonen') v�n d,e 
Philishave 

Droogscheerdemonstratie 
op Zaterdag 12 Maart vanaf 2 uur n.m. 

tot 10 uur '• avonds 

op Maandag .14 Maart v�nal 8 uur 
tot 10 uur 's avonds Een expert van N.V. Philips is gedurende deze uren aanwezig om U de nieuwste droogscheerapparaten te demonstreren. Ook hen die reeds een Philishave bezitten nodigen wij uit te komen. - Op genoemde datum controleren wij Uw apparaat. U kunt dan tevens zien of U het volgens de juiste methode gebruikt. ,,KOMT ALLEN MET EEN, BAARD" OOK UW BAARD VLIEGT ERAF. Hoogachtend, 

Fa. A. Adelaars, 1 

P,ci,llen 

i 
tiOXI t.L, MARKT 19 •i 

's mC'rgens besteld 

's avond_s klaar 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Le v eranci er v o or A LLE Z i e k enfo n dse n 

EDAH 
GEEFT DEZE WEEK 

BIJ AANKOOP VAN 

ELKE 500 GRAM 

KAS T·E EL· 

MARGARINE 

GRAM 

VRUCHTEN-· 

HAGELSLAG 

6ElDIG VANAF DONDERDAG 10 T/M ZATERDAG H MAAR1 

ADVERT·EREN 

DOET VERKOPEN 

.. 
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Se JAARGANG No. 225 

KA'THOLIEK 

De -plannen voor de luisterrijke viering 
van het H. Bloedjubilé nemen zo lang
zamerhand een vastere vonn aan en we 
hopen • zeer binnenkort de uitvoerbare 
gedeelten van het feestprogramma van 
dit jaar te kunnen pt1bliceren. Het werk, dat tot. nu toe • gebeurd is en nog ge
beurt, 1s slechts van voorbereidende 
aard, maar naar we hopen zal zeer bin
nenkort een beroep worden gedaan op 
de actieve medewerking van geheel 
Boxtel: medewerking van organisaties en 
pa,rticulieren zal hier moeten medehel
pen o� de totale opzet te doen slagen.
We �1Jn e:van overtuigd, dat de mede
werkmg. hier spontaan zal zijn, gezien 
de _groeiende belangstelling, . die we bij 
eenieder kunnen constateren. En het is 

,zeker: Wanneer de plannen, zoals ze thans op tafel liggen in werkelijkheid 
ten uitvoer kunnen �orden . gebracht; 
dan zal het slagen voor 100 procent. 
Het zou erg voorbarig zijn, om in dit 
n�mmer iets definitiefs te gaan aankon
digen, waarvan de uitvoering misschien 
nog niet mogelijk is. En daarom oordeel- • den we het beter, hiermede te wachten 
tot nadere datum. 
Wel i:r:iogen we langs deze weg reeds 
�artehik danken voor de vele bijdragen, 
�n de schaalcollecte1 die voor dit jubilé 
tn twee parochies van Boxtel reeds werd 
gehouden, waarvan het eindbedrag reeds 
zeer dicht aan de f 1000 - komt ter
wijl op Tweede Paasdag' de scha�lcol
lecte in de Theresiaparochie ongetwijfeld de duizend vol zal maken. • 
En toe�, wanneer we de processie, zo
als ze 1s ontworpen, reeds in de geest 
voorbij zien trekken door de straten van 
Boxtel en we zitten te berekenen het 
aantal meters stof en de prijzen van de 
respectievelijke stoffen, dan duizelt het 
wel even, maar tegelijkertijd bedenken 
we. dan weer, dat h�tgeen Boxtel thans 
brengen gaat, iets blijvends zijn moet 
iets dat spreken moet van de banden' 
waardóor Boxtel heel speciaal met het 
H .. Bloed verbonden is. 
Naast de processie staat er een Open
fochtspel op het program, een H. Bloed
spel, waarin het Mirakel van het H. 
Bloed, in de historische omgeving 
waarin het zich heeft afgespeeld, zal
worden ten tonele gebracht. 
De bedoeling is, het viermaal op te voe
ren: de première op Zondag 12 Juni, de 
eigenlijke dag. van het Jubilé en verder 
de. overige Zondagen van de processie
�aand Juni. De laatste uitvoering (de 
vierde) zal dan vallen op Zondag 3 Jali 
en deze datum werd zo gekozen, van
wege de feestdag van het Kostbaar Bloed 
van·Christus, die gevierd wordt op 1 Juli 
welk feest dan tevens dient als het sluitstuk van het H. Bloedjubilé in dit jaar. 
Het is zeker, dat in de geschiedenis van 
het H. Bloed te Boxtel en Hoogstraten· 
djt·niet de eerste keer zal zijn, dat er 
een H. Blóedspel bij de viering van een 
Jubilé zal worden opgevoerd. Zo staat 
het wast, dat destijds in Hoogstraten ook 
bij gelegenheid van ·een jubilé van het 
H., Bloed een toneelspel werd opge
voerd .. Jammer genoeg echter is de 
tekst hiervan voor .het allergrootste ge
deelte verloren gegaan en zijn ons slechts 
enkele niets zeggende fragmenten be
waard .gebleven. En daarom heeft de 
schrijver van het Openluchtspel voor dit 
jaa·r. sle·chts kunnen putten uit de zeer 
spaarzame gegevens, die ons over het 
mirakel· bewaard zijn gebleven. En voor 
zover we met de uitgewerkte tekst heb
ben. kennis gemaakt, mogen we nu reeds 
gerust zeggen, dat de- schrijver er vol
komen in geslaagd is: ons te brengen het 
spel van het H. Bloed,' terwijl hier toch 
de nodige spanning _in verwerkt is. De 
historische feiten, uit deze tijd bekend, 
alsook • de historische personen zullen 
we hier aanstonds terugvinden.' En het 
zal, n_i_et enkel voor de vreemdeling, die 
het b11 zal wonen, maar ook voor iedere '·Boxtelaar het Mirakèl van het H. Bloed 
brengen, gestoken in een geheel nieuw costuum, terwijl toch de vaststaande fei
ten ::ui\'er werden verwerkt. We hopen spoedig iets meer te kunnen vertellen. 

�iefdadigheid 
1 Het gebeurt tegenwoordig nogal eens, 

dat men - temidden van hopeloze an
dere geldzorgen - lastig gevallen wordt 
om een financieel steuntje aan de Mis
sie., Katholiek Thuisfront, Het Zwakke 
Kind. en ti�ntalleil andere hoognodige 
instellingen, die zonder liefdadige gif
ten ogenblikkelijk bankroet zouden 
gaan. Geen week haast gaat er voorbij 
of • er wordt een beroep gedaan op de 
weldadigheid van de mens, die dan in 
alle mogelijke houdingen ,;poseert" voor 
de colléctant: Vanaf de zelfgenoegzame 
houding van de rijkaard, met zijn gift 
zonder liefde, 'tot de nederige houding 
van de weduwe met het ,penninkske. 
Er ,wordt gegeven met het •besef van"'1e
noodzakelijkheid en met het heerlijke 
gevoel goed te doen. Er wordt gewei
gerd.met de onwetendheid van de nood
zaak en met het gevoel wat schiet ik er 
mee op, met ...... ja, U zoudt deze lijst 
van weigerende verontschuldigingen aan 
kunnen vullen met de talrijke voorbeel-
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

St. Jozef 
19 Maart 

1k zie 1:( graag, Eerwaarde 'Man, 
'Je midden van Uw mensen; 
yij kent er al de zorgen van 
En weet hun kleine wensen: 
'.Meer arbeidsvreugd' en als bet ma{} 

'Waarom zou dat .niet mo{Jen? -
Een huisje, een {Joede oude dag 
En nog wat zon in de ogen. 

Jk zie U Jozef, {}raag als troost 
En toonbeeld dier getrouwen, 

l Die, zwoegend voor hun vrouw en kroost, 
yod bier een hemel bouwen 
En rustig, zonder groot gedruis, 
1n 't levens bande uren 
'Hun handen klemmen on-1 het kruis 
En lijnrecht yodwaarts sturen. 

't Leven was ook voor U (jeen spel,. 
yij wist van zijn gevaren, 
'.Maar wie yod heeft als metgezel 
En mag yods schat bewaren, 
'.Mag aan het eind der lange baan, 
'Waar bemelen aanbreken, 
JY!et deugd en ouderdom belaan 
'Van ,overwinning spreken. 

'Jk zie zo graag Uw mooi, wijs hoofd 
fjene§en naar de mensen; 
'Uw foch, die hemelen belooft 
'Veroult de rtoutste wensen, 
Als wij naar U, op 't hemels plein 
'Je midden van de Lichte.n, 
Uit aards� ·nood en aardse pijn 
.B:e.droefd ,lk blikken richten. 

]ac. Schetr(>b, • '.M .S. C ..

-���

den uit de practijk, die :g.etuigen van een schrijnend onbegrip. 
Ja, maar wordt er dan :niet al te gemakkelijk "geschooid" do0r instellingen die 
b�slist niet behoeven te leven op de 
giften van het volk? ·zult U verweren_ 
Inderdaad; er wordt ·dikwijls misbruik 
gemaakt van de goedgeefsheid van het 
volk. En U hebt schoon gelijk om. - als de boog gespannen staat - onderscheid 
te maken tussen wat nodig en onnodig is. 
Maar er zijn ook gevallen, dat er meer 
geklaagd dan gegeven wordt. Men 
meent maar al te gauw, dat er niets af 
kan. . . U hebt de statistieken immers ook ge
lezen, waarin de zucht naar vermaak 
in meedogenloze cijfers wordt weerge-
geven. Cijfers, die uitwijzen, dat er juist· 
in kringeri, waar men dit allerminst zou .. 
durven verwachten, onverantwoord hoge · bedragen gespendeerd worden aan . 
bioscoop, theater, • dancing, drank,. 
snoep, etc. En nu willen we de mensen· geenszins. 
hun ontspanning misgunnen, maar het: 
heden is dikwijls zo groot dat het lijkt 
het lijstje van uitgaven aan vermakelijk-• 
verschil tussen het- aalmoezenlijstje en. alsof de liefdadigheid in een hoek ge-. 
drongen is. En daarvoor zijn de noden. 
in deze tijd toch beslist te groot, terwijl 
er ·ook nog de woorden van Onze Moe-•
der, de H. Kerk zijn, die ons juist in de•
Vasten leren: 

,,Breek Uw brood voor wie honger·
heeft en voer de armen en de zwer
vers binnen in Uw huis. Ziet ge:
iemand, die zonder kleren is, gooi. 
hem dan een mantel om. Doet Uw · 
aalmoes in de schoot der armen ver-• dwijnen en zij zal zelf voor U bid
den tot de Heer. Want zoals water vuur blust, zo wist: 
de aalmoes de zonde uit." Deze· woorden zijn - vooral in deze 

Vastentijd - wel het veiligste richtsnoer·· 
voor onze houding tegenover hen, die· 
zo vaak een beroep doen op onze ka- · 
tholieke plicht: de naastenliefde. 

Plaatselijk Nieuws 
JAARVERGADERING K.A.B. 
Op Donderdag 24 Maart zal de K.A.B., 
afd. Boxtel, haar jaarvergadering hou
den· in de grote zaal van De Ark, 
Op deze vergadering zal de bestuurs
verkiezing gehouden worden, waarbij de 
aftredende leden, M. de Kort en C. v. 

. d. Aker, beiden herkiesbaar zijn. 

'KATH. THÖISFRONT, St. Petrus. 
·Bij het 1-ezen van de advertentie van'.Kath. Thuisfront St. Petrus, is bij som0 

:migen mis'Schien wel de gedachte opge.komen: ;;ze blijven toch ook maar aan · de gang!". Eerst de collecte aan de kerk, ·nu weer een huis aan huis=collecte ! Ja 
in'der'da;td, wij blijven aan de gang e� 
dat mo1'ten we ook! Want wie de behoeften van onze jongens in Indonesië ·kent, ·-wie iets meer hoort en weet van 

.de grote steun, die ·wij onze jongens· kunnen geven via de Parochiële afdeling van :ons Katholiek Thuisfront, zal zich 
graag zo nu en dan een klein offertje getroosten en helpen. Niet dat we moe
t.�n 'idagen ! Verre vandaar. Steeds op:meuw,--0onstateren we met dankbaarheid 
dat· het Thuisfrontwerk de volle belangstdling heeft van alle parochianen. Dat 
blijkt uit de maandelijkse collectes aan ,de 'keik, dat blijkt bij allerlei bijzondere :gele�enheden in huiselijke kring, waarbij ·het ils:ath. Thuisfront maar zelden vergeter, wordt; dat blijkt uit de talrijke 
stille gaven, die wij geregeld ontvangen. i.Dnnodig te zeggen dat al deze ·gaven, uitsluitend en alleen besteed 

.aan. onz.� jongens in Indonesië, goed besteed .::zaJn. 
Tc,'h :z�m het Kath. Thuisfront nogmc:er ··willen doen, maar ...... we kijken 
· soms • 1ëlijk op de bodem van onze kas. 
:Sommige acties kûnnen we daarenboven :niet voeren zonder uw speciale mede-
• werking. Zo zouden we rond Pasen 
,onze îongens graag 'n extra rookrant:soentje be:zorgen. Maar de bonnen! 
·Helpt ,U nog 'ns een handje mee.
Z,aterdagf!tiddag komen onze welpen bij 
U ·aan huis. Als U vorige week de adver
·tentie gelezen hebt, ligt er nu een pakje
:Shag .of 'n :bonnetje klaar. 
'\Vij ·zullen "het in naam van onze jon
,gens .dankbaar aanvaarden. 
Hebt ,.Jj het vergeten en zijn ·de bonnen 
:al op, och, ·uw winkelier geeft U voor 
.deze gekgenheii graag 'n klein voor
schot. Vergeet :U 't niets Zaterdagmiddag ko
m.efl we ·bij U aan! 
U w.if,t misschien ook niet meer dat 
onze jongens elke maand hun c�ntact
blaadje ontvangen: .,,de Keistamper". Had U graag zelf 'n .ibonnement? Het 
blaadje lS interessant. Mej. van Zogchel, 
Bosscheweg, geeft U gi:aag inlichtingen. 
De ouders van ede soldaten zouden we 
nog eens dringend willen verzoeken om 
eventuele adresveranderingen zo spoe
dig mogelijk door le geven ;aan de Heer 
E. Bevers, Raadhuis, Afd. Bevolking. En 
dan verklappen we maar meteen, dat, 
voor hen op Donderdag 28 April een 
gezelltge oudersavond wordt gegeven. 
Het programma blijft zolang geheim 
maar 't zal er spannen! • '
En vergeet voor alles niet de H .. Mis 
van Maria's Biddend Leger, elke Woens

Hoe zag Christus er uit? 
De mens verlangt steeds naar het voor 
werp van zijn liefde. Hij wenst het voort
durend bij zich te hebben, hetzij in wer
kelijkheid, hetzij minstens in een afbeel
ding. Vooral als het gaat over geliefde
personen, zoals vader, moeder, kind,
verloofde, doet hij er alles voor, om een·afbeelding in zijn bezit te krijgen. Zo is 
het heel natuurlijk, dat ook steeds bij de 
christenen een vurig verlangen leefde, 
om de ware afbeelding van Christus te 
onttlekken. Maar bij het Joodse volk was 
het door Mozes zelf verboden, om wat voor een beeld ook van mensen te ma
ken, laat staan van God, wiens naam 
uit te spreken reeds verboden was. Pas 
de Helleense kunst stelde in de catacom
ben Christus symbolisch voor als een 
schone baardeloze jongeling, die vervol
gens in de 4e eeuw het best werd afge
beeld in het beroemde beeld van de 
G-Oede Herder. De jongeling van ideale 
schoonheid, die in zijn armen het verlo
·ren schaapje draagt, werd zo de be
lichaming van de Zoon Gods zelf. 
Van de gehele gedaante waren het voor
al het heilig aangezicht en het hoofd van 
Christus, die van oudsher de blikken der 
gelovigen boeiden en aantrokken. 
De reisgenoot van de Apostel Paulus, 
St. Lucas, de "geliefde geneesheer" en, 
naar men zegt, de schilder, liet ons, 
naar de legende, het oudste portret des 
Heren na, zoals het nu nog in de kerk
Sa Sanctorum te Rome onder de naam
"la sancta tavola" vereerd wordt. Verder was in de Middeleeuwen nog heel be
kend de afbeelding van het aangezicht 
van Christus, ,,van Edessa" genaamd, die 
door de Heiland zelf aan de Mesopota
mische koning Abgar zou geschonken 
zijn. Dit stamt uit de 2e eeuw en is bijna 
niet meer te herkennen. 
Het is steeds een voorwerp van de 
grootste belangstelling geweest en zo 
vonden we een poosje geleden weer eens 
de vraag: ,,Hoe zag Christus er uit". In het antwoord, dat een theologie pro
fessor hierop gaf, werd gewezen op het
gebrekkige van elke voorstelling welke
men vai;i Christus heeft gemaakt" Er be': 

sta.ai".t iü:.nïe-ï5 .5ec.i authcütiekt: po1 L1·\,..t· 
ten van .de Heiland. Dat men Hem, in
zonderh�id gedu�ende de periode van 
·zijn lijden, als een uitgeteerde man heeft
uitgebeeld, ligt voor de hand wanneer 
men zich herinnert, hoe de profeet lsaias 
naar zijn lijden heenwijzende opmerkt: 
Nu is zijn gelaat onmenselijk verwron
gen, en heeft zijn gestalte niets mense
lijks meer. Is. 52, 14. 
Natuurlijk zullen de p11111gmgen met 
.name het geestelijk lijden, het uiterlijk 
van Christus 'Vel veranderd hebben. 
Maar er is in 't geheel geen reden om 
.aan te nemen, dat Jezus tijdens zijn 
rondwandeling op aarde min of meer 
·een figuur was die medelijden opwekte. 
Integendeel: Christus moet een fiere en 
krachtige persoonjijkheid zijn geweest. 
Kunt u zich de weke en zoete man van 
.de stijlloze :plaatjes, die zo veelvuldig in 
omloop zijn, indenken terwijl Hij bezig is 
:de kooplieden uit de tempel te ranselen? 
Kunt .u .zich indenken dat Hij als een ge
:brciken .man tegenover het sanhedrin 

stond? Welneen ! Jesus heeft daar zijl. 
waardige houding geen moment verlo
ren. Fier en recht, op de man af gaf Hij
zijn antwoorden. Er zijn inderdaad ogen
blikken geweest waarin Christus zich 
zachtmoedig toonde. Enige malen verha
len de evangelisten dat Hij weende. 
Maar juist de beste eigenschappen, die 
een man hebben kan, waren in Hem op 
gelukkige wijze verenigd, en wij behoe
ven niet aan te nemen, dat deze .gezonde 
Geest niet in een gezond lichaam heeft gewoond. In de loop der eeuwen onderging de af
beelding van Christus velerlei wijzigin
gen. Maar het standaard-type toont Hem 
toch met een baard, het teken van ver
hevenheid en moed. Hij draagt de haren 
lang, met een scheiding in het midden. 
Christus zou een regelmatig gelaat heb
ben gehad zonder rimpels. Dit is de 
algemeen gangbare voorstelling, die -
al naar het land waarin de afbeeldingen ontstonden - kleine nuanceringen ver- • 
toonde. Sommige schilders gaven Hem
grijsblauwe ogen, anderen schilderden de ogen bruin. Het een en ander hield zelfs 
verband met de mode, hetgeen zelfs aan 
de eenvoudige kleding te zien is. Doch Christus aan het kruis wordt doorgaans als een uitgemergelde man voor
gesteld, misschien wel op grond van de
lijdenspsalm 22, waar de dichter uit
roept "Ik ben maar een worm en geen 
man, al mijn beenderen zijn ontwricht". 
In diezelfde geest beeldt men dan ook 
het uitgeteerde lichaam af, dat in het graf wordt gelegd. Het is echter merk
waardig, dat de oudste voorstellingen 
van de lijdende en gestorven Christus -in de catacomben van Rome een: 
schoon en krachtig lichaam te zien ge
ven, ongebroken. Dat klopt waarschijn
lijk mèer met de werkelijkheid. Want 
wanneer iemand op 33-jarige leeftijd, dus, 
nadat zijn lichaam tot' volle rijpheid is 
gekomen, sterft, dan is hij niet gebro
ken, al kunnen de sporen van lijden 
merkbaar zijn, zoals we hierboven 
schreven. • Er bestaan wel enkele afbeeldingen van. 

'- de !;jclé1h:l'2 I !��dr:u.l, '1iè audu:ul)c;,,: �n::-· 
ten te zijn; zoals de doek van Veronica 
en de lijkwaden, waarop respectievelijk zijn gelaat en zijn lichaam afgedrukt 
zouden zijn. 
Belangrijker dan de vraag hoe Christus· 
er eens uitzag, is de vraag hoe hij er 
thans uitziet. D!!t weten we wèl. In de 
Openbaring van Johannes vinden we 
zijn geschreven portret (hoofdstuk 1 : 13 -16): ,, ...... een mensenzoon gelijk, be-· 
kleed met een tot de voeten reikend ge�· 
waad, omgord aan de borsten met een 
gouden gordel. En zijn hoofd en zijn ha
ren wit, als witte wol, als sneeuw. En 
zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voe
ten gelijk aan blinkend koper in een • 
oven gegloeid. En zijn stem als het ge
ruis van vele wateren. En Hij had in zijn· rechterhand zeven sterren en uit zijn 
mond hing een scherp, tweesnijdend. 
zwaard. En zijn aanblik was schitterend 
als ·de zon in Haar kracht". Deze voor
stelling is belangrijker dan al de aardse 
afbeeldingen . 

Historische Verrekijker 
DE STICHTING VAN HET Elisabeth; de laatste telg uit het geslacht·: 

KLOOSTER ST. ELISABETHSDAL. der Van Merheims, die in 1459 als baan-: 
Het klooster "Vallk Sanctae Elisabeth", dervrouw van Boxtel was overleden en·· 
.St. Elisabethsdal of Sinte u1·sbettendale een nicht was van ridder Jan van Cro-

d nenburg. vin t zijn oorsprong in .de wilsbeschik- u d king van ridder Johan van Cronenborch it e eerste tijd van het bestaan van • 
d. 20 D b ' het klooster is uit oude akten bekend , 1e op ecem er 1468 de hofstede d ' 
Cronenborch - die hij zelf had laten at in 1493 pater van Vinckenroode 
,optimmeren - schonk aan enige de- rector van het klooster was. Deze was., 

· hd d " b_ ij de oprichting van het kapittel in dat voeten ma1c en en e vrouwen vander k derder oirden Synte Francisci". Jaar - wel e stichting mede geschiedde· 
Ridder Johan van Cronenborch was een door de baanderheer Hendrik van Ranst. 
oud-oom van .de toen regerende baan- en door zijn gemalin Henrica van Haaf-
derheer van Boxtel, Hendrik van Ranst. ten - tpt kanunnik in de St. Petrus-
Deze laatste fundeerde d� kloosterge- kerk verheven, Moeder van het convent. 
meenschap van de zusters der francis- was toen zuster Francisca Martens 
caanse derde orde met een getal van ten In 1504 was zuster Margriet Mijs "moe� 
hoogste 40 zusters. ' Oder en zuSter Agnes Everaerts onder-
Op 17 Januari 1472 werd de stichting moeder van het klooster 
van het Tertiarissenklooster te Boxtel Uit deze eerste jaren h�ren we van het
door Ludovicus de Bourbon bisschop verwerven van e\gendommen door de 
van Luik, goedgekeurd. ' kloo?tergemeenschap, meestal door ver-
In dat jaar is ook het begin van deze makmg of schenking, soms door koop. 
kloostergemeenschap te stellen, blijkens Zo worden successievelijk aan St, Lijs-
de volgende aantekening in het zielboek bettendale toegevoegd: twee .hoeven af-
der zusters, een 18e eeuws geschrift dat komStig van. de Vrouwe van Cro�en-
door de Clarissen te Megen wordt bijge- burg en een huis, hof en erf gekocht 
houden, waarin echter uittreksels uit het van heer Willem, priester, doch waarvan 
oude dodenboek werden overgenomen: de .�oppenningen aan de zusters werden 
Dese plaets van Croonenborgh is ons • � kwtJtgescholden, een en ander blijkbaar 
gegeven om Gods wil. In 't jaer ons voor . de uitbreiding van het klooster .. 
Heereil, als men schreef 1472 den 1-3 Voorts een gedeelte van de Koppel en. 
December, doen is begonnen dit een weg daar ter plaatse, een beemd, 
clooster. gelegen aan het Smalwater en enige per; 
Cronenburg lag recht tegenover de celen op Tongeren en op de Roond. 
toren van de St. Petruskerk. Het kloos- De kloosterstichtingen van de derdJ ter en de kloostertuinen strekten zich r�gel ,van St. Franciscus warén te dien •vermoedelijk uit vanaf het huis van de t1Jde 11i 'onze streken talrijk. Zo .telde heer Frits· van Haer�n, tot aan de ga- Den Bosch er niet minder dan drie, nl. 

De agenda vermeldt voorts nog een 
belangrijke uiteenzetting _van de Bis
schoppelijke Vastenbrief door de gees
telijke adviseur, Rector Or, J. Janssens. 
Op Zondag 20 Maart a.s. zal in de 
Kapel van het St. Ursu)aklooster een H. 
Mis• worden opgedragen ter verkrijging 
van Gods zegen bij het werk van de 
Katholieke Arbeiders Beweging. 

dagmorgen om half acht. ra�e van de heer Chr. v. Rooy. Daar- het klooster van St: Elisabeth en St , bu!ten . zullen vermoedelijk ook nog Agn��, Achter de Tolbrug he� Klooste;. emge eigendommen van het klooster gè- Manenburg • op de Uilenbrug en het • ZILVEREN DIENSTJUBILEUM. 
Dinsdag 22 • Maart zal Th. van de 
Brandt, (Pr. Hendrikstraat 40), arbeider 
aan de dienst Gemeentewerken, zijn 25-
jarig dienstjubileum vieren. 

RECTIFICATIE. 

Door Wimmie van der Velden werd met 
Vastenavond opgehaald niet: f 2,50 
maar f 3,50. 

(Vervolg pagina 2) 

l��en hebben, zoals boerderij en lande- klooster St. Barbaradaal op de Eiken-rtJep, zoals we nog nader zullen zien. donk bij Den Dungen, 
De naam van het klooster St. Elisabeths0 Het Boxtelse Tertiarissenklooster St. • dal duidt ongetwijfeld op de moeder Elisabethsdal werd echter weldra in een van de baanderheer-stichter, Vrouwe Clarissenconvent gewijzigd. 
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Ervaringen van een schoolarts 
v. 

Tot de normale voeding behoort het ge
bruik van een hoofdmaaltijd. Het beste 
tijdstip daartoe is aan het begin van de 
middag. Zeker is dit voor_ schoolgaande 
kinderen het geval. 
De' hoofdmaaltijd behoort verder te be
staan uit warm eten. 
Waarom dat nu allemaal zo het beste is, 
daarover kunnen vele theoriën verkon
digd worden, die wellicht bewijzen zul
lene hoe in vele gezinnen bij voorkeur 
in het vroege avonduur warm gegeten 
wordt zonder nadeel. Wanneer het ge
zinne� met schoolgaande kinderen be
treft dan leert de ervaring, dat deze kin
deren na de morgenlessen met honger 
thuis komen, gaarne middageten gebrui
ken en na de middaglessen het liefste 
boterhammen eten.' Een schoolgaand 
kind, dat 's avonds de warme hoofd
maaltijd gebruikt, zal bij deze gewoonte 
wel voldoende willen eten, maar is dan 
aangewezen op boterhammen in het 
middaguur. Kan dit nog thuis of althans 
in een gezin geschieden, dan is het be
zwaar het geringste; maar er zijn ook 
verafwonende kinderen, die op school 
overblijven en deze treffen het minder 

·goed.
Ten slotte kan een kind, dat na de
schooltijd in de namiddag thuis komt 
en 's avonds warm moet eten, niet vol
doen aan zijn lust om nog eens voor 
de derde. maal een boterham naar binnen 

• te slaan, hetgeen voor zeer veel kinde
ren het moment van de grootste trek be
tekent. 
Herhaaldelijk maakt de keuze van het
uur voor de hoofdmaaltijd een onder
werp van gesprek uit tussen schoolarts 
en de moeders. Vooral is dit het geval 
bij een regeling van de voeding yoor de
slechte eters; maar ook zijn er kinderen, 
die om allerlei redenen bezwaren vinden 
bij een goede en ongestoorde nachtrust, 
direct na het warme en zeer vochtrijke 
"middag" eten 's avonds. Vele moeders
erkennen deze bezwaren, maar menen 
zich te moeten schikken naar de thuis
komst van de vader. Goed, zegt de 
schoolarts, maar geef de kinderen 's mid
dags rond tw�alf uur dan een warm 
hapje, want daar smullen ze van. 
Ook dat doen de moeders gaarne, maar
wordt het dan niet een beetje ingewik-

(Vervolg Plaatselijk Nieuws)

VRIENDEN VAN DE
ARBEIDERS JEUGD.
A.s. Zondag zal er door het Comité
"Vrienden van de Arbeidersjeugd" een
speldjesdag gehouden worden. 
Moge iedereen zich Zondag tooien met
een speldje. De behoeftige arbeiders
jeugd is er U dankbaar voor.

DIPLOMA V �KBEKWAAMHEID
IN DE TUINBOUW.
Bij het Woensdag l.i. afgenomen exa
men van de leerlingen van de 2-jarige 
Tuinbouwcursus, in de St. Paulusschool
gegeven, door de heren Stadhouders, 
van Hees en de Tuinbouwvakonderwij
zer v. Roosmalen, kon aan 12 leerlingen
het diploma voor vakbekwaamheid
worden uitgereikt. 
Geslaagden proficiat.

BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 8 tot en met 14 Maart 1949.
GEBOREN: Anna M. M. dochter van
C. J. M. Suijs en M. M. J. Pauwels -
Adriana M. J. dochter van A. J. v. d. 
Heijden en J. M. v. Nieuwburg -Ida J. 
Fr. dochter van H. C. C. Eltink en J. W.
Bavelaar - Paulina J. L. P. dochter van 
W. P. M. v. Geffen en P. J. M. Voets 
- Henricus C. A. M. zoon van C. J. L.
Keukens en M. A. v. Kaste.ren - Petrus 
J. zoon van P. J. v. d. Brand en A. v. d.
Laar - Hendrikus M. G. J. zoon van 
Th. Pastoor en B. M. v. Esch. 
ONDERTROUWD: Cornelis W. Kop 
en Francina A. M. van den Braak -
Joseph M. A. Maseland en Catharina 
L. Th. Schulpen.
OVERLEDEN: Johanna M. P. Bergman, 
oud 14 mnd - Hilda L. v. d. Berg, 
weduwe van V. J. Bruinsma, oud 96 
jaren - Adrianus C. M. de Bie, 1 mnd. 
- Johanna P. Zevens, oud 86 jaren,
echtgenote van P. Smits. 

Tuinbouw 
TUINBOUWERWTEN. 

We onderscheiden twee soorten tuin
bouwerwten. Op de eerste plaats hebben 
we erwten waarvan de groene zaden 
worden gegeten, dit zijn de doperwten. 
Op de tweede plaats hebben we ook 
erwten waarvan zowel de zaden als de 
scheden worden. geconsumeerd, dit zijn 
de zgn. peulen of "houwkes". 
Tevens kunnen we de erwten nog inde
len naar de . lengte van het stro in: 
stam-, halfhoge- en hoge erwten. 
De twee laatste moeten aan steunma
teriaal worden opgekweekt. Bij de stam
erwten behoeft daarentegen geen steun
materiaal te worden gebruikt. 
De grond. Erwten groeien op alle diep
bewerkte niet te zure gronden, doch het 
beste op laagveen • en goede zandgron
den. Op lichte zandgronden kunnen de 
erwten het vroegste worden geoogst. 
Men geeft een flinke fosforzuurbemes
ting en ook flink kali. Stikstof geeft men 
alleen vroeg en vooral niet te veel daar 
anders de vruchtzetting te lang op zich 
laat wachten, en de peulen pas hoog 
in het gewas aanzetten. 
Zaaitijd. De vroege rassen kunnen bij 
gunstig weer reeds in Februari-M;µrt 
op de volle grond worden uitgezaaid. De 
latere rassen zaait men ook later tot 
zelfs in April. 
Afstanden. De hoge erwten zaait men 
op rijen, welke onderling 1,20 tot 1.40 m 
van elkaar komen. In de rij worden de 
erwten op 3 à 4 cm uitgestrooid. Ge
woonlijk teelt men de rijserwten op dub
bele rijen. Aan beide zijden van het rijs 

keld? De gewone tijd van koken is ge
durende de morgen, daar is immers het 
normale huishouden op ingericht. 
U ziet, dat er voor de huisvrouw heel 
wat prob1emen op te lossen zijn! Maar 
dat éne probleem, waar wij nu juist als 
schoolarts over adviseren, is het grote 
belang voor de gezondheid van de 
schoolkinderen inzake de voeding. En 
daaraan ontbreekt nog al eens het een 
en ander, hetgeen bewezen wordt uit de 
slechte voedingstoestand van kleuters en 
kinderen of uit hun slechte eetlust. 
Onze conclusie is daarom: na het reeds 
beschreven ontbijt vóór de schooltijd 
volgt· na de morgenlessen de hoofdmaal
tijd van warm eten. In grote gezinnen 
met. veel schoolgaande kinderen beho
ren alle aanwezige bezwaren opgeofferd 
te worden aan het belang van de kinde
ren. Trouwens, de moeder kan moeilijk 
's avonds de nazorg van het late eten 
met de afwas verbinden met de beslom
meringen yan het naar bed brengen van 
de kleuters. 
Wij zijn nu wel heel erg terecht geko
men in de intieme huiselijke aangelegen
heden. Hoe kan het echter anders, in
dien wij een goede leefregel met orde 
en regelmaat willen aangeven voor de 
schooljeugd. 
Er blijkt al uit, dat iedere afwijking van 
de gebruikelijke dagverdeling grote na
delen voor het vooral zwakke kind mee
brengt. De moeders tobben werkelijk 
enorm veel af met die slechte etertjes en 
verwende kleutertjes; zij willen alles 
doen en alles geven, wat voor hun kin
deren het beste is. Welnu het allerbeste 
is te doen, wat doodgewoon is en zich 
niet al te gemakkelijk te laten afbren
gen van hetgeen door ervaring en voor
lichting als het beste wordt aangewezen. 
Wij hebben het al gezegd, dat vele moe
ders vooral heel erg gehoorzaam zijn 
aan hun kinderen en dat deze lievelingen 
al heel gauw kleine dwingelandjes zijn 
geworden! 
Op het gebied van de voeding wordt veel 
te gemakkelijk toegegeven aan ongemo
tiveerde voorkeur voor wat lekker is, 
terwijl het juist door de voeding is, dat 
het kind geleid en "opgevoed" kan 
worden, ook tot geestelijke gezondheid. 

J. B. DEELEN. 

wordt een geultje gemaakt op ± 8 cm 
van het rijs, waarin men de erwten uit
zaait. 
De halfhoge erwten worden op dezelfde 
wijze geteeld doch de rijen komen hier
bij op een afstand van 1 meter. 
De stamerwten worden zonder rijshout 
gekweekt. De rijenafstand bedraagt voor 
deze erwten ± ½ meter. 
De rassen. Een opsomming van alle 
rassen is vrijwel ondoenlijk, omdat er 
zeer vele zijn. We zullen oris daarom 
�perken tot de meest gangbare. Tevens 
zullen we bij ieder der rassen de hoogte 
aangeven, welke het gewas bereikt. 
Hiermede kan men dan rekening hou
den met het oog op het beschikbare rijs
hout. 

HOGE DOPERWTEN 
Conserven konîngin middelvroeg 

oogstbaar. Wordt 1.20 m. hoog. De 
kwaliteit is goed. 

Vhjmense Krombek • middelvroeg 
oogstbaar. Wordt ongeveer 1.30 m 
hoog. Rijkdragend. De kwaliteit is 
prima. 

Prince-dopper - De óogst valt laat. 
Wordt zelfs ooit 2 meter hoog. Fors 
groeiend. Kwaliteit is prima. 

HALFHOGE DOPERWTEN. 
Vroege Lentedopper zeer vroeg 

oogstbaar. Wordt ongeveer 90 cm 
hoog. Is een goede doperwt. 

Meidopper - Vroeg oogstbaar. Wordt 
t m hoog. Geeft erwten van goede 
kwafiteit. 

Boordevol Vroeg oogstbaar. Zeer 
productief. Wordt 1 m hoog. Even
eens van goede kwaliteit. 

ST AMDOPERWTEN. 
Kruip Vroege Witte zeer vroeg. 

25-50 cm hoog.
Kelvelon Wonder - tamelijk vroeg -'--

50-60 cm hoog. 
Wonder van Amerika - tamelijk vroeg

- 30-45 cm hoog.
Climax - hoger dan 60 cm - Iaat 

oogst baar. 
HOGE PEULEN. 

Vro�ge Hendrikspeul - niiddelvroeg -
1.30 m hoog. 

Record of Vroege Veense - zeer vroeg 
- t m hoog.

Moerheims reuzen - laat. t ½ m hoog 
- geeft een zeer grote peul wordt ±
12 cm lang. 

HALFHOGE PEULEN 
Lage grijze Roodbloeiende - middel

vroeg - rijkdragend - 75 cm hoog 
- blijft na het koken wat hard van
çlaar ook wel genoemd "knappeul". 

ST AMPEULEN. 
De Grace - zeer vroeg - ½ m hoog. 

H. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel vangt a.s. Zondag de bekercom- • 
peti4ie aan met de uitwedstrijd tegen 
het Waalwijkse R.W.B., een oude be
kende, die in de promotie-degradatie 
wedstrijden in 1948 tweemaal het loodje 
moest leggen tegen Boxtel en daardoor 
naar de 4e klas verhuisde, waar men 
thans nog vertoeft. 
De Rood-witten zullen zich ook thans 
weer de sterkste moeten tonen, wil men 
in de volgende bekerronde komen, want 
er zijn nog sterkere tegenstanders .... . .  
Boxtel 3 zal Zondag, na een onafgebro
ken reeks overwinningen, de vuurproef 
moeten doorstaan, als het Bossche 
R.K.J.V.V. zijn laatste kampioenskansen 
komt verdedigen. 

K. S. V. ,,O.D.C." BILJARTEN. 
Uitslag Handicap te klasse B.B.B., na 
4 dagen: 

O.D.C. - B.V.V. (èomb.) 1 - 4 
Het was een prachtige wedstrijd die we 
Zaterdag te zien kregen. Laat ons direct 
zeggen dat de wedstrijd volkomen ver
diend door de B.V.V.-ers werd gewon
nen, doch dat de uitslag zeker geflat
teerd mag worden genoemd. Immers bij 
·de vier doelpunten waren drie cadeau
tjes, al strekt het de B.V.V.-ers tot eer
dat zij de door O.D.C.-ers gemaakte 
fouten, prima afstraften. Het veldwerk 
was bij B.V.V. (hoe kan het anders) be
ter verzorgd, en het positiespel dwong 
bewondering af. De O.D.C.-ers pasten
zich echter uitstekend aan en zeer dui
delijk was de hand van dezelfde leer
meester zichtbaar. Individueel kregen we 
eveneens prachtige staaltjes voetbal te 
zien, en met genoegen hebben we gecon
stateerd, dat er verschillende O.D.C.-ers 
bij zijn, die wat dit onderdeel betreft,
niet voor hun tegenstanders behoefden 
onder te doen. 

G. Kools
M. Vorst
H. v. Breugel
C. de Lange
B. Schalks

6 
6 
5 

703 1Q3 
612 105 
513 109 

' baar, zij zullen niet licht ontvlammen en 
zijn in ieder geval gemakkelijk weer te 
doven. Ze geven maar een zeer opper
vlakkig v,ammetje, dat in een ogenblik 
gedoofd kan worden. Heeft men benzine 6,82 

5,83 
4.70 

nodig, dan behoeft men de balletjes of, 
het lint (want de vaste benzine kan ook 
tot grotere balletjes en zelfs tot lint 

H. Meulendijks
M. Backs

4 
3 
3 
3 

591 
745 
562 
495 

114 
117 
112 
131 

5,18 
6.36 
5.01 
3.77 

P. Geeris 2 891 111 8.02 
A.s. Zaterdag, Zondag en Maandàg
avond vinden de laatste wedstrijden 
plaats bij J. v. Run, Stationstraat, van
deze spannende matches.

Kleine Weetjes 

VASTE BENZINE. 
Een Frans scheikundige, Jean Pathus
Labour-, heeft in een film het proces van 
zijn uitvinding vertoond, waarbij hij 
benzine de vorm van balletjes laat aan
nemen. 
Men ziet eerst de uitvinder in zijn labo
ratorium bezig met het afwegen van 
enkele tientallen grammen van twee ver
schillende poeders, welke hij echter 
strikt geheim houdt. Hij mengt ze met 
de hand meteen op de weegschaal, en 
doet ze vervolgens in een mengmachine, 
waarin hij ook enige liters benzine ·giet. 
Dit mengtoestel wordt in beweging ge
bracht en weldra vormt zich een pasta
achtige emulsie, die in samenstelling en 
Heur veel op chocolade gelijkt. Daarna 
laat hij de pasta op een geperforeerde 
plaat uitlopen, waarna de verdeelde mas
sa in een speciaal bad valt, waar het 
vaste vorm krijgt en tot balletjes zo 
groot als een druif wordt. 
Deze balletjes zijn droog en onontplof-

worden _gemaakt) maar kapot te maken 
in een speciaal apparaat en de benzine 
zal weer even vloeibaar zijn · als v66r 
het proces. 
Dus voortaan zijn geen Jerrycans of 
benzinepompen meer nodig, en wordt 
de kostbare brandstof net als steenkool 
heel gewoon in zakken afgeleverd. 

DAT WONDERBARE PLASTIC. 
In de Verenigde Staten werpt men zich 
met man en macht op de plastic
industrie. 
In de fabrieken worden steeds weer 
machines met grotere capaciteiten ge
plaatst. 
Zo is het met behulp van betere mate
rialen en grotere-injectie-vormpersen 

. mogelijk geworden om gedeelten van 
dashboard panelen voor auto's, radiokas
ten en onderdelen voor televisietoestel
len en ijsk;isten te vervaardigen. 
Het gebruik van plastic in bladvorm is 
ontzaglijk toegenomen. Het wordt thans 
gebruikt voor tafellakens, deurmatten, 
vitrages, beddespreien, matras- en meu
belbekleding, behang, schorten, luiers 
en als bekledingsmateriaal voor sofa's 
stoelen en bureau-bladen. Plastic-draad 
wordt gebruikt voor bekleding van auto
banken, radio grille's, filters voor in
dustriële doeleinden en afschermmate
riaal voor nieuwe huizen. 
Er zijn tha.ns tegen lage prijzen plastic
blokken voor binnenmuren verkrijgbaar. 
Deze blokken zijn zeer licht .. 
- Wie weet wordt onze woningnood
uiteindelijk niet opgeheven door com-

. plete huizen van plastic . . .... ? 

In Stenpher krijgt B.V.V. een prima aan
valsleider. Toch had hij het aan Wage
naars dikwijls te kwaad, en met hoge 
ballen kwam laatstgenoemde meestal als
overwinnaar uit de strijd. Ook Pijnen
burg deed voor zijn tegenstander zeker 
niet onder, al behoedde hij zich voor te 
veel solo-spel. Hazenberg en v. d. Boo
gaard konden een vergelijking met hun
tegenstanders zeker doorstaan, en laatst
genoemde vonden wij de beste vleugel
speler, al komt zijn spel in het bin�en
trio. beter tot uiting. C. van Wijk kan 
eveneens op een uitstekende wedstrijd 
terugzien, en zijn plaatsen ineens op de 
rechtervleugel, zullen weinigen hem na
doen, laat staan van verbeteren. Sçhalks 
bezorgde Weber en Sluiter veel last en
verschillende malen wist hij aan zijn 
tegenstanders te ontsnappen. Pennings 
en aanvoerder Hendriks hebben wij wel 
eens beter gezien, doch de tegenpartij 
mag zeker niet uit het oog worden ver
loren. Bertens in het doel, was zeker niet 
slecht te noemen en verricht'te enkele 
prachtige safes, en gelukkig behoren de 
ballen die hij uit_ zijn handen liet glippen 
tot de zeldzaamheden. beze middag 
kostte het O.D.C. echter een doelpunt.
B.V.V. had geen bepaalde uitblinkers, de
kracht schuilt echter in de homogeniteit
van de ploeg. Elke speler weet wat hij
doen moet. En duidelijk kwam aan het 
licht, hoe hun eerste elftal, na zo'n ge
weldige aderlating van de laatste tijd
(wij denken hier aan het verlies van 
spelers als Tausch, Toon van Beek, Swa
nenberg, v. d. Langenberg en Sluiter, 
die na zijn beenbreuk nog niet de oude 
is) toch weer aardig op weg is, om voor
de derde maal in successie, kampioen 
van het Zuiden te worden. Een voor het
Zuiden ongekende prestatie. Al met al 
een wedstrijd, die we helaas maar te 
weinig te zien krijgen als oefenpartij. 
Nadat een offensief van B.V.V. geen
succes had opgeleverd, kogelde W. v. d. 
Boogaard bij een ODC-aanval tegen de 
deklat. Toen even later Stenpher een 
kans kreeg maakte hij geen fout 0-1.
'Het- tweede doelpunt was dubieus en 
vond zijn ontstaan uit een indirecte vrije 
trap in het strafschopgebied. Het werd 
zelfs drie nul, eer Kerkhoven (die een
zeer harde werker is, maar het tegen de 
veel bete.re technische B.V.V.-stopper 
moest afleggen) de achterstand kon ver
kleinen. Met deze stand werd de tweede 
helft begonnen en de hoop bij vele
ODC-ers begon te herleven, toen ODC 
een aanvalslawine ontketende, waarbij 
het BVV doel zeker niét zonder geluk 
voor doorboring gevrijwaard bleef. Het
doelpunt kwam echter aan de kant, waar 
men het op dat moment niet had ver
wacht. Een zacht schot van Stenpher 
ontglipte aan Cor zijn handen en het 
was 4-1. Hierbij bleef het. 

Contact met INDIË 

Onze jongens overzee redden zich wel 

A.s. Zondag promotiewedstrijd
Mulo O.D.C. 

Het is de eerste maal dat ODC aan de 
deur klopt van de 2e klasse. Of zij bin
nen gelaten zal worden, zullen wij moe
ten afwachten. De andere mededingers 
t.w. Tivoli, Mulo, WSC en RKTVV of
RKC zijn elftallen die al verschillende 
jar�n in de tweede klasse spelen of heb
ben gespeeld. Spelen de ODC-ers ech
ter voor wat· zij kunnen, en met de we
tenschap, niet de mindere te zijn, dan 
geven wiî ze even zo veel kans als 
welke andere. 
ODC-ers, met grote belangstelling volgt . 
heel sportminnend Boxtel jullie verrich
tingen. 
Voor de reis zie advertentie. 

Onze jongens in Indonesië verloochenen 
hun Nederlandse ondernemend� aard 
niet. Het is soms verbazend te zien hoe 
zij hun aanpassingsvermogen ook op de 
meest afgelegen posten weten aan. te 
wenden om het leven in "de schiettent 
van Generaal Spoor", zoals Indonesië 
daar heet, zo aangenaam mogèlijk •te 
maken. De Jagers te· Leuwidamar in 
Bantam b.v., zijn door de afstanden, die 
hen van andere posten scheiden, van alle 
comfort verstoken en voor een groot 

• deel op zich zelf aangewezen. Ze heb
ben hun eigen bakkerij, een monteur uit

• hun midden verzorgt verlichting en tele
foonverbinding, 's morgens wordt een
gedeelte van het detachement aangewe
zen voor wegherstelling en de rest, die
belangrijke rest, loopt patrouille., maar
ook zij klaren het wel. ..... 

De bakkerij. 
Piet A. en Piet B hebben hun bakkerij 
zelf gebouwd. In een hokje van de bij
gebouwen van het "hoofdkwartier". Ze 
rollen er het deeg voor het brood, dat 
de volgende dag op tafel komt. Piet A. 
weegt de juiste hoeveelheden af en Piet 
B. draait de· kluiten twee aan twee over
een marmeren plaat. Om de paar minu
ten wordt er in de wand een blikken 
deksel verwijderd en krijgt men een 
kijkje in de "ovens", twee oude water
drums, die er op hun kant zijn inge
bouwd. Twee deurtjes, ook weer van 
blik, bij elke oven dienen om het vuur 
te kunnen controleren en er hout bij te 
gooien. Smakelijke hoopjes deeg zijn in 
de hitte op weg naar knappend bakkers
product. De kookplaten hebben ze zelf 
gemaakt, van een paar "autodeuren". 

De electronen-bezweerder. 
Belangrijk en merkwaardig is ook �e pas 
tot Jager te klas bevorderde Nol K. Hij 
is iemand die altijd tangen, mesjes draad
scharen e.d. in. zijn zak heeft zitten. 
Zijn veldbed is op de kamer voor ieder-
een onmiddellijk te vinden omdat het 
gebarricadeerd is met rollen koper
draad, oude telefoontoestellen en radio-

O.D.C.-JUNIOREN. � onderdelen. Zijn burgerberoep is ge-
Met een keurige 4-2 overwinning op makkelijk te raden,. hij is electriciën. 
Zwaluw besloot ODC A de competitie, Niet zo maar omdat hij het toevallig 
die pre.des evenveel overwinningen als geleerd heeft, maar met hart en ziel. 
nederlagen bracht, waardoor zij in de Wat voor iemand anders een film is, is 
middenmoot terecht komt, hetgeen be- voor hem een schakelbord: de mooiste 
slist beneden de stand van het A-elftal ontspanning. Met het Indonesische 
is. ODC B kon haar meerderheid P.T.T.-personeel heeft hij het telefoon-
tegen Udi A niet in doelpunten uitdruk- net van Leuwidamer hersteld en uitge-
ken, zodat de stand 0-0 bleef en het breid. Aan hem is het ook toevertrouwd 
kampioenschap nu wel heel dicht bij te zorgen voor het nieuwe lichtaggre-
komt. gaat, dat het kamp rijk is. Nol K. kent 
Het programma voor deze week luidt: geen rust: zijn werk gaat de hele dag 
Zaterdag: door met draadjes, tangetjes, isolatoren, 

3 uur: ODC 8-lrene 4 telefoonpalen en een smeulend of uit-
4 uur: ODC. comb.-lrene comb. gebrand peukie tussen zijn lippen. Hij 
4 uur: Avanti 6-ODC 9 heeft in zijn werk nog nooit zoveel vol-

Zondag: machten gehad. Nog nooit is hij zo 
t uur: Avestein 3-ODC 5 eigen baas geweest. Maar zijn verant-

De overige elftallen zijn vrij. woordelijkheid is zwaar: als hij zijn 
werk niet goed doet zit het detache

ADV ANCE-NIEUWS. 
Doordat de damesploeg niet volledig 
w�s. werd in Veghel met 6-4 verloren. 
Wat het spel betreft, mej. v. Zeeland en 
Mej. Zijlemans slaagden er beiden in 
twee wedstrijden te winnen. Dat is veel
belovend voor de volgende Competitie. 
Het derde team speelde in Waalwijk 
tegen Sorry I. Alhoewel het een vriend
schappelijke wedstrijd was, is er toch 
geducht getennist, de uitslag was 5-5. 
In de afgelopen competitie is het meest 
bereikt door het derde team, zij slaag
den er n.l. in op de tweede plaats in de 
derde klasse beslag te leggen. 
Voor a.s. Zondag zijn geen wedstrijden 
vastgesteld. 

ment in het donker en werkt de telefoon 
niet. Dat komt nooit voor en Nol is 
,,de" man. 

Beroepsliefde en discussie. 
Het is maar een paar stappen van de 
cantine naar het dessaschooltje, waar de 
tweede sectie gelegerd is. Maar die 
paar stappen zijn voldoende om iemand 
eens en voorgoed ervan te overtuigen, 
dat er niets mooiers is dan de Indo
nesische natuur bij avond. De stap over 
de drempel van het dessaschooltje heeft 
voor velen echter een lengte van 15.000 
km. Want misschien nog onder de in
druk van die Indonesische natuur-im
pressie stapt men midden in een echte 
Nederlandse sfeer, die er gebracht wordt 

door stevige soldatendiscussies over 
alles, wat Nederlands is. Iedereen ver
dedigt er zijn eigen liefhebberijen, zijn 
eigen streek en zijn eigen beroep met 
een allengs groeiende felheid, die hen 
soms doet vergeten, dat zij er 15.000 
km vandaan zitten. 

Het Rode Krnis 
ontbreekt er niet 

15:000 km van Nederland en nog 150 
km van Batavia. Ver van de geç:ivili
seerde wereld, doch niet zo ver, dat 
men er zich niet zou weten te behelpen. 
Zelfs aan de gezondheidszorg wordt 
goede aandacht besteed. Dit echter door 
drie vrouwen, die midden in dat van 
ouds beruchte Bantam wonen: een Ne
derlandse, een Indo-Europese en een 
Soendanese. Verpleegsters. Nog geen 
week na de bezetting van Leuwidamar 
waren zij daar gearriveerd, de eerste 
vrouwen, die van buiten het nieuwbezet
te gebied van West-Java binnnenkwa
men, wier leven haast in geen enkel op
zicht verschilt van dat der militairen. Die 
eigenlijk ook jagers zijn. Ze spreken 
trots over hun polikliniekén en het ging 
ze aan het hart toen het bezoek op een 
daarvan terugliep, omdat een bende de 

• bevolking bedreigde, als ze met schone
verbanden· om liepen. Framboesia en 
tropenzweren; uren achtereen worden 
honderden patiënten door deze drie 
vrouwen verzorgd. Ze zitten er nu een 
maand, maar aan een paar dagen ver
lof in de meer geciviliseerde wereld 
denken ze maar niet: Batavia ligt 150 km 
van ze vandaan, over een weg die zijn 
naam nauwelijks verdient, Buitenzorg 
nog 50 km verder: 

De Infanterist 
. timmert niet aan de wei 

We hebben gesproken over de bakkers, 
de electriciën, de verpleegsters. Het zijn 
mensen die opvallen in een kampement, 
maar die over het algemeen . weinig te 
maken hebben met het werk waar het 
eigenlijk op aan komt: het zuivere in
fanterie-werk. Die timmeren niet aan de 
weg. Als het nog donker. is vertrekkeq 
ze en in de loop van de middag komt 
het tro_epje, moe en bezweet, terug. Na
tuurlijk dan zijn ze blij dat het brood 
klaar staat en het licht straks gaat bran
den, dat ze de radio aan kunnen zetten. 
Dat kunnen ze dank zij degenen die ach
ter zijn gebleven. Maar die tippelaars, 
die doen het eigenlijke werk. Al twee 
jaar. Dat eist alles van hen, lichamelijk 
en geestelijk. Ze kunnen eens een paar 
dagen rust krijgen, soms een week ver
lof, maar dan gaat het werk toch on
barmhartig, weer door. Het moet, het kan 
niet anders; dat weten ze heel goed. 

Hoe zij er zelf over denken. 
...... maar soms wordt het je te veel, 
dat inhoudsloze lopen. Dan wordt je op
standig, kregelig. Je kan geen letter 
lezen, alles verveelt je en irriteert. Om
dat het al twee jaar zo gaat en je nog 
niet weet wanneer je naar huis gaat. 
Vooral in de tijd, dat de post slecht 
doorkomt. Het kan zijn dat je je dagen 
slap voelt, zonder ziek te zijn. Toch 
loop je door. Als je het niet doet, loopt 
een ander dubbel zo veel. Je kankert 
ironisch, dat is alles. Als ze je vertellen 
dat je krachtens je prestaties in het ver
leden hier in dit gebied geplaatst bent, 
dat jouw troep het hier beter zal kun
nen rooien dan enige· andere, dan haal 
je je schouders op en je vindt het een 
twijfelachtige eer. Maar als die bui over 
is, dan zeg je tegen een ander: Nogal 
logisch dat ze ons zo ver van de wereld 
hebben gedouwd, wie moesten ze er. 
anders voor gebruiken. Je kan hier geen 
jongens neerzetten, die pas . uit Holland 
komen, geen "ringwormlijjers". En dat is 
dan de meest eenvoudige en eerlijke 
theorie over soldatenplicht. 

• 



-

Voor de hartelijke bewijzen van deelneming in het 
voor ons zo smartelijk verlies van onze geliefde zoon 
en broer 

JAN 
betuigen wij bij deze onze hartelijke dank. 3laisAamec 

Uit aller naam: 
Familie Van de Nosterum. 

v .. Osch en v. Leeuwenstraat 53. 
DRESSOIR 190 c.m. BREED 

UITSCHUIFTAFEL 
Met grote vreugde geven wij 
U kennis van de geboorte van 
onze zoon 

Aangeboden: degelijk pen
sion, met vrije slaapkamer en 
stromend water. Bevragen, 
Molenstraat 19. 

2 FAUTEUILS HOOGSTÖFFERING 

HENK 
die bij het H. Doopsel de na
men ontving: Te koop bij J. v. Hal, Selissen 

7, Boxtel, een eikenhouten 
ledikant, een baktrog z.g.a.n. 
en 6 stoelen, Oirschots model. 

4 STOELEN WOL EPINGLE 
BEKLEDING 

f 845,� Henricus 
Cornelis Antonius Maria. COMPLEET 

C. J. L. Keukens.
M. A. Keukens-v. Kasteren. 

Boxtel, 12 Maart 1949. 
Breukelsestraat 31. 

Vermist: Duitse Herder, luis
terend naar de naam Wilson. 
Tegen belonins terug te be
zorgen, Bosscheweg 127. 1. J. Witteu.een woNINGINRicHnNG

........................... 
• •: Op de feestdag van : 

• : St. Jozef, Zaterdag 19:
: Maart, hoopt onze geliefde : 
: zoon : 
: BROEDER RICHARDUS : 
: (Frans Blummel) : 
: van de Orde der Broeders : 
: van St. Jozef, te Heerlen, : 
: zijn eeuwige geloften te : 
: te doen. : 
• •• • J. M. Blumrnel. : : B. Blummel-Kluijtmans. : 
: Onrooi 2. : 

O.D.C
ZONDAG EXTRA TREIN 

NAAR HELMOND 
vertrek 12,46, terug uit Hel
mond 17.30. Kaarten verkrijg
baar bij BERT v. d. BRAAK, 

Nieuwe Kerkstraat 
• De prijs is f 1,80.

Notaris P. Mertens 
te BOXTEL 

TE° KOOP aangeboden 
één• en tweejarige 

Aspergeplanten 
,,De Roem van Brunswljk" 

f 4.- per 100, f 15.- per 500 
f 20.- per 1000 

RECHTERSTRAAT 22 BOXTEL 

-

40 
EXTRA 

Bij aankoop van: '-' 
• •
........................... 

Te koop: een partij eet- en 
pootaardappelen van eerste 
klas pootgoed, 2 wentelstelling 
ploegen, een z.g.a.n., merk 
"Melotte", met kouter en 
voorschaar, en .te nabouw 
Dipper zaaihaver en een par
tij bieten, bij F. van Boxtel, 
Nieuwstraat 84, Boxtel. 

zal aldaar in café Jos. van der 
Meiiden, Spoorstraat, op 
Maandagen 21 en 28 Maart 
1949, telkens nam. 5 uur, voor 
de Heer C. J. van Schaaijk 

PUBLIEK VERKOPEN 
Het woonhuis met erf en tuin, 
aan de van Osch en van Leeu
wenstraat 57, kadaster sectie 
F nr. 2417 groot 1. 10 aren. 

Struikappel vanaf f 1.==

Hoogstamappel 
N.A.K.B. vanaf f 3.50 

3 pakjes pudding (de 'fijnste smaken) 
1 pot jam (1e kwaliteit) 76-81 et. 
200 gram vruchtenhagel voor 46 et. 

10 ZEGELS EXTRA 
10 ZEGELS EXTRA 
10 ZEGELS EXTRA 
10 ZEGELS EXTRA 

Verder nog ROZEN, 
SIERHEESTlRS, enz. 

1 fl. puddingsaus voor 45 et. 
(geldig t/m 23 Maart) 

Boomkwekerij CHR. v. ESCH 
SPAART U HEEL VLUG GULDEN NA 

Te huur gevraagd: pl.m. ½
ba zwaar bouw- of weiland; 
omgeving Boxtel. Wil goede 
prijs betalen. J. v. Drunen & 
Zn., Boomkwekerijen, Boxtel. 
Gevraagd: een hulp in de 
huishouding, voor halve of 
,enige halve dagen per week, 
. of werkster voor een of meer
•dei-e dagen per week. 
Mevr. v. d. Bremer, Ons
Doelstraat 24. 

Het pand is voorzien van lei
ding voor water, gas, electri
citeit en bevat: voorkamer, 
huiskamer, keuken, gang, 
bergplaats, kelder en boven 4 
slaapkamers. 
Het pand is verhuurd aan A. 
v. Gerwen à f 3,75 per week.
De huur is voor koper vanaf 
de week volgend op de dag 
van betaling der. koopsom . 
Lasten voor koper vanaf 1 
Januari 1949. Betaling koop
som uiterlijk 28 Juni 1949 . 

Wasserij Giesbers • Eindhovenseweg, Boxtel 
Voor DIRECT gevraagd 

-een Juffrouw voor de inpakafdeling
Tevens enige NETTE M EISJES voor de Wasserij 

BOSSCHEWEG 141 

Dinsdags en Vrijdags aanwezig,
Zaterdags alleen voor de middag 

Andere dagen 

GEMONDE 66 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

Te koop drie zware biggen, 
alle borgen, bij M. Timmer
mans, Munsel 28. 
Aan het zelfde adres te koop 
een nieuw huiskamer-ameu
blement. 

Te koop: 2-delig electr. kook
plaat, zonder gebreken, f 25,-. 
Weick, Le11.nisheuvel 16. 

Te koop bij M. J. Veroude, 
Te koop: drie Herenrijwielen. Lennisheuvel 71 een toom 
Onrooisestraat 84. beste biggen. 

teW-eek .. 

.. 

Te koop gevraagd: een partij 
droge musterds. Aanbiedingen 
Wasserij "Den Dries", Boxtel. 
Te koop: 3-pits electrisch 
kookstel, als nieuw, billijke 
prijs, te bevragen Rozema
rijnstraat 8. 
Te huur per 1 Mei of vroe
ger, gedeelte van huis met 
vrije keuken, voor klein, kalm 
middenstands gezin. Nu f 25 
per maand. Brieven onder nr. 
70, Molenstraat 19. 

Te koop: een prima waak- Werkster b.z.a. voor Maan
hond met nachthok. A. Vogels, dag Woensdag en/of Donder
Kleinderliempseweg 20. dag. Bevragen: Molenstr. 19. 

Te koop: een toom zware 
biggen V.D.L. bij A. C. Pey
nenburg, Lennisheuvel 62. 

Te koop: Van Delfts Kinder
wagen, z.g.a.n. Stroomlijn mo
del, zeer licht lopend. Een 
prachtwagen. 
Bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop bij W. van Berkel, 
Kleinderliempde 15, een beste 
rood-bonte kalfvaars, T.B.C.
vrij, bijna aan telling. 

Te koop een zo goed als 
nieuwe kinderwagen en onder• 
stel voor handwagen. 
L. Schellekens, Tongeren 85.

Vanaf heden VRIJDAG 18 MAART tot en 
25 MAART brengen wij "FLEUR EN KLEUR'' 

met VRIJDAG 
in Uw woning 

i. ·+ 
MET 

+ 
• 

Gordijnstoffen en 
Vloerbedekking 

Manufacturen en 
Kleinvakartikelen 

Cocostapijt 
• 100 cm hr., prima kwaliteit 8.64 - 7 .32

Traploper 
50 cm breed, aan 2 kanten te 
leggen, per meter 6.90 

Vloerkleden 
200 x 300 cm, prima bouclé 

• . Wollen pluche vloerkleden
. 2 x 3 meter, mooie kleuren

Vast tapijt 
100 cm bree! 
per meter 

Tafelkleed 
fijne kwaliteit 
donkere dessins 

Wollen tafelkleed 
140 x 170 cm 

Plastic Tafelzeil 
wit en transparant, per meter 

Boenwas 
kwaliteit Lilo,· per grote bus 

Overgordijnstof 
fraaie dessins, per meter 

Damast overgordijnstof 
in prachtkleuren, per meter 

Velours overgordijn.stof 
per meter 

Schoorsteen� en dressoirlopers 
in grote verscheidenheid 

Glasgordijnstof 
• • 112 cm breed, per meter

/ 

69.00 

98.00 

5.95 
Damesschorten 

frisse en mooie dessins • f 3.80
Prima gebl. Poplin 

voor jurken, per meter • 2.48

8.85 
Vistra voor schorten, p. meter • 2.03 
Verpleegsterslinnen 

112 cm breed • 4.05

19.35 Ongebleekte Breikatoen 
per grote knot . '· . . 

Slopen, grote maat 
2.1 0 

D k I ames ousen, punt, p. paar 

0.65 Prima Dameskous, iets aparts 
Herenoverhemden 

3.55 

4.95 

met 2 losse boorden 
Plastic damesregenmantel 

prima afwerking 
Cocosband, per meter 

8.45 II, Wollen boorband • voor lopers en vloerkleden, p, m.
Machinegaren, wit en zwart 
Handgaren, wit en zwart 

2.24 Kaartjes garen, ijzersterk . 

• 0.70
-2.23
-0.98
. 3.43

-8.45

-9.95
-0.40

• 0.1 9
-0.53
-0.25
• 0.1 4

Ledikanten 
Bedden en Dekens 

Flanellen lakens 
gr. 2-pers. maat, zonder punten f 1 O. 70

Geruite flanellen lakens 
2-persoons, zonder punten

2�pers. Gebloemde 
wollen dekens 

zonder vergunning 

7.50 

. 1 6.90 

J�delige matrasstellen 
met kussens 

persoons 2 persoons 
f 49.00 f 69.00

Idem met kapok kussens 
1 persoons 2 persoons 
f 62.50 f 79.00

2�pers. metalen ledikant 
met voetbord • f 49.50

1 �pers. Opklapbed 
met fijne matras • 49.00

2-pers. houten 'ledikanten 42.50

Uw oude matras als nieuw terug? 

Laat ons dan geheel vrijblijvend prijs� 
opgave doen voor het bijvullen of op� 
nieuw overtrekken van Uw matrasstel. 

Desgewenst 's morgens gehaald, 
's avonds keurig klaar thuis. 

De zaak 
waar U prettig winkelt en 
vakkundig wordt bediend. 

,,IN DEN OOIEVAAR'' 
Firma A. P. v. 

7 

Meubelen 

Sterke keukentafel 
grote maat 

Sterke keukentafel 
f 13.35

met lade . . . . 14.95 
Prima keukenstoel, 

beuken, met brede kap 10.95 
Gelakte keukenstoel 

te klas fabrikaat . . . . 14.95 
2-persoons Slaapkamer, 0. F.

met waskast en spiegel -222.50 
Stalen slaapkamer 

bestaande uit: ledikant (vol voet
bord), nachtkast, tafel en stoelen 
2 persoons 1 persoons 

f 180.70 1136.65 

O.F. Huiskamer 
bestaande uit: grote dressoir, 
schuiftafel, bolpoot, 2 fauteuils, 
bolpoot, 4 stoelen, bolpoot, ruggen 
en zittingen in pluche bekleding. 

COMPLEET f 365.00
0. F. Slaapkamer

bestaande uit: 2-pers. ledikant,
linnenkast met legplanken, nacht
kast, tafel, 2 gestoffeerde stoelen 

COMPLEET f 275.00

Alle werkdagen 
geopend van 9 tot 6 uur. 

■ 

• 
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d. BOOMEN-RESINK, Stationstraat 43, BOXTEL. 



,CHOCOL ATE RI E 
L. v.d. VLIERT
R ECH TE RSTRAAT 13 

GROOTSTE SORTERING Tel. 529 
Chocolade Paaseieren 

Gevulde en opgemaakte Eieren 

Sierlijk gevulde Mandjes 

• Zeer aardige CadeautjesEIGEN 
FABRIKAAT voor de Commumcanten • en de a.s. Paasdagen 

__.NIEUWE BIOSCOOP - BOXTEL-" 
Vrijdag 18 en Zaterdag 19 Maart 8 uur 
ZONDAG (2 voorstellingen) 6 • 8.15 uur 

GEHEEL IN KLEUREN 
Cary Grant Alexis Smith 

NIGHT -AND-DAY TOEGANG 18 JAAR 
MAANDAG en WOENSDAG te 8 uur 
le deel van de tweeweekse seriefilm 
KING KONG EN DE ARABIEREN TOEGANG 14 JAAR 

In alle voorstellingen extra reportage 
NEDERLAND:: BELGIË 3 == 3 

'llloodecs 

Uw verloving of huwelijk 
begint goed met .... •. 

Gouden H.0,Z, Trouwringen

Degelijk - Voornaam. 

14 karaats edelgoud. 

Alle maten en gewichten in voorraad. 

Fa A: v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER, Bosscheweg 10 

!J!,rifien _ :: :::�g

d

e;:,::;teld 

Voor de nieuwste soorten Grasbrillen Ziet etalag e 

F. P. v. Langen,.Stationstr. 62Leveranci er voor ALLE Zi e kenfond'!len 

Expositie 
JOH. THIJS-v. d. BRANDT 

Boxtels grootste 
speciaalhuis in Dameshoeden
is ook dit jaar weer "E E N  PA S V O O R" 
Reeds nu tonen wij U een keur,collectie van voor• jaar$ modellen en, als steeds stellen onze, aan de nieuwe tijdsomstandigheden volkomen aangepaste prijzen, iedere dame in staat aan de nieuwe mode _ mee te doen. U moet beslist eens komen kijken zonder enige verplichting uwerzijds 
j U ziet er leuker uit MET EEN HOED ! 1 OPEN ING a.s. ZATERDAG 19 MAART 7.30 uur ZONDAG 12 uur tot 8 uur Vrij bezichtig en, geen verkoop MAANDAG .9 uur tof 6 uur 

r GOED NIEUWS VOOR DE HUISVROUW!,� 
Wij ontvingen -een flinke partij 

Inmaakglazen van 1 Ltr. inhoud 
De prijs is 25 cent p e r  g I a  s, me t d e  k s e  1 34 cent. 

Ook bijpassende ringen verkrijgbaar. 
Zolang de voorraad strekt bij : 
C. STEINMANN - Rechterstraat 34 - Boxtel.

Telefoon 401.
Een goede foto is een prettige herinnering 
aan de eerste- of plechtige H. Communie 
van uw kind. 

\.1 _____________________ .,,

Vergeet echter niet TIJDIG te bespreken. 
Foto-Atelier JOS. W. DE KONING 

KORTE KERKSTRAAT 10 
---------

1 Voorjaarsmoeheid 1 

1 !P,ooendeect helpt U ! ! 1 
l tste k1as gemak• en steunzolen in ver• 1 schillende mooie modellen. 

1 1 Steunzolen indien gewenst speciaal voor 
1 UW voeten naar maat gemaakt. 1 
1 Na onze voetbehandeling geen pijnlijke 1of vermoeide voeten meer. 
1 Behandeling alleen na afspraak. Tel. 407 1 • ----------

Voor de a.s. H. COMMUNIE 
Etaleren wil: 

Heren Zakhorloges 
Heren en Dames Polshorloges 

Prima kwaliteit met garantie 

F. P. VAN LANGEN - Stationstraat 62 
HORLOGERIE - OPTIEK - GOUD EN ZILVER 

SLAGROOM VRIJ! Een pracht gelegenheid om op het Communie• feest weer 'ns echt ouderwets te genieten van onze 
Slagroom Gebakjes en 

Chocolade Bollen ' die OOK VRIJ ZIJN Verder een schitterende collectie chocolade paaseieren, ook speciaal opgemaakt om als Communie cadeau te geven. 
Banketbakkerij A. VAN DUREN-SCHOLLEN 
Breukelsestraat 62 Tel. �74 

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

1 U WENST EEN 

Prima Japon- en Huishoudschort! 
1 Wij hebben momenteel de bekende

A.W.R. in verschillende dessins en 
modellen, welke in kwaliteit en af• 

werking niet te evenaren zijn. 
Maten: 40 t.m. 50 

F.]. WITTE VEEN' s 
Manufacturen en Confectiebedrijf 

RECHTERSTRAAT 18 - BOXTELZiet etalage Ziet etalage

Jongens plusf our-costuums 
VOOR DE A.S. 

PLECHTIGE H. COMMUNIE 

.1Jouwe îgbert� 
; . THEE 

* 

Zojuist weer nieuwe zendingen ontvangen in: 
VLOTTE MODELLEN 

PRIMA STOFFEN 
. • bo<k .,Kkurcnvluch• 

Vrugt Uw winkchcr 
�curcnfo«is op pakjes 

(f. 2,40). Bons voor 
Ine en Thee Ruodmcrk. 

DEGELIJKE AFWERKING 
P, {)OUWE f.GBEllTS Ko 

Bosscheweg 17, Boxtel 
Telefoon 479 

De zaak met oe service WIJ HELPEN U desgewenst met een betalingsregeling, die aanpast aan de m oeilijke tijdsomstandigheden. Wij ruilen eventueel Uw oude stofzuieer in. 

,,'t ANKERUbiedt vanaf heden sleeds prima gekoelde MELK,ROOM, SLAGROOM, YOGHURT, KARNEMELKSE PAP, KARNE, MELK, enz. Steeds 'l,,-oorradig in onze 
nieuwste Evercold's Electr. Zuivelkast 

Prijzen vanaf 2 940

Voor blouses, sportheffl(ten, kousen, brotels, 
riemen en zelfbinders vindt U eveneens een grote keuze 

� ,,:J..n den Ooieo.aac" 
Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK 

Stationstraat 43 - Boxtel 

�Ff:iii;��;;.!i�:�;� p.•il&IWI'�� 
* Deze week op iedere == E D�H .. � E, AB .L Ontbijtkoek van l gld. � & A.. � "°"' 100 gr. fijnste koekjes GRATIS � e G "" ,_. oeKJES 2 ct-

;.���:;'.;;.;��l:�J.�� �Jl\ �:��;;;:�;�::..!--� Ziet etalages voor andere koopjes ���.:....:....:..:�:...__--=====
. 
= .. ,�=�,,A=�=�=�=�=-:;;·:;;·;;� 

r Bestel NU nog � � IN PRIJS 

voor Uw kind -�:;- VERLAAGD
een mooi prentje ter gedachtenis 
aan de Plechtige H. Communie 

Drukke ril 

J. P. TIELEN 
Stationstraat 28 

Wij hebben grote keuze 
in prentjes e� passende 
tekslen. 

In Communie-cadeautjes 
hebben wij weer een 
rijke aortering als: 

* Kerkboeken
* Rozenkransen

* Communieplaten

* Leesboeken
* Vulpenhouders en
* Vulpotloden, enz.

Ziet onze etalage ! 

,, ___________ _

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
' en Koopt bij Bert van den Braak • 

"ilieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

AFTERNOON VAN 9Ó NAAR 74 et per 100 1 

GIRAFFE 

KUBUS 

.. "µ5 .. 68 

. � .. 58 .. . . . 

WIi troffen met Uw winkelier een 
reg e.llng waardoor hij U direct 
tegen verloagde prijs zal ver�open. 

VAN NELLE 

AFTERNOON 
Op aanvraag geven wij U goarne 
interessante inllchtingen over 

1" 

� 1111,,, •••••... ,, 

! 
1 
1 

. 

. 

de komende zomerdagen 

( _________ ) 

1 



Bijlage 

P,caáant' s Centtam, 
No. 225 - 18 MAART 1949 

Parochie-Agenda 
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. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Zaterdag 19 Maart, Feestdag van St. 
Jozef. Des avonds om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. 

3de Zondag van de Vasten. 
20 Maart 1949. 

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 tijde-lijk
welzijn van de parochie. De H. Mis van
kwart voor 8 voor Johanna de Laat-van
Kempen; om 9 uur gel. H. Mis voor
Hendrica van Beurden-Verwetering en
om half 11 de Hoogmis voor de leven
de en overleden leden van de Stille
Omgang.
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de
1 e schaal voor de arme blinden, terwijl
de 2e schaal gehouden wordt voor .de
bizondere noden van het Episcopaat,
welke beide collectes ten zeerste in de
milddadigheid van de gelovigen worden
aanbevolen.
Hedenavond op 7 uur Lof, waaronder
de 3e lijdensmeditatie.
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie.
A.s. Woensdag is het de 5e Woensdag
in de noveen tot St. Jozef.
Woensdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Joz�f van-

• wege de maand Maart.
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje.
Vrijdag, feestdag van Maria Boodschap,
des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje. Om 8 uur H. Familie.
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.
Zondag a.s. 27 Maart zullen de kinde-

ren onder de H. Mis van kwart voor 8 
hun plechtige H. Communie äoen. On
der deze H. Mis alsmede onder het Lof 
worden de stoelen in het priesterkoor en 
vlak achter het priesterkoor gereser
veerd voor de communicanten. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria van Susante-van Don
gen; z.a. gel. mndst. voor Josephus v. d. 
Laar; H. Hartaltaar gel. rondst. voor 
Adrianus van Eyndhoven; om half 8 gel. 
H. Mis voor Cornelis van Kessel van
wege de buurt; z.a. gel. H. Mis voor 
Hendricus van Engelen te Vught over
leden; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Johanna van Hamond-Hoffmans van
wege de buurt; om half 9 gel. jrgt. voor 
Francisca Raaymakers-Stans. Heden
avond om half 8 Mariacongregatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adrianus Leermakers; z.a. gel., 
H. Mis voor Adriana van Rumm1d-Kete
laars; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor
Cornelis v. d. Besselaar vanwege het
gez. pers. van het Aannemersbedrijf W.
v. d. Laar; om half 8 gel. H. Mis voor
Harrie v. d. Wetering; z.a. gel. H. Mis
voor Wilhelmina v. d. Anker-Brands;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Jo Berg
man vanwege de demobilisatieraad; om
half 9 gel. H. Mis voor Adriana Leer
makers-Avendonks.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmina v. d. Anker
Brands; z.a. gel. mndst. voor Maria van 
Hal-van Esch; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Josephus v. d. Laar vanwege de 
buurt; om half 8 gel. H. Mis voor onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. rondst. voor Jacoba 
v. d. Biggelaar v. d. Linden; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica Ver
oude; om half 9 gel. H. Mis voor Al

fonsus van Vlerken. Hedenavond om 7
uur Lof met rozenhoedje en gebed tot
St. Jozef vanwege de maand Maart.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Caspar v. d. Aker; z.a. gel. 
jrgt. voor Petrus Schoenmakers; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Theodorus 
Voets; om half 8 gel. jrgt. voor Petrus 
van Engeland; z.a. gel. mndst. voor Jo
hanna Theuwkens-van Diik; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Anna v. d. Hal
Spaan; om half 9 gel. H. Mis voor " 
ria van Hal-van Esch. Hedenavond om 
7 uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Hendri'Ca Cijffers-Bruns; _z.a. gel. 

ZATERDAG 19 MAART 

PAROCHIANEN VAN ST. PETRUS 

DENKT U ER AAN? 

Zaterdagmiddag komen onze welpen het 
PAKJE SHAG afhalen, dat U opzij hebt 
gelegd voor onze jongen• in Indonesië 
Ook een ROOKBON is welkom 1 

mndst. voor Laurentius v. d. Besselaar; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Chris
tina v. d. Heuvel vanwege de buurt; om
half 8 gel. H. Mis voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn van de parochie; z.a.
gel. jrgt. voor Andreas van Oers en •
Adriana van Nielen; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Theodorus Smulders en
Wilhelmina de hsvr.; om half 9 gel.
jrgt. voor Andries v. d. Pasch. Vandaag
feestdag van Maria Boodschap, daarom
hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. Om 8 uur H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Elisabeth van Heesch Gijsbers; z.a. 
gel. mndst. voor Hendricus Hobbelen; 
H. HJ.rtaltaar gel. H. Mis voor Maria
v. d. Boogaard-v. d. Boer te Schijndel
overleden; om half 8 gel. H. Mis voor
Albertus Welling; z.a. gel. H. Mis voor
Petrus Laus; H. Hartaltaar gel. jrgt.
voor Lamberdina v. d. Langenberg; om
half 9 gel. jrgt. voor Franciscus v. d.
Pasch.
In het Liefdehui; zullen nog geschieden:
Maandag gel. mndst. voor Petrus van 
Zaaien, de overige dagen gel. H. Mis 
voor Petrus van Zaaien. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL 
3de Zondag van de Vasten. 
20 Maart 1949. 

De H. Missen zijn om 6, 7 en 8 uur, om 
kwart over 9 en om half 11 de hoogmis. 

De 1 e schaal is voor het Seminarie, 
en de 2e schaal is voor de bijzondere 
noden. 

En op deze 3e Zondag van de maand 
wordt buiten de kerk gecollecteerd voor 
het Katholiek Thuisfront. 

Onder de H. Missen van 7 en 8 uur 
algemene H. Communie voor de leden 
van de H. Familie voor mannen. 
Om 5 uur plechtige bijeenkomst van de 
H. FAMILIE VOOR MANNEN in de
kerk, met opdracht van ruim 100 nieuwe
leden. Om 7 uur Lof,.. met rozenhoedje
voor onze jongens en mannen in Indië.

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 
RETRAITE voor de jongens en meisjes 
die a.s. Zondag hun Plechtige Comrpu
nie doen. 

Donderdag feestdag van de H. 
Aartsengel Gabriël. 

Vrijdag - feestdag van Maria-Bood
schap - des avonds H. Familie voor 
meisjes om half• 8 (de H. Familie voor 
mannen vervalt wegens het triduum). 

A.s. Zondag (27 Maart), begint ,·
Paastijd voor de kinderen die hun 
Plechtige Communie nog niet gedaan 
hebben; zij zullen in de week van Pas
sie-Zondag gelegenheid krijgen geza
menlijk te biechten en hun Pasen te 
houden) DAG VAN DE PLECHTIGE 
H. COMMUNIE. De H. Mis van 8 uur
wordt als Hoogmis gecelebreerd en is 
met volkszang. De H. Mis van kwart 
over 9 begint om half 10. 

N.B. Deze week zal de gebruikelijke 
pastoors-omgang om eieren gehouden 
worden. 

NACHTELIJKE AANBIDDING. 
Het vorig jaar was de nachtelijke aan
bidding in de nacht van Witte Donder
dag op Goede Vrijdag een waar succes. 
Wij doen daarom opnieuw een beroep 
op alle mannen van onze parochie, om 
dit jaar weer in grote getale op te 
komen. 
Deze week worden de bekende kaarten 
wederom ter invulling thuisbezorgd. 
Men kan dan invullen voor welk uur 
men de voorkeur heeft, of beter nog: 
geen bijzondere voorkeur in te vullen, 
omdat dan alle Aanbiddingsuren gelijk
matig kunnen worden bezet. Men kan 
kiezen tussen 8 uur 's avonds tot en met 
6 uur des morgens. 
De ingevulde kaarten moet men dan be
zorgen in de brievenbus van de pastorie 
vóór 3 April a.s. 
Fietsen kunnen worden geplaatst achter 
het huis van de koster, waar voor be
waking zal worden gezorgd. 
Komt aldus allen bij Christus in het H. 
Sacrament uw H. Uur houden! 

ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere in
tentie; 7 uur Ld. tot het geestelijk en tij
delijk welzijn van de parochie; 8 uur l.d. 
voor Kapelaan Verhagen vanwege de 
oude J. W.; kwart over 9 l.d. voor Ja
cobus Cuppen vanwege de Broederschap 
van het H. Hart; half 11, Hoogmis, 
voor de levende en overleden leden van 
de Stille Omgang. 

MAANDAG 21 Maart: 7 uur l.j. 
voor Henricus v. d. Wiel en Johanna 
Schilders z.e.; Maria-altaar I.m. voor 
Cornelis de Bie; Familie-altaar I.m. voor 
Josina van Grinsven; kwart voor 8 l.d. 
voor Johanna van Zon-v. cl. Griendt 
vanwege de buurt; zijaltaar l.d. uit 
dankbaarheid ter ere van de H. An
tonius; half 9 gez. j. voor Maria Kui
pers-Ha braken. 

DINSDAG 22 Maart: 7 uur l.d. voor 
de heer Wilhelm en mej. Oda van 
Eupen; Maria-altaar l.d. voor Lies de 
Kort-v. d. Elst vanwege de buurtbewo
ners van de van Osch- en de van Leeu
wenstraat; Familiealtaar: l.d. voor An
tonius Wagenaars, echtgenote en zonen; 
Kwart voor 8 l.j. voor de heer Paulus 
Leen en; zijaltaar l.d. voor Frans Ver
oude vanwege het Spoorwegpersoneel; 
half 9 l.j. voor Marinus van Esch. 

WOENSDAG 23 Maart: 7 uur 1.d. 
voor Jan v. d. Nosterum vanwege broers 
en zusters; Maria-altaar I.m. voor Wil
lem van Dongen·; Familie-altaar I.m. 
voor Adrianus Willems; kwart voor 8 
pl.l.m. voor Catharina Coverde-Ver
meiren; zijaltaar l.d. voor An toon v. d. 
Braak; half 9 l.d. voor Jan van Susan te 
(uit dankbaarheid). 

DONDERDAG 24 Maart: 7 uur gef. 
1.j. voor de heer Josephus en mej. Wil
helmina, Elisabeth en Maria van der 
Meyden; Maria-altaar I.m. voor Chris
tianus Kerkhofs; Familie-altaar l.d. voor 
Willibrordus van Zeeland; kwart voor 8 
I.m. voor Adrianus Dankers; zijaltaar l.d.
voor Jan v. d. Nosterum vanwege de

buurt; half 9 gez. j. voor Adriana Ver
hoeven-Hamers. 

VRIJDAG 25 Maart: 7 uur Ld. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; Maria-altaar Ld. voor de heer 
Lambertus en mej. Diny Goossens; Fa
milie-altaar I.m. voor Adriana Radema
kers-Peijnenburg; kwart voor 8 l.j. voor 
Martinus van Schijndel; zijaltaar l.j. 
voor Cornelis Johannes Bergmans; half 
9 Ld. voor Gerardus Veroude en Frans 
de zoon. 

ZATERDAG 26 Maart: 7 uur 1.d. 
voor Rosalia Hermus-Schüller; Maria
altaar I.m. voor Willem Mathijssen; Fa
milie-altaar I.m. voor Herman Akker
mans; kwart voor 8 pl.l.m. voor Willi
brordus van Zeeland; Zijaltaar l.d. voor 
Hendricus van Hel voort; half 9 l.d. voor 
Francyna v. d. Loo-Kluytmans vanwege 
de kleinkinderen. 

PAR. H LAMBERTUS, GEMONDE. 
3de Zondag van de Vasten. 
20 Maart 1949. 

ZONDAG: half 8 H. Mis Welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. voor Joanna Ma
ria v. Gerwen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor 'de Eerw. 
Zuster Philomena v. Logten 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Adrianus Maas. 
WOENSDAG:: half 8 jrgt. voor Mej. 
Lamberdina Maas. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mej. 
Theodora Maas. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zuster Andrea Maas. 

Deze week zullen geschieden: 
Zondag tot Woensdag zevende voor 
Catharina v. d. Besselaar. Maandag en 
Dinsdag H. Mis voor Wilhelmus Traa 
te Boxtel overleden. Woensdag H. Mis 
voor de Heer Frans Maas H. Hart. 
Donderdag H. Mis voor de Heer Frans 
Maas, Lev. Rozenkrans. Vrijdag H. Mis 
voor de Heer Frans Maas, 0. L. Vr. 
Goeden Raad. Zaterdag H. Mis voor de 
Heer Frans Maas, Gelovige Zielen. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
3de Zondag van cje Vasten. 
20 Maart 1949. 

ZONDAG: .7 uur H. Mis voor Catha
rina v. d. Meijden-v. d. Heijden; half 9 
H. Mis voor Johanna Maria v. Nunen
v. d. Schoot; 10 uur Hoogmis tot inten
tie van de parochianen. De eerste schaal
is voor de arme blinden, 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 gene
zing van een zieke; 8 uur gez. H. Mis 
voor de levende en overleden leden van 
de Stille Omgang te Amsterdam. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
demobilisatieraad te Boxtel voor Harry 



v. Dijk; 8 uur H. Mis tot bijzondere in
tentie.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Bar
bara v. Kasteren, wed. v. Hendrikus 
Veroude; 8 uur H. Mis ter ere van de 
H. Jozef, waarbij de kerk met 'n kaars
wordt vereerd. Deze H. Mis wordt op
gedragen voor een zieke.
Deze Woensdag is de vijfde van de 
negen Woensdagen ter ere v. d. H. Jo
zef tot hulp voor Jozef Kardinaal Minds
zenty en tot bekering van de Commu
nistén. 
DONDERDAG: 7 uur wekelijkse H. 
Mis V?0r Maria de Punder-Huige; 8 uur 
H. Mis vanwege de kinderen voor Ge
rardus Leyten.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mus Traa, in de parochie St. Petrus 
overleden; 8 uur H. Mis ter ere van 
Maria-Boodschap tot intentie van de 
parochianen. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus 
v. Eert en Petronella van Hal hsvr.; 8
uur jrgt., waarbij de kerk met 'n kaars
wordt vereerd voor Joh. Vermulst.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
6 uur tot half 8; daarna Lof met rozen
hoedje, om het communisme af te we
ren en opbloei van het verenigingsleven
op katholieke grondslag te verkrijgen.
Dinsdag na de middag omgang om
eieren in 't Kinderbosch
30 dagen worden de g�beden verzocht
voor Johanna Maria Op 't Hoog-v. Zon
te Oisterwijk, Harry v. Dijk in Indone
sië, Wilhelmus Traa, in de parochie van
de H. Petrus, Jan Johannes Schut te
Oisterwijk overleden.
Verder Johanna Kruijssen-Mol alhier
bediend.
Ten slotte noveen ter ere v. d. H. Jozef
tot hulp voor de stervenden van iedere
�ag en tot voorbereiding van de plech
tige H. Communie; ook een noveen tot
voorbereiding van het zilveren jubilé
van het terugkrijgen van de H. Bloed
doek te Boxtel
Alsnog zal ge�chieden één H. Mis tot
intentie van de leden van de Godvruch
tige vereniging ter ere van de H. The
resia v. h. Kind Jezus.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPpE. 

3de Zondag van de Vasten.
20 Maart 1949.

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur H. Mis voor de leden 
van het Gezelschap van de Stille Om
gang; 10 uur z.j. voor Amolda Joh. 
Schoenmakers; 3 uur Lof daarna meis-
jescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Everdina Corn. Quinten; half 8 I.m. Joh. 
Roestenburg te Acht overleden; 8 uur 
I.m. voor Joh. Janssen te Schijndel over
leden.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Maria
Mart. v. Dijk; half 8 l.mndst. voor Joh.
Bakx; 8 uur 1. mndst. voor Anna
Weymer.

WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Com. Schoenmakers; half 8 1. mndst. 
voor Mart. v. Drunen. 8 uur l.mndst. 
voor Gerardina v. d. Koevering. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Corn. 
v. d. Vleuten; half 8 l.j. voor Joh. v. d.
Biggelaar-v. Dijk; 8 uur l.j. voor Hele
na Ant. Asveld.
VRIJDAG: feestdag van 0. L. Vr.
Boodschap; half 7 I.m. tot welz. der
parochie; 7 uur z.m. voor de leden der
proc. van Kevelaer; 8 uur I j voor Hen-
dricus v. Overbeek ' ' 
ZATERDAG: 7 uu� z.j. Ant. Schoenma
kers; half 8 l.j. voor de Eerw. Zuster

~Balbina de Laat; 8 uur l.j. voor Mart. v.
d. Meerakker
ZONDAG: half 7 l.j. voor Maria Adr.
Coppens; 8 uur I.m. tot welz. der par. 
10 uur z.j. voor Theodora Ant Schoen-
makers. 

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Dinsdag 7 uur I.m. voor Joh. Janssen te 
Schijndel overleden. 
De ki_nderen die op Palm-Zondag hun 
plechtige H. Communie hopen te doen, 
zullen - morgen te beginnen - iedere 
morgen om half 9 in de kerk samenko
men ter voorbereiding. 
Op Dinsdag in de Goede Wèek zal de 
1 e H. Communie voor de kleine kin
deren plaats hebben. 
30e voor Joh. Roestenburg te Acht over
leden; Joh. Janssen te Schijndel over!.; 
Wilh. Traa te Boxtel overleden 
Gedoopt: Wilhelmina Maria Petronella 
Huberta dochter van Hubertus v. d. 
Velden-Simons. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
3de Zondag van de Vasten.
20 Maart 1949.

H.H. missen om 7 uur half 9 en 10 uur 
Hoogmis, waaronder ' Lijdensmeditatie. 
Tweede schaalcollecte voor de Arme 
Blinden; derde voor Bijz. Noden Episco
paat en voor de nieuwe klokken. Na de 
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2e 
3e en 4e leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren 
Woensdag om half 7 Lof ter ere �an 
de H. Joseph. 
Vrijdag, feestdag van Maria-Boodschap. 
?m half 8 gez. H. Mis voor de parochie. 
s Avonds om half 7 Lof; na het Lof 
een Marialied 
Zondag a.s. ;uilen de kinderen hun pl. 
H. Communie en Hernieuwing van
Doopbeloften doen. Vóór en na de pl. 
gez. H. Mis van 7 uur zal de H. Com
�unie uitgereikt worden voor de gelo
vigen; onder de H. Mis alléén voor de 
kinderen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
di�a van Schijndel-van Dijk; half 9 H.
Mis voor de parochie• 10 uur gez H 
Mis voor de lev. en oJerl. leden va� d� 
11Stille Omgang". 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Cor
nelia Schapendonk. 

DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
n� Maria van der Meijden-van de Ven.
WOENSDAG: half 8 uur H. Mis voor 
Wilhelmus en Wimke van Schijndel. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Maria Boselie-Verhagen van haar broer 
in Indonesië. 
VRIJDAG: half 8 gez. H. Mis voor de 
parochie. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Boselie-Verhagen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van 
Rulo; H. Mis voor Henricus van Rulo. 

l!MElel[Jf 
BERTJE BOKKEL EN DE IJSBEER. 

.

Nu was Bertje toch ziek geworden. 't 
Was . wel_ jammer. Maar tegen ziek zijn
kun Je mets doen, behalve zorgen dat je
weer gauw beter wordt. Dat had de 
dokter ook gezegd. 11Bertje", zei die 
,,als je nu fijn een paar dagen onder d� 
wol ½ruip� en niet rond gaat lopen, dan 
ben Je _ zo weer beter. Maar als je nu 
toch mt bed gaat en met je blote voe
ten over het zeil loopt, dan wordt het 
weer erger en dan moet je natuurlijk 
ook weer langer in bed bl.ijven". Bertje 
h�d wel wat benauwd gekeken, want hij 
wilde wel graag gauw beter zijn Maar 
dat je daarvoor eerst in bed moe�t gaan 
liggen vond hij nogal erg. En 't ergste 
van alles was, dat er juist ijs was. De 
hele winter had ie daar al op zitten kij
ken. Je zou zien dat het net ging dooien 
als hij op mocht. Eerst waren ze nog 
wezen tijlappen, 't droeg al fijn. Hij 
had wel wat natte voeten gekregen. Ja 
daar h�eft Bertje misschien geen erg in'.
maar d1e natte voeten, daar is hij eigen
lijk ziek van geworden. 
�at ging zo. Eerst even proberen of het 
IJS al sterk was. Met een steen Die bleef 
liggen: Toen nog een steen. • Die bleef 
S?k liggen. Dan heel voorzichtig met
een voet er op. Dat hield ook. De an
dere voet vlak er nèven. Maar dat was 
juist te veel en Bertje had twee schoenen 
vol water. Hij sprong nog net op tijd 
aan de kant. Morgen nog maar eens 
�:oberen, dacht hij. Jawel, als hij dade
lIJk naar huis was gegaan om droge- kou
sen en schoenen. Maar de hele middao 
bleef hij op die natte spullen rondsjou� 
wen. 's Avonds bij het uitkleden zag 
Moeder pas, hoe nat en koud Bertje 
was. En de andere dag lag hij met veel 
koorts in bed. Dat was wat anders als 
weer fijn op ·het ijs gaan. Nu kwam de 
dokter er aan té pas. 
Bertje lag maar te draaien en te woelen. 
0, als hij nu toch maar naar buiten 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

3de Zondag van de Vasten.
20 Maart 1949.

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Woensdag om 8 uur Lof ter ere van 
de H. Joseph. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feestdag van Maria-Boodschap 
om 9 uur gezongen H. Mis. 's Avonds 
om 8 uur Lof 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H Mis voor 
overleden leden der familie· Henket. 

Wie is Bertje Bokkel? i 
l Bertje Bokkel is een gewone jon-
/ gen. Precies zoals jullie. Wel eens
\ ondeugend en ook wel eens dom.
J Heel dikwijls erg dapper en een! enkele keer misschien erg bang.

Dat ligt er maar net aan wat hij
meemaakt. Want dat is het juist:
Bertje maakt van alles mee. Hij
houdt . verschrikkelijk veel van

\ avonturen en als er geen zijn tel. beleven, dan maakt hij ze zelf.
Zo nu en dan zullen wij aan jul
lie deze belevenissen vertellen 
want daar zul je wel nieuwsgie'. 

> rig naar zijn.

kon. Als je hier zo lag hoorde je buiten 
de andere kinderen roepen en schreeu
wen van plezier. Bertje stopte zijn dui
men in de oren om het maar niet te 
horen. En zijn hoofd diep onder de de
kens. yan de warmte viel hij nu lang-
zaam m slaap. 
Opeens ging het tik-tik-tik tegen de 
raam. Weer een keer tik-tik-tik. Bertje 
'"'.ou omhoog komen maar het was pre
cies of ze hem met duizend handen 

� 

h�'ijJ,t 
� 

": 

�. 
-

MAANDAG: 7 uur voor Wilhelmus 
van der Ven; half 8 ter ere van de H. 
Gerardus Majella. 
DINSDAG: 7 uur voor de, overleden 
Eerwa_arde Zuster Prisca; half 8 voor 
Franmcus Liket en Wilhelmina Rade-
makers 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor de over
leden leden der familie van de Noste
rum; half 8 voor Johanna Feldbrugge-
Otterbeek. • • 
DONDERDAG: 7 uur voor Wilhelmus 
van der Ven 
VRIJDAG: 7

. 
uur uit dankbaarheid; half 

8 voor Mevrouw Henket-Windstosser. 

vasthielden.. Hij hoorde duidelijk het 
raam open en dicht gaan. Maar hij kon 
zich niet verroeren. En wat kwam daar 
nu naar binnen? .. Een ijsbeer, ja, 
d�t moest vast een IJsbeer zijn met die 
dikke zware poten en lange witte haren 
daar had de meester laatst nog van ver'. 

teld. Hu, nu kwam hij rec;ht op het bed 
van Bertje af. 
Waarom bleef de beer niet op ·-het ijs 
daar hoorde hij thuis. Nu leek het of 
d_e beer begon te dansen. l;lij ging op 
z11n achterste poten staaJI. En maakte 
dan hele kleine pasjes. Het was precies 
of de kamer ook meedansJe. Alles ging 
op en neer. Het bed ook al.. Als het 
maar niet omviel dan zou hij vast en 
zeker vlak voor de beer zijn poten rol
len. Ja, daar ging hij al, en o z'n hoofd 
was zo zwaar, dat het vanzelf meerolde. 
0, moeder, help! help! die beer! die 
beer; Bertje vloog overeind in z'n bed. 
En daar was Moeder al. 
:,Wat.,,!s er toch Ber�je, wa.µ-om roep
Je zo . 
"Die beer, die beer, moeder die witte 
ijsbeer. Ik rol er vanzelf nadr toe hou 
me toch vast". 

• ' 
"Och vent, je droomt, ik denk d�t je 
wat koorts hebt, er is geen beer te zien 
hoor. Ik zal je een p.oeder geven, die 
de dokter heeft laten brengen. En drink 
maar eens. van dit frisse vruchtensap. 
Ziezo, en ga nu maar fijn liggen( pro-' 

beer maar wat te slapen, dan ben je zo 
weer beter". 
Wat die Bertje blij was dat het maar 
een _droom bleek, want een echte beer
aan Je bed, nu dat zouden jullie ook niet
fijn vinden. 
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Een Oosterse H. Mis te Boxtel 
Het staat nu vast, dat op de 2e Paasdag 
om half 11 in de St. Petruskerk een 
plechtige H. Mis of H. Liturgie, volgens 
de Byzantijnse Ritus, zal worden opge
dragen door de priesters van het 
Oekrains Seminarie van Culemborg, 
waarvan het Apostolaat der Hereniging, 
wiens Nationaal Bureau gevestigd is op 
Stapelen, de financiële zorgen op zie� 
heeft genomen. Het koor van het Semi
narie, dat volgens deskundigen het be
roemde Russische Donkozakkenkoor nog 
overtreft door kundigheid en stemmen
materiaal, zal de gezangen van de H. 
Mis uitvoeren. 
Reeds meerdere malen mochten we dit 
koor beluisteren door de radio. Op ver
schillende plaatsen, waar ze concerteer
den, o.a. in de Vereniging te Nijmegen 
en in het Concertgebouw van Amster
dam, werd deze zangers door een 
enthousiast publiek een uitbundige ova
tie gebracht. Meer nog dan het mede
leven met het droevig lot van deze 
vluchtelingen van achter het IJzeren 
Gordijn, was de schoonheid van hun 
zang daarvan de oorzaak. . Om iedereen in Boxtel de gelegenheid
te geven zich van de rijkdom en de bij
zondere aantrekkelijkheid van de By
zantijnse liturgie en de eigenaardige be
koorlijkheid van de Oosterse gezangen 
op de hoogte te stellen, zullen voor 
deze gelegenheid de vaste plaatsen in de 
kerk niet gelden. 
In de namiddag van half 4 tot half 6 
zal het Oekrains koor een concert ge
ven in de Schouwburg de Ark, waar 
Gofilex zo welwillend is geweest een 
van haar filmvoorstellingen te laten ver
vallen. Waar voor dit concert buitenge
wone belangstelling bestaat, verzekerc 
men zich zo spoedig mogelijk van een 
plaats voor dit unieke gebeuren. De 
kaarten zijn vanaf Zondag 27 Maart 
verkrijgbaar in de boekhandel C. van 
Griensven, Rechterstraat. 
De Oosterse Mis in de St. Petruskerk 
heeft geenszins ten doel te demonstre
ren dat de Oosterse Liturgie beter of 
sch�ner is dan onze Westerse Latijnse 
Liturgie maar alleen om ons enigszins 
op de h�ogte te brengen van de indruk-

Op zoek naar de 
Wereldvrede ..... 

Er zijn nog altijd mensen, die in de 
,,Verenigde Naties" een nuttig en nood
zakelijk element zien om eens te komen 
tot een wereldvrede, t.ot een onderlinge 
beslechting van verschillen zonder oor
log en zelfs tot een redelijk leven voor 
alle volkeren. 
De oorspronkelijke gedachte waaraan 
dit idee is ontsproten, ligt eigenlij� in 

. vrijwel ieder normaal mens verankerd. 
Niemand wil graag het risico lopen van 
in een oorlog, voor welk doel dan ook, 
te worden gedood. 
En in de laatste eeuw zich steeds snel
ler opvolgende oorlogen hebben het ver
langen naar een wereldregering vanzelf
sprekend sterk gestimuleerd. De "Vol
kerenbond" was een eerste poging in 
deze richting, de "Verenigde Naties" de 
tweede. Maar beide pogingen misten en 
missen volkomen de allereerst en meest 
noodzakelijke voorwaarde voor een we-
delreldregering, dat is ...... de macht. 
De macht van de volkswil, die aan een 
internationaal lichaam het machtsmiddel 
wil verstrekken. 
Toen in de Volkerenbond geen machts
middel gevormd kon worden door de 
veelheid van uiteenlopende landsbe
langen, meenden de als overwinnaars 
uit de tweede wereldoorlog gekomen 
grote mogendheden, dat zij gezamenlijk 
dat machtsmiddel .zouden kunnen vor
men. Het alleen hun toekomend recht 
van veto zou het bewijs van dit machts
middel worden. Doch toen ook die 
grote mogendheden het onderling alles
behalve eens bleken te zijn, werd de 
macht van dit veto voor de wereldvrede 
tot vrijwel nul gereduceerd, want de 
een zijn "ja" betekende toen voor een 
ander "neen". 
Daardoor heeft de "Veiligheidsraad" het 
idee van veiligheid in de wereld wel 
allerminst gestimuleerd. Wij kunnen ons 
dan ook geen probleem, wat door deze 
raad werd behandeld, herinneren dat 
met afdoend succes bekroond is. 
Waar een der "groten" meende, dat een 
strijd hier of daar beter zijn beloop kon 
hebben was zelfs de mogelijkheid van 
zijn veto voldoende om al te krachtige 
maatregelen tegen zo'n strijd te voor-

• komen. In de laatste tijd hebben we
daarvan de duidelijkste bewijzen gezien 
in de st,rijd in Palestina en onze eigen 
actie in Indonesië. 
De oorlogen in China, in Zuid-Amerika, 
in Voor-Indië enz., de Veiligheidsraad 
'begint er zelfs niet eens aan om deze 
te doen beëindigen of voorkomen! 

* * 

* 

Door al deze voorbeelden heeft de 
ideeële gedachte van de "Veiligheids
raad" en "Verenigde Naties" vanzelf
sprekend ten zeerste geleden, Het volk, 
waar dan ook, heeft in deze instituten 

wekkende verscheidenheid van het 
openbare gebed van onze Moeder de H. 
Kerk. 
Veel katholieken uit deze streken ver
keren in de mening, dat de H. Mis over
al ter wereld in dezelfde vorm en in 
dezelfde taal wordt opgedragen. Dat is 
echter niet zó: de Kerk wil zelfs niet 
dat het zo zij. Zeker, de hoofdbestand
delen el't de leidende gedachte verande
ren niet: in iedere H. Mis moeten een 
offerande een consecratie en een com
munie vo�rkomen, anders zou het geen 
waarachtige H. Mis meer zijn, doch de 
uiterlijke handelingen, d.w.z. de gebe
den en de ceremoniën, kunnen verschil
len. Zelfs in ons land komt zulks voor. 
Let bij gelegenheid eens aandachtig op 
de manier, waarop een Dominikaan of 
een Carmeliet de H. Mis opdraagt. U 
zult terstond bemerken, dat het begin 
van de Mis afwijkt van de ons bekende 
vorm. Hier is het verschil echter gering. 
In de Oosterse landen, zowel bij de af
gescheiden christenen als bij de _katho
lieken, constateren we, wat betreft de 
liturgische handelingen, veel ingrijpender 
verschillen met onze Latijnse Liturgie. 
Deze afwijkingen zijn niet overal de
zelfde ze variëren ook weer naar gelang 
de landen of de diverse groepen van 
christenen. Daarom is het onjuist te 
spreken van de Oosterse Ritus of de 
Oosterse vorm van eredienst: er zijn 
meerdere Oosterse ritussen, die alle door 
Rome zijn goedgekeurd. 
De voornaamste is echter de Byzantijnse 
Ritus. (Byzantium is de vroegere naam 
van Constantinopel). Deze ritus wordt 
gebruikt in_ de Slavische landen, zoals 
Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Servië, 
in Griekenland en Turkije en ook door 
de Melkieten van Syrië, Palestina, Trans-

•jordanië en Egypte.
Een volgende maal zullen we U deze
Byzantijnse H. Mis uiteenzetten, zodat 
ieder op de 2e Paasdag de H. Hande
lingen gemakkelijk zal kunnen volgen. 

PATER FRANS WIJNHOVFN 
Nationaal Directeur van het 
Apostolaat der Hereniging. 

geen enkel vertrouwen meer en beseft 
alleen dat het zelfs erger dan ooit ten 
prooi ' is aan internationale politieke 
tegenstellingen en gekonkel. Als er mo
menteel ergens eens een strijd beëin
digd of voorkomen zou worden buiten 
de directe wil van de betrokkenen, dan 
is dat zeker niet als gevolg van aanwij
zingen van de "Veiligheidsraad", doch 
doordat de partijen anders de steun, in 
iedere vorm,· zouden gaan missen van 
een der "groten" onder wiens super
visie zij vallen. 
En zelfs de grootste idealist gelooft niet, 
dat door het bestaan van de "Verenigde 
Naties" uiteindelijk de grote botsing 
tussen de twee wereldmachten, Amerika 
en Rusland, voorkomen zal kunnen 
worden. 
Een "wereldregering" kan trouwens 
nimmer als maakwerk van overigens on
afhankelijke staten uit de grond ge
stampt worden. Evenals iedere lands
regering, vereist ook een wereldrege
ring, dat zij gedragen en gesteund wordt 
door de wil en de overtuiging van het 
volk van de mensen der aarde zelf dus. 
Doch zolang de leden van zo'n rege
ring zich niet los kunnen maken van 
hun eigen nationaliteit, zolang zullen 
zij ook nooit het vertrouwen 'genieten 
van andere volken. En zulke regeerders 
zullen zich nooit los kunnen maken van 
hun nationaliteit, wanneer de volkeren 
zelf dat ook niet kunnen. 
Zo lang we kunnen en moeten spreken 
van "Naties", ook al zijn ze z.g. ,,Ver
enigd", zolang zal er geen wereldrege-
ring kunnen bestaan, tenzij ..... . 
Tenzij .men die wereldregering ziet als 
de regering van het éne grote land dat 
de láátste wereldoorlog als overwinnaar 
beëindigd heeft en deze dus als de enige 
te duchten macht ter wereld is overge
bleven. Dat lijkt in deze van nationa
lisme dromende wereld nog de enig ver
wezenlijkbare vorm van een wereld
regering. 
En dáárheen worstelen dan ook de twee 
groten, om het voor zich te bemachtigen 
ten koste van een ander. 
Niet uit idealisme echter, maar louter 
uit zelfzucht, uit eigenbelang, misschien 
ook wel uit lijfsbehoud. \Vie eenmaal de 
overwinnaar zal wezen, is nu nog niet 
te voorspellen. Deze natie zal dan de 
wereldregering vormen en zo lang zij 
machtig blijft oórlogen voorkomen., 
Maar ook haar wereldrijk zal niet 
eeuwig zijn ...... 
In dat licht gezien, zijn de huidige "Ver
enigde Naties" niet anders dan een stel
letje marktkooplieden, die alleen hun 
�igen waar aanprijzen, zelfs tegen beter 
weten in. Voor de wereldvrede zijn de 
enorme kosten die zij maken zelfs voor 
geen cent verantwoord! De gedachten 
der volkeren zullen nog grote verande
ringen moeten ondergaan, aleer van een 
ware wereldregering gesproken kan wor
den. Maar wellicht is onze hele geschie
denis toch de steenlegging .daartoe. 

H. v. WERMESKERKEN.

Plaatselijk Nieuws 
MASSALE BEDEVAART NAAR 
0. L. VROUW VAN DEN BOSCH.

Intentie: Behouden terugkeer
van onze Boxtelse militairen in 
Indonesië. 

De Kajotters, die het plan hebben op
gevat om in Mei een bedetocht naar 0. 
L. Vrouw in Den Bosch te organiseren,
waaraan dan geheel Boxtel deel zal moe
ten nemen om te bidden voor de ge
houden terugkeer van onze Boxtelse mi
litairen overzee, belegden Zondag 20 
Maart in De Ark een vergadering, waar
in aan de aalmoezeniers, de leiders en 
bestuursleden van de verschillende 
jeugdbewegingen en standsorganisaties 
de voorlopige plannen werden bekend 
gemaakt. 
De opzet van de Kajotters is een zo al
gemeen mogelijke deelname te krijgen 
opdat het één grootse Boxtelse gebeds
actie wordt voor de militairen in Indo
nesië. 
Het is dan ook de bedoeling, dat alle
jeugdbewegingen en standsorganisaties· 
op de 1 e Zondag in Mei in groepsver
band mee optrekken naar Den Bosch, 
terwijl zii, die niet onder een deelnemen
de vereniging vallen, zich bij een a�arte 
groep (de grootste) kunnen aansluiten. 
Om degenen, die de tocht niet te voet 
kunnen maken, toch in de gelegenheid 
te stellen aan deze bedetocht deel te 
nemen, zullen er bussen worden gechar
terd, terwijl er wellicht ook nog een 
groep met de fiets zal kunnen gaan. 
Met instemming werd van al deze plan
nen kennis genomen door de afgevaar
digden van de verschillende verenigin
gen, die de Kajotters van hun mede
werking verzekerden en nog enkele ad
viezen verstrekten om toch zeker 'n vlot 
verloop te geven aan de organisatie van 
deze massale bedevaart, waaromtrent de 
Boxtelse ingezetenen in de komende 
maand nog wel iets naders zullen ver
nemen. 
BOXTEL VOORUIT! 

Viering Koninginneverjaardag op 
Z&tudag 30 April elt Zo11clag 1 Mei a.s. 
We zullen er nog wat aan moeten 
wennen ..... . 
Koninginnedag op 30 April. Gedurende 
zo heel veel jaren heeft Boxtel Vooruit 
feestelijkheden georganiseerd op 31 
Augustus en thans gaan we voorberei
dingen treffen om de verjaardag van 
H. M. Koningin Juliana op 30 April a.s.
waardig te vieren. 
Daar de herdenking van de bevrijdings
dag (5 Mei) zo dichc bij 30 April ligt 
heeft het bestuur van Boxtel Vooruit 
gemeend voor de viering van deze beide 
feesten te mogen bestemmen Zaterdag 
30 April en Zondag 1 Mei. 
Reeds werd een voorlopig programma 
opgesteld, dat er na goedkeuring door 
de Burgemeester en met medewerking 
van de betreffende instanties, ongeveer 
als volgt uitziet: 
ZATERDAG 30 APRIL 

9 uur Kerkelijke diensten. 
11 uur Kinderzanghulde. 

3 uur Volksspelen. 
8 uur Concert door een der har

monieën. 
9½ uur Muzikale Wandeling. 

ZONDAG 1 MEI 
12 uur Matiné. 
3 uur Kinderoptocht met versierde 

fietsen, bolderwagens, auto
peds, kinderauto's, enz. enz. 
Al wat door kinderen be
diend kan worden en ver
sierd is, mag meedoen. 

Er kunnen zich ook kleinere of grotere 
groepjes van kinderen vormen met een 
of andere voorstelling, enz. 
Er is dus gelegenheid te over om de 
kinderen aan deze optocht te laten deel-
nemen en ...... wanneer de ouderen een 
handje meehelpen om het de kinderen 
mogelijk te maken in deze optocht met 
een of ander uit te komen, dan zal dit 
zowel de kinderen als de ouderen een 
aardige voldoening schenken. 
Er is nu nog meer dan 5 weken. tijd, 
dus er kan nog van alles bedacht worden 
om zo goed mogelijk voor de dag te 
komen. 
Verder krijgen we Zondagavond con
certen en daarna lichtstoet; wanneer 
hiervoor althans de nodige ambitie be
staat. 
't Zou niet alleen een muzikale wande
ling moeten worden waarbij lampions, 
fakkels, enz., doch Boxtel Vooruit zou 
't graag uitgegroeid zien tot een grote 
lichtstoet met allerlei transparanten, en 
lichtreclames. 
Wij stellen ons voor, dat er meerdere 
verenigingen zijn, die in deze stoet 
willen uitkomen en vooral de midden
stand zal - naar verwacht mag wor
den - er zeker wel enige moeite en 
kosten voor over hebben om door een 
aardige lichtreclame in deze stoet de 
aandacht voor hun zaak te vragen. 
Dit programma is nog niet definitief 
doch het geeft in grote lijnen aan hoe 
Boxtel Vooruit zich de feestelijkheden 
ter gelegenheid van de eerste verjaar
dag van H. M. Juliana als Koningin ge
dacht heeft. 
Nadere bijzonderheden worden zó spoe
dig mogelijk bekend gemaakt. 

OUDEN VAN DAGEN TE BOXTEL. 

Zoals bekend, heeft Boxtel Vooruit ge
durende heel veel jaren een ouden van 
dagen-dag georganiseerd en deze waren 
steeds een grote voldoening voor de 
ouden van dagen en voor allen die aan 
de tot standkoming meewerkten. 
Gedurende de oorlog was het houden 
van een dergelijke feestdag om meerdere 
reden niet mogelijk. 
Boxtel Vooruit meent echter dat de 
tijdsomstandigheden thans zó zijn, dat 
dit jaar weer geprobeerd kan worden 
om een dergelijke dag voor de Boxtelse 
ouden van dagen op touw te zetten. 
Reeds nu doen we een beroep op allen 
wier medewerking in deze onmisbaar is. 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Op Woensdag 30 Maart a.s. zal de 
Weleerw. Heer Kapelaan V. Tilman, 
voor de leden van de Heemkundige Stu
diekring en introducé's, een lezing hou
den over Deken de Wijs, pastoor van 
Boxtel van 1811 tot 1852. 
HERLEVEND BOXTEL. 

Aan de leden van "Herlevend Boxtel" 
wo,-dt aangeraden hun abonnements
kaarten voor het lopende seizoen zorg
vuldig te bewaren, daar hun,reductie zal 
worden gegeven voor een concert, dat 
begin Mei door het Brabants Orkest te 
Boxtel zal worden gegeven. 
HANDELS-, KANTOOR 
EN WINKELBEDIENDEN. 

De leden van de H. K. W., afd. Boxtel, 
worden eraan herinnerd, dat Maandag 
28 Maart de algemene ledenvergadering 
wordt gehouden, waarop, wegens de be
langrijkheid van enkele agendapunten, 
geen enkel lid mag ontbreken. 
KATH. MATIGHEIDSBEWEGING 
PIUS X, Afd. Boxtel. 

De Nederlandse Katholieke Matigheids
beweging Pius X zal op Zondag 24 April 
te Utrecht een groot congres houden. 
Degenen, die dit congres willen bijwo
nen kunnen zich opgeven bij de heer A. 
v. ci. Brand, Van Merheimstraat 37, op
welk adres tevens alle gewenste inlich
tingen kunnen worden ingewonnen. 
KEURING N.R.S. 

Bij de dezer dagen, door inspecteur
Gooskens gehouden keuring voor het 
N.R.S., werden de volgende 21 koeien 
en 6 stieren van de Fok- en Controle
vereniging ingeschreven: 
Paul's 4 Jumbo en Martha's Oscar,
Stierhouderij Boxtel; Corri's Prins en 
Corri's Sjoerd, Adr. Peijnenburg; Napo
leon, M. Peijnenburg; Lize, Th. Geven; 
Nelly, Jos. v. d. Sancle; Mina, N. V. 
Venrode; Bordtje I, H. Dollevoet; Hil
da, J. ]. v. cl. Sande; Paula en Jet, J. A.

v. Hal; Lena I en Corri, M. Habraken;
Mina II en Dora, P. Heijmans; Jo I en 
Ria, Th. v. Laarhoven; Roosje, Adr. v. 
Erp; Mia I, M. v. d. Sande; Klara, H. 
Bekkers, allen te Boxtel; Paul, Stierhou
derij Gemonde; Betje, Christ Merx, Ge
monde, Beek; Marina II, Ant v. Oir
schot, Gemonde, Boomstraat; Mina I 
en Rola I, Ant v. Mensvoort, Gemonde; 
Roosje, L. Beekmans, Gemonde. 

' 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS 

Het was niet zonder een zekere schrik 
dat Kath. Thuisfront verleden Zaterdag 
de twee Welpenhorden van de parochie 
er op uitstuurde om de aangekondigde 
shag-inzameling te houden. Lage rant
soenen de laatste weken, en dan zo'n 
inzameling bijna op 't einde van de 
bonnen-periode. 
Wat zou dat worden. En weer eens te 
meer is gebleken hoe onze parochianen 
meeleven met onze jongens overzee. 
Zaterdagmiddag dan om half twee was 
het verzamelen voor de Welpen in hun 
troeplokaal op de Burgakker. 
Allemaal present onder leiding van hun 
Akelas en Bagiras. 
Een kort opwekkend woordje, 'n pries
terzegen en gewapend met mandjes en 
tassen trokken ze de parochie in. Ze 
hebben hun werk gedaan met bewon
derenswaardig enthousiasme en 't ging! 
Je had ze moeten zien glunderen om 
hun succes! Het resultaat was werkelijk 
boven alle verwachting. Om juist te zijn: 
136 pakjes shag, 50 pakjes sigaretten, 
5 dozen sigaren, 10 pakjes pijptabak, 
vloeitjes en, last not least: f 70,- aan 
contanten, plus nog verschillende bon
nen! Buitengewoon!! We zullen ze daar 
in Indië eens wat anders laten paffen 
dan hun heimwee-sigaretje! 
Een woordje van oprechte dank aan 
leidsters en welpen, onze hartelijke dank 
aan alle milde gevers. 
En nu wordt het weer Pasen. De andere 
jaren gaf Kath. Thuisfront de gelegen
heid aan alle parochianen om hun Paas
wensen naar onze jongo1s te sturen. 
Dat doen we dus dit jaar weer. A.s. 
Zondag 28 Maart kan iedereen enkele 
adressen en Paaskaarten komen afha
len op het Bureau K.T. St. Petrus, ge
vestigd in het K.JV.-huis, naast het 
Postkantoor in de Prins Bernhardstraat. 
Het Bureau' is geopend van 's morgens 
half twaalf tot één uur. 
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OMGEVING 

Zondag Laetare 
Halfvasten. Pasen is nabij. Nog· maar 
enkele weken, dan vieren we het Hoog
feest. Het is, of de Kerk het niet meer 
kan inhouden, zo verlangt ze naar het 
blijde Paasfeest. En dit is de reden, dat 
we midden in de Vasten een Vreugde 
Zondag vinden. Zondag Laetare zo 
wordt de vierde Zondag van de Vasten 
genoemd. ,,Laetare", dat betekent: 
"Weest blij", ,,verheugt U". De priester 
draagt in de heilige Mis een gewaad van 
rose kleur. Het orgel mag zijn vreugde 
in de kerk laten horen. En het koor ju
belt het Introïtus der H. Mis "Laetare" 
Wees blij Jerusalem, dat is: Gods Kerk. 
Wees blij. Pasen komt. Pasen, het feest 
van de verrijzenis en het leven. Verrij
zenis en leven niet alleen voor Chris
tus de Godme�s, maar ook voor allen, 
die met Hem verbonden zijn. 
Weest blij. Wij Christenen hebben altijd 
reden om blij te zijn. Wij vertrouwen 
immers op God. Wij wonen in het hei
lige Jerusalem, Gods Kerk. Zoals ber
gen rond een stad liggen, om ze te be
schermen, zo is ook de Heer rondom 
zijn volk, altijd. Hij zorgt voor zijn 
volk. Leest het Evangelie maar. Het be
schrijft ons het grote wonder van de 
wonderbare broodvennenigvuldiging, dat 
vlak voor het Paasfeest is gebeurd. Nee, 
God laat de zijnen niet in de steek. 
Christus doet dit wonder om die goeie 
mensen, die Hem volgen, te helpen. Die
zelfde Christus leeft nog voort onder ons 
door Zijn werkelijke tegenwoordigheid 
in het H. Sacrament des altaars en geeft 
zich zelf tot spijs en drank voor onze 
ziel, een wonder, veel groter en veel 
mysterieuzer dan het wonder van de 
Broodvermenigvuldiging. 
Wij moeten ons vandaag, nu Pasen en 
daarmee onze Paascommunie nabij is, 
eens diep doordringen van dit grote 
wonder en deze grote weldaad van ons 
H Geloof Bereid u nu in de komende 
d;gen voo� op een goede Paasbiecht en 
een vruchtbare Paascommunie. En on
getwijfeld zult ge dan in de stemming 
komen, •.vaarin- de Kerk v::mc.1:!::g haar 
Laetare uitjubelt. 

Denkt U eraan? En allemaal komen! 
'n Kleine moeite maar 'n zeer mooie 
attentie van U t.o.v. onze jongens! 
Tot Zondag dus in het K.JV.-huis. 
Op de Bruiloft van Jo Verlouw en Leny 
Verhagen werd voor Kath. Thuisfront 
opgehaald f 10,50, waarvoor hartelijk 
dank. 
Van Mej. v. d. Aker ontvangen voor 
Katholiek Thuisfront een bedrag van 
f 9,50. 

KAJOTSTERS ST. PETRUS. 

Installatieplechtigheid. 

Zondagmorgen om 9 uur werd in het 
intieme kapelletje van de Witte Zusters 
door de Aalmoezenier een stille H. Mis 
opgedragen, waarbij de leden va!l de 
V. K. A. ]. en de ouders van de rneuw
geïnstalleerden aanwezig waren. Ge�to
ken in de frisse kleuren van het Ka1ot
stersuniform traden na de H. Mis 7 
nieuwe leden van de V.K.A.]. naar vo
ren om de Kajotstersbelofte plechtig af 
te 1leggen. Na een korte uiteen�etting 
over betekenis en doel van deze Jeugd
standsorganisatie door de Aalmoezenier 
verklaarden deze 7 nieuwelingen zich 
bereid om mee te helpen aan de gods
dienstige en zedelijke verheffing van h�t
arbeidersmeisje. In de vele gevaren, die
de hedendaagse arbeidersjeugd op alle 
gebied bedreigen, wil de V.K.A.]. het 
meisje de helpende hand toesteken. En, 
na de zegen te hebben ontvan�_en werd 
in een gezamenlijk lied de b11zondere 
bescherming van 0. L. Vrouw van Bra
bant afgesmeekt over deze_ jo!lg� bewe
ging, die zo dringend nodig 1s m deze 
tijd. 
Na de officiële plechtigheid, wachtte in
de spreekkamers van de Witte Zu.�ters 
een goed voorziene feestdis, waarb1J de 
nodiae gezelligheid niet ontbrak. 
Doo� de ziekte van de° pianiste, Mej. v�n
de Ven dreiode de gehele opzet te mis
lukken ' maa; een oud bekende van de 
Kajotstersbeweging, de Heer va_n Moor
sel die toevallig dit week-end m Boxtel 
wa� heeft hen prachtig uit de nood ge
holpen. Namens de K.A.B. werd nog het
woord gevoerd door Rector Ja��-sens, 
die vooral wees op de grote moe1h1k_he
den waam1ee deze jeugdstandsorgamsa
tie �og te kampen had en die over de 
finantiële kant vooral voor de toekomst 
een optimistisch geluid liet horen. �a 
een woord van dank aan de ouders, die 
bij deze gelegenheid blijk van medeleven 
en belanostelling hadden gegeven en 
een geluk;ens aan de nieuw geïnstal
leerden, werd deze Zondagmorgen be
sloten met een spontaan "Lang zull�n 
ze leven" op de gastvrijheid van de Wit
te Zusters zonder wélke deze morgen 
zeker niet 1geslaagd zou zijn. En met een 
tot weerziens gingen allen zeer voldaan 
weer huiswaarts. 



Historische Verrekijker 
ST. ELISABETHSDAL WORDT EEN 

CLARISSENKLOOSTER. 

Het klooster St. Elisabethsdal, waar de 
zusters aanvankelijk de leefregel der 
Franciscaanse derde orde volgden, werd 
weldra door de provinciaal der Minder
broeders, Theodericus van Munster, in 
de orde van St. Clara, de tweede Fran
ci�caanse orde, overgebracht. 
Dit geschiedde bij bulle Votis Domino 
van paus Julius II, van 27 Januari 1504, 
waarbij aan de zusters van de derde orde 
te Boxtel werd toegestaan tot de orde 
der GariEsen, volgens de regel van paus 
Urbanus IV over te gaan. 
De originele toestemming, geschreven op 
perkament met afhangend zegel in lood 
is in het archief der zusters te Megen 
nog aanwezig. 
Nochtans heeft het nog tot 1512 of 
1513 geduurd vóórdat de Boxtelse Ter
tiarissen werkelijk Claris zijn geworden. 
Uit het Clarissenconvent van Hoogstra
ten kwamen enige zusters naar Boxtel 
om de nonnen van de derde orde "voor 
te gaan in maniere van leven en kloos
terlijke discipline". 
De orde der Clarissen was in 1212 door 
de H. Clara gesticht; de orde ontving 
in 1224 haar leefregel van de H. Francis
cus. Al spoedig zijn er enige vertakkin
gen te onderkennen, zo de Clarissen-Co
letinen, de Clarissen-Urbanisten en de 
Clarissen-Capucinessen. 
De Clarissen van Boxtel - en ook die 
van Den Bosch - volgden de door Paus 
Urbanus IV in 1264 enigszins verzachte 
regel. Naar deze paus dragen zij de 
naam van Clarissen-Urbanisten. In tegen
stelling met de andere takken, welke wel 

at,. P,toedf,eesten 1949 
De voorbereidende werkzaamheden zijn 
thans zover gevorderd, dat men hoopt, 
reeds de volgende week met het eerste 
naaiwerk te kunnen starten. 
En alvorens iets te vertellen van de 
nieuwe processie zoals die er zal komen, 
wilden we eerst een misverstand hier
omtrent uit de weg ruimen. 
Verschillende mensen zijn in de veron
derstelling, dat de nieuwe processie al
leen maar zal bestaan uit gecostumeerde 
groepen en daardoor zal worden terug
gebracht tot louter kijkprocessie. 
Toen de eerste plannen tot verfraaiing 
en vernieuwing van de processie ter 
sprake zijn gekomen, was er inderdaad 
een moeilijkheid. Immers voor de oorlog 
werd in de H. Bloedprocessie het Aller
heiligste niet meegedragen, en vormde 
de schrijngroep ll)_et de H. Bloeddoek het 
hoogtepunt van de Ommegang. 
In Hoogstraten, waar steeds het Aller
heiligste werd meegedragen, was de 
processie in twee delen gesplitst: Het 
eerste gedeelte: de kijkprocessie, ge
vormd door de verschillende gecostu
meerde groepen, waarbij onmiddellijk 
aansloot de eigenlijke Sacramentspro
cessie, die strikt liturgisch werd gehou
den. Ook voor Boxtel werd deze laatste 
oplossing gekozen. 
De verzorging van het eerste ·gedeelte 
werd in handen gegeven van Lucas van 
Hoek, die een geheel nieuwe processie 
in plattegrond heeft uitgewerkt. De be
doeling is nu, om de nog bestaande groe
pen voorlopig te handhaven en jaarlijks 
de processie met nieuwe groepen uit te 
breiden, waardoor langzamerhand de 
oude groepen komen te vervallen. 
Voor dit jaar staat de uitvoering van 
150 costumes op het program en de be
doeling is vanzelfsprekend, deze als blij
vend te bewaren en geleidelijk aan uit te 
breiden met nieuwe. Deze jaarlijkse pro
cessie in deelname en belangstelling ook 
van buiten Boxtel te doen groeien, is 
naar we hopen de wens van iedere Box
telaar en dit hopen we ook reeds te on
dervinden, als we aan het werk gaan. 

EXPORTZEGELS VOOR EIEREN. 

De leden van de Eiervereniging, afd. 
Boxtel, welke zegels wensen te ontvan
gen voor export, voor e\(.Cntuele toewij
zing van pluimveevoeder, worden vrien
delijk doch dringend verzocht hun ont
vangen zegelboekje van de P.B.H. in te 
leveren bij de verzamelaar, P. v. d. 
Sande, Molenstraat 14, uiterlijk op Za
terdag 26 Maart. De zegels moeten 
uiterlijk op die datum zijn opgepbkt. 
In deze periode moeten voor elke kip 
van de opgave op de registratiekaart van 
5 Maart 6 eieren per kip geleverd wor
den. De prijs van de zegels is 3½ cent 
per stuk. 
Indien men dus voor zijn kippen voer 
wil toegewezen krijgen, gelieve men hier
mede rekening te houden. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 15 tot en met 21 Maart 1949. 

GEBOREN: Johannes M. zoon van G. 
L. v. d. Heijden en A. M. v. Gestel
Catharina M. M. dochter van W. H.
Michiels en J. M. Bekkers - Adriana
P. H. dochter van E. J. v. d. Linden en
G. P. Brands - Johannes A. zoon van
A. Th. v. d. Vloet en L. C. Bek - Hen
drika R. J. dochter van W. Th. A. Pen
nings en Th, V, Schijndel - Frederik A. 
M. zoon van M. Hoexum en J. K. Zijl
stra - Wilhelmina M. J. M. dochter van
L. A. Kerssens en J. M. v. d. Schoot -
Josepha J. A. dochter van J. A. Oliesla
gers en H. A. v. d, Ven - Hein A. M. 
J. zoon van C. A. M. A. v. Gils en E.
H. P. Leenarts -Johannes A. J. zoon
van J. M. v. d. Sande en C. C. Brok
Antonie zoon van C. v. Krimpen en K.
A. Roos.
ONDERTROUWD: Frans C. van Dom
melen en Wilhelmina A. Kuijpers - Mi
chael P. M. C. Schellekens en Petro
nella M. L. R. van der Weijst - Wil
helmus C. van der Pol en Maria A. van 
Dooremalen. 

Arme Clarissen werden genoemd, ston
den de Clarissen�Urbanisten soms te 
boek als de "Rijke Claren". Met deze 
naam worden b.v. de .Bossche Clarissen 
in de stadsrekeningen aangeduid. 
De verstorven leefwijze van deze zus
ters, hun afgewendheid van het aardse, 
bracht er ongetwijfeld de Boxtelse Ar
menmeester toe om in de rekening van 
de Tafel van de H. Geest, ondanks de 
geldende benaming te spreken van de 
arme Clarissen, in dezer voege: 
"Het Convent vanden arme Cl�rissen tot 
Boxtel geit jaerl. vuijt sijnen acker tot 
Brueckelen een mud rogs, vervallen te 
lichtmisse 1620", waaruit dus blijkt dat 
het klooster jaarlijks uit de opbrengst 
van zijn akker in Breukelen voor de Ar
mentafel een mud rog moest beschikbaar 
stellen. 
Gewoonlijk echter spreken ook de ge
meentelijke instanties, als zij de Boxtelse 
Clarissen bedoelen, eenvoudig over de 
,,zusterkens", een aanwijzing hoe ver
trouwd de plaatselijke gemeenschap met
dit klooster was. 
In een akte uit het jaar 1537 vinden we 
enige namen van Boxtelse zusterkens 
vermeld. 
Abdisse was dan zuster Katheryne 
Heerls, vicaresse zuster Maria Weyns
sen, raadszusters waren Margriete Mijs, 
Peeternelle Smeets, Agnes van den 
Bosch, Clara van Duysel en Maria Mom
boirs. Zuster Margriet Mijs hebben we 
reeds eerder ontmoet als moeder van het 
Tertiarissen-klooster. 
Een volgende maal zullen we zien welke 
wederwaardigheden het Clarissenklooster 
waren beschoren. 

Distributie=Nieuws 
OFFICiëLE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 27 Maart tot en 

met 9 April 1949. 
Voedingsmiddelenkaarten 903 
061 Vlees (Ä, B, D) 100 gram vlees 
062 Vlees (A, B) 300 gram vlees 
063 Vlees (D) 100 gram vlees· 
064 Algemeen (A, B, D) 250 gram rijst 
065 Algemeen (A, B, D) 250 gram bo-

ter, margarine of vet. 
066 Algemeen (A, B) 500 gram boter, 

margarine of vet. 
067 Algemeen (A,B) 200 gram kaas of 

250 gram korstloze kaas. 
068 Algemeen (A, B.) 125 gram koffie. 
072 Algemeen (B) 200 gram kaas of 

250 gram korstloze kaas. 
074 Algemeen (D) 250 gram boter, 

margarine of vet. 
075 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas. 
Tabakskaarten 903: 
70 Tabak (QA) 2 rantsoenen sigaret

ten of kerftabak 
72 Tabak (QC) 2 rantsoenen sigaret-

ten of kerftabak 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 904 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders, zieken)
Geldig zijn de bonnen, gemerkt met de
letter J. 
(De letters achter de bonnummers geven
de kaarten aan, waarop de betreffende
bonnen voorkomen).
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op
Vrijdag 25 Maart worden gebruikt.
De bonnen 044, 048, 049, 050, 051, 053,
056, 057, 058 en 059 Algemeen der bon
kaarten voor voedingsmiddelen kunnen
vernietigd worden.

Algemeen Nieuws. 
POST VOOR DE VOLENDAM. 

Het s.s. ,,Volendam" zal met troepen on
derweg naar Indonesië, op 4 April in 
Port Said zijn. . 
Wil men, dat aldaar de opvarenden post 
ontvangen, dan moet deze uiterlijk 27 
Maart op de bus zijn gedaan. 

CURSISTEN VOOR OPLEIDING IN 
DE GOUDMIJNEN IN ZUID-AFRIKA 
De Staatsmijnen van de Unie van Zuid
Afrika is voomemens 200 Nederlandse 
jongelieden te werven in de leeftijd van 
19-23 jaar, om na een cursus van 6
maanden in de Staatsmijnen van de Unie
in de goudmijnen te worden tewerkge
steld.
De bedoeling is, dat zij als opzichter
over de inheemse mijnwerkers zullen
fungeren, zodat de eigenlijke cursusduur
varieert van 19 tot 21 maanden, waarna
hen een eind-diploma wordt uitgereikt.
De overtocht is geheel voor rekening·
van de Staatsmijnscholen. 
Bij de aanvang der cursus is het loon de
eerste 156 dagen 7½ shilling per dag;
de volgende 156 dagen 10 shilling en de
daarop volgende 12½ shilling. Na aftrek
voor kost, verzorging en inwoning houdt
men gedurende de eerste 156 dagen
reeds netto 5 ½ pond sterling per maand
over.
Voor nadere inlichtingen kan men zich
wenden tot het Arbeidsbureau Boxtel,
Rechterstraat 80.

Correspondentie 

Voor hen, die niet op de hoogte zijp 
met de Nederlandse Sociale Verzeke
ring, verwijzen wij naar de brochure "De 
Kleine Gods", die voor f 0,25 verkrijg
baar is bij de Raad van Arbeid en waar
in men alle vC9orschriften kan vinden, die 
in acht moeten worden genomen bij de 
naleving der sociale verzekeringswetten 
als ongevallenwet, land- en tuinbouw
ongevallenwet, zee-ongevallenwet, ziek
tewet, ziekenfondsenbesluit, kinderbij
slagwet, invaliditeitswet, ouderdomswet 
en noodwet ouderdomsvoorziening. 
Men vindt in deze herziene uitgave alle 
absoluut noodzakelijke gegevens, waar
mee men bekend dient te zijn wil men 
alle mogelijke schade of vertraging bij 
de uitkering voorkomen. 

Overbevolking. EmigraHe..... Maar waarheen? 

Indonesië komt • handen te kort 11 
Het is uiterst moeilijk om zich, temidden 
van de internationaal-politieke verwik
kelingen rond Indonesië en uit de lawi
ne van berichten en beschouwingen die 
ons dagelijks onder de ogen komen, een 
goed beeld te vormen van de mogelijk
heden die Nederland in dit gebied straks 
nog zal hebben. Maar één ding staat 
vast, Indonesië heeft een ontstellend 
tekort aan vakmensen en dit tekort zal, 
wanneer binnen enkele maanden de 
nieuwe staat ingesteld wordt, nog em
tiger worden gevoeld. 
Er zijn nog altijd mensen die van me
ning zijn, dat Nederlandse arbeidskrach
ten op de duur niet meer worden getole
reerd. Dat zij vroeg of laat het land met 
hebben en houden moeten verlaten. En 
dat zou zijn omdat de Indonesiërs ons 
niet lusten. 
Zolang deze mening nog opgeld doet 
is het inderdaad te begrijpen, dat de 
animo om naar Indonesië te gaan, niet 
bijster groot is. 
Doch niets is minder waar. We moeten 
scherp onderscheiden. Zeker is, dat 
politieke macht van Nederland en Ne
derlanders afgelopen is. Maar wat de ge-· 
wone arbeidsgelegenheid betreft, deze 
zal - daarvan zijn wij overtuigd -
eerder toe- dan afnemen. 

-o-

Onlangs werd in Batavia bekend ��
maakt dat uitgestrekte terreinen ztJn 
aangekocht voor de vestiging van grote 
gebouwencomplexen ten behoeve van de 
regering der toekomstige federatie. Het 
is duidelijk dat Indonesië zelf de nodige 
mensen voor deze departementen nu nog 
mist. Het aantal afgestudeerden, ge
schikt voor dergelijke functies, is nog zo 
gering en zal de eerste 50 à 100 jaar 
nog zo laag blijven, dat men wel uit 
moet zien naar inportkrachten, waar
voot" in de eerste plaats de Nederlan
ders in aanmerking komen. Na de be
vrijding gingen reeds duizenden werk
krachten in allerlei functies naar Indo
nesië. Dat was in een tijd, dat de poli
tieke verhoudingen het sterkst waren toe
gespitst. En daarbij is het nog niet één
maal voorgekomen, dat door de Indone
siërs werd geëist de uitzending van Ne
derlandse arbeidskrachten stop te zetten. 
Begrijpelijk, hoezeer men graag baas in 
eigen huis wilde worden en wenste dat 
Nederlandse zeggenschap in interne 
aangelegenheden op zou houden, men 
was toch altijd nog realist genoeg om te 
beseffen dat Indonesië het de eerste de
cennia niet zonder Nederlandse hulp 
kon stellen. Men heeft daarginds niets 
tegen ons. Wel, wanneer wij het oude 
systeem zouden willen herstellen. 
We kunnen denken over het jongste 
verleden zo we willen, en we kunnen 
onze bezwaren tegen de door de Japan
ners in het zadel geholpen republiek -
en terecht - onverzwakt handhaven, 
één ding is buiten alle kijf. Er is daar-

- ginds, om welke reden dan ook, iets ver
anderd. En al komt dit omdat de Veilig
heidsraad zich bemoeid heeft met din
gen die hem niet aangaan, en al komt
het omdat vorige kabinetten ernstige be
leidsfouten maakten en al komt 't om
dat veel waarheid vertroebeld is door
leugen en propaganda van zekere zijde,
het is nu eenmaal zo dat de Indonesische
bovenlaag volledige vrijheid wenst. En

al moge die wens misschien niet en mis
schien ook weer wel bij de grote kleur
loze massa leven, het is nu jáist die bo
venlaag, wiens stem het luidste klinkt 
en door het buitenland wordt verstaan. 
Het zou dom zijn met deze realiteit 
geen rekening te houden. 
Welnu, juist door een angstvallige poli
tiek van nemen wat er nog te nemen 
valt, stoten wij de Indonesiërs van ons 
af en vergroten wij het wantrouwen dat 
er in sommige kringen nog tegen ons 
bestaat. 
Willen wij onze belangen het beste ver
zekeren, dan eist dat van ons, dat wij een 
"gebaar" durven maken. En dan zal er 
tegen het toestromen van Nederlandse 
krachten geen enkel bezwaar worden 
gemaakt. 
Welke zijn nu die krachten die Indo-

. nesië voor haar opbouw het dringendst 
behoeft? Het antwoord is simpel. Vak
mensen. Aan gelukzoekers en avontu
riers heeft het land geen behoefte, die 
heeft het zelf genoeg. Het zijn in de 
eerste plaats mensen die een opleiding 
in een of andere specialiteit hebben ge
noten en juist in die takken, 1aarvoor 
het animo bij de Indonesiërs nog gering 
is en misschien voorlopig gering zal blij
ven. We denken aan technici van aller
lei aard, artsen, juristen, boekhouders, 
land- en bosbouwdeskundigen, zeelui, 
loodsen, werktuigkundigen, accountants, 
bouwkundigen, geschoolde adll_linistra
tieve krachten, economen, enz. enz. Te
veel om op te noemen. 
Drie mogelijkheden zijn er om naar In
donesië te worden uitgezonden. Als amb
tenaar, als werknemer van een of andere 
particuliere maatschappij, en als iemand 
die voor zich zelf wil beginnen. De laat
ste mogelijkheid is voor hen, die het 
land niet kennen, uiteraard een tamelijk 
riskante. Maar van de twee eerste mo
gelijkheden wordt vooral de laatste tijd 
een ruim gebruik gemaakt. De salarië
ring in Indonesië is voor uitgezonden 
krachten goed te noemen. Men begint 
op een redelijke basis en klimt snel in 
de loonschaal omhoog. Men werkt er 
hard en het klimaat is voor de meesten 
geen verkwikking. Maar daar staat als 
voordeel tegenover dat iemand die van 
aanpakken weet, vrij gauw promotie 
maakt, in ieder geval sneller dan in Ne
derland. Na 20 à 25 jaar is men aan zijn 
pensioen. Sommigen hebben dat dan wel 
nodig, anderen voelen zich op een leef
tijd van 50 à 55 jaar nog volkomen 
energiek en gezond. 
En behalve uit eigenbelang, zou het, juist 
terwille van een zekere band tussen Ne-• 
derland en Indonesië, niet nuttig zijn 
wanneer zo veel mogelijk Nederlanders 
zich tijdelijk of blijvend in dit nieuwe 
land lieten overplanten? Emigranten im
porteren niet louter hun werkkracht 
maar ook hun cultuur en hun ideeën. En 
dit laatste zal blijken tegen meer en he
viger stormen bestand te zijn, dan een 
binding gebaseerd op staatsregelingen 
en politieke contracten. 
Er wordt veel geschreven over emigra
tie naar Canada, Australië en Zuid
Afrika. Welaan, laat ons het dichter bij 
de deur zoeken. 
Voor iemand met durf en energie ligt 
in Indonesië, juist nu, een mooie . toe
komst. 

Mr. M. DA COSTA. 

Ervaringen van een schoolarts 
IV. 

Bij onze bespreking over de voeding zijn 
wij uitgegaan van de slechte eters onder 
de vooral nog jonge schoolgaande kin
deren en wij hebben de moeders ge
waarschuwd om niet al te toegevend te 
zijn uit angst voor onvoldoende voeding. 
Voornamelijk moest rekening gehouden 
worden met een behoorlijke hoeveelheid 
aan vitaminen, welke onmisbare voe
dingsstoffen enerzijds in vetten en an
derzijds in verse groenten en vruchten 
voorkomen. 
Hoe kan nu aan deze voorwaarde vol
daan worden bij de hoofdmaaltijd, het 
warme eten rond de middagtijd? 
Hieraan kan alleen voldaan worden, in
dien de moeder er in slaagt een smake
lijk middagmaal te bereiden met ver
werking van voldoende vet en groenten. 
Het spreekt van zelf, dat wij ons tot 
het allernoodzakelijkste moeten bepalen 
en misschien nuttige wenken kunnen 
geven voor een doelmatige samenstel
ling van het middageten. 
Het eten moet smakelijk zijn en daar
toe is op de eerste plaats enige ' zorg 
vereist. Gelukkig wordt de kookkunst 
ook als een vak geleerd en zullen onze 
huishoudscholen in staat blijken om 
langzaam maar zeker tal van verbeterin
gen te doen doorvoeren. 
Wij nemen nu aan, dat de huisvrouw in 
staat is behoorlijk te koken. Daartoe be
hoort het bereiden van een eenvoudige 
stamppot. De ervaring in de oorlogs
jaren en met name in de hongerwinter 
heeft bewezen, dat het eten van _één 
hoofdmaaltijd per dag voldoende is ter 
voorkoming van ondervoeding. De 
broodmaaltijden vullen dan het nodige 
aan, maar op de duur kan met deze al
leen niet worden volstaan. Ook niet voor 
schoolkinderen! 
Vraagt aan uw kinderen daarom niet, 
wat zij wel of wat zij niet believen. Gij 
weet, dat groenten onontbeerlijk zijn; 
welnu maakt er stamppot van en zeg 
niet, wat voor groenten er in gaan. 
Kookt de groenten niet langer dan strikt 
noodzakelijk is en zet ze in zo weinig 
mogelijk water op. Gooit dit groenten
water nooit weg en juist omdat het zo 
gering mag zijn, kunt ge het in de stamp
pot verwerken. De aanwezige zouten 
blijven dan behouden. 

De beste groenten zijn de verse voor
jaarsgroenten, de bladgroenten, spinazie 
in het bijzonder; maar ook tomaten, 
kool, spruiten. Er is trouwens heel wat 
variatie mogelijk. 
Rauwe groenten zijn uitstekend, maar 
moeten goed gewassen worden. Ook 
peulvruchten als erwten en bonen ver
dienen aanbeveling, zelfs in de vorm van 
bonenpuree voor kleine kinderen. 
Ten slotte de aardappel, het volksge
recht bij uitnemendheid. Er is over de 
aardappel en zijn voedingswaarde nooit 
genoeg te vertellen, omdat hij een grote 
verscheidenheid van noodzakelijke voe
dingsstoffen bevat en bovendien in al
lerlei vorm en smakelijkheid kan worden 
opgediend en nooit verveelt. Voordeel 
van de stappot is de grotere hoeveelheid 
aan aardappelen, die daarbij gegeten 
worden. Zelfs de ongeschilde aardappel 
verdient onze voorkeur, maar heeft toch 
weinig ingang gevonden. In streken met 
gebrek aan jodium gaat helaas de nor
male bron van dit zout verloren met de 
aardappelschil. 
Het onverteerbare aandeel aan voedsel
bestanddelen, dat eveneens niet gemist 
kan worden voor een normale darmwer
king, wordt met de groenten door de 
stamppot geleverd. 
Eindelijk dan het vet, maar iedere huis
vrouw weet voldoende hoe gemakkelijk 
het vet in het middageten verwerkt kan 
worden en de smakelijkheid verhoogt. 
Deze stamppot moge het uitgangspunt 
zijn; het spreekt van zelf, dat een menu 
uit aardappelen, groenten, vet en vlees 
even behoorlijk is. Voor kinderen echter 
is in het algemeen gedurende het groot
ste gedeelte van het jaar het één-gerecht 
het gemakkelijkste en voorkomt voor
en afkeur_ 
Nog een laatste waarschuwing: niet een 
voorgerecht als soep of een nagerecht 
als pap of pudding is hoofdzaak. Kinder 
ren mogen pudding nog zo lekker vin
den, maar eerst het hoofdgerecht. 
Moeders, leert uw kinderen eten, wat 
gij hen voorzet. Als gij zorgt dat het 
eten behoorlijk is, dan geen rekening 
houden met lievelingskostjes, behalve de 
éne dag van de verjaardag! 

J.B. DEELEN 

Gesprek van Vanavo�d 
Dat een socialistisch minister niet zuiver 
in de leer kan zijn, heeft excellentie 
Lieftinck Zondag voor de radio weer
eens bewezen met zijn praatje over 
sparen. 
Hiermee wil ik niet beweren ooit ge
loofd te hebben, dat professoren en der
gelijke hooggeleerde heren werkelijk 
socialist zouden zijn. Integendeel, een 
rood manteltje was voor mij altijd maar 
een manteltje, zolang het niet op de 
kapstok hing. 
Maar ja, je leert elkaar pas kennen als 
er gedeeld wordt. 
En in het delen is de minister gewiekst, 
want hij heeft al gerekend, voordat het 
spaarpotje klaar is en dat de fiscus dan 
niet aan het kortste eind trekt, spreekt 
vanzelf. 
,,Iedere cent", zo zei Zijne Excellentie, 
"aan genotmiddelen uitgegeven, maakt 
ons na,tionaal armer, doch -uit besparin-
gen komen kapitalen voort." 
Dat is wel juist maar i;ti.i. nu niet echt 
"socialistisch", want wie meer heeft dan 
een ander ...... enfin, U weet het, die 
moet, volgens de orthodoxie van de leer, 
gaan delen, anders komt er weer onge
lijkheid. 
Daar weet mijn vriend over mee te 
praten. 
Moet je horen! 
Toen hij een jonge vent was, keek hij 
nog wel eens in het glaasje. Ja hoe ging 
dat 'n vijftig jaar geleden, toen spuwde 
er nog niemand ih. 
En bij al dat in-het-glaasje-kijken, liep 
hij toch nog - o, contradictio in termi
nis - Vrouwe Fortuna na. 
Op zekere dag, waarachtig, Fortuna 
lonkte de zwarte krullebol toe, hij trok
op zijn "twintigje" een "grote" prijs. 
Natuurlijk de koning te rijk af! 
Mijn vriend deed zijn sloofje af en ging
lekker in het glaasje kijken,. één dag,
twee dagen, en toen...... toen zei hij 
tegen vrouwlief: ,,Nou is 't afgelopen, 
ik drink niet meer en ga potten." 
Hij heeft gepot, tot op het gierige af!
Kocht een huisje, later nog een en 
kwam zelfs nog tot de bouw van een 
nieuw. 
Uit besparingen komen kapitalen voort! 
En zo betaalt mijn vriend nu belasting, 
maakt ons nationaal niet armer, want hij
komt ni�t in aanmerking voor de nood
wet ouderdomsvoorziening en leeft met
vrouwlief héél zuinigskes verder. 
Aardig, nietwaar? Ware het niet, dat
zijn kinderen hem nu nog in deze dure
tijd moeten bijspringen. 
Evenwel, ik bedoel met dit vertellingske 
niet de jongelui het sparen te ontraden, 
doch wil maar even opmerken, dat het 
"socialistisch" beleid eigenlijk toch niet 
zo sociaal is, als men het graag voorstelt. 
Wat ook' de mening is van mijn rijke 
arme vriend, die door eigen huis bij
draagt in de deling! 
Hoe denkt U erover? 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C."

Mulo.- O.D.C. 1 - t
Ruim vijfduizend fo!'schouwers waren 
getuige van de voor beide elftallen eer
ste promotiewedstrijd, om een plaats in
de 2e klasse. De eerste drie kwartier 
waren uitgesproken voor de gastheren 
en O.D.C. kwam er niet aan te pas. De
Mulo-lui zaten veel feller of de bal,
wat vanzelfsprekend een vee grotere 
snelheid tot gevolg had. De O.D.C.-ers 
kwamen steeds de bewuste seconde te 
laat, en werkelijk het zag er in deze 
periode niet rooskleurig uit. Eén man 
was er echter in de O.D.C.-gelederen 
die zich niet uit het veld liet slaan, en 
wel doelman Bertens. Op wonderbaar
lijke wijze heeft hij zijn doel verdedigd 
en dat Mulo met de rust slechts met 
1-0 voor stond, is enkel en alleen. te
danken aan zijn prachtig werk. Het ene
doelpunt was voor hem onhoudbaar.
Dat de Mulo-jongens met opgewekte g-e
zichten gingen theeën was begrijpelijk.
Niet alleen hadden zij de leiding, maar
hun spel was dern1ate superieur geweest,
dat er aan de uitslag wel niemand twij
felde. Het kwam echter anders uit. De
tweede drie kwartier waren de O.D.C.
ers de _baas, en de vreugde van Mulo
ging plaats maken voor angst. Nu
speelden zich dezelfde taferelen af als 
voor de rust, in dien verstande, · dat
O.D.C. over alle linies bleef domineren.
De anders zo gevaarlijke O.D.<:;.-voor
hoede bleef echter beneden haar kun
nen, zodat de Mulo-doelman (gelukkig
voor Mulo) geen gevaarlijk werk kreeg
te verwerken. Slechts eenmaal moest hij
vissen, en dit was bij een ge:,veldige
poeier van Schalks 1-1. Zo werden de
punten broederlijk gedeeld, hetgeen de
verhouding ook het beste weergeeft.
Een eresaluut aan beide elftallen voor de
sportieve wijze waarop zij elkaar heb
ben bekampt, is hier zeker op zijn
plaats. De kundige leiding van de Heer
Dreimuller, keurig geassisteerd door de
Heren W. en J. Martens, heeft zeker
ook bijgedragen tot het uiterst sportie
ve verloop van de wedstrijd.

A.s. Zondag O.D.C. - R.K.C.

R.K.C. is de tweede degradatiecandidaat 
die met 17 punten degradatiewedstrijden 
moet spelen. Voor R.K.C. is dit wel een 
zeer hard gelag. Immers hadden zij twee 
wedstrijden meer gewonnen, wat toch 
zeker niet tot de onmogelijkheden kon 
worden gerekend, dan waren· zij promo
tiecandidaat geweest. Dit alles wijst erop, 
dat, O.D.C. de sterkste tegenstanders 
op bezoek krijgt, die hun tweede klassè� 
schap fel zullen verdedigen. 
En het spijt ons het te moeten zeggen, 
maar na hetgeen wij Zondag gezien heb
ben, geven wij de O.D.C.-ers niet veel 
kans. De voor ons mogelijke verrassing, 
is echter geenszins uitgesloten. Laten wij 
het hopen! 



O.D.C.-JUNIOREN.

O.D.C. 5 dat Zondag in Dinther haareeryte nederl�ag l�ed, speelt a.s. Zondagoin 12 uur m Liempde tegen D.V.G.Tegelijkertijd besluit O.D.C. 6 in DenBosch de competitie tegen Wilhelmina 9.Voor het A-elftal wordt waarschijnlijkeen voorwedstrijd vastgesteld tegen deR.K.C.-junioren om kwart over een. Elkespeler ontvangt daarover nog tijdig bericht.Het programma voor Zaterdag vermeldt in verband met de voorbereiding tot de 
H. Communie in Boxtel en Esch slechtséén wedstrijd, t.w.:
plm. half 4: O.D.C. 7-Blauw Geel 6. 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

R.W.B. - Boxtel o - 1 Boxtel 3 - R.K.J.V.V. 5 - 1 Het "oude" eerste elftal van Boxtef zette Zondag de bekercompetitie in met een • 'bescheiden 1-0 overwinning op R.W.B.,hiermede tevens de weg bereidend voor' het eerste, zoals dat a.s. Zaterdag'·· - in jeugdige formatie - tegen de 4e• klasser R.K.F.S.V. uit Tilburg, in het·krijt zal treden.'' Het was voor de ouderen een sportieveplicht jegens de jongere garde, welke '· vrij gen1akkelijk vervuld kon worden, ook al bleek het spel van de Roodwitters, na . ,de lange rustperiode, veel van zijn soe• pelheid verloren te hebben. Bijzondere '· krachtsinspanning en brillant voetbal ' waren niet nodig om de Waalwijkers op 4e knieën te dwingen. Alleen in de . , tweède helft vroeg het behoud van de , vroegtijdig verkregen 1-0 voorsprong enige waakzaamheid van de Boxtelse ploeg. Doch die wisten de ervaren Rood-·., 'wittèrs nog wel op te brengen, terwijl<ie gavere techniek, die ,.:; bij vlagendemonstreerden, in de laatste minuten nog bijna beloond werd met een doel-.' punt, dat door scheidsrechter Oosten , · geannuleerd werd wegens een vermeend ,, buitenspelgeval. • 
, Het nog steeds ongeslagen derde elftal '. liep Zondag ook zijn sterkste rivaal on• der de voet, zodat het kampioenschap 

nu voor het grijpen ligt. De jongens van 't 3e speelden speciaal voor de rust een aantrekkelijke partijtje voetbal en zij lieten in deze periode dan ook een volkomen verdiende 4-0 voorsprong noteren. Na de rust daalde het spelpeil wat, waardoor R.K.J.V.V. de gelegenheid kreeg om de eer te redden. De eindstand werd 5-1. Wel een overtuigende zege op de zwaarste concurrent. 
Zaterdagmiddag: Boxtel- R.K.F.S.V. 
Aanvang half vijf. In de tweede bekerwedstrijd zal Boxtel Zaterdagmiddag waarschijnlijk enkele nieuwe pijlen op haar boog zetten, zodat de ontmoeting met 't voor Boxtel onbekende R.K.F.S.V. een interessant expe-riment kan worden. • 

A.s. Zondag:
Boxtel 2 - Den DungenHet tweede elftal speelt haar laatste competitiewedstrijd tegen Den Dungen, dat de Boxtel-reserves de handen vol zal geven, willen di_e enige aanspraak maken op de winstpunten. 

BILJARTEN. 

Hoofdklasse. 
Kampioenschappen van District Boxtel. Nu Donderdag j.l., 17 Maart, de wedstrijden Hoofdklasse Biljarten een aanvang hebben genomen in Café v. Run, om het persoonlijk kampioenschap van District Boxtel, kan een ieder, die van zeer spannende partijen getuige wil zijn, naar hartelust genieten . De deelnemers, die zich door hun gemiddelde van 6 en hoger in de Hoofdklasse hebben geplaatst, garanderen voor biljartliefhebbers een zeldzame gelegenheid om een overzicht te krijgen van wat er in de laatste 2 jaren gepresteerd is. De deelnemers, die door een intensieve training en hun animo voor de biljartsport, zich in deze voor !oxtel nog niet gekende Hoofdklasse hebben gespeeld, zijn bijna alle oud te klas kampioenen, te weten de heren P. Geeris, W. v. cl. Vorst, J. Meulendijks, G. Koels en B. Schalks. 

Rooster Hoofdklasse: 

24 Maart: 7.15 G. Kools-W: v. d. Vorst ' 9.15 B. Schalks-}. Meulendijks 
15 Maart: 9.30 P. Geeris-W. v. cl. Vorst 
26 Maart: 4.- P. Geeris-J. Meulendijks 6.- W. v. d. Vorst-B. Schalks 8.- G. Kools-P. Geeris 10.- W. v. d. Vorst-}. Meulendijks 
27 Maart: 4.- G. Kools-B. Schalks 8.- J. Meulendijks-G. Kool;; 10.- P. Geeris-B. Schalks 
De handicap-wedstrijden, die j.l. Maandag 21 Maart beëindigd zijn, gaven de biljartliefhebbers zeer mooie wedstrijden te zien. 
Hier volgen de einduitslagen: (Kampioen) p. c. b. gem.W. v. d. Vorst 10 1017 169 6.01 H. v. Breugel 9 899 197 4.56 G. Koels 8 1281 185 6.92 C. de Lange 8 1031 2û3 5.07 P. Geeris 6 1546 183 8.44 B. Schalks 5 1317 197 6.68 
H. Meulendijks 5 955 197 4.84 M. Backs 5 842 211 3.99 
Waren de spelkwaliteiten der handicapwedstrijden zeer goed te noemen, het onlangs verspeelde 2e klasse persoonlijk kampioenschap bevredigde ook ten zeerste. Hieronder de einduitslagen: 

c. b. gem.M. v. d. Meijden 1019 200 5.09 
A. v. d. Velden 894 226 3.95 J. v. Trigt 996 253 3.93 H. Baekers 906 234 3.87 J. v. Dijk 933 249 3.74 W. Ven 926 248 3.73 M. v. d. Meijden (P. H.) 819 247 3.31M. Pijnenburg 791 241 3.28 
M. v. cl. Meijden (Poedelvrees) promoveert door zijn uitstekend gemiddeldenaar de 1 e klasse.

Tuinbouw 
ZOMERWORTELEN. 

Zorg voor goed bewerkt 
onkruid vrij land 1 De tijd �at we onze vroege worteltjes gaan zaaien is weer aangebroken. Dit gebeurt in de maand Maart, zodra de grond goed te bewerken is en het weer van die aard is, dat we kunnen zaaien. Alvorens we gaan zaaien, moeten we de grond goed diep loswerken. Is de grondbewerking niet goed geweest, dan krijgen we later veel vertakte wortels. Voor het zaaien de kluiten van de bewerkte grond goed fijn slaan met hark of riek. Als het mogelijk is kiezen we voor deze cultuur een stukje land, waar weinig onkruid op voorkomt, want deze teelt vraagt veel wiedwerk. Onkruidbestrijding door middel van schoffel of hak is niet mogelijk. In het afgelopen seizoen zijn er op vele plaatsen proeven genomen om het onkruid in peen chemisch te bestrijden. Hierbij werd gebruik gemaakt van het middel: Shell Onkruidbestrijder W. De resultaten van deze onkruidbestrijding waren bijzonder gunstig en is daarom ook aan te raden. Maar aangezien de teelt van peen in de particuliere tuinen meestal maar van geringe omvang is, zullen deze �us nog op wieden zijn aangewezen. Verder is het gebruik van verse stalmest zeer af te raden, daar we dan veel last krijgen van de wortelvlieg. Deze vlieg veroorzaakt de wormstekigheid van de peen. We krijgen dan veel ,,vervuurde" of "verpierde" wortels, zoals dit meestal genoemd wordt. Men gebruike daarom bij voorkeur oude goedverteerde stalmest. 

Koop gewreven zaad 1 Het wortelzaad is met stekelige haren bezet waardoor het gemakkelijk aan elkaar klit en daardoor zonder vermenging met zand moeilijk uitstrooibaar is. Er is echter ook zaad in de handel, waarvan deze stekels verwijderd zijn. Dit is het zgn. gewreven wortelzaad. Dit gewreven zaad is gemakkelijk uit te strooien en neemt vlugger water op dari ongewreven zaad, terwijl men er tevens 
Te koop: bieten en haverstro bij J. Valks, Onrooi 12. Te koop: bakfiets driewieler, een transportfiets en wagenonderstel met banden 17x500. Van der Weide, Stationstr. 2. 

BEKENDMAKING 
Het bestuur van de Varkens• fokver. maakt aan de leden bekend, dat op 3 MEI a.s. in Boxtel een 

• Sdto.onlieid is. U alles!
Vraagt gratis advies aan onze medisch gediplomeerde
achoonheida-apecialiate welke op 

l\1AANDAG 28 Maart a.s. aanwezig is

minder gewicht van nodig heeft voor dezelfde .oppervlakte. Van dit gewreven zaad gebruikt men ongeveer 1 gram per vierkante meter.( 
Voorkiemen is vervro�gen 1 

Peenzaad kiemt zeer langzaam, daarom laat men het dikwijls voorkiemen. Men gooit hierbij het zaad 2 X 24 uren in het water om te weken. Daarna plaatst men het vermengd met wat vochtig zand in een verwarmde kamer om te laten voorkiemen. Na ongeveer 1 week, als de wortelpuntjes zichtbaar wórden, gaat men het uitzaaien. +Iet zaad dat op deze manier behandeld is, geeft een vroegere oogst dan wanneer men gewoon gezaaid heeft. Na het zaaien wordt het zaad goed ingeharkt en aangeklopt. Na het zaaien is verder het onkruidvrij houden het belangrijkste werk. Het kan ook nog nodig zijn dat men de worteltjes nog wat uitdunt. De gemiddelde afstand tussen de plantjes moet ± 3 cm zijn, wil men een goede wortel oogsten. Als het gewas reeds wat groter geworden is, weinig er in plukken of werken, dit in verband met met optreden van de wortelvlieg. 
Welke rassen: 

Voor de teelt van zomerwortelen komen de volgende twee rassen het meeste in aanmerking: 
1. Amsterdamse bak.

Dit ras geeft een zeer fijne peen metweinig lof en is eveneens zeer vroeg.
2. Stomppuntige van Nantes.

Dit ras geeft een meer grove wortel, meteen flinke loofontwikkeling. De Nantes. vraagt niet zo'n goede grond en groeitveel gemakkelijker· dan de vorige. Desmaak is echter niet zo goed.De oogst valt ± 14 dagen later dan bijde Amsterdamse bak. H.

Te koop: een toom biggen, zeugjes gemerkt voor het ·stamboek V.D.L., J. v. cl. Heu
vel, Kinderbosch 88, Boxtel. Adverteert in 

!BcaB.ant's 
Wttaun. 

Kr ·1nrr y arken sf o kdarr Dame skapsalon en Parfumerie ó & eM. J. v. d. BROEK, Breukelsestraat 34 e 

Houdt U van Moderne 
of Engelse stijl? 

Komt U 'ns kijken naar onze étalages :fe koop: stel fietswielen 28x t½ met banden en remnaaf, 
en prima damesfiets met lamp. Bevragen: Molenstraat 19. 
Te koop: een toom ·biggen bij A. Strik, Eindhövenseweg 69d.
Werkster biedt zich aan voor halve dagen. Bevragen Molenstraat 19. 
Te koop bij W. v. cl. Pasch, Langenberg 11, hooi, hoverstro en mangelwortelen. 
Te koop: een in goede staat zijnde tweedehands herenrij
wiel. v. Salmstraat 52. 
Te koop bij W. v. cl. Pas, Lennisheuvel 61a, partij voederbieten en haverstro. 

· Te koop : een in goede staat• van onderhoud verkerend kabinet. Bevragen: Molenstr. 19.
Te koop: 5 eikenhouten kamerstoelen met lederen rug. en zitting. Tevens een lederenhaardfauteuiltje. Bevragen:Molenstraat 19.
Te koop bij Th. de Bie, Langenbcrg 20: 2000 kg haverstro. 
Heb nette burgerwoning te Oisterwij({ op goede stand, huurprijs f 4,50 per week, wil ruilen tegen nette woning te Boxtel, ev. driehoeksruil. Te bevragen bur. v. cl. Blad. 
Wie is genegen een 17-jarig meisje v.oor de dag het huishoudelijk werk te leren. Er zal meer op goede behandeling gelet worden dan wel op het loon. Brieven onder no. 32, Bureau van dit blad, Molenstraat 19. 
Uit de hand te koop aangeboden: woonhuis met schuur en tuin, groot 900 m2

, staande Tongeren 44 te Boxtel. Te bevragen M. Boeren, Emmastraat 32, Roosendaal. 
.Inwoners van Liempde. Billijk te koop aan onderstaand adres een prachtig massief eiken slaapkamerameublement bestaande uit 2:deurs linnenkast met spiegel, wascomode en wasstel, 2-pers. zwaar ledikant, t�fel, 2 stoelen en nachtkastje Verder mooie wascommodes 
en wastafels, compleet met wasstel, dressoirs, buffetten, ledikanten, nachtkastjes, uitschuiftafels, 2 arm- en 4 stoe-

'len, kamer- en keukenstoelen, bloemtafeltjes, linnenkasten, boekenkast, eiken schrijfbureaux, schilderijen, enz. Alles zo goed als nieuw. Adres: Bos
kant C 115c, naast nieuwe school, St. Oedenrode. 

Notaris P. Mertens 
te BOXTEL 

zal aldaar in café Jos. van der Meiiden, Spoorstraat, op Maandag '.28 Maart 1949 nam. 5 uur voor de Heer C. J. van Schaaijk 
FINAAL VERKOPEN: 

Het woonhuis met erf en tuin, aan de van Osch en van Leeuwenstr<1,at 57, kadaster sectie 
F nr. 2417 groot 1.10 aren. Het pand is voorzien van leiding voor water, gas, electriciteit en bevat: voorkamer, huiskamer,· keuken, gang, bergplaats, kelder en boven 4 slaapkamers. Het pand is verhuurd aan A. v. Gerwen à f 3,75 per week.De huur is voor koper vanaf de week volgend op de dag van betaling der koopsom. Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1949. Betaling koopsom uiterlijk '.28 Juni 1949 
Ingezet op f 3075, - . 

'tANKER 
SLAGROOM 

B ij koffie en pudding 

* 
Voor a.s. Communiefeest 

Fijne Koekjes 
Likeuren 

le kwaliteit Koffie 
prima Chocoladepudding 

Slagroom steeds 
voorradi g in de 
Ko elkast 

zal gehouden worden. Een warme aanbeveling voor deze fokdag aan de leden is hier op zijn plaats. 
Opgave tot deelname kan 
geschieden tot 31 MAART 

bij de s ecr etar is, 
F- J. H e l m er, Roond 10 

van 

I I t 

TOPI 
1;/ 

/ 

n.c.vas

STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

//oor Koos en lh:S 

Te k o op een mooie partij 
Beuken-snoeili n g 
zeer geschikt voor erwtenrijs en 

Ei k e n-s nceili n g  

Te bevr. bij Willem v .. Loglen, SPARREN RIJK 
Voor de Communie 

is 't pr e ttig k op en 
uit onze buitengewone 
grote sortering 

J ongensblousen 
Sportkousen en 
Meisjeskousen 

onze prijzen zijn 
zeer voordelig 

c. de JONG-v. KEMPEN Klein maar Dapper
van Horn straat 12 Rechterstraat 67 • Boxtel 

Gevraagd door Stoomwasserij 

NETTE JONGEN 
Leeftijd 15 • 18 of boven 21 jaar 

tot opleiding 2e wasknecht Sol l icit aties aan bureau van dit blad onder nr. 50. 
Voor een goed Horloge 

en een goed passende Bril 

of een cadeautje in Goud of Zilver 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
HORLOGER OPTICIEN JUWELIER 

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

Ook dit • • • • •

voor een mooie communie-toto 
weer naar 

Atelier "JANSSEN" 
De zaak met 40-jadge ervaring. 

BOXlt.L, MAl(I\T 19 

P,cilfen 's morgen s besteld 
's avonds klaa r 

Voor de nieuwste soorten Glasbrillen 
Ziet etalage 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Lev e r a n c i er v o o r  ALLE Zi ek enfon d"ien 

Met onze prima regenkleding 
kunt U iedere bui trotseren! ... 

Wij brengen momenteel alleen in de beste kwaliteiten 
PLASTIC DAMESREGENMANTEL 11,90, BEIGE LINNEN DAMESREGENMANTEL, gegummeerd met gevoerde capuchon '.27,30, BEIGE LINNEN HERENREGENJAS gegummeerd . . . . . . . . . BEIGE LINNEN HERENREGENJAS met dubbel rugstuk gegummeerd PEAU DE PêCHE HERENREGENJAS geguinmeerd, visgraat dessins . . . . BEIGE LINNEN KINDERCAPES gegummeerd vanaf 

1. J. Wüteoeen
1 

s

8,90 

19.75 

18,50 

23,00 

25,75 

12,40 

Manufacturen- en Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18, Boxtel. 

Moderne Slaapkamer 
L edikant met aang ebouwde nacht- en 

Bo ek enkastjes 
Linn enkast 
Toilet 
Tafelt je 
2 Stoelen 

(bekleding naar k e uze) 

COMPLEET 895,-
Engelse Huiskamer 

Dres soir met luifel 
Uits ch uiftafel 
2 Fauteuils l Hoog stoll ering wolmoquette 4 Sto eten
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bieden wij uit onze steeds grotere collectie als speciale aanbieding: 
* Katoenen ruitstof 110 cm br. p. m. '.2,28 Gebl. peignoirstof, iets aparts p. m. 3,85 Lavable, fijne aparte tinten in gebl. • p. m. 3,75 Gebl. poplin voor jurkjes en schorten Fijne imprimé zijde p. m. '.2,48 p. m. 4,65 * JONGENSPAKJES MET PLUSFOURS voor alle leeftijden, vanaf '.29,50 AARDIG WOLLEN KNOOPPAKJE leeftijden van 4 - 7 jaar vanaf 17,90 PLASTIC DAMES REGENMANTELS HEREN DEMI'S, iets aparts 
* AFGEPASTE GLASGORDIJNEN 

9,75 
66,75 

met kant en entredeux 5,95 en 7,95 PRIMA KATOENEN GLASGORDIJNSTOF per meter f 2,65 

�TATION5Tl)AAT43 

�.s----, 
BOXTEL 

DRUKKERIJ TIELEN voor alle - mogelijke reclam·edrukwerk 



PAASEIEREN 

Bosscheweg 17 

BRENGT DE' ZQN IN UW HUIS 
/11111 

PROFITEERT OOK IN DE WIN TER MAANDEN 
VAN DE STERKENDE' ULTRAVIOLETTE' STRA· 
LEN, DIE ZOO HEILZAAM Z!iN VOOR DE 
CEZONDHE'ID VAN (JEN (/W KINDERE'N. 

1 ::,1: 11 � 1 :1-:1 = J C • li • 1 •: t • X •Iet• :f ! • ll.l 
VERKOOP VERHUUR 

VAN BOXTEL N.V. 
AFD. ElECrROMEOl.!>CHE APPARATEN 

HOOFOKAMTOOR.·RAAOHVISSTR.1 • TIL 81/RG • TEL.4941• 

FILIALEN OOOR CEHEEL 
/VOORD-BRABA/VT. 

Telefoon 479 Boxtel 

- - - ---- -- -----------------
1 Voorjaarsmoeheid 1 

I !l!,�ct helpt U!! 
1

l 1ste klas gemak• en steunschoenen in 1 

1 
verschillende mooie modellen.

1 
Steunzolen indien gewenst speciaal voor 

1 UW voeten naar maat gemaakt. 1 
1 Na onze voetbehandeling geen pijnlijke 

1 of vermoeide voeten meer. 

Fotö-Atelier v. Elfen 
Stationstraat 9 - Boxtel 

voor Communie Foto's 
Wij maken ze voor U in elke gewenste prijs. 

* Door onze moderne achtergrond zijn wij in 
staat iets moois voor U te maken. 

ZONDAG 27 MAART

Geo pend van 9 - 6 uur. 

1 Behandeling alleen na afspraak. Tel. 407 1 ______________ _ 
---------

EDAH 
GEEFT DEZE WEEK 

BIJ AANKOOP VAN 

ELK E 25·0 GRAM 

van de Chocolaterie Tel. 529 

L. v.d. VLIERT, Rechterstraat 13

Nu kunt U weer 'ns echt "ouderwets" schoonmaken 

In een FLINKE SORTERING en PRIMA KWALITEIT hebben wij voor U 
BEHANG vanaf 60 et. 
GLANSLAKVERF in diverse frisse kleuren zowel voor binn,en-

als buitenwerk 2,70 per kg. 
GRONDVERF cip lijnoliebasis 
WATERVERF (geeft niet af!) in diverse kleuren vanaf 70 et. per kg. 
BLANC-FIXE in de originele blauwe verpakking 45 en 60 et. p. kg. 
Bl]TS in alle kleuren 
BORSTEL WERK "Vero" kwaliteit 
KWASTEN, WITKWASTEN en WITLUIW AGENS 
KASTPAPIER en KASTRANDEN 
SPONSEN "echte" prima kwaliteit f 1,04 - f 1,36 en f 1,84 
VISCOSE-SPONSEN vanaf 70 et. 
BOENWAS in diverse merken 

AMMONIAK - WASBENZINE - TERPENTINA - CARBOLINEUM en 
PARAFINE-LAK "Onze jarenlange ervaring is Uw beste waarborg" 

M. 0 L I E M E U LE N - Drogisterij "D E M O LE N"
RECHTERSTRAAT 37 

" 
DE KOFFIEBON IS UIT! 

KOOPT DE BESTE KOFFIE -

DusAVEHA KOFFIE 
VERS GEBRAND PITTIG 

AVEHA KOFFIE PAARS per pak van 250 gram 82 et. 

AVEHA KOFFIE ROOD ,, ,, ,, 250 " 74 et. 

AVEHA KOFFIE GROEN ,, ,, ,, 2p0 " 64 et. 

PRIJSVE RLAGING THEE 
GEURIG KRACHTIG 

AVEHA THEE PAARS per pakje van 100 gram 70 et. 

AVEHA THEE ORANJE,, ,, ., 100 gram 65 et. 

AVEHA THEE ROOD ,, ,, ., 100 gram 55 et. 

LOSSE THEE ,, ,, ,, 100 gram 50 et. 

Als extra aanbieding 

vanaf Donderdag 24 Maart 

KRENTEN BIJ DE BOODSCHAPPEN

ANDRE VAN HIL8T 100 
GRAM 

KOEKJES} 
---------, '------------"' 
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0 �ttJMU 
Geldig vanaf Vrijdag 25 Maart t/m Z.irterdag 2 April 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Deze moderne Hoed met opgezette rand 
in fraaie voorjaarstinten, hebben wij in de prijzen 

113.25 • 115.40 • 1 25.40 • 1 29.25 

Juist tegen Pasen beschikken wij over de 
grootste collectie 

Hoeden, Petten, Overhemden, Zelfbinders enz. 
zodat een keuze voor U gemakkelijk is. 

Herenmodes H. VAN EIJ CK-0 E LO uw 
BREUKELSESTRAAT 42 

Bosscheweg 17 Telefoon 4 79 Boxtel 

DE zaak met DE service. 
Wij helpen U desgewenst met een betalingsregeling, die aanpast aan de 

moeilijke tijdsomstandigheden. Eventueel ruilen wij Uw oude stofzuiger in. 

VRIJDAG 25 MAART om 2 uur 

HEROPENING 
Uw vrijblijvend bezoek 
stellen wij zeer op prijs. 

van onze gemoderniseerde Schoenwinkel n1et grote sortering 

modieuze en luxe Dames-,- Heren- en Kinderschoenen. 

Tegelijk met de uitbreiding is onze reparatie-afdeling 
technisch vernieuwd, waardoor wij in �taat zijn alle 
reparatiewerk op de nieuwste en meest vlotte werk
wijze te verrichten. 

Schoenhandel P. G. v. d. WEIDE. 
DOOR KWALITEIT BEKEND 

KOPPIE 

1 

• 



Bijlage 

P,taAant,'s Centaun 
No. 226 - 25 MAART 1949 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
27 Maart 1949. 
Zondag Laetare. 

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. 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 
Maria. Na het Lof zullen de prijzen 
worden uitgereikt. De stoelen in het 
priesterkoor en vlak achter het priester
koor zijn onder de H. Mis van kwart 
voor 8 en onder 't Lof gereserveerd voor 
de Communicanten. 
Vandaag gaat de 1e schaal voor de Ka
tholiek� Actie, terwijl de 2e schaal col
lecte gehouden wordt voor de bizondere 
noden van het Episcopaat, welke beide 
collectes ten zeerste in de milddadigheid 
van de gelovigen worden aanbevolen. 
Vandaag is het geen Mariagarde. Van
wege de plechtige H. Communie is het 
vanavond om 7 uur geen Lijdensmedi
tatie en is het Lof vanmiddag om 3 uur. 
A.s. Woensdag is het de 6e Woensdag
in de noveen tot St. Jozef. Woensdag
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje
en gebed tot St. Jozef v.w. de maand
Maart.
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef en Te
Deum tot sluiting van de maand Maart.
Na het Lof is er gelegenheid tot biechten
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, 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 ae
maand, tevens Priester-Zaterdag. 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.
Vandaag na de Hoogmis vergadering
van de Zelatricen van de Bond van het
H. Hart. Wij sporen de zelatricen nog
maals aan, allen aanwezig te zijn. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Michaël v. d. Meyden; z.a.
gel. H. Mis voor Marinus van Hamond;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Corne
lis v. d. Besselaar v.w. de kinderen; H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor Christina
v. d. Heuvel v.w. de Broederschap van
het H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis
voor Cornelis Voermans; z.a. gel. mndst.
voor Wilhelmus v. d. Hagen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Cornelis - van
Kessel v.w. de buurt; om half 9 gez.
mndst. voor Hendrica Veroude.

DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Engelina Leermakers-v. d. 
Velden; z.a. gel. H. Mis voor Johanna 
v. Hamond-Hoffmans v.w. de kinderen;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Johannes
van Schijndel; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Maria van Hal-van Esch v.w. de 
Broederschap van het H. Bloed; om half 
8 gel. mndst. voor Wilhelmus Schalkx; 
z.a. gel. mndst. voor Christina van Dies
sen; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Ge
rardus v. d. Steen en Anna Slijters de
hsvr.; om half 9 gel. H. Mis voor Al
fonsus van Vlerken.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Cornelis Leermakers; z.a.
gel. jrgt. voor Hendricus v. d. San de;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Jacoba
van Diessen; H. Bloèdkapel gel. H. Mis
voor Adrianus v. Eyndhoven v.w. de
Broederschap van het H. Bloed; om half
8 gel. H. Mis voor onze jongens in Indië
v.w. Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
jrgt. voor Albertus Welling; H. Hart
altaar gel. H. Mis tot bizondere intentie 
ter ere van de H. Clemens; om half 9 
gel. H. Mis voor Franciscus Verhagen 
te Olland overleden. Hedenavond om 7 
uur Lof met rozenhoedje en gebed tot 
St. Jozef. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Martinus Leermakers; 
z.a. gel. mndst. voor Adriana van Heu
men-Timmermans; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Christina v. d. Heuvel v.w.
de buurt; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor Hendrica Veroude v.w. de Maria
congregatie; om half 8 gel. jrgt. voor
Maria Eykemans; z.a. gel. mndst. voor
Petronella Verdonck-v. d. Koevering; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Josephus
v. d. Laar v.w. de kinderen; om half 9
gel. H. Mis voor Martinus Giesbers.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef en Te 
Deum tot sluiting van de maand Maart.
Na het Lof biechthoren tot 8 uur.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Leonardus Leermakers; z.a.
gel. H. Mis voor Maria van Hal-van 
Esch; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Elizabeth van Heesch-v. d. Bosch; om
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H.
Hart; z.a. gel. mndst. v. Henri Weyers;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Jo Berg
man v.w. de H.K.W.; om half 9 gel.
H Mis voor Maria van Hal-van Esch.
H�denavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendrica van Beurden-Ver
wetering; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica
de Bresser-v. d. Loo; H. Hartaltaar gel.
jrgt. voor Barbara v. d. Heuvel-v. d.
Biggelaar; om half 8 gel. H. Mis ter ere
van het Onbevlekt Hart van Maria tot
bekering· van de zondaars; z.a. gel. jrgt.
voor Harrie v. d. Wetering; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina v.
d. Anker-Brands; om half 9 gez. mndst.
voor Elizabeth van Kleef.
Nog zullen geschieden in het Liefdehuis: 
Dagelijks een H. Mis voor Petrus van 
Zaaien, behalve Zaterdag: gel. H. Mis 
voor Wilhelmus Traa" 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
4e Zondag van de Vasten. 

� 27 Maart 1949. 
De H. Missen zijn om 6 en 7 uur, 

om 8 uur de hoogmis met volkszang, om 
HALF 10 en om half 11. 

De 1 e schaal gaat voor de arme blin
den; en de 2e schaal voor de bijzon
dere noden. 

Heden GEEN Santa Teresa en H. Fa
milie voor jongens. 

Onder de H. Mis van 8 uur PLECH
TIGE H. COMMUNIE. De gelovigen 
worden verzocht, zowel tijdens deze H. 
Mis alsook onder het Lof, de groene 
stoelen en die daarvoor staan, voor de 
jongens en meisjes en bruidjes vrij te 
laten. 
Om 3 uur is de PLECHTIGE HER
NIEUWING DER DOOPBELOFTEN. 
Stoelengeld 5 en 3 cent. 

Om 7 uur GEEN Lof. 
Woensdag - om half 8 Lof ter ere 

van de H. Jozef en 4e LIJDENSMEDI
TATIE. 

Donderdag - om 3 uur H. Familie 
voor Moeders en Gehuwde Vrouwen. 
Van 6 tot 7 uur gelegenheid om te 
biechten. GEEN H. Uur. 

Vrijdag - Eerste Vrijdag van de 
maand. Om half 7 wordt de H. Commu
nie uitgereikt. Om kwart vóór 7 de 
plechtige H. Mis ter ere van het H. Hart. 
En des avonds om half 8 het Lof met 
oefening van eerherstel: gezongen door 
het jongenskoor. 
• Zaterdag - Priesterzaterdag: dan is
het tevens de dag dat paus Pius XII zijn
gouden priesterfeest herdenkt.

A.s. Zondag, Passiezondag - waarop
wij de dag herdenken, dat het 50 jaar 
geleden is, dat Z. H. de Paus zijn eerste 
H. Mis opdroeg. Die dag is het aan alle
priesters toegestaan twee H. Missen op
te dragen en wordt Uw speciaal gebed 
verzocht voor die landen waar kerkver
volging heerst. De H. Missen zullen 
hier zijn: om KW ART VOOR ZES, 
KWART VOOR ZEVEN, 8 uur, kwart 
over 9 en half 11. Telkens dus 2 H. Mis
sen onmiddellijk achter elkaar; en de 
tweede Mis van half 11 zal de hoog
mis zijn. 

N.B. Men wordt er aan herinnerd 
vóór a.s. Zondag zijn ingevulde kaart 
voor de nachtelijke aanbidding van 
Witte Donderdag in de brievenbus van 
de pastorie te bezorgen! 

ZONDAG: 6 uur Ld. tot zekere in
tentie; 7 uur l.d. voor Catharina Co
verde-Vermeiren, vanwege de Broeder
schap van het H. Hart; 8 uur hoogmis
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie; half 10 Ld. voor Kape
laan Verhagen v.w. de oude ).W.; half 
11 Ld. voor Cornelis de Bie, v.w. de 
Broederschap van de H. Rozenkrans. 

MAANDAG, 28 Maart: 7 uur l.d. voor 
Reinier van Roosmalen te Maaren over
leden, Maria-altaar l.j. voor Elisabeth 
Snellaars-van Beers; Familie-altaar l.j. v. 
Cornelis Verhoeven en Maria v. d. San
de z.e.; kwart voor 8 l.d. voor Frans 
Veroude; zijaltaar l.d. ter ere van O.L. 
Vr. van Lourdes en de H. Bernadette; 

half 9 gef. gez. j. voor de heer Josephus Deze week zullen geschieden: 
v. d. Meyden, en Mej. Wilhelmina, Eli- Maandag H. Mis voor Adrianus vansabeth en Maria van der Meyden. Gerwen vanwege de buurt. Dinsdag H. DINSDAG, 29 Maart: 7 uur l.d. voor Mis voor Catharina v. d. Besselaar, Lev.Cato v. d. Wouw; Maria-altaar l.d. voor Rozenkrans. Woensdag H. Mis voor deAnn�. Gijsberdina Verh�gen-Kusters; heer Frans Maas, H. Theresia. DonderFamil,e-altaar !.�. v?or Lies de Kort- dag H. Mis voor Margaretha Groenenv. d. Elst,_ v.w. d1rect1e en kantoorperso- daal, Retraitepenning. Vrijdag H. Misnee) �abnek van Geel; kwart vo�� 8. voor Catharina v. Giersbergen, · Retraigef. I.J. vo;ir Petrus Lambrechts; ZtJ-ai- tepenning. Zaterdag H. Mis Marinustaar gef. I.J. voor Johannes van Breugel; den Otter Retraitepenning half 9 l.d. voor Piet v. d. Kruis. ' • 

WOENSDAG, 30 Maart: 7 uur l.j. 
voor Jan v. d. Linde; Maria-altaar l.d. 
voor Adrianus van Ruremonde; Familie
altaar l.d. voor Francisca de Bie-Peynen
burg; kwart voor 8 l.d. voor Adrianus 
v. d. Ven te 's-Hertogenbosch overleden;
zijaltaar l.d. voor goede reis en behou
den thuiskomst; half 9 l.d. voor Jan van
Susante v.w. de Broederschap van de H.
Willibrord.

DONDERDAG, 31 Maart: 7 uur l.d. 
voor Jan v. d. Nosterum v.w. de buurt; 
Maria-altaar l.d. voor Jan v. d. Aa en 
Wilhelmus de zoon; Familie-altaar l.j. 
voor Martinus van Pinksteren en Cor
nelia v. d. Akker z.e.; kwart voor 8 gef. 
l.j. voor Catharina Lambrechts-Marijnis
sen; zijaltaar l.j. voor Wilhelmina Klaas
sen-Jacobs; half 9 gef. l.j_ voor Petro
nella van Breugel-Daamen.

VRIJDAG, 1 April: kwart voor 7 pl. 
gez. d. voor de leden van de Broeder
schap van het H. Hart; Maria-altaar l.d. 
voor de leden van de Broederschap van 
de H. Willibrord; Familie-altaar l.d. voor 
Jan v. d. Nosterum v.w. een vriend in 
Indonesië (v. d. B.).; kwart voor 8 gef. 
l.j. voor Cornelia Lambrechts-van Erp;
zijaltaar gef. l.j. voor de Eerw. Broeder
Theodorus van Breugel; half 9 pl. l.j.
voor Mevrouw Stinesen-Schermer.

ZATERDAG, 2 April: 7 uur gef. pl. 
gez. j, voor Wilhelm Bosch, Wilhelmina 
·van Laarhoven z.e., Cornelia Francisca,
de Eerw. Frater Damianus, en Johannes
Wilhelmus Bosch; Maria-altaar l.j. voor
Adrianus v. d. Nieuwenhuizen; Familie
altaar l.j. voor Catharina v. d.· Nieuwen
huizen-v. c'l. Broek; kwart voor 8 1.d.
voor Adrianus Kerkhof v.w. de buurt;
zijaltaar l.d. voor Johanna van Zon-v.
d. Griendt v.w. de "buurt; half 9 l.d. voor
Frans Veroude v.w. Spoorwegpersoneel.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
4e Zondag van de Vasten. 
27 Maart 1949. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ge
rardus v. Houtum. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
hsvr. van Ger. v. Houtum. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
van Houtum. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus v. d. Velden en Catharina de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor An
toon v. d. Velden. 
VRIJDAG: 1ste Vrijdag: half 8 jrgt. 
voor Joannes v. d. Velden. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
v. d. Velden.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

4e Zondag van de Vasten. 
27 Maart 1949. 

ZONDAG: 7 uur "Veni Creator" om 
God's zegeningen te verkrijgen voor de 
kinderen van de plechtige H. Commu
nie en H. Mis vanwege de kinderen voor 
Gerardus Leyten; half 9 H. Mis voor 
behouden thuiskomst door de voor
spraak van 0. L. Vrouw van Altijddu
rende Bijstand. Hierbij wordt de kerk 
met 'n kaars vereerd; 10 uur Hoogmis 
tot intentie van de parochianen. De 
eerste schaal is tot intentie v. d. pa
rochianen, de 2de voor B.N. 
Heden wordt U aanbevolen de collecte 
voor Katholiek Thuisfront. 
Vergadering van St. Vincentius vereni
ging. - Smeken wij Gods zegeningen af 
om de zaligverklaring van Frederic Oza
nam te verkrijgen, de stichter van de 
St. Vincentiusvereniging en de grondleg
ger van de St. Elisabeth-Stichting. 
Half 3 Lof met toewijding aan Maria 
en vernieuwing van doopbeloften en 
,,Te Deum" om de goede God te be
danken voor de weldaden van de goe
de God verkregen voor de kinderen 
van de plechtige H. Communie. 
Op deze dag wordt elders een H. Mis 
opgedragen voor de stervenden van die 
dag ter ere van de H. Jozef. 
MAAN_DAG: 7 uur H. Mis voor Jan 
Johannes Schut te Oisterwijk overleden; 
8 uur gez. mndst. voor Cornelia Ren
ders. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
na Smits-Zevens, in de parochie van de 
l-à Petrus overleden; 8 uur gez. mndst .. 
voor Gertruda Manders. 
WOENSDAG: zesde van de negen 
Woensdagen ter ere van de H. Jozef 

· tot hulp voor Jozef Kardinaal Mindszen
ty en tot bekering van de communisten;
7 uur mndst. voor Harry v. Dijk, in In
donesië overleden; 8 uur jrgt. voor
Petrus Kruyssen en Theodora v.
Strijp hsvr.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de
levende leden van het Genootschap der
H. Kindsheid; 8 uur jrgt. voor Johannes
Bekker·s en Gertruda v. d. Besselaar hsvr.
VRIJDAG: de eerste Vrijdag van de
maand, toegewijd aan 't Goddelijk Hart
v. Jezus; 7 uur wekelijkse H. Mis voor
mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d.
Sande; 8 uur<" jrgt. voor Martinus den
Dekker, Maria de hsvr. en Hendrikus
de zoon.
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; 8 uur
gefundeerd gel. jrgt. voor Franciscus

, 



Veroude, Geertrudis v. Oirschot en Jo
hanna Boons hsvren. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur, daarna Lof met rozen
hoedje om het Communisme af te we
ren en opbloei van 't verenigingsleven 
op katholieke grondslag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Wilhelmus Traa, in de parochie 
van de H. Petrus, Jan Johannes Schut 
te Oisterwijk en Johanna Smits-Zevens, 
in de parochie van de H. Petrus over!. 
Verder aanbevolen een noveen ter ere 
van het H. Bloed te Boxtel wegens het 
zilveren jubilé omtrent het terugkrijgen 
van de H. Bloeddoek uit Hoogstraten. 
Bediend: Johanna Kruyssen-Mol, alhier. 
Dinsdag 29 Maart omgang om eieren 
in Vorst en Breede Hei. 
Elders zullen een H. Mis tot intentie 
van de leden van de Godvruchtige vere
niging te ere van de H. Theresia .op 
Donderdag en een tot genezing van een 
zieke opgedragen worden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 

4e Zondag van de Vasten. 
27 Maart 1949. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Maria Adr. 
Coppens; 8 uur I.m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z.j. voor Theodora Ant. 
Schoenmakers; 3 uur Lof, daarna jon
genscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voo� Ant. v. 
Esch; half 8 z.j. voor Mart. v. Kempen 
en Jordina de hsvr.; 8 uur 1. mndst. voor 
Adr. v. Berkel. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Adr. v. Esch; 
half 8 z.j. voor Michiel v. Mensvoort; 
8 uur l.j. voor Adr. Kuppens. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Thomas 
v. Esch; half 8 z.j. voor Hendrica Mi
chiel v. Mensvoort; 8 uur l.j. Y?0r Anna
Maria Adr. Kuppens.
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Maria 
v. d. Velden; half 8 z.j. voor Lamb. v.
Mensvoort; 8 uur l.j. Hendr. Kuppens.
VRIJDAG: 1 e Vrijdag der maand 
daarom ook Donderdag biechthoren•als 
op Zaterdágen d.i. na de middag van 
2-3 en van half 7 tot half 8.
half 7 I.m. bijz. noden der parochianen;
7 uur l.j. Egidius v. d. Loo en Johanna
hsvr.; half 8 z. mndst. voor de over!. 
familie v. Boeckel v. Rumpt; deze H.
Mis met uitstelling van het Allerheilig
ste enz. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Theodora 
Lamb. v. Mensvoort; half 8 z.j. voor 

. Johanna Jozef v. d. Laar; 8 uur l.j. voor 
Christ. Welvaarts. 
ZONDAG, Passie-Zondag: de eerste 2 
H. Missen om 6 uur (van deze is de
eerste tot welzijn der parochie), de twee
de om half 8 (de 1 e dezer 2 H. Missen
tot bijz. intentie), de de,de 2 H. Missen
om half 10 (een dezer 2 H. Missen z.j. 
voor Ant. v. Giersbergen).

In de Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur I.m. voor Joh. Jansen te 
Schijndel overleden. 

Woensdagavond 7 uur Lof ter ere van 
St. Joseph. 
Gedoopt: Marinus Josephus Mart. zoon 
van Petrus v. d. Ven-Quinten; Gerardina 
Maria Johanna dochter van Corn. v. d. 
Velden-de Crom. 

Elders: I-1. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Rulo. H. Mis voor Henricus van �ulo. 
Nog worden de gebeden verzocht voor 
Anna Schoones-v. Beljouw voor wie het 
zevende wordt voortgezet. 

30e Maria Joh. Maas-v. d. Langenberg ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
te Boxtel overleden. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

4e Zondag van de Vasten. 

27 Maart 1949. 

Vandaag, Zondag Laetare, zullen de kin
deren hun plechtige Hernieuwing van 
de Doopbeloften doen. Om 7 uur plech
tige Communiemis. Deze H. Mis zal wor
den opgedragen voor de Parochie. Vóór 
en na deze H. Mis zal de H. Communie 
uitgereikt worden voor de gelovigen; 
onder de H. Mis alleen voor de kinde
ren. De tweede H. Mis begint om 
KWART VOOR NEGEN, de derde om 
10 uur. Tweede schaalcollecte voor bijz: 
noden Episcopaat en voor de nieuwe 
klokken. Na de middag om 3 uur pi
Hernieuwing van Doopbeloften en op
dracht aan de H. Maagd Maria, waarbij 
alle gelovigen worden uitgenodigd. 
Woensdag om half 7 Lof ter ere van 
de H. Joseph. 
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 der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jesus. 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 7 oefening van de H. 
Kruisweg. 
Zaterdag, Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur pl. gez. H. Mis voor 
de parochie; kwart voor 9 jrgt. voor Wil
helmus en Wimke van Schijndel; 10 uur 
H. Mis voor Maria Boselie-Verhagen.
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Martinus
Witlox; 8 uur gef. jrgt. voor Henricus
van der Kammen.
DINSDAG: 7 uur jrgt. Johanna Witlox
v. Kasteren; 8 uur gef. jrgt. voor Gerar
dus van der Kammen. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Catha
rina van Schijndel-Sol; .8 uur H. Mis 
voor Albertus van Rulo v.w. Br. H. Bern . 
Ulecoten. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Jan van 
Schijndel; 8 uur H. Mis Anna Schoo
nes-v. Beljouw. 
VRIJDAG: 7 uur gez. Jrgt. voor Adria
nus v. d. Broek, Cornelia van Korvel de 
hsvr. en Adriana de dochter; 8 uur jrgt. 
voor Johannes Konings (B). 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
Boselie-Verhagen; 8 uur H. Mis voor Al
bertus van Rulo. 

4e Zondag van de Vasten. 
27 Maart 1949. 

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Woensdag om 8 uur Lof ter ere van de 
H. Joseph.
Donderdag om 7 uur Lijdensmeditatie
met Lof en sluiting van de maand Maart. 

BERTJE SOKKEL EN SJMBAM 

DE UIL. 

In het dorp waar Bertje Sokkel woont, 
staat een mooie oude kerk. Met een 
toren. Die toren wijst iedereen in de 
buurt de weg. Boven in de toren huist 
Simbam. Dat is een oude wijze uil. Die 
zit daar al zeer veel jaren en hij ziet 
alles wat daar beneden hem in het dorp 
gebeurt. 
Bertje is goede maatjes met Simbam. 
Heel dikwijls kun je die twee samen 
vinden op de kruisbalk bij een van de 
torengaten. Dan kijken ze samen heel 
diep naar beneden en zien dan de men
sen van het dorp als kleine poppetjes op 
en neer bewegen. Soms kent Bertje 
enkele mensen die daar lopen. 
Hij ziet Marinus met cl)! melkwagen 
en Janus, die met zijn hittekar brood aan 
het rondbrengen is. En ja, daar loopt 
Sjefke die naast hem op school zit. Je 
kunt hem goed kennen aan zijn rode 
trui, Bertje maakt een toeter van zijn 
handen. ,,Hei Sjefke, - Sjefkeeeeee. -
Simbam schudt zijn wijze kop. Zou 
Bertje nou echt denken, dat ze hem daar 
beneden kunnen horen? 
Hé, en wie steekt daar beneden nu juist 
het kerkplein over? Dat is Juffrouw Li
sabet I Bertje moet ineens denken aan de 
lekkere dikke, bruine babbels, die juf
frouw Lisabeth in dat mooie gebloemde 
trommeltje bewaart. Af en toe gaat hij 
bij de Juffrouw het kippenhok schoon
maken dat kan ze zelf niet meer zo 
goed. Als hij dan klaar is zegt ze altijd: 
,,Zo, Bertje, jongen, kom maar 'ns bin
nen, nu heb je wel wat verdiend". Dan 
is er altijd het dubbeltje, dat direct als 
Bertje thuiskomt naar zijn spaarpot ver
huist en twee of drie van die heerlijke 
babbels uit het mooie trommeltje. Dat 
staat in zo'n fijngeboende oude kabinet-

Vrijdag, 1ste Vrijdag van de maand. 
durende de gehele dag uitstelling 
het H. Sacrament. 's avonds om 8 
Lof .. 

Ge-
van 
uur 

Zaterdag: Priester-Zaterdag. Om 8 
uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als maand
stond voor Caspar van den Aker; om 
half 9 voor Pastoor Otterbeek; om 10 
uur jaargetijde voor Arnoldus van der 
Ven. 
MAANDAG: 7 uur voor Wilhelmus van 
der Ven; half 8 voor behouden terug
keer. 

kast. Nou jö, op die babbels kun 
je wel een half uur zuigen. Floep, daar 
waait de mooie ruiten doek weg, die bo
ven op het boodschappenmandje van 
Juffrouw Lisabet ligt. Ze loopt kalm 
door en heeft er helemaal geen erg in. 
Maar Bertje wel. Die rent ineens de 
torentrap af, zonder Simbam nog goede 
dag te zeggen. Roef, roef. In een paar 
minuten staat hij beneden aan het poort
je. Als de doek er nu nog maar ligt! Mis
schien heeft iemand anders hem intussen 
wel opgeraapt. Even staat Bertje met zijn 
ogen te knipperen, in het daglicht. Op 
die torentrap was het nogal donker en 
als je dan ineens buiten komt, zie je 
bijna niets. 
Nee, de doek is weg. Toch ziet hij nie-

DINSDAG: 7 uur voor Caspar van den 
Aker; half 8 ter ere van de H. Gerardus 
Majella. 
WOENSDAG: 7 uur voor behouden 
terugkeer; half 8 voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor Wilhelmus 
van der Ven; half 8 jaargetijde voor An
na van der Ven-van den Aker. 
VRIJDAG: 7 uur voor behouden terug
keer uit Indië; half 8 voor mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: half 8 ter ere van 0. L. 
Vrouw van Fatima. 

mand lopen in de buurt. Zou de wind 
die altijd zo hard rondom de kerk ka� 
waaien, nog een poosje krijgertje zijn 
gaan spelen met de doek? Hij zal eens 
op het kerkhof kijken. Bertje gaat door 
het hek, kijkt eens rechts en links en 
ziet dan achter een oude grafzerk de 
doek liggen. Hij bukt en pakt, maar .... 
niks hoor, Jan de wind is nou net een 
beetje vlugger dan Bertje en floep daar 
waait de doek weer ophoog. Zo hoog, 
dat je er met een trap nog niet bij zou 
kunnen. 0 jee, daar blijft hij hangen 
aan een van de tralies. 
Die tralies zijn gemaakt om de mooie 
oude ramen te beschermen. Dat weet 
Bertje. En ook dat je voor die ramen 
heel voorzichtig moet zijn. Een paar jaar 
geleden hadden er jongens gewoon met 
steentjes tegen aan gegooid. Het kostte 
toen heel veel geld en veel moeite om er 
weer andere ruitjes in te krijgen. Alle 
kinderen van het dorp weten nu, dat er 
niet gegooid mag worden. Bertje ook. 
Anders had hij die doek zó omlaag ge
had. Nu zal hij maar naar huis gaan. 
Jammer, hij had zo graag juffrouw Lisa
het verrast. Hij begint maar een deuntje 
te fluiten en loopt langzaam door. 
Maar Bertje is vergeten dat hij nog een 
vriend heeft. Daar boven in de toren. 
Simbam had alles met zijn wijze uilen
ogen zitten afkijken. Nu komt hij uit het 
torengat gevlogen. Vlak langs het kerk
raam. Hij pikt met zijn kromme snavel 
naar de doek en ja, de doek laat los en 
gaat net als een parachute naar beneden. 
Op dit ogenblik kijkt Bertje nog een keer 
om. Zijn mond gaat open van verbazing. 
Hij ziet nog juist Simbam die naar de 
toren terugvliegt en de doek die op de 
grond terecht komt. Opeens begrijpt hij 
wat Simbam gedaan heeft. In twee, drie 
sprongen is hij nu bij de doek. De wind 
heeft geen kans meer. En nu op een 
holletje naar Juffrouw Lisabet. 
Wat is die blij als Bertje haar alles ver
telt. Als hij wat later weer buiteri loopt, 
heeft hij in z'n ene hand een zakje met 
al de bruine babbels, die de Juffrouw 
nog in haar trommeltje had. En hij 
depkt bij zichzelf, dat Simbam eigenlijk 
de helft eerlijk verdiend had. Maar uilen 
eten nu eenmaal geen babbels. 

~'1»;;,11 
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De Oosterse Mis op 2e Paastlag 
Een van de voor;waarden, gesteld door 
het Nederlands Episcopaat, voor de vie-. 
ring van een Oosterse Liturgie of Mis in 
onze kerken, is, dat vooraf aan de ge
lovigen een uiteenzetting van zulk een 
Mis wordt gegeven. Aan deze wens 
willen we hier voldoen. 
De Mis of "Liturgie van de H. Joannes 
Chrysostomus" (± 407) stamt af van de 
apostolische tijden: later, ·onder de in
vloed der plaatselijke gebruiken, werd 
ze meer en meer ontwikkeld, vooral door 
de H. Basilius en de . H. Joannes Chry
sostomus, naar wie ze wordt genoemd. 
De Oosterlingen, zowel katholieken als 
niet-katholieken, gebruiken voor de H. 
Mis gedesemd brood en communiceren 
m .eestal onder de beide gedaanten. Ze
maken geen kniebuigingen zoals wij, 
maar vervangen deze door een diepe 
buiging voorafgegaan door het kruiste
ken. Bij ieder uitdrukkelijke vernoeming 
van de Allerh. Drieëenheid slaan priester 
en gelovigen een kruisteken: met drie 
vingers samengedrukt, als uiting van hun 
geloof in de ene God in 3 personen, (de 
twee andere vingers zinnebeelden de 
twee naturen in de ene Persoon van 
Christus), raken ze successievelijk het 
voorhoofd, de borst, de rechter- en dan 
de linker schouder aan. De houding van 
priester en gelovige is die 'van de oot
moedige zondaar, die zich geheel en al 
overgeeft aan Gods oneindige barmhar
tigheid. Daarom laten ze de armen han
gen langs het lichaam, terwijl wij de 
handen vouwen of de armen kruisen. De 
ingang van het priesterkoor is afgeslo-· 
ten door een beeldenwand of inko
nostase, waarin drie deuren zijn aange
bracht. Deze deuren blijven vanaf het 
offertorium, met uitzondering van enkele 
korte ogenblikken, gesloten, zodat de 
gelovigen het H. Misoffer niet zien, 
maar alleen horen opdragen. Dit is voor 
hen geen bezwaar, omdat alles wordt 
gezongen en iedereen de gebeden kent. 
Het is natuurlijk niet mogelijk in de St. 
Petruskerk een ikonostase te bouwen, 
dat voor ons een voordeel is; maar toch 
zullen door enkele beelden of ikonen de 
drie deuren, worden aangeduid. 
De H. Mis zi-if bestaat uit drie delen: 
1. De voorbereiding van priester, dia
ken ·en offergaven, 2. de Liturgie van de
catechumenen of doopleerlingen, 3. de 
Liturgie van de gelovigen. 
Het is v9oral de Liturgie van de gelo
vigen, die het meest afwijkt van deze 
Latijnse Mis. Na een korte inleiding, be
staande uit de bewieroking van altaar,
ikonen en heiligdom heft de diaken de
plechtige lofzang aan, gevolgd door de
Grote of Vredeslitanie, waarin gebeden 
wordt voor de vrede, de Kerk, de Paus, 
de bisschop, de priesters, de Regering,
de gelovigen, de plaats, de vruchten der
aarde enz. Telkens herhaalt het koor, 
dat het volk vertegenwoordigt: ,,Heer
ontfenn U onzer, Gospodi Pomiloej". 
Na deze eerste Litanie komen nog twee 
kortere Litanieën, telkens besloten met 
een antiphoon. Daarop volgt de kleine 
intocht of Introïtus. Het Evangelieboek,
dat in het Oosten steeds met de groot
ste eerbied wordt behandeld, wordt pro
cessiegewijze naar het altaar gebracht. 
Vanaf het koor klinken dan de gezangen
uit het feest- en tijdeigen en het Tri
sagion of driewerf heilig. Het daarop 
volgende gedeelte komt vrijwel overeen 
met onze Mis: het bestaat uit een Gra
duale, de zang van het Epistel, het Alle
luia en de zang van het Evangelie, uitge
voerd gekeerd naar het volk. De Liturgie 
van de gelovigen eindigt met de zoge
naamde Dringende Litanie, en 'n Litanie 
voor de doopleerlingen, die, wanneer er
zijn, daarna worden wPggezonden. Wat
cle Oosterse Mis langer maakt dan de
c.nze zijn de Litanieën.
De Liturgie van de gelovigen, die dan 
a.i.nvangt bestaat uit de Offerande, het 
Fucl1aristisch offergebed, de Communie 
en de Slotgebeden. 
De Liturgie van de gelovigen begint ook 
w.::er met twee korte Litanieën. Ogen
blikkelijk daarna heft het koor de 
_prachtige Cherubijnenzang aan en heeft 
plaats, wat men noemt, de Grote Intocht. 
.Voorafgegaan door de acoliethen verla
ten, de priesters het heiligdom, trekken 
door de kerk en dragen plechtig de Of
fergaven naar het altaar, een tafel met 
twee kandelaren en een kruis. De reli
kwieën, die bij ons in de altaarsteen 
zitten, zijn ingenaaid in het korporaal 
ot antimension). 
Terstond daarna volgen de Litanie van 
de Offerande, de Vredeskus en het 
Credo. Het Eucharistisch Offergebed of 
Canon bestaat uit een korte inleiding of 
Prefatie, het Sanctus, de Consecratie en 
de gedachtenis van de heiligrn. 
Het gedeelte van de Communie kan men 
ontleden als volgt: een Litanie, de Pater, 
gebtd en opheffing, het breken van het 
H. Brood, communie van priester en 
diaken, communie van de gelovigen, ge
beden en dankzegging. 
Het H. Misoffer wordt besloten met een
gebed vóór de ikonen, de zegen en de 
wegzending. De niet geconsecreerde ge
deelten van het offerbrood worden bij
wijze van gezegend brood aan de gelo
vigen uitgedeeld. 
De H. Mis van de 2e Paasdag zal wor
den gecelebreerd door drie priesters
tegelijk, dat noemt men een concelebra-
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De levensloop van Paus Pius XII 
Eugenio Pacelli werd 2 Maart 1876 ge
boren te Rome, uit een oude familie, die 
,cle goede diensten aan de H. Stoel 
het-f t bewezen. Zijn grootvaders, zowel 
van vaders ,,Is van moeders zijde hebben 
steeds ministeriële functies vervuld on
der Je regering van Paus Gregorius XIV
en Pius IX; zijn vader was een buiten
gewoon bekwaam advocaat, die zowel 
door Leo XIII als door Paus Pius X dik
wijls werd geraadpleegd. Een broer van 
de Paus is markies Pacelli, die zeer veel 
heeft bijgedragen tot de voorbereiding 
. van het verdrag van Lateranen en het 
Concordaat tussen de H. Stoel en het 
Italiaanse Koninkrijk 
In Maart 1899 ontving Eugenio Pacelli 
te Rome de H. Priesterwijding. Na dit 
plechtige ogenblik zette hij zijn studies 
voort aan de Academia dei Nobile en 
spoedig volgde zijn aanstelling bij de 
H. Congregatie voor Buitengewone Ker
kelijke aangelegenheden. In 1905 werd
hij minutante bij de èerste afdeling van
het Pauselijk Staatssecretariaat, in 1911 
Ondersecretaris en in 1912 pro-secreta
ris. In 1914 nog onder Pius X, en voor 
het uitbreken van de eerste wereldoor
log, werd hem het hoogst vertrouwelijke 
ambt van secretaris toevertrouwd, dat
gewoonlijk de promotie tot het kardina
laat in zich houdt. Dit gewichtige ambt
heeft Eugenio Pacelli vervuld tot in het 
voo.rjaar van 1917, toen hij door Paus 
Benedictus XV benoemd werd tot Apos
tolisch vertegenwoordiger van de H. 

Paus Pius XI 1 .... 

..... een on vermoeid werker 

Staats-secretaris Kardinaal Pacelli (de 
tegenwoordige Paus) - zelf een onv.er
moeid werker - heeft Paus Pius XI, 
met het oog op diens gezondheid, eens 
verzocht om zijn krachten wat meer te 
sparen. De oude Paus zei toen: ,,Beter 
een vacante zetel dan een Paus, die va
cantie neemt." 
Een betere en meer originele onderstre
ping van zijn eigen levensideaal had de 
toenmalige staats-secretaris niet kunnen 
krijgen, want Eugenio Pacelli is altijd 
een harde werker geweest. Van verloren 
tijd wilde hij nooit iets weten en zijn 
dagorde berustte geheel op het zorgvul
dig gebruik van de tijd. De tijd voor 
slapen en eten beperkte hij tot een mi
nimum; Maar voor bezoekers, audiën-

tie. Aan de ingang van de kerk zal een 
beknopte uiteenzetting van de Oosterse 
Mis worden aangeboden voor de luttele 
prijs van f 0,10. De H. Mis begint om 
half 11 en zal om kwart voor 12 geëin
digd zijn. 
Wij trekken ook nog de aandacht op de 
muziekuitvoering , die door het Oekrains 
koor 's middags van 3.30 tot 5.30 zal 
worden gegevPn in de Ark ten bate van 
het Oosters Seminarie van Culemborg. 
Men voorzie zich tijdig van kaarten, ver
krijgbaar bij kantoorboekhandel C. van 
Griensven in de Rechterstraat. 

PATER F. WIJNHOVEN, 
Nationale Directeur v. h. 
Apostolaat der Hereniging 

Stoel in Duitsland. Deze zending zou 
12 jaren duren en in deze tijd heeft 
Mgr. Pacelli kunnen kennis maken met 
Duitsland tijdens en na de oorlog. Zo
lang de vijandelijkheden duurden, werk
te hij aan het tot stand komen van de 

• vrede en aan het tegengaan van de oor
logsgruwelen. En zo keerde Mgr. Pacelli
in December 19'.),,9 naar zijn vaderland
terug, om de hard verdiende Kardinaals
hoed in ontvangst te nemen. 
Een bewijs van de warme sympathie, die
hij in deze functie in Duitsland wist te 
winnen is wel • het feit, dat bij zijn
vertrek vanuit Berlijn een erehaag werd 
gevormd van twintigduizend fakkeldra
g�rs, die hem tot aan het Anhalter sta
tion namens geheel Duitsland uitgeleide 
hebben gedaan.
In het Consistorie van December 1929
wed Mgr. Pacelli dan benoemd tot
Kard_;naal en enkele maanden later volg
de hij Kardinaal Gasparri op als Pau
selijk Staatssecretaris. 
Sinè,,J:en heeft Kardinaal Pacelli enorm
ved werk weten te verzetten, .poordat 
hij 2 lies ze voorbeeldig georganiseerd
hèert en altijd stipt op tijd is. 
Het is l\1isschien nog interessant hier te
verm(')dPn, dat onze tegenwoordige 
Paus ouk eenmaal een bezoek heeft ge
bracht a,1n ons land, n.l. in Augustus 
1927, tGc-n hij als Pauselijk nuntius te 
Beriijn ern bezoek heeft gebracht aan
Steyl (L.) en Sittard.

ties en officiële gelegenheden nam hij 
liefdevol een ruime tijd, maar dit werd 
weer ingehaald van 7 uur 's avonds tot 
diep in de nacht. Steeds was hij echter 
weer vroeg present voor zijn dagelijkse 
meditatie, zodat alle dagen volle werk-

. dagen werden. 
De vele reizen, die hij moest maken, 
konden zijn werkkracht niet verminde
ren. Gedurende elke reis, hoe lang deze 
ook mocht zijn, kon men hem aantref
fen achter zijn kleine schrijfmachine, 
werkend aan redevoeringen en preken, 
welke arbeid alleen onderbroken werd 
voor het bidden van de rozenkrans. 
Zijn pauselijke dagorde vertoont in dit 
opzicht al heel weinig verschil. 

..... een groot diplomaat 

Paus Pius XII heeft als nuntius en staats
secretaris vele jaren een diplomatiek le
ven geleid. Er besta<1n nog tal van getui
g�nissen, die Mgr. Pacelli schilderen als 
een diplomaat van grote betekenis. 
Reeds na een eerste ontmoeting met 
Mgr.Pacelli, de nieuwe nuntius van Beie
ren, getuigde de wijze en ervaren minis
ter-president, graaf George von Hertling, 
van hem: ,,De Paus heeft ons niet alleen 
maar een nuntius gestuurd - die Pacelli 
is meer waard dan een heel leger." En 
toen het verdrag van de vrijstaat Pruisen 
met de 1 -I. Stoel tot stand was gekomen 
(14 Juli 1929) schreef de Deutsche All
gemeine Zeitung: ,,Mgr. Pacelli, de 
apostolische nuntius te Berlijn heeft zijn 
doel bereikt. . .... De wijze waarop de 
moeilijkheden zijn opgelost, die aan 
deze overeenkomst in de weg stonden, 
verried de hand van een meester in de 
politiek ...... " En op de dag, dat Zi:ne 

Eminentie Kardinaal-Staats -Secretaris 
Pacelli zijn hoog ambt aanvaardde (10 
Februari 1930) schreef Freiherr von Kra
mer-Klett van hem: ,,De laatste in de rij 
van die lichtende gesternten aan de 

• diplomatieke hemel van de Kerk (Con
salvi, Lambruschini, Rampollo, Gasparri,
Pacelli) hoeft voor geen van zijn grote 
voorgangers te wijken. Kardinaal Gas
parri, die door Mussolini eens de han
digste diplomaat werd genoemd die hij 
ooit ontmoet had, getuigde, dat Pacelli
zijn beste leerling en medewerker was. 
Inderdaad, Mgr. Pacelli was een diplo
maat van betekenis, maar een diplomaat,
die wèl een hart bezat, zelfs een fijnge
voelig hart, een groot hart, dat uitging
naar armen en lijdenden, naar groten 
en kleinen.

Plaatsèlijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 

Vanavond, Vrijdag 1 April, zal de ge
meenteraad om 7 uur op het gemeente
huis in openbare vergadering bijeen 
komen. 
De agenda vermeldt o.a.: De toelating 
van het nieuwe raadslid, de heer G. M. 
v. d. Meyden. Een voorstel tot het ver
lenen van een subsidie van f 1000,
aan het H. Bloedcomité te Boxtel, als 
bijdragen in de kosten H. Bloedfeesten. 
Een voorstel tot het beschikbaar stellen
van een bedrag van f 10.000,- voor het 
doen ontwerpen van een deugdelijk rio
leringsplan voor onze gemeente. 
Voorts nog een voorstel tot het invoeren
van een gezinsreductie op de bestaande 
gastarieven: Er wordt voorgesteld een 
rèductie op het verbruik van gas voor 
huishoudelijke doeleinden van: 1 et. per 
m3 voor gezinnen met 4 en 5 kinderen 
beneden 17 jaar; 1 ½ et. per m3 voor 
gezinnen met 6 en 7 kinderen beneden
17 jaar; 2 et. per m3 voor gezinnen met 
8 of meer kinderen beneden 17 jaar.

PROEFNEMING. 

Naar wij vernemen zullen de voortuin
tjes van. de woningen in de Jan van Bra
bantstraat bij wijze van experiment, door 
de gemeente worden aangelegd, om het 
aesthetisch aanzien van het woningcom
plex te verhogen. 
Moge deze aanleg de bewoners een 
reden geven, om aan het onderhoud 
van deze tuintjes steeds de vereiste zorg 
te besteden. 

RIJDENDE TELEVISIEDIENST 
IN BOXTEL. 

Alhoewel de experimentele televisie-uit
zendingen voor Boxtel lang niet vreemd 
meer zijn, is tot nog toe de kring van 
mensen, die een televisie-uitzending kon
den meemaken, nog uiterst klein geble
ven. Sinds enkele dagen worden op de 
hoge St. Pieterstoren proeven genomen 
met televisieapparaten, waarvan tot op 
heden de mogelijkheden nog niet bekend 
zijn. Toch krijgt Boxtel deze avond 
weer een buitenkansje op dit gebied, 
daar een rijdende televisiedienst, die 
reeds verschillende plaatsen in ons land 
heeft aangedaan, geheel Boxtel de gele
genheid geeft, om kennis te maken met 
dit nieuwste snufje op gebied van de 
techniek der twintigste eeuw. Het enige 
doel van deze rijdende televisiedienst is, 
de mensen meer vertrouwd te maken 
met deze populaire uitvinding, die in 
verschillende landen ook voor de ge
wone mensen vele mogelijkheden blijkt 
te bieden. 
Het eerste doel van deze rijdende 
televisiedienst beoogt zuiver propa 
ganda. Men is voorbereid op een 
groot aantal toeschouwers, en men heeft 
ons verzekerd, dat de beeldgrootte een 
dergelijke afmeting zal hebben, dat 
iedere toeschouwer hiervan volledig zal 
kunnen genieten. 
Wel zal het zaak zijn, tijdig aanwezig te 
zijn, daar de inleiding die door een des
kundige gehouden zal worden, onmis
baar is, om de uitvoering behoorlijk te 
kunnen volgen. 
U zult er geen spijt van hebben. De uit
zending heeft plaats op de Markt" vangt 
aan precies om 8 uur en is gesplitst in 
twee gedeelten. Het tweede gedeelte 
vangt aan ongeveer om half 10 . 

ZILVEREN DIENSTJUBILEUM. 

Donderdag 7 April zal de heer J. Maas 
25 jaar in dienst zijn bij de Chem. 
Stoomwa�se;,ij, Ververij en Fijnstrijkerij 
,,Oen Dries . 

KATH. THUISFRONT ST. PETRUS. 

Gecollecteerd onder de buurtbewoners 
op het communiefeest bij L. Schoenma
kers, Nieuwstraat, door Adrie van 
Vucht f 4,45. 
Opgehaald bij de begrafenis van Fr. van 
Oirschot (Konijnshol) door Betsie de 
Koning: f 6,59. 

KATH. THUISFRONT ST. THERESIA. 

Opgehaald bij gelegenheid van de plech
tige H. Communie door Fricla Voets 
f 5,30 voor Kath. Thuisfront, Lennis
heuvel. 
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OMGEVING 

1Je eecste pcopaqanda 
Het H. Bloedcomité heeft sluitzegeltjes 
laten ontwerpen waarop de afbeelding 
van het H. Bloedmirakel en de data 
van de Processie en het Openluchtspel. 
Deze sluitzegels zijn bedoeld als een 
eerste propaganda, waaraan iedereen 
kan meedoen. Zij zijn smaakvol uitge
voerd in 2 kleuren en de bedoeling is, 
dat iedere brief, die Boxtel uitgaat, aan 
de achterkant voorzien is van een der
gelijke sluitzegel. Zo kan iedere Box
telaar reeds nu propaganda maken voor 
Processie en Openluchtspel. Zeer bin
nenkort, wanneer n.l. spelers en naai
sters gestart zijn, zal de pers worden 
uitgenodigd en zal begonnen worden met 
propaganda over het gehele land door 
speciale propagandafolders. 
Hoe het er verder bijstaat? Deze week 
komen de uitgewerkte patronen voor de 
verschillende costumes klaar en wan
neer deze de goedkeuring van de kun
stenaar kunnen wegdragen, kan vandaag 
vast voor een gedeelte begonnen wor
den, daar de eerste stoffen inmiddels zijn 
gearriveerd. En wat het Openluchtspel 
betreft: De regie is thans definitief in 
handen van Kees Spierings, die op het 
gebied van de regie zeker zijn sporen 
heeft verdiend. Wat het stuk" zelf be
treft, de schrijver, Rector Beex, zal ook 
deze week nog het gehele stuk kunnen 
overdragen, waarna het, zo gauw de 
tekst voor de spelers is gemultipliceerd, 
in handen zal komen van de regisseur, 
en het werk ·zal kunnen beginnen. We 
hopen dan ook binnenkort iets meer te 
kunnen schrijven over de inhoud en het 
gegeven, dat in dit H. Bloedspel werd 
verwerkt. Als geheel Boxtel meewerkt 
aan propaganda, processie en spel, dan 
zal het inderdaad worden zoals het van 
den beginne af bedoeld is geweest: een 
luisterrijke viering van het H. Bloed
jubilé door geheel Boxtel. En wanneer 
dit slagen zal, dan geeft het ons tegelij
kertijd ook de garantie, jaarlijks opnieuw 
de processie met nieuwe gecostumeerde 
g_roepen te kunnen uitbreiden. Wanneer 
U dus in de loop van de volgende week 
sluitzegels van het H. Bloed worden 
aangeboden, helpt dan mee, om deze 
eerste propaganda ook te doen slagen. 

H. BLOED-JU BILÉ

BOXTEL1949

Processie 12 Juni 
Openluchtspel 

12-19•26 Juni en 3 Juli 

UITREIKING DIPLOMA'S 
TUINBOUW CURSUS. 

A.s. Zondag 3 April, direct na de Hoog
mis, zullen in de St. Paulusschool 
(Nieuwstraat), de diploma's uitgereikt
worden aan de geslaagde leerlingen van 
de tuinbouwcursus. 

Geslaagd zijn. H. van Erp, K v. d. 
Braak, Ant. van Zogchel, F. Majoor, W. 
Mestrom, J. Vogels, A. v. cl. Pasch, Fr. 
van Abeelen, M. Michielsen, H v. d. 
Loo, M. v. Brunschot (Liempde) en W. 
van Roosmalen. 

KOOPT ELDERS NIET

WAT EIGEN PLAATS BIEDT.

Dé zakelijke vitaliteit van onze Boxtelse 
middenstand wordt wel het best gede
monstreerd door de modernisering van 
de winkelzaken. 
Met goed verzorgde étalages, grote sor
teringen op smaak en nuttigheidseisen 
gericht wordt de lust tot kopen in eigen 
plaats gestimuleerd. 
Onder de firma's, die in de na-oorlogse 
tijd hun zaken aan de moderne tijds
eisen hebben aangepast, behoort thans 
ook de Schoenhandel Van der Weide in 
de Stationstraat. 
Geeft de étalage, met een keur van 
luxueuse modellen, het cachet der zaak 
weer, bij het binnentreden van de win
kel krijgt men een idee van de voor
raad schoenen, in de langs de wanden 
opgestelde vakken opgestapeld. 
Door een verplaatsbare vitrine is in de 
verg.rote winkelruimte een oplossing ge
vonden om het voor schoenenverkoop 
noodzakelijke passen enigszins af te 
scheiden, wat het kopend publiek zeer 
zeker zal appreciëren. 
Deze modernisering is ook een bijdra
ge tot verfraaiing van de Boxtelse win
kelstand, waarvan de firma Van de Wei
de zelf zeer zeker het beste profijt zal 
trekken. 

• 



WIJ KIJKEN: NAAR: 

Ve. !&xle.tse, 1.abHstolt 
Van verschillende zijden wordt gevraagd 
nog eens uiteen te zetten hoe de Box
telse palmstok er uitziet. 
Wij behoeven daarvoor gelukkig 'tie his
torische verrekijker nog niet ter hand 
te nemen en de eerwaarde zusters Cla
rissen ditmaal rustig overlatend aan haar 
g�dvruchtige overwegingen en beschou
wingen, gaan we de fleurige Boxtelse 
palmpaas eens bezichtigen. 
De belangstelling voor onze eigen palm
stok is weer groeiende, ieder die het 
vorig jaar de kleurige palmpaasoptocht 
van de Boxtelse welpen ,heeft gadegesla
gen zal dit beamen. 
Behalve het plezier, dat het maken en 
het omdragen van zulk een palmpaas 
met zich meebrengt, werd met deze 
"actie" ook een. nobel doel gediend: aan 
zieke kinderen werd deze palmstok, be
hangen met de lekkernijen die deze jon
gens zich letterlijk gedurende de vasten
tijd uit de mond hadden gespaard, ge
bracht als een symbool van medeleven 
en vriendschap van de Boxtelse jeugd. 
Maar natuurlijk behoeft de palmstok niet 
steeds weggegeven te worden, hoe goed 
zulk een daad ook is. Vader of Moeder 
V!�den er wellicht een "werkobject" in, 
ZIJ zullen bemerken hoe prettig het is 
zulk een trophee voor hun kinderen in 
elkaar te steken. 
De Boxtelse palmstok is een natuurlijke 
tak, meestal een essen tak. In zijn rijkste 
vonn_ is het �en tak met vijf twijgen,
een in het midden, de vier andere ge
tweeën 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 vonn telt de tak 3 
twijgen: een hoofdtak en twee zijtakken. 
Indien men een essentak gebruikt wordt 
deze van de schil ontdaan. De takken 
worden rijkelijk omwonden met ge
kleurd papier. Allerlei kleuren kunnen 
worden gebruikt. Het papier kan spiraal
vonnig rond de takken worden gewon
den, dan_ wel fraai gesnipperd worden.

MUZIEKCLUB R.K.J.B. 
Zondag a.s. om half twee repetitie voor 
de leden van de muziekclub in het eier
lokaal. 

BOXTELSE MISSIENAAIKRING 
Voor de Boxtelse Missienaaikring werd 
door Corrie v. d. Brand bij gelegenheid 
van het zilveren dienstjubileum van Th. 
van de Brand f 4,51 opgehaald. 

-o-

Bij het 40-jarig dienstjubileum van de 
seinhuiswachter Voets, Breukelsestraat, 
werd f 2,38 opgehaald. 

JAARVERGADERING K.A.B. 

J?e Katholieke Arbeidersbeweging, afde
ling Boxtel, hield op Donderdag 24 
Maart in De Ark haar jaarvergadering 
die slechts matig bezocht was. 
In zijn openingswoord koesterde ·voorzit
ter Valks hoge verwachtingen van het 
organisatiejaar 1949, dat straks wellicht 
van een enorme sociale en economische 
betekenis voor de opvolgende jaren zal 
blijken te zijn geweest. Hij wees in dit 
verband terloops op de te verwachten 
verbeteringen in de sociale wetgeving 
om daarna de plaatselijk te voeren acti
viteiten even aan te stippen. 
Er zal aangedrongen worden op een 
rechtvaardige vergoeding voor de dienst
plichtige arbeiders, het huisvestingspro
blèem zal terdege onder de loupe geno
men worden, veel belangstelling zal ge
schonken worden aan de grote gezinnen, 
er zullen pogingen in 't werk worden ge
steld om de huurpr'ijs van de woningwet
woningen verlaagd te krijgen, men zal blij
ven hameren op de wens om Boxtel, wat 
betreft de bouwnijverheid, in de 3e 
klasse te plaatsen, en, wat betreft de 
personele belasting, in een aanmerkelijk 
lagere klasse in te delen, voorts zullen het 
huishoudonderwijs en de industrialisatie 
gestimuleerd worden, alsmede de Stich
ting Katholieke Gezinszorg, een zeer be
langrijke instelling voor de arbeiders, die 
van de Boxtelse werkgevers reeds een 
gift van f 800,- mocht ontvangen, over 
welke geste de voorzitter zich zeer 
dankbaar uit)i_et. De K.A.B. zal f 400,
ter beschikking stellen, terwijl er in de 
komende vergadering een spreker iets 
naders over deze stichting zal komen 
vertellen. 
Met een dringend beroep op de samen
werking van de arbeiders in de K.A.B. 
besloot de voorzitter zijn openings
woord. 
Uit het jaarverslag bleek, dat er in het 
afgelopen jaar een ledenwinst van 124 
werd geboekt, waardoor het aantal ka
tholiek georganiseerde arbeiders is ge
stegen tot het respectabele aantal van 
1336, 
Het financieel jaarverslag kon een batig 
saldo van f 293,78 vermelden. 
Alvorens tot de begroting werd overge
gaan sprak de voorzitter nog een har
telijk dankwoord tot Aalmoezenier Rec
tor Dr. Janssen, wiens geestdrift en ac
tiviteit voor de beweging de bewondering 
van iedere K.A.B.-er verdient. De aan
wezigen stel)1den met een hartelijk ap
plaus in met deze hulde. 
Na de mededelingen, dat het Vakblad 
en Herstel voortaan gecombineerd ver
schijnen en dat er een nationaal weer
standsfonds is gevormd als tegenwicht 
voor een eventuele werkeloosheid, en de 
vaststelling van de begroting op 
f 3978,-, werd de bestuursverkiezing 
aan de orde gesteld. Daar er geen can
didaten waren ingediend, werd de zit
tingsduur van de aftredende leden C. v. 
d. Aker en W. de Kort automatisch ver
lengd.
Hierna gaf de aalmoezenier Rector Dr.
Janssen nog een beknopte uiteenzetting 
van de hoofdgedachten van de zo be
langrijke bisschoppelijke vastenbrief 
1949. Een uiteenzetting, die door zijn 
helderheid het vastenamendement voor
de aanwezigen in waarde deed stijgen. 

De hoofdtak pleegt te worden bekroond 
met een haantje pik, de zijtakken met 
een sinaasappel, of met een krentebol, 
of ook wel met een appel. 
De palm wordt gebonden aan de uit
einden der twijgen, onder haantje-pik, 
sinaasappel enz., alsmede op de plaats 
waar de armen bij elkaar komen. 
Bij wijze van "manchet" kunnen bij de 
bekroning_ nog bosjes gesnipperd, ge
kleurd of goudpapier worden aange
bracht. 
In de palmstok hangen, aan tussen de 
takken gespannen draadjes, rissen rozij
nen, vijgen, koekkransjes, suikeren of 
chocolade ringetjes en voorts allerlei 
snoepgoed. Dit snoepgoed komt gewoon
lijk uit het vastentrommeltje, waarin de 
kinderen gedurende de vasten de gekre
gen lekkernijen opsparen. 
Een specialiteit van de Boxtelse palm
stok waren de daarin voorkomende ko
ningsringen, grote krakelingen. 
Deze koningsringen schuift men onder 
aan de takken (opdat de kinderen ze 
niet zo vlug zouden opsnoepen). 
De palmstok kan voorts nog worden op
gesierd met papieren slingers. 
Maar hoe aan het haantje-pik en aan 
de koningsringen te komen? Op gevaar 
af het met de bakkers aan de stok te 
krijgen, geef ik de raad: Vraag er Uw 
bakker om. Ik weet niet of het "gehei
me recept" voor de Boxtelse koningsrin
gen nog bestaat, maar in elk geval is het 
bakken van zulk een lekkernij aan onze 
bakkers goed toevertrouwd. 
Maak Uw kinderen ook blij met zo'n 
opgesmukte palmpaas, het is een stukje 
vreugde dat ieder aan zijn kinderen met 
weinig opoffering - meer van tijd dan 
van geld - kan verschaffen. De zin er 
van is heel in het kort: een blijde her
innering aan de palmen-wuivende kin
deren van Jerusalem en een schone be
loning voor in de Vasten betoonde of
fervaardigheid. 
Nu zijn er in den lande vele typen palm
paasjes. Iedere stad heeft in deze zijn 
eigen traditie. Wanneer Boxtelse mensen 
een palmpaas maken, doen zij het na
tuurlijk op zijn Boxtels: het moet een 
echte Boxtelse palmstok worden! 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 22 tot en met 28 Maart 1949; 
GEBOREN: Henricus J. J. zoon van C. 
H. Fick en W. P. de Leijer - Francis
cus M. H. M. zoon van A. C. Bevers en 
H. M. de Laat -· Anna J. A. dochter
van H. Th. A. Megens en P. v. d. Looij
- Anna M. G. dochter van A. H. v.
Oers en C. A. Withoos - Hendrikus •J. 
J. zoon van W. Th. v. Gils en C. v.
Vreede - Johannes M. A. zoon van A. 
v. Kessel en G. C. v. d. Pasch.
GEHUWD: Joseph M. A. Maseland en
Catharina: L. Th. Schulpen. 
OVERLEDEN: Maria van de Langen
berg, echtg. van J. Maas, oud 76 jaren 
- Godefridus van Oirschot, oud 72 ja
ren - Elisabeth Maas, oud 77 jaren,
wed. van A. P. J. Peters - Josephus 
Gijsbertus Musters, oud 83 jaren. 

LIEMPDE 
ALGEMEEN KINDERCOMITé, 
ANNEX THUISFRONT. 
Vrijdagavond, 25 Maart 1949, des 
avonds om 8 uur, kwam het Algemeen 
Kinder Comité in vergadering bijeen ten 
huize van de Wed. J. van de Pas-van 
den Berk, alhier. . 
De Voorzitter, de Heer C. J. J. van Ber
kel, opende de vergadering met een 
korte inleiding, waarin hij memoreerde 
dat het jaar 1948 voor het Comité een 
zeer bewogen jaar was geweest, n.l. door 
het plotseling overlijden van· de Voor
zitter, wijlen de Heer Ant. van de Pas, 
op 6 April 1948. Bij deze gelegenheid 
memoreerde hij dankbaar diens bewe
zen diensten en zijn grote steun aan het 
Comité en sprak de hoop uit, dat op de 
door de overledene ingeslagen weg steeds 
zou worden voortgegaan. In verband met 
dit heengaan werd de Heer C. J. J. van 
Berkel tot Voorzitter gekozen en het 
bestuur aangevuld met een nieuw lid nl. 
de Heer Alb. van de Pas, zoon van de 
overleden voorzitter. 
De voornaamste gebeurtenissen, die van 
belang waren voor het Comité waren 
o.a.: uitbreiding van het comité met de
Heren A. C. Oerlemans, Alb. van de
Pas, H. C. • van der Vleuten en C. J.
de Laat; de werktuigen dag op 11 Mei 
1948 op het landgoed "Vel deren"; .het
25-jarig huwelijksfeest van de Fam. C. J.
van der Vleuten, met aanbieding van een
cadeau; de traditionele bedevaart naar 
Oirschot op 22 Mei 1948; de organisa
tie van de geldinzameling door verkoop 
van de reisbeschrijving naar Indië van 
J. v. Schijndel; de adoptie van Aalmoe
zenier van de Hout door het op touw 

zetten van een loterij; de jubileum
feesten en filmvertoning; het St. Nico
laasfeest en tot slot de viering van het 
12½-jarig bestaan van het Comité. De 
Secretaris deed vervolgens verslag over 
het afgelopen jaar, hetwelk zonder op
of aanmerkingen werd goedgekeurd. Uit 
het financieel verslag van de Penning
meester bleek o.m., dat de loterij een 
batig saldo van f 4,- opleverde en de
filmavond een batig saldo van f 82,23 
aangaf. Een en ander werd onder dank
betuiging voor de bewezen diensten 
goedgekeurd. 
Aan het verslag door de Heer A. C.
Oerlemans, van de afdeling "Schakel"
(weekblad voor de jongens overzee)
werd o.m. het volgende ontleend: op
1 Jan. 1948 verbleven 10 Liempdse mili
tairen overzee, terwijl in 1948 nog 7 
militairen naar Indië vertrokken; 1 mili
tair, t.w. de soldaat G. Slenders, kwam 
in 1948 naar huis. In totaal werden in
1948 ± 725 Schakels per luchtpost naar 
overzee verzonden. Aan de jongens
werden in totaal 88 pakjes gestuurd met 
een waarde-inhoud van f 542,33, terwijl 
nog 73 pakjes voor ouders of vrienden
van militairen door het Comité werden 
verzonden.
Een abonnement op het soldatenblad
,,Salvo" werd voor alle militairen be
taald, Op het gebied der geestelijke ver-

zorging werden alle Liempdse militairen 
ingeschreven in het zogenaamde "Gul
den Boek", dat is neergelegd aan de 
Grot van 0. L. Vrouw te Lourdes, waar
door zij allen delen in de gebeden en of
fers die daar worden opgedragen. De 
kosten hiervan werden door het Thuis
front betaald. Verder werd de illustratie 
,,Zuid", door Liempdse inwoners vrijwil
lig afgestaan, regelmatig naar overzee 
verzonden. Het aantal brieven dat de 
jongens naar· het Thuisfront schreven in 
1948 bedroeg in totaal 252, dat is per 
soldaat 1 brief in de 2 à 3 weken. Deze 
brieven worden in "De Schakel" beant
woord. 
Acties in 1948: uitvoering "Van hier 
vur ginds" door de Nijnselse Toneel
club; werlétuigendag, reisbeschrijving 
Liempde-Indië; verloting, nieuwjaars
wensen; de maandelijkse puzzle, waar
voor de Firma v. d. Vleuten-van Eijnd
hoven telkens een prijs beschikbaar stelt; 
de verkoop van rijwielwimpels; de ge
sproken brieven, opgenomen op gramo
foonplaten te Boxtel; de adoptie van 
Aalmoezenier van den Hout en tot slot 
een mislukte poging tot het inzamelen 
van sigarettenbonnen. 
Als blijk van waardering voor het vele 
werk en de moeite voor het Comité ver
richt, werd aan ae Wed. van de Pas-van 
den Berk een foto aangeboden door de 
Voorzitter, waarop alle leden, alsmede 
de overleden Voorzitter afgebeeld ston
den, die door de Wed. diep ontroerd 
werd aanvaard. 
Bij de besprekingen die nog werden ge
voerd. werden mogelijkheden geopperd 
om tot verhoging van inkomsten te ge
raken en het plan besproken tot het or
ganiseren van een paasei-actie 
In zijn slotwoord dankte de Voorzitter 
alle leden voor de steeds betoonde 
medewerking, alsook de Heer L. L. van 
den Brand, voor de keurige verzorging 
van "De Schakel" en sprak de hoop uit, 
dat het jaar 1949 even vruchtbaar zou 
mogen zijn als het afgelopen jaar. 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 
Promotie-wedstrijd O.D.C.-R.K.C. 2- 3 
Helaas kwam onze voorspelling van ver
leden •week uit, al moeten wij eerlijk
heidshalve toe geven, dat de verwach
ting w�ar op deze gebaseerd was zeker 
niet juist is geweest. ODC heeft althans 
de nederlaag niet gekregen, omdat zij 
tegen deze ongetwijfeld sterke tegen
stander niet opgewassen was. Integen
deel, qua voetbal, en dan uit technisch 
oogpunt bezien, waren de ODC-ers de 
gasten de baas. Het op beslissende mo
menten doorstoten, waartoe ODC twee
maal de gelegenheid kreeg, toen zij de 
leiding namen, dat missen zij. Dit was 
ongetwijfeld een sterk wapen bij RKC. 
Dat ODC uiteindelijk een • nederlaag 
kreeg, heeft een geheel andere oorzaak, 
waarop wij van deze plaats niet nader 
willen in gaan. 
Het stemt echter tot grote vreugde dat 
de twee en twintig spelers, in een wed
strijd waarin het uiterste van de ze
nuwen wordt gevergd, elkaar elke duim
breed grond sportief hebben betwist. 
ODC zette een lel offensief in, en reeds 
in de eerste minuut kreeg Span een 
harde kogel van Pennings te verwerken. 
R.K.C. kon geen vat krijgen op de snelle 
attaques van de ODC-ers, en toen na 
tien minuten spelen, Hendriks van verre 
een schot loste greep Span mis en ODC 
leidde met 1-0. 
Deze flater van de R.K.C.-doelman 
moest eigenlijk deprimerend op RKC 
hebben· gewerkt en de ODC-ers tot nog 
grotere activiteit hebben aangespoord. 
Het tegenovergestelde was echter het 
geval. 
R.K.C. kwam opzetten, en al was er niet 
direct van een overwicht sprake, het spel 
ging gelijk op. De ODC-ers kregen ech
ter de ll,leeste kansen, en Span had zeker 
niet over geluk te klagen, toen hij door 
uitlopen trachtte te redden, misgreep en 
Bergwerff juist langs de verkeerde kant 
van de paal schoot. 
Een aanval van R.K.C. over rechts stel
de Stanley Danowiecks in staat om een 
hard schot te lossen, dat Bertens mees
terlijk keerde. 
Direct hierop suisde een hard schot van 
Schalks buiten bereik van Span rakelings 
langs het doel. Er was ongeveer een 
half uur gespeeld, toen Duqesnoy een 
vrije trap in de ODC-doelmond plaatste. 
Hieruit ontstond een schennutseling 
waaruit de gelijkmaker werd geboren. 
1-1. Ofschoon beide doelen nog ang
stige momenten beleefden werd er in de 
eerste helft niet meer gescoord. 
Weer gingen de ODC-ers de tweede· 
helft beginnen met een serie aanvallen, 
en uit één hiervan scoorde ODC een 
prachtig doelpunt. 
Een ogenschijnlijk ongevaarlijke bal be
machtigde Hazenberg juist voor de out
lijn en uit zijn goed geplaatste voorzet 
deponeerde v. d. Boogaard de bal in het 
uiterste hoekje van het R.K.C.-doel. 
En juist zoals in de eerste helft, had 
dit tot gevolg- dat R.K.C. kwam opzetten, 
met dit verschil, dat RKC nu het heft 
volkomen in hande nam. Het ODC-doel 
beleefde· benauwde ogenblikken. 
Tweemaal kopte Dekkers een bal uit 
het verlaten doel. Bertens verrichtte een 
prachtige safe en wist een schot uit het 
uiterste hoekje te grabbelen. Ook het 
schot dat van de ene doelpaal naar de 
andere rolde, was voor de ODC-ers 
adembeklemmend. De hoop voor ODC 
bleef echter bestaan, temeer daar lang
zaam aan de tijd verstreek. 
Tien minuten voor het einde kwam voor 
ODC het doelpunt dat hun de overwin
ning ontnam. Weer werd een vrije trap, 
voor vem1eend hands, door Duqesnoy 
voor het ODC-doel geplaatst, en de ge
lijkmaker was een getrouwe copie van 
R.K.C.-ers eerste doelpunt. 
Twee minuten vóór het einde kwam het 
fatale doelpunt, weer uit een handsgeval. 
Een zacht schot, dat Bertens zeker zou 
hebben gekeerd, veranderde via een 
R.K.C.-been van richting, en onhoud
baar verdween het leer in het ODC-

doel, wat tevens het einde betekende 
v_�n deze spannende en door beide pàr
t1Jen goed gespeelde wedstrijd, welke 
tevens nog eens overduidelijk bewees 
dat ODC in de 2e klasse best mee zou 
kunnen, maar dat het een zeer zware 
opgaaf zal zijn om er in te komen.
A.s. Zondag is het rU!tdag, en dan naar
Tivoli Eindhoven.
De stand op het ogenblik is :

Tivoli 2 1 1 0 3-2 
Mulo 2 0 2 0 2-2 
R.K.C. 1 1 O 0 3-2 
O.D.C. 2 o 1 2-3
w.s.c. 0 0 1-2 

BOXTEL - VOETBAL - NIEUWS 
Boxtel - R.K.F.S.V. 1 - 2 

Waar het hier voor Boxtel niet zo zeer 
om de knikkers ging dan wel om het 
spel, valt het uitennate moeilijk, verslag 
te doen van deze wedstrijd, die voor 
Boxtel te zeer het karakter droeg van 
een experiment dan dat aan de uitslag 
enige waarde gehecht kon worden. 
Natuurlijk was iedereen belangstellend 
naar de prestaties van de jeugdige ploeg, 
doch op winst of verlies was niet .,be
groot", èn niet door de spelers zelf èn 
niet door de keuzecommissie èn naar we 
hopen ook niet door de toeschouwE>rs. 
Hoofdzaak was immers, dat een begin 
gemaakt werd met de fonnatie en het 
opkweken van een jeugdige ploeg, die 
bij de aanvang van de competitie 1949-
1950 zover gevorderd zal zijn, dat ze 
zich het derde-klasse-schap waardig kan 
tonen. 
En of daaraan nu winst of verlies, for
tuin of pech, goede of slechte wedstrij
den vooraf gaan, moet niets kunnen ver
anderen aan het feit, dat het publiek 
eerst dán pas zijn eisen aan Boxtel mag 
gaan stellen. 
Alles wat zich voor die tijd afspeelt . 
moet als oefening beschouwd worden. 
Gaat het eens slecht, dan moet dat voor 
de Rood-Witters een reden zijn om zich 
door intensieve training van de tekort'.: 
komingen te ontdoen, gaat het eens 
goed, dan zal er op op dezelfde voet 
moeten worden voortgegaan om het 
goede een blijvende vorm te geven. 
Verleden week Zaterdagmiddag (in de 
wedstrijd Boxtel-R.K.F.S.V.) openbaar
den zich nogal wat tekortkomingen. 
Teveel om uit en- na te behandelen. De 
erbannelijke systeemkennis, de flauwe 
vechtlust en de _matige beheersing van 
de techniek, wat een behoorlijk tempo 
in de weg staat, zijn wel de meest grove 
en algemene fouten geweest, waaraan 
de Boxtelse ploeg mank ging. 
Om over de blunders van de doelman 
en de talrijk gemiste kansen dan nog 
maar niet te spreken. 
Er zit niettemin voldoende "toekomst" 
in deze ploeg (gezien de zeer behoor
lijke eerste helft), doch dan zal er in de 
komende maanden onverdroten en se
rieus gewerkt moeten worden om de 
feilen weg te werken en de aanwezige 
kwaliteiten verder te ontwikkelen. 
Eerst dan zal 't werk vruchtbaar worden, 
zodat Boxtel straks een elftal in het veld 
kan brengen, dat in staat is de clubkleu
ren nog vele jaren met succes te ver
dedigen. 
A.s. Zondag.
Boxtel 1 speelt Zondag in Vught de
derde bekerwedstrijd tegen de sterke 2e 
klasser Zwaluw V.F.C., waarvan nog wel
het een en ander te leren zal zijn. 
Boxtel 3 behoeft in de strijd tegen
R.K.J,V.V. maar één winstpunt te boe
ken om de kampioensvlag te hijsen. 
Aangenomen, dat er gewonnen wordt,
zal de jongens van het derde in Boxtel
een hartelijke en welverdiende hulde 
wachten. 

Dan zal er feest zijn in het Boxtel-kamp. 
Feest ter ere van het kranige ongeslagen 
derde elftal, dat op zo'n ondubbelzinnige 
wijze het kampioenschap wist te be
halen. 

BOXTELSE BILJARTBOND 
Zondag j.l, eindigden de wedstrijden om 
pers. kampioenschappen, Hoofdklasse, 
we_lke gespeeld werden in Café v. Run. 
Aangezien er nog enkele partijen ge
speeld moesten worden, die verandering 
in de ranglijst konden brengen, was de 
belangstelling uitermate groot. 
Heren Kools en Schalks hebben zich 
geweldig geweerd, getuige de partijen 
door hen gespeeld met een gemiddelde 
van resp. ruim 10 en 10,80. 
Het hoogst alg. gem. werd behaald door 
P. Geeris en een hoogst gem. in een
patij van 14,70.
De heren van der Vorst en Meulendijk
waren minder fortuinlijk, ofschoon ook 
door hen goede prestaties werden ge•
leverd.
Rest nog te vermelden de voorbeeldige
organisatie en verzorging van het mates 
riaal, wat in niet geringe mate heeft bij
gedragen tot het welslagen van de wed
strijden om de persoonlijke kampioen
schappen.

Uitslag Hoofdklasse B.B.B. 1949. 
Kampioen P. Geeris. 

carb. brt. gem. h.s. 
1 P. Geeris 1000 111 9,00 55 
2 G. Kools 861 108 7,'57 47 
3 B. Schalkx 941 127 7,40 49 
4 J. Meulendijk 669 116 5,76 41 
5 W. Vorst 696 132 5,27 33 
A.s. Zaterdag 2 April beginnen de wed
strijden om het pers. kamp. 3e klasse,
welke worden gespeeld in het clublo
kaal van ,,Krijt op Tijd". (C. v. Boxtel). 
Deze wedstrijden worden voortgezet op 
resp. Zondag 2 April, Zaterdag 9 April, 
Zondag 10 April, Zaterdag16 April en 
Maandag 18 April.
De voorwedstrijden der 4e klasse vangen 
aan op Maandag 4 April in de dubio
kalen van ,,'t Hoekje" en Krijt op 
Tijd". 

" 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
Zondag organiseerde Vice-Versa te 
's Bosch de wedstrijden tussen de tien 
beste spelers van Brabant. J. Moerdijk 
uit Boxtel, welke hiervoor in aanmer
kin gkwam, moest wegens ziekte verstek 
king kwam, moest wegens ziekte verstek 
laten gaan. R. Steinman wist echter in 
deze zeer sterke kamp beslag te leggen 
op de tweede plaats. Hij verloor slechts 
twee partijen en beiden nog op het niP" 
pertje en wist er zeven te winnen. 
Voorwaar een zeer goede prestatie, en. 
E>en bewijs dat de Boxtelse tafeltennissers 
z:ch steeds dieper in de topklasse gaan 
mdringen. 

POLITIEHONDEN-WEDSTRIJD. 
Op 3 en 10 April 1949 zal door de po
litiehondenvereniging "Wacht ,U voor 
de Hond", gevestigd in café "De Ket
ting" te Boxtel, een wedstrijd voor po
litiehonden worden gehouden. 
Op 3 April zullen de beste honden uit 
Vught, St. Michiels-Gestel en Berlicum 
elkaar bekampen, terwijl op 10 April de 
honden uit Uden, Schijndel, 's Bosch en 
Rosmalen zullen verschijnen. 
De revieroefeningen worden op genoem
de Zondagen telkens in de voormiddag 
gehouden in de omgeving van de schiet
berg. De aanvalsoefeningen worden ge
houden op het terrein achter Café "De 
Ketting", aanvangende pl.m. 2 uur. 
Eenieder heeft tot deze wedstrijd vrije 
toegang. Er zijn fraaie prijzen beschik
baar gesteld en men mag op die dagen 
hoge prestaties verwachten. 

Ervaringen van een schoolarts 
VIL 

In het voorafgaande hebben wij als eer
ste onderwerp de voeding besproken, 
dat op zich zelf reeds belangrijk is voor 
de gezondheid van het kind, maar bo
vendien de gelegenheid biedt om het 
kind ook geestelijk gezond te vannen. 
Een tweede dergelijk onderwerp is de 
slaap of in het algemeen gesproken de 
behoefte aan rust voor het kind. 
• Mag ik beginnen te zeggen, dat naar
mijn ervaring heel veel ouders en weer 
speciaal moeders, niet voldoende begrij
pen, dat het kind de gehele dag door in 
beweging is, zelfs ingespannen bezig is
en vele zwakke of moeilijk lerende kin
deren lichamelijk en geestelijk te zwaar
belast zijn! Nu moet U niet zeggen, dat
vele kinderen van nature druk zijn en 
zenuwachtig. U moogt het wel zeggen, 
want het is inderdaad waar. Maar waar
om zijn die kinderen dan druk?
Deze vraag kunnen de moeders niet be
antwoorden, omdat zij onbewust zelf de 
oorzaak er van zijn! 

Ja, moeders, als U niet begrijpt, dat
het kind rust nodig heeft, maar dan al
leen ook de noodzakelijke rust aan
vaardt, als het er regelmatig en metho
disch door gewenning toe gedwongen 
wordt, dan is er in uw eigen dagorde te 
weinig regelmaat. Te verwonderen is dat 
niet, wanneer U zelf overbelast bent. 
Des te meer echter kunt U zowel in het 
belang der kinderen als in Uw eigen be
lang er zorg voor dragen, dat Uw kleine
kinderen tijdig en regelmatig naar bed
gaan. Het meest vertrouwelijk ogenblik 
tussen moeder en kinderen is juist het 
tijdstip van slapen gaan. 
Wij kunnen onmogelijk daar alles over
zeggen en zijn bovendien er van over
tuigd, dat ieder kind niet rustig in kan 
slapen, als het niet in vrede van de 
huisgenoten afscheid genomen heeft. 
Hier geldt zeker, dat "jong gewend, oud 
gedaan is". Laat de dagorde dan ge
rust gerekend worden te beginnen met 
het vroeg naar bed gaan. Een kind moet 
vroeg naar bed en moet vroeg opstaan; 
beiden is gezond.
Kleine kinderen moeten de klok rond
slapen en dat doen zij ook. Voor een 
aantal zwakke kinderen is het bovendien

nodig, dat de dag door een tweede rust
periode onderbroken wordt. 
Er is zowel voor de kleine kleuter als 
voor de overbelaste moeder alles voor, 
dat hij vroeg naar de kleuterschool gaat. 
Toèh kan voor sommigen, vooral als zij 
wat ver van de school wonen, volstaan 
worden met alJeen 's morgens naar school 
te gaan; 's middags kunnen zij dan gaan 
rusten, in bed. Natuurlijk niet te lang, 
zodat zij 's avonds ook vroeg inslapen. 
Een kind is als een jong plantje dat al
leen tieren wil, als het zorgvuldig be
handeld wordt. Als gij uw kleine kleu
tertjes te veel vrijheid geeft, dan wor
den zij lastig, omdat zij deze weelde nog 
niet verdragen kunnen. Lastige kleu
tertjes zijn niet van aard lastig, maar zij 
zijn het geworden door onvoldoende be
heersing van hun jonge driftjes of door 
verwenning door ouderen. 
Zij kunnen even gemakkelijk tot goede 
gewoonten als tot de slechte gewend 
worden, alleen het eerste kost meer 
moeite. 
Maar en dat is nu juist het voornaam
ste v�n ons praatje over rust, lastige 
kinderen zijn lastig, omdat zij onvol
doende rusten. Tot dat onvoldoende rus
ten behoort niet alleen een te kort aan 
slaap, maar vooral een te weinig diepe 
slaap. Hierover later nog. . . Verwenning door ouderen wil met al
leen zeggen door familiele�en, hel'.':as 
vaak gedwongen inwonend in deze t1Jd, 
maar vooral door andere broertjes of 
zusjes. De jongste in het grote gezin is 
er in dit opzicht het slechtste aan -t��
Merkwaardig is het maatschappehik 
verschijnsel dat de meeste mensen veel 
later naar 

1

bed gaan dan eigenlijk wel 
overeenkomt met hun dagtaak. Alweer 
zijn speciaal de jongste ki�de�en d�ar 
het slachtoffer van, want ZIJ willen im
mers niet alleen naar bed. 
Zo komt de schoolarts heel wat "wa�
ordelijke huiselijkheden" te weten, die 
nu eenmaal tegen de gezondheid van het 
schoolkind ingaan en zo zijn ingeworteld, 
dat zij tot slechte levensgewoonten ge
worden zijn voor de kinderen. 
Moeders weten dat allemaal wel, maar 
ach die sleur van iedere dag! 

J. B. DEELEN, 



Rheumatiek beeft allerlei oorzaken! 
In óns Vaderland komt "een beetje 
rheumatiek" zo veelvuldig voor, dat we 
het meestal niet nodig vinden daar veel 
ophef over te maken. In lichte gevallen 
vèrdwijnen inderdaad 'de klachten van 
pijn _ en stijfheid gemakkelijk met een 
aspirientje, maar ieder die met rheuma 
in een van zijn ernstige vormen te ma
ken . heeft, weet dat daarmee niet te 
spotten valt. 
Deze ziekte kan niet alleen heftige pij
nen en grote bezwaren voor de lijders 
• zelf opleveren, maar ook ernstige ge
volgen in maatschappelijk opzicht mee
brengen. Groot toch is het aantal ver
zuimdagen tengevolge van rheumatiek
en onstellend hoog is het bedrag, dat
moet worden uitgekeerd aan ziektegeld
en invaliditeitsrente. t, Het is dus ook geen wonder, dat de ver
zekeringsgeneeskunde groot belang stelt 
in de bestrijding van deze aandoening 
en ook de burger, die de door de over
heid benodigde sommen op zijn belas
tingbiljet weerspiegeld ziet, kan deze 
zaak niet onverschillig laten. 
Hoewel ieder het woord rheumatiek 
zeer gewoon in de oren klinkt en hoe
wel het een ziekte betreft, die reeds uit 
de oudste tijden der mensheid bekend is, 
is de officiële geneeskunde er nog altijd 
niet in geslaagd een duidelijke omlij
ning van het ziektebeeld te geven. We 
moeten ons te vreden stellen met de ta
melijk vage omschrijving van rheumatiek 
als een groep van aandoeningen, waarbij 
spieren, gewrichten en zenuwen worden 
aangetast, wat pijn en functiestoornissen 
veroorzaakt. Dat de wetenschap niet tot 
een scherpere definitie kon komen ligt 
hierin, dat de oorzaken van rheuma 
zeer verschillend kunnen zijn. 

Ook hartaandoeningen. 
Zo bestaat er een acute vorm, die meest 
bij jonge mensen - ook bij kinderen -
optreedt, met algemeen ziekzijn, koorts 
en zeer pijnlijke, van het ene gewricht 
naar het andere overspringende, zwel
lingen. Deze vorm van de ziekte laat 
<likwijls ernstige blijvende stoornissen 
achter, niet in de gewrichten, maar in het 
hart. In de Verenigde Staten bleek twee
derde van de wegens ziekte ongeschikt 

Tuinbouw 
PRIMULA'S. 

Aangezien de P R I M U L À bij 
vele bloemenliefhebbers een grote be
langstelling geniet, wil ik U hierover eens 
een en ander onder ogen brengen. De 
belangstelling voor deze Primula's, voor
al wat betreft de Primula Obconica is 
echter niet onverdeeld gunstig en va
rieert. van grote belangstelling tot grote 
.afkeer. Tot het geslacht Primula beho
ren vele soorten. We hebben op de eer
ste plaats al onderscheid te maken tus
sen zgn. tuinprimula's, welke we in de 
volle grond kunnen kweken, en potplan
ten. Ook in deze twee groepen kunnen 
weer verschillende soorten worden on. 
élergebracht. We zullen de verschillende 
soorten eens één voor één wat nader 
bekijken, en beginnen met: 

. Primula Obconica. - Dit is de algemeen 
voorkomende kamerplant, met haar 
mooi gekleurde rode, rose of witte bloe
men. Deze planten met �un mooi fris 
uiterlijk bloeien zeer lang en zijn meest
.al vrij goedkoop, redenen• waarom ze 
<loor velen zo gewild zijn. De Primula 
Obconica kan vrij gemakkelijk worden 
overgehouden.,Na de bloei geven we de 
planten een rustperiode door ze weinig 
te gieten. Men mag de planten echter 
niet laten verdrogen. Na een rustperiode 
van 1 à 2 maanden snijden we de dorre 
bladeren weg en gaan dan weer geleide
lijk aan meer aan 't gieten. Om de 8 à 
10 dagen gieten we de planten met een 
oplossing van Asef-- of Pokonbloemen
mest. Voor de sterkte der oplossing van 
<leze mest raàdplege men de gebruiks
aanwijzing op de verpakking. De Pri
mula moet in het volle licht staan, maar 
mag echter niet in de volle zon worden 
geplaatst. Gedurende de bloeitijd ve�I 
gieten. Jammer is het dat deze plant mt 
vele huiskamers wordt geweerd, aange
zien er wordt beweerd dat deze plant, 
bij sommige mensen, oorzaak kan zijn 
van huiduitslag. Deze gevallen doen 
zich inderdaad voor, maar ik geloof toch 
te mogen zeggen dat hierbij soms wel 
wat wordt overdreven. Ofschoon ik zelf 
jaren in de bloemisterij . ben werkzaam 
geweest en zodoende dagelijks met deze 
planten in aanraking kwam, heb ik hier
van nooit schadelijke gevolgen onder
vonden. Typisch is het ook, dat de bloe
misten maar hoogst zelden personen on
der • hun arbeiders aantreffen, die door 
aanraking van deze Primula Obconica 
huiduitslag hebben gekregen. Er zijn 
zelfsmensen die beweren, dat ze al uit
slag krijgen, als er maar een Primula in 
de kamer staat. Van medische zijde heb 
ik hieromtrent echter nooit een bevesti
ging kunnen krijgen. Maar hoe het ook 
zij, ·mensen die menen dat zij erg gevoe
lig zijn voor dit euvel, zou ik aanraden 
geen Primula Obconica als kamerplant 
te nemen, doch één van d' in een vol• 
gend nummer te bespreken Primula
SOQrten. OP 'T HOOG. 

DistributieriNieuws 
AANVRAAG OM WERKKLEDING. 
De Directeur· van • de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
liet tijdvak van 4 tot en met 16 April 
19-19 alsnog gelegenheid zal worden ge
ge"eri' tot het indienen van aanvragen· 
om werkkleding. Bij ,,.indiening der aan
vr;.gen dienen de Tweede Distributie
srarnkaarten te worden overgelegd, 
Personen, die ten tijde van de eerste uit
reiking der werkkledingbo11nen (13 t.e.m. 
. 16 Februari 1949) ·werkzaam waren bij 
-èrn. bedrijf, waarv2or een collectieve ver
strèkking heeft plàats gevonden en sinds
dien werkzaam zijn in een zelfstandig 
beroep of een bedrijf met minder dan 5 
J>ersoneni kunnén tli.ans eveneens indivi
ilueel een aanvraag indienen." 

bevonden recruten aan een rheumatische 
h�rtàandoening te lijden! 
Daarnaast kennen we de chronische ver
lopende vorm; deze berust op de i�: werking van koude en vocht, vooral b11 
mensen die een zekere voorbeschiktheid 
voor de ziekte hebben. De aandoening 
staat onder invloed van de weersgesteld
heid en komt dikwijls voor bij personen 
van wie het beroep veel verblijf in voch
tige omgeving meebrengt; de boer en 
de poldèrwerker op het land; de lood- . 
gieter, die ook bij vochtig weer dakrepa
raties verricht; de wasvrouw, die de 
hele dag in de nattigheid werkt. 
De sociale lasten van rheuma worden 
geschat achtmaal zo hoog te zijn als 
die van tuberculose, een aandoening, 
die meestal zoveel meer wordt gevreesd. 
In ons land bestond tot voor kort nog 
niet het ware inzicht in de ernst van de 
toestand. In 1936 evenwel publiceerde 
Dr. MUNTENDAM een mooie studie, 
waarin hij de ogen opende voor de Ne
derlandse toestanden op dit terrein. Uit 
zijn cijfers bleek, d.at bij 20.000 ziekte
meldingen voor de provincies Groningen 
en Drente 13,8 percent van het verzuim 
een gevolg van rheuma was en dat 20,6 
percent van het totale uitgekeerde zie
kengeld ten laste van deze ziekte kwam. 
Ook uit andere landen zijn soortgelijke 
getallen bekend en de bestrijding van 
de ziekte is daar dan ook met kracht 
ter hand genomen; de organisatie die 
b.v. Zwitserland daarvoor in het leven
heeft geroepen, mag een voorbeeld wor
den genoemd.
In Nederland wordt thans ijverig ge
werkt om de achterstand in te halen.
Te Leiden, in het Academisch Zieken
huis, is reeds een speciale afdeling voor
rheumatieklijders. Het ligt in de bedoe
ling, dat ook elders in den lande zulke
centra verrijzen, waar gelegenheid tot
verpleging van ongeveer 200 patiënten
zal zijn en waar de ziekte wetenschap
pelijk kan worden bestudeerd.
Verder zullen door speciale consultatie
bureaux de rheumatiekgevallen worden
opgespoord en zal vandaar ook de zo
nodige propaganda uitgaan, die ten doel
heeft de afwijkingen in een vroeg sta
dium in behandeling te brengen.

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Passiezondag, 3 April 1949. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half t 1 de Hoog
mis. Door een bizonder privilege mag 
vandaag iedere priester twee H.H. Mis
sen opdragen, waarvan de tweede wordt 
opgedragen tot vergiffenis der zonden, 
bedreven door hen, die zich overgeven 
aan haat en verloochening van God en 
opdat de wereld terugkere tot God. De 
H.H. Missen beginnen toch op de ge
wone uren. Om half t t zal eerst een 
stille H. Mis worden opgedragen, waar
na onmiddellijk de gezongen H. Mis aan
sluit. Vandaag gaat in alle HH. Missen 

- -de Ie schaalcollecte voor het Feestcadeau
van Katholiek Nederland aan Z. H. de
Paus, de 2e schaalcollecte voor de bi
zondere noden van het Episcopaat, wel
ke bizonder in de milddadigheid van de
gelovigen wordt aanbevolen.
Vandaag zal van 5 tot 7 uur het Aller
heiligste zijn uitgesteld. We verzoeken
de gelovigen in deze uren veel te komen
bidden voor de intentie van Z. H. de
Paus. Hierna om 7 uur Lof met Lijdens
meditatie.
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie.
A.s. Woensdag is het de zevende Woens
dag in de noveen tot St. Jozef.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje
Donderdagavond kwart vóor 8 Katholie
ke Actie in het K,J.V.-huis. ' 
Vrijdagavond om 8 uur H. Famijie.
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.
Vandaag PassieZondag begint de Paas
tijd voor de volwassenen en duurt tot
en met Beloken Pasen. Voor de gebrek
kigen begint de passietijd ook op Passie
zondag, maar duurt voort tot en met
Drievuldigheidszondag.
A.s. Zondag to April zal voor de Hoog
mis de palm worden gewijd en uitgereikt.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Anna v. d. Meyden-v. d. Ven; z.a.
gel. H. Mis voor Petronella Verdonk-v.
d. Koevering; H. Hartaltaar gel. jrgt.
voor Hendricus v. d. Heuvel en Christi
na v. Pinksteren; H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor Christina v. d. Ven Schouten
vanwege de verzekering St.Willibrord;
,om half 8 gel. jrgt. vo :r Jacoba v. d.
Wetering-Janssen; z.a. gel. jrgt. voor 
Adriana Konings-v. d. Braak; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Jo Bergman_ 
vanwege Ooms en Tantes; om half 9 gez.
H. Mis voor de afgestorven familie van
Langenhuyzen. Hedenavond om half 8
Mariacongregatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor· Franciscus Leermakers; z.a. 
gel. mndst. voor Maria van Boxtel-Leer
makers; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Cornelis v. d.Besselaar; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Adriana van Heumen
Timmermans vanwege de Broederschap 
van 0: L. Vrouw te Waalwijk; om half 8 
gel. jrgt. voor Willibrordus Konings; z.a. 
gel. mndst, voor Martinus van Asveld; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis· voor Cornelis
van Kessel vanwege de buurt; om half
9 gel. H. Mis voor Pe.trus van Veghel.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Elizabeth Leermakers; z.a.
gel. mndst. voor Petronella Donders-Ho
gers; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Christina v. d. Heuvel vanwege.de buurt;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Adriana
van Heumen- Timmermans vanwege_ de 
processie naar Hakendover;' om half 8 • 
gel. H. Mis voor onze jongens in Indië 
vanwege Maria's Biddend Leger; z.a. gel. 
mndst. voor Jan van Liempdt; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Josephus v. d. 
Laar vanwege zijn medç-arbeiders; om 
half 9 gel. H. Mis voor Maria van Hal
van Esch. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 

mndst. voor Theresia Spoorenberg-van 
Elten; z.a. gel. H. Mis voor Anna van 
Grinsven-v. d. Loo; H. Hartaltaar gel. 
jrgt. voor Petrus v. d. Meyden en Jo
hanna Bevers; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Cornelis v. d. Besselàar vanwege de 
Broederschap van het H. Bloed; om half 
8 gel. mndst. voor Johanna Boeren-v. d. 
Staak; z.a. gel. mndst. voor Wilhelmus 
Snellaars; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor de overleden familie v. d. Ven-de 
Laat; om half 9 gel. H. Mis voor Adria
na Leermakers-Avendonks. Hedenavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje, 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johanna van Hamond-Hoffmans; 
z.a. gel. H. Mis voor Elizabeth Traa Ver
hoeven; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Hendrica van Beurden-Verwetering van
wege de familie; om half 8 gel. jrgt.
voor Petrus van Rooy en Petronella v. d.
Steen de hsvr.; z.a_ gel. mndst. va.or
Cornelis van Kessel; H. Hartaltaar gél.
H. Mis voor Anna Schones-van Beljouw
te Esch overleden; om half 9 gel. H. Mis
voor Alfonsus van Vlerken. Hedenavond
om 7 uur Kruisweg, waarna kort Lof en
verering van de relikwie van het H.
Kruis.
Hedenavond om 8 uur H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Wilhelmus Traa; z.a. gel.
jrgt. voor Hendricus v. d. Boer en Pe
tronella v. Dijk de hsvr.; H. Hartaltaar
gel. jrgt. voor Wilhelmina van Hal-de
Wit; om half 8 gel. H. Mis voor Harrie
v. d. Wetering; z.a. gel. H. Mis voor
Maria Koene-Grilis te Loosduinen over
leden; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Henri W eyers; om half 9 gel. H. Mis
voor Theodorus Pastoor en Johanna v.
d. Broek.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donder
dag en Vrijdag gelezen H. Mis voor Pe
trus van Zaaien; Zaterdag gel. mndst. 
voor Mathilda Smits. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Ernest Franciscus Ma
ria Mutsaerts, geb. te Tilburg en won. 
te Moergestel en Maria Theresia Emilie 
Janssens, geb. te Tilburg en won_ te 
Moergestel; Martinus Antonius Voets, 
geb. en won. te Boxtel en Lamberdina 
Cornelia Smetsers, geb. te Oisterwijk en' 
won. te Tilburg; Adrianus de Backer, 
geb. en won. te Oisterwijk (St. Petrus) 
en Cornelia Henrica van Hal, geb. en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de te 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. 
PAROCHrE H. HART, BOXTEL. 

Passie-Zondag, 3 April 1949.Dag van gebed en boete bij gelegenheid van het Gouden Priesterjubilé van 
Paus Pius XII. 

De H. Missen zijn om KW ART 
VOOR 6, KW ART VOOR 7, 8 uur, 
kwart over 9 en half t t : telkens twee H. 
Missen na elkaar, waarvan de eerste 
van Passiezondag, en de tweede tot 
vergiffenis der zonden" bedreven d�or 
hen die zich overgeven aan godloosheid 
en haat tegen God. De tweede Mis om 
half t t is de hoogmis. 

De OPEN SCHAAL is voor de feest
gave van onze parochie voor Z.H. de 
Paus. De 2e schaal is voor de bijzondere 
noden. 
Vanmiddag van 5 tot 7 is het Allerheilig
ste ter aanbidding uitgesteld: in aanslui
ting daarop, dus om 7 uur, plechtig Lof
met Te Deum . 

Woensdag - om half 8 vijfde LIJ
DENSMEDITATIE. 

Vrijdag - feestdag van O.•L. Vr. VII 
Smarten - des avonds om half 9 H. 
Familie voor mannen. 

A.s. Zondag - Palmzondao dan zul
len de plechtigheden hier we�lerom vol
ledig gevierd worden - en worden de 
gelovig�n uitgenodigd �k aan de palm
processie deel te nemen. Hiertoe wordt 
aan ieder een gewijde palm uitgereikt. 
De palmwijding begint om tien uur. 

N.B._ Vanaf �andaag - Passiezondag,
3 Apnl - begmt de Paastijd, welke 
duurt tot en met Beloken Pasen 24 
April. In deze 3 weken • is iedere Katho
liek verplicht ,,,,zijn Pasen te houden" 
d.w.z. eenmaal waardig te communice�
ren. Voor zieken duurt deze tijd echter
tot de Zondag na Pinksteren: dit jaar
dus tot en met 12 Juni. Zieken, die hun
Pasen thuis wensen te houden gelieven
��arv�n kennis te geven aan de geeste
li1khe!d �er pa�ochie. (Deze kennisge
vmg 1s met nodig voor hen die geregeld 
thuis te communie gaan!) 

ZONDAG: kwart voor 6: te Mis 1.d. 
voor Cornelis de Bie, vanwege de Broe
derschap van 0. L. Vr. v. d. H. Eik; 2e 
Mis l.d. voor Johanna van Zon-v d 
Griendt, vanwege de Broederschap ·va� 
0. L. Vr. v. d. H. Eik; kwart voor 7 te
Mis .!•d. voor het geestelijk en tijdelijk 
welz11n van de parochie; 2e Mis Ld. voor 
Jan van de Nosterum, vanwege het 
Apostolaat des Gebeds; 8 uur: te mis Ld. 
voor Kapelaan Verhagen, vanwege de 
oude J.W.; 2e Mis l.d. voor Adriaan 
Kerkhof, vanwege St. Raphaël; kwart 
over 9 1 e Mis I.d. voor Lies de Kort
v. d. Elst, vanwege het Apostolaat des 
Gebeds; 2e Mis Ld. voor Frans Ver
oude, vanwege het Apostolaat der Ge
beds; half 11 : te Mis I.d. voor Elisa
beth van Pinksteren, vanwege de retrai-· 
tepenning; 2e Mis - de hoogmis -
voor Z. H. Paus Pius XII 

MAANDAG 4 April: i uur pl. T.m. v. 
Catharina Goverde-Vermeîren; Maria
altaar l.j. voor Wilhelmus van Rooy- v. 
d. Steen; Familie-altaar l.j. voor Francis
cus Vlaminckx; kwart voor 8 Ld. voor
Gertruda Otte te Reynnen (Duitsland)
overleden; zijaltaar Ld. uit dankbaarheid
ter ere v. d. H. Antonius; half 9 I.m.
voor Franscisca Peynenburg-Dieden.

DINSDAG, 5 April: 7 uur 1.d. voor 
Anna Schones-van Beljouw te Esch over
leden; Maria-altaar I.m. voor Helena 
Bekers-v. d. Steen; Familie-altaar Ld. v. 
Adrianus Kerkhof v.w. de buurt; kwart 
voor 8 l,j. voor Kees van Schaayk; zij
_altaar l.j, voor Martinus Scheutjes; half 
9 gef. gez. j. voor Johannes van Breugel. 

WOENSDAG, 6 April: 7 uur pl. I.m. 
voor jan van Susante; Maria-altaar Ld. 
voor Johanna v. Zon-v. d. Griendt v.w. 

de buurt; Familie-altaar l.d. voor Jan 
v. cl. Nosterum v.w. de buurt; kwart v.
8 Ld. voor Jacoba v. d. Wetering
Janssen; zijaltaar l.j. voor Petrus van
Dijk en Gertruda Schellen; half 9 I.d.
voor Frans Veroude v.w. Spoorwegper
soneel.

DONDERDAG, 7 April: 7 uur pl. 
gez. j. voor Willibrord van Zeeland; 
Maria-altaar l.d. voor Lies de Kort-v. 
d. Elst, v.w. de bum-tbewoners van Osch
en van Leeuwenstraat; Familie-altaar
l.d. voor Cato v. d. Wouw; kwart voor
8 l.d. tot genezing van 'n zieke vader;
zijaltaar 1.d. voor Harry v. d. Wetering;
half 9 l.d. voor Jan van Susante (uit
dankbaarheid).

VRIJDAG, 8 April: 7 uur l.d. ter ere 
van de H. Maagd Maria voor het be
houd van de jongens in Indië; Maria
altaar l.d. voor Josina van Grinsven-v. 
Grinsven v.w_ de buurt; Familie-altaar 
l.d. voor Helena Bekers-v. d. Steen v.w.
de buurt; kwart voor 8 l.j. voor de Wed.
Vlaminckx-van Handel; zijaltaar Ld. v.
Gijsberdina v. d. Akker-Frunt te Berli
cum overleden; half 9 gef. gez. j. voor
Petronella van Breugel-Daamen.

ZATERDAG, 9 April: 7 uur gez. j. 
voor Theodorus v. d. Weyst; Maria-al
taar Ld. voor Mathilde Scheepens-Hoen
selaars; Familie-altaar 1.d. voor Adriana 
Meys-Timmermans; kwart voor 8 l.j. 
voor Antoon van Boxtel; zijaltaar l.i. v. 
Jacobus Rademakers te Liempde over
leden; half 9 I.d. voor Frans Veroude. 
PAROCHIE H. LAMBERTUS 
GEMONDE Passie-Zondag 
ZONDAG 6 uur H. Mis voor Intentie 
v. Z.H. de Paus; 7 uur plechtige H.
Mis voor het welzijn der parochie, waar
onder plechtige H. Communie der Kin
deren; 10 uur twee HH. Missen : de
eerste, jaarg. voor Adriana v. d. Velden;
de tweede, tot Intentie v. Z.H. de Paus.
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria
v. Kasteren.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus
Timmermans.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Anto
netta hsvr. van Henr_ Timmermans.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Alber
tus v. d. Brand.
VRIJDAG, eerste Vrijdag: half 8 jrgt.
voor Joanna hsvr. van Albertus v. d.
Brand.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana
Verhagen.
Deze week zullen geschieden: 
Zondag H. Mis voor Henricus Kemps; 
Maandag tot Donderdag H. Mis als 
zevende voor Josephus Masters; Vrijdag 
H. Mis voor Mevr. Huberta Maas,
retraitepenning; Zaterdag H. Mis voor 
Joanna de Vroom, retraitepenning. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 

Passie-Zondag, 3 April 1949 
ZONDAG: 7 uur H. Mis v.w. kleinkin
deren . voor Maria de Punder-Huige, 
daarna H. Mis tot vergiffenis der zon
den, bedreven door godloochenaars en 
door haat tegen God en tot terugkeer 
van de wereld tot God; half 9 H. Mis 
tot intentie van de parochianen; 10 uur 
de Hoogmis tot bovengenoemde intentie 
van Z. H. de Paus. 
De eerste schaal is voor de helft voor 
onze eigen kerk en de andere helft voor 
Z. H. de Paus en de 2de schaal is voor 
B.N. 
Om 5 uur uitstelling van het Allerheilig
ste tot en met het Lof om 7 uur, waar
bij "Te Deum" tot intentie v. Z. H. de 
Paus. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Adria
nus .Wilhelmus Dankers; 8 uur gez 
mndst. voor Johanna Antonia v. Beers. 
's Avonds om 8 uur vergadering van St. 
Elisabethstichting in de pastorie. 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Johan
nes Wlllerns; 8 uur H. Mis voor Cor
nelia van Helvoort-v. Tiel te Zeeland 

• overleden.
WOENSDAG: zevende van de negen
Woensdagen ter ere v. d. H. Jozef tot 
hulp van Jozef kardinaal Mindszenty 
en tot bekering v. d. Communisten; 7 

uur H. Mis tot genezing van 'n zieke; 
8 uur gez. mndst. voor Gerard Leyten. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Maria Maas-v. d. Langenberg; 8 uur 
H. Mis voor Maria Äntonia v. Beers.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Adriana den
Dekker; 8 uur gez. mndst. voor Marinus
Veroude.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Adria
nus v. d. Loo, Hendrikus de zoon en
Johanna de dochter; 8 uur H. Mis v.w.
bus bij St. Theresia-kapel voor onze
jongens in Indië.
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 v. h. verenigingsleven op ka
tholieke grondslag te verkrijgen.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Jan Johannes Schut te Oisterwijk,
Wilhelmus Traa, Godefridus v. Oirschot,
in de parochie v. d. H. Petrus, Gijsber
tus v. Bee'rs te 's-Hertogenbosch, Maria
Maas-v. d. Langenberg alhier overleden
en voor Johanna Kruyssen-Mol bediend.
Elders zal Donderdag 7 April 'n H. Mis
opgedragen worden voor de leden v. d.
Godvruchtige vereniging ter ere v. d.
H. Theresia.
Verder aanbevolen Noveen ter ere van
de Zilveren Herdenking v. d. Bloeddoek
te Boxtel.
Binnenkort zal een ieder onzer in de ge
legenheid gesteld worden, de plechtig
heid van de processie ter ere v. h. H.
Bloed voor te bereiden.
Bij de uitvaart van Gijsbertus v. Beers
voor de Missie opgebracht f to,-.
Bij deze onze darrk namens de missio
narissen, die uit Boxtel zijn vertrokken
naa'r de Missielanden.
Elders zal opgedragen worden wekelijkse
H. Mis voor Harry v. Dijk.
De zelatricen v. h. Apostolaat des Ge
beds, die de maandbriefjes nog niet heb
ben afgehaald, zijn daartoe alsnog in de 
gelegenheid. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE Passie-Zondag, 3 April
ZONDAG: 6 uur I.m. tot welz. der par.; 
half 7 I.m. tot intentie v. Z. H. de Paus; 
half 8 I.m. tot bijz. intentie, 8 uur I.m. 
tot intentie van Z. H. de Paus; half to 
z.j. voor Antonius v. Giersbergen; half 
1 t I.m. tot intentie van Z. H. de Paus; 

3 uur uitstelling van het Allerheiligste, 
en 6 uur plechtig Lof met "Te Deum". 
Na het Lof te zingen: Heers, Christus, 
heers. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Maria 
Antonius v. Giersbergen; half 8 z.j. v. 
Wilhelmina Bernardus Quinten; 8 uur 
l.j. voor Henricus Welvaarts. • 
DINSDAG: 7 uur z.m. voor Maria Jo- • 
hannes Maas overleden te Boxtel; half 
8 z.j. voor Martinus v. d. Ven; 8 uur l.i. 
voor Maria Welvaarts. 
WOENSDAG: 7 uur z.m. voor Weledel
gestr. Heer Mr. Josephus Maeyer over
leden te Breda; half 8 z.j. voor Anna 
Maria Martinus-v. cl. Ven; 8 uur I.m. 
voor Theodorus v. Lith overleden te 
Geffen. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Antonius v. d. Pas; half 8 z.j. voor Mar
tinus v. Dijk; 8 uur 1. mndst. voor Mar-. 
tinus der Kinderen. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Johan
nes v. d. Biggelaar; half 8 z.j. voor Cor
nelis Quinten; 8 uur 1. mndst. voor Wed. 
Gertruda Petrus Kre-yveld. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. v. Adria
mts v. Abeel en; half 8 z.j. voor Jose
phus Thomassen, Johanna en Maria 
hsvr.; 8 uur I. mndst. voor Hendrica 
Frans v. Eyndhoven. 
ZONDAG: 6 uur I. mndst. voor Wed. 
Johanna Maria Theodorus v. d. Meyden; 
half 8 I.m. tot' welz. der par.; onder deze 
H. Mis de plechtige H. Communie der
kinderen; kwart voor to de Hoogmis
z.j. Weled. Heer Godefridus v. Boeckel
v. Rumpt.
In alle HH. Missen de te schaal voor
het feestgeschenk aan Z. H. de Paus
voor een nieuwe radio-zender.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Zondag I.m. voor Weledelgestr. Heer 
Mr. Jos. Maeyer overleden te Breda; 
Maandag 7 uur I.m. voor Johanna Jo
hannes Schoones overleden te Esch; 
Dinsdag en Woensdag 7 uur I.m. tot bijz_ 
intentie; Donderdag en Vrijdag 7 uur 
I.m. voor Maria Jan Maas overleden te
Boxtel; Zaterdag en Zondag 7 uur I.m.
voor Adrianus Vughs en Maria. de d.
30e Maria Johannes Maas overleden te
Boxtel; Theodorus v. Lith overleden te
Geffen; Weledelgestr. Heer Mr. Jos.
Maeyer overleden te Breda.
Gedoopt: Maria Josephina Elisabeth
Theresia, dochter van Marinus v. d.
Wiel-v Kemenade; Corn. Hub. Josephus
Maria zoon van Theod Sleutjes- v. Aar
le; Maria Ant. Corn. dochter van Henr
v. Houtum-Thomassen.
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 

Passie-Zondag, 3 April 1949. 
HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Gel. H_ Mis, gevolgd door Hoogmis 
voor de Parochie. Tweede schaalcollecte 
voor 't geschenk, de H. Vader aan te 
bieden bij gelegenheid van Zijn 50- ja
rig priesterjubileum. We b�velen. de7:e 
schaalcollecte zeer in de m1lddad1ghe1d 
der gelovigen aan. Derde voor Bijz. No
den Episcopaat en voor de nieuwe klok
ken. Na de middag zal om 3 uur het 
Allerheiligste worden uitgesteld en zal 
uitgesteld blijven tot na het Lof, dat 
vandaag zal geschieden om half 7. 

Onder het Lof Lijdensmeditatie en Te 
Deum. We vertrouwen, dat onze paro
chianen de wens van de H. Vader zul
len opvolgen en deze dag zullen maken 
tot een dag van gebed en offer en boete. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de en 5de leerjaar komen biechten; 
Woensdag die van het 2de en 3de leer
jaar. Daags nadat ze gebiecht hebben, 
zullen ze gezamenlijk hun Paascommu
nie houden. 
Vrijdagavond om half 7 Oefening van 
de H. Kruisweg. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
de H. Jo,:eph voor de leden van de 
K.A.B.; half 9 H. M:� voor Maria Bo
selie-Verhagen van haar broer in In• 
donesië; 10 uur Gel. H. Mis tot ver
giffenis der zonden, bedreven door hen 
die zich overgeven aan atheïsme en haat 
tegen God en opdat de wereld terug
kere tot de levende God. Daarna Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
Schoones-van Beljouw; 8 uur H. Mis 
voor Albertus van Rulo. 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Maria 
van Roosmalen-Abrahams; 8 uur jrgt. 
voor Wilhelmus van de Langenberg. 
WOENSDAG: 7 uur l+ Mis voor Wil
helmus van de Langenberg en Cornelia 
Schuurmans hsvr.; 8 uur jrgt. voor An
tonius Rutten. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
hanna Maria van de( Meyden te Liemp
de overleden; 8 uur jrgt. voor Petrus 
Drijvers en Geertruda Lommers de hsvr. 
VRIJDAG: 7 uur Gez. mndst. voor Hen
ricus van Rulo; 8 uur H. Mis voor Bijz. 
Intentie (M). 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
Schoones-v. Beljouw; 8 uur H. Mis voor 
Maria Boselie-Verhagen. 
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 3 April, Passie-Zondag. Op deze 
dag mogen alle priesters twee Heilige 
Missen lezen. In onze kapel zijn de 
de H.H. Missen om 7 uur, half 8, half 9, 
half 10 en om to uur de Hoogmis: 
Deze week Donderdag: 7 uur Lijdens
meditatie met Lof. 
Vrijdag: 8 uur Oefening van de H. 
Kruisweg. 
Zaterdag: 8 uur Lof. 
Aanstaande Zondag, Palmzondag, begint 
de palmwijding om· half to. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
van der Meyden-v. d. Ven; half 9 voor 
overleden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: 7 uur voor Wilhelmus van 
der Ven; half 8 tot bijzondere intentie. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Schapendonk; half 8 voor een over
ledene. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Anto
nius Voets; half 8 voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek. . 
DONDERDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor Gezina Hendrika 
Wortelboer-Sutman. 
VRIJDAG: 7 uur ter ere van de H. 
Jozef. 
ZATERDAG: half 8 ter ere van de H. 
Antonius. 



Bij deze betuigen wij onze 
hartelijke dank aan de Zeer 
Eerw. Heer Pastoor, de On
derwijzers van de St. Paulus
school en bijzonder aan de 
buurt voor het hartelijk mede
leven bij de Plechtige H. 
Communie van ons zoontje 
Theo. 

Familie Schoenmakers 
Nieuwstraat 190c. 
Langs deze weg betuio- ik 
mede namens echtgenot; e� 
kinderen, mijn welgemeende 
dank aan allen, voor de zeer 
vele blijken van belangstelling, 
ondervonden bij mijn 40-jarig 
dienstjubileum aan de Neder
landse Spoorwegen. 

De 1 e Seinhuiswachter 
C. VOETS
Breukelsestraat 103. 

Hiermede betuig ik ·mijn dank 
aan Burgemeester en Wethou
ders, Secretaris, Ambtenaren 
en Arbeiders van Gemeente
werken en -Plantsoenen voor 
de cadeaux en gelukwensen 
mij bij gelegenheid van mijn 
25-jarig dienstjubileum aange
boden, en Familie, Vrienden
en Kennissen voor de van hen
ondervonden belangstelling.

Namens de Familie, 
TH. A. v. d. BRAND 
Prins Hendrikstr. 40. 

Nette werkster gevraagd voor 
Donderdag óf Vrijdag. 
v. Merheimstraat 13.
Te koop bij H. Vugs, Haaren
seweg A 107, Esch, een partij 
dragende varkens. 
Gcvr. begin Mei: degelijk net 
Meisje voor d. en n. of d., in 
een gezin met 3 kinderen, 
waarvan 2 schoolgaand. Enigs
zins bekend met huiselijke be
zig!1e<len, gr. was buitenshuis. 
Goed loon. Brieven aan het 
Bur. v. d. blad onder No. 78. 
Me:vrouw Peters-Truyen, Jan 
Pictersz. Coenstraat 11, Til
burg, vraagt voor haar gezin 
met 3 kleine kinderen, per 1 
Mei een net R.K. Meisje, voor 
dag en nacht. Telefoon 3494 
(K 4150). 
Te koop een witte bruidsjurk 
met sleep, maat 42-44. Brie
ven onder no. 45. 
Te koop: haverstro bij M. v. 
d. Heijden, Lennisheuvel 111.
Te koop: 3-pits gasfornuis 
,,Küperbusch", z.g.a.n. L. 
Smorenburg, Kasteren B 2, 
Liempde. 
Te koop bij P. v. Ruremonde, 
Liempde A 130: partij auto
banden, binnen en buiten 500/ 
17, een machine voor amaril. 
Een zeer goede carburateur. 
Een zeer goede bankschroef. 
Een heren- en damesfiets. Een 
step zonder banden. 
Te koop: Prima roodkla ver
zaad en heiningp;.ilen. H. v. d. 
Pasch, Onrooi 6. 
Inwoners van Liempde. Billiijk 
te koop aan onderstaand adres 
mooie wascommodes en was
tafels, compleet met wasstel, 
dressoirs, buffetten, ledikanten, 
nachtkastjes, uitschuiftafels, 2 
arm- en 4 stoelen, kamer- en 
keukenstoelen, bloemtafeltjes, 
linnenkasten, boekenkast, eiken 
schrijfbureaux, schilderijen, 
enz. Alles zo goed als nieuw. 
Adres: Boskant C 115c, naast 
nieuwe school, St. Oedenrode. 
Te koop: een toom beste big
gen N.L., waaronder gemerkt 
voor 't stamboek bij J. Kroot, 
Tongeren 110. 
Te koop aangeboden: goed 
onderhouden herenrijwiel met 
z.g.a.n. banden. Dr. Hoekstr. 6
Te koop: een kalfvaars, bijna 
aan telling, t.b.c.-vrij. A. van 
den Aker, Munsel 6. 
Te koop: voederbieten bij A. 
v. Grinsven, Tongeren 111.

Te koop: wegens overcom
pleet: 1 uittrektafel, 2 leun
stoelen, 6 stoelen, 1 houten 2-
pers. ledikant. Adres: Molen
straat 19. 

Gedipl. Coupeuse vraagt thuis
werk, o.a. broeken, jurken, 
kinderkleding, is ook genegen 
voor confectiezaak te naaien. 
Bevragen aan bur. v. cl. blad. 
Te koop: scherpe Mechelse 
Herder, reu, 7½ maand oud. 
Somers, Kasteellaan 5. 
Te koop: een toom zware big
gen V.D.L., waaronder ge
merkte, Roond 5. 

Bekendmaking 
De Burgemeester van Boxtel 
brengt ter openbare kennis, 
dat op grond van artikel 11, 
eerste lid der Woningwet 
moet worden geacht te zijn 
goedgekeurd het besluit van 
de raad der gemeente Boxtel 
van 9 Juli 1948 tot vaststelling 
van bijzondere rooilijnvoor
schriften voor het Noordelijk 
gedeelte van de Rechterstraat 
vanaf Rozemarijnstraat tot 
Rijksweg. 
Boxtel, 1 April 1949. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. v. Helvoort 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 3:2 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

Koolplanten verkrijgbaar, 
tevens alle soorten Tuin•, 
Bloem• en Landbouwzaden 

H. Poulissen
Rechterstraat 50, Boxfrl 

Telefoon 313 

Alleen ver-koop 

Fa. A. P. v.d. BOOMEN-RESINK 
St�tionstraat 43

1 
Boxtel. 

Voor direct gevraagd : 

Nette Meisjes voor de pakafdeling. 
Bij gebleken geschiktheid goed loon, gezellige werkkring. 
v. d. Vleuten & v. Eindhoven, Liempde.

Zaterdag 9 April van 3 tot 5 uur 

INLEVERING VACANTIEBONNEN 
van de Stichtiog van de Landbo•�w, tot een waarde 
van 20 gulden, bij de Penningmeester 
Nieuwe Kerkstraat 16 A. Het Bestuur. 

Uw verloving of huwelijk begint goed 

met gouden H.O.Z. trouwringen 
14 karaats edelgoud - Voeg loos• Onverslijtbaar 

In alle maten en gewichten voorradig 

pa A.v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

Gemeente Boxtel 
Burgemeester en Wethouders van Boxtel; 
Gelet op artikel 37 van het "Wegen-reglement van Nuord
Brabant 1904" 

m a k e n  b e k e n d :  
dat vanaf Maandag 4 April 1949 tot nader order HET VER
KEER OVER DE VAN HORNSTRAAT vanaf het pand van 
Hornstraat 43 (Wed. M. W. van Dijk) tot het pand Molen
wijk 2 (F. van der Ven) 

TIJDELIJK BELET IS 
met het oog op de uitvoering van werken op of aan die 
straat. 
Het verkeer wordt tijdelijk omgelegd over de weg richting 
Esch langs het z.g. Essche Heike en verder langs café Lan
genhuijzen in de richting van de Ridder van Cuijkstraat. 
Een en ander zal met borden worden aangegeven. 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT, Burgemeester 
J. P. C. v. d. HOUT, Secretaris. 

Boxtel, 29 Maart 1949. 

MAAK uw 
1 fles SLASAUS à 85 cent met 1 0 spaarzege:s extra.
1 melkbeker MOSTERD à 49 cent met 5 spaarzegels extra.
1 fles prima AZIJN à 35 et. met 10 spaarzegels extra. 
1 fles of busje SPECERIJEN met 5 spaarzegels extra. 

• 

ALTIJD VERSER, ALTIJD FIJNER: 
Koffie en Thee 

,,LAND VAN BELOFTE" 

vragen wij Uw aandacht 

voor onze 

FRAAIE COLLECTIE 

ZOM ERSTOFFrN 
Leuke ruitstof p. m. 2,28
Lavabel zijde p. m. 3,75
Crêpe imprime p. m. 4,65
Crêpe satin p. m. 4,95

Ziet onze speciale étalage' s 

* 
Ook in 

MODE�ARTIKELEN 
brengen wij steeds het niemyste. 

�TATION5T�AAT43 
�*5',-.; 

BOXTEL 

• IN ONZE SPECIAALZAAK 

steeds verkrijgbaar alle soorten 

Parfumerieën en Cosmetische artikelen 
Dameskapsalon en Parfumerie 

• M. J v. d. Broek, Breukelsestr. 34 •

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Een origineel cadeautje! 
Het wapen van BOXTEL in rood emaille 

Bladwijzer f 2.25 
Sigarettendover f 2.50 
Theelepel f 2.25 - f 3.00 

Eerste klas pleet, verpakt in aardig doosje. 

pa A.v. Vlerken, Boxtc l 
JUWELIER - HORLOGER. Bosscheweg 10 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds h�ort ge dan v. Zogchel noemen 

Grote verkoop qan Legergoederen 
op Dinsdag 5 April a.s. 

o.a. windjacks, overjassen, regenkleding, enz.

Slechts één dag van voormiddag
9 tot namiddag 3 uur in de zaal van 

Jo van Run "Café de Sportwereld" 
Stationstraat 94, 

Ook in populaire 
brengen wij het 

Boxtel. 

Meubelen 
nieuwste. 

Heden in onze étalages 

Gothieke Slaapkamer: 
Toog ledikant 
2 Nachtkastjes 
Linnenkast 
Toilet 
Tafeltje 
2 Stoelen 

COMPLEET 612 ■ SO

SALON: 
4 Clubs 
Salontafel 

Boekenkast 
Theemeubel 

345.-
132.50 

105.-

F. J. Witteveen 
Woninginrichting Boxtel. 

VERHUUR 

fil!ALCIV DOOR (;[t!CLL NOOkD BRABANT 

Bosscheweg 1 7, 
Telefoon 479 

Boxtel. 

DE VLAG, DIE DE LADING DEKT! 
--------,
1 Een Nieuwe LENTE 

I 1 brengt Nieuwe Schoenen 

1 � . 1 

1 P,ij 930-u.endeect 1

1 , . Zie Etalages 1 
--------· 
COöP. ZUIVELFABRIEK "DE HOOP" - BOXTEL 

Aanbesteding Melkritten 
van 1 Mei 1949 tot 1 Mei 1950. 

Indeling van de ritten en aanbestedingsvoorwaarden 
liggen op de fabriek -ter inzage, en ook de volgorde 
van· aankomst op de fabriek. - De aanbesteding zal 
plaats hebben op DONDERDAG 7 APRIL a.s., n.m. 
om half 2 in Café VAN ROOIJ, Nieuwe Kerkstraat 
te Boxtel. - Alleen leden der fabriek kunnen een of 
meer ritten aannemen. 

HET BESTUUR. 

MAALTIJDEN SMAKELIJKER! 

M.P.v.rl.Boomen_&ink 

1 
~ 

Thans brengen wij weer, onder EIGEN ETIKET, Glans e f I • h.ld k lï ï 
• onze van ouds bekende V r • n prrma se • ers- wa • e1 • 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Het Oekrains 
Op de Tweede Paasdag zullen Oost en 
West verenigd zijn in de aloude St. 
Petruskerk om in een plechtige Oosterse 
Liturgie de vreugde der Verrijzenis uit 
te jubelen. Het juichende "Christos vos
krès" (Christus is verrezen), waarmee 
de Russen elkander ·op de Paasmorgen 
begroeten zal dan weerklinken onder 
de hoge gewelven. Laten wij gedurende 
het H. Misoffer bidden voor de geeste
lijke wederopstanding van het grote Rus
land, dat ongetwijfeld een belangrijke 
rol gaat spelen in de komende tijden. 
Het zal onze lezers waarschijnlijk in
teresseren iets meer te vernemen over 
het Seminarie, dat over een tiental dagen 
in Boxtel te gast zal zijn. 
In de kampen van "verplaatste perso
nen" in de Amerikaanse zöne van Duits
land bevonden zich na de oorlog een 
zeker aantal studenten van het Groot
Seminarie van Lemberg in West
Oekraïne. Dit Seminarie telde voor de 
komst der Rode legers meer dan 300 
studenten. In 1946 werden deze semi
naristen uit de kampen gehaald en on-, 
dergebracht in het schitterend kasteel 
van Hirschberg in de omgeving van 
Munchen. 
Eenmaal uit het kamp moesten ze in 
hun eigen onderhoud voorzien, daar de 
bezettingstroepen alleen het onderhoud 
der kampbewoners op zich hadden ge
nomen. Dank zij de vrijgevigheid van 
hun vroegere medekampbewoners en een 
aanzienlijke subsidie van de Oosterse 
Congregatie te Rome, konden de semi
naristen ondanks veel ontberingen het 
eerste jaar doorsukkelen. De collecten 
verminderden echter zienderogen; ook 
de Oosterse Congregatie kon op de duur 
de zware last, gevoegd bij haar andere 
verplichtingen niet meer dragen, zodat 
Kardinaal Tisserant uitzag naar een ge
legenheid om het Seminarie naar elders 
te verplaatsen. 
Omdat het Apostolaat der Hereniging 
zulk een goede naam heeft te Rome 
liet hij het oog vallen op Nederland. 

• Gemeenteraadsvergadering
Op de gemeenteraadsvergadering, die
Vrijdag. 1 April is gehouden, werd de 
geloofsbrief van het nieuwe lid van de 
gemeenteraad, de heer G. M. v. d. Mey
den, onderzocht en in orde bevonden, 
zodat de heer v. d. Meyden voor de 
volgende -raadsvergadering zal worden 
uitgenodigd. 
De R.K Jongensschool en de R.K Meis
jesschool te Gemonde kregen gelden toe
gewezen voor het aanschaffen van on
denvijsmateriaal en de verbetering van 
de vloer van de jongensschool. 
Boxtelse leerlingen, die de school van
de St. Odulphusstichting te Tilburg be
zoeken, krijgen met ingang van dit jaar 
de verhoogde subsidie van f 150,-.
Het lid v. d. Weijst vroeg zich af waar
om het niet mogelijk was om ook voor 
1948 deze verhoogde subsidie toe te
kennen, waarop de voorzitter antwoord
de, dat de dienst 1948 zeer waarschijn-

-sslijk niet meer belast zal kunnen worden 
met de uitgave van pl.m. f 1000,-, die 
deze verhoging met zich mee brengt.
Mochten de resultaten over het dienst
jaar 1948 echter uitwijzen, dat een toe
kenning wel mogelijk is, dan zal zulks 
alsnog geschieden. 
De voorzitter verzekerde hem echter, dat
straat (no. 29) zal aan de P.N.E.M. ver
huurd worden voor f 75,- per jaar,
welke prijs het lid De Visser wel wat 
aan de lage kant vond. . 
De voorzitter verzekerde hier echter, dat
de huidige toestand van het te verhu
ren pand de aanvaarding (door Prijsbe
heersing) van dit bedrag nog twijfel
achtig maakt, laat staan van een hogere 
huurprijs. 
De heer W. G. Prick zal in de Rechter
straat een stukje gemeentegrond in ge
bruik mogen nemen om de zijgevel van 
zijn woning wat te versterken, waarmee 
tevens het aanzien van de gemeente ver
fraaid zal worden. De verpachting van 
verspreid liggende stukjes grond, die als 
tuintjes door particulieren worden be
bouwd, werd door de Raad aan B. en 
W. overgedragen, nadat door het lid
Van Susante gevraagd was om aantrek
kelijke voorwaarden te scheppen, opdat 
voorkomen wordt, dat er weinig of geen 
liefhebbers komen.
Nu met P. F. Winkens te Vught en L.
Spierings te Boxtel overeenstemming is 
verkregen omtrent de verkoop van over
hoeken, zal tot deze verkoop worden 
overgegaan. De resp. koopsommen zijn 
f 15,- en f 22,50. •, 
Aan het H. Bloedcomité zal een subsidie
van f 1000,- verleend worden, als bij
drage in de kosten der feestelijkheden. 
Het voorstel tot het beschikbaar stellen
van een bedrag van f 10.000,- ten be
hoeve van het door een ingenieursbu
reau te ontwerpen rioleringsplan voor de 
gemeente, werd bestreden door het lid 
De Visser, die dit alles te grootsteeds 
vond en de opzet te kostbaar achtte. 
Wethouder v. d. 'Laar raamde een nieu
we riolering voor Boxtel, op een bedrag 
van rond f 500.000,-. Het lid De Vis
ser achtte dit een niet te dragen finan-

Seminarie 
In de eerste maanden van 1947 kwam 
Mgr. Buchko, Apostolisch Administrator 
van alle Oekraïners in West-Europa 
naar ons land. In een onderhoud met de 
voorzitter en de Nationale Di1·ecteur 
van het Apostolaat werd hem de hoop 
gegeven, dat het Herenigingswerk in 
Nederland zeker niet ongenegen zou 
zijn in deze gewichtige aangelegenheid 
de helpende hand te reiken. In zijn al
gemene vergadering te Boxtel op 11 
Augustus keurde het Hoofdbestuur het 
plan goed, hetgeen door het Doorluchtig 
Episcopaat ten zeerste werd toegejuicht. 
Het zou April 1948 worden alvorens 
Je Oekrainse seminaristen, 43 in getal 
en hun professoren, de vleugel van het 
klooster der Paters Augustijnen, die 
voor hen in gereedheid was gebracht, 
konden betrekken. Men mag het wel 
providentieel noemen, dat juist het Se
minarie van Mgr. Sceptycky, de grote 
strijder voor de eenheid van Lemberg, 
wiens bezoek in Nederland in 1921 
aanleiding gàf tot de stichting van het 
Apostolaat der Hereniging, nu een toe
vlucht heeft gevonden in ons land en 
van de krachtdadige steun van dit 
Apostolaat kan profiteren. 
Intussen zijn in Culemborg . reeds de 
eerste priesters gewijd en we koesteren 
de hoop, dat we in de toekomst een 
leger van missionarissen van eigen bo
dem kunnen vormen voor de door 0. L. 
Vrouw van Fatima beloofde bekering 
van Rusland. 
Dit is een van de belangrijkste en ac
tueelste werken van onze tijd. 
Door lid te worden van het Apostolaat 
der Hereniging kan ieder daaraan mee
werken. 

Pater F. WIJNHOVEN, 
Nationale Directeur van het 
Apostolaat der Hereniging. 

We herinneren nog aan .de muziekuit
voering van het Oekrains koor op de 2e 
Paasdag in de Ark om half vier. Kaarten 
verkrijgbaar bij boekhandel van Griens
ven, Rechterstraat. 

ciële last voor Boxtel en wees in dit ver
band ook nog terloops op de zware las• 
ten, die de particulieren te dragen zul
len krijgen. Hij adviseerde niet te veel 
hooi op de vork te nemen en liever eerst 
eens te zorgen voor verbetering der we-
gen, die nog zeer slecht zijn. 
· Na de toelichting van de voorzitter werd
. het voorstel zonder stemming aangeno
men met aantekening, dat het lid De
Visser tegen was. 
Het partieel uitbreidingsplan "Konijns
hol" dat de mogelijkheid tot de bouw 
van 50 woningen in zich houdt, zal ter 
inzage gelegd worden om belangheb
benden de gelegenheid te geven daar
van kennis te nemen en eventuële be
zwaren bij de gemeenteraad in te dienen. 
Er zal een gezinsreductie op de be
staande gastarieven ingevoerd worden. 
Aan gezinnen met 4 en 5 kinderen bene
den 17 jaar zal 1 et. per m3 reductie 
verleend worden, aan gezinnen met 6 en
7 kinderen ben. 17 jaar 1½ et. en aan 
gezinnen met 8 of meer kinderen bene
den 17 jaar 2 cts. 
B. en W. behoudt in deze nog het recht
om in speciale gevallen uitbreiding aan 
de leeftijdsgrens te geven. 
Bij de Rondvraag verzocht het lid De
Vi�er verbetering van de fietspad De 

• Ketting - Hult, welke nagenoeg onbe
rijdbaar is; tevens vestigde hij er de 
aandacht op, dat op Munsel twee straat
lantaarns geplaatst zijn, die sinds de 
proefbranding nooit meer aan zijn ge
weest. 
Het lid v. d. Sanden wees op de slechte
toestand van de weg Stinessen
Nergena.
Bij informatie van het lid Oliemeulen
bleek, dat inmiddels een aanvang is ge
maakt met de werkzaamheden aan de 
Liempdseweg en dat de weg naar Kas
teren (een moeilijk werkobject!) verbe
terd is. Van het lid Oliemeulen kwam 
tevens de eerste lof over de straatver
lichting (in de Rechterstraat wel te ver
staan). 
Het lid Pietermans bracht de slechte

. toestand van de Van Hornstraat ter 
sppke, doch zag zich slechts getroost 
met de verzekering, dat deze op het 
programma stond van de Technische 
Commissie, die er zich terzijnertijd wel 
over zal ontfermen. 
Het lid De Laat maakte van de gelegen
heid gebruik om de scheurende kader
muren bij De Zwaanse Brug eens in de 
belangstelling van B. en W. aan te be
velen. 
Het lid Bekkers maakte het klachten
lijstje over de wegen vol met ook de Ge
mondse wegen in de zorgen van de Raad 
te betrekken. 
Het lid v. d. Krabben verzocht aan de 
uitdieping van het Zwembad en de ver
nieuwing van de plankiers ten spoedig
ste een begin te laten maken, daar het 
seizoen reeds voor de deur staat en de 
Boxtelse Zwemvereniging voornemens is 
grote wedstrijden te organiseren. Daar 
de plannen echter niet aanvaardbaar zijn 
gebleken, is het uitgesloten, dat het 
Boxtelse zwembad voor het najaar de 
nodige verbeteringen zal krijgen. 

Plaatselijk Nieuws 
PAASEI-ACTIE 
VAN DE Dr. HOEKSVERENIGJNG. 
Het moet U niet verwonderen, dat wéér 
een beroep wordt gedaan op Uwe mild
dadigheid. 
De armen immers zult gij altijd bij U 
hebben! 
Nu is het de Dr. I-loeksvereniging, die 
vraagt om een bijdrage voor de Boxtelse 
Z'A•akke kinderen, die hoognodig voor 
hcrstél van gezondheid moeten worden 
vtignonden. 
Die uitzending moet, zo niet geheel, dan 
to(h grotendeels bekostigd worden uit 
de opbrengsten van de St. Nicolaas col
lecte en de Paasei-actie. 
Naar evenredigheid der goedgeefsheid 
zullen kinderen kunnen uitgezonden 
worden. En als men weet, dat de kosten 
per kind ongeveer 100 gulden bedragen, 
dan ligt het voor de hand dat heel wat 
bijeengebracht moet worden. 
De Dr. Hoeksvereniging heeft collecte
zakjes per post laten bezorgen, waarin 
ieder zijn gevoelens tegenover de zwak
ke kindertjes in klinkende munt - het 
moge dan ook zink of papier zijn - tot 
uiting kan brengen. 
De ouders moeten de zakjes laten rond
gaan in het gezin, ieder kind moet er 
wat in bijdragen, en vooral de grotere 
kinderen moeten voor het goede doel 
van hun zakgeld geven. 
Iedere dag een goede daad, maar vooral 
op Palmzondag! 
Maandag en Dinsdag zullen de gevulde 
zakjes worden opgehaald. Zorg voor een 
behoorlijke inhoud. 
Het Boxtelse zwakke kind zal er U mid
dels de Dr. I-loeksvereniging dankbaar 
voor zijn. 

GOUDEN KLOOSTERJUBILEUM. 
Op Zaterdag 16 April zal onze oud
clorpsgenoot, Pater 1 -I. v. d. Bruggen, 
zijn gouden kloosterjubileum vieren in 
de Abdij van St. Remy te Rochefort. 
In September hoopt de jubilaris zijn 40-
jarig priesterfeest te vieren. 
De jubilaris zij hartelijk geluk gewenst 
door zijn oud-dorpsgenoten. 
PAASWENS VOOR DE 
JONGENS IN INDië. 

Katholiek Thuisfront, parochie St. Petrus 
verzocht ons mede te delen, dat Zondag 
10 April nog gelegenheid wordt gege
ven om Paaswensen naar onze jongens 
in Indië te verzenden . 
De kaarten en adressen zijn te verkrijgen 
in het K.JV.-huis, Prins Bernhardstraat, 
van half 12 tot 1 uur, 
Ook zal Zondag gecollecteerd worden 
voor de jongens in Indië. 
Uw bijdrage wordt in dank aanvaard, en 
wil er ook nog aan denken, dat U de 
jongens een groot genoegen verschaft 
met de toezending van de Paaswensen. 
GUNNING. 

Naar wij vernemen is door de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, medegedeeld, dat de bouw van 
de semi-permanente ambachtsschool kan 
worden opgedragen aan de fa. Verhoe
ven, aannemersbedrijf te Eindhoven, 
zijnde de laagste inschrijfster. Met de 
werkzaamheden zal zo spoedig n1ogelijk 
een aanvang worden gemaakt. 

EERVOLLE BENOEMING.

Onze plaatsgenoot, de heer P. Prince, 
is gekozen tot voorzitter van de Lande
lijke Bond van Buitengewoon Lager On
derwijs. 

K.A.J.-LEIDERSRECOLLECTIE. 
7ond;:.gmorgen 10 April heeft wederom 
de maandelijkse recollectie van K.A.J
leiders plaats. Vooraf zal om kwart voor 
8 de H. Mis worden bijgewoond in de 
St. Petruskerk. 
R.K.J.B. 

Maandag 11 April a.s. houdt de R.K.JB 
een algemene vergadering om 8 uur in 
de Landbouwschool. 
Zij, die wensen deel te nemen aan de 
gewassenwedstrijd, kunnen zich op deze 
vergaderinr, nog onaeven. 
Dit jaar wordt een afstandsproef met 
bieten genomen. De gehele oppervlakte 
beteeld met voederbieten komt voor 
deze wedstrijd in aanmerking. 
Verder worden de leden van de muziek
club verzocht a.s. Zondag allen present 
te zijn op de repetitie in het eierlokaal. 

COLLECTEN VOOR Z. H. DE PAUS

De collecten voor het feestgeschenk van 
Katholiek Nederland voor Z. H. de Paus 
brachten in de parochiekerken van Box
tel, Esch, Liempde en Gemonde op: 
BOXTEL 
St. Petrusparochie 
(waarvan f 210,55 werd opge
haald in de kapel van St. 
Charles) 
H. Hartparochie
St. Theresiaparochie 
ESCH 
Parochie St. Willibrordus 
LIEMPDE 

f 983,-

f 450,
f 15,-
f 170,60 

Parochie St. Jans Onthoofding f 225,
GEMONDE 
Parochie St. Lambertus f 115,-

EXTRA TREINEN MET PASEN. 

Van Donderdag 14 t.e.m. Dinsdag 19 
April zijn door de N. S. in verband met 
de Paasdrukte extra treinen ingelegd, 
waarvan hier de treinen volgen, die via 
Boxtel lopen: 
DONDERDAG 14 APRIL: 
Amsterdam - Eindhoven 

Amsterdam C.S. vertr. 17.12; Boxtel 
aank. 19.09; Eindhoven aank. 19.35. 

Eindhoven - Utrecht: 
Eindhoven v. 17.04; Boxtel v. 17.27; 
Utrecht a. 18.33. 

ZATERDAG 16 APRIL: 
Amsterdam - Maastricht: 

Amsterdam C.S. v. 13.08; Boxtel 15.10; 
Maastricht a. 17.43. 

Amsterdam - Eindhoven: 
Amsterdam C.s. v. 21.10; Boxtel a. 
23.08; Eindhoven a. 23.34. 

.Eindhoven - Den Haag S.S. / Rotterdam 
Maas: 

Eindhoven v. 13.04; Boxtel v. 13.27; 
Den Haag S.S. a. 15.37; Rotterdam 
a, 15.32. 

MAANDAG 18 April: 
Amsterdam - Eindhoven: 

Amsterdam v. 19.10; Boxtel a. 21.08; 
Eindhoven a. 21.32. 
Amsterdam C.S. v. 21.10; Boxtel a. 
23.08; Eindhoven a. 23.34. 

Sittard - Amsterdam: 
Sittard v. 17.30; Boxtel v. 19.24; Am, 
sterdam CS. a. 21.24. 

Amsterdam - Maastricht: 
Amsterdam v. 7.08; Boxtel v. 9.10; 
Maastricht a. 11.44. 

Eindhoven - Utrecht - Den Haag S.S. / 
Rotterdam Maas: 

Eindhoven v. 7.05; Boxtel v. 7.26; 
Utrecht v. 8.37; Den Haag S.S. a. 
9.38; Rotterd;im Maas a. 9.33. 

Eindhoven - Den Haag S.S./Rotterdam 
Maas: 

Eindhoven v. 15.05; Boxtel v. 15.28; 
Den Haag S.S. a. 17.44; Rotterdam 
Maas a. 17.39. 

Rotterdam Maas/Den Haag S.S. -
Utrecht - Eindhoven: 

Rotterdam M. v. 8.02; Den Haag S.S. 
v. 7.58; Boxtel a. 10.09; Eindhoven a.
10.32.

BOERDERIJ !N VLAMMEN 
OPGEGAAN. 

Door onbekende oorzaak ontstond Dins
dagavond omstreeks half 6 brand in het 
schuurtje van de landbouwer Odulph 
Verhoeven (nabij de eerste onbewaakte 
overweg in Tongeren). Door de sterke 
wind sloeg het vuur onmiddellijk over 
naar het strodak van de boerderij, die in 
een ommezien in lichterlaaie stond. 
Het vuur greep zo snel en gretig om 
zich heen, dat aan blussen niet viel te 
denken. Nadat de zes kinderen in veilig
heid gebracht waren, kon met grote 
moeite nog een gedeelte van de inboe
del van het woonhuis gered worden. De 
schuurinventaris werd geheel in as ge
legd, terwijl ook de hoenderstapel in 
vlammen opging. 
In een goed uur brandde het pand vol
ledig uit. 
De verzekering dekt gedeeltelijk de 
schade. 

JAARVERGADERING K.A.V. 

Woensdag 30 Maart hield de K.A.V.
hare jaarvergadering, waarop na de ge
bruikelijke verslagen van secretaresse en 
penningmeesteresse, de bestuursverkie
zing werd gehouden. 
In plaats van mej. Snellaars, die zich 
niet meer herkiesbaar stelde, werd mej. 
Pennings, Ten Brinkstraat, in het be
stuur gekozen. 
De aftredende voorzitster, 1!1ej. Vla
minckx, werd tot ere-voorzitster be
noemd op voorstel van mej. -van den 
Heuvel, die tot voorzitster was ge
kozen. 
Na de bestuursverkiezingen werd een 
kort woord gesproken door mej. Reijn
tjes. - Tot slot spoorde de geestelijke 
adviseur, Rector Jansens, de leden aan 
het gezinsleven op hoog peil te houden 
en al haar invloed aan te wenden tot 
behoud van het godsdienstig leven van 
de aan haar moederlijke zorgen toever
trouwden. 
Met de gebruikelijke rondvraag en de 
christelijke groet werd deze geanimeer
de vergadering gesloten. 

DEKEN DE WIJS 
pastoor van Boxtel 1811 - 1852. 

Voor de heemkundige studiekring hield 
de Weleerw. Heer kapelaan V. Tilman 
een lezing over deken F. de Wijs, een 
der meest markante pastoors die Boxtel 
heeft gekend. Zijn naam blijft middels 
een straatnaam in de Boxtelse gemeen
schap voortleven, zijn graf met het zin
volle Latijnse grafschrift, dat echter 
thans onleesbaar is, bevindt zich op het 
oude kerkhof van St. Petrus. 
Brabant, zo ziet het spreker, had vóór 
de Franse revolutie veel te danken aan 
zijn kasteelheren, in een groot gedeelte 
van de 19e eeuw had het veel te dan
ken aan zijn pastoors, zoals het later 
waarschijnlijk blijken zal, dat het voor 
het midden van deze eeuw veel dank 
verschuldigd zal zijn aan zijn burgemees
ters. In dit licht moet men het leven 
zien van deken de Wijs, die in een veel 
bewogen tijd leefde. 100 jaar geleden 
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OMGEVING 

:De Çoede Wee& 
"Weest waakzaam van geest, opdat de 
Geheimenissen van deze tijd aan U niet 
voorbijgaan". St. Bernard. 
Het hoogtepunt in onze paasvoorberei
ding wordt bereikt in de dagen van de 
Goede Week. De H. Kerk heeft de beel
den van de Heiligen aan onze blik ont
trokken, door ze te omhangen met paar
se doeken. Zij acht het niet passend, dat 
de dienaren in het openbaar en plechtig 
verschijnen, waar hun Meester overgaat 
naar de -schokkendste momenten van 
Zijn I-1. Lijden en het Offer van Zijn 
leven brengen gaat. Hij alleen verdient 
onze volle aandacht in deze dagen en 
ook de kruisbeelden zijn bedekt ten 
teken van rouw en tevens om weer te 
geven, wat in het Evangelie wordt ver
meld op Passiezondag, n.l. dat Christus 
de tempel verliet en zich verborg, om, 
zoals de Evangelisten melden, niet meer 
in het openbaar op te treden, totdat Zijn 
uur gekomen was. 
Wilt ge de Goede Week met vrucht 
voor uw geestelijk leven doorbrengen, 
volgt dan de H. Ker_k, door al uw aan
dacht te richten op het vreselrjke lijden 
van de Godmens en volgt Christus na, 
door in deze dagen u ook terug te trek
ken uit de sfeer van het alledaagse en. 
vaak zo materialistisch gedoe, om in 
boete en gebed Gods bizondere genade 
af te smeken over uw zieleleven. 
Het ;ijn de meest genadevolle dagen 
van het ganse Kerkelijke Jaar, maar dan 
alleen zullen zij in U vruchtdragend 
zijn, wanneer ge Uw hart openstelt voor 
Gods milde en rijke genadewerking. 
Christus heeft eens staan wenen over de 
stad Jerusa!e'm, omdat zij Zijn genade 
verwaarloosde en· niet wilde profiteren 
van de bizondere voorrechten, die God 
haar had geschonken. 
Is het misschien het juiste beeld van de 
wereld van vandaag? De wereld, die in 
wilde gejaagdheid slechts zoekt wat tij-

, <lelijk geluk en voorspoed brengen _kan. 
De wereld, die, op sensatie gesteld is en 
in haar wilde vaart de juiste koer" je 
kwijt geraakt, moet zich geweld aandoen, 
om rustig nog te kunnen . overwegen: 
Het Lijden en Sterven van Christus. 
Arme wereld, die daardoor steeds ver
der afdwaalt van de leer van de God
mens en noodzakelijkerwijze dan ook 
het gevolg dr�en moet in de chaos, 
door haar zelf veroorzaakt. Laten wij, 
christenen, in de komende dagen van de 
Goede Week, zoveel mogelijk ons ver
enigen en aansluiten bij de liturgie der 
H. Kerk, opdat het voor ons worden zal
een heerlijke voorbereiding op het 
Paasfeest, dat ons Gods genade dan ook 
rijkelijk zal mededelen. 

vierde hij zijn gouden priesterfeest, op 
de dag van de inhuldiging van koning 
Willem III werd hij benoemd tot ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Franciscus Antonius de Wijs was in 
1773 te Den Bosch geboren. Zijn vader 
was wijnhandelaar. Hij woonde op de 
Markt, zijn geboortehuis viel in 1944 
aan het oorlogsgeweld ten offer. Na 
zijn studietijd te Leuven hoorde Frans 
de Wijs tot de eerste leerlingen van het 
Bossche seminarie. In 1799 werd hij 
priester gewijd te Emmerik door de toen
malige bisschop van Roermond, die 
daarheen de wijk had genomen. Frans 
de Wijs werd kapelaan te Veghel; na de 
dood van deken du Messie van Boxtel in 
1811 heeft kapelaan de Wijs zichzelf tot 
pastoor van Boxtel kunnen . benoemen, 
daar hij inmiddels belast was met het 
bestuur van het Bossche diocees. Tijdens 
de ballingschap van de vicaricus aposto
licus van Alphen, n.l. van 1810 tot 1814, 
heeft Franciscus de Wijs, eerst vanuit 
Veghel, later vanuit Boxtel het bisdom 
bestuurd. Dit was de geheimzinnige last, 
die hem op de schouders was gelegd, 
welke slechts aan weinige ingewijden be
kend was. In 1831, bij de dood van Vi
caricus van Alphen werd deken de Wijs 
andermaal tot het Bestuur van het bis
dom geroepen, zij het slechts voor korte 
tijd. 
Deken de Wijs was door vele banden 
met Boxtel verbonden, het landgoed 
Eikenhorst hoorde aan zijn beide jong
ste broers. Jachtrust was het zomerver
blijf van zijn broer Hein, de bekende 
Brabantse voorman. Met grote voort
varendheid heeft deken de Wijs de oude 
collegiale kerk, die aan de katholieken 
was teruggegeven, maar grotendeels tot 
een ruïne was geworden, doen herstel
len. Hij heeft de kerk verrijkt met het 
vroegere barokke hoogaltaar, de prach
tige zilveren monstrans, welke thans nog 
aanwezig is, het machtige uitstekende 
orgel, dat door de bekende fa. Smits uit 
de Reek werd gebouwd. Verschillende 
hoge waardigheden heeft hij vervuld. 
Eerst op het laatst van zijn leven heeft 
deken de Wijs de huidige pastorie be
trokken. In 1852 werd hij opgevolgd door 
pastoor G. Wilmer, Deken de Wijs over
leed in 1853. 
De lezing werd met grote aandacht door 
de aanwezigen gëvolgd. 



Historische Verrekijker 
RAMPEN DIE HET CLARISSEN-

KLOOSTER TROFFEN. 

"Geloofd moet God zijn, die 
ons heeft geslagen en we
derom gezalfd". 

In 1540 werden de Boxtelse Clarissen 
heftig in hun vroom bestaan gestoord 
door de grote dorpsbrand die op Drie
vuldigheidszondag na de H. Bloedoro
cessie, uitbrak. Met 160 huizen werd 
toen ook het klooster en de kloosterkerk 
geheel in as gelegd. 
Het memorieboek der Clarissen tekent 
aan, dat de zusters voorlopig een on
derkomen vonden in een washuis en een 
"kleyn hoenderhuijsken", die bij de 
brand gespaard waren gebleven. 
Maar in hetzelfde jaar nog werd Sinte 
Lijsbettendale door de vrijgevigheid der 
Boxtelse ingezetenen herbouwd. Met 
dankbaarheid hebben de zusters de na
men van deze weldoeners vooraan in het 
memorieboek opgetekend: het waren 
Bartholomeus de Mommer, Walraven 
van der Elst en Joost Blommaerts. Zij 
worden daar genoemd "drie waerde va
ders, die uijt liefde Godts ons arm con
vent wederom opgetimmert hebben door 
hun eijgen aalmoesen en hulpe van an
dre goede menschen, en sij sijn fonda
teurs van het arm verbrant clooster 
waerom dat men ten eeuwige daoen voo; 
hun bidden sa!. . . . . .  " 

"' 

Nauwelijks was het klooster uit zijn as 
herrezen of Maarten van Rossum over
viel met zijn Gelderse benden ook de 
baronie van Boxtel. De soldaten ver
schaften zich met geweld toegana tot het 
klooster; het werd uitgeplunderd en van 
alle goederen beroofd, welke de zusters 
nog uit de brand hadden kunnen redden 
Het is na deze mededeling dat in het 
�emorieboek deze deemoedige Iofprij
zmg staat opgeschreven: 
"Gelooft moet Godt sijn, die ons heeft 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 29 Maart tot en met 4 April 1949. 
GEBOREN: Mechelina W. G. M. doch
ter van A. P. A. Pennings en W. M. 
Be�s - Gerardina M. dochter van P. J. 
Eltmk en Fr. M. Sips - Hendrika P. J. 
M. dochter van A. J. v. Kleef en J. M.
A. v. cl. Broek - Elisabeth J. M. doch
ter van P. Waals en C. M. v. cl. Heij
den - Adrianus H. zoon van A v 
Vreede en P. M. v. Gils - Adrianu� c·
P. M. zoon van P. J. v. Beeck en A .. M:
Meulensteen - Philip Fr. zoon van D. 
G. Me. Curdy en A. J. J. M. Crols -
Maria C. E. J. dochter van J. W. Maas 
en J. H. v. cl. Meijden - Vincentius F J 
l 1. M. zoon van Fr. Hazen berg en B. ·c:
Nouwens. 
ONDERTROUWD: Christiaan H.
Berman en Maria G. van Helvoort
Adrianus de Backer en Cornelia H. van
Hal - Albertus M. van Summeren en 
Maria J. van de Sande 
GEHUWD:. Michael P. M. C. Schelle
kens .;n Petronella M. L. van der Weijst
- \X dhelmug C. van der Pol en Maria
A. van Dooremalen Frans C van 
Dommelen en \X'ilhelmina A. Knijpers. 
OVERLEDEN: Petrus Martinus Voets 
oud 52 jaren - Cornelia Wilhelmind 
Brans, oud 76 jaren - Joseph van Son 
oud 71 jaren. 

Distributie=Nieuws 

Na-uitreiking bonkaarten voedingsmid
delen 905, textielkaarten 905 en toeslag
kaart.en MD 905/906 en 907/908 voor 

aanstaande en jonge moeders. 
De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat 
de na-uitreiking van de· bonkaarten 905 
textielkaarten 905, alsmede toeslagkaar'. 
ten MD 905/906 en 907/908 voor a.s. en 
jonge moeders zal plaats vinden voor de 
gemeenten 's Hertogenbosch, Vught, Hel
voirt en Haaren uitsluitend in het Kring
kantoor. 
Voor de gemeenten Boxtel, Schijndel, 
Liempde en Esch heeft .de na-uitreikino 
plaats in het Distributiekantoor Buraal�� 
ker 3 te Boxtel, op Vrijdag 8 April 1949 
voormiddag de letters A t.e.m. K. en na
middag de letters L. t.e.m. Z. 
Uitreiking bonkaarten 909 en toeslag
kaarten MD 909/910 voor aanstaande 

moeders. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat 
in het tijdvak van 10 April tot 30 Juli 
1949 voor de gemeente 's-Hertogenbosch 
en in het tijdvak van 10 April tot 4 Juni 
1949 voor de overige aangesloten ge
meenten de bonkaarten voedingsmidde
len 909 geldig ingaande 31 Juli 1949 en 
de toeslagkaarten MD. 909/910 voor 
aanstaande moeders zullen worden uit-
gereikt aan de bekende kantoren en uit
reiklokalen. 
Uitgereikt worden de kaarten: 
KA, KB en KO 909 voor niet-zelfver-

zoroers 
LA en LB 909 voor zelfverzorgers vlees; 
MD 909/910 voor aanstaande moeders. 
Voor een uit te reiken bonkaart voe
dingsmiddelen dient de inwisselingsbon 
K/L 905, welke links bovenaan de' bon
kaart 905 voorkomt, met daaraan be
vestigd het strookje, waarop de dag van 
afhalen is afgestempeld, los te worden 
aangeboden. 
Medegebracht dienen te worden de 
Tweede Distributiestamkaarten, alsmede 
de hierboven genoemde inwisselings
bonncn. 

Attentie. 
De be,1,cheiclen dienen onmiddellijk bij de 
uitreiking te worden gecontroleerd. Re
ciames, welke worden ingediend nadat 
het uitreiklokaal eenmaal is verlaten, zul
len niet in behandeling worden genomen 
In verband met de lange geldigheidsduur 
der bonkaarten voedingsmiddelen 909, 
wordt het publiek er op gewezen de bon
k.urten zorgvuldig te bewaren. 

geslaegen en wederom gesalft, gelooft 
moet Hij wesen in der eeuwigheijd. 
Amen". 
Gedurende de troebelen van de 80-jarige 
oorlog werd de Meierij herhaaldelijk 
door soldatenbenden overvallen; plun
deringen en brandschattingen door de 
Staatse troepen, werden afgewisseld 
door wandaden van de muitende Span
jaarden. Het platteland lag voor deze 
geweldenarijen onbeschermd, alleen de 
ommuurde steden boden veiligheid. 
Het verblijf van menige kloostergemeen
schap werd door deze toestanden buiten 
de steden vrijwel onhoudbaar, in 1578 
zien wij dan ook de Boxtelse Clarissen 
de wijk nemen naar Den Bosch, waar zij 
onderdak vonden bij haar medezusters 
de Clarissen op de Papenhulst. 

' 
Het klooster te Boxtel was nu wel ver
laten, maar het slot was blijkbaar niet 
opgeheven. Mogelijk heeft hierop be
trekking een akte van 14 Maart 1607, 
waarbii Pater Henricus Sedulius minis
ter-provinciaal van de minderb�oeders, 
aan de baron van Boxtel Gerardus van 
Horn, verlof geeft om h�t klooster van 
Boxtel binnen te gaan. 
Het twaalfjarig bestand, dat in 1609 was 
begonnen, bracht orde en rust in de 
Meierij terug. De Clarissen dachten er 
over om naar Boxtel terug te keren, 
maar ongetwijfeld had St. Elisabethsdal, 
doordat het meer dan dertig jaren leeg 
had gestaan, veel geleden. 
Allerwege zal men de zusters bij de 
wederopbouw van het klooster hebben 
geholpen. Een aanduiding daarvoor 
vindt men in de rekening van de provi
seurs en meesters van de Tafel van de 
H. Geest over den jare 1610: ,,Opten
selven dach (7 Mei 1610) aenden sus
ters van Boxtell gegeven om goidswill 
tot optimmeringe van hen convent: 1 
mud rogge". 
Over de terugkeer van de zusters in het
Boxtelse klooster een volgende maal. 

Vo0r de goede gang van zaken wordt 
de Jandacht van het publiek er op ge
vesti:�cl de bescheiden af te halen op de 
juiste datum, welke is afgestempeld in 
het vakje naast de inwisselingsbon. Per
,on,,n, welke niet op de juiste dag hun 
bescheiden komen afhalen, worden ver
wezen naar de na-uitreiking welke t.z.t. 
r.og r«,der zal worden bekend gemaakt.
OFF!ClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 10'- 23 April 1949.
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Voedingsmiddelenkaarten 905: 
081 Vlees (A, B, D)- 100 gram vlees. 
082 Vlees (A, B) 400 gram vlees. 
083 Vlees (D) 100 gram vlees. 
085 Algemeen (A, B, D),250 gram boter, 

margarine of vet. 
086 Algemeen (A, B) 250 gram boter, 

margarine of vet. 
087 Algemeen (A, B) 200 gram kaas 

of 250 gram korstloze kaas. 
092 Algemeen (B) 500 gram boter, 

margarine of vet. 
094 Algemeen (D) 125 gram boter, 

margarine of vet. 
095 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstlozc kaas. 
Tabakskaarten 903: 
73, 74 Tabak (QA) 2 rantsoenen siga

retten of kerfta bak. 
75 Tabak (QC) 2 rantsoenen sigaret-

ten of kerftabak. 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 905 (bijz. arbeid) 
a.s. moeders en zieken). 
Geldig zijn de bonnen, gemerkt met de 
letter K. 
(De letters achter de bonnummers ge
ven de kaarten aan, waarop de betref
fende bonnen voorkomen). 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 8 April a.s. worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen 069, 070, 
071, 073, 076, 077, 078 en 079 van de 
bonkaa1·ten 903 en de bonnen 62, 65, 68 
en 71 van de tabakskaart QA 903 kun
nen worden vernietigd. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Zwaluw V.F.C. - Boxtel 4 - 1 
R.K.J.V.V. - Boxtel 3 2 - 1 

Boxtel (in oude formatie) heeft Zondag 
met 4-1 van de sterke 2e klasser Zwa
luw-V.F.C. verloren. De Rooclwitters 
hebben de Zwaluwen niet onverdienste
lijk partij gegeven, doch hebben de ge
hele wedstrijd door enkele kapitale fou
ten gemaakt, die het verloop van deze 
ontmoeting sterk hebben beïnvloed. 
Daar was allereerst de schromelijke over
schatting van de tegcnstamlers, die zeer 
zeker een technische superioriteit aan de 
dag legden, maar wie het toch nog wel 
aan zoveel stootkracht ontbrak, dat ze 
door zelfbewuster spelende verdedigers 
beslist in bedwang gehouden hadden 
kunnen worden. 
Voorts waren daar de grote dekkings
fouten, waaraan de binnenspelers zich 
telkens opnieL1w bezondigden en die de 
tegenstanders keer op keer de gelegen
heid gaven de verdediging van Boxtel uit 
positie te spelen en .. . . . .  niet te missen 
kansen te scheppen. Vrijwel de gehele 
wedstrijd door hebben de Roodwitters 
deze verkeerde speltactiek laten voort
woekeren, waardoor Zwaluw vrij gemak
kelijk en regelmatig een verdiende 4-1 
overwinning kon behalen, want men 
bleef heer en meester op het middenter
rein, waar zonder enige moeite aanval 
op aanval kon worden ingezet. 
Tenslotte mankeerde het Boxtel nog aan 
voldoende stootkracht, want waren de 
schutterscapaciteiten evenredig geweest 
aan de ijver, waarmee men ondanks al
les nog openingen trachtte te vinden, 
dan waren Zwaluw's vier • doelpunten 
zonder twijfel nog onvoldoende geweest 
voor een zege. Nu bleven de mooiste 
kansen onbenut en bleven beide punten 

in Vught. Zwaluw zal ze zeker goed 
hebben kunnen gebruiken. 

-0-

Boxtel 3 verloor vrij onverwacht de wed
strijd tegen R.KJ.V.V., dat op keurige 
wijze revanche nam voor de in Boxtel 
geleden 5-1 nederlaag. 
Het kampioenschap is dus nóg geen feit 
geworden. Wellicht zal de Zaterdag te 
spelen wedstrijd tegen D.V.G. in een 
overwinning eindigen en eindelijk de fel 
begeerde titel opleveren...... Maar de 
D.V.G.-ers zijn er de mannen niet voor
om de overwinning cadeau te geven, zo
dat er een spannende kamp verwacht 
mag worden, die weinige voetballiefheb
bers zullen willen missen 
De wedstrijd wordt op eigen terrein ge
speeld en vangt aan om 5. uur. 

-0-

Boxtel 1 speelt Zondag de laatste (thuis-) 
wedstrijd in de bekerronde tegen Ons 
Vios uit Tilburg. Een ontmoeting, waarin 
slechts een klein krachtsverschil te ver
wachten valt, en die een aardig slot aan 
deze bekerronde kan geven. 
K. S. V. ,,O.D.C." 

A.s. Zondag: Tivoli - O.D.C.
terrein Eindhoven.

Deze wedstrijd is van het allergrootste 
belang, want de verliezer is practisch 
uitgeschakeld voor de hoogste titel. 
Wanneer de O.D.C.ers, met hun onge
twijfeld goede technische capaciteiten, 
de nodige strijdlust aan de dag leggen, 
dan is er veel kans dat zij blijven mee
doen met de matecloren. Voor de onge
tw_ijfeld grot_e schare supporters, die de
reis naar Emdhoven zullen maken, zij 
medegedeeld, dat de wedstrijd wordt ge
speeld op het Eindhoventerrein aan de 
Aalsterweg. 
De supporters worden verzocht zich op 
het terrein bijeen te scharen. 
O.D.C. - JUNIOREN.
Het A-elftal speelt Zondag vóór de wed
strijd Tivoli-O.D.C. tegen de A-junio
ren van de eerste klasser Eindhoven. 
Waarschijnlijk gaat ook 'n elftal uit de 
jongere garde mee. 
O.D.C. B speelt in Schijndel de belang
rijke wedstrijd tegen Avanti. • 
De overige wedstrijden zijn Zaterdag: 
3 uur: O.D.C. 7-Boxtel 5

O.D.C. 8-Avanti 5

Schijndel 8-O.D.C. 9
en Irene comb.-O.D.C. comb.

PROMOTIE-DEGRADATIE 
, 4e KLAS K.N.V.B. 

D.V.G. - Ravenstein
A.s. Zondag zal D.V.G. in de wedstrijd
tegen Ravenstein haar vierdeklasseschap 
te verdedigen krijgen. Ongetwijfeld geen 
gemakkelijke opgave, doch met inspan
ning van alle krachten is het zeker mo
gelijk beide kostbare punten in Liempde 
te houden. 
Veel succes D.V.G.-ers. Liem'pde .reken1
op jullie! 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Palmzondag, 10 April 1949. 
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, terwijl de H. 
Mis van 9 uur wordt opgedragen voor 
een bizondere intentie. 
Vandaag voor de Hoogmis zal de palm 
worden gewijd. Ook aan de gelovigen 
zal de palm worden uitgereikt vanaf de 
communiebank. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 
schaal voor het Heilig Land, terwijl de 
2e schaal gaat voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke beide collec
tes ten zeerste in de milddadigheid van 
de gelovigen worden aanbevolen. 
Vandaag na de Hoogmis om kwart voor 
12 Mariagarde in de kapel op Duinen
daal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Lijdens
meditatie. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zal er 
biechtgehoorcl worden des morgens on
der de H.H. Missen en Woensdagavond 
van 6 uur tot half 8. 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 er gelegen
heid om te biechten na de middag van 
half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Op Witte Donderdag begint de 1-1. 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 uu1· zal ook de I-1. Communie worden 
uitgereikt, maar niet na de 1-1. Mis. 
Dondercbg zal gedurende de gehele dag 
het Allcrheiigste ter aanbidding worden 
uitgesteld. Des avonds om half 8 Lij
densmeditatie. 
Op Goede Vrijdag beginnen de plechtig
heden om half 8. Onder deze plechtig
heden wordt ook aan de gelovigen ge
legenheid gegeven het Kruis te vereren. 
L:itcn wc allen zoveel mogelijk hieraan 
deelnemen. Des middags om 3 uur kruis
weg voor de kinderen. 
Zoals andere jaren kunnen wij het scho
ne gebruik aanbevelen om op Goede 
Vrijdag om 3 uur in de huisgezinnen, 
fabrieken en werkplaatsen enige ogen
blikken stilte te bewaren en te bidden 
5 Onze Vaders en \'veesgegroeten met 
het schietgebed: 11\'vij aanbidden ' U 
Christus en loven U, omdat Gij door 
Uw H. Kruis de wereld verlost hebt". 
Des avonds om 7 uur plechtige Kruis
weg, waarna zegen en verering van de 
relikwie van het H. Kruis, terwijl gezon
gen wordt lied No. 20: 0 mens, ziet 
gij het kruisbeeld. 
Op Goede Vrijdag is het geboden vas
ten- en onthoudingsdag. Men mag dus 
op die dag slechts eenmaal een volle 
maaltijd gebruiken en het gebruik van 
vlees en jus uit vlees is op die dag ver
boden. 
Op Paaszaterdag wordt het Paasvuur ge-

wijd des morgens om 7 uur, waarna. wij
ding van Paaskaars en Doopvont. Daar
na volgt de Plechtige Paasmis. 
Op Paaszaterdag is het gebruik van 
vlees en jus uit vlees verboden tot 
's m_icldags twaalf uur. Volgens oud ge
brmk zal Paaszaterdag des middags om 
5 uur het Hoogfeest van Pasen plechtig 
worden ingeluid. 
A.s. Woensdag is het de 8e Woensdag
in de noveen tot St. Jozef. 
Dopen iedere dag van half ·3 tot 3 uur.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johannes en Louis van 
Rooij; z.a. gel. mndst. voor Marinus v. 
d. Broek; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Josephus Schalks; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Johanna Smits-Zevens vanwe
ge cl� St. Elizabethvereniging; om half 8 
gel. Jrgt. voor Wilhelmina Timmermans
v. cl. Langen berg; z.a. gel. mndst. voor 
Jacobus v. d. Broek; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Maria v. cl. Miezen-v. d. 
Akker; om half 9 gez. mnclst. voor Al
fonsus van Vlerken 
DINSDAG: om k:.Vart voor 7 gez. 
mndst. voor Cornelis v. d. Besselaar; z.a. 
gel. H. Mis voor Petronella Verdonck
v. cl. Koevering; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Maria van Ham-van Erp; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Wilhel
mus Traa vanwege de kleinkinderen; om 
half 8 gel. jrgt. voor Adrianus v. d. 
Leest en Johannes de zoon; z.a. gel.
mnclst. voor Hendrica Hobbelen-van 
Heesch; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Johannes van Houtum; om half 9 gel. 
jrgt. voor Theodorus van Son en Johan
na Horsten. 
WOENSAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Justinus v. d. Eerden; z.a. gel. jrgt. 
voor Elizabeth v. cl. Struyk-v. Mens
voort. H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Christina v. cl. Heuvel; H. Bloedkapel 
gel. 1-1. Mis voor Christina v. d. Ven 
Schouten vanwege de verzekering St. 
Willibrord; om half 8 gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië vanwege Maria's 
Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis voor 
Antonius Pijnen burg; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Cornelis van Kessel; om 
half 9 gez. mndst. voor Johanna Smits
Zevens. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag, Dinsdag en Woensdag H. Mis 
voor Petrus van Zaaien. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Ernest Franciscus Maria 
Mutsaerts geb. te Tilburg en won. te 
Moergestel en Maria Theresia Emilie 
Janssens, geb. te Tilburg en won. te 
Moergestel; Adrianus de Backer, geb. en 
won. te Oisterwijk (St. Petrus) en Cor
nelia Henricz. van Hal, geb. en won. in 
deze parochie, waarvan heden de 2e af
kondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen, waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Palmzondag, 10 April 1949 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om 10 uur palmwijding 
en -uitdeling, processie en hoogmis. Een
ieder kan vóór de processie een gewijd 
palmtakje komen halen, en aan de pro
cessie deelnemen. Tekstboekjes, waarin 
men heel de plechtigheid kan volgen, 
zullen worden klaargelegd. Men wordt 
verzocht deze boekjes na afloop te laten 
liggen. De Gidsen en Kajotsters nemen 
plaats aan de Evahgeliekant, de Verken
ners en Kajotters aan de Epistelkant. 

1 e Schaal is vandaag voor het Heilig 
Land, en de 2e schaal voor de Bijzon
dere Noden. 

Na de hoogmis GEEN Santa Teresa 
en Jongens H. Familie. 

Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen 
in Indië. 

Dinsdag - om 8 uur vergadering van 
de propagandisten van de H. Familie 
voor meisjes in de Ark. 

Woensdag - de laatste van onze ne
gen Woensdagen". Gelegenheid o� te 
biechten van 3 tot 4 uur en van 6 tot 
8 uur. 

Donderdag - WITTE DONDER
DAG - herdenkingsdag van de instel
ling van de H. Eucharistie. 

De H. Communie wordt uitgereikt om
half 7

! 
om 7 uur, en onder de plechtige 

H. Mts, welke om half acht begint.
Des middags om 3 uur H. Uur-oefe

ning voor de leden van de H. Familie 
voor Moeders en Gehuwde Vrouwen en 
voor de H. Familie voor Meisjes. 

' 
Des avonds om half 8 laatste LIJ

DENSMEDITATIE 
Nu de mannen des nachts ter aanbid

ding komen, vragen wij met des te meer 
aandrang de vrouwen en meisjes, over
dag te komen. 

Vrijdag - GOEDE VRIJDAG - her
denking van de Dood en Begrafenis van 
onze Verlosser en Zaligmaker Jezus
Christus. Geboden vasten- en onthou
dingsdag!! De H. Dienst begint om half 
acht. 

Des middags om kwart over 3 Kruis
wegoefening voor de schoolkinderen. 

En om half 8 Kruisweg voor alle an
dere parochianen. 

Na de H. Dienst van 's morgens, als
ook na de Kruisweg 's avonds, is er ge
legenheid de relikwie van het H. Kruis 
te vereren. 

Zaterdag - PAASZATERDAG - om 
kwart over 7 wordt het Doopwater ge
wijd, en omtrent 8 uur begint de plech
tige H. Mis. 

Om half 10 wordt het gewijde water 
uitgedeeld. 
Het is die dag onthoudingsdag tot des 
middags 12 uur (dus in de voorrnidda� 
is het verboden vleesspijzen te ge
bruiken). 

Biechturen van 3 tot 4 en van 6 
tot 8 uur. 

N.B. Gedurende deze week is er ook 
des morgens gelegenheid tot biechten: 
behalve op Goede Vrijdag. 

ZONDAG: 6 uur !.cl. voor Johanna 
van Zon-v. d. Grienclt, vanwege de Broe
derschap van de H. Eik; 7 uur l.d. voor 
Jan v. cl. Nosterum, vanwege het Apos
tolaat des Gebeds; 8 uur 1.d. voor 
Adriaan Kerkhof, vanwege St. Raphaël; 
kwart over 9: l.d. voor overleden vader 
(A); 10 uur de hoogmis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 

MAANDAG 11 April: 7 uur I.m. voor 
Maria v. d. Langenberg-v. d. Meyden; 
Maria-altaar l.j. voor Henricus van 
Weert; Familiealtaar l.d. voor Jan v. d. 
Nosterum vanwege oom en tante; kwart 
voor 8 I.m. voor Piet Voets; zijaltaar I.m. 
voor Jan v. Berkel; half 9 I.m. voor 
Frans Veroucle. 

DINSDAG 12 April: 7 uur I.m. voor 
Elisabeth de Kort-v. d. Elst; Maria-altaar 
l.j. voor Henricus van Eik; Familiealtaar
!.cl. voor Cornelis Strijbos en echtgenote; 
Kwart voor 8 I.m. voor Johannes v. d. 
Horst; zijaltaar I.m. voor Jan Raayma
kers; half 9 !.cl. voor Wilhelmus J. v. 
Eyndhoven, vanwege P.T.T. Boxtel en 
01ngeving. 

WOENSDAG 13 April: 7 uur gef. 1.d. 
voor Mej. Wilhelmina van Oerle en haar 
afgestorven familie van Oerle-van Nue
nen; Maria-altaar l.j. voor Martinus van 
Eynclhoven; Familiealtaar l.j. voor Ro
salia Herrnes-Schüller; kwart voor 8 I.m. 

Ervaringen van een schoolarts 
VIII. 

Zou er één onderwerp zijn, waarover 
meer vooroordeel en vooringenomenheid 
bestaat, minder zelfstandige' beoordeling 
dan over de kleding? 
Het zou de moeite waard zijn om als 
medicus deze stelling te bewijzen, maar 
het zou hem nooit gelukken te overtui
gen. En toch, wie een aantal jaren gele
den door een warenhuis wandelde en de 
inventaris opnam van alle kledingstuk
ken van toen en wie nu een totaal over
zicht bestudeert van alle boven- en on
derkleding, moet erkennen, dat e1· enorm 
veel vereenvoudigd is. Moderne hygiëne 
heeft veel traditie verdrongen. Aller
minst mag beweerd worden, dat tegen
woordig geen hygiënische bezwaren 
zouden kunnen worden ingebracht tegen 
de kleding. 
Een eenvoudig voorbeeld is het verdwij
nen van de strooien zomerhoeden voor 
mannen, terwijl iedereen tegen directe 
felle zonbestraling op het hoofd zich be
schermen moet. 
Maar laten wij ons beperken tot de kle
ding in hygiënisch opzicht van het 
schoolkind. Daartoe nodig ik U uit met 
schoolarts en schoolverpleegster een 
denkbeeldig bezoek te brengen aan de 
eerste de beste klas van leerlingen, het
zij kleuters, hetzij grote jongens of meis
jes. \\/ij doen dat clan op een dezer !en-. 
tedagen, waarvan je daags te voren niet 
voorspellen kunt of het morgen warm of 
koud zal zijn dan wel regen of een 
orkaan van droge stofwolken zal geven. 
Voor we de klas binnengaan, hebben wij 
even inspectie gehouden in de gang; 
veel ove1·jassen hangen er niet en veel 
schoeisel staat er niet. 
En nu naar binnen? Och, dat mogen wij 
vandaag wel doen, want wij komen eigen
lijk nooit helemaal onverwacht meer. 
Het onderwijzend personeel kent ons, 
maar ook de kinderen kennen ons. Wij
hebben immers langzamerhand al die 
gezichtjes leren kennen en veel meer 
dan de gezichtjes. De kinderen zijn ook 
niet bang meer van ons, als we maar 
geen witte jas aan hebben en met geen 
dokters-inventaris komen aandragen; 
vooral geen spuitjes! (Over het "waar
om" praten wij later nog). 
Wij letten vandaag ook alleen op de kle
ding; geen inspectie van de huid of de 
haren en zoveel andere dingen. 
Daar zit er eentje met een windjak aan, 

tot boven dichtgeknoopt. Even los ma
ken en dan komt er een overvest voor 
de dag; daaronder een echte wollen trui 
Het is niet zeldzaam, dat er nog een das 
om de hals slingert. 
Er is een ander met een dikke jas aan, 
daaronder een trui en wij weten, dat 
vele kinderen gebreid ondergoed dragen� 
Al die kinderen zitten in de klas met 
clezelfcle kleding aan, waarmede zè straks 
naar huis lopen of hollen. Van tweeën 
één: het is of binnen warmer of bui
ten! Meestal binnen, vooral in de latere 
uren. 
Zonder nader te beschouwen, welke 
eisen aan de kleding gesteld moeten wor
den, is het vanzelfsprekend verkeerd om 
èn binnen èn buiten dezelfde kleding te 
dragen. 
Waarom? 
Het allergrootste misverstand bestaat in 
de waarde, die aan de kleding wordt toe
geschreven, want niet de kleding of de 
toestand van buiten of binnen moet het 
uitgangspunt zijn, maar de huid. De huid 
is een allerbelangrijkst orgaan en een 
van haar vele opdrachten is de regeling 
van een gelijkmatige lichaamstempera
tuur. Normaal moet de huid geholpen 
worden bij de bescherming van het 
lichaam tegen koude, omdat de lichaams
temperatuur hoger is dan die der omge
ving. Die hulp nu geeft de kleding. 
Maar, pas op, het zijn de kleren niet, die 
ons verwarmen! Neen, het is de lucht 
of liever het zijn de luchtlagen tussen 
de verschillende kledingstukken, die 
onze lichaamswarmte tegen afkoeling 
beschutten. 
Op de tweede plaats zijn het niet de 
hoeveelheid kleren, die de afsluiting be
werken, maar de soort van kledingstof
fen heeft de meeste betekenis. Iedereen 
weet, dat wol het beste verwarmt, dat 
wil zeggen, dat wollen stoffen het meest 
afsluiten, isoleren. Wol beschut ons 
daarom evenzeer tegen koude als tegen 
warmte! 
Wat er nu ve:anclert bij de w!sselin!:l va�temperatuur m onze omgevmg, ot WIJ 
dus buiten in de koude lopen of bin
nen in de warmte zitten bij dezelfde 
kleding, zoals het geval was met onze 
kinderen in de klas, de kleren verande
ren niet, maar de huid verkeert onder 
andere omstandigheden. De huid moet 
zich aanpassen. Hoe doet ze dat? 

J. B. DEELEN 



voor Willem Mathijsen; zijaltaar l.j. voorGerardus Elissen; half 9 pl. .gez. d. toteen bijzondere intentie. DONDERDAG 14 April: half 8 gez.d. voor Jan van Susante. VRIJDAG 15 April: half 8 de plech-tige gez. dienst. ZATERDAG 16 April: ± 8 uur gef.gez. j. voor de Eerw. Broeder Theodorusvan Breugel. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. Palmzondag, 10 April 1949.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel·zijn der parochie; 10 uur jrgt, voo1· Martinus Verbruggen, Anna Maria de hsvr.MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannesv. Lange en Joanna de hsvr. DINSDAG: half 8 jrgt. voor JoannesVervoort. WOENSDAG: half 8 jrgt, voor Henricahsvr. van Joannes Vervoort. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor 1-lenricus v. d. Eerden en Regina de hsvr.VRIJDAG: wordt om 7 uur het Allerheiligste uitgesteld en begint de plechtigheid om half 8. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelisv. d. Velden en Adriana de hsvr. 

Deze week zullen geschieden: 
Zondag, Maandag en Dinsdag H. Misals zevende van Cornelia Brans. Maandag mndst. voor Adrianus v. Oirschot.Dinsdag mndst. voor Adriana v. Kessel.Woensdag mndst. voor Joannes v. d.Eerden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Palmzondag, 10 April 1949. 
ZONDAG: 7 uur 1-1. Mis vanwege Elisabeth-Stichting voor Maria Maas-v. d.Langen berg; half 9 H. Mis tot intentiev. d. parochianen; 10 uur Palmprocessie,daarna Hoogmis als plechtig jrgt. voorMaria Antonia v. Beers. De eerste schaalis voor de helft voor het H. Land en deandere helft voor onze eigen kerk; de 2de schaal is voor B. N. Vergadering van St. Vincentius-vereniging; half 3 Lof met rozenhoedje, omGod's zegeningen te verkrijgen overOrion en de kapel van Stapelen. MAANDAG: 7 uur I--1. Mis vanwegeExport-Centrale voor Harry v. Dijk; 8uur jrgt. voor Marinus Veroude. DINSDAG: 7 uur jrgt., waarbij de kerkmet 'n kaars wordt vereerd voor Johannes v. d. Pas, Antonia Boons en AntoniaMaria v. Asveldt hsvrn.; 8 uur jrgt voor Antonius v. d. Meijden. WOENSDAG: achtste van de negenWoensdagen ter ere v. d. H. Jozef tothulp voor Jozef Kardinaal Mindszentyen tot bekering van de Communisten;7 uur jrgt. voor Franciscus • v. Beers; 8

uur wekelijkse H. Mis voor mevr. Ma
ria Maas-de Werd. DONDERDAG, genaamd Witte Donderdag ter ere v. d. Goddelijke Zaligmaker, die op deze dag de eerste H Misheeft gelezen en aldus het H. Sacrament des Altaars heeft ingesteld; 7 uurgez. H. Mis vanwege de GodvruchtigeVereniging ter ere van de H. Theresiatot intentie van de leden. 's Avonds half8 slot van de lijdensmeditaties. 
VRIJDAG, genaamd Goede Vrijdag terere van Jezus voor ons gestorven aanhet Kruis; 3 uur wordt een ieder uitgenodigd door gebed de dood van Christuste g�denken, ·111 de kerk beginnen we het rozenhoedje alsdan te bidden en in processie op te trekken naar de Calvarieberg, 
's Avonds samenkomst in de kerk tehalf 8 voor het gezamenlijk bidden vande H. Kruisweg en daarna de zegen tegeven met de relieken va11 het H, Kruis.
ZATERDAG, genaamd Paas-Zaterdag,beginnen we de plechtigheid te half 7met de profetieën en 7 uur het wijdenvan het doopwater en half 8 gezongenmndst. voor Johanna v. Heerebeek-de Beer. Na de middag biechthoren vanaf2 uur, en vanaf 5 uur in de beide biechtstoelen. 
Op Paasdag vóór de middag wordt geenbiecht gehoord. In deze dagen moet een ieder aan zijnPaasplicht voldoen, Voor gezonde mensen eindigt de Paastijd met Beloken Pasen. 
Een ieder is in de gelegenheid om tevoldoen aan de verplichting om minstens15 cent te offeren in de bus van St.Theresiakapel, in de bus waarop te lezen staat: ,,dispensatiegeld" wegens het gebruik van vlees op sommige Zaterdagenvan de Vasten. 30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Jan Johannes Schut te Oistenvijk,Godefridus v. Oirschot in de parochievan de 1-1, Petrus te Boxtel, Gijsbertus v.Beers te 's-Hertogenbosch en MariaMaas-v, d. Langenberg alhier overledenen voor Johanna Kruyssen-Mol, bediend, Voor eèn zieke wordt elders een H. Mis opgedragen. Ten slotte zullen wij binnenkort ook gedenken het zilveren feest ter gedachtenis van de H. Bloeddoek, wijl deze 25jaren geleden uit Hoogstraten is teruggehaald met goedkeuring van Zijne Heiligheid de Paus. 
Door het H. Doopsel zijn kinderen van 
God geworden: Johannes Marinus, zoonvan G. v. d. Heijden-v. Gestel; Maria,Cornelia, Elisabeth Josephina, dochtervan Josephus Maas-v. d. Meijden. MogeGod hen bewaren. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

Palmzondag, 10 April 1949. 

ZONDAG: 6 uur 1. mndst. voor deWed. Johanna Maria Theod. v. d. Meijden; half 8 I.m. tot welzijn der parochie, onder deze H. Mis de plechtige H. Communie der kinderen; 10 uur z.j. voor deWeled. Heer Godefr. v. Boeckel v.Rumpt; kwart voor 10 Asperges meen wijding der palm. Na de hoogmis uitdeling der prijzen aan de kinderen der plechtige H. Communie. Nam. 3 uur plechtig Lof met hernieuwing der doopbeloften door de kinderen der plechtigeH. Communie en toewijding aan Maria,met tot slot: ,,Te Deum". 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh.v. cl, Sande; half 8 z.j. voor AdriaanAvendonks en Cornelia de hsvr.; 8 uur1. mndst. voor Adr. v. Berkel. DINSDAG: 7 uur z. mndst. Wed Everdina Corn Quinten; half 8 l.j. A;noldusv. Eyndhoven en Arnolda de hsvr.; 8uur l.mndst, voor Anna Weymer. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor deWed. Maria Mart. v. Dijk; half 8 1.mndst, voor Mart, v. Drunen; 8 uur 1. mndst. voor Gerardina v. cl. Koevering.
DONDERDAG, witte Donderdag: uitdeling der H. Communie om 6 uur, half7 en 7 uur; 7 uur z, mndst. voor Corn.Schoenmakers; 's avonds om 7 uur Lijdensmeditatie, waarna te zingen: KomtChrist'nen, komt nader". • " 
VRIJDAG: Goede Vrijdag, de 1 -1, Dienst7 uur; 's avonds 7 uur plechtige Kruisweg-oefening; na deze oefening te zingen: ,,Kruisbeeld, Kruisbeeld"; GoedeVrijdag is geboden ,onthoudingsdag niet alleen, maar ook vastendag. 
Donderdag en Vrijdag onder de H.Diensten processie; de leden der Erewacht worden hierop attent gemaakt. 
ZATERDAG, aanvang der doopvontwijding om 6 uur, de H. Mis om circa 7uur; deze H. Mis z.j. voor Henclr. Verdonk Zaterdagvoormiddag tot 12 uur ishet verboden vlees te gebruiken. 
ZONDAG, Hoogfeest van Pasen: half 7 I.m. voor de levende leden der proc. van Hakendover; 8 uur I.m. tot bijz. intentie; de plechtige Hoogmis te 10 uurtot welzijn der parochie. 
\'(' oensdag namiddag biechthoren van 2-4 uur en van 5 uur tot half 8, eveneens Zaterdagnamiddag. 
Dinsdag onder de H. Mis van 8 uur algemene I--1. Communie der kinderen,voor sommige kinderen ook hun 1 e I -1.Communie; zij komen biechten Maandag, n.l. 's morgens om 8 uur de jongens's nam. om 1 uur de meisjes. 
Op Palmzondag onder de H. Missen col-

t Hiermede geven wijkennis van het vrijplotseling overlijden van onze dierbare Echtgenoot, Vader en Grootvader 

Te koop: M�honiehouten bureau en koperen petroleumlamp. Tongeren 79. 
Te koop: dressoir en theekast. Nieuwe Kerkstraat 13. Te koop wegens plaatsgebrek:twee zware eiken armstoelenen vier stoelen, pluche bekleed, tegen aannemelijk bod. Te bevragen: Molenstraat 19. 

de Heer 
JOSEPHUS MARTINUS 

VAN SON 
Echtgenoot van Mevrouw 

Goverdina Hendriks 
in de ouderdom van 71jaren. 

G. v. Son-Hendriks P. M. v. Run-v, Son Joh. v. Run en zoon Jos. 
Bosscheweg 119. 

Te koop een Radio f 65,- eneen eikenhouten uitschuiftafel f 50,-, grote maat. Van de Loo, Onrooisestraat 66, 

De schoonmaaktijd is aangebroken! Gooi uw oud papier niet weg. Laat het afhalen door Van der Loo, Onrooisestraat G6. Wij betalen ook voor lompen en oude metalen de hoogste prijzen. 
Philips Radio "Philetta" tekoop. Bevragen Deken de Wijsstraat 14, • 
Werkster gevraagd, Deken deWijsstraat 14. 
Te koop: kinderwagen f 25,-, 
kanarie-zangkast met 6 kooien,eiken f 10,-; eiken tafel f 17,50. Wilhelminastraat 4. 
Te koop: 4000 kg prima consumptie-aardappelen. Ant. Langenhuijzen, Renbaan. 

Te koop: een partijtje soep bonen, ook geschikt als zaadbonen; staak-, snij- en stambonen zonder reng, een in primastaat verkerend aanhangwagentje voor de fiets, geheelvan ijzer en met nieuwe banden, bij F. v. Boxtel, Nieuwstraat 84, 
fe koop: nachtkast, spiegel, kinderledikant, 2-persoons ledikant met matras, rooktafel,lamp, salamanclerkacheltje. Bevragen: Prins Hendrikstr. 15. 
Te koop: een toom beste biggen en rode eetaardappelen,bij W. van den Oever, Onrooi 18. 

F. F.M. Kluytmans, 
Arts 

Afwezig 
van Donderdag 12 tot en 
met Zaterdag 14 Aprii. 

De collega's nemen waar. 

lecte met de 1 e schaal voor de Missie in het H. Land. Op 1 e Paasdag het Lof met processie. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag tot Donderdag 7 uur I.m. voorAclr. Vughs en Maria de dochter. 

PAR. ST. WILLIBRORD, ESCH.
Palmzondag, 10 April 1949 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uurHoogmis voor de Parochie, Tweedeschaalcollecte voor 't H. Land, derde voor Bijz. Noden Episcopaat en voor denieuwe klokken. 1 
De palmwijding begint om 10 uur. Na de wijding heeft de Palmuitreiking plaats. Voor de goede orde worden degelovigen verzocht de aanwijzingen derordecommissarissen 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 leggenvoor de communiebank en deze na de Hoogmis komen afhalen. 
Na de middag om 3 uur plechtig Lof,waarna wijding van onze nieuwe klokkendoor· de 1-loogeerw. Heer Deken. Wijverwachten, dat onze Parochianen zoveel mogelijk deze schone en zinrijkeplechtigheid zullen bijwonen. De Hoogeerw. Heer Deken zal de gelovigen toespreken. 
Woensdag van 3 tot half 8 gelegenheidom te biechten. 
Donderdag zal vanaf half 7 de I-1. Communie worden uitgereikt. Om half 8pl. gez. I-1, Mis, waarna processie naarhet Rustaltaar. 's-Avonds om half achtlaatste lijdensmeditatie, waarna OnsHeer in stilte wordt weggebracht. 
Vrijdag, Goede Vrijdag, om half 7 wordthet Allerheiligste overgebracht naar hetRustaltaar, om half 8 beginnen de plecl1-tigheden, waaronder alle gelovigen aansluiten bij de Kruisverering. Gedurendede dag zal het H. Kruis opgebaard zijnen de relikwie van het H. Kruis uitgesteld zijn. 's Avonds om half 8 plechtigeKruisweg, "'.aarna verering van de reli-kwie van het H. Kruis. 
Zaterdag. Paas-Zaterdag, beginnen deplechtigheden om half 7 met de wijding van het vuur, de Paaskaars en de Doopvont. Omstreeks half acht plechtige H.Mis, waaronder gelegenheid om te communiceren. Een half uur na afloop vande plechtigheden kan gewijd water worden afgehaald. Na de middag van 3 tothalf 8 zal een Eerw. Pater biecht horen.Zij, die op Zaterdagen in de vasten gebruik hebben gemaakt van de dispensatie 

r 

zonder de voorgeschreven gebeden teverrichten, worden verzocht met Pasen minstens 15 et. te offeren in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianavan de Ven-v. cl, Struyk; half 9 H. Misvoor Maria Boselie-Verhagen; 10 uurHoogmis voor de Parochie. MAANDAG: 7 uur H. Mis voor AnnaSchoones-v. Bel jouw; 8 uur H. Mis voorAlbertus van Rulo. DINSDAG: 7 uur mnclst. voor AdrianusVerhagen; 8 uur jrgt. voor Cornelis Martinus van den Broek. WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Martinav .cl. Broek-v. Genuchten; 8 uur jrgt.voor Anna Maria van den Broek-v. Kasteren. DONDERDAG: half 8 Gez. H. Misvoor Adrianus van den Braak. VRIJDAG: half 8 Plechtigheden. ZATERDAG:: half 8 gez. gef. jrgt. voorMarinus van den Braak. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. cl. Braak; H. Mis voor Albertus vanRulo; H. Mis voor Henricus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Palmzondag, 10 April 1949. 

De palmwijding begint om half 10, daarna de processie en de Hoogmis. Om 3uur Lof. 
Donderdag: Witte· Donderdag. De H.Communie zal worden uitgereikt omhalf 7 en om kwart voor 7. Om 7 uurbeginnen de plechtigheden. Onder de H.Mis Communie-uitreiken. '.s Middags om3 uur plechtigheid van de Voetwassing.
Om 7 uur Lijdensmeditatie met gezangen. Gedurende de gehele dag Aanbidding van het H. Sacrament. 
Vrijdag: Goede Vrijdag. Verplichte vasten en onthoudingsdag, De plechtigheden beginnen om 8 uur. 's Middags om3 uur plechtige Kruisweg. 
Zaterdag: Paaszaterdag. De plechtigheden beginnen om 7 uur. Begin der H.Mis om ongeveer half 9. Onder de H. Mis wordt communie uitgereikt. 's Middags om 4 uur plechtige Metten van P<1sen, daarna gelegenheid om te biechten. Op Paaszaterdag is het gebruik vanvlees verboden tot 's middags 12 uur. 
ZONDAG: 7 uur 1-1. Mis voor Rudolphus Bernardus \Vortelboer; half 9 voormevrouw Windstosser-Geelen, 
MAANDAG: 7 uur voor Wilhelmus vander Ven; half 8 voor Hans Janssens. 
DINSDAG: 7 uur ter ere van de H. Nicolaas van Tolentino; half 8 voor Caspar van den Aker. 
WOENSDAG: 7 uur voor Wilhelmus van der Ven; half 8 voor Johanna Feldbrugge-Otterbee k. 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT 

ZO JUIST VERSCHENEN 
EN IN ONZE BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR: 
HET LEVEN VAN JEZUS 

door Giuseppe Ricciotti Prijs f '.27,50Uit het Italiaans vertaald door Dr J. Simons S.J.
PASTOR ANGELICUS PAUS PIUS XII 

door Dr. Jan Olav Smit 
"' 

Binnenkort verwacht: 
,,MOEDER" 

Prijs f 17,50 

een loflied op het moederschap, geschreven door Joseph Kard. Mindszenty. Prijs f 5,75
* 

U kunt reeds nu intekenen op 
Dr. JOS. KEULERS BIJBELSE GESCHIEDENIS. 
In 20 afleveringen à f 1.60 per aflevering. U kunt dusop, heel gemakkelijke wijze in het bezit komen van

1 
1 

" Overhemden 
niet alle en, doch onze 

Heren modeafdeling 
biedt U een ruime keuze : 

1000 kg prima eetaardappelen, 1 dragend schaap, 19 April aan telling. M. Timmermans, Munsel 28. 
Mooie zwarte-grijze overjaste koop, flinke maat. BevragenMolenstraat 19. 

Inwoners van Liempde. Billiijkte koop aan onderstaand adres mooie wascommodes en wastafels, compleet met wasstel, dressoirs, buffetten, ledikanten,nachtkastjes, uitschuiftafels, 2arm- en 4 stoelen, kamer- enkeukenstoelen, bloemtafeltjes,linnenkasten, boekenkast, eikenschrijfbureaux, schilderijen,enz. Alles zo goed als nieuw.Adres: Boskant C 115c, naast nieuwe school, St. Oedenrode. 

\. dit schitterend standaardwerk. 
./ 

Overhemden vanaf 
2 boorden f 9.45 
vaste boord • 5.04 

Tricot shirts • 8.45 
Zelfbinders • 0.98 Te koop: een prima v.o. kinderwagen, laag model, roomkleurig. A 31, Esch. 

Te koop: een partij inmaakglazen en 2-persoons ledikant, z.g.a.n. Julianastraat 25. 
Net pension voor heer aangeboden. Bevragen: Molenstr, 19 
R.K. Meisje, 21 jaar, biedt zich aan voor dag en nacht.Kan goed met kinderen omgaan. Brieven onder nr. 38,Molenstraat 19. 
T� koop: een best maalkalfbij H. v. Uden, Kleinderliempde 8, Boxtel. 
Te koop: een in goede staatzijnd kolenfornuis. Breukelsestraat 54. 
Te koop: een jongensrijwiel inzèer goede staat. Banden 26x1½. Breukelsestraat 48. 
Te koop: een toom beste biggen bij Jac. de Regt, Oirschot·s-eweg 92, Boxtel. 
Ter overname aangeboden:een in prima staat verkerende"Godesia" gasgeyser, compleetmet douche - en baduitloop.

1 Half automatisch. Te bevragen: Vic. van Alphenlaan 8. 
Te koop: een partijtje primadekstro bij M. v. cl. Berk, Tongeren 63a. 
Meisje wil je helpen? Zoek je ''n werkkring naar je zin? In een �et en Rooms gezin met 2 kleine peuters, waar 't gezellig werken is, zonder veel vermoeienis, de grote was de deur uit gaat, en in klinkend loonU wordt betaald. Kortom: eendienst voor dag en nacht, die goud waard is? Schrijf dan even een briefje onder No. 65 
bureau van dit blad. 

NAAR DE 

BLOEMBOLLENVELDEN 
met bezoek aan Leiden, 
Den Haag en Rotterdam op 
Tweede Paasdag 18 April 

Vertrek 8 uur v.m. 

Prijs f 6.50 

PLAATSBESPREKEN: 
Garage De Mol 

Telefoon 336 

DE zaak met 
DE service. 

Wij helpen U desgewenst 
met een betalingsregeling, 
die aanpast aan de moeilijke 
tijdsomstandigheden. Even• 
tueel ruilen wij Uw oude 
stofzuiger in. 

Tilburgse 

Chemische Wasserijen en 
Stoomververijen 

,,MODE RN" 

Textielveredelingsbedrijven. 
Meest moderne inrichtingin Ned rland. Fabrieken te Tilburg. 
Voor Stomen en Verven 
van al Uw kleding, gordijnen, 

kleden, kinderkleding, 
dekens enz. 

Rouwgoederen binnen 2 x 24 uur. 
Stoppen, Plisseren. Lederwaren verven.

Agentschap voor Boxtel en omgeving: 

A. v. HOMELEN
Prins Hendrikstr. 15 

GEVRAAGD 

;000T1:.z.ON 
DE ZOMERZON
IN UW HUIS 

Çnondlmd U1t 

?onneslra/ç,11., 
voor U P/2 Uw 

K1nderp12 

BOSSCHEWEG 17 

BOXTEL 

TELEFOON 4 79 

NETTE MEISJES 
voor Mangelkamer 

Op Handelskantoor te Boxtel wordt gevraagd 
EEN VROUWELIJKE OF MANNELIJKE 

Kantoorbediende 
die minstens in het bezit is van Mulo-diploma en diplomatypen. Een goede hand schrijvende wordt mede vereist. llrie·,en onder motto Kantoorbediende aan bur. ,v. d. blad. 

Een 
• • •

e1 1s geen e1

Twee 
• • 

e1 IS een 
• • 

Drie e1 IS

Bretels • 2.25 
Sokophouders • 1.10
Mouwhouders • 0.45
Riemen, leder • 2.95

:J. J. Witteo.een' s 
Manufacturen & 
Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18 - Boxtel 

half ei 

. . . . . . .  � . 

een royale gift in het paasei zakje voor de Dr. Hoeks 

Vereniging. De opbrengst is ten bate van de uitzending 

onzer Boxtelse kinderen. 

GEVRAAGD 

Kantoorbediende 

Fa.A.Hekkens 
Parallelweg 1 

G.Y. Fokkers. 

Uw verloving 
of Huwelijk begint goed 

Stoomwasserij CROLS & Co Degenen, die hun varkens 
F������������· voor de Fokdag op 2 Mei te

met gouden H.D.Z. trouwringen 

1 4 karaats edelgoud. 

Ook voor Uw BRIL Boxtelwillendoeninschrijven
kunnen zich uiterlijk tot en met Zondag to April aanmelden bij de Secretaris M. van Roosmalen. (Stamboekkaartenmeebrengen). 

het aangewezen adres. 

1 Levering aan alle Ziekenfondsen met 20 % korting. 1 
Fa A V VLERKEN 

BosscHEWEG 10 
- • • 5 BOXTEL. Het Bestuur. 

Voegloos. Onverslijtbaar. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER. 

' 
NTERMAAN- hf 

f ::,, DEN BRENGT DE ~;J 

') 

Il 



HET ZUIVELHUIS 
Woensdag 13 April, om 2 uur, OPENEN wij 
ons Filiaal aan de RIDDER VAN CUYKSTRAAT v.m. MERHE IMSTRAATDoor de vestiging van dit Filiaal geven wij uitbreiding aan onze speciaalzaak op gebied van Kaas, Boter, Melk, Eieren en de gerenomeerde Nutricia Babyvoeding. 

v. d. Weide's Zuivelproducten

wa a rbo rg voor kwa I i te it.

Laat onze Service U ten dienste zijn in winkel en wijk. 
HET ZUIVELHUIS 

Stationstraat 2Filiaal: Ridder van Cuykstraat Filiaalhouder: J. J. WA G E N  A AR 5. U beleefd uitnodigend voor een bezoek. 
M. W. v. d. WEIDE.

Dr. HOEKSVERENIGING Goede Vrijdag en

vraagt: 

afd. WIT-GELE KRUIS BOXTEL Paas Zaterdag is

INCASSEERDER 
DE BOERENLEENBANK 

(Lid van het Wit-Gele Kruis) GESLOTEN 
Brieven te richten aan het Secretariaat: Nieuwstraat 128. In verband met het ZILVEREN DIENSTJUBILEUM van onze bedrijfsleider de Heer J. Maas, zullen fabriek en kantoor op ZATERDAG 9 APRIL 

Gesloten zijn. 

Voor de Paasdagen HEREN COSTUUMS in 2- en 3-delig PLUSFOURCOSTUUMS voor de leeftijd 7 tot 17 jaar TWEEDJASSEN in alle maten met ingezette en raglanmouw JONGENSBLOUSES in alle maten HEREN OVERHEMDEN met losse en vaste boord JONGENS SPORTKOUSEN alle maten, mooie dessins HERENSOKKEN in effen en fantasie DAMESKOUSEN in alle modetinten _en kwaliteiten. O�k in zwart. Verder een grote collectie EFFEN EN GEBLOEMDE STOFFEN in de nieuwste soorten. Voor al Uw inkopen: 

!»TATION5T�AAT43 

�*� 
BOXTEL 

EEN WEEK RECLAME: 30 Gladiolen. 50 Rots-oxalissen. 25 Anemonen. 1 Stokroos. Chem. W.lsserij en Stoomververij 5 Koningslelies. 1 Kamerbegonia. 15 Zware vaste planten.3 Tentoonstellingsdahlias voor f 3, - . 
,,Den Dries" P. VAN HENSBERGEN, POSTBOX HILLEGOM.

Vraagt Uw winkelier 't boek "Kleurenvlucht'" (f. 2,40). Bons voor 
kleurenfoto', op pakjes DOUWE EGBERTS Koffie en Thee Roodrnerk. 

Voor reclame deze week:. 
Schol 4 pond voor f 1,00 .. Schelvis 2 ,, ,, f O, 75 -.--..=-------- Kabeljauw 2 ,, ,, f 0,60 Kabeljauw aan moten 2 ,, ,, f O, 75 Gerookte Bokking 4 stuks voor f 0,25 

Vos 
STATIONSTRAAT 44

TELEFOON 527 

:rDe gr'ootste Paasver�assll1gen · h
{

l /)f. SPAR.'! 
Zie de folder met tientallen b1Jzondere aanbiedingèn// • • \t •

$riffen 's mor gens besteld's avonds klaar 
F. P. v. Langen, Stationstr. 62Leve r ancie r voor  ALLE Zieke nf on d se n  

R.K. Boerenbond, Boxtel houdt a.s. Maandag 11 April 's avonds om 7.30 uur in café van Roo'ij een 
Bij een komst 

t ..- alleen voor die leden, die 
G p d • i subsidie hebben aange• 

_ een asen ZOn er eieren vraagd, voor mestvaalt, en silobouw. Het Bestuur. 
! 

maar ook geen Pasen zonder ....

} nieuwe glas gordijnen
{ 'n mooie loper 

l 'n nieuw karpet 
'n fris tafelkleed of 
'n goede en sterke cocosmat 

* Wij brengen weer 'n vooroorlogse collectie in alle afdelingen. 
ZIET DE SPECIALE ETALAGES 

* 
BIJ 

Fa. A.P. van den Boomen-Resin·k Stationstraat 43 - Boxtel. 
��·�-----

Wenst U met Pasen 

KRENTENBROOD Haalt dan deze en volgende week uw boodschappen bij 
Fa Wed5 P. Spierings Breukelsestraat 88 

Let ook op onze extra aanbiedin ge n met zege l reclames en U spaart guldens 
Kopen bij de Spar, is sparen bij de koop 

1en• Rookt kwaliteit vol geul' en smaak 
Koopt bij Bert van den Braak Nieu'!"e Kerkstraat 73, T elef. 450 

Voor Uurwerken en Uurwerkreparatie vlug en onder g arantie. 
F. P. VAN LANGEN - Stationstraat 62 H ORLO GERIE - OPTIEK • G OUD EN ZILVER Gouden Trouwringen H.D.Z. Zonder inlevering in alle m aten voorradig 

Kleinvee-Verzekering K.A.B. Met ingang van 8 April wordt het agentschap door ondergetekende van de heer W. Nas 
Wij kunnen U een ruime keuze laten doen uit onze grote collectie 

overgenomen. Heren Mode::artikelen. R. L. ROVERS,Mijlstraat 21, Boxtel Zuivel, en Levensmiddelenbedrijf 
'tANKER Biedt gratis Kindertractatie Bij aankoop van 

Wij brengen U de nieu�ste modellen 
Hoeden met opgezette en platte randPetten, Overhemden, Zelfbinders, Riemen, enz. 

500 gr. Bleu Band Margarine of 400 gr. fijnste vleeswaren H. v. Eijck:::de Louw 
BREUKELSESTRAAT 42.of 500 gr. fijnste volvette kaas =--------------------■-1 of 10 eieren 

ALS U ZAAIEN MOET �f 1 hlik spinazie of andijvie 1 heerlijke zuurstok bij elk dezer artikelen Gratis Geldig deze 14 dagen van 7 tot 21 April tevens volop slagroom in de frigidaire voorradig en heerlijke chocomel, f lessen (inh. 0.3 L.) 29 cent. Limonade 14 cent. 

Groenten voor Uw moestuin, Zaaibloemen voor Uw perken, Voedergewassen voor Uw akker·, Gras en Klaver voor Uw weide, Neemt dan goede raad, 
En koopt VAN OER S zaad. Let op de volgende 14 daagse Reclames ------·--------------, 

C de Jonrr , Kempen Als het gaat over Zaden of Bloemen I' &- ' Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen v. H orn straat 12, Boxtel L--------------------■1

'n Gothieke Huiskamer 
Schenkt Rust en Behaag'lijkheid 

De nieuwste modellen vindt U in onze showroom Onze etalage toont U het nieuwste model 
Dressoir 205 cm breed
Tafel met Tuimelblad 
2 Fauteuils l
4 Stoelen �

Wol Moquette
Bekleding

Compleet 975,-

1. J. Witteveen 
Boxtel 

Woninginrichting 

,,J

EDAH 
GEEFT_U 

TEGEN INLEVERING VAN DE 
APRIL-WAARDEBON 

UIT DE EDAH-KA LENDER 

� ... 
�--·· 
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KATHOLIEK 

.9asen! 
't Is Pasen. De sombere klanken van de 
ratel zijn verdwenen, de rouw is afge
nomen. We zien niet meer de knuppels 
en de stokken van Gethsemané, ·de kaak
slag bij Annas. De dreigende vuisten, de 
doffe hamerslagen zijn stil gevallen, ver
slagen door het grootste wonder. wat 
zich ooit in de geschiedenis van het 
mensdom heeft voltrokken: De opstan
ding van Jezus uit het graf. 
En we zien het glansrijke, het lente
schone lichaam van de verheerlijkte 
Christus. Met een ruk heeft hij de boeien 
van de dood afgeworpen en in hemelse 
schoonheid stond Hij uit eigen macht 
uit het graf op. En alom jubelen de 
klokken het uit vanuit de torens over 
de daken, over de velden en de wegen: 
,,Alleluia, Christus is verrezen". 
En toch, Paasmorgen en goede Vrijdag 
zijn geen tegenstellingen, zijn niet on
verenigbaar, maar als ooit twee woor
den bij elkaar hoorden, dan zijn het 
deze. ,,0 onverstandigen en tragen van 
hart" zei Jezus tot de leerlingen van 
Emmaus, die het probleem van het lij
den niet konden peilen. Dat kan Hij ook 
zeggen tot duizenden en duizenden Ka
tholieken die het Paasfeest wel beschou
wen als �en lentefeest, als een dag van 
licht en kleuren, als een uitgangsdag, een 
dag van sport en vermaak, maar niet als 

Katholieke Gezinszorg 
Naar aanleiding van de Vrijdag j.l. ge
houden jaarvergadering van de Stichting 
,,Katholieke Gezinszorg" moge de aan
dacht gevraagd worden voor dit sociale 
werk en enkele gegevens worden mede
gedeeld. 
Nu de moeilijkheden van de oprichting 
en d'e inwerking overwonnen zijn, waar
over in de vorige jaarvergadering ver
slag was uitgebracht, blijkt de levens
vatbaarheid der jonge stichting. Aller
eerst is het aantal aanvragen voor ge
zinsverzorging zo groot dat de organi
satie van dit sociale werk zich een eigen 
plaats in het geheel van het katholiek 

. sociale leven veroverd heeft. Nog be
langrijker wellicht blijkt de noodzakelijk
heid aan gezinszorg uit de erkenning der 
afgevaardigden der standsorganisaties, 
dat de taak van vele huismoeders in haar 
gezin niet alleen overmatig zwaar ge
noemd moet worden, maar bovendien 
niet altijd in overeenstemming is met de 
sociale eisen, die aan de huishouding ge
steld worden. Het is immers begrijpelijk, 
dat de traditie van voorafgaande ge
slachten overgenomen is en dat menige 
huisvrouw er niets voor voelt om een 
sÓort van controlerende juffrouw als 
"pottekijkster" naast zich te krijgen. De 
goede ouderwetse gebruiken ván buren
hulp of bijstand door familieleden wordt 
liever aanvaard in geval van tijdelijke 
invaliditeit, terwijl de huisgenoten zelf 
alle mogelijke aanpassing onderling ver
kiezen boven moderne hulp van buiten. 
Twee groepen van gezinszorg moeten 
onderscheiden worden, nl. de echte 
sociale zorg in gezinnen, die dreigen ten 
onder te gaan; ten tweede de gezinnen, 
waarin de moeder door ziekte tijdelijk 
niet in staat is haar huishoudtaak te ver
vullen. 
De opleiding der gezinsverzorgsters is 
er op gericht de moeder in het gezin te 
vervangen of naast haar de noodzake
lijke verbeteringen door te voeren. Het 
is niet de bedoeling, dat de gezinsver
zorgster als een hulp in de huishoudirig 
-wordt gevraagd, omdat er aan huishou
delijke hulp een tekort is. 
Dit onderscheid tussen gezinszorg en 
gezinshulp moet bij de beoordeling van 
een aanvrage bij het bureau der Katho
lieke Gezinszorg steeds gemaakt worden. 
Deze beoordeling is echter verre van 
gemakkelijk. Het spreekt van zelf, dat 
er plotselinge gevallen zich kunnen aan� 
melden, waarin bij het uitvallen van de 
moeder het gezin in nood verkeert en er 
terecht aanmerking gemaakt zou worden 
over de kostbare sociale verzorgster, die 
in een ander gezin als een gemakkelijk 
te verkrijgen hulp in de huishouding 
fungeerde. Deze laatst genoemde hulp
verlening moet als een derde groep be
schouwd worden, waarbij niet meer van 
gezinszorg in de sociale betekenis, maar 
van gezinshulp in engen zin gesproken 
moet worden. 
Een breedvoerige discussie onder voor
lichting van de diocesane leidster der 
Katholieke Gezinszorg heeft tot het be
sluit geleid, dat de gezinszorg zo breed 
mogelijk zal worden opgevat. Algemeen 
werd aangevoeld, dat de gezinsverzorg
ster niet het gezin als min of meer 
asociaal mocht gaan kenmerken, waarin 
zij haar sociale werk verricht. 
Ook het Episcopaat heeft zich in deze 
geest uitgesproken. 
Wel werd. een maximum termijn van 
9 maanden vastgesteld, die nooit mag 
overschreden worden bij het verlenen 
,van gezinszorg, terwijl dezelfde ver
zorgster liefst niet langer dan zes weken 
en hoogstens gedurende drie maanden 
in eenzelfde gezin mag blijven. 
Daar het werk in de gezinnen der on-

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

een les, die ze hebben mee te nemen 
voor hun practisch leven, niet als een 
wegwijzer, welke hun de weg wijst, die 
ze hebben in te slaan. Succes door mis
lukking, dat klinkt in hun oren als een 
tergende dissonant. 
Hebben dan Golgotha en de Paas
morgen. die zo vlak bij elkaar liggen, 
geen andere betekenis? 
Het schijnt, dat de mensen van vandaag 
dit niet meer begrijpen kunnen. Waar
om dan immers die sombere tonen in 
veler levenslied? Waarom dat zo willoos 
gebukt gaan onder de dagelijkse rampen 
en kruisen? 
De enige reden hiervan is, dat de mens 
verloren heeft de gelijkvom1igheid met 
Christus H. Lijden. 
En wanneer 't is alsof ons leven aan alle 
kanten met een zwart gordijn omhangen 
is, dan is dat, omdat we vergeten zijn 
de heerlijkheid van de Paasmorgen, die 
noodzakelijk volgde op de droefheid en 
de verlatenheid van Golgotha. 
Zii. die alleen hun Pasen houden en 
dan, na een week, na een maand mis
schien, weer afzakken naar hun vroe
gere _zondige leven, hebben de diepere 
zin van het Paasfeest langs zich laten 
heengaan en voor hen wordt het lijden, 
de beproeving en de strijd uitermate 
lastig, en uit hun zielen zal het Paaslied 
niet spontaan opstijgen, wel echter uit 
het hart van degenen, die, naast de 
vreugde met Christus ook gedeeld heb
ben de smart van zijn H. Lijden. 

derscheidene standsorganisaties een 
eigen karakter draagt en b.v.• voor het 
boerengezin een bijzondere deskundig
heid vereist, wordt een beroep gedaan 
op die standsorganisaties om geschikte 
candidaten ter opleiding aan te bieden. 
Te meer aanleiding bestaat hiervoor, om
dat in de K.A.B. een onderling fonds ge
vormd wordt door betaling van een ge
ringe wekelijkse contributie, waaruit de 
gezinsbijdrage in de kosten der gezins
zorg voor een bepaalde termijn wordt 
overgenomen. 
De Katholieke Gezinszorg verheugt er 
zich over, dat de K.A.B. met haar groot 
aantal gezinnen de uitvoering van dit 
sociale werk aan de diocesane organisa
tie overlaat, zodat het geheel een ge-

. trouwe weerspiegeling van katholieke so
lidariteit verkrijgt, hetgeen voor het on
derlinge begrijpen van sociale belangen 
der standsorganisaties van hoge waarde 
is. Met de boerenstandsorganisaties is 
de diocesane_ Kathplieke Gezinszorg 
eveneens in onderhandeling getreden. 
De samenwerking met de standsorgani
saties enerzijds en met de instellingen 
van liefdadigheid anderzijds maakt de 
Katholieke Gezinszorg tot een centrum, 
dat in staat zal zijn haar gezinsverzorg
sters in alle gezinnen te brengen, waar 
de taak van de moeder door welke oor
zaak ook te kort schiet. Er is niets dan 
lof over de wijze, waarop de gezinsver
zorgsters haar werk verrichten, maar er 
wordt ten volle de grote verantwoorde
lijkheid beseft ten opzichte van deze 
meisjes. Zij vooral werken mede aan de 
katholieke sociale .opvoeding van vele 
kinderen in vaak grote gezinnen, die het 
meest getroffen worden bij het uitvallen 
of te kort schieten van moederlijke ge
zinsver:wrging. Geen enkele cursus ter 
voorlichting kan de vruchten afwerpen, 
die verwacht mogen worden van de 
daadwerkelijke hulpverlening in het ge
zin zelf en dan nog wel in noodtoestan
den. Er moet van een goede gezinszorg 
een positieve opvoedkundige invloed ten 
goede uitgaan. 
De Katholieke Gezinszorg is in onze ge
meente geslaagd en werkt aan haar uit
bouw. Uit de omgeving is - reeds aan
vraag gekomen tot samenwerking, om
dat van uit een gevestigd centrum ge
makkelijker een uitbreiding gegeven kan 
worden dan een nieuwe zelfs_tandige 
stichting in kleine omvang op te richten. 
Gaarne zal daaraan worden voldaan, 
maar onder voorwaarde, dat iedere ge
meenschap haar eigen vertrouwde can
didaten ter opleiding aanbiedt. 
Het woord is thans aan U, moeders! Gij 
weet, dat de noodzakelijkheid aan ge
zinszorg bestaat en dat ieder gezin on
verhoeds die hulp nodig kan hebben. Gij 
weet nu ook, dat de organisatie bestaat 
en gezond is en aan haar aanvragen kan 
voldoen, wanneer gij medewerkt door 
Uw dochter voor dit werk af te staan, 
indien zij daar zelf de roeping voor ge
voelt. 
En is er voor het meisje een betere 
voorbereiding voor een eigen toekomstig 
gezin dan anderen te helpen na een des
kundige opleiding, die een specifiek ka
tholieke ontwikkeling geeft? Ten slotte 
wordt het werk behoorlijk beloond, ter
wijl , een insigne en einddiploma wordt 
verworven. 
Inlichtingen worden verstrekt door Mej. 
L. v. d. Laar, Molenstraat 92.

Verslagen en losse bijdra� 
gen voor ons blad moeten 

UITERLIJK WOENS� 
DAG VOORMIDDAG 

ingezonden zijn. 

Plaatselijk Nieuws 
DE OOSTERSE MIS 

OP 2e PAASDAG 
De Oosterse Mis, die door de profes
soren van het Oekrains Seminarie van 
Culemborg wordt opgedragen in de St. 
Petruskerk van Boxtel en door het be
kende koor van dit Seminarie wordt ge
zongen, zal beginnen om half 11 pre
cies en eindigen om kwart voor 12. 
De vaste plaatsen in de kerk gelden 
niet voor deze plechtigheid, zodat een
ieder kan gaan zitten waar hij wil. 
Het priesterkoor achter de communie
bank zal echter gereserveerd blijven voor 
de Z.Z.E.E. Heren geestelijken, en een 
gedeelte bij de biechtstoel van de Z.E. 
Heer Pastoor voor de Z. Z.E.E. Zusters 
en de zelatricen van het Apostolaat der 
Hereniging. 
De H. Mis zal worden opgedragen op 
een verhoging vóór het hek, zodat men 
bijna overal kan zien, wat er gebeurt. 
Bovendien worden vanaf de preekstoel 
de nodige aanwijzingen gegeven. Men 
voorzie zich van een korte uiteenzet
ting van deze H. Mis, verkrijgbaar aan 
de ingang van de kerk. 
Onder de H. Mis zal een collecte _wor
den gehouden ter bestrijding van de 
onkosten en het onderhoud van het 
Oekrains Seminarie, dat in ons lanJ 
een onderdak heeft gezocht. 

Reeds werd gemeld, dat het Oekrains 
koor, Maandigmiddag om half vier een 
zanguitvoering zal geven in de Schouw
burg de Ark. Het is voor Boxtel een 
unieke· gelegenheid, dit beroemde koor, 
dat bij elk optreden de bewondering af
dwong van het kunstlievend publiek, te 
kunnen beluisteren, en tevens zijn sym

pathie te betonen voor deze vluchte
lingen van achter het IJzeren Gordijn, 
waar millioenen van hun land- en ge
loofsgenoten in de West-Oekraïne, door 
het barbaarse bolsjewisme op de ver
schrikkelijkste wijze worden vervolgd. 
Kaarten zijn verkrijgbaar tot Zaterdag 
6 uur bij de boekhandel van Griensven 
in de Rechterstraat en Maandag van 12 
tot 1 uur aan de zaal. 

SPEL VAN HET HEILIG BLOED. 
Eindelijk is het dan zo ver: de tekst ligt 
vóór ons, en ware de Goede Week niet 
tussen beide gekomen, dan waren de 
spelers reeds gestart met het bestuderen 
van de rollen. Het was een vruchtbare 
vergadering, waarbij in de aanwezigheid 
van de regisseur, de Heer Kees Spie
rings, de eerste stappen werden gezet 
in de definiteive voorbereiding tot het 
openluchtspel, door Rector Beex speci
aal voor deze gelegenheid geschreven. 
En in een elkaar begrijpende harmonie 
werden door de verschillende toneel
clubs uit Boxtel de candidaten voor de 
verschillende rollen naar voren gebracht. 
Het spel is ondertussen reeds bij de ge
vraagde spelers thuisbezorgd en Woens
dag na Pasen zal de eerste repetitie 
plaatsvinden. Er zal moeten worden aan
gepakt en gewerkt, maar we zijn ervan 
verzekerd, dat wanneer regisseur en 
spelers elkander zullen begrijpen, het 
geheel zeker slagen zal. 

BIBLIOTHEEK PAR. ST. PETRUS. 
De R.K. Uitleenbibliotheek op de Burg
akker, zal Zondag 1 e Paasdag gesloten 
zijn. Maandag 2e Paasdag zal de biblio
theek geopend zijn van half twaalf tot 
half een. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL 
De twee eerste zangklassen hebben 
thans examen gedaan. Het zijn: klas II, 
Duinendaal - meisjes Lerares de Eerw. 
Zuster Rosula; en klas II St. Franciscus
school - jongens - Leraar de Heer 
A. Wannerdam.
Deze laatste klas zal na Pasen nog het
mondelinge gedeelte maken, waarna de 
uitslag zal worden bekend gemaakt. 
Bij het examen worden punten gegeven
voor "Zingen", ,,Gehoor" en "Schrifte
lijk werk". voor het behalen van een 
Diploma worden totaal 21 punten ver
eist. 
Van klas Duinendaal slaagde de vol
gende leerlingen: 
J. Witteveen, R. v. Hal, J. v. d. Laar,
M. Wentholt, R. v. d. Velden, N. Berg
mans, B. de Koning, T. Peynenburg, R. 
Gemen, A. Dorenbosch, J. Spijkers. N. 
v. d. Sloot, J. Clerx, T. v. d. Braak, R.
v. Gennep, R. de Haas, N. Kuijs, M.
v. Zochgel, J. v. d. Loo, J. v. Kaathoven,
B. v. Oirschot. • 

De niet-geslaagden zullen voor Augus
tus her-examen maken. 
In onze zangklassen kunnen in de toe
komst Diploma A, Diploma B en Di
ploma C worden behaald. 

CONCERT BRABANTS ORKEST 
Op Dinsdag 3 Mei a.s. des avonds om 
8 uur zal het Kamermuziekensemble 
van het Brabants Orkest - om welke 
thans bestaande kern in de toekomst 
het volledig orkest zal worden gegroe
peerd - een concert geven in de Ark. 
Voor dit concert is een zeer aantrekke
lijk programma opgemaakt. 
Uitgevoerd zullen worden het concert 
voor hobo en strijkers van Marcello, 

KRUISGEHEIM ! 
Een mens geworden Çodt 0, wreed geheim 

'Waarin liefde en lijden om de voorrang strijden; 
'Wij kunnen slechts het menselijk leed belijden, 

Dat van Uw goddelijke Lief de is 't geheim. 

'Waarom is lijden toch de sluier van 't geheim 
én niet een glans van 't Çjoddelijk verblijden 7 

X.ondt Çjij Uw Çjodheid niet nog wreder scheiden 
Dan in de smaad van 't menselijk X.ruisgeheim 7 

'Wij vragen U ons deernis te verstaan: 
'J--foe kunnen wij het wreed geheim doorgronden 7 

De 'Vader heeft tot ons Zijn Zoon gezonden, 

Dat kindschap nam voor ons de mens-vorm aan 
Om in de X.ruisdood 't wonder t' openbaren 

'Van 't Leven, waaruit Çjods geheimen staren. 

het klarinettenkwintet van Mozart en 
het Octet van Schubert. • 
Dit is hetzelfde programma dat enige 
tijd geleden met zoveel succes is gege
ven in de Statenzaal te 's Hertogen- . 
bosch voor de Commissaris der Konin
gin, de burgemeesters en andere auto-
riteiten. . 
In de namiddag van diezelfde dag zal 
een jeugdconcert worden gegeven. 
Op beide concerten zal nog uitvoerig 
worden teruggekomen. 
Men not ere thans reeds de datum: 
Dinsdag 3 Mei, om de avond vrij te 
houden. 
TERUG UIT INDONESië 
Met de "Kota !men", die vermoedelijk 
Dinsdag 19 April in Rotterdam aan
komt zal ook Sold. G. J. Jansen uit Len
nisheuvel, repatriëren . 
Sold. Jansen werd enige maanden ge
leden ernstig gewond en keert nu voor 
herstel uit Indonesië in Nederland terug. 
BEDEVAARTEN NAAR BEAURAING. 
Het Nederlands Comité "Pro Maria" te 
Boxtel organiseert o.l.v. de Paters As
sumptionisten dit jaar wederom één- en 
twee-daagse bedevaarten naar Beau
raing. 
Bewoners van Boxtel en omgeving kun
nen zich voor één-daagse bedevaarten 
naar Beauraing aansluiten op de Zonda
gen: 22 Mei, 12 Juni, 26 Juni (voor Len
nisheuvèl. (Voor twee-daagse. bedevaar
ten naar Beauraing op: 14 en 15 Augus
tus (Maria Hemelvaart) en 21 en 22 
Augustus (Hoogfeest van Beauraing). 
Programma's en inschrijvingen alleen op 
het Missiehuis "St. Theresia" te Boxtel. 
Tel: 472. 
JAARVERGADERING K.A.J. 
De K.A.J., afd. Boxtel, houdt op Vrijdag 
22 April in het Kajotterskwartier "De 
Kajuit" haar jaai:_vergadering, welke -
oudergewoonte - natuurlijk druk be
zocht wordt door de Boxtelse Kajotters 
(zowel ouderen als adspiranten). 
De diocesane aalmoezenier zal die 
avond een spreekbeurt houden, terwijl 
de agenda, naast de jaarverslagen, mede
delingen etc., voorts nog een belangrijke 
bespreking van het zomerprogramma 
vermeldt. ;; 
R.K. TUINBOUWVERENIGING. 
Belangrijke lezing. 
Op Vrijdag 22 April a.s. zal de Boxtelse 
R.K. Tuinbouwvereniging in de zaal van 
de heer I-1. v. Rooii, Nieuwe Kerkstraat, 
een vergadering houden, waarin de heer 
P. H. Bakker, Hoofdassistent van de 
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, een le
zing zal houden over "Intensivering van 
orondgebruik". 
In deze lezing zullen de zeer belangrij
ke tuinbouwteelten behandeld worden, 
terwijl ook de economische arbeidsver
deling belicht zal worden. 
Iedereen, die belang stelt in het te be
handelen onderwerp kan deze belang
rijke lezing zonder enige verplichting 
bijwonen. 
EIERVERENIGING. 
Vanwege 2e Paasdag is het in plaats van 
Maandag Zaterdag 16 April eieren in
pakken en niet op Dinsdag. De leden 
gelièven hiermede rekening te houden. 
UITSLAG LOTERIJ "VRIENDEN 
VAN DE ARBEIDERSJEUGD". 
Op 31 Maart 1949 heeft de trekking 
plaats gehad van de loterij der Stichfo1g 
,,Vrienden van de Arbeidersjeugd" (in
stellmg van de Katholieke A1·beiders Be
weging) in het Bisdom Den Bosch. 
Op de volgende nummers is in Boxtel 
een prijs gevallen: 
003147 - 002556 - 002758 - 003172 
Deze loten kunnen worden opgezonden 
naar de Stichting "Vrienden van de Ar
beidersjeugd" St. Annaplein 21, Tilburg, 
waarna toezending van de prijs volgt. 

D, 

R.K.J.B. 
De leden die zich opgegeven hebben 
voor de Oriënteringswedstrijd, worden 
dringend verzocht om Maandag - 2e 
Paasdag - om half twee precies aanwe
zig te zijn bij H. v. d. Pasch, • Onrooi.
De Zondagsrepetitie van de muziekclub 
gaat van.wege de wedstrijd n_iet door 

COLLECTE 
,,HERWONNEN LEVENSKRACHT" 
De opbrengst van de Paasactie, die 
Herwonnen Levenskracht in de afge
lopen weken heeft gehouden, bedroeg 
f 222,92. 
Dat is f 79, 17 meer dan de opbrengst 
van een zelfde actie in 1948. 
Een fraai resuitaac àus. 

KATH. THUISFRONT, H. HART:· 
Voor het Katholiek Thuisfront parochie 
H. Hart werden opgehaald bij gelegen
heid van het ambtsjubilé van C. Voets
f 12,58 en op het huwelijksfeest van
Verheijen-Hoffmans f 6,20. 
Onze hartelijke dank. 

KATH. THUISFRONT, ST. PETRUS. 
Bij de uitvaart van Petrus Martinus 
Voets, opgehaald door Adri Voets een 
bedrag van f 11,08 voor het Katholiek 
Thuisfront. 
Onze hartelijke dank! 

ZILVEREN DIENST JUBILEUM 
Zaterdagmorgen 9 April werd. ten kan
tore van de Chemische Wasserij en 
Stoomververij "Den Dries" een feeste
lijke receptie gehouden wegens het 
heuglijke feit, dat de bedrijfsleider, de 
Heer Jan Maas, die dag vijf en twintig 
jaar aan het bedrijf verbonden was. 
De directeur, de Heer C. van Oerle, 
verwelkomde de Heer Maas en zijn 
echtgenote en huldigde de jubilaris in 
gevoelvolle bewoordingen. Hij roemde 
hem om zijn bekwaamheid, getrouwe 
plichtsbetrachting en betoond verant
woordelijkheidsgevoel. Als blijk van er
kentelijkheid daarvoor werd hem een 
geschenk aangeboden, in de vorm van 
een fraaie tauteuil en een cadeau onder 
couvert. 
Hierna feliciteerden ook het personeel 
en de genodigden de jubilaris, die op 
zijn beurt hartelijk dankte voor de hul
diging en de ontvangen geschenken, en
de hoop uitsprak nog lange jaren in de 
zelfde prettige verstandhouding op het 
bedrijf werkzaam te mogen zijn. 
In intieme kring werden hierna de fees
telijkheden voortgezet. 

BURGERLI IKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
GEBOREN: Josepha J. dochter van M. 
J. Hazenberg en A. M. v. d. Hout -
Cornelis J. P. zoon van C. D. Voermans 
en P. W. Deenen - Antonetta P. Th.
dochter van H. H. van Doorn en W. M.
v Esch - Leonardus A. J. zoon van A.
J.
. 

de Leijer en M. A. Kurstjens - Ge
rarda dochter van Fr. van Mil en A. C. 
Kunst - Theodora M. dochter van Fr. 
van Mil en A. C. Kunst - Wilhelmus 
A. zoon van P. H. v. d. Boogaard en Fr.
M. v. d. Heijden - Cornelis M. M. zoon
Yan M. L. Timmermans en H. P. v. -
Heeswijk - Francisca A. M. dochter
van A v. d. Aker en Fr. M. Schoen
makers· - Wilhelmina A. L. M. dochter 
van S. P. J. Kwinten en J. M. v. d. San
den - Martinus W. A. zoon van H. v.
d. Ven en A. C. Obbens.
ONDERTROUWD: Adrianus H. de
Bresser en Martina A. Scheutjens
Cornelis A. van Dooren en Johanna M.
Witlox - Wilhelmus M. van Hal en
Wilhelmina A. de Klerk - Josephus E. 
Schapendonk en Christina M. van Esch. 
OVERLEDEN: Joanna van Mol, oud 42
jaren, echtgenote van \V. G. Kruijssen
- Adriana Verwetering, oud 68 jaren,
weduwe van A. v. Hees - Hendrikus J. 
Rooijakkers, oud 58 jaren.



Historische Verrekijker 
DE TERUGKEER 

DER CLARISSEN IN 1611 

In de zomer van 1611 was de herin
richting van het klooster zover gevor
derd dat het wederom door de zusters 
kon worden betrokken. 
Op 12 Juli 1611 kwam de bisschop van 
's Hertogenbosch, Gijsbertus Maas -
wiens familienaam naar de mode van de 
tijd verlatijnst was tot Masius - naar 
Boxtel om· de kloosterklokken te wijden. 
Enige dagen later, op 18 Juli, komen 

• de "zusterkens" in Boxtel terug. Op
getogen van vreugde betrekken zij we
derom haar geliefkoosd convent, na een
gedwongen afwezigheid van 33 jaren.
De oudste gemeenterekening, die in het
gemeentelijk archief berust, n.l. die over
1611, geeft onverdacht getuigenis van
het meeleven der gehele Boxtelse ge
meenschap bij de terugkeer der Claris
sen in St. Elisabethsdal,
Zeven mannen hebben de klokken in
de St. Petrustoren geluid om de zusters
te begroeten. Die zeven mannen zijn
daarna bij Adam Willems een pot bier
gaan drinken en het is deze feestdronk -
of liever de kosten ervan: samen 1 gul
den en 5 stuiver - die, middels een
post in de dorpsrekening de eeuwen
heeft getrotseerd.
Maar de gemeente heeft zich ook overi
gens bij de blijde terugkomst der zus
ters niet onbetuigd gelaten. De magi-

straat heeft hen "voer hennen wille
com" de ere-wijn aangeboden. Na deze 
begroeting zijn de zusters het slot van 
hun klooster binnengegaan. 
Eerst het volgende jaar vond de wijding 
van de kloosterkerk en de drie altaren 
plaats. 
De patroonheiligen van de kapel waren 
Onze. Lieve Vrouw, Sint Jan de Evan
gelist en "Onsen H. Vader Franciscus". 
Dit waren ook de beschermheiligen van 
het hoo.galtaar. 
Het zijaltaar ter rechterzijde werd ter 
ere van het H. Kruis, St. Jan Baptist en 
de H. Hieronymus opgericht en dat ter 
linkerzijde was toegewijd aan "onse H. 
Moeder Clara, St. Catharina, St. Bar
bara en alle H. Maegden tesamen, ter 
eere Godts en alle sijn lieve Heiligen". 
Deze aantekeningen waren vermeld in 
het oude zielboek der zusters. 
In St. Elisabethsdal werd de kerkwijding 
gevierd op Zondag vóór het feest van 
Sint Jan Baptist. 
De kloosterkerk werd ook gebruikt als 
openbaar bedehuis door de Boxtelse ge
lovigen, als mag worden afgeleid uit de 
Bulle Cum sicut accepimus van 4 Janua
ri 1664, uitgevaardigd door Paus 
Alexander VII, waarbij verschillende af
laten worden verleend aan de leden van 
de broederschap der Gelovige Zielen, 
die in de kerk der Clarissen te Boxtel 
was opgericht. 

·De Oosterse Kerk en de Witte Paters

Nu de aandacht van de Boxtelse bevol
king - dank zij de plechtige Hoogmis 
volgens 0de Oosterse Liturgie op de 2de 
Paasdag - meer dan anders gericht is 
op de Oosterse Kerk, en het vraagstuk 
der Hereniging, zal het de lezers van 
Brabants Centrum ongetwijfeld interesse
ren, iets meer te weten over de rol, wel
ke de Witte Paters van Boxtel in dit ge
wichtige probleem spelen. 
Velen zal het ook verwonderen de naam 
der Witte .Paters verbonden te zien met 
het begrip "Griekse Kerk", daar voor de 
meesten de Missionarissen van de Burg
akker alleen "maar" werkzaam zijn in 
Afrika, en dan nog enkel in die delen, 
waar het vraagstuk der Hereniging niet 
ter sprake komt. 
Degene, die het mooie boek van· Dr. 
Keulers hebben gelezen - ,,Waar Jezus 
leefde" - zullen zich het sympathieke 
hoofdstuk herinneren, dat de schrijver 
wijdt aan "Sainte Anne" te Jeruzalem. 
Daar staat in de eerste regels te lezen, 
dat "sinds 1882 de Paters van Lavigerie 
hier een Klein- en Groot-Seminarie heb
ben voor de Grieks-Melkieten en door 
hun opofferende arbeid onschatbare 
diensten bewijzen aan de Oosterse 
Kerk". 
Deze seminaries verdienen zeer zeker 
een grotere bekendheid in ons land, 
waar het Apostolaat der Hereniging zo
veel. ijverige en toegewijde leden telt. 
Wij citeren daarom nogmaals Dr. 
Keulers: 
"Wij mogen niet afscheid nemen van 
Sainte Anne, zonder even te spreken 
over het heerlijke werk, dat de Witte 
Paters binnen de muren van hun semi
narie voor de Oosterse Kerk verrichten. 
Er wordt veel gesproken en geschreven 
over de hereniging van de Oosterlingen 

• met de Moederkerk; maar in het semi
narie Sainte Anne wordt niet alleen ge
sproken, maar ook en vooral gewerkt.
De Witte Paters hebben begrepen, dat
men op de allereerste plaats degenen,
die reeds met Rome verenigd zijn, tot
goede Christenen moet maken, voordat
men er aan denken kan, de Schismatie
ken te bekeren. Daarom hebben zij op
zich genomen aan de Grieks-Melkieten
van Palestina, Egypte en Syrië een goed
onderlegde en vrome clerus te schenken.
Honderden priesters, waaronder 15 bis
schoppen, zijn uit Sainte Anne vertrok
ken en werken met echt Apostolische
ijver onder hun geloofsgenoten.
Kardinaal Lavigerie had met zijn scher
pe en brede blik gezien, dat men de
Oosterling alleen kan winnen door zijn
gebruiken en vooral zijn liturgie te
waarderen. Elke poging, die daarmee
geen rekening houdt, is te voren tot on
vruchtbaarheid gedoemd. Daarom doen
de Witte Paters niet, wat andere Wes
terse missionarissen wel eens deden: het
Oosten Latiniseren of verlatijnsen. Zij

,èerbiedigen de Oosterse traditie's en de
eerbiedwaardige liturgie der Oosterse
Kerken en voeden de Oosterse clerus op
in de Oosterse ritus. Ze hebben het
woord van Paulus verstaan, dat· men
alles voor allen moet worden, en het is
daaraan vooral te danken, dat zij zoveel
invloed en vertrouwen gewonnen heb
ben in de Oosterse Kerk".
Een van de meest prominente figuren
van ·sainte Anne is Monseigneur Van
der Vliet uit 's-Hertogenbosch; de
stoere Hollandse Witte Pater, die om
zijn uitzonderlijke verdiensten jegens
Sainte Anne en het Griekse seminarie,
gepromoveerd werd tot archimandriet
van de Grieks-Melkietische Kerk.
Pater Fr, Neomagus uit Oosterhout was
jarenlang professor aan het seminarie.
Thans zijn nog twee Nederlandse Witte
Broeders op het seminarie werkzaam.
Hoe zijn de Witte Paters ertoe overge
gaan, om zich aan dit werk te wijden,
dat toch als zodanig niets met Afrika te
maken heeft?
Het antwoord op deze vraag kan kort
zijn. Een uitzondering makend op de 
zeer formele regel van hun Constituties,
die de activiteit der Witte Paters uit
sluitend beperkt tot Afrika, hebben zij
op last van hun Stichter, Kardinaal La
vigerie, roemrijker gedachtenis, dit mooie
werk aanvaard, om zich de zegen des
Hemels te verzekeren over hun arbeid
in het verre Afrika. Sainte Anne immers 
is volgens een onweerlegbare traditie de
kerk, die het huis omsluit, waarin Ma
ria ontvangen en gebore11 werd. Deze 
kerk, een van 's werelds kostbaarste hei-

ligdommen, werd aan het einde van de 
Krim-oorlog door de Franse Regering 
aan de Witte Paters ter verzorging aan
geboden. Kardinaal Lavigerie kon- aan 
dit aanbod der Voorzienigheid, dat hij 
beschouwde als een attentie van Maria 
voor zijn jonge congregatie, geen weer
stand bieden. 
De Witte Paters hebben zich van ston
de af aan gelukkig geacht, het werk der 
priestervorming in de Griekse Kerk te 
mogen verzekeren in Maria's eigen wo
ning. Onder Gods zichtbare zegen heb
ben zij het to,t prachtige resultaten mo
gen brengen. Men zal bezwaarlijk een 
schonere plaats kunnen aanwijzen, die 
zo uitmuntend als thuisfront-post van 
gebed dienen kan. Door Haar Onbevlek
te Ontvangenis immers heeft Maria alle 
ketterijen overwonnen, zoals wij dank
baar en fier in Haar getijden zingen. 
Als Onbevlekte is zij een leger, in slag
orde geschaard, een hechte muur, waar
tegen alle aanvallen van de hel dood 
lopen. 

A. DE KONING W.P.

Distributie=Nieuws 
Sluiting kantoren op Goede Vrijdag, 
Paaszaterdag en Tweede Paasdag. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
de Goede Week en in de Paasweek de 
openstelling der kantoren en uitreiklo
kalen als volgt wordt gewijzigd. 

Centrale Kas/Voorlichting. 
Gemeente VUGHT: de zitdagen van 
heden, Vrijdag 15 April, en Dinsdag 19 
April a.s. komen te vervallen. 
Gemeente BOXTEL: de zitdag van 

. Maandag 18 April komt te vervallen. 
Gemeente HAAREN: de zitdag van 
Maandag 18 April komt te vervallen. 
Voor spoedgevallen kunnen belangheb
benden uit Haaren zich vervoegen op 
de zitdag te Helvoirt op Woensdag 20 
April. 

Afdeling Handel, 
De inlevering van Zaterdag 16 April 
(detaillisten in textiel) wordt gesteld op 
Donderdag 14 April. 
De inlevering van Maandag 18 April 
wordt gesteld op Dinsdag 19 April. De 
inleveringsclag te BOXTEL van heden 
Vrijdag 15 April, wordt Donderdag 14 
April. 
De inleveringsdag te HAAREN van 
Maandag 18 April wordt Dinsdag 19 
April. 
In de overige loketdiensten en/of zitda
gen komt geen wijziging. 

Algemeen Nieuws. 
GOEDE RAAD IS GELD WAARD Il 
Het Voorlichtingsbureau van de Voe• 
dingsraad geeft van tijd tot tijd Vouw
bladen uit ten gerieve van de huis
vrouwen. 
Deze bladen bevatten een schat van 
recepten voor het gereedmaken van 
warme en koude schotels, raadgevingen 
voor het dagelijks maal, samenstellingen 
van weekmenu, aanwijzingen voor voe
ding van kinderen enz., teveel om op te 
noemen. 
Een serie van deze vouwbladen vormt 
een a.h.w. compleet kookboek. 
Aanschaffing ervan kunnen wij iedere, 
jonge, huisvrouw aanbevelen. De prijs 
is 3 cent per vouwblad, 
B ij het Voorlichtingsbureau van de Voe
dingsraad, Koninginnegracht 42, Den 
Haag kan men ze bestellen per brief
kaart. 
Voor één of een klein aantal vouwbla
den kan het verschuldigde bedrag aan 
póstzegels op de briefkaart aan adres
zijde worden bijgeplakt, plus 2 cents 
postzegel voor incassokosten, 
Wie de nrs 101 tot 140 (met uitzonde
ring van de nrs 107, 1 to en 111) bestelt 
ontvangt voor een luttel bedrag van 
f 1, 11 een mooie collectie, waaronder 
zo juist uitgekomen vouwblad 11Drinkt 
Melk", 
Het gironummer is 363081, 

Bloemenverzorging
Primula Veris - Deze Primula is uit
sluitend geschikt voor de volle grond. 
Hier ter plaatse is dit plantje beter be
kend onder de naam van: ,,Matonneke". 
Deze plantjes bloeien vroeg in 't voor
jaar en zijn bijzonder mooi op perken 
of als solitairplantjes in een border of 
rotstuin. Er komt een grote verscheiden
heid in voor wat betreft de kleur. De 
Primula Veris is in het voorjaar te koop 
als de eerste bloem of knop al reeds in 
de "Jant aanwezig is. \\ïe kunnen deze 
Primula ook zelf zaaien. Wanneer we 

, vroeg in de zomer zaaien, geven ze 
echter pas in het voorjaar daaropvol
gende hun bloemen. 
Primula Wanda. - Dit is eveneens een 
tuinprimula. De bloei van deze Primula 
valt nog vroeger dan die der Primula 
Veris .De bloemkleur is paars. De plant 
blijft bijzonder laag en geeft haar bloe
men afzonderlijk, en niet zoals bij de 
overige Primula's in een bloeiwijze. 
(Bloeiwijze wil zeggen, dat er meerdere 
bloemen op een gemeenschappelijke 
stengel voorkomen). Deze Primula wordt 
vermeerderd door scheuren. De Primula 
Wanda wordt ook wel als potplantje ver
kocht of door de bloemisten verwerkt 
bij het vullen van bakjes of mandjes. 
Primula Malacoïdes. - Ook dit is een 
zeer dankbaar kamerplantje. De bloei
wijze van deze Primula is bijzonder ty
pisch. De bloemen staan. kransgewijs in
geplant op de bloemenstengel. Terwijl 
deze bloemen bloeien groeit de bloe
menstengel in de lengte door, om weer 
een nieuwe krans van bloemen te vor
men. Dit herhaalt zich soms tot .vijf à 
zes maal. De behandeling van deze Pri
mula is hetzelfde als die van de Pri
mula Obconica. 
Primula Chinensis. Dit is de zoge
naamde Chinese Primula. Het is een aar
dig laag plantje met korte bloemenste
len. De bloemen zijn dikwijls van een 
zeer aparte kleur of tint. De Primula 
Chinensis bloeit echter niet zo lang als 
de vorige twee. De behandeling is prac
tisch hetzelfde, Na de bloei is het echter 
meestal niet de moeite waard de Primula 
Chinensis verder door te kweken, daar 
dit nagenoeg altijd een mislukking 
wordt. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel 3 kampioen! 
Met een klinkende 6-0 overwinning op 
D.V.C. 2 legde Boxtel 3 verleden week
Zaterdag beslag op het kampioenschap
in de tweede klas van de Noorclbrabant
se Voetbalbond. De wijze waarop dit
kampioenschap bevochten werd, heeft
ieders respect afgedwongen. Een seizoen
lang bijna, is voor deze titel gestreden
met volledige benutting van de aanwe
zige voetbalcapaciteiten en - wat voor 
,,'t derde" meer betekende - met een
sportiviteitsbetrachting, die de kam
pioensploeg 'n uitstekende naam bezorg
de bij alle tegenstanders, zowel bij de
hekkensluiter als bij de grootste con
current, die men pas in de eindspurt van
de laatste weken van zich af wist te
schudden.
Met een schitterend cloelgemicldelcle van
85-16 en een fraaie voorsprong op de
grote rivaal R.K.JV.V. prijkt men nu bo
venaan de ranglijst: een resultaat, waar
door "Boxtel" zich verplicht voelde de
spelers van het derde elftal en vooral
hun leider, de heer A. de Koning, een
warme hulde te brengen.
Het bestuur bood hen een goedverzorg
de koffietafel aan, de supportersclub
zegde hun de g,-atis bijwoning toe van
een wedstrijd om het landkampioenschap
terwijl de spelers van het 1 e elftal een
gewaardeerde bloemenhulde brachten ..

Om de K.N.V.B.-Beker: 
Boxtel - Ons Vios 2 - 1

Boxtel, dat Zondag weer een zestal 
krachten uit het derde kampioenselftal 
had laten aanrukken, bevocht Zondag 
in een aantrekkelijke wedstrijd een 
royaal verdiende 2-1 zege op Ons Vios. 
In het begin liet het zich geenszins aan
zien, dat Boxtel als de sterkste uit de 
strijd zou komen, want Ons Vios startte 
verrassend met een intelligent en be
weeglijk aanvalsspel, dat soliede steun
punten vond in het voorbeeldige ver
bindingsspel van binnenspelers en kant
halfs. Met verbluffende handigheid sne
den de Tilburgse voorwaartsen geduren
de dit korte overwicht keer op keer door 
de onthutste verdediging van Boxtel. En 
het wekte helemaal geen verwondering, 
dat de midvoor van Ons Vios in de 
achtste minuut een onstuitbare rush met 
een beheerst en doeltreffend schot be
sloot. 1-0. 
Aangemoedigd door dit succes bleven de 
geelzwarten terugkomen en. ..... gevaar 
stichten, dat Boxtel slechts ten koste 
van een serie corners wist af te wenden. 
Geleidelijk aan kreeg de thuisclub echter 
meer vat op de aanvalsm�thode van de 
gasten en werd er energiek gevochten 
om het spel te verleggen naar de Ons 
Vios-speelhelft, in welke poging men 
uitstekend slaagde. De Tilburgers wer
den dan ook direct stevig aan de tand 
gevoeld. Doch aan de enkele hachelijke 
situaties, die voor het Ons Vios doel te 
beleven waren, en het venijnige schot, 
dat v. d. Plas afvuurde, wist men nog 
wel het hoofd te bieden. En ook het 
verschrikkelijke schot van linksbuiten • 
Van Heesch werd meesterlijk uit het 
doel geranseld, doch toen de bal weer 
voorgezet werd, kreeg Van Heesch zijn 
tweede kans, die hij met een beheerste 
kopstoot, op de juiste waarde schatte. 
1-1. Een doelpunt, dat tevens definitief
een einde gemaakt scheen te hebben
aan het sprekende overwicht van Ons 
Vios, want in een gelijk opgaande strijd 
voetbalden beide ploegen naar de rust
toe.
En ook in het eerst na de rust waren
beide ploegen goed tegen elkaar opge
wassen. De verdedigingen leken heer en 

meester te zullen blijven, totdat de 
linksback van Ons Vios (op wie de 
jaren kennelijk drukten) op een gegeven 
ogenblik murw gespeeld bleek en de 
assistentie nodig had van zijn mede-ver
dedigers. Begrijpelijk kregen de Boxtel
voorwaartsen, die in het duel tot dan toe 
steeds aan het kortste eind hadden ge
trokken, hierdoor meer bewegingsvrij
heid, waarvan de binnenspelers dankbaar 
profiteerden door met lange passen en 
rushes het geelzwarte verclecligingsbloc 
uit zijn verband te rukken en . . . ... aan 
de buitenspelers kansen te geven die 
waard wareri in doelpunten omge�et te 
worden. Tweemaal sloeg linksbuiten 
Van Heesch toe, tweemaal trilde het net, 
doch slechts het eerste doelpunt werd 
toegekend. 
Het tweede doelpunt verloor ziJn geldig
heid aan een der vreemde beslissingen 
van de scheidsrechter, die aan deze wed
strijd overigens gemakkelijk werk had. 
Boxtel liet zich de verkregen voor
sprong niet meer ontnemen en huldigde 
de wijze stelregel: ,,Een goede aanval is 
de beste verdediging" met het laatste 
kwartier geheel voor zich op te eisen. 
Tot doelpunten kwam het echter niet 
meer in deze wedstrijd, die zeer bevre
digde door het frisse sportieve spel van 
winnaar en verliezer. 

Tweede Paasdag: 
St. M, Gestel 3 - Boxtel 3

Boxtel 3 gaat Maandag (Tweede Paas
dag) in St. M. Gestel de laatste compe
titiewedstrijd spelen. De beide punten 
zullen wel op de kampioensrekening van 
Boxtel geschreven mogen worden. 

K.S,V, ,,O.D.C."
Promotiewedstrijd Tivoli - ODC O - 2

Het feit, dat veertien dagen geleden de 
practische kans van ODC op onrecht
vaardige wijze tot theorie werd geredu
ceerd, is voor de O.D.C.-ers zeker een 
stimulans geweest om koste wat het kost 
deze laatste kans te benutten, en Tivoli 
een nederlaag toe fe brengen. En hierin 
zijn zij volkomen geslaagd, want behou
dens de tien minuten voor rust, domi
neerden de ODC-ers de gehele wed
strijd. De ovenvinning was dan ook vol
komen verdiend. Het duurde ongeveer 
een half uur eer Hendriks uit een klu

wen van spelers het eerste doelpunt 
scoorde. Dit was, gezien de absolute 
meerderheid die de ODC-ers aan de dag 
hadden gelegd, maar een matige belo
ning, al moet eveneens worden gezegd 
dat o.i. het samenspel, veel t_e ver werd 
cloorgevoercl, en dat de Tivoli-achterhoe
de een gave partij voetbal weg gaf. 
Tien minuten voor het verstrijken van de 
eerste helft kwam Tivoli sterk opzet
ten, en kwam de ODC-verdediging on
der zware druk te staan. Deze storm
lopen wist de O.D.C.-verdediging met 
succes te doorstaan, en de Tivoli-aanval 
kreeg weinig kans om gevaarlijk te wor
den, terwijl doelman Bertens in laatste 
instantie zijn uitstekende vorm van de 
laatste tijd demonstreerde. Een prachtige 
safe verrichtte hij door een geweldig 
hard schot, al vallende onschadelijk te 
maken. Hoewel de ODC-ers in de twee
de helft de toon aan bleven geven, en 
in technisch opzicht de tegenstanders de 
baas bleven, hoorde men toch pas een 
zucht van verlichting, toen Hazenberg, 
op aangeven van v. d. Boogaard, on
houdbaar het tweede doelpunt scoorde. 
Hiermede was het pleit beslecht en had 
ODC zich weer in de kopgroep geplaatst 
en mede in verband, dat WSC van RKC 
won, heeft ODC haar lot nu weer in 
eigen hand. 
Van zeer groot belang is dus de ontmoe-

Ervaringen van een 
IX 

De wijze, waarop de huid zich aanpast 
bij de wisseling van de temperatuur on
zer omgeving, is ons allen uit de ervaring 
bekend. Wij rillen van de koude of om
gekeerd de wannte benauwt ons; in het 
eerste geval is de huid droog, tetwijl bij 
hitte het zweet over het gehele lichaam 
uitbreekt, 
De oorzaak van deze tegenstrijdige 
reactie van de huid zetelt in de regeling 
van de bloedstoevoer. Bij koude trekken 
al de bloedvaatjes in de huid zich samen; 
daartegenover verwijden zij zich bij 
warmte. Zonder meer is het duidelijk, 
dat door de koude rilling de hoeveel
heid bloed aan de oppervlakte van ons 
lichaam minimaal klein is en de afkoe
ling of het wannteverlies zo gering mo
gelijk blijft, Omgekeerd stroomt bij ver
wijding der bloedvaten een maximale 
hoeveelheid bloed naar de buitenzijde 
en kan er wam1te verloren gaan zolang 
de temperatuur der omgeving lager is 
dan die van het lichaam. Niet echter 
door straling alleen verliest het lichaam 
de overdadige warmte, maar de zweet
kliertjes in de huid, die maximaal door 
bloed gevuld worden, scheiden zweet 
af, waardoor nog veel meer warmte 
wordt afgestaan. 
Deze geheel natuurlijke regeling der 
lichaamstemperatuur is bij betrekkelijk 
geringe verschillen voldoende en bo
vendien kan de huid als het ware ge
oefend worden. Wij kunnen ons harden, 
zodat wij minder afhankelijk worden van 
andere middelen, waartoe de kleding op 
de eerste plaats gebruikt zal worden. 
Het is daarom doelmatig voor een be
hoorlijke functie van de huid, om deze 
niet meer te hulp te komen dan nood
zakelijk is. Overdadige kleding schaadt 
en maakt ons gevoeliger. 
Deze overgevoeligheid heeft tot gevolg, 
dat wij bij te warme kleding gaan zwe
ten en de huid vochtig wordt. Nu is de 
huid altijd iets vochtig, welk vocht door 
onze onderkleding moet worden opgezo
gen. Bij te veel vocht schiet deze opdro
gende werking te kort en de huid blijft 
meer vochtig' dan overeenkomt met de 
omstandigheden, waarin wij in een be
paalde temperatuur der omgeving ver
keren. 
Op ons voorbeeld terugkomende van de 

BEKENDMAKl,NG 

Dezer dagen wordt een aanvang 
gemaakt met de werkzaamheden 
ter verbetering van de weg Box� 
tel-Liempde. In verband hier� 
mede zullen de weggebruikers ter 
plaatse de nodige voorzichtigheid 
in acht behoren te nemen, daar 
anders verkeersstremmingen of 
ongevallen niet uitgesloten zullen 
zijn. 
De weggebruikers zullen door 
borden op_ een en ander opmerk� 
zaam worden gemaakt. 

Het Gemeentebestuur 
van Boxtel. 

_ting van a.s. Maandag, 2e Paasdag, tegen 
WSC op het ODC-terrein. Strijd en nog 
eens strijd ODC-ers, dat is het parool 
in deze promotie, waarin de krachten 
elkaar zo weinig toegeven. 
Om 1 uur speelt .het tweede elftal een 
voorwedstrijd tegen Philipswijk uit Eind-
hoven. 
De stand is op het ogenblik: 
RKC 3 2 0 1 
wsc 3 2 0 1 

ODC 3 1 1 1 
Tivoli 4 1 1 2 
Mulo 3 0 • 2 1 
O.D.C.-JUNIOREN.

4 7-5 
4 5-3 
3 5-4 
3 4-7 
2 2-4 

Jl. Zaterdag speelde ODC 7 'n pittige 
wedstrijd tegen Boxtel 5. Er werd met 
3-0 verloren, doch met 'n beetje meer
geestdrift hadden de jongens van ODC
't tot 'n beter resultaat kunnen brengen. 
De dag erop gingen ze op bezoek naar 
'n ,,Eindhoven-combinatie". Er zat nu 
meer animo in doch door de sterke 
tegenstander verloren ze ook nu en wel 
met 4-1. 
ODC 5 won van Avanti met 2-1 en 
vergrootte daardoor haar kans op 't 
kampioenschap. 
'n Aantrekkelijke partij, voetbalde ODC 
A tegen Eindhoven (A-B-comb,) Door 'n 
paar dekkingsfouten was de stand al 
gauw 2-0 voor Eindhoven. Daarna ging 
de strijd gelijk op. Eindhoven en ODC 
scoorden ieder nog eenmaal. 

-o-

't Programma voor a.s.· Zaterdag en 
Maandag is: 
Zaterdag 4 uur: 

Boxtel comb.-ODC comb. 
Waarschijnlijk half 4: 

ODC 9-UDI 8 
2e Paasdag 1. 15 uur: 

ODC A-WSC A, nieuw terrein, 

D.V.G. - RAVENSTEIN 3 - t.
Na een ongelukkige competitie is het
D.V.G. gelukt het kampioenselftal uit
Ravenstein met een verdiende nederlaag
naar huis terug te sturen. In deze uiterst
sportieve wedstrijd, die in hoog tempo
werd gespeeld, heeft D.V.G. weer eens
laten zien, dat zij het voetballen nog
niet verleerd is en evenmin van plan is
naar de te klasse onderafdeling terug te
duikelen.

De wedstrijd. 

Na een onzeker begin werkt D.V.G. 
zich los. De linksbinnen drijft de bal ver 
op, maar raakt deze kwijt. De naar 
rechts gezwenkte middenvoor pikt de 
bal nog juist voor de lijn op, plaatst naar 
de linksbuiten, die feilloos inschiet 1-0. 
Hierdoor aangemoedigd en met meer 
zelfvertrouwen trekken de Liempclena
ren wederom ten aanval. Bij een doel 

schoolarts 
kinderen, die met dikke jas en trui en 
gebreide wollen onderkleding aan in de 
warme klas stil zitten, bovendien met 
nog een das om de hals, al deze kinde
ren hebben door overdadige zweetaf
scheiding een vochtige huid gekregen en 
behouden. 
Wat gebeurt er nu als zij plotseling naar 
buiten hollen in de veel koudere buiten
lucht? Dan trekken de bloedvaatjes van 
de huid zich samen, maar de huid blijft 
vochtig. Hadden de kinderen echter hun 
jas of vest in school uitgetrokken en 
deze in de gang vóór het verlaten va 
de school aangetrokken, clan had ee 
beschuttende warme luchtlaag onder de 
jas het kind voor de samentrekking der 
huiclbloedvaatjes beschermd, terwijl de 
huid minder vochtig was geweest door 
het overmatige zweten. 
Nu zult U vragen of dat nu zo ver
schrikkelijk erg is, dat de huid vochtig 
is en door de overgang naar buiten de 
bloedvaatjes zich dichttrekken? 
Ja, dat is nu juist wel gevaarlijk! 
Een plotselinge vermindering van de 
bloeddoorstroming van een orgaan, in 
ons geval van de huid over de totale 
lichaamsoppervlakte, geeft aan ziektekie
men een prachtige gelegenheid tot aan
grijpen. Dit betekent gevaar voor het 
zogenaamde "kouvatten", dat wil zeg
gen een ontsteking van slijmvliezen dus 
eenvoudige neus-verkoudheid, bronchi
tis of luchtpijpontsteking en ten slotte 
longontsteking. 
Zietdaar nu het averechts gevolg: door 
extra kleding wilde men de "kou" bui
ten sluiten en het kind behoeden voor 
het gevaarlijke "kouvatten" maar in 
werkelijkheid wordt de overdadige kle
ding door te veel zweten aanleiding tot 
ziekte, omdat een vochtige huid spe
ciaal het kouvatten bevordert. 
Dit is het grote en ellendige misverstand 
onder leken waardoor vele kinderen en 
met name z�vakke kinderen, die lichame
lijk verwend zijn, getroffen worden. 
Wij menen niet te overdrijven door ern
stig te waarschuwen voor overdadige 
kleding, speciaal voor kinderen, omdat 
er juist bij kinderen in de neus-keelholte 
tal van gevaarlijke ziektekiemen zich 
weten te handhaven, Daarover een vol
gend maal. 

]. B. DEELEN. 

n 
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schop van Ravenstein komt de doelman· 
nog al ver uit zijn heiligdom, hetgeen 
hem noodlottig wordt, want als de 
D.V.G.-rechtshalf de bal opvangt en
meteen hoog voor het R-doel plaatst is
hij een geslagen man 2-0. Dan ziet Ra
venstein blijkbaar in, dat het zo niet lan
ger kan en een enkele maal kruipt
D.V.G. door het oog van de bekende
naald. Maar ook aan de andere zijde
heeft men niet over geluk te klagen, als
de bal driemaal achtereen tegen de 
staander vliegt. Twee minuten voor de
rust weet Ravenstein de achterstand uit

• een corner te verkleinen. Met een 2-1
voorsprong voor D.V.G. komt dan de 
rust. 
De thee schijnt de DVG-ers goed te heb
ben gedaan. Zij zetten een hoog tempo 
in, dat Ravenstein niet kan bijsloffen, en 
het is dan ook ál DVG wat de klok 
slaat. Van Alphen van DVG omspeelt 
listig twee Ravensteiners, geeft zuiver 
door aan van den Boer, die nummer drie 
in de touwen jaagt. 3-1. Even later wil 
dezelfde speler ook een staaltje uitha
len, maar alleen voor de doelman staan
de, is zijn schot te zacht, en met veel ge
luk werkt de R.-doelverdediger de bal 
nog weg. In de laatste minuten laat de 
DVG-doelman ook nog even zien, dat 
hij voor zijn taak is berekend, als hij 
een scherpe voorzet van de R.-linksbui-

Het Paasei is al 20 eeuwen oud. 
De feesten en hoogtijdagen zoals de 
K erk, die tegenwoordig kent, zijn er niet 
altijd geweest. Zo werd de viering van 
het Paasfeest pas algemeen in de 4e 
eeuw na Christus. Het klinkt misschien 
gek, maar het is inderdaad zo, dat Kerst
mis, Pasen en Pinksteren herdenkingen 
zijn, die door de geestelijkheid zijn in
gevoerd, omdat deze met de heidense 
feesten geen raad wist. 
De oude volken uit het begin van onze 
jaartelling hadden namelijk allemaal hun 
zeden en gebruiken, die in nauw ver·
band stonden met de omloop van de zon 
en de wisseling der jaargetijden. En dit 
alles was zo ingeburgerd, dat strenge be
palingen noch zware straffen het volk 
ervan konden weerhouden hun oude 
zonnefeesten te vieren en -de daaraan 
verbonden magische handelingen te ver
richten. Zo kwam de geestelijkheid er 
tenslotte toe om de christelijke hoogtij
dagen, die wij zojuist noemden, in te 
voeren. Natuurlijk was dit ook niet zo 
maar in orde, maar we kunnen wel zeg
gen, dat tenslotte van werkelijk christe
lijke feestdagen kon worden gesproken. 

MEIFEESTEN. 
Onze verre voorouders aanbaden de 
zon. Dat is niet verwonderlijk, want de 
zon is het leven- en warmtewekkende in 
de natuur. Het is dus te begrijpen, dat 
zij in het voorjaar, wanneer de zonne
schijn in kracht toenam en de dode ak
ker weer verwarmde, hun feesten vier
den ter ere van dit hemellichaam 
Ook leefde bij hen de gedachte, ·dat zij 
de zon konden helpen in haar strijd 
tegen de duisternis. Zij legden , daarom 
vuren aan en spraken fornrnles uit, waar-

ten al vallende voor de aanstormende 
rechtsbinnen wegpikt. Met een 3-1 
overwinning voor DVG komt het einde. 
Het 2e elftal speelde Zaterdag j.l. te 
Boxtel tegen het derde elftal van die 
naam. Met een 6-0 nederlaag moesten 
onze jongens naar Liempde .terugkeren. 
Ook de A-junioren konden het Zondag 
j.l. tegen Irene A uit Gemonde niet bol
werken en verloren met 3-4.
A.s. Zondag speelt DVG haar tweede
degradatie-wedstrijd en wel in St. An
thonis tegen de club van die naam. 
POLITIEHONDENWEDSTRIJD. 
De politiehondenvereniging "De Wacht 
in het Veld", houdt op Tweede Paasdag 
een grote politiehondenwedstrijd, waar
aan de beste honden uit Veghel, Uden, 
Heeswijk, Esch en St. Oedenrode ded 
zullen nemen. 
Er zijn prachtige prijzen beschikbaar ge
steld, zodat verwacht mag worden, dat 
de eigenaars van de honden hun beste 
beentje voor zullen zetten. 
Met de revieroefeningen, welke gehou
den worden op het oefenterrein nabij de 
boerderij van J. de Laat, Langenberg, 
wordt 's morgens om 9 uur reeds aan
gevangen, te;wijl het manwerk, bewaken, 
voedsel weigeren, etc. 's namiddags plaats 
vindt op het terrein bij café v. d. Aker 
in de Nieuwstraat. De entree is vrij. 

in zij de zon smeekten om niet te ver
sagen en met haar warme, levenwekken
de kracht de koude en kilte van het 
winterse jaargetijde te verjagen. Zo hiel
den zij ook ommetochten in de richting 
van de loop der zon teneinde haar be
hulpzaam te zijn. 
Tegenwoordig is het branden van paas
vuren nog algemeen in ons land, hoewel 
de betekenis ervan niet meer bekend is. 
Een ander zeer algemeen gebruik (waar 
zelf de distributie rekening mee hield) is 
het eten van eieren in de paastijd. Deze 
gewoonte was al eeuwen voor onze jaar
telling in zwang in de landen rond de 
Middellandse Zee waaruit we wel mogen 
concluderen. dat het ei een grote plaats 
innam bij de heidense volkeren. 
En dit is begrijpelijk. Uit het schijnbaar 
dode kan een jong en levend wezen te 
voorschijn komen: een symbool van het 
ontwakende leven in de natuur. Volgens 
de voorstelling uit die dagen kon men 
nu deze jonge levenskracht overbren
gen op andere wezens en dingen. Zo 
ontstond bijvoorbeeld de gewoonte om 
eieren in de akker te begraven of om ze 
onder vruchtbomen te leggen. In stre
ken met veel veeteelt liet men de dieren 
over de eieren lopen. Dat bevorderde 
dus de vruchtbaarheid. De mens zelf 
trachtte eveneens van het ei profijt te 
trekken en in elk gezin werden de eieren 
dan ook gegeten. Men deed levenskracht 
op en weerde boze geesten en demonen. 

DE BESCHILDERDE EIEREN 
Later ging men de eieren beschilderen: 
men beeldde af, wat men graag wilde 
hebben, bijv. korenaren en talloze an
dere dingen, die men nodig had. 
Van al deze zeden en gebruiken is de 

heidense betekenis vergeten. In de plaats 
van de riten der Meimaand kwamen Pa
sen en Pinksteren: feesten waarop men 
herdenkt, hoe het Licht der wereld de 
Vorst der duisternis overwon en hoe de 
Heilige Geest, die het ware leven wekt, 
aan de mensheid werd gegeven. 
Maar nog altijd kennen wij de paasvuren 
en het eiereneten. Men heeft dikwijls ge-

1töntq,enstcalen en 
RONTGENSTRALEN IN DE STRIJD 

TEGEN DE LONGTUBERCULOSE 
Sedert enkele jaren heeft zich een 
nieuwe röntgentechniek, het serie 
doorsnede onderzoek (tomographie) 
ontwikkeld, een nieuwe diagnostische 
methode die ook in ons °land veel 
terrein wint. 
Onze medische medewerker bèschrijft 
naar aanleiding van deze nieuwe me
thodiek, welke betekenis de rönt
genstralen in de strijd tegen de long
tuberculose reeds hebben gehad, ter
wijl tevens in begrijpelijke vorn1 het 
beginsel en de mogelijkheden van 
het nieuwe serie doorsnedeonderzoek 
behandelt. 

Longtuberculose was een ziekte waaraan• 
men in vroeger jaren onherroepelijk 
stierf. Wanneer de ziekte als zodanig 
kon worden erkend, was het Iongpro
ces reeds· in een dermate ver gevorderd 
stadium gekomen, dat er geen medische 
hulp meer mocht baten. In een lang
durig en ellendig lijden vonden de pa
tiënten onder een gedurig voortschrij
dende vermagering uiteind�lijk de dood. 
Men sprak toen van ,,longtering" en 
deze onder de bevolking zo verspreide 
ziekte had vanzelfsprekend een zeer 
kwade reputatie. 
Tegenwoordig is het anders. Men hoort 
nog slechts spreken van iemand die 
"een vlekje op de long" heeft en in de 
toon waarop dat wordt gezegd klinkt 
het vertrouwen door, dat het allemaal 
wel weer in orde zal komen. En zo is 
het ook; hoeveel mensen kennen wij 
niet in onze eigen omgeving, die het aan 
de longen hebben gehad, die korté of 
lange tijd in een sanatorium hebben ge
kuurd en die thans weer aan het werk 
zijn, alsof zij nooit ziek zijn geweest. 
De grote ommekeer in de ernst van 
deze eertijds zo gevreesde volksziekte 
is voor het grootste gedeelte te danken 
aan de röntgenstralen. Natuurlijk is het 
werk hier verricht door de verenigingen 
tot bestrijding der Tuberculose, die met 
een netwerk van consultatiebureaux, dat 
thans over ons gehele land is uitgebreid, 
de tuberculose in hun greep hebben ge
kregen, maar dit werk zou niet mogelijk 
geweest zijn, althans niet met deze gun
stige resultaten, wanneer men daarbij 
geen gebruik had kunnen maken van de 
in 1895 door RöNTGEN ontdekte 
stralen. 

Een probleem voor de 
wetenschappelijke wereld .. . . 

In de beginne hebben de röntgenstralen 

probeerd deze gewoonten uit te roeien, 
maar het is niet gelukt. Evenmin als met 
het Sinterklaasfeest. En waarom zouden 
we het ook proberen? Niemand zal kun
nen beweren, dat deze eeuwenoude ge
woonten ook maar in het minst gevaar
lijk zijn, integendeel, ze zetten een tra
ditie voort, die men niet zonder schade 
overboord kan werpen. 

fan� 
de wetenschappelijke wereld voor tal van 
problemen geplaatst; lange tijd bleven 
zij gehuld in een waas van geheimzinnig
heid. Men kende toentertijd alleen stra
lingsverschijnselen als warmte en licht 
en deze worden opgewekt door de bui
tenkant van de atomen. De röntgenstra
len echter vinden hun oorsprong in meer 
naar binnen gelegen gedeelten van het 
atoom. Het heeft dan ook geruime tijd 
geduurd, voordat het gelukte ook bij 
deze stralen interferentieverschijnselen 
op te wekken. Toen men hier in geslaagd 
was, hoefde men niet langer van X-stra
len te spreken, het geheimzinnige ka
rakter was nu plotseling verdwenen en 
van toen af aan wist men, dat men even
als bij de licht- en warmtestralen te doen 
had met electromagnetische trillingen, 
al waren zij dan ook van veel kleiner 
golflengte. 
Van de merkwaardige eigenschappen 
die de röntgenstralen bezitten, heeft men 
in de geneeskunde een dankbaar ge
bruik gemaakt. De onzichtbare stralen 
bleken niet alleen invloed te hebben op 
de photographische plaat, wanneer zij 
op een bariumscherm vielen, lichtte dit 
fluorescerend op en zodoende werden 
de röntgenstralen voor ons oog waar
neembaar. Hieruit heeft zich naast de 
röntgenphotographie de röntgendoor
lichting met het röntgenscherm als me
thode van onderzoek ontwikkeld. 
Een andere eigenschap van de röntgen
stralen is hun grote doordri11gingsvern10-
gen door allerlei stoffen en waar dit 
doordringingsvermogen voor verschil
lende weefsels ongelijk is, tekenen zich 
zowel op de photographische plaat als 
op het röntgenscherm schaduwbeelden 
af, die een afspiegeling zijn van de in
wendige opbouw der lichaamsdelen, waar 
de stralen doorheen gegaan zijn. Zo 
kan men bij röntgen-onderzoek van de 
borstkas niet alleen hart en ribben dui
delijk onderscheiden: ook de beide met 
lucht gevulde longen geven een fraai 
en helder schaduwbeeld, 

In een zeer vroeg stadium .... 
Het spreekt vanzelf dat eventuële long
afwijkingen met deze methode van on
derzoek al in een zeer vroegtijdig sta
dium kunnen worden onderkend. 
De patiënt behoeft in het geheel nog 
geen klachten te hebben, behoeft zich 
nog in geen enkel opzicht minder goed 
te voelen, terwijl het onderzoek met 
röntgenstralen reeds kan uitwijzen dat 
er tuberculeuse longafwijkingen bestaan. 
Zo vroeg ontdekt, zijn de genezings
kansen natuurlijk veel en veel gunstiger, 

dan wanneer de diagnose pas gesteld 
wordt, wanneer er uitgebreide tubercu
leuse veranderingen in de longen zijn. 
Dit is het geheim van de grote omwen
teling, die zich de laatste tientallen 
jaren heeft voltrokken. Niet alleen het 
sterfte cijfer van de long-tuberculose is 
belangrijk gedaald, ook de verbreiding 
van de ziekte is sterk afgenomen. Daar
enboven heeft de longtuberculose een 
ogenschijnlijk onschuldiger karakter ge
kregen: men kan er tegenwoordig im
mers van genezen! 
Dat alles komt in hoofdzaak, omdat men 
thans door het röntgenonderzoek het 
bestaan van een longtuberculose zo 
vroegtijdig kan vaststellen. 

Een nieuwe 
diagnostische methode ...... . 

Het ligt niet in de bedoeling om in dit 
opstel een nadere uiteenzetting te geven 
van de verbeteringen en de uitbreidingen 
die de röntgenologie in de loop van de 
tijd heeft ondergaan. Wij leven in een 
tijdperk van grote technische vooruit
gang en het spreekt vanzelf dat de Rönt
gen-techniek niet is blijven stilstaan. 
Wel zal hier in het kort een nieuwe 
onderzoekingsmethode met röntgenstra
len worden beschreven: het serie-door
snedeonderzoek. 
Deze nieuwe diagnotische methode wint 
thans ook in ons land snel terrein, de 
moderne longchirurgie is thans zonder 
de tomographie - zoals de wetenschap
pelijke benaming van deze methodiek 

. luidt - nauwelijks denkbaar meer. 
De tot nu toe door photographie verkre
gen schaduwbeelden ontstonden doordat 
schaduwen, die van verschillende vlak
ken afkomstig waren, over elkander vie
len, zodat de interpretatie van het uit
eindelijk resultaat dikwijls grote moei
lijkheden met zich meebracht. 
Met speciaal daarvoor geconstrueerde, 
ingewikkelde apparaten is men thans in 
staat scherpe photographische opnamen 
te maken van afzonderlijke lagen. Hier
door wordt de genoemde moeilijkheid 
dat de schaduwbeelden van verschillende 
lagen op elkander geprojecteerd worden, 
volledig ondervangen. 
Mét de tomographie photografeert_ men 
een serie opeenvolgende vlakken die ½ 
cm of 1 cm van elkander liggen en wan
neer men de zo verkregen röntgenop
namen met elkander vergelijkt, kan men 
zich een heel wat betere voorstelling 
maken van de aard en de uitbreiding 
van het ziekelijke proces, terwijl ook 
eventuele holten in de long, die anders 
niet of nauwelijks waarneembaar zijn, 
op de photographie van de laag waarin 
zij gelegen zijn afzonderlijk en zeer dui
delijk zichtbaar worden. 
Tot nu toe zijn er alleen in de grote 
centra van ons land tomographen opge
steld, maar het aantal van deze kost
bare apparaten neemt gestadig toe. 
Met deze nieuwe techniek is de rönt
gendiagnostiek een wel zeer grote 
sprong vooruit gegaan. In de toekomst 
zal het serie doorsnede onderzoek on
getwijfeld een belangrijke rol in de rönt
genologie gaan spelen. 

VERLOOFD: Te koop gevraagd: kachel-
ZUS DE VISSER kunstmoeder. H. van de Laar, 

Casteren B 34, Liempde. 

Te koop: een beste kalfkoe, 
aan telling 20 April, t.b.c.-vrij. 
W. v. Nieuwburg, Langen-.
berg 12. 

Te koop aangeboden: een 
prachtige, moderne damesman
tel, licht van kleur, prima 
stof, geheel nieuw, maat 42, 
zonder punten. Een meisjes
mantel voor leeftijd 9 iaar en 
een compleet gidsen-uniform, 
nog als nieuw, voor leeftijd 12 
à 13 jaar. Te bevragen Molen
straat 19. 

Te koop: een toom zware big
gen, bij J. van Hal. Luisel 3. 

Gouden Yerlovings-en Trouwringen 
HARRY VAN EIJCK 

GERDA v. d. KAMP 
LEO DE VISSER 

2e Paasdag 1949. 
.Receptie: Molenstr. 32, Boxtel 

van 12.30-1.30 uur. 

Korporaal C. A. ROVERS, 
wen�t Familie, Vrienden en 
Bekenden een 

Z�LIG PAASFEEST. 
Pasoeroean, N.O.!., 17 April. 

Te koop: een beste vierwielige 
luchtbandwagen, wegens be
ëindiging van melkrit op 1 Mei 
en plaatsgebrek. G. van Rulo, 
Kleinhoekje, Liempde. 

Verloren: een snoer paarlen. 
Tegen beloning terug te be
zorgen, �osscheweg 19. 

Te koop: een in prima staat 
zijnde bakfiets met open eiken 
bak, n.b. en freewheel met 
terugtraprem. Wegens plaats
gebrek voor de prijs van f 75. 
Rechterstraat 56. 

-

Te koop: een damesrijwiel, 
geheel uitgerust. Aan billijke 
prijs. v. cl. Heijden, Wilhel
minastraat 22. 
Te koop wegens overcompleet: 
prima ijskast, zeer geschikt 
voor vleeswaren, boter enz. 
Koelt voordelig, 1 staaf ijs in 
2 dagen voldoende. Prijs f 75. 
C. de Jong, v. Hornstraat 12,
Zuivelhandel ,,'t Anker".

Te koop: driejarig best merrie
paard, hoogkar zo goed als 
nieuw, vierwielig overkapt rij
tuig met tuig, eenscharige 
lemandsploeg, cirkelzaag met 
as en lagers bij Corn. van 
Rulo, Gemondseweg. 
Tevens zich aanbevelend voor 
kachelhout zagen aan huis, 
en ploegen met tractor. 
Werkster gevraagd voor één 
dag per week (Vrijdag). Bevra
gen Molenstraat 19. 
Te koop bij L. v. Houtum, 
Ridder van Cuykstraat 29, een 
roodbonte kalfkoe, 2e kalf, 
aan telling 19 April. 

Mevrouw J. v. Buul, Station
straat 35, Boxtel, vraagt tegen 
15 Juni a.s. een net R.K. Meis
je, boven de 18 jaar, voor dag 
en nacht. 

SPAAR U DE MOEITE 
en vraag niet wie adverteerde 
onder nummer; schrijf brief of 
sollicitatie, voorzien van het in 
advertentie opgegeven num
mer, en bezorg · die aan het 
administratie-adres, Molen
straat 19. Niet bellen!!! 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

Onu êtatatµ,s op '.L
1 

n JJ_aaskst 
tJ,eoeH, U UH duid.elijA kelá uaH, f«uatiteits IHe«kkff.. 

Gothieke Slaapkamer 
fraai gebeeldhouwd, zeer r oya l e  u itvo�ring 

COMPLEET 1295,• 

Gothieke Huiskamer 
dressoir 225 cm, pracht tafel, theedressoir, 
_4 stoelen en twee armfauteuils met hoogstollering 

COMPLEET 1625,• 

Î J. Wîtte.o.een Woninginrichting
Rechterstraat 22 

't Anker 
heeft voor Pasen nog fijne 

Vermouth, Cherry, Bessino, 

Vruchtenwijnen, Mistella, 

Advocaat 

en Griekse Aperitief. 

Bij iedere fles 

t 00 gram Caramels gratis 
Tevens volop Slagroom. 

Fijnste oude Kaas. 
Eieren aan dagprijs. 
Prima Vleeswaren. 

Kwaliteit is in alles 

onze eerste reclame. 

C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 12 • Boxtel.

leder zegt het ten lange leste 
In prijs en kwaliteit 

is 

Klein maar Dapper 
het beste. 

Rechterstraat 67. 

BOSSCHEWEG 17 
BOXTEL 

TELEFOON 479 

Gemeente BOXTEL. 

Uitbreidingsplan Konijnshot. 
De burgemeester van Boxtel maakt bekend, dat 
vanaf 19 April 1949 ten kantore van de dienst van 
gemeentewerken (gemeentehuis) gedurende vier 
weken voor eenieder ter inzage is neergelegd het 
ontwerp van een partieel uitbreidingsplan in on
derdelen "Konijnshol", in uitvoerige kaarten uit
gewerkt, met bijbehorende bebouwingsvoorschrif
ten. Gedurende genoemde termijn kunnen belang
langhebbenden bij de gemeenteraad schriftelijk 
bezwaar indienen. 

De Burgemeester voornoemd, 

Drs. M. A. M. VAN HELVOORT 

Boxtel, 15 April 1949. 

H.D.Z. zonder inlevering
In alle maten voorradig Zeer voordelig. 
Ook in nieuwe Horloges hebben wij Iets aparts voor U, 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
HORLOGERIE• OPTIEK• GOUD EN ZILVER 

GRATIS WOLWASDAG 
met WOLVLOK de "shampoo" voor wol. 

Bezoekt zonder enige verplichting 

DE GRATIS WOLWASDAG op 
VRIJDAG 22 APRIL a.s. de gehele dag 

* Brengt allen iets mee om het GRATIS te laten 

wassen met de ALKALIVRIJE WOLVLOK. 

Binnen 10 min. kunt U het goed weer schoo� en droog meenemen 

Drogisterij "De Molen"
Rechterstraat 37 

Rookt kwaliteit vol geur en •maak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerk•traat 73, Telef. 450 

Notaris P. Mertens te Boxtel, 
Zal aldaar voor de Fam. v. d. Horst-Rademakers te Boxtel 
in café H. v. Rooij, Nieuwe Kerkstraat 75, voor INZET op 
DINSDAG 26 APRIL 1949 en voor TOEWIJZING op 
DINSDAG 3 MEI 1949, telkens nam. 5 uur 

PUBLIEK VERKOPEN 
C>nÛèr Boxtel 

l. het huis met erf en tuin, Zandvliet 59, groot ong. 5.13 aren
kadaster sectie A no. 1718 gedeeltelijk
ll. het huis met erf en tuin Zandvliet 61, groot ong. 6.75
aren kadaster sectie A no. 1614 geheel en no. 1718 gedeel
telijk. - De panden zijn voorzien van leiding voor water, 
gas en electriciteit en bevatten elk: 2 kamers, opkamer, keu
ken, bijkeuken, stal en kelder en boven 3 slaapkamers. 
III. Massa van kopen I en II.
Koop I is verhuurd aan de Wed. W. Mathijssen voor f 3,25 
per week en koop II aan Fr. v. d. Steen voor f 4, - per week. 
De huren zijn voor kopers vanaf de week volgende op de 
dag van betaling der koopsom. Lasten voor kopers vanaf 
de dag van betaling koopsom. Betaling koopsom uiterlijk 
3 Augustus 1949. 

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

===--===============------====_JI 



De R. K. Vakvereniging van 
Schoenmakerspatroons en -Winkeliers 
hebben besloten voortaan alleen al te leveren tegen 

contante betaling. 
Namens het Bestuur: 

R. v. WEERT, Secretaris. 

Landbouwwagens 
Steeds u it vo o r r a a d  leverbaar 
tegen scherp concurrerende prijzen. 

PRIMA KWAL IT EI T E N  AFWERK I N G. 

Wagenmakerij C. Smolders 
EIND C 79, HAAREN 

Voor Pasen brengen wij U een 
KEURCOLLECTIE MODEARTIKELEN 
waarvoor wij Uw bijzondere aandacht 

vragen. 
Links �eweven dameskousen 
Diverse soorten sportkousen 

Fantasiesokken 
Overhemden in fraaie dessins 

Moderne zelfbinders 
Bretelles en sokophouders 

MET ONZE KRAGEN EN JABOTS 
OF EEN NIEUWE CEINTUUR, HEEFT 
U MET PASEN EEN NIEUWE JAPON 

Egypt. heren regenjassen f 36,75 
Dames regenmantels met cap. 

apart model f 27, -
Heren tweedjassen 

aparte dessins en modellen f 49,75 
Herencostuums 

blauw kamgaren, 3 delig f 64,25 

Ziet onze speciale Paasétalages 

Natuurlijk bij: 

�TATION5T�AAT43 

�*� 
BOXTEL 

�el 'Pasen 

speciale étalages met de 
ni euwe Jaarbeurs-modellen 

Zeer aantrekk;lijke artikelen 
uit binnen- en buitenland. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER, 

• • .. "'..:•f;y'.'I.� ..... -

' 

Wij kunnen U een ruime keuze laten doen 
uit onze grote collectie 

Heren Mode::artikelen 
Wij brengen U de nieuwste modellen 

Hoeden met opgezette en platte rand

Petten, Overhemden, Zelfbinders, Riemen, enz. 

H. v. Eijck==de Louw
BREUKELSESTRAAT 42. 

Wekelijkse Reclame. 
SCHOL . . . . . . per kg f 0,50 
en SCHOL . . . . . per kg "0,75 
SCHELVIS . . . . .  per kg "0,75 
KABELJAUW aan moten per kg "0,75 

VERS GEBAKKEN SCHEL VIS . . . per ½ kg "0,65 
GEROOKTE BOKKING . . . . . . . 4 stuks "0,25 

Vos 
STATIONSTRAAT 44
TEL. 527 

-:J:3cilfen 's morgens besteld 
's avonds klaar 

Aan Ziekenfondsverzekerden geven wij 1 20 0/o korting + grote glazenvergoeding. 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Lev e r a n c i e r  v o o r  ALLE Z i e kenfo n d s e n  

EEN WEEK RECLAME: 
30 Gladiolen, 50 Rots Oxalissen, 25 Anemonen, 25 Pioen 
Ranonkels, 1 Stokroos, 1 Potbegonia, 3 Tentoonstelling
dahlias, 5 Koningslelies, 15 Vaste planten met plantaanwij
zing voor f 3, 10. 
P. VAN HENSBERGEN - POSTBOX 49 - HILLEGOM

,,OPGELET". 
Na de moeilijke oorlogsjaren kunnen wij 
U thans weer, al is 't in beperkte mate, 

Nieuwe Naaimachines 
aanbieden. Ziet onze étalage 

OOK ONDERDELEN EN NAALDEN 

voor alle soorten naaimachines zijn voorradig 

ONZE VAKKUNDIGE REPARATIES 

zijn U natuurlijk wel bekend. 

Van ,,Kessel's'' 
Naai machinehandel 

MOLENSTRAAT 16. 

EDAH 
GEEFT U 

TEGEN INLEVERING VAN DE 

APRIL-WAARDEBON 

UIT DE EDAH-KALENDER 

>"'2l ••• �--·· 
... �...... 

De ALLERNIEUWSTE 
modellen 

Kinderwagens 
en 

Wandelwagens 
zijn binnengekomen. 

· Diverse kleuren.
Solide uitvoering. 

LAAG IN PRIJS. 

Ook voorradig bijpassende Wandel
wagenzakken en -tassen. 

'Van P,0-xtd n.v.

Bosscheweg 17, Boxtel. Tel. 479 

BEZOEKT 

de Boxtelse Moppenmarkt 
(Voorjaarsmarkt) 

op Donderdag 21 April a.s. 

!!1111-------------------

Voor de a.s. PAASDAGEN brengen wij 
in onze: 

1 
DAMESCONFECTIE-AFDELING 
HERENCONFECTIE-AFDELING 
KIN DERCON FECTIE-AFDELI NG 
PAMESMODE-AFDELING 
HERENMODE-AFDELING 
LINGERIE-AFDELING 
BABY-AFDELING 

een ruime sortering kwaliteitsgoederen 
Het devies luidt dus: 

1 D OET ALS IEDEREEN 
, __ K _O_O _P_T_B _I_J_W_IT _T_E _V_E_E_N __ 
Rechterstraat 18 
Ziet étalages. 

BOXTEL 

Ziet éta la ges. 
_______ ! __________________ __ 

Tilburgse 

Chemische Wasserijen en 
Stoomververijen 

Een Gasradiator of ::haard 
Verwarmt heerlijk, zowel tijdens de 
winter- als voorjaarskoude. 
Voordelig en hygiënisch in gebruik 

" MODERN" 

Textielveredelingsbedrijven. 

Talm niet met aanschaffing. Laat u vakkundig 
door ons voorlichten, het verplicht u tot niets. 

"F AST O" Keukengeijser Meest moderne inrichting
in N ed rland. 

Fabrieken te Tilburg.

Voor Stomen en Verven 
van al Uw kleding, gordijnen,

kleden, kinderkleding,
dekens enz.

Rouwgoederen binnen 2 x 24 uur. 
Stoppen, Plisseren.
Lederwaren verven.

Agentschap voor Boxtel en omgeving: 

A. v. HOMELEN

geschikt voor meerdere tappunten 
:z:oals Douche enz. prijs 155.00 

"ECLIPS" Keukengeijser 
voor meerdere tappunten 

128 45 prijs • 

Gascomforen 
2 pits per stuk 27.00 

Gas== Wasketel 
met koperen binnenketel 1 49.00 
Alles uit voorraad leverbaar. 

Prins HendrikStr. 15 
J. c. VOERMANS, Breukelsestr. 54ADVERTEERT IN R BRABANT'S CENTRUM �--E_R _K_E_N _D_G_A_s_, _E_N_w_A_T_E_R_F_rr_T_ E  ______. 

PAAS-AANBIEDING 
Door het g r o t e  s u cce s van het vorig jaar, 
brengen wij U uit onze WONINGINRICHTING 

2 spec iale aanbiedingen 
welke wij ook volledig garanderen. 

Old Finish Huiskamer 
bestaande uit: dressoir met glas in lood 

uitschuiftafel 
4 stoelen, verend, pluche bekleding 
2 armfauteuils, verend, pluche bekleding 
1 karpet 3 X 4 
1 pluche tafelkleed 

TE ZAMEN VOOR fl. 405. 00

' 

Old Finish Slaapkamer 
bestaande uit: linnenkast 

ledikant, 2-persoons 
nachtkast 
tafel 
2 stoelen, bekleed naar keuze 
1 prima gezondheidsmatras, 2 persoons 
1 verend matrasstel, 2 persoons 

TE ZAMEN VOOR fl. 425. 00

Uitgevoerd in prima kwaliteit en afwerking. 
Ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

F� A.P. v.d. BOOMEN-RESINK 
STATIONSTRAAT 43 BOXTEL 

~t wmll 
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KATH.OLIEK 

De Oosterse Mis 
EEN NABESCHOUWING 
De Oosterse Mis, w�arop Boxtel sinds 
weken met spanning had gewacht, be
hoort weer tot het verleden. De enorme 
menigte, die zich op de tweede Paasdag 
verdrong in de eeuwenoude St. Petrus
kerk, is zeker een ervaring rijker ge
worden n.l. dat de Katholieke Kerk niet 
gebonden is aan onze Latijnse liturgie, 
die velen misschien de enige waanden, 
maar dat ze verschillende liturgieen be
zit, in haar onderdelen belangrijk van 
elkaar afwijkend en welke ze beschouwt 
als een van haar grootste schatten. 
In zijn encycliek over de "Waardigheid 
der Oosterse riten" (Orientalium dig
nitas) zegt Paus Leo XIII: ,,\'v'ellicht 
wordt door niets het kenmerk der ka
tholiciteit van Gods Kerk duidelijker 
naar voren gebracht dan door de ere
dienst, zoals deze in verschillende vor
men en ceremonies wordt gevierd in 
talen, welke reeds eerbiedwaardig zijn 
door hun oudheid en bovendien nog zijn 
geheiligd door het gebruik, dat er van 
is gemaakt door . Apostelen en Kerkva
ders... De instandhouding van de 
Oosterse vormen van eredienst is van 
groter gewicht dan men wellicht zou 
menen. 
De verheven oudheid, waardoor_ deze 
ritussen zich onderscheiden, is een sie
raad voor heel de Kerk en bevestigt de 
goddelijke eenheid van het katholiek 
geloof .... " 
We hebben Maandag kunnen consta
teren, dat er tussen de Oosterse en 
Westerse vormen van eredienst aanmer
kelijke verschillen bestaan, welke noch
tans niet als tegenstellingen mogen wor
den beschouwd. In iedere katholieke ri
tus, in iedere· katholieke Mis, zijn het 
!J"ondbegrip en de leidende gedachte 
steeds weer dezelfde: we zagen, hoe 
plechtig de offergaven naar het altaar 
werden gebracht; roerend klonken de 
woorden van de consecratie, hoe eer
biedig nuttigenden priesters, assistenten 
en seminaristen de H. Communie. Maar 
daarnaast hoeveel details weken af van 
de ons zo vertrouwde vormen: litanieën, 
met de steeds herhaaide smeekbede 
,,Gospodi pomiloej" ,,Heer ontferm u 
over ons", het veelvuldig bewieroken 
van altaar, beelden en offergaven, de 
belangrijke rol toebedeeld aan .de dia
ken, die de schakel vormt tussen pries
ter en volk, het kruisteken gemaakt van 
rechts naar links, de neerhangende han
den, symbool van de houding van de 
tollenaar, geheel en al overgegeven aan 
Gods barmhartigheid, hetgeen ons Wes
terlingen misschien onverschilligheid of 
nonchalance zou kunnen toeschijnen. 
Toch zijn er talrijke bijzonderheden in 
onze Latijnse liturgie, die niet volledig 
kunnen worden verklaard zonder dat 
wordt teruggeroepen op de levende con
tinuiteit met de oude en eerbiedwaar
dige liturgieën' van het Oosten. 
De plechtigheid van verleden Maanda·g 
was dan ook niet bedoeld om te demon
streren, dat de Oosterse Mis beter of 
mooier is dan de onze. In de Katholieke 
Kerk is geen enkele ritus beter dan de 
andere. Alle zijn even goed en alle heb
ben tenvolle recht op onze eerbied. 
In iedere ritus bezit de katholieke ere
dienst een bijzondere gratie, die het best 
door de mensen van de streek, waar hij 
is ontstaan, kan worden gewaardeerd. 
In al zijn vormen is hij echter van een 
vaak ontroerende schoonheid en boven
aardse bekoorlijkheid, die de gelovige 
mens aangrijpt tot in het diepste van 
zijn ziel. 
Door deze buitengewoon geslaagde 
Oosterse dag in Boxtel te organiseren, 
bedoelde het �postolaat der Hereniging 
op de eerste plaats de Boxtelse katho
lieken op de hoogte te brengen van de 
verscheidenheid der vormen van ere
dienst in de Kerk en van de schoonheid 
van de Bijzantijnse liturgie. 
Op de tweede plaats lag het in onze 
bedoeling propaganda te maken, niet 
voor die of die Westerse congregatie 
werkzaam in het Nabije-Oosten, maar 
voor het streven van het Apostolaat der 
Hereniging,· de Oosterse afgescheiden 
christenen terug te voeren naar de Een
heid van de Moederkerk. Zijne Heilig
heid de Paus vraagt voor dit nobele 
en heden ten dage meer dan ooit nood
zakelijke werk de steun van "aldegenen, 
die de naam van christen dragen". Daar
om vertrouwen we, dat Boxtel het Apos
tolaat der Hereniging zal blijven steu
nen en aldegenen, die het enigszins kun
nen, hun naam zullen opgeven aan de 
zelatricen. De contributie bedraagt f 1,
per jaar per lid. Daarmee kunnen semi
naries zoals dat van Culemborg in stand 
worden gehouden. 
Wij brengen dank aan aldegenen, die 
meewerkten om deze dag te doen slagen, 
in het bijzonder aan de Z.E. Heer v. 
Besouw; de Zusters van Duinendaal en 
de Paters van Stapelen, die zorgden voor 
de maaltijden; dhr. H. v. d. Vorst, ad
ministrator van het Apostolaat der Her
eniging en de heer Michiel van Erp, die 
met zijn mannen geheel belangeloos het 
podium bouwden. 
Laten wij bidden, dat het weldra zij: 
,,Eén schaapstal en één Herder". 

Pater F. WIJNHOVEN, 
Nationaal Directeur. 

, 

s en 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Gouden Huwelijksfeest te Esch 

Maandag 2 Mei a.s" hoopt het echtpaar Wilhelmus Schapenclonk 
eri Petronella v. d. Ven, A 4 Esch, zijn_ gouden huwelijksfeest te 
vieren. - Een feestcommis_sie is reeds geruime tijd druk doende 
om de oudjes, die reeds 81 en 80 jaren tellen, op die dag eens flink 
in de bloemetjes te zetten. 
Dat belooft dus feest te worden in Esch. 

Plaatselijk Nieuws 
VLAGGENDAG. 
Op 24 April a.s. is het DE DAG VAN 
DE NAASTENLIEFDE. Gaarne zag 
Pater de Greeve, dat, evenals dit ter ge
legenheid van Koninginnedag, Arbeids
dag, Bevrijdingsdag e.a. gebeurt, alle 
medewerkers van de Bond ook op die 
dag DE VLAG zouden UITSTEKEN. 
De vlag dus uit! Blijf niet achter! 
Dank U. 

Bond Zonder Naam 
Haarlem. 

PINKSTER-MUZIEKFEESTEN 1949. 
Pinksteren 1949 zal Boxtel een bijzon 
dere verrassing brengen. Er zal namelijk 
voor het eerst in de gesd1iede-1,s 
onze Gemeente een muziekfestijn geor
ganiseerd worden door en met mede
werking van alle bestaande muziekver
enigingen, met name de R.K. Gilden
bondshannonie, de Boxtelse Harmonie, 
de Harmonie van Huize de la Salle, de 
Zangvereniging St. Caecilia en St. Pe
trus, Boxtels Gemengd Koor en tenslot
te de Boxtelse Orkestvereniging. 
Uitgebreide plannen zijn in voorberei
ding om dit grote Pinkstermuziekfeest 
een speciaal karakter te geven door een 
gezamenlijk optreden van verschillende 
verenigingen. 
De feesten zullen worden gehouden op 
de Houtwerf, alwaar ook een grote ker
mis aan het geheel een feestelijk accent 
zal geven. Uiteraard zal er naar worden 
gestreefd, de bezoekers van de verschil
lende middag- en avondconcerten geen 
hinder te doen ondervinden van de aan
wezige kermis. 
Wij hopen in het volgende nummer ver
dere bijzonderheden inzake dit Pinkster
muziekfeest mede te delen. 

DE HEL VAN BUCHENWALDE. 
Deze film, ,die de Stichting Landelijke 
Propaganda Commissie van het Voor
malige Verzet in Nederland op Maan
dag 25 April in de Ark zal vertonen, be
handelt prachtige episoden uit het ver
zet in België, de arrestatie der verzets
lieden, de aankomst in het kamp en het 
verschrikkelijke leven, dat de gevange
nen daar hebben geleid, doch dat de 
gedachte aan het verzet bij hen nooit 
uit heeft kunnen roeien. De film geeft 
hiermee een prachtig exposé van kame
raadschap, zoals men die blijkbaar 
slechts onder dergelijke omstandigheden 
kan aantreffen. Men ziet dan tenslotte 
de bevrijding van Buchenwalde verfilmd, 
waarbij de intocht van de bevrijdende 
troepen adembenemend is. 
Wij raden eenieder aan deze film te gaan 
zien. Zij moge er toe bijdragen, dat de 
vrijheidshelden, die Buchenwalde en 
andere Nazi-concentratiekampen wer
den binnengevoerd en wier strijd de 
zege over deze misdadigers mogelijk 
maakte, nooit worden vergeten. 

IN INDONESië OVERLEDEN. 
Dinsdagavond 19 April ontving de 
familie Huyberts, Lennisheuvel 60, de 
d�oeve tijding, dat sold. Th. H. Huyberts 
(de enige zoon en broer) op 18 April 
bij Ambarawa in Indonesië, tengevolge 
van een verkeersongeval, was overleden. 
A.s. Dinsdag 26 April om 10 uur zal de
Plechtige Uitvaartdienst worden gehou
den in de St. Theresiakerk te Lennis
heuvel. 
ROYALE GIFT. 
We vernemen, dat het Apostolaat der 
Hereniging, met toestemming van de 
Regering en de Nederlandse Bank, de 
som van 11000 gulden heeft overge
maakt naar Palestina als steun aan de 
zwaarbeproefde christenen, waarvan 
duizenden hebben moeten vluchten met 
achterlating van geheel hun bezit. 

MASSALE BEDEVAART NAAR DE 
ZOETE LIEVE VROUW VAN 
DEN BOSCH. 
Zoals reeds eerder bericht werd, zal 
Boxtel op Zondag 1 Mei ter bedevaart 
gaan naar de Zoete Lieve Vrouw van 
Den Bosch om te bidden voor de behou
den terugkeer van de Boxtelse mannen 
en jongens overzee. De deelnemende 
verenigingen worden verzocht hun afde
lingsvaandels in deze bedetocht mee te 
voeren en hun tamboers mobiel te ma
ken, opdat er met recht van "vliegende 
vaandels en slaande trommen" gespro
ken kan worden. 
Degenen, die zich reeds voor de bussen 
hebben opgegeven, worden er nog eens 
met nadruk op gewezen, dat er Zondag 
24 April van 11 tot 1 uur gelegenheid 
bestaat om in het Kajottersgebouw "De 
Kajuit" (naast De Ark) de buskaarten af 
te halen. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Het bestuur van de R.K. Boerinnenbond 
spoort haar leden dringend aan mee te 
doen aan de massale bedevaart naar de 
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch op 
1 Mei a.s. 
Verwacht wordt dat vele leden - te 
voet - deel zullen nemen aan deze 
bedetocht, die wordt gehouden tot in
tentie van de jongens over zee. 
Voor verdere bijzonderheden wende 

_ men zich tot de secretaresse, mej. v. d. 
Sande. 

REPETITIE-ROOSTER 
H. BLOEDSPEL.
Ten gerieve van de spelers laten we hier 
volgen de voorlopige rooster van de 
repetities voor het H. Bloedspel. Deze 
zullen gehouden worden in het K.JV.
huis. 
Woensdag 27 April: 8 uur le, 2e en 3e 

toneel. 
Donderdag 28 April: 8 uur 4e toneel. 
Woensdao 4 Mei: 8 uur 1 e, 2e, 3e, 4e 

toneJ. 
Donderdag 5 Mei: 8 uur 5e, 6e toneel. 
Woensdag 11 Mei: 8 uur 5e, 6e toneel. 
Donderdag 12 Mei: 8 uur 1 e, 2e, 3e, 4e_,5e en 6e toneel. 
Dinsdag 17 Mei: 8 uur 7e, 8e toneel. 
Woensdao 18 Mei: 8 uur 9e, 10e toneel. 
Donderda"'g 19 Mei: 8 uur 11 e, 12e 

toneel. 
Vrijdag 20 Mei: 8 uur 1 e t.e.m. 6e 

toneel. 
Dinsdag 24 Mei: 8 uur 7 e t.e.m. 12e 

toneel. 
Woensdag 25 Mei: 8 uur te t.e.m. 12e 

toneel. 
Donderdag 26 Mei: 8 uur 1 e t.e.m. 12e 

toneel. 
Elke Woensdag half 3 kinderen.

SLUITING CONSULTATIEBUREAU 
VOOR ZUIGELINGEN. 
Belanghebbenden wordt medegedeeld, 
dat het Consultatiebureau voor Zuige
lingen op Maandag 25 April gesloten 
zal zijn. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
Parochie H. Hart. 
Er is niets wat onze jongens en mannen 
in Indonesië beter bevalt dan onze goe
de sigaretten en shagtabak. Zij hebben 
daar in Indonesië ook het meeste ge
brek aan. Het is voor Katholiek Thuis
front echter zeer moeilijk om hun deze 
artikelen te sturen, want er zijn nog al
tijd bonnen voor nodig. 
Daarom worden alle parochianen van 
de H. Hartparochie aangespoord om, 
wanneer de Gidsen in de week van 24 
April tnt 1 Mei komen aankloppen voor 
een klein offertje in de vorm van siga
retten, tabak of bonnen, gul te geven. 
Leg uw sigaretten, shag of bonnen dus 
maar gereed, want in de loop van de 
volgende week komen de ijverige gidsen 
bij U aan. 

• ONVERANTWOORDELIJKE
OPRUIMING VAN MUNITIE
TWEE KINDEREN
ERNSTIG GEWOND
Dat nog steeds niet voldoende wordt

beseft welke grote gevaren verbonden 
zijn aan het niet te juister plaatse_ �e
poneren van munitie, bleek 14 Apnl J.I.
weer te Boxtel. 
Enige nabij de vuilnisbelt der gemeente
Boxtel spelende kinderen, vonden tussen 
het door de Reinigingsdienst der ge
meente oestorte huisvuil munitie, waar
onder e1�ige z.g. bandmijnen. 
Twee der kinderen, van 13 en 9 jaar,
zoontjes der familie v. Liempd, Selissen
wal namen vier van deze mijnen mede 
naa� huis. 
Vermoedelijk heeft een der kinderen na
bij de woning der ouders g_�tracht met 
spijker en klomp een der mtJnen te de
monteren. 
Bij het exploderen· der mijn werden bei
de kinderen ernstig gewond. 
Zij werden naar het Groot Ziekengast
huis te 's-1-Iertogenbosch overgebracht. 
Van de oudste jongen moest de rechter
hand nagenoeg geheel worden geam
puteerd. 
De Gemeentepolitie stelt een onder
zoek in." 
Zo luidde ongeveer het bericht, dat om
trent dit droevige ongeval in de dag
b)aden werd opgenomen. 
Ware dit het laatste bericht, dat de
kranten omtrent een dergelijk ongeval 
moesten public�ren ! , 
Helaas, er gaat vrijwel geen week, haast
geen dag voorbij, dat moet blijken, dat 
men zich nog steeds niet realiseert tot 
welke noodlottige gevolgen het achte
loos wegwerpen van munitie kan leiden. 
Demonteren" schijnt kinderen in het 

bloed te zitten, ze zijn niet; wijzer. Het 
is maar al te goed bekend, dat zelfs de
meest wijze 'en paedagogisch juiste ve_rmaningen bij de jeugd het ene oor m 
en het andere oor uit gaan. Opvoeders:
versaagt nimmer! 
Wat nu in Boxtel gebeurd is, grenst
aan het misdadige. 
Een bus vol munitie in de vuilnisbak

deponeren en dan maar het beste er:-�n 
hopen. Misdadige onverantwoordelt1k
heid. 
Het is nog niet tegengevallen, dat de 
munitie niet reeds bij het werpen op 
de vuilniswagen explodeerde. Zij, die 
deze werkzaamheden verrichten, heb
ben niet de gewoonte het vuil als een 
ei zo voorzichtig op de wagen te leggen! 
Moae men uit dit droevige ongeval deze 
wij;� les trekken: weest uitermate voor
zichtio met munitie, ruim niet zelfstan
dio m�nitie op doch meldt de aanwezig
hèid hiervan a�n de Gemeentepolitie. 
Deze waarschuwt de Mijnopruimings
dienst, die door haar deskundig perso
neel de munitie bij U laat ophalen en 
vernietigen. 
Controleert Uwe woning op de aanwe
ziohcid van munitie, die misschien, bui
te71 Uw weten door Uwe kinderen is 
binnengebracht. 
Heeft U vuurwapens in huis, zonder 
daartoe gerechtigd te zijn, meldt dit on
middellijk aan de Gemeentepolitie. 
Als eenieder zich houdt aan deze raad-
gevingen, dan zullen ongevallen als hier
boven vermeld zijn, voorkomen kunnen 
worden. 
PLECHTIGE UITVAARTDIENST. 
Gistermorgen, Donderdag 21 April, om 
10 uur werd in de H. Hartkerk onder 
grote belangstelling de Plechtige Uit
vaartdienst gehouden voor Sold. C. van 
Kleef, die op 13 April te Bangak i_n In
donesië zijn leven gaf voor het vader
land. Een peloton militairen van de Fre
derik Hendrikkazerne in Den Bosch be
trok in de kerk de erewacht bij de kata
falk die met de Nederlandse driekleur 
was' bedekt, en bracht de gevallen mak
ker de laatste militaire eer. 
Naast dit peloton soldaten en een leger
aalmoezenier uit Den Bosch, zagen we 

. ook vele Boxtelse militairen, die hun ge
vallen plaatsgenoot en wapenbroeder een 
laatst saluut kwamen brengen. 
Voorts waren daar nog de deputaties 
van Katholiek Thuisfront en R.K.S.V. 
Boxtel alsmede zijn oud-collega's die al
len hu� medeleven kwamen betuigen met 
dit smartelijk verlies voor de familie. 

Zaterdag 30 April en Zondag 1 Mei 

.1<,offinqinnedaq, en 1latioo.ak :Beoci;dinq,sda',I 
Kinderzanghulde, Concerten, 
Kinderoptocht, Installatie van "De 
Boxtelse Keistamper", Lichtstoet, 
Volksspelen. 

Voor de eerste maal zal Koninginnedag 
gevierd worden op 30 April, verjaardag 
van onze jonge Vorstin, Koningin 
Juliana. 
De ingezetenen van Boxtel 7:ullen be
reids het door Boxtel Voormt samen
gestelde programma der feestelijkheden 
ontvangen hebben of zeer spoedig ont
vangen. 
In overeenstemming met de wensen van 
het Gemeentebestuur zal deze Konin
ginnedag onmiddellijk gevolgd worden 
door de feestdag ter viering van de Na
tionale Bevrijding, waarvan de datum 
feitelijk bepaald is op 5 Mei. 
Twee dagen ad-itereen feest. 
Kostbaar? Neen, dat is niet nodig! 
Het vastgestelde programma is van dien 
aard, dat eenieder, zonder geldelijke of
fers van betekenis, genoeglijke dagen 
kan beleven. 
Gelet op de omstandigheid, dat de pro
gramma's door de Posterijen huis aan 
huis werden bezorgd, zal het niet nodig 
zijn op deze plaats het gehele program
ma in den brede aan een beschouwing 
te onderwerpen. 
Daarom enkele punt�n slechts. 
Na de plechtige Kerkdiensten, welke 
des voormiddags negen uur in alle Pa
rochiekerken zullen plaats vinden, vangt 
om 11 uur op de Markt voor het Ge
meentehuis de Kinderzanghulde aan. 
Na afloop hiervan richt de Burgemees
ter enkele woorden tot de aan deze 
zanghulde deelnemende jeugd. 
Des middags half drie beginnen de 
Volksspelen, waarvoor zeer zeker grote 
belangstelling zal bestaan. 
Aan deze spelen kan worden deelge
nomen door mannelijke ingezetenen 
boven 16 jaar. Boxtel Vooruit hoopt, dat 
ook de ouderen, gesproken wordt van 
personen tussen 16 en 84 jaar!, aan de 
spelen zullen deelnemen. 
Voor het zakkensjouwen vooral zullen 
stevige mannen op het tapijt moeten 
komen. Er moet n.l. met een zak van 50 
kg een wandelingetje gtmaakt worden! 
Wie zullen hier winnen, de mannen van 
de cement, van het meel of van de 
kolen? 
Na het eerste deel van het concert door 
Boxtels Harmonie, om negen uur, be
gint het Mastklimmen, verlengstuk van 
de Volksspelen. 
De prijzen van de middag-spelen evenals 
van het mastklimmen zijn zeer aantrek
kelijk, Men leze het programma. 
Wij menen goed te doen erop te wijzen, 
dat het zeer onverstandig zou zijn met 
goede kleding aan de spelen deel te 
nemen. 
Trekt gerust een oude broek en· een 
oud boezeroentje aan; denkt eraan, dat 
de mast met groene· zeep besmeerd 
wordt! 

Vóór elk der spelen zullen de regels 
waaraan men zich te houden heeft be
kend gemaakt worden middels luidspre
kers. 
Wij wijzen er nadrukkelijk op, �at �e 
aanmelding voor de volksspelen mterlt1k 
27 April a.s. moet geschieden, door in
levering van de zich aan de program
ma'\; bevindende aanmeldingsstrookjes. 
De strckikjes moeten worden ingeleverd 
bij de Dames van Hooff, Bosscheweg 5

of bij Sigarenmagazijn van de Heer Bert 
van den Braak Nieuwe Kerkstraat 73. 
Het bovenstaan'de geldt dus voor Zater
dag 30 April, Koninginnedqg. 
De feestelijkheden ter viering van de 
Nationale Bevrijding, Zondag 1 Mei, 
vangen aan des middags twaalf uur, met 
een matinée, te verzorgen door de Ha�monie van Huize de la Salle, onder lei
ding van de Eerw. Frater Rogatiano. 
Dit concert vindt plaats op de kiosk op 
de Markt. 
Drie uur des middags stellen de deel
nemers aan de kinderoptocht zich op in' 
de Kasteellaan. 
Een onafhankelijk van Boxtel Vooruit 
staande jury zal de prijswinnaars aan
wijzen. Uitreiking van de prijzen om 
half zeven in Hotel P. v. d. Ven, Markt. 
Aanmelding tot deelname aan de Kinder
optocht behoort op dezelfde wijze te 
geschieden als hiervoor t.a.v de Volks
spelen is vermeld. 
Om acht uur concerteert de R.K. Gil
denbonds-Harmonie op de kiosk. 
Om negen uur zal vóór het gemeente
huis door de Burgemeester de installatie 
geschieden ·van de "Boxtelse Kei
stamper". 
Wat dit inhoudt, moeten we nog als 
een geheim zorgvuldig bewaren. 
In elk geval: ieder rechtgeaard Boxte
laar moet deze installatie bijwonen. 
Vanaf 1 Mei zal er geen belangrijke 
feestelijkheid in Boxtel meer plaats vin
den, zonder dat de Keistamper van zijn 
bestaan zal hebben doen blijken. 
Na afloop van de installatie zal een mu
zikale wandeling met "de Boxtelse Kei
stamper" worden gemaakt. 
Bij deze muzikale wandeling zal, zoals 
het programma zegt, door de jongens 
van Huize de la Salle worden getoond 
op welke bijzondere wijze een lichtstoet 
kan worden geformeerd. 
Men bewondere eerst deze demonstratie, 
wij zullen later, dank zij de bereidwillig-_ 
heid van de Eerw. Frater Directeur en 
Frater Philippus van Huize de la Salle, 
een technische uiteenzetting geven van 
de wijze, waarop het in de stoet mee
gevoerde zonder belangrijke kosten kan 
worden vervaardigd. 
Volgend jaar kan dan een lichtstoet wor
den samengesteld, waaraan eenieder zijn
bijdrage kan leveren. 
Indien het weer medewerkt, staan Boxtel 
twee genoeglijke dagen te wachten. 
Werkt allen mede. 



Historische Verrekijker 
Het Clarissenklooster na 1629. 

Hadden de Oarissen lange tijd gastvrij
heid genoten bij hun Bossche mede
zusters, in 1629, na de verovering van 
Den Bosch door Frederik Hendrik, 
zochten de Bossche Clarissen hun toe
vlucht in het Boxtelse Clarissenklooster. 
De Bossche zusters zijn slechts korte 
tijd in Boxtel gebleven, van hier namen 
zij de wijk naar Mechelen. Hoezeer zij 
in hun hart Bosschenaars waren geble
ven blijkt wel hieruit dat een huishou
delijke regel, die de zusters te Meche
len onderhielden, luidde dat "met bos
kermis die heel week rekeracij (recrea
tie) werd toegestaan en men geeft koeck 
oft brij". 
Met het jaar 1629 begint voor de Meie
rij het zogenaamde retorsietijdperk. 
Spanje en de Republiek betwistten el
kaar de souvereiniteit over de Meierij 
en de beide partijen hieven er belas
tingen die op de arme bevolking zwaar 
drukten. In dit licht moet het privilege 
van 4 Maart 1630 worden gezien, waar
bij de Infante Isabella aïJ.n de zusters 
toestaat hun levensmiddelen ivrij van 
Den Bosch naar Boxtel te vervoeren. 
De zusters te Boxtel werden voorlopig 
ongemoeid gelaten. Het klooster mocht, 
krachtens een bepaling van de Mun
sterse vrede van 1648, voortbestaan, 
echter mochten geen novicen meer wor
den aangenomen. Dit was het beproefde 
uitstervingssysteem dat door de Repu
bliek aan de kloosters werd opgelegd. 
Deze bepaling noopte de zusters in 1662 
een overeenkomst aan te gaan met de 
Clarissen van Hoogstraten over het in-
treden van nieuwe zusters. 
Deze zusters kwamen. nadat zij te 
Hoogstraten hun noviciaat hadden ge
daan en daar geprofest waren, naar het 
Boxtelse klooster. 
Het voortbestaan van St. Elisabethsdal 
bleef echter afhangen van het leven der 

HEI- EN BOERDERIJBRAND. 
Op 1 e Paasdag werden in het z.g. ,,Ba
nisveld" (Kampina) 10 ha. heide, toebe
horende, aan de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten, door brand 
verwoest, terwijl op-2e Paasdag de stal 
en schuren van Ant. Vorstenbosch-van 
Nunen, Lennisheuvel 99, is as gelegd 
werden. Vee en inboedel konden worden 
gered. 
Mogen deze branden, die door onbe
kende oorzaak ontstonden, voor iedereen 
een aanmaning zijn tot de grootste voor
zichtigheid, zowel in onze bossen en hei
develden, als bij de boerderijen, waar 
het brandgevaar vooral in zulke zomerse 
dagen zo bijzonder groot is. 
BOXTELSE MOPPENMARKT. 
Gisteren, Donderdag 21 April, werd 
weer eens een ouwerwetse Boxtelse mop
penmarkt gehouden. De kraampjes be
sloegen de gehele markt, er was voor 
elck wat wils en de belangstelling was 
weer bijzonder groot. 
Een geslaagde voorjaarsmarkt dus! 

OPBRENGST VAN COLLECTE EN 
PROGRAMMAVERKOOP VOOR HET 
OEKRAïNS PRIESTERSEMINARIE. 

De collecte, die Zondag onder de Oos
terse H. Mis in de St. Petruskerk werd 
gehouden bracht f 219,- op, terwijl de 
verkoop van de programma's f 60,- op
leverde voor het Oekraïns Priestersemi
narie te Culemborg. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 12 tot en met 18 April 1949. 
GEBOREN: Franciscus J. H. M. zoon 
van A. Fr. v. Erp en L. A. M. Driessen 
- Helena M. J. dochter van H. J. Gi
gengack en J. W. G. Verheij - Johan
nes P. zoon van J. M. v. Haaren en A. 
J. v. Gils - Marijan C. J. dochter van
L. J. v. d. Meijden en A. M. Wouters
- Gerardus C. zoon van A. A. Arts en
G. D. v. Helvoort.
ONDERTROUWD: Antonius W. van
Geel en Johanna A. Aarts - Michaël H.
van den Biggelaar en Elisabeth Boleij. 
GEHUWD: Adrianus de Backer en Cor
nelia H. van Hal - Christiaan H. Berg
man en Maria G. van Helvoort. 
OVERLEDEN: Hendrikus van Drunen,
oud 53 jaren - Maria P. Smits, oud 98 
jaren, weduwe van W. J. N. van Roos
malen. 

LIEMPDE 
HERWONNEN LEVENSKRACHT. 
Het Plaatselijk comité van Herwonnen 
Levenskracht deelt mede, dat de Goede
Week-actie ten bate van Herwonnen 
Levenskracht heeft opgebracht de som 
van f 170,72, waarvoor aan alle inwo
ners van Liempde hartelijk dank wordt 
gebracht. 

Algemeen Nieuws. 
DE MEI-ACTIE 1949. 
Gedurende de eerste veertien dagen van 
Mei zal door de Stichting 1940-1945 
opnieuw een beroep op het Nederlandse 
volk gedaan worden om zijn bijdrage 
voor de verzorging van de verzetsslacht
offers te geven. 
Van belang is, dat dit jaar tegemoet ge
komen kon worden aan een dikwijls ge
'hoord bezwaar: waarom alleen voor de 
verzetsslachtoffers en niet voor de na
bestaanden van anderen, die voor de 
vrijheid van ons land vielen, b.v. de mili
tairén? 
Met de militaire verzorgingsorganisaties 
werd n.l. overeengekomen, dat een ge
deelte van de door Stichting 1940-1945 
te organiseren Mei-inzameling aan deze 
organisaties (Fonds 1815, Stamil, Karel 
Doormanfonds, Prins Bernhard Stichting, 
Ereschuld en Dankbaarheid, Margriet
fonds en van Weerden Poelmannfonds) 

zusters, die vóór de vrede van Munster 
hun professie hadden gedaan. 
Bij de dood van de laatste dezer non
nen moest het klooster worden opge
heven en zouden de goederen aan de 
Staten overgaan. 
Uit een reisbeschrijving van Balthasar 
Moretus, de heer van het beroemde 
huis Plantijn uit Antwerpen, die op een 
reis door de Nederlanden in 1668 Box
tel bezocht vernemen we dat op dat 
tijdstip het Boxtelse klooster nog be
stond uit 26 zusters. Moretus sprak met 
de eerwaarde Moeder der zusters in het 
spreekhuis, die hem vertelde dat het 
klooster tot dan toe geen overlast had 
gehad. 
Uit de tijd der Franse bezetting, welke 
volgde op de inval der Franse troepen 
in het "rampjaar" 1672 - dat nochtans 
voor de Katholieken, wat de uitoefening 
van hun godsdienst betreft, een verade
ming betekende, - dateert een Konink
lijk Frans sauvegarde voor het klooster 
en de biechtvader der zusters (7 Juli 
1673) en een dergelijk document van 
de prins de Condé. Ook Prins Willem 
van Oranje (Willem III) verstrekt dat 
jaar een sauvegarde voor het klooster, 
terwijl de keizer van Oostenrijk in 1674 
zijn soldaten beveelt het Clarissenkloos
ter te ontzien. 
Men ziet hieruit dat deze kloosterge
meenschap bij vriend en vijand in hoge 
gunst stond. 
Langzamerhand gaat de noodlottige be
paling, dat het klooster moet ten onder
gaan met het sterven van de laatste zus
ter, die vóó 1648 haar H. Professie hàd 
gedaan, haar stempel drukken op de 
Boxtelse kloostergemeenschap. Het aan
tal oude zusters slinkt snel en daardoor 
ontstaat een toestand van beangstigende 
onzekerheid. 
De zusters roepen dan de hulp in van 
machtige beschermers, om aan de drei
gende ontheffing van het klooster te 
ontkomen, zoals we nader zullen zien. 

zal worden afgedragen. Anderzijds zal 
van de door hen in het najaar te houden 
collecte een deel aan Stichting 1940-
1945 ten goede komen. 

Geeft één uur van Uw- tijd 
Voor hen, die àlles gaven. 

Dat is het devies, waaronder de Mei
actie van Stichting 1940-1945 dit jaar 
zal worden gevoerd. 
Alle Nederlanders zullen worden opge
wekt, één uur loon, eventueel verkregen 
uit overwerk, aan Stichting 1940-1945 
af te staan. 
Ook zij, die niet in loondienst werkzaam 
zijn, zullen gelegenheid krijgen hun bij
drage te geven. In • vele gemeenten zal 
de bevolking huis aan huis bezocht wor
den. Medewerking van officiële instan
ties is reeds allerwege toegezegd. 
Iedere Nederlander kan, naast het offer 
van een uur loon, meehelpen om deze 
actie -tot een succes te maken door in 
eigen omgeving, op kantoor, in de fa
briek zijn vrienden en collega's aan te 
sporen tot actie. Tien duizend vrijwillige 
medewerkers van de Stichting 1940-
1945 zullen hen hierin voorgaan en steu
nen. De resultaten van 1948 hebben be
wezen, dat deze actie kan slagen. Hij zal 
slagen. 

DE ZOMERPOSTZEGELS 1949. 
Van 2 Mei tot en met 30 Juni 1949 zul
len bijzondere postzegels voor sociale en 
culturele doeleinden worden uitgegeven 
in de frankeerwaarden van resp. 2, 5, 6, 
10 en 20 cent, die met toeslagen boven 
die waarde van resp. 2, 3, 4, 5 en 5 cent 
zullen worden verkrijgbaar gesteld. Ont
werper. mede van tekst en waardecijfers, 
is de heer P. Citroen te Wassenaar. 
Van de netto-opbrengst is de helft voor 
sociale, de andere helft voor culturele 
doeleinden bestemd. 
ZEEPOST NAAR INDONESië 
EN SURINAME. 
Met het m.s. ,,Willem Ruys" kan zee
post naar Indonesië worden verzonden. 
De te verzenden correspondentie dient 
uiterlijk 28 April op de bus te worden 
gedaan. 
Voor het s.s. Stuyvesant, naar Suriname 
vertrekkend, is de laatste buslichting op 
2 Mei. 

Toets der Critiek 

EEN SCHITTERENDE 
ZANGUITVOERING 

Maandagmiddag (2e Paasdag) van half 
4 tot half 6 gaven de studenten van het 
Oekraïns Seminarie van Culemborg 
voor een volle . Ark een uitvoering van 
religieuze en profane zangen. Ofschoon 
Boxtel op muzikaal gebied wel iets ge
wend is, want wij bezitten hier ook uit
stekende gezelschappen en er komen 
ook wel eens gasten, mogen wij zonder 
iemand tekort te doen wel zeggen, dat 
hier nog nooit zoiets werd gehoord. 
Na de gebruikelijke Paasgroet uit Rus
land "Chdstos Woskres'' Christus is 
verrezen", sprak Pater F. Wijnhoven, 
de Nationale Directeur van het Apos
tolaat der Hereniging, een kort maar 
pittig openingswoord, waarbij hij de na
druk legde op de belangrijkheid van het 
herenigingswerk en allen opwekte het 
Apostolaat te blijven steunen. 
En toen volgden een serie liturgische 
gezangen, afgewisseld met populaire lie
deren, soldatenmarchen, Marialegenden 
strijd- en stemmings-liederen, uitgevoerd 
met, zulk een perfectie en zulk een 
stemmenvolume, dat iedereen met stij
gende verbazing en bijna ademloos toe
luisterde. 
Bij ieder gezang gaf Pater Frans een 
korte uitleg, zodat men, zonder de woor
den ,te verstaan, de strekking van ieder 
stuk begrijpen kon. 
Onmogelijk in details te treden: het was 
in één woord af. 
Op veelvuldig verzoek zong dirigent 

Prof. Antonowitz, begeleid door het koor 
nog eens met zijn machtige baritonstem 
een gedeelte van de Credo van de Mis. 
Het was alsof het ontsterfelijke geloof 
van de hele Oosterse Kerk in machtige 
accoorden over ons heengolfde. 
Het publiek bracht de zangers na af
loop een ontstuimige ovàtie, waarop het 
koor antwoordde met een strijdlied voor 
het vrije Oekraïne, het Oekraïnsvolks
lied en het Wilhelmus. 
We mogen· het Apostolaat der Hereni
ging wel oprecht dankbaar zijn Boxtel 
zulk een genotvolle middag te hebben 
bezorgd. 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 

O.D.C. - W.S.C. 1 - o

Een magere maar verdiende overwinning 
van O.D.C" Ziedaar het resultaat van de 
vierde promotiewedstrijd van ODC. Zo"
als gezegd, was de overwinning verdiend, 
doch weinige zullen er zijn geweest, die 
een van de twee partijen die laatste 
ogenblikken nog een overwinning had
den toebedacht. Een wedstrijd duurt nu 
eenmaal negentig minuten, wat voor 
ODC maar goed was, want twee minu
ten minder zou de wedstrijd hebben 
doen eindigen zoals hij was begonnen. 
ODC was de gehele wedstrijd de meer
dere van WSC, al was die meerder
heid in de eerste helft nu niet bepaald 
sprekend. Met hun betere techniek stel
den zij de W.S.C.-achterhoede vaak voor 
moeilijke problemen doch wisten deson
danks deze laatste hindernis niet te 
nemen. En deze hindernis bestond in het 
uitstekende werk van doelman Adelberg. 
Deze jonge veelbelovende doelman, heeft 
WSC voor een grotere nederlaag be
hoed. Het WSC-elftal bestond uit ste
vige potige spelers, waartegen de ODC
ers klein afstaken. Het moet echter met 
ere worden gezegd, dat zij zeker geen 
misbruik maakten van deze meerdere 
lichaamskracht. Hun spel is zuiver op
portuniteitsvoetbal. En het. zwakste punt 
is o.i. dat alles ingesteld is op center
voor Kools, een goalgetter van formaat 
en die voor W.S.C. al heel wat doelpun
ten gemaakt heeft. Nu hij echter deze 
middag, in stopper Wagenaars zijn meer
dere moest erkennen, was tegelijkertijd 
het gevaar van WSC weg. Ondanks de 
voor deze tijd hoge temperatuur, werd 
er in een hoog tempo gespeeld, dat naar
mate de wedstrijd verstreek begon te 
verslappen, hetgeen heel begrijpelijk 
was. De eerste aanvallen warén voor 
WSC, doch verder dan de ODC-b�cks 
brachten zij het niet, wat zijn oorzaak 
vond in het feit, dat alles naar het mid
den werd gespeeld, juist óp het punt 
waar Wagenaars heer •en meester was. 
Het gevaar van de ODC-aanvallen bleek 
dan ook direct veel groter. Doelman 
Adelberg moest meteen al zijn kunnen 
tonen. Een hard schot van Bergwerff 
ving hij meesterlijk, en even later deed 
hij het zelfde bij een prachtige kopbal. 
Een welgemeend applaus kreeg hij toen 
hij een schot van Schalks met een 
zweefsprong uit zijn doel ranselde. Ber
tens aan de andere kant kreeg geen ge
vaarlijk werk. behoudens enkele verre 
schoten, waarmee hij niet de minste 
moeite had. 
Zo bleef het spelbeeld van de gehele 
eerste helft, zonder dit er gedoelpunt 
werd brak de pauze aan. De tweede drie 
kwartier waren van een geheel ander 
gehalte. WSC trok zich in de verdedi
ging terug, en speelde slechts met drie 
voorwaartsen. ODC nam dan ook het 
heft in handen, om dat in het verdere 
verloop van de strijd niet meer af te 
staan. Het werd een ware belegering 
voor het WSC-doel, en het is heel nor
maal te noemen, dat er gezien het grote 
aantal verdedigers zo weinig scorings
kansen kwamen. Steeds was er dan ook 
een been of hoofd dat op het nippertje 
redding bracht. Vermeld dient in deze 
periode een harde kopbal van Schalks, 
die echter Adelberg weer op zijn post 
vond. Zo verstreek de tijd. Hazenberg 
kreeg dan uit een overstapje van v. d. 
Boogaard een heel goede kans, doch wist 
deze niet te benutten. 
Bergwerff die wegens uitvallen van 
Scheepers centervoor ·was gaan spelen, 
smaakte toen eindelijk het genoegen, om 
van dicht bij Adelberg te paseren, welk 
doelpunt een orkaan van vreugdekreten 
deed opsteken. De overwinning was 
hiermede een feit, want nauwelijks afge
trapt floot scheidsrechter Krens, die een 
gemakkelijke taak had, einde. 
Het tweede elftal verloor van Philipswijk 
met 4�2. 

De helft van de promotiecompetitie zit 
er nu op en geen van de partijen is uit
geschakelde bezie onderstaande standen
lijst maar eens. 
Voor a.s. Zondag luidt het programma: 

ODC-Mulo 
Scheidsrechter is de Heer W. Boere. 
Wij verzoeken het publiek geen critiek 
uit te oefenen op de leiding. Dit kan al
leen de zaak maar schade berokkenen, 
Het tweede elftal speelt waarschijnlijk 
een voorwedstrijd tegen Rhode 2. 
De tweede helft van • deze competitie 
wordt precies eender afgewerkt als de • 
eerste en het program voor ODC is: 
Zondag 24 April: ODC-Mulo; 1 Mei 
RKC-ODC; 8 Mei vrij; 15 Mei ODC 
-Tivoli en 22 Mei WSC-ODC.
0.0.C. 4 2 1 1 5 6-4
R.K.C. 4 2 1 1 5 9-7
w.s.c. 4 2 0 2 4 6-6
Tivoli 4 1 1 2 3 6-8
Mulo 4 0 3 1 3 4-6

0.D.C.-JUNIOREN.
In een enigszins matte doch uiterst 
sportieve wedstrijd heeft ODC A 'Zon
dag met 2-1 gewonnen van WSC A. 
Voor de rust werd de overtuigende veld
meerderheid van de ODC-ers beloond 
met een 1-0 voorsprong, die na de rust 
vergroot werd, Met 't mooiste doelpunt 
van de wedstrijd wist WSC de eer te 
redden, zodat deze faire wedstrijd eindig-

de in een 2-t overwinning voor ODC. 
A.s. Zondag zal ODC A waarschijnlijk
een voorwedstrijd spelen tegen Mulo A,
terwijl ODC B zal trachten om Avanti 
ean nederlaag te bezorgen en...... het 
kampioenschap te behalen. 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
De magnifieke 5-1 overwinning, die 
Boxtel 3 2e Paasdag op de dito's van St. 
Michielsgestel behaalde; vormde een 
overtuigend sluitstuk op het kampioens
jaar '48-'49. 
"Boxtel" kan wel met bijzonder veel 
tevredenheid terugblikken op de presta
ties, die het derde elftal in het afgelo
pen seizoen leverde, omdat ze een 
deugdelijke garantie vormen voor het 
slagen van het experiment om dit elftal 
bijna in zijn geheel naar het eerste elftal 
over te planten. 
De eerste bewijzen daarvoor zijn trou
wens al geleverd. 

De B-junioren presteerden het Zondag 
om op het tournooi van de Essche Boys 
de uitgeloofde beker in de wacht te sle
pen, wat een dik verdiende bekroning 
was van enkele prachtige wedstrijden. 

A.s. Zondag:
Boxtel 2 gaat a.s. Zondag - na een 
lange rustperiode - de competitie be
sluiten met de thuiswedstrijd tegen Den 
Dungen 1. Een tegenstander, die zich 
niet gemakkelijk laat overtroeven, zodat . 
de Boxtel-reserves I zich van hun beste 
zijde zullen moeten laten zien, willen zij 
beide winstpunten op eigen rekening 
boeken. 

Training. 
Deze week is weer een begin gemaakt 
met de veldtraining, die voor de senioren 
ook in de komende weken 's avonds om 
7 uur precies aan zal vangen. 

D.S.V. (St. Anthonis)- D.V.G. 3 - 4.
Ook in de wanne voorjaarszon en op
het zeer zandige DSV-terrein is het 
DVG gelukt een zwaar bevochten over
winning uit het vuur te slepen. 

De wedstrijd. 
St. Anthonis begint met een hoog tem
po en rukt door hun forse, harde trap
pen de DVG-achterhoede al spoedig uit 
het gelid. Na 7 minuten ope�,en zij met 
een hard schot, dat via de deklat in het 
net belandt, de score 1-0. Tien minu
ten later vergroot DSV haar voorsprong, 
als de DVG-linksback niet voldoende 
wegwerkt. 2-0. Dan ziet DVG blijkbaar 
in, dat het zo niet langer kan en gaat 
uit een ander vaatje tappen. Meermalen 
ontsnapt het DSV-doel op het nippertje 
·aan doorboring en hebben de DSV-lui
niet van geluk te klagen. Twee minuten 
voor de rust schiet van Giersbergen een 
als voorzet bedoelde bal in de uiterste 
bovenhoek en zo komt de rust met een 
1-2 achterstand.
Direct na de thee neemt DVG het heft 
in handen en reeds in de allereerste mi
nuten brengt haar middenvoor de stand 
met een zuiver schot op gelijke 
voet 2-2. 
Dan is DSV de kluts kwijt. Maar de
Liempdenaren weter hiervan niet te pro
fiteren. Tien minuten later neemt St. 
Anthonis uit een doelworsteling opnieuw 
de leiding 3-2. Dan zet DVG alles op
alles. Uit een corner schiet de midvoor 
hard in. 3-3. Dan vechten beide elftal
len om de overwinning. Iedereen denkt 
reeds aan een gelijk spel, maar DVG 
denkt er anders over. De naar links ge
zwenkte middenvoor pikt de bal op de 
linksbuitenplaats op, zet hem scherp 
voor en van Giersbergen plaatst zuiver 
in het doel. 3-4. Als de keeper de bal 

uit het net vist, fluit de scheidsrechter 
af en heeft DVC haar tweede degrada
tiewedstrijd gewonnen. 
A.s. Zondag speelt DVG
Volkel 1, aanvang 2 uur. 
De stand is thans : 
DVG 2 2 0 0 
Volkel 2 t 1 0 
D.S.V. 2 0 1 1 
�àvenstein 2 0 0 2 

thuis tegen 

4 7-4 
3 5-3 
1 5-6 
0 2-6 

Tuinbouw 
RO.DE BIET OF KROOT. 

De rode biet of kroot stelt geen hoge 
eisen aan de grond. De grond mag even
wel niet zuur zijn. Vóór het zaaien wat
Patent Kali geven is zeer gewenst. 
Er zijn platronde, halflange en lange kro
ten. Platronde en halflange kroten zijn 
vroeg, d.w.z. deze hebben een korte 
groeiperiode. De lange kroten groeien 
langzaam, en worden meestal geteeld 
voor de wintervoorraad. 
Voor zomergebruik worden de kroten 
reeds in April g,ezaaid. Vroeger zaaien 
dan half April kan aanleiding geven tot 
h"t geven van zgn. schieters. De in het 
zaad geschoten bieten zijn "houterig" 
van vlees en ongeschikt voor consump
tie. De kroten voor het wintergebruik 
zaait men meestal pas in Mei. Wil men
echter voor het wintergebruik ook ronde 
rassen nemen, dan kan men nog in Juni, 
begin Juli zaaien. Men zaait de kroten 
liefst op rijen. De rijen worden op een 
onderlinge afstand van ± 30 cm gehou
den, terwijl men z,e op de rij uitdunt op 
± 10 cm. De ronde bieten kan men op 
de rij, ook wat dichter laten staan, en er 
in de loop van de zomer voortdurend de
grootste exemplaren uitnemen voor di
recte consumptie. Op deze manier wor
den de bieten toch regelmatig gedund, 
terwijl de totale opbrengst aanmerkelijk 
hoger wordt doordat alle plantjes op 
deze manier voldoende gelegenheid krij
gen om uit te groeien. 
Men kan de kroten ook heel goed com
bineren met stambonen. Men neemt de 
rijenafstand van de bonen dan iets gro
ter, b.v. 80 cm en zaait tussen elke twee 
rijen bonen een of twee rijen kroten. 
De rassen: 
Van de vele rassen die er zijn, zullen 
we er slechts enkele en wel de meest 
gebruikte bespreken. 
Egyptische Platronde. , Dit is een 
platronde kroot. De biet is zeer donker
rood, met lichter gekleurde ringen. 
Wordt zeer veel geteeld voor vroege 
zomerbiet, en kan dan voortdurend wor
dt:n doorgeplukt, waarbij steeds de dik
ste bieten worden weggenomen. K� ook 
nog in Juli worden gezaaid voor· late 
�� '

Rode Kogel of Vuurkogel. - Het loof 
is metaalgroen van kleur met donker
rode nerven. De biet is kogelrond, soms 
iets tolvormig. De kleur van de biet is 
donkerrood met licht paarse ringen. 
Noord-Hollandse Bleekblad. Heeft 
bleekgroen blad, dat in de herfst roodach
tig gaat worden. De biet wordt tamelijk 
lang met een dikke kop en spits toelo
pend. De kleur van de biet is donker
rood, met soms wat lichter gekleurde 
ringen. De biet is zeer lang houdbaar 
en zeer geschikt voor overwintering. Het
ras, dat in de handel komt onder de 
naam van Utrechtse Kroot, is een selec
tie uit dit ras. 
Non plus Ultra. - Heeft rechtopgaand 
loof, dat glanzend donkerrood van kleur 
is. Geeft een halflange, kegelvormige 
spitstoelopende biet. De kleur van de 
biet is bloedrood met zo goed als geen 
ringen. Deze kroot is zachtvlezig en van 
prima kwaliteit. H. 

Ervaringen van een schoolarts 
X. 

De oorzaak van het "kouvatten" zijn 
ziektekiemen, kleine levende organismen, 
gewoonlijk met de verzamelnaam van 
bacteriën genoemd; kunnen zij niet 
zichtbaar worden gemaakt dan spreekt 
men van virus. 
Steeds leven er bacteriën op de slijm
vliezen, (dat zijn de inwendige opper
vlakten van onze organen, die direct 
met de buitenlucht in vei binding staan) 
zonder dat zij ons ziek maken. Zij wach
ten als het ware een gunstige gelegen
heid af om tot de aanval over te gaan. 
Er zijn er echter ook, die onmiddellijk 
bij hun aankomst de slijmvliezen aan
tasten. 
Beperken wij ons tot de eerste groep 
dan weten wij reeds, dat een plotseling 
verminderde bloeddoorstroming de aan
leiding wordt tot hun aanval en een 
ontsteking het gevolg is. Niet de "kou" 
is de oorzaak van het kouvatten, maar 
de kou verschaft de bacteriën de gele
genheid door een plaatselijke afkoeling. 
Er zijn dus twee factoren nodig: ten 
eerste de aanwezigheid van bacteriën, 
ten tweede de afkoeling. 
Deze laatste kan veroorzaakt worden 
door algemene invloeden, zoals bij het 
zweten en onvoldoende gehardheid van 
de huid o.a. tengevolge van ondoelma
tig aangepaste kleding; maar ook plaat
selijk kan koude lucht op onze adem
!1alingsslijmvliezen nadelig inwerken. 
Ter voorkoming hiervan wordt de lucht 
bij ademhaling door de neus verwarmd, 
hetgeen niet het geval is bij ademhaling 
door de mond. 
De neusademhaling moet daarom als de 
normale beschouwd worden, dat wil 
zeggen de mond moet tijdens het ade
men gesloten blijven. Vooral zal dit 
moeten geschieden, wanneer l;>ij sterke 
wisseling van temperatuur b.v. bij het 
uitgaan van de school het warme klas
lokaal vervangen wordt door koude bui
tenlucht. Wij weten echter, hoe de 
schooljeugd liefst in grote luidruchtig
heid naar buiten zou rennen als om 
allerlei andere redenen de orde in nette 
rijen niet gehandhaafd werd. 
Wat is nu echter de ·reden, dat er van 
de verwarmende neusademhaling in zeel 
vele gevallen niets terecht komt? 
Bij vele kinderen bestaat een voortdu
rende zwelling van het neusslijmvlies 

door ontsteking; let U eens op, hoeveel
kinderen met een vuile of vieze neus
rondlopen. 
De echte vernauwing in de neus wordt 
speciaal veroorzaakt door de aanwezig
heid van overdadig weefsel achter in 
de neusuitgang naar de keelholte, het 
z.g. adenoid of derde amand,el.
Tegelijkertijd en nog veel vaker zijn de
normaal aanwezige amandelen of ton
sillen bij de overgang van de mondholte 
naar de keelholte vergroot. Het gevolg
van al dit overdadige weefsel is een
vernauwing van de. uitgang van neus
en mondholte, waardoor de neusadem
haling bemoeilijkt en de mond geopend 
moet blijven. 
Alle voordelen van de verwarmende en•
zuiverende 11eusademhaling vallen nu
weg. 
Dit nadeel is echter niet het belangrijk
ste ! Door de overdadige en ingedikte 
afscheidingsproducten worden tal van
kleinere afgesloten holten gevormd, 
waarin de bacteriën zich weten te nes
telen en te handhaven. 
Indien deze afsluiting blijft voortbestaan
neemt de aanvalskracht van de bacte
riën toe. en wordt de ontsteking uitge
breid. Het gehele organisme kan gaan 
lijden door deze chronische ontstekingen 
en voor menig ziekteproces moet de 
oorzaak gezocht worden in de vergrote 
tonsillen. Het .killd t,)aa.pt met open 
mond, . waardoor het moJ)dslijmvlies 
wordt uitgedroogd, -het slaapt onrustiger, 
het spreekt slechter, de aandacht van
het kind is moeilijker te wekken en te 
behouden. Om al deze redenen worden 
dergelijke patientjes naar de specialist 
verwezen. die . de "amandelen pelt", 
d.w.z. door een vrij onschuldige wijze,
een radicale opruiming houdt in de 
keelholte. 
Het gunstig resultaat daarvan is zeer
spoedig na de behandeling te merken. 
Zelfs chronische middenoorontstekingen 
krijgen een kans tot genezing. 
De hoofdzaak is echter, dat de neus
holte weer doorgankelijk wordt, de ont
stekingsproducten kunnen verwijderd 
worden en de bacterienesten worden op
geruimd. Het patientje krijgt opnieuw 
de gelegenheid het zelf klaar te spelen 
en de extra voorzorgen tegen het "kou
vatten" kunnen afgelast worden. 
Dus ook geen das meer om de hals? 

J. B. Deelen. 



DistributieoNieuws 
OFFICiëLE BONNENLIJST. 

voor het tijdvak van 24 April 
tot en met 7 Mei 1949. 

• • Voedingsmiddelenkaarten 905:

101 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees 
102 Vlees (A, B) 300 gram vlees 
103 Vlees (D) 100 gram vlees 
105 Algemeen (A. B, 0) 250 gram bo

ter, margarine of vet 
106 Algemeen (A, B) 500 gram boter, 

margarine of vet 
107 Algemeen (A, B) 200 gram kaas of 

250 gram korstloze kaas 
108 Algemeen (A, B) 125 gram koffie 
109 Algemeen (A, B) 500 gram sinaas-

appelen (inleveren uiterlijk 30 April) 
112 Algemeen (B) 200 gram kaas of• 250 gram korstloze kaas 
114 Algemeen (D) 250 gram boter, 

margarine of vet 
115 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas 
116 Algemeen (D) 1 kg sinaasappelen 

(inleveren uiterlijk 30 April) 
Tabakskaarten 903: 
76 Tabak (QA) 2 rantsoenen sigaret

ten of kerftabak 
78 Tabak (QC) 2 rantsoenen sigaret-, 

ten of kerfrabak 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 905 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders, zieken) 
Geldig zijn de bonnen, gemerkt met de
letter L.
(De letters achter de bonnummers geven 
de kaarten aan, waarop de betreffende 
bonnen voorkomen.) 
De bonnen 084, 089, 090, 091, 093, 097,' 
098 en 099 Algemeen der bonkaarten 
voor voedingsmiddelen kunnen vernietigd 
worden. 

DISTRIBUTIENIEUWS. 
De Directeur van de Distributiekring 
's Hertogenbosch maakt het volgende 
bekend. 
Wijzigingen zitdagen en kantooruren 
der Afd. Voorlichting en Centrale Kas 

met ingang van 2 Mei 1949. 
Ingaande Maandag 2 Mei 1949 zullen de 
zitdagen en kantooruren voor de afde
lingen Voorlichting en Centrale Kas in 
ondersaande gemeenten worden gewij
zigd. 
VUCHT: zitting zal worden gehouden 
op Woensdag en Donderdag. Het kan
toor is geopend van 9-12.30 en van 
14-16 uur. 
BOXTEL: zitting zal worden gehouden 
op Donderdag. Het kantoor is geopend 
van 9.30-12.30 en van 13.30- 15.30 
uur. 
HAAREN: zitting zal worden gehouden 
op Maandagvoormiddag. Het uitreik
lokaal is geopend van 9.30-12 uur. 
HELVOIRT: zitting zal worden gehou
den op Maandagnamiddag. Het uitreik
lokaal is geopend van 14-16 uur. 
LIEMPDE: zitting zal worden gehouden 
op Dinsdagvoormiddag. Het uitreiklo
kaal is geopend van 9.30-12 uur. 
ESCH: zitting zal worden gehçuden op
Dinsdagnamiddag. Het uitreiklokaal is
geopend van !4-16 uur. 
Wijzigingen op het "Schema betreffen
de de inlevering van distributiebeschei
den door handelaren e.d. met ingang van 
2 Januari 1949", Ingaande 2 Mei 1949. 
Betreffende de wijzigingen op de inleve
ring van distributiebescheiden door han
delaren e.d. met ingang van 2 Mei 1949 
ontvangt elke handelaar in die gemeen
ten, waarin wijzigingen in genoemd sche
ma worden aangebracht, een afzonder
lijke circulaire waarin de veranderingen 
zijn opgenomen. 
De handelaren e.d. worden voor de goe
de gang van zaken verzocht, het in hun 
bezit zijnde schema betreffende de inle
vering van distributiebescheiden te wij
zigen. 

Uitreiking van bonkaarten levens-
middelen 909. 

In de uitreiking van bonkaarten levens
middelen 909 komt geen wijziging. De 
uitreiking heeft nonnaal plaats op de 
data, zoals deze zijn afgestempeld in het 
vakje naast de inwisselingsbon van de 
bonkaart 905. 

6t�Uf 
BERTJE BOKKEL VINDT EEN FIETS. 
Bertje Bokkel snapte er nou net precies 
niks van. Daar stond me die fiets nog 
steeds. Gisteren de hele dag en eergiste
ren en vandaag al weer. Eerst had 
Bertje nog gedacht dat er bezoek was bij 
oude Gerrit. Want de fiets stond opzij 
tegen het huis van oude Gerrit aan. Nu 
al drie dagen. Gerrit zelf kon niet fiet
sen, die was bijna tachtig jaar en had van 
z'n leven nog niet op een fiets gezeten. 
Daar kon hij dus niet van zijn. Hier aan 
het einde van de weg kwam bijna nooit 
iemand. Achter het huisje van Gerrit was 
niets meer dan weiland. Alleen 's zomers 
kwamen ze daar de koeien melken. Hij 
had nog wel iets voor de konijnen, dus 
na het eten zou hij eens bij Gerrit gaan 
buurten, dan was hij meteen binnen. Na 
de koffie stak Bertje schuin de weg over 
en ging achterom bij Gerrit binnen. 
"Ha, die Bertje, komde gij wa veur de 
knijne brenge, da's goed. Zet 't mar teu
gen 't hok, ik kan bijna nie van m'ne 
stoel af van de rimmetiek. Ja, ja men
neke, als ge bekant tachtig bent, loopte 
nie meer zo hendig als gij nou doet." 
Gerrit was altijd alleen en blij dat hij 
eens tegen iemand kon praten. Bertje 
had bijna geen geduld om naar Gerrit te 
luisteren. Hij was allemaal maar aan 't 
denken, hoe hij over die fiets moest be
ginnen. Het beste was maar om 't in
eens te vragen. ,,Gerrit van wie. is die 
fiets, die bij jou tegen 't huis staat? 
.,'n Fiets? ik weet van geen fiets Hert
je". ,,Nou, hij staat er al drie dagen, ik 
dacht dat ge bezoek had". ,,Och, och, ik 
<lrie dagen bezoek, hoe kan da nou, ik 
heb mar net plaats om zelf te zitten en 
te slapen. Een huiske met één kamer 

-

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL.

Zondag Beloken Pasen. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van 9 uur wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, terwijl de H. 
Mis van kwart voor 8 wordt opgedragen 
voor Petrus Martinus Voets vanwege 
de buurt. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
schaal voor de R.K. Militaire verenigin
gen, terwijl de 2e schaal gaat voor de 
bijzondere noden van het Episcopaat, 
welke bijzonder in de milddadigheid van 
de gelovigen wordt aanbevolen. 
Vandaag na de Hoogmis om kwart 
voor 12 Mariagarde in de kapel op Dui
nendaal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
A.s. Maandag om half 8 recollectie voor 
de propagandisten van de Mariacongre
gatie en de leden van de K. A. in de 
kapel van de Witte Zusters in de Rech
terstraat. 
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.
A.s. Maandag is het de feestdag van St.
Marcus. Des morgens om half 7, voor de 
1 e H. Mis zal de litanie van Alle Hei
ligen worden gezongen met processie 
door het processiepark. Wij sporen onze 
parochianen en speciaal de landbouwers 
aan, zoveel mogelijk deze plechtigheid 
mee te maken, om Gods zegen af te sme
ken voor de vruchten der aarde. 
A.s. Zaterdag is het de verjaardag van 
Hare Majesteit Koningin Juliana. Daar
om zal er des morgens om 9 uur in 
onze kerk een plechtige H. Mis worden 
opgedragen, waarna het Te Deum ge
zongen zal worden. 
Zaterdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje tot opening van de maand 
Mei. 
Gedurende de maand Mei zal het iedere 
avond Lof zijn met rozenhoedje. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Wilhelmus van Dongen; z.a. 
gel. mndst. voor Laurentius v. d. Besse
laar; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Wilhelmina v. d. Langenberg-Hosewol; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Christi
na v. d. Ven-Schouten vanwege verze
kering St. Willibrord; om half 8 gel. 
mndst. voor Johanna Theuwkens-van 
Dijk; z.a. gel. H. Mis voor Josephus 
v. d. Laar vanwege zijn medearbeiders; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Cato 
Lammers; om half 9 gel. jrgt. voor 
Adrianus v. d. Ven. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Wilhelmina van Gerwen; z.a. 
gel. mndst. voor Adriana van Heumen
Timmermans; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Maria van Hal-van Esch; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Elizabeth 
Peeters-Maas vanwege de Broederschap 
van het H. Bloed; om half 8 gel. jrgt. 
voor Johanna Bogaers-v. d. Meerendonk 
z.a. gel. jrgt. voor Johannes van Roy; 
H. Hartaltaar gel. H. M.is voor Jo Berg
man vanwege zijn verloofde; om half 9 
gel. jrgt. voor Francisca v. d. Ven-v. d. 
Langenberg. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Maria de Werd; z.a. 
gel. mndst. voor Wilhelmus v. d. Hagen; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis
v. d. Besselaar; om half 8 gel. H. Mis
voor onze jongens in Indië vanwege
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. jrgt. 
voor Karel van Roy; H. Hartaltaar gel.
jrgt. voor Cornelis v. d. Ven en Anna
v. d. Langenberg; om half 9 gez. jrgt.
voor Alfonsus van Vlerken. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Laurentius van Lieshout; 
z.a. gel. mndst. voor Àendricus Hobbe
len; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Pe
tronella Verdonck-v. d. Koevering; H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor Christina v.
d. Heuvel vanwege de Retraitepenning; 
om half 8 gel. jrgt. voor Adriana Snel
laars-van Hal; z.a. gel. H. Mis voor Cor
nelis van Kessel vanwege de buurt; H. 

en een knijnekooi. Och, Och", zei Ger
rit weer. ,,Dus gij hêt daar langs 't huis 
'n fiets gevonden". Nou, gevonden", zei 
Bertje, ,,ik heb 'm zien staan maar ja, 
als hij van niemand hier is, dan heb ik 
'm eigenlijk gevonden. .,Ja, ja, Bertje, 
dan hedde gij 'm gevonden" . .,Nou, Ger
rit, dan ga ik maar weer." 
Bertje wou wel naar buiten. Een fiets 
vinden dat was me geen kleinigheid, en 
hij moest intussen weer eens weg zijn. 
Nee, Bertje had geen rust meer binnen. 
Maar de fiets stond nog heel rustig tegen 
de muur. Hij pakte voorzichtig het stuur 
vast en leidde de fie.ts naar de overkant. 
Tegen de schuur zou hij hem zolang 
neerzetten. Toen ging Bertje er eens op 
zijn gemak bij zitten. Wat moest je nou 
doen als je zo maar een fiets vond? En 
hoe kon iemand hier achter op de weg 
een fiets vergeten? Laatst toen zijn 
broer Harrie een boekentas had gevon
den, was hij er mee naar het politiebu
reau gegaan. Dus die fiets? . . . . . .  Ja, dat 
moest dan ook zo natuurlijk. Denken en 
doen, dat was bij Bertje hetzelfde, dus 
fietste hij met zijn ene been onder de 
stang door naar het gemeentehuis. Hij 
vond het wel erg gewichtig om daar naar 
binnen te gaan. Anders had je altijd een 
beetje schrik als je aan politie dacht. 
Toch had Bertje maar een heel dun 
stemmetje toen hij met het verhaal van 
de fiets voor de dag kwam. 
Hij moest zijn naam en adres opgeven 
aan een agent, en die ging toen met hem 
naar buiten om naar het gevonden voor-
werp te kijken. . 
"Nou, Bertje Bokkel" zei de agent, .,ik 
heb je naam opgeschreven, je zult er nog 
wel van horen. We zullen de fiets hier 

Hartaltaar gel. jrgt. voor Johannes Ha
braken; om half 9 gez. jrgt, voor Ge
rardus Prick. Hedenavond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
. VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johanna van Lieshout-de 
Werd; z.a. gel. mndst. voor Wilhelmus 
Schalkx; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Ursula Va essen-van Erp; om half 8 gel. 
mndst. voor Adrianus van Eyndhoven; 
z.a. gel. jrgt. voor Petronella Habraken
Pijnenburg; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Petrus Baayens in de parochie van 
het H. Hart overleden; om half 9 gez. 
mndst. voor Hendrica Veroude. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor de overleden familie van Lies
hout; z.a. gel. mndst. voor Jacoba van 
Diessen; H. Hartaltaar gel.' H. Mis voor 
Petrus Martinus Voets vanwege zijn 
mede-arbeiders; om half 8 gel. H. Mis 
voor Constant van Kleef in Indonesië 
overleden; z.a. gel. H. Mis voor Hen
drica van Beurden-Verwetering vanwege 
de buurt; H. Hartaltaar· gel. H. Mis 
voor Godefridus van Oirschot vanwege 
Directie en oud-personeel der Firma 
Herzberger; om half 9 gel. H. Mis voor 
Henri Weyers en om 9 uur plechtige H. 
"Mis vanwege de verjaardag van H. M. 
Koningin Juliana. Des avonds om 7 uur 
Lof met rozenhoedje tot opening van de 
Meimaand. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag en Dinsdag gel. H. Mis voor 
Petrus van Zaaien v.w. het personeel v. 
Duinendaal; Woensdag gel. H. Mis voor 
Wilhelmus Traa; Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdag gel. H. Mis voor Petrus van 
Zaaien. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Wilhelmus Marinus van 
Hal geb. en won. in deze parochie en 
Wilhelmina Adriana de Klerk geb. in 
de par. van het H. Hart en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 1 e afkon
diging geschiedt; Michael Petrus Maria 
Cornelis Schellekens ·geb. te Nispen 
(Roosendaal) en won. in deze parochie 
en Petronella Mathea Ludovica Rosa 
van der Weyst geb. te Tilburg en won. 
in deze parochie, waarvan heden de 2e 
afkondiging geschiedt; Adrianus Johan
nes Andreas Schaapsmeerders uit deze 
parochie en Anna Sebastiana Maria 
Vugts uit de parochie van St. Nicolaas 
te Î-lelvoirt; Adrianus de Bresser uit deze 
parochie en Martina Scheutjens uit de 
parochie van het H. Hart, waarvan he
den de 3e afkondiging geschiedt. De ge
lovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen, waarin niet 1s gedis
penseerd ten spoedigste aan de pastoor 
bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Beloken Pasen, 24 April 1949. 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, kwart 
over 9 en om half 11 de hoogmis met 
volkszang. 
De 1 e schaal gaat voor de R.K. Militaire 
Tehuizen, en de 2e schaal voor de bij
zondere noden. 
Buiten aan de kerk worden speldjes ver
kocht ten bate van de R.K. Blindenzorg, 
welke collecte ook in uw milddadigheid 
wordt aanbevolen. 

Na de hoogmis Santa Teresa voor de 
meisjes in de kapel van de Zusters, en 
H. Familie voor de jongens om kwart
voor 12 in de kerk. 

Om 7 uur vanavond Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen in 
Indië. 

Maandag - feestdag van de H. Mar
cus, Evangelist - na de H. Missen 
wordt de Litanie van alle Heiligen gebe
den, voor de vruchten der aarde. 

Dinsdag - feestdag van de H. Lidui
na van Schiedam - daar die dag de 
paasvacantie voor onze schoolkinderen 
weer voorbij is, vragen wij nog eens de 
aandacht van de ouders voor de kin
dermis. Op Dinsdag en Vrijdag wordt 
onder de kindermis namelijk leiding ge
geven vanaf de preekstoel. Speciaal op 
die dagen verwachten wij dan ook uw 
kinderen bij het 1-1. Misoffer aanwezig 
te zijn. 

Woensdag - feestdag van de H. Pe
trus Canisius van Nijmegen. 

Zaterdag - verjaardag van H.M. Ko-

goed bewaren, tot de eigenaar op komt 
dagen." 
Bertje vond het nogal geleerd, van die 
eigenaar en zo, maar hij knikte, precies 
of hij er alles van snapte. 
Een paar dagen later kwam de agent bij 
hem thuis aan. Bertje moest de plaats 
aanwijzen waar de fiets drie dagen lang 
gestaan had. .,De dief hebben we ook 
al" zei de agent. ,,De de dddief" stot
terde Bertje. ,,Ja, de fiets was gestolen, 
maar nu gaat ze weer naar de plaats 
waar ze thuis hoort, de dief had hem 
hier zo lang neergezet. Hij kreeg geen 
kans meer om hem weg te brengen, want 
intussen hebben wij hem gepakt voor 
kippen stelen en toen kwam alles uit. 
Bertje vond het wel een aartsdief die zo 
maar alles achter elkaar durfde stelen. 
En op zichzelf was hij wel een beetje 
trots. Doordat hij de fiets had gevonden, 
was de politie weer op het idee gekomen 
dat de kippendief er iets mee te maken 
kon hebben. 
Zo had Bertje eigenlijk een fiets gevon
den èn een dief helpen vangen. 

ningin Juliana, bij gelegenheid waarvan 
om 9 uur een plechtige H. Mis met Te 
Deum. 

Zaterdagavond om half 8 Lof met
rozenhoedje tot opening van de maand 
Mei. Er wordt die middag enkel biecht
gehoord van 7 tot 8 uur.

Zij die het zuivelgeld - 15 cent per 
persoon - nog niet betaald hebben, 
kunnen dit nog doen in de daarvoor 
aangewezen offerblok achter in de kerk. 

ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere in
tentie; 7 uur l.d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
l.d. voor Petrus Martinus Voets van
wege de R.K. Bouwvakarbeidersbond; 
kwart over 9: l.d. voor Frans Veroude 
vanwege St. Raphaël; half 11: gez. d. 
voor overleden vader (L). 

MAANDAG 25 April: 7 uur .Ld. voor 
Maria van Roosmalen-van Geffen van
wege de kleinkinderen; Maria-altaar I.m. 
voor Johanna Kruyssen-Soeterings; Fa
miliealtaar I.m. voor- Herman Akker
mans. Kwart voor 8 l.d. voor Johannes 
v. d. Nosterum vanwege de buurt; zij
altaar Ld. voor Wilh. v. d. Horst en Ja
coba Rademakers z.e.; half 9 gef. gez.
j. voor de Eerw. Broeder TI1eodorus van
Breugel. 

DINSDAG 26 April: 7 uur Ld. voor 
de Eerw. Broeder Odulphus van Sum
meren-v. d. Sande; Maria-altaar l.d. 
voor Adriana van Hees-Verwetering; 
Familiealtaar I.m. voor Wim van Eyndho
ven; kwart voor 8 l.j. voor Franciscus 
Baayens en Johanna van Kempen z.e.;; 
half 9 l.d. voor Johanna van Zon-v. d. 
Griend vanwege de buurt; half 10 gez. 
huwelijksmis. 
WOENSDAG 27 April: 7 uur l.d. voor 
de overleden familie de Bresser-Scheut
jes; Maria-altaar l.d. voor Petronella v. 
d. Sloot-van Roosmalen; Familiealtaar 
Ld. voor Jan Hazen berg; kwart voor 8 
l.j. voor Henricus van Kasteren en Jo
hanna van den Brugge z.e.; half 9 I.m. 
voor Adriana Rademakers-Peynenburg; 
half 10 gez. huwelijksmis. 

DONDERDAG 28 April: 7 uur Ld. 
tot zekere intentie; Maria-altaar I.m. 
voor Maria van Roosmalen-van Geffen; 
Familiealtaar I.m. voor Wilhelmus Ver
santvoort; kwart voor 8 I.m. voor Chris
tianus Joh. Kerkhofs; half 9 I.m. voor 
Jan van de Nosterum; half 10 gez. hu
welijksmis. 

VRIJDAG 29 April: 7 uur l.j. voor 
Johanna v. d. Meyden-v. d. Berk; Maria
altaar I.m. voor Johannes Bergmans; Fa
miliealtaar I.m. voor Antonius van Rooy; 
kwart voor 8 I.d. voor Wim van Eyndho
ven, vanwege het postpersoneel; zijaltaar 
I.m. voor Adrianus Henricus Dankers. 
half 9 l.d. voor Frans Veroude vanwege 
het Spoorwegpersoneel. 

ZATERDAG 30 April: 7 uur l.d. voor 
Martinus Hermes en Petronella v. d. 
Berg z.e.; Maria-altaar I.m. voor Adria
nus' Willems, kwart voor 8 Ld. voor Piet 
Baayens; zijaltaar l.d. voor Gertruda 
Daamen-v. d. Aa; half 9 l.d. voor Jan 
Verhoeven. 9 uur pl. gez. d. bij gelegen
heid van de verjaardag van H. M. de 
Koningin. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Beloken Pasen. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis tot bij
zondere intentie en jrgt, voor Frans v. 
Osch en Wilhelmina de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Berdina 
Endstra. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Clasina v. 
Grinsven-v. Nielen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Lam
bertus v. d. Sloot en Maria de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes Henricus Vervoort. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
den Otter. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Elisabeth 
hsvr. van Marinus den Otter. 

Deze week zullen geschieden: 
Zondag tot Woensdag H. Mis als ze
vende voor Adriana v. d. Linden. Maan
dag H. Mis voor Josephus Musters, Ge
lovige Zielen. Dinsdag H. Mis voor 
Comt'lia Brans vanwege de familie. 
Woensdag H. Mis voor Henric, v. Log
ten. Donderdag twee H. Missen voor 
Elisabeth Timmennans te Schijndel over
leden. Vr;jcJag twee H. Missen voor Jo
annes Verl1agen te Schijndel overleden. 
?aterd;:ig H. Mis voor Joannes Verha
gen te Sch:indel overleden; H. Mis voor 
Adriana v. d. Wetering te Boxtel over!. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Beloken Pasen, 24 April 1949. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 
Maria v. Nunen-v. d. Schoot; half 9 H.
Mis tot intentie van de parochianen; 10 
uur gez. H. Mis voor Petrus Baayens te 
's Hertogenbosch overleden. De eerste 
schaal is voor de militaire verenigingen 
te water en te lande; de tweede voor 
B. N. Half 3 Lof met rozenhoedje, -om 
God's zegeningen te verkrijgen over 
.,Orion" en de kapel van Stapelen. 
Heden vergadering van St. Vincentius
vereniging; collecte voof Katholiek 
Thuisfront wordt U bijzonder aanbe
volen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis uit vriend
schap voor Gijsbertus v. Beers; 8 uur 
processie voor de vruchten der aarde 
vanwege het feest v. d. H. Marcus en 
gez. mndst. voor Maria Maas-v. cl. Lan
genberg. 
DINSDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor mevr. Maria Maas-de Werd; 8 uur 
gez. mndst. voor Marinus Verouden. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis uit welwil
lendheid voor Johannes Willems; 8 uur 
gez. mndst. voor Maria de Punder
Huige. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Maria 
v. Kasteren-Timmermans; 8 uur gez. 
mndst. voor Leonarda Cornelia Renders. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Theodora 
Peijnenburg-v. d. Struik; 8 uur H. Mis
voor Johanna Smits-Zevens. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis vanwege St. 
Theresia-bus voor onze jongens in In
donesië; 8 uur geen H. Mis; 9 uur gez. 
H. Mis om de goede God alle zegenin
gen af te smeken voor hare Majesteit de 
Koningin en voor de regering. 
Biechthoren van half 3 tot 4 en van 6 tot 
half 8, daarna 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 Godefridus van Oirschot, in de pa
rochie van de H. Petrus te Boxtel; Gijs
bertus v. Beers en Petrus Baayens te 
's Hertogenbosch, Maria Maas v. d. Lan
genberg, Johanna Kruijssen-v. Mol en 
Josephus v. Son te Boxtel overleden. 
Elders zal a.s. Donderdag een H. Mis 
tot intentie van de leden der Godvruch
tige vereniging ter ere van de H. There
sia opgedragen worden. In deze week 
zal een ieder in de gelegenheid zijn 15 
cent dispensatiegeld te storten in de bus 
van de St. Theresia-kapel wegens het 
gebruik van vleesch op Zaterdagen in 
de vasten, in zover als van de bisschop
pelijke dispensatie van de vleesspijzen 
en jus uit vlees gebruik gemaakt is. 
Een ieder is in de gelegenheid, om het 
Gouden Jubilé van Z. H. de Paus mee 
te vieren door zijn bijdrage te storten in 
de bus vlak bij St. Theresia-kapel. Op 
die bus staat te lezen "Gouden Jubilé". 
Na de uitvaart en begrafenis van Joan
na Kruyssen in "Orion" opgebracht voor 
de H. Missie f 11,50. Juffr. Huyberts
Roosen heeft er voor gezorgd. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Beloken Pasen, 24 April. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l.j. voor Theodorus v. d. 
Meyden; 10 uur z. 7e voor Joseph v. d. 
Laar. 3 uur Lof, daarna jongens-con
gregatie. 
MAANDAG: feestdag van de H. Mar
cus: 7 uur z.m. voor de vruchten der 
aarde vanwege Hezelaar; vóór de H. 
Mis van 7 uur zal de Litanie van Alle
heiligen gezongen worden; half 8 l.i. 
voor Maria Vughs; 8 uur l.j. voor Joh. 
Avendonks . . 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Wout. Aven
donks; half 8 z.j. voor Adriaan Aven
donks en Cornelia de hsvr.; 8 uur I.m. 
voor Joseph v. d. Laar als over!. lid der 
proc. van Kevelaer. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Gerar
dina Wout Avendonks; half 8 z.j. voor 
Hendr. Verdonk; 8 uur l.j. voor Adr. 
Eijkemans. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Anna 
Maria Welvaarts; half 8 z.j. voor Mari
nus Ha braken; 8 uur l.j. voor Lamber
dina v. cl. Staak. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Christina 
Welvaarts; half 8 z.j. voor Catharina 
Marinus Ha braken; 8 uur l.i. voor Adr. 
Avendonks. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Ant. v. 
Laarhóven; half 8 z.j. voor Marinus v. 
Weert; 8 uur l.j. voor Wilhelmina Aven
donks. 
ZONDAG: half 7 l.i. Eerw. Zuster Sy
bella Avendonks; 8 uur I.m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z.j. voor Willem 
Bekkers. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag tot Zondag 7 uur voor Joseph 
v. d. Laar; n.l. Maandag als over!. lid
der proc. Bergen op Zoom naar Sittard. 
Dinsdag als over!. weldoener van het 
Wil-Gele Kruis. Woensdag als over!. lid
van de Boerenleenbank. Donderdag als
over!. lid der proc. van Roermond. Vrij
dag als over!. lid der Broederschap H. 
Moeder Anna; Zaterdag als over!. lid
der Broederschap 0. L. Vr. van den H.
Eik. Zondag vanwege de kleinkinderen. 
Zaterdag half 8 plechtig Lof tot opening 
der maand Mei, toegewijd aan de ver
ering van 0. L. Vrouw; na het Lof te
zingen: ,,Gekomen is uw lieve Mei". 
Op Beloken Pasen onder de H. Missen 
de 1 e schaal voor de R.K. militairen- en
Matrozen Verenigingen. 
30e voor Joseph v. d. Laar te Liempde 
overleden. 
Gedoopt: Henr. Mart. zoon van Mari
nus v. d. Velden-v. Heeswijk. 
Op Zaterdag en Zondag 23 en 24 April 
speldjesdag ten bate van de R.K. Blin
denzorg. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Beloken Pasen. 
Zondag 24 April 1949

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor de R.K. Militaire Te
huizen; derde voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
De zetatricen van de Retraitepenning en 
de St. Pieterspenning worden verzocht de 
opgehaalde gelden spoedig af te dragen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Theodo
rus Hendrikus Huybers in Indonesië 
over!.; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
Hendrika de Bie-v. Meurs; 8 uur H. Mis 
voor Albertus van Rulo. 
DINSDAG: ï uur jrgt. voor over!. fa
milie van Wagenberg; 8 uur jrgt. voor 
Cornelis den Ouden. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor over!. 
Familie van Wagenberg; 8 uur jrgt. 
voor Nicolaas Oieden. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Anto
nia Dieden-v. d. Krieken; 8 uur jrgt. 
over!. familie van Uden. e 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis 
Heesakkers; 8 uur jrgt. voor over!. fa
milie van Uden. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
Heesakkers-v. Erp; 8 uur H. Mis voor 
Adrianus Verhagen vanwege St. Willi
brordusgilde. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis voor Albertus van Rulo; 
H. Mis voor Hendricus van Rulo; H.
Mis voor Gerardina van de Pas-Hoeve
naars. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 24 April. Beloken Pasen. Deze 
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandag Feest van de H. Marcus. De 
Litanie van Alle Heiligen wordt gebeden 
vóór de H. Mis van 7 uur. 's Avonds 
om 8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof.
ZONDAG: half 9 H. Mis voor Pastoor 
Otterbeek. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor overleden 
familie van Heesch- v. d. Sande. 
VRIJDAG: half 8 voor Mevrouw Hen
ket-Windstosser. 



Te koop: eetaarda ppden 
ljselster, haverstro en een 
jonge waakhond bij M. 
Schoenmakers, Roond 2A, 

Ter dekking 
de 4-jarige Vos .Gelderse hengst 

Jurist 1041 

Voor betere reparatie 
aan Uw Rijwi el naar 

Willem v. Rooij 

Hiermede betuigen wij 
onze hartelijke dank aan 
de Z. Eerw. Geestelijken, 
Dokter Kluytmans, chefs 
en personeel der N.S., afd. 
W.W. en V.V., en Buurt
genoten voor het medele
ven betoond bij het plot
selinge overlijden van onze 
inniggeliefde man, vader 
en behuwdvader. 

Te koop: een zware kalfkoe, 
t.b.c.-vrij, vierde kalf, aan tel
ling 2 Mei. P. Avendonks, Se
lissen 6. 

stond nr. 4 der 3,jarige 
centrale keuring Utrecht 1948 Bosscheweg 96, Boxtel

Stijlvolle Slaapkamer 

Hendrikus van Drunen. 
Wed. A. v. Drunen-

v. Atticum 
Toos en verloofde 
Corry 
J. v. Geffen-v. Drunen
A. v. Geffen

(Ambarawa Indonesië) 

Christ en verloofde 
Anny en verloofde 
Joke 
Tiny 

Tot onze diepe droefheid 
vernamen wij, dat onze 
dierbare zoon en broer 

Sold. Theodorus 
Hendrikus Huyberts 

op 18 April bij Ambarawa 
N.O.!., tengevolge van een
verkeersongeval, is over
leden.·

C. 1 -luyberts
A. M. I-Iuybcrts-Baaijens
Francien, Dina, Rika, 
Annie, Martina de Bie 

(verloofde) 
De uitvaartdienst zal a.s. 
Dinsdag 26 April om 10 
uur in de St. Theresiakcrk 
te Lennisheuvel gehouden 
worden. 

Gevraagd: nette werkster voor 
1 of 2 dagen per week. Aan

Moeder: de bekende concours" 
kampioen ster" en kroon"merrie 
Dalburga S. gldt, 

Iedere Zaterdag om 6 uur 
bij H. DOLLEVOET,

melden Mgr. Wilmerstraat 5. Eindhovenseweg 71, Boxtel. 

Nette ambachtsman vraagt 
goed kosthuis. Brieven met 
prijsopgave no. 72, Molen
straat 19. 

Werkster gevraagd, 4 à 5 da
gen in de week, bij Jos. van 
Berkel, Stationstraat 71. 

\XI erkster gevraagd bij R. 
Pechtold, Molenstraat 5.

Te koop: zware biggen, alle 
borgen, bij Jan de Bie, 
Roond 8. 

Te koop: een v. Delfts kinder
wagen, blauw, in goede staat. 
Te bevragen Molenstraat 19. 

't ANKER 
Deze week 

extra verlaging Eieren 
van 16 voor 15 cent 

,, 15 " 14 ,, 
,, 14 ,, 13 ,, 

Alle soorten Jam 
Hero - Betuwe

extra verlaging met 15 cf. per pot 

Blikgroenten 
Andijvie en Spinazie 

van 70 voor 55 et.

C. de Jong�v. Kempen

Reeds extra veulens te zien in om• 
geving Haarsteeg, te bevra.gen hij 
de eig. v.d. hengst W. v, d. BRAND, 
Haarsteeg. 

T racht vlug 

om te zetten! 

ETALEER 

en ..... . 

Adverteer 
IN 

Brabants Centrum 
No taris P. Mertens 

te Boxtel 
zal aldaar voor en ten huize 
van Mej. \\7ed. P. v. Eindho
ven, Boomstraat 35, op DINS
DAG 3 MEI 1949 voorm. 10 
uur, om .contant geld: 

PUBLIEK VERKOPEN: 
twee koeien, 2 kalveren, dra
gende zeug, vierwielige wagen, 
tweewielige wagen, dorsma
chine, maaimachine, hakselma
chine, kruiwagen, varkensmo
len, wanmolen, ijzeren eg, 
ploeg, melkbussen, schoppen, 
rieken, veldfornuis, ketels, 
hooi, haverstro, 3 kasten, was
machine met wringer, kachels, 
enz. enz. 

Vakkundig, Snel. Billijk, 

Notaris P. Mertens 

Toogledikant met buislampverlichting 
en notenhouten voetbord 

2 Nachtkastjes 
te Boxtel 

zal aldaar ten sterfhuize van 
de Heer P. Baaijens, Korte 
Kerkstraat 9 op DINSDAG 
26 April 1949 voorm. 10 uur, 
om contant geld 

Linnenkast met notenhouten middenpaneel 
Tafeltje 
2 Stoelen 

COMPLEET PUBLIEK VERKOPEN: 
tafels, stoelen, wastafel, buf
fet, ladetafel, mangel, pendu
les, fornuiskachel, spiegels, 
vloerbedekking, beelden, glas
en aardewerk, schilderijen, 
potten, pannen, trap, tuin
bank, tuingereedschap enz. 

1. J. Witteoeen

Bezichtiging 1 unr voor het 
begin der verkoping. 

De Ark�Schouwburg Boxtel 
De Stichting Land: Prop,,Commissie van het 
Voormalig Verzet in Nederland presenteert U 

op Maandag 25 April a.s., des avonds te 8 uur, 
ONTHULLINGEN OVER 

1
" DE HEL VAN BUCHEN�!!:�:�im)

Kaartverkoop vanaf Zondag a.s. vanaf 12-1 en 
7-8 uur aan de zaal. Tel. 503 

In het gehele land uitverkochte zalen. 

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

Woninginrichting 

EEN WEEK RECLAME 
30 Gladiolen, 25 Anemonen, 50 Rots Oxalissen, 
1 Stok Roos, 1 Kamer Begonia, 25 Pioen Ranonkels, 
3 Tentoonstelling Dhalia's, 5 Konings Lelies, 
15 Vaste Planten met Plantaanwijzing v. f 3,10.

- Boxtel

Voor de belangstelling en 
bewijzen van medeleven, 
ondervonden van Z.E. He
ren Geestelijken, Dokters, 
Familie, Vrienden en 
Buurtbewoners gedurende 
de ziekte en bij het over
lijden van onze dierbare 
Echtgenoot en Vader 

Petrus Martinus Voets 
betuigen wij met deze onze 
hartelijke dank. 

v. Hornstraat 12,
Bezichtiging 1 uur voor het 
begin der verkoping, P. v. Hensbergen • Postbox 49 • Hillegom

Wed. Joh. Voets-
v. d. Heijden 

en kinderen 
Ten Brinkstraat 7. 

Ondergetekende bedankt de 
brandweer en vooral de buren 
die bij de brand van schuren 
en stallen met levensgevaar 
het woonhuis hebben weten te 
behouden. 

A. Vorstenbosch-v. Nunen
Lennisheuvel 99, Boxtel.

Een step gevonden op de 
schietbaan. Terug te bekomen 
tegen betaling advertentiekos
ten bij J. C. Kerssemakers, Se
lissenwal 13. 

Te koop: een toom biggen 
V.D.L. P. van der Made, Lan
genberg 23. 

Te koop: kachel, ronde tafel, 
spiegel, lampekap, 2 1-pers. 
ledikanten met matrassen. Te 
bevragen: Prins Hendrikstr. 52 

Te koop bij J. de Punder, 
Lennisheuvel 82, een paarcle
haam, lengte 62 cm. 

Te koop: een toom biggen 
bij A. v. Pinksteren, Tongerse
straat 30. 

Te koop: een toom beste big
gen bij H. v. Kemenade, Dorp 
A 46, Liempde. 

Te koop: een nieuwbouw 
landhuis, bevattende: gang, 3 
slaapkamers, vliering, 2 bene
denkamers, keuken, bijkeuken, 
stal, bijgebouwen en tuin. Na 
betaling te bewonen. Bevr. 
Tongeren 54a, Boxtel. 

DANKBETUIGING. 
Hiermede betuig ik, mede namens echtgenote, mijn welge
meende dank aan de Heer en Mevrouw van Oerle, perso
neel, vrienden en kennissen, voor de fraaie cadeaux mij 
aangeboden, en voor de vele blijken van belangstelling on
dervonden ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienst
jubileum, 

J. MAAS
Nieuwstraat 30, Boxtel

Notaris P. Mertens te Boxtel, 
Zal aldaar voor de Fam. v. d. Horst-Rademakers te Boxtel 
in café H. v. Rooij, Nieuwe Kerkstraat 75, voor INZET op 
DINSDAG 26 APRIL 1949 en voor TOEWIJZING op 
DINSDAG 3 MEI 1949, telkens nam. 5 uur 

PUBLIEK VERKOPEN 
onder Boxtel 

I. het huis met erf en tuin, Zandvliet 59, groot ong. 5. 13 aren
kadaster sectie A no. 1718 gedeeltelijk
Il. het huis met erf en tuin Zandvliet 61, groot ong. 6.75 
aren kadaster sectie A no. 1614 geheel en no. 1718 gedeel
telijk. - De panden zijn voorzien van leiding voor water, 
gas en electriciteit en bevatten elk: 2 kamers, opkamer, keu
ken, bijkeuken, stal en kelder en boven 3 slaapkamers, 

, lil. Massa van kopen I en 11. 
Koop I is verhuurd aan de Wed. W. Mathijssen voor f 3,25 
per week en koop Il aan Fr. v. d. Steen voor f 4, - per week. 
De huren zijn voor kopers vanaf de week volgende op de 
dag van betaling der koopsom. Lasten voor kopers vanaf 
1 Juli 1949. Betaling koopsom uiterlijk 3 Augustus 1949. 

Voor Zonnebrillen en 
Voorhangers 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
HORLOGERIE, OPTIEK• GOUD EN ZILVER 

1 N.V. ORGANON te Boxtel

VRAAGT

ENIGE NETTE MEISJES 
voor verpakkingswerkzaamheden. 

Aanmelden aan de fabriek LENNISHEUVEL. 

•DAMES KAPSALON

M. J. VAN DEN BROEK
•

BREUKELSESTRAAT 34.

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

@!ff 11Q!)!! /j!)!J (I/Jf'Jîj /}(/@/!�
MET El'N PHILIPS. BIOSOL • 

IIOOGTFZONAPPARAAT 

VOOR U ENUW 
klNDE'REN .' 

* 
VAN BOXTEL N.v:s 
AFD. ELECTROMrDISCHF APPARATFN 

HOOrDKANTOOR: TILBURG 

IUADHUISSTR. 1. TH,4941 • 
' 'FILIALEN DOOR GEHEEL NOORD· BRABANT 

BOSSCHEWEG 17, BOXTEL 

TELEFOON 479 

• 

1 

Wekelijkse Reclame. 
Schol per 500 gram vanaf . . . 0,25 
Schelvis per kg . . . . . . 0,75 
Vers gebakken Schelvis p. 500 gr. 0,65 
Gerookte Paling per 250 gram 1,25 

Vos STATIONSTRAAT 44
TEL. 527 

Voor de komende Zomerl 
Tuinstoelen met prachtloper 
Prima beuken tuinstoel 
Zeer solide tuinstoel 

Klapstoel met prima stof 

Cocos deurmatjes 
Prima dikke deurmat 
Effen rode cocos, 70 cm en 100 cm 

Cocos tapijt in aUe breedten 

9,75 

12,90 

16,90 

19,75 

2,24 

4,95 

breed 

70 cm - 100 cm - 140 cm 200 cm breed. 

Afgepaste glasgordijnen 4,95 en 7,95 

Overgordijnpluche, pracht kwaliteit 8,45 

En in onze Manufacturen-afdeling 
voor de a.s. Koninginnedag (30 April) 

Vlaggen in iedere gewenste maat, 
zonder punten 

bij: 

F!A. P. v.d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43, Boxtel. 

DRUKKERIJ TIELEN Voor' alle mogelijke reclamedrukwerk 

0 

1 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KA·THOLIEK WEEKBLAD VOOR 8OXTEL EN OMGEVING 

M orgen, Zaterdag 30 April, viert H. M. Koningin Juliana haar veertigste 
verjaardag, welke dan tevens haar eerste verjaardag zal zijn, sinds zij het lands
bestuur van haar moeder overnam en beloofde zich als een echte Oranje-telg 
te geven voor haar volle, dat morgen, op "Koninginnedag" weer enthousiast zijn 
vreugde zal uitjubelen. 
Koningin Juliana. Morgèn zullen we haar weer zien als de Vorstin, die bij het 
.aanvaarden van het Koningschap de verhevenheid van haar roeping onder woor
den bracht met "Wie ben ik, dat ik dit doen mag?" 
Morgen zullen we ons ook weer dat schone beeld van na de inhuldigingsplechtig
heid voor de geest halen, toen Juliana zich als nieuwe Koningin aan het volle 
vertoonde, met op haar arm haar jongste lieveling Marijke. 
Zijn er schoner en treffender uitbeeldingen van onze Landsvrouwe, als Vorstin 
en als Moeder, te vinden dan deze nederige woorden en deze ontroerende moe
derlijke daad? Zij dwingen ons te bidden, dat God met haar zal zijn, dat Zijn 
Geest haar de kracht en de wijsheid zal geven om haar verantwoordelijke taak te 
volbrengen en dat zij in haar moederschap steeds een groot en stil geluk zal 
blijven vinden. 
En achter al het vreugdebetoon, dat onze jarige Koningin morgen zal omgeven, 
zullen wij de stille wens weten: 
DAT ZIJ NOG LANG GESPAARD MOGE BLIJVEN VOOR HAAR VOLK! 

H.M. Koningin Juliana
Er is nog geen jaar voorbij gegaan sinds 
koningin Juliana de taak van haar moe
der heeft overgenomen. Toch weet ons 
volk reeds .nu, dat de vorstin, wier ver
jaardag wij Zaterdag vieren, de voet
sporen van haar onvergetelijke moeder 
drukt. 
Wie zal dat niet hebben beseft, toen de 
koningin gedurende de afgelopen win
ter besloot haar vacantieverblijf in het 
buitenland van dag tot dag uit te stellen 
omdat rond de Indonesische kwestie de 
internationale spanningen toenamen? 
Meer nog dan op de ministers drukt 
dikwijls het lot van land en volk op de 
schouders van de vorstin. Een minister 
gaat heen als hij faalt. Een koningin mag 
niet- falen. Kijkt piet heel het Neder
landse volk op naar haar, die zetelt op 
's lan<ls troon? 
Reeds als kroonprinses heeft Hare Ma
jesteit zich in brede kringen van haar 
onderdanen bemind gemaakt. In de wei
nige maanden, die zij als regerend vor
stin achter de rug heeft, is deze popu
lariteit eerder gegroeid dan afgenomen. 
De band tussen koningin en volk is in 
overeenstemming met de ontwikkeling 
der democratie, zoals die in de laatste 
decennia is gegroeid. Deze doet niets 
af aan de eerbied, welke voor ons vor
stenhuis wordt gekoesterd. 
Integendeel, de overbrugging van de ge
weldige kloof, die voorheen tussen de 
gewone man en zijn koning bestond, 
is de basis voor het grote vertrouwen, 
dat ons volk nog heeft in het huis van 
Oranje. 
Koningin Juliana viert haar verjaardag 
ook als echtgenote van Z. K. H. Prins 
Bernhard en als moeder van vier jeug
dige prinsesjes. 
Er zullen in haar eigen gezin dus Zater
dag reeds vele blijde stemmen klinken. 
Stemmen, die voor haar veelbetekend 
-'ijn, omdat nu eenmaal het gezin de 
kern vormt van ons maatschappelijk 
leven. 
De blijdschap en de dankbaarheid van 
het Nederlandse volk sluiten hier echter 
direct bij aan. Want wij zijn blijde en 
dankbaar, dat ons deze vorstin is ge
geven, die ook als een waardige Oranje 
de belangen van het volk behartigt. 
Daarom klinke Zaterdag, voor het eerst
op een 30e April : 
Leve de Koningin! 

Pla�tselijk Nieuws 
DE WINKELS OVER HET ALGEMEEN 
N I E T  GESLOTEN OP 
KONINGINNEDAG. 
Naar wij vernemen zullen Zaterdag, ver
jaardag van H. M. de Koningin, de win
kels geopend zijn tot 6 uur, mogelijke 
uitzonderingen daargelaten 
Over het algemeen zijn <le winkeliers van 
oordeel, dat sluiting voor het publiek te 
ongeriefelijk is, omdat de Zaterdag voor 
de geregelde inkopen benut wordt. 
MASSALE BEDEVAART NAAR DE 
ZOETE LIEVE VROUW VAN
DEN BOSCH. 
A.s. Zondag, de eerste Zondag van de
Mariamaand, zullen de Boxtelse stands
en jeugdstandsorganisaties, jeugdbewe
gingen en verdere individuele deelne
mers - op initiatief van de Boxtelse
Kajotters - ter bedevaart gaan naar de
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, tot
intentie van de Boxtelse militairen
overzee.
De voetgangers zullen om half vijf op
de markt afmarcheren, de fietsers verla
ten Boxtel om kwart voor zes, terwijl de
bussen om kwart óver zes vertrekken.
Om 7 uur zal er in de kerk van de Pa
ters Redemptoristen te 's Hertogenbosch
een H. Mis worden opgedragen tot de
bekende intentie.
Hierna bestaat gelegenheid om de St.
Jan te bezoeken en te ontbijten. 
Om 10 uur zullen alle groepen (vanaf 
de Markt) weer uit Den Bosch vertrek
ken. Moge het een stichtende bede
tocht worden! 

HET BRABANTS ORKEST. 
Het Kamermuziekensemble 
concerteert op 3 Mei in Boxtel. 

Direct na de bevrijding hebben enkele 
muzikale Brabanders ingezien, dat in 
ons Gewest op muzikaal gebied een ach
terstand geconstateerd moest worden. 
Zij hebben de handen ineen gèslagen en 
beraamd op welke wijze hierin verbete
ring zou kunnen worden gebracht. De 
slotsom van hun overpeinzingen en sa
menspraken was de volgende : ,,Er moet 
in Brabant een eigen orkest komen, dat 
ook daar, waar de orkesten van boven 
de rivieren niet komen, muziek kan 
brengen. 

Vele voorbereidingen waren nodig, tal
loze problemen van allerlei aard moes
ten worden opgelost, maar nu is hun 
energie beloond en de kern, waaruit zich 
in enkele jaren een groot orkest zal ont
wikkelen is benoemd en gaat een begin 
maken �et de muzikale "verovering" 
van Brabant. 

o-o
Dinsdag 3 Mei komt het Kamermuziek
ensemble van het Brabants Orkest naar 
Boxtel met een zeer aantrekkelijk pro
gramma. Het concert is toegankelijk 
tegen werkelijk populaire prijzen . . In de namiddag heeft om 4 uur m De 
Ark het jeugdconcert plaats, dat bezocht 
zal worden door de leerlingen der Mid
delbare en U.L.O.-scholen en de leerlin
gen der hoogste klassen van de lagere 
scholen. 
Uitgevoerd zullen worden enige aan
trekkelijke., voor de leerlingen alleszins 
bevattelijke werken. 
Hierbij zal de heer W. Brederode, direc
teur der Stichting "Brabants Orkest" 
nog een korte toelichting geven. 
MEDEDEDINGEN VAN DE 
R. K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Van de Zangklas der St. Franciscus
school slaagden voor Diploma A de vol
gende leerlingen: 
P. Leermakers, M. v. Hamond, C. Tau
bert, P. v. d. Aa, Hans Colla, Herm.
Florie, P. v. d. Elzen, H. v. d. Broek, Fr.
Verhagen, Fr. Poirters, Ad. v. �oe_ssel,
Cl. Snijders, H. Seegers, P. Sptermgs,
C Voermans. 
G�zien deze klas pas na Pasen het mon
delinge gedeelte kon maken, is pas nu 
de uitslag bekend. 
Zoals men weet worden voor dit exa
men drie punten gegeven, t.w. voor 
"Zingen", ,,Gehoor'' en ,,Schriftelijk 
werk". 
Wij verwachten dat deze _diplon:ia's, die,
na enige resultaten ter sttmule�mg W?r· 
den uitgereikt, de beoogde uitwerkmg 
zullen hebben. 

HEEFT DE BOXTELSE BRANDWEER 
EEN RECORD GEVESTIGD? 

In 16 dagen tijds 10 maal uitgerukt. 
De rode haan kraait victorie in Boxtel. 
Zondagmorgen, 24 April, stapelden zich 
boven Boxtel weer dikke rookwolken op, 
die tot ver in de omtrek zichtbaar wa
ren en op een flinke bos- of heidebrand 
wezen. 
De in allerijl gealarmeerde Boxtelse 
brandweer kreeg hiermee n.l. voor de 
derde maal in een korte spanne tijds een 
brand op Banisveld te blussen. In de 
kortste keren waren een paar honde1 d 
meter brandslang uitgelegd en met hulp 
van omwonenden slaagde men er geluk
kig in de brand, die zich aanvankelijk 
erg gevaarlijk liet aanzien, te beperken 
tot een strook van een tiental hectaren, 
gelegen naast de stroken hei, die in de 
week daarvoor verwoest werden. 
De Boxtelse brandweerlieden waren 
daarmee voor de tiende maal in zestiei1 
dagen tijds uitgerukt. Ze hebben in deze 

.periode dus wel een bijzondere activi
teit moeten ontplooien om Je rode haan 
weer op stok te krijgen. 
Over do:! oorzaken van de brande11 d:e 
bestreden moesten worden, tastte men 
bijna altijd in het duister, wat voor ons 
aanleiding is om er nog eens op aan te 
drinoen toch vooral de grootste voor
zich[ioheid te betrachten als men in bos
sen J heide vertoeft en als men in de 
buurt is van boerderijen met hooimijten 
etc. Ouders, wijst Uw kinderen er nog 
eens op, dat het spelen met vuur zulke 
verschrikkelijke gevolgen kan hebben! 
Wij geven hier nog even het risje bra�
den waarvoor de Boxtelse brandweer m 
de iaatste week werd gealarmeerd: 
Vrijdag 8 April ontstond bij de fa�. 
Strik op c!e Eindhovenseweg brand '!1
een hooimijt, met gevaar voor mtbre1-
din° wegens de ongunstige liggmg. 
Die

0 

zelfde avond moest de brandweer 
andermaal uitrukken, ditmaal voor ee� niet ongevaarlijke schoorsteenbrand b11 
café Huyberts op de Fellenoord. .. Dinsdag t 2 April brandde de boerderq 
van Odulfus Verhoeven in Tongeren af. 
Donderdag 14 April werden de brand
weerlieden gealarmeerd voor een brand· 
in de schuur van Van Aarle in Kasteren, 
Liempde. 
Zaterdag 16 April woedde er _ een bos
brand op Nijlkamp, eveneens m Kaste
ren te Liempde. . Op te Paasdag werden 10 hectaren het 
op Banisveld in as gelegd. 
Op 2e Paasdag brandden schuur en st�l
len af van landbouwer Vorstenbosch m 
Lennisheuvel. Het woonhuis kon hier 
behouden worden. 
Dinsdag 19 April ontstond wederom 
brand op Banisveld. 
Donderdag 21 April moest er uit��rukt 
worden voor een heidebrand nab11 het 
Belvertven onder Oisterwijk. 
Zondag 24 April moest voor de derde 
maal een bosbrand op Banisveld bestre
den worden. 

LENNISHEUVEL. 
Bij de uitvaart van Th. Huybers werd
door Fr. Huybers f 5,02 opgehaald voor
de Missie, en door M. Huybers f 10,
voor Katholiek Thuisfront. 

NATIONALE HERDENKINGSAVOND, WOENSDAG 4 MEI. 

OPROEP TOT DEELNAME AAN DE STILLE TOCHT. 
ER WORDEN G E  E N  PERSOONLIJKE OPROEPINGEN VERZONDEN. 
Ook dit jaar zullen wederom op 4 Mei herdacht worden allen, die in de strijd 
voor de bevrijding van het Koninkrijk of in Indonesië zijn gevallen. 
Van des avonds 18 uur af, zullen van alle openbare gebouwen en particuliere 
woningen de vlaggen halfstok gehangen worden. 
Uiterlijk kwart over zeven bijeenkomst op de Markt voor deelname aan de 
stille tocht. 

Voor de hoofdingang van het Gemeentehuis stellen zich op de familie
leden ,·an m de strijd gevallenen of door oorlogsgeweld om het leven 
gekomen personen. 

Om hah acht precies vertrek van de stoet. Via Kruisstraat, Rechterstraat, Sta
tionsstraat, Breukelsestraat, word1: getrokken naar de Begraafplaats van de 
Parochie van het H. Hart, op welke begraafplaats zich nog graven bevinden van 
geallieerde militairen. 
Van kwart vóór acht tot 30 seconden vóór acht zullen de klokken van alle 
kerken luiden. 
Om acht uur precies zullen op de plaats der herdenking twee minuten van vol
komen stilte in acht genomen y;orden. 
De burgerij wordt verzocht deze plechtige stilte ALGEMEEN in acht te nemen. 
Vanaf 18 uur zullen geen openbare vermakelijkheden plaats vinden en zullen alle 
verkooplokaliteiten gesloten zijn. 

PROPAGANDA VERGADERING. 
Enige sierpluimveeliefhebbers hebben 
het initiatief genomen om te komen tot 
oprichting van een vereniging. Hiertoe 
beleggen zij een propagandavergadering 
op 3 Mei. 
Belanghebbenden worden gewezen op 
de in dit blad voorkomende advertentie. 
SOLEMNELE UITVAARTDIENST. 
Dinsdagmorgen 26 April om 10 uur 
werd in de St. Theresiakerk te Lennis
heuvel onder grote belangstelling een 
Solemnele Uitvaartdienst gehouden voor 
Sold. Th. Huyberts, die op 18 April bij 
Ambarawa in Indonesië door een ver-
keersongeval om het leven kwam. ,· 
Een peloton militairen uit de Frederik 
Hendrikkazeme te Vught en een depu
tatie van de KA.]., afd. Boxtel, betrok
ken de erewacht bij de met de Neder
landse vlag bedekte katafalk. 
Behalve vele medeparochianen waren ook 
de locoburgemeester van Boxtel, Aal
moezenier Jenniske uit Vught, een af
vaardiging van de St. Elisabethvereni
ging en de vertegenwoordigers van de 
parochiële afdelingen van Katholiek 
Thuisfront in de rouwdienst aanwezig. 
Nadat de Zeereerw. Heer Pastoor Man
ders de absoute had verricht werd het 
Wilhelmus gespeeld, waarna de H. 
Kruisweg werd gebeden voor de gelovi
ge zielen in het vagevuur. 
JAARVERGADERING K.A.J. 
AFD. BOXTEL. 
Vorige week Vrijdag hielden de Boxtel
se Kajotters in De Kajuit hun jaarverga
dering, welke ditmaal een gezonde zelf
critische sfeer ademde. Zonder dat de 
vergadering daardoor ook maar iets van 
zijn geanimeerdheid inboette, werd de 
hand in eigen boezem gestoken om de 
oorzaken van de fouten en tekortkomin
gen van het afgelopen jaar op te sporen, 
teneinde daar in het nieuwe organisatie
jaar terdege rekening mee te houden. 
Geheel in deze sfeer pasten ook de op
wekkende woorden, waarmee de Dio
cesane Assistent-Aalmoezenier Pater Re
ginald Groener, de Boxtelse Kajotters 
een riem onder het hart stak voor de 
komende perioqe, waarin een onver
woestbaar geloof en vertrouwen in de 
K.A.J., gepaard zal moeten worden aan 
een grote liefde voor de beweging. 
In deze vergadering trad J. van Nu
nen - wegens zijn drukke werkzaamhe
den - af als voorzitter. In zijn plaats 
werd J. . van Geffen gekozen, die zijn 
voorganger dankte voor de voorbeeldige 
wijze, waarop deze steeds voor de be
weging had geijverd. 
Met een bespreking van enkele op han
den zijnde acties en de rondvraag kwam 
het einde van deze vruchtbare jaarver
gadering. 
KATHOLIEK THUISFRONT 
LENNISHEUVEL 
Bij gelegenheid van de feestavond, gege
ven door de Fam. Jansen uit dankbaar
heid voor de belangstelling van buurt, 
Katholiek Thuisfront en klanten, betoond 
bij de terugkomst van Said. Gerrit Jansen 
uit Indonesië, werd een collecte gehou
den voor Katholiek Thuisfront, die 
f 41,39 opbracht. Een pakje koffie bij 
Amerikaans opbod verkocht bracht 
f 21,35 op voor K. T. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 19 April tot en met 25 April 1949. 
GEBOREN: Antonius J. M. zoon van
M. J. de Groot en A. Verhagen - Hen
rica C. F. M. dochter van M. J. M.
Willems en G. C. J. M. v. Vlerken -
Gesina M. J. Th. dochter van J. H.
Breuer en M. H. v. Kempen - Martinus

J. W. zoon van M. J. v. d. Staak en H. 
W. G. de Groot - Wilhelmus J. A. C. 
zoon van A. M. de Rooij en Fr. C. Yis
sers - Elibertus G. zoon van G. Th. J. 
van Berkel en A. v. Esch - Johannes E. 
G. zoon van J. C. Hazenberg en E. H.
Kouwenberg - Johannes A. H. zoon
van A. M. Fr. Paashuis en A. Wage
naars - Cornelia A. M. dochter van J.
W. A. v. Handel en W. v. Lankveld -
Henricus S. J. zoon van R. P. H. Mie
dema en M. Fr. A. de Ruijter.
ONDERTROLJWD: Frederik H. J.
Kortenhorst en Francina J. M .. van Oer
le - Adrianus Vugts en Hendrika M. 
van de Sande - Lambertus A. van de 
Langenberg en Elisabeth J. van der 
Steen - Martinus A. Janssen en Anna 
J. W. de Bie, 
GEHUWD: Albertus M. van Summeren 
en Maria J. van de Sande - Adrianus 
H. de Bresser en Martina A. Scheutjens.
OVERLEDEN: Maria van Liempt, oud 
80 jaren, wed. v. A. v. d. Louw - Maria 
Helena Dekkers, oud 61 jaren, religieuse. 

GEMONDE: 
R.K.J.B. 
Dinsdag 3 Mei zal de Jonge Boerenstand 
een vergadering houden in de zaal van 
Café Verbruggen. Aanvang 8 uur. 
Besproken zal worden het zomerprogram
ma en de heer v. Geffen uit Eindhoven. 
zal een lezing houden over het idealisme. 
met betrekking tot het organisatiewezen .. 
CONCERT. 
A.s. Zondag geeft de Fanfare St. Lamber
tus van 5-7 uur een concert op de
kiosk, ter viering van de verjaardag onzer·
Koningin.
SLUITING LANDBOUWCURSUS. 
Dinsdagavond, 26 April j.l., vond alhier· 
de sluiting plaats van de door de Heer 
Stadhouders gedoceerde cursus in Be
drijfsleer voor Land- en Tuinbouw. 
Van de 18 cursisten slaagden er 16 en 
werden er 2 afgewezen. De geslaagden 
zijn: J. Geerts, W. Ceerts, G. Geerts,. 
A. Beekmans, W. Verhagen, A. Schelle
kens, A. v. Esch, J. Verhagen, Ant. Ver
hagen, W. v. Abelen, M. v. Breugel. N.
v. d. Eerden, H. v. Son, M. v. Eindho
ven, Fr. Geerts, A. Bergman.
De heer Broos, leraar in algemene dienst
bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
te Vught, die mede de examens afgeno
men had, sprak na afloop een woord
van dank tot de docent voor het nemen
van het initiatief om een dergelijke cur
sus te geven, die nu niet eens de tech
nische zijde van het bedrijf belichtte
maar die het bedrijf leert zien vanuit
economisch standpunt. Hij hoopte dat
de cursisten het geleerde in praktijk
zouden brengen.
Daarna nam de docent zelf het woord.
Deze benadrukte nog eens de woorden
van de Heer Broos en dankte de cur
sisten voor de trouwe belangstelling die
zij voor deze toch zeer moeilijke cursus
getoond hadden.
Dan sprak de heer G. Geerts namens
de cursisten een dankwoord tot de heer
Stadhouders en bood hem een cadeau
van de leerlingen aan.
Tot slot wenste de vertegenwoordiger
van de R.K.J.B. docent en geslaagden
van harte proficiat met het behaalde
succes.

TELEGRAFISCHE GELUKWENSEN
AAN H.M. DE KONINGIN.

Met het oog op de beperkte openstelling 
der PTT-kantoren op Koninginnedag 
wordt het publiek aangeraden, de tele
grammen voor de verjaardag van H. M. 
de Koningin reeds vóór 30 April aan te 
bieden, welke dan op de verjaardag zul
len worden afgeleverd. 

OUDERS 1 LAAT UWE KINDEREN DEELNEMEN AAN DE 

KINDEROPTOCHT 1 

Dient zo spoedig mogelijk het lnschrijfvingsformuliertje In bij: de Dames van 
Hooff, Bosscheweg 5 of Sigarenmagazijn Bert van den Braak? Nieuwe Kerk
straat 73. - Indien U geen inschrijvingsformulier, meer bezit, geeft dan alleen 
de namen van de kinderen aan bovenstaande adressen op. 
Na de Kinderzanghulde op Koninginnedag, zullen nadere mededelingen over de 
Kinderoptocht verstrekt worden. 
Mannen van 16- 84 jaar, geeft U alsnog op voor de Volksspelen. 



Haring bij de vleet 
Nederlandse loggers varen weer uit op zoek naar zeebanket 

De haringvloot vaart telkenjare omstreeks half Mei uit. Zeer zeker is er 
voordien haring in zee, doch deze is van minder goede kwaliteit, heeft een 
zeer gering vetgehalte (schraal, zoals men in de visserijkringen zegt) en 
zou afbreuk doen aan de goede naam en faam van de "Hollandse Nieuwe". 
Ook in vroeger eeuwen mochten de haringbuizen niet voor een bepaalde 
datum uit hun havens Enkhuizen, Hoorn, Vlaardingen en Rotterdam naar 
zee vertrekken. Wee de schipper, die het waagde zich aan dit verbod 
te onttrekken of een slecht product aan te voeren. Lijfstraffen voor op
varenden en reder waren de sancties, die werden toegepast. 
Op haringvangst gaan eist van de bemanning van de haringloggers nog 
altijd de groot_ste krachtsinspanning, wat uit het hieronder volgend relaas 
wel zal blijken. 

EEN TOERTJE OM ENGELAND. 

Men zou kunnen zeggen, dat de haring 
in een jaar zwemt met de Doggersbank 
als begin en als eindpunt. In September 
schieten de haringen daar kuit en wor
den de jonge haringen geboren. De ha
ringen van het vorige jaar zwemmen 
verder Zuidwaarts, gaan door het Ka
naal, buigen naar het westen om en 
zwemmen, als ze de Zuidkust van Ier
land gepasseerd zijn naar het Noorden, 
om in April of Mei bij de Shetlands
eilanden weer in de Noordzee te ver
schijnen. 
Hun tocht is niet geheel zonder gevaar! 
Er worden letterlijk overal en altijd aan
slagen op hun kortstondig leven ge
pleegd. Ook wij, Hollanders, laten ons 
niet onbetuigd. Zodra de haring de 
Shetlands bereikt, zijn ook de Scheve
ningse, Katwijkse en Vlaardingse log
gers aanwezig. En niet alleen Neder
landse, ook Engelse en Duitse vissers 
varen in grote getale uit en vervolgen 
de ongelukkige vis tot in het Kanaal. 
We zwijgen dan maar over de gevaren 
uit de lucht, waar de Jan van Gent heen 
en weer vliegt om zich plotseling in zee 
te storten en zijn deel op te eisen of 
van de gevaren onder het oppervlak 
van de zee, waar de haai in niet te ver
zadigen vraatzucht huishoudt. De mid
deleb om de haring te vangen worden 
steeds meer geperfectioneerd. 
Radar komt er zelfs bij te pas tegen
woordig. 

HONDERD NETTEN. 

De vleet bestaat uit honderd netten, 30 
meter lang en ongeveer 14 breed, die 
loodrecht in het water hangen op een 
diepte van ongeveer 5 meter. 
Ze worden strak gespannen door een 
dikke kabel, de reep, die enige meters 
onder de vleet hangt en er om de der
tig meter door middel van een dunne 
kabel mee verbonden is. Het geheel 
wordt drijvende gehouden door grote 
ballonnen van zeildoek, ,,de blazen". 
Vroeger werden daar varkensblazen voor 
gebruikt, vandaar de naam. Het begin 
en midden van de vleet wordt aange
geven door een grote dobber, de "joon". 
Vleet en reep worden in snel tempo 
uitgezet. Een man bindt de blazen aan 
de touwen (de seizings) en aan de 
andere kant wordt de seizing aan de 
reep bevestigd. 
De vleet wordt door zes man uit het 
ruim getrokken en over boord gezet, 
de reep rolt zichzelf af. Ondertussen 
vaart de logger langzaam achteruit, in 
de richting gehouden door een roer aan 
de voorsteven, dat weer opgetrokken 
wordt, wanneer de operatie achter de 
rug is. Hierdoor komt de vleet in een 
rechte lijn te liggen. Geen wonder dat 
het begin niet meer te zien is., wanneer 
de honderd netten met een totale lengte 
van 3 km uitgezet zijn. De haring 
zwemt langs de bodem van de zee, maar 
komt in de loop van de avond aan de 
oppervlakte. Overal in zee hangen op 
zijn weg de kilometers lange schuttingen. 
Wanneer de haring door de mazen 
zwemt schrikt hij, zet ten gevolge daar
van zijn kieuwen uit en beneemt zich 
zo de mogelijkheid uit de mazen te ont-
snappen! .• 
Om één uur is het elke nacht aantreden 
op de loggers, om de jacht op het "zee
banket" in te zetten. Dan stellen zes 
man zich in de lengterichting van het 
schip op en trekken de vleet over een 
rollende balk naar binnen. Links en 
rechts van deze balk staan twee man
nen, die er voor zorgen, dat het net 
gespannen binnenkomt......... De reep 

Contact met INDIË 
Herinnering 

Het is Zondag. Een Zondag in Indië. 
Voor velen een dag vrij, een dag uit, 
maar voor de Pelanda met het pakkie 
an dienst! Patrouille en wachtdiensten 
gaan gewoon door, extremisten schieten 
immers op Zondag als op Woensdag, 
snel en onberekenbaar. 
Dienst op Zondag. De wacht bij de in
gang van het kazernekampement dren
telt met vaste stap op en neer en laat 
zijn gedachten de vrije loop. De klokken 
van de Witte Kerk te Malang hebben 
juist hun laatste, sonore klanken uitge
zO'ngen en bij iedere bronzen klank 
heeft hij intens geluisterd naar de stem 
van zijn herinnering, een sentimentele 
gedachte gekoesterd, in niets overeen
komend met zijn soldatenbestaan en zijn 
naaste omgeving. Hij heeft aan Neder
land gedacht, aan het provincieplaatsje, 
waar hij vandaan kwam en zich in de 
Zondagssfeer ingeleefd, zoals zij daar 
haar stempel drukte op persoon en om
�eving. 
Wist hij het .nog precies? De stille Zon
dagmorgen thuis, als hij de mensen naar 
de vroegmis hoordé gaan. Eerst de trage 
pas van de bedaarde, geleidelijk aan de 
haastige veetsta,ppen van de late kerk
ganger. Een voor een of in groepjes 
tegelijk kwamen zij aan huis . .voorbij. 
Het was een heel eind. lopen" dat was . 
wàar ook. De la!ige singel af en dan 
rechts dé hoek oiri, aan het einde van 
de· nauwe hoofdstraat. Een oud kerkje .. 
met een. spits torentje. en .met klokken. 
Zo helder klinkend op die stille Zondag- • 
morgens, waarin geen enkel. ,ander ge-

komt door een opening in de voorsteven, 
de "kluis", binnen. Daar komen de eer
ste haringen al! Al spoedig neemt het . 
aantal toe. Het licht van de schijnwer
pers weerkaatst op de natte oliejassen 
en zuidwesters van de zes mannen, die 
het net schudden om de haringen in de 
z.g. kribben te doen vallen.
Een enkele maal zit er ook een jonge
haai in het net, niet veel groter dan zijn
toekomstige prooi.
Volwassen haaien, die ongeveer één me
ter lang worden, kunnen grote schade
aanrichten en hele netten leegroven.

,,KAKEN ... . ". 

Na enige uren hard werken zijn de 
kribbèn vol. De vleet wordt vastgezet, 
even ter afwisseling een bakje koffie 
en het ka-ken begint. Het kaken is een 
periode van hoogspanning op de logger. 
Stelt U zich voor: elf man zitten in een 
halve cirkel, ieder heeft een mand ha
ring VQOr zich en voor iedere drie of 
vier manden staat een mand waarin de 
gekaakte vis wordt geworpen. In het 
middelpunt van de halve cirkel staat een 
man, die een schepnet bedient en er 
voor zorgt, dat de elf manden gevuld 
worden uit de kribben. ,,Schipper ...... !, 
Kok ...... !, Meester. ..... !" De aangeroe-
pene richt zich uit zijn gebogen hou
ding op en met feilloze zekerheid wordt 
een schep haringen in de mand gemikt. 
Dezelfde man brengt ook de manden 
gekaakte vis naar de z.g. ,,warrebak". 
De uitroepen: ,,Bak. Een er achter!" ... , 
"Slag van drie!"...... zijn aanwijzingen 
voor de drie mannen, die bezig zijn de 
haring in vaten te doen, dat een mand 
in de "warrebak" geleegd is en dat er 
één of twee zullen volgen. Zij gooien 
uit een gereedstaand vat zout over de 
haring in de warrebak, werken het met 
een soort spatel door de vis heen en 
schuiven dan alles in een gereedstaande 
mand. De vaten worden gevuld en om
dat de vis nog wat zakt, wordt er nog 
een kop opgedaan. 
Deze gekaakte haring wordt geëxpor
teerd. Het gebeurt ook, dat de vangst 
zo groot is dat er geen tijd is om te 
kaken. Dan wordt de vis direct gezou
ten en in de tonnen gedaan. Deze steur
haring is niet zo duurzaam en wordt 
daarom terstond na aankomst verwerkt 
tot bokking. Na verscheidene uren inge
spannen werken zijn alle haringen ge-. 
kaakt en de vaten gevuld. 

DAG IN DAG UIT! 

Zo gaat het, de ene dag voor, de andere 
na, met sterk variërende vangsten. Twee 
kantjes (tonnen), vier soms, maar ook 
200 of 250! 
Na enige goede vangsten is een ge
ringe een welkome afwisseling. Dan is 
er gelegenheid even te rusten en de ver
loren slaap in te halen. 
Is men aan het vereiste aantal • kantjes 
of lasten (een last is zeventien kantjes) 
toe - een voorspoedige reis vergt toch 
nog altijd tien dagen - dan gaat het 
huistoe, waarbij - hoewel de laadruimte 
der loggers uiteen loopt - een gemid
delde van 600 kantjes gehaald wordt. 
Maar eerst krijgen schip en bemanning 
een goede beurt. Zorgvuldig wordt alles 
afgeboend en schoon gespoten en de be
manning zorgt dat het zwakke geslacht, 
dat in de haven wacht, niet te weten 
komt hoe men er aan boord soms uit
ziet na dagen van inspannend werk. 
Zo komt de haring in 't land: 't koste
lijk voedsel, dat wij zelf zo graag lusten 
en...... dat ook door het buitenland zo 
graag van Nederland wordt gekocht. 

luid de zalige rust verstoorde in de ver
laten straat, waar hij woonde. 
0, hij herinnerde het zich nog uitste
kend. Hijzelf ging altijd naar de Hoog- , 
mis om tien uur. In de nauwe straat, 
waar de kerk lag, zag het dan· zwart van 
de mensen en je moest niet te laat ko
men, anders kon je geen plaats meer 
krijgen en moest je, in het ergste geval, 
buiten blijven staan in het voorportaal. 
Machtig klonken de tonen van het orgel 
door de kerkruimte als de drie bediena
ren met hun misdienaars het altaar op
gingen. Het was een verheven offeran
de-schouwspel in een godvruchtige om
geving. 
En hier. Het soldatenbestaan en de 
aparte sfeer van het Indische leven, 
waarvoor hij zich wel interesseerde, 
maar waarin hij zich niet kon uitleven. 
De tropische natuur, het gewone Indi
sche leven op de straten, doet al heel 
weinig herinneren aan de oude, ver
trouwde Westerse sfeer, waarin de kerk 
van Christus glorieert. 
Het geroep van de sate-verkoper, het 
tingelen van de bellen van een wagge
lende grabak, het zijn allemaal taferelen, 
die zo veraf staan van de omgeving, 
waarin hij opgegroeid was. Bovendien, 
de militaire bedrijvigheid houdt aan. 
Ginds op de hoofdweg giert een auto
colonne de richting van Soerabaia in. En 
hij heeft wacht. Laat baboes passeren, 
die komen wassen in het kampement, 
controleert pasjes van uitgaande voer-

• tuigen, dacht aanvankelijk aan alles, be
halve aan de Zondag.
Totdat hij de klokken van de Witte
Kerk ho.orde luiden. Dat bracht hem er
toe aan mooie· dingen . te denken. Aan
de Zondag thuis;

Gesprek van Vanavond 
Nu behoeven de moeders niet meer te 
mopperen. 
De vereniging van gemeentelijke beheer
ders van sportterreinen staat voor haar 
op de bres. 
Als minister Mansholt nu maar wat toe
schietelijker wil worden met de grond en 
excellentie In 't Veld maar niet zo kren-"' 
terig blijft zitten op zijn bouwmaterialen 
voor woningbouw, dan komen er speel
tuinen, waar de moeders met haar kinde
rèn Zondags spelenderwijs de tijd kunnen 
doorbrengen, zo lang de vaders naar de 
voetbalwedstrijd staan te kijken. 
Maar ja, zolang genoemde excellenties zo 
halsstarrig in eigen kraam blijven, kan het 
nieuwe Nederlandse probleem, het tekort 
aan voetbalvelden, niet tot oplossing ko
men. Wat jammer is voor de moeders en 
de kinderen, want dan komen er vanzelf 
ook geen speeltuinen naast de voetbalvel
den en moeten zij wel thuisblijven, zon
der dat zij zich kunnen ontspannen. 
Het valt waarachtig niet mee problemen 
op te lossen, en zeker niet in Nederland 
waar de problemen met het houden van 
congressen bijna met de dag aan1.rroeien 

SPORT-NIEUWS 
O.D.C. - Mulo o - 2
Een verdiende overwinning van Mulo.
ODC begint met een serie aanvallen, 
die veel beloven. Ofschoon het over, 
wicht sprekend is weten zij hiervan geen 
profijt te trekken. De voorhoede speelt 
te doorzichtig en bovendien wordt het 
spel te kort gehouden om tegen de ro
buste achterhoede van Mulo succes te 
kunnen boeken. Geleidelijk aan werken 
de gasten zich los en al gauw blijkt, dat 
hun voorhoede veel gevaarlijker is dan 
die van ODC. In tegenstelling met doel
man van Lieshout in het Mulo-doel, die. 
in de periode van het ODC-overwicht 
geen gevaarlijk werk kreeg, moet Ber
tens, al direct handelend optreden. 
Snel uitlopend moet hij enige malen 
redding brengen. Het spel van ODC 
wordt slordiger, en vooral het plaatsen 
laat veel te wensen over, de ballen wor
den veel te hoog gespeeld wat een 
kolfje naar de hand van de grotere 
Mulo-jongens is. ODC heeft geluk als 
bij een snelle Mulo-aanval, Sanders tegen 
de deklat schiet. Het volgende • ogenblik 
duikt van Lieshout tevergeefs naar een 
harde kogel van Schalks die echter juist 
naast gaat. De beide verdedigingen b)ij
ven de aanvallers de baas, en met de 
rust is de stand nog dubbel blank. 
De tweede helft geeft aanvankelijk het
zelfde spelbeeld te zien, totdat plotse
ling Sanders van Mulo Wagenaars te 
ylug af is en van dichtbij Bertens geen 
schijn van kans geeft: 1-0 voor Mulo. 
Wanneer enige ogenblikken later een 
fout van de ODC-verdediging, door de 
zelfde speler weer wordt afgestraft, is 
ofschoon er nog twintig minuten zijn te 
spelen het pleit practisch reeds beslecht. 
Wel doen de ODC-ers hardnekkige po
gingen om de achterstand in te lopen, 
doch het wil nu eenmaal niet lukken. 
Een hard schot van Hazenberg vliegt 
rakelings over, hetgeen Schalks hem di
rect hierop na doet. 
De Mulo-achterhoede krijgt in deze pe
riode veel werk, maar zij verdedigen 
perfect al valt het op, dat zij aan de 
opbouw geen aandacht meer besteden. 
ODC gaat dan de opstelling wijzigen, 
v. d. Boogaard verhuist naar achteren
en Wagenaars komt in de voorhoede, 
Pennings gaat rechtsbuiten, en Bergwerff 
rechtsbinnen spelen. Het gevolg hiervan 
is dat ODC, die deze middag toch al 
geheel uit vorm was, thans speelt alsof 
zij nog nooit met elkaar gespeeld heb
ben. De les van R.K.C. en van W.S.C. 
dat een wedstrijd negentig minuten 
duurt, en in die laatste minuten nog 
alles mogelijk is, zijn de ODC-ers al 
weer vergeten. Dat men in, de voorhoe
de eens van plaats verwisselt is nog 
enigszins te begrijpen, al is dit in het 
modern-systeem ook al weer overbodig, 
daar geen enkele speler een vaste plaats 
heeft (switchen). 
Maar dat Wagenaars de voorhoede in 
de weg komt lopen...... laat dat nu 
voortaan achterwege blijven. Dat een 
elftal uit vorm is, dat alle pogingen, om 
de bakens te verzetten niet wil lukken, 
dat maken alle elftallen mee, maar dan 
is het zaak om het hoofd koel te houden, 
en te trachten systematisch het beeld 
een andere wending te geven. Door alles 
op de aanval te zetten, had men mogelijk· 
meer succes gehad. Dit onsamenhangend 
elftal hield voor Mulo niet het minste 
gevaar meer in en zo werd het voor 
hen een verdiende overwinning. 

Het tweede elftal verpletterde Rhode 2 
met niet minder dan 7-1. 

A.s. Zondag R.K.C. - O.D.C.
Ofschoon wij de wedstrijd van j.l. Zon
dag niet als maatstaf nemen en wij er 
van overtuigd zijn dat ODC veel beter 
zal spelen, ligt een overwinning toch 
niet în de lijn der verwachtingen. Een 
nederlaag van ODC schakelt practisch 
drie verenigingen uit, terwijl een over
winning alles weer op gelijke voet zou 
brengen. 
Dat de elftallen elkaar in deze moor
dende promotie geen duimbreedte grond 
toe geven blijkt wel uit onderstaande 
stand: 

R.K.C. 
Mulo 
O.D.C.
Tivoli 
w.s.c.

4 2 1 1 
5 1 3 1 
5 2 1 2 
5 2 1 2 
5 2 0 3 

5 9-7 
5 6-6 
5 6-6 
5 7-6 
4 6-7 

Supporters die de reis mee willen maken 
naar Waalwijk, kunnen zich opgeven 
bij W. v. d. Langenberg. Er- is voor vijf 
bussen gezorgd, doch men wachte niet 
te lang met opgeven. 

ODC-Junioren 
Door met 3-0 van Avanti t� verliezen, 
ontging ODC 5 het kampioenschap. Het 
is nu wachten op de uitslagen van de 
andere koplopers, die misschien nog 
tot 'n beslissing. kunnen leiden. 
ODC 9 •• deed het niet beter want zij 

ging met 3-2 ten onder tegen Avanti 6. 
Voor a.s. Zaterdag is vastgesteld: 

ODC 9-Udi 7, 3 uur. 
A.s. Zondag gaat ODC 4 mee naar
Waalwijk om er tegen 't jeugdelftal van 
R.K.C. te spelen. 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS 
A.s. Zondag: Boxtel 1- Philips (comb.).
Boxtel 1 krijgt Zondag een Philipscombi
natie op bezoek, waarvan de kracht nog. 1geheel onbekend is. Er zal echter wel 
uit een technisch vaatje getapt worden, 
wat dan een aantrekkelijke wedstrijd met 
zich mee kan brengen. Aanvang half 3. 
De A-junioren spelen Zondag op het 
Schijndelterrein (aanvang 12 uur) tegen 
Rhode A de beslissingswedstrijd om het 
afdelingskampioenschap van de Bossche 
Juniorenbond. 
D.V.G. - VOLKEL 7 - 1

De eerste helft van de degradatie-com
petitie heeft D.V.G. tot een goed einde 
gebracht. Deze keer was het Volkel die 
er in Liempde aan moest geloven. Met 
liefst een 7-1 nederlaag werden onze 
naaste concurrenten verpletterd. 
Volkel trapt af en speelt alsof de over
winning al behaald is. 
Met forse, wilde trappen stuwen de 
achterspelers de voorhoede en proberen 
zo een gat in de D.V.G.-verdediging te 
slaan. 
D.V.G. daarentegen neemt het wat door
dachter op en met prachtige combina
ties snijden zij door de Volkel-defensie, 
dat het een lust is om te zien. De links
binnen brengt de bal op, omspeelt twee 
Volkel-spelers, geeft zuiver door aan 
de linksbuiten, die op zijn beurt prach
tig inschiet 1-0. D.V.G. is dan niet 
meer te houden en aanhoudend zitten 
zij op het Volkel-doel. Harde schoten 
worden ,afgevuurd, maar alle zonder 
resultaat, totdat de Volkel-keeper een , 
hard schot onvoldoende wegwerkt en de 
D.V.G.-linksbinnen hard in kan schie
ten 2-0. Dit herhaalt de rechtsbuiten
van D.V.G. en zo komt de rust met een 
3-0 voÓrsprong voor D.V.G.
De thee schijnt de D.V.G.-ers opnieuw 
kracht te hebben gegeven. 
Zij trappen af en al spoedig vliegt via 

de schoen van de middenvoor nummer 
vier in de touwen. Even later zorgi: oók 
dezelfde speler voor nummer 5. Dan 
neemt D.V.G. het iets kalmer op en 
hierdoor komt Volkel zo nu en dan iets 
meer in de aanval. 
Uit een voorzet van rechts schiet de 
linksbinnen hard in. Hierdoor redt hij 
de eer. Als antwoord hjerop laat D.V.G. 
wederom zien, haar kruit nog niet te 
hebben verschoten, want uit een pe
nalty maakt de middenvoor het halve 
dozijn vol. 
En uit een volgende aanval ontstaat zelfs 
nummer zeven. Er is dan nog een kwar
tier te spelen, doch D.V.G. vindt het 
welletjes en in de resterende minuten 
blijven beide achterhoeden de voorhoe
den de baas, zodat deze wêdstrijd in 
een verdiende zege voor D.V.G. eindigt. 
Het tweede elftal speelde haar laatste 
competitie-wedstrijd thuis tegen W.E.C. 
uit Wijbosch (Schijndel). Na een goede 
wedstrijd moesten zij onverdiend met 
een 1-2 nederlaag genoegen nemen. 
A.s. Zondag speelt D.V.G. de retum-
m'àtch tegen Volkel.
D.V.G.-ers houdt U taai, want op het
zandige Volkel-terrein zal het niet mee
vallen. Succes!
De stand is nu:
D.V.G. 3 3 0 0 6 14- 5 
D.S.V. 3 1 1 1 3 8- 6 
Volkel 3 1 1 1 3 6-10 
Ravenstein 3 0 0 3 0 2-· 9

STERRENPARADE TE BOXTEL.
Zondag 1 Mei is voor tafeltennissend 
Nederland en voor het Zuiden in het 
bijzonder een belangrijke dag, voor 
Boxtel zelfs een unicum. Immers Neder
lands 10 beste tafeltennisspelers komen 
naar Boxtel om elkaar de N.T.T.B.-Cup 
te bekampen. 
Dit is de tweede maal dat een dergelijke 
wedstrijd in het Zuiden des land's wordt 
gehouden, en vele Zuidelijke tafeltennis
sers zullen deze gelegenheid dan ook 
aangrijpen, om deze wedstrijden te ko
men bijwonen,, ook van de zijde van het 
publiek wordt zeer grote belangstelling 
verwacht. 
C. du Buy is voor het winnen van de
Cup favoriet, zodat verwacht mag wor-

Historisèlie Verrekijker 
DE OPHEFFING VAN HET 

CLARISSENKLOOSTER. 

In 1685 was er nog maar één zuster over, 
die vóór de Munsterse· vrede was ge
profest. Van het leven dezer Clarisse 
hing mitsdien het voortbestaan van het 
klooster af. 
In dat jaar gaven de Hoogmogende 
Heren der Staten Generaal verlof, dat 
er nog zeven novicen tot hulp en onder
steuning konden worden aangenomen. 
De fatale conditie voor het voortbe
staan der Boxtelse kloostergemeenschap 
bleef echter onaangetast. 
In 1691 werd aan zekere Maria Joosten 
toegestaan de oude zusters als dienst
maagd te gaan helpen. Zij zal het kloos
ter echter moeten verlaten, zodra de 
laatste non overleden is. 
De Clarissen zoeken nu de hulp van 
hoge wereldlijke autoriteiten, om in het 
klooster te mogen blijven. 
Zo wordt een beroep gedaan op de 
Duitse keizer Leopold I en verzoekt 
Eugenius Maximilianus van Horn, baron 
van Boxtel, de bemiddeling van Stad
houder Willem III als koning van En
geland

.-

In 16% sterft de laatste Boxtelse zuster 
van vóór de Munsterse vrede. Dit blijkt 
uit het request dat de Clarissen dat jaar 
richtten aan de keurvorst van de Paltz 
om zich te Herpen, gelegen in het vrije 
land van Ravenstein, te mogen. vestigen, 
daar de laatste zuster, die vóór 1648 was 
geprofest overleden is en zij dientenge
volge het klooster moeten verlaten. 
Reeds enige dagen daarna bericht keur
vorst Johann Wilhelm aan de magistraat 
van Ravenstein, dat de zusters zich te 

Ervaringen van een 

Herpen of in een andere plaats van de 
vrije heerlijkheid mogen vestigen. 
Echter, door welke omstandigheden dan 
ook, de, zusters behoefden in 16% het 
geliefde convent nog niet te verlaten. 
Zij genoten zelfs, naar het schijnt, een 
zekere vrijheid, namen weer· novicen 
aan en zo kwam het klooster wederom 
tot enige bloei. 
De dreigende opheffing bleef echter als 
een zwaard van· Damocles boven de· St. 
Elisabethsdal hangen en in Juli 1717 
wordt eindelijk het vonnis aan het kloos
ter voltrokken. 
Op 6 Juli ontvangt pater Vermande), de 
rector van het klooster, een vertrouwe
lijk schrijven, waarin wordt bericht, dat 
de Clarissen in den Haag een voorspre
ker dienen te hebben, blijkbaar om de 
voorgenomen suppressie van het kloos
ter nog af te wenden. 
Wat er in de volgende dagen gebeurde 
vernemen we nauwkeurig uit een hand
schrift., dat in het Clarissenklooster te 
Megen wordt bewaard en dat mogelijk 
is geschreven ofwel door de abdis zuster 
Lucia Vlemminx, ofwel door de "schrijf
zuster" Anna Ketelaars. 
Op 13 Juli 1717 wordt door de Schout, 
Petrus Juyn, een resolutie van de Raad 
van State overhandigd, welke is gedag
tekend 10 Juli daaraan voorafgaand, 
waarin bevolen wordt het klooster te 
ontruimen. 
Wij waren toen, zegt de schrijfster, 25 
geprofeste religieusen, n.l. 20 koorzus
ters en 5 werkzusters, alsmede een 
novice. 
Hoe het dwangbevel werd ten uitvoer· 
gelegd zullen wij een volgende maal zien. 

schoolarts 
XI. der zelf ziekte te veroorzaken. Gevraagd 

moet daarom worden naar de oorzaak. 
Nu is er een bepaalde infectie, die voor
al met "klieren" in verband gebracht 
wordt, n.l. de tuberculose. Een kind, dat 
klierachtig is, is een patiëntie, dat her
haatdelijk lichte infecties doormaakt en 
zwak is met slechte eetlust. Geen won
der, dat bij slepende ziekte aan tuber
culose wordt gedacht. Toch komen echte 
tuberculeuze klierzwellingen aan de hals 
tamelijk zelden voor; in ieder geval zijn 
zij veel geringer dan de klieren, veroor
zaakt door andere ziektekiemen van uit 
de neuskeelholte. 

Wij komen thans tot de bespreking van 
een gewoonte in de kleding, die moeilijk 
te beoordelen is. Waarom wordt bij 
voorkeur de hals afgesloten door een 
liefst dikke wollen das? 
Het is ook hierbij weer de afkoeling, 
waarvoor de gevoelige keelholte be
schermd wil worden. Wij weten nu ech
ter, dat de voornaamste bescherming 
gezocht moet worden in een doorganke
lijkheid van de neus-keelholte, waardoor 
de lucht bij open neus en gesloten mond 
verwarmd wordt. 
Is dit niet het geval en hebben bacte
riën gelegenheid gevonden zich in de 
neuskeelholten te nestelen, dan ontstaan 
ontstekingen, waarvan de producten in 
de naburige klieren worden opgevangen 
en zo mogelijk vernietigd. Het gevolg 
daarvan is een ontsteking van deze klie
ren zelf, die daardoor zwellen en pijn
lijk worden. 
De schoolarts overziet met een enkele 
inspeetie de toestand van de mondholte 
bij het uitsteken der tong en tegelijk 
heeft hij tastend de keel- en halsklieren 
gevoeld. Het is geen zeldzaamheid, dat 
een lange rij van kleine harde kliertjes 
vervolgd kunnen worden langs de voor
zijde van de hals en na dit onderzoek in 
zijn eenvoudigste vorm is de diagnose 
duidelijk. Het kind heeft een aantal in
fecties doorgemaakt of liever doorstaan, 
waarvan de bron in de neuskeelholte ligt. 
Dit alles geeft dan een aanwijzing te 
meer voor het genoemde "amandelen 
pellen". 
Maar waarom is de leek nu zó bang 
voor klieren? 
Gèen gemakkelijke vraag, die wij beper
ken willen tot de keel en halsstreek. 
KHeren is een bekende uitdrukking voor 
alle mogelijke zwellingen. De klieren 
zelf zijn hoogst nuttige • organen, die 
rnédewerken aan de bestrijding van ont
stekingen en infecties.• Zij zijn bij zwel
ling en pijn een· teken van infectie, zon-· 

Maar het kind moet beschermd worden 
en de klieren moeten worden ingepakt 
met de das om de hals! 
Er zijn nog allerlei herinneringen aan 
vroegere tijden, toen de diagnose van 
tuberculose niet zo vroegtijdig te stellen 
was als tegenwoordig bij de doorlichting. 
Misschien dat daardoor klierzwelling als-' 

tuberculose werd beschouwd. 
Laat men daarom zich wat geruster to
nen over klierzwellingen en niet direct 
aan tuberculose denken. In ieder geval· 
beschermt de das niet. tegen deze in
fectie. 
Hoofdzaak van de wollen das zal wel de 
bedoeling zijn om tot afsluiting te ko-· 
men, zodat de "kou" er niet bij kan. 
Het jammerlijke er vàn is weer de ge
wenning, waardoor de huid niet tot de 
normale functie komt en zeker niet tót 
enige harding. 
Wil men het kind een das om· doen/ 
vooral in het koude jaargetijde, da:rt 
moet de das in huis of school wordene 
afgedaan. 
Mogelijk heeft de ervaring van de voch
tige huid, die gevoelig is voor kou, tot· 
het gebruik vàn · een volledige_ afsluiting" 
aan de hals bijgedragen, want inderdaad; 
kan koude lucht langs- de hals gemak-· 
kdijk het huidoppervlak- bereiken. 
Daarvoor echter· moet een doelmatige' 
onderkleding zorgen, waarover nader: · 

• J. B: DEEL�N.,



den dat hij deze titel zal prolongeren, 
echter zal hem dit zeer zeker· niet ca
deau gedaan worden, immers in de 
laatste Nationale Tafeltenniskampioen
schappen moest Cor du Buy zijn on
kwetsbaarheid prijsgeven en de Natio
nale titel aan P. Kreuger afstaan. 

MOTORTERREINWEDSTRIJDEN 
OP ZONDAG 1 MEI a.s. 
TE SCHIJNDEL 

Het wondere vliegen. 
EN TOCH IS HET ZO EENVOUDIG ... 

nog. De benzinemotor bestond nog niet 
en de andere motoren (stoommachine 
e.d.) waren veel te zwaar om in een
luchtvaartuig te worden ingebouwd. 

vlak; daarom gaf men de vliegtuigen 
licht gebogen vleugels. In de holle on
derkant bleken toen echter schadelijke 
luchtwervels te ontstaan, daarom vulde 
men deze onderkant op. Op deze wijze 
ontstond de moderne vliegtuigvleugel 
met zijn stroomlijnvormige doorsnede. 
Maar men ontdekte nog meer. Uit on
derzoekingen bleek nl. dat de opwaartse 
kracht, die het vliegtuig van de grond 
opheft, voor een derde deel uit druk en 
voor twee derde deel uit zuiging be
staat. Een vliegtuig rust dus niet op de 
luchtlagen er onder, maar "hangt" in de 
lucht. 

C. Pelser, W. v. Zoelen, P. Kreuger en
H. Thien staan dan ook klaar om bij
de geringste kans de hegemoniteit van C. 
du Buy te breken. 

Onder auspiciën van de K.N.M.V. en de 
F.I.C.M. vinden op Zondag 1 Mei a.s.
grote Motorterreinwedstrijden plaats te 
Schijndel. 
Deze wedstrijden beginnen om t .30 uur 
n.m. en 2.30 uur n.m. 

De gemiddelde bezoeker van een vliegveld vraagt zich vol verwondering af hoe het mogelijk is, dat die ruim 40 ton aluminium-met-inhoud, het moderne verkeersvliegtuig, zich zo maar als een veertje in de luchtverheft. 
De K.T.C. heeft de volgende spelers 
aangewezen deze wedstrijden te spelen.
P. Kreuger, C. du Buy, W. v. Zoelen, C.
Pelser uit Amsterdam; B. v. Ham, Hil
versum; G. Lordsheyd, A. Thunnissen,
Den Haag; H. Thien, Zalt-Bommel; H. 
Mosterd en R. Willemstein uit Rotter
dam. Reserves K. Huberts, Vress en W. 
Stoop uit Amsterdam. 

Het betreft hier de eerste en grootste
wedstrijd die in onze provincie verreden 
wordt, waaraan Nederlands bekendste 
renners deelnemen, w.o. Renooy, Riet
man, Heukelom, Heida en vele anderen. 
Bovendien heeft het Bestuur der M. V. 
"Schijndel" nog kans gezien om behalve 
de wedstrijden voor Senioren en Junio
ren een aparte klasse voor militairen in 
te lassen, waarvoor inmiddels de goed
keuring der betrokken autoriteiten werd 
verkregen. 

En toch is het zo eenvoudig. 
Er was eens .. . ... een natuurkundige, die onderzoekingen deed op het gebied van de luchtkrachten. Deze man deed op zekere dag de ontdekking, die in een later stadium de mensheid in staat stel
de een eeuwenlang gekoesterd ideaal te 
verwezenlijken; hij ontdekte n.l. dat een 
plat vlak, dat onder een bepaalde hoek 
met een luchtstroming werd gehouden, een opwaartse kracht ondervindt. Wanneer men dus een plat vlak met een be
paalde snelheid voortbewoog door de 
lucht, werd dit platte vlak door de lucht
stroom opgetild. 

Zo kwam de twintigste eeuw. Op papier
was het probleem van de menselijke 
vlucht allang opgelost, maar werkelijk 
gevlogen had nog geen mens. Toen kwa
men de gebroeders Wright, twee een
voudige fietsenmakers uit Kitty Hawk 
in Noord Amerika, met de sensationele 
mededeling, dat zij op 17 December 
1903 voor het eerst met een vliegtuig 
los van de aarde waren geweest. Het
was maar een sprongetje van 40 meter, 
iets langer dan de vleugel van een Con-

Een voorbeschouwing van deze wedstrij
den durven we niet te geven, daar het 
alle wedstrijden aan spanning niet zal 
ontbreken. 

stellation ..... . Niets nieuws onder de zon. 

De wedstrijden om de N.T.T.B.-Cup 
worden gehouden achter Café van Ber
kel in de Stationstraat te Boxtel. 
Voor het Boxtelse publiek een zeer 
mooie gdegenheid om het verschil tus
sen het huiskamerspel (,,ping-pong" -spel) 
en het moderne tafeltennis te komen 
bewonduen, e.v.t. uitleg enz. zullen U 
aan de zaal gaarne worden verstrekt. 
Deze wedstrijden werden Advance toe
gewezen vanwege het 10-jarig bestaan 
der 1:erste Boxtelse Tafeltennisvereni
ging, ter welker gelegenheid het bestuur 
zal recipiëren na afloop der wedstrijden 
om de N.T.T.B.-Cup in Hotel Theuw
kens. Zie advertentie elders in dit blad. 

De wedstrijden voor militairen vangen 
aan om t .30, terwijl de Senioren- en 
Juniorenwedstrijden om 2,30 uur be
ginnen. 
In verband met de te verwachten grote 
drukte, hebben de politie-autoriteiten 
speciale maatregelen getroffen voor een 
vlotte verkeersregeling. De bezoekers 
worden daarom beleefd verzocht, zich 
geheel naar de aanwijzingen der Politie 
te gedragen. 

Van dit platte vlak naar een vliegtuig
vleugel was nu nog maar een kleine 
stap. Het vliegtuig zou dan na deze ont
dekking ook vrij gauw werkelijkheid ge-
worden zijn, als .. .... Ja, als ..... . 

Maar het was gelukt. Met een eigenge
bouwde tweedekker, uitgerust met een 
zelfoebouwde Wright-motor van t 2 PK, 
kwam het eerste vliegtuig los van de 
grond. Vandaag vliegen K.L.M.-Constel
lations met vier motoren van 2500 PK 
elk, van hetzelfde Wright-fabrikaat, van 
Mauritius naar Batavia een afstand van 
5500 km. 

Als er één schaap over de 
dam is ..... 

Nu het begin er eenmaal was, kwamen 
er spoedig meer vliegers. Ofschoon aan 
de ene kant in die jaren vliegen nog 
werd beschouwd als de kortste en de 
zekerste weg naar het graf, werd aan 
de andere kant in laboratoria aan het 
nog erg wrakkige samenstel van bamboe 
en zeildoek gedokterd om er een bruik
baar vliegtuig van te maken. Men ont
dekte, dat een gebogen vlak meer hef
kracht, oftewel lift gaf dan een plat 

Op deze eenvoudige beginselen berustte 
het succes van de twee Amerikaanse 
broeders, die in 1903 het eerste spron
getje maakten; vijf en veertig jaar later 
zijn het nog dezelfde beginselen, die 
het mogelijk maken, dat vliegtuigen van 
ruim 40 ton zich licht als een veertje 
van de grond verheffen. Doordat de vier 
krachtige motoren de machine met een 
snelheid van ver over de 100 kilometer 
over de; betonnen startbaan trekken, 
krijgt de vleugel van de erlangs stro
mende lucht voldoende lift om de grote 
vogel van de aarde los te maken. 

De ontbrekende schakel. 

Daarom volgt de pijlen: ,,Naar het 
Circuit". 
Het beloven spannende en interessante 
wedstrijden te worden. 
Voor de stadsbusdiensten ziet de adver
tentie in dit blad. 

De voorwaarde om het platte vlak, 
alias de vliegtuigvleugel, van de grond 
te krijgen was dat het zich met een bepaalde snelheid door de lucht moest bewegen. Maar om de vereiste snelheid te verkrijgen was een lichte en toch sterke motor nodig en die ontbrak de pioniers 

De machines zijn weliswaar veranderd; 
het aan twee passagiers plaats biedende 
tweedekkertje van latten en zeildoek, 
waarmee de KLM. in 1920 begon te 
vliegen tussen Amsterdam en Londen, 
heeft thans plaats gemaakt voor de 
snelle, gestroomlijnde, blinkende metalen 
Convair Liner, die 20 X zo veel pas
sagiers mee neemt, maar het principe is 
hetzelfde gebleven. 

Met vreugde begroet: 
ROSALIEKE 

dochter van 
Ben van der Weyst' en 
Lieke van der Weyst

van Susante 
zusje van 

Marijke 
Annemieke 
Lould 
Jacquelientje. 

Eindhoven, 22 April 1949. 
Leenderweg 251. 
••••••••••••••••••••••••••• 

• •: Op 2 Mei a.s. hopen onze : 
: geliefde ouders : : Wilhelmus Schapendonk : 
• •• en • 
• • : Petronella van de Ven : 
: hun Gouden, Huwelijks- : 
: feest te vieren. : 
:. Dat God hen nog lang ! 
: moge sparen is de wens van : 
: Hun dankbare Kinderen : 
! en Kleinkind :
: De H. Mis van dankbaar- : 
! heid zal worden opgedra- :
! gen om 9 uur in de Para- :
: chiekerk te Esch. : 
: Receptie op 2 Mei a.s. : 
• •: van 2-3 uur. :
- . 

••••••••••••••••••••••••••• 

Voor de talrijke bewijzen 
van belangstelling, die wij 

. ontvingen bij het overlij
den van onze inniggeliefde 
Vrouw en Moeder, boven
al voor de H.H. Missen en 
gebeden, opgedragen voor 
hare zielerust, zePgen wij 

. U onze diepgevoelde dank. 
P. SMITS 
DORA 
JEANNE 

Bosscheweg 53. 

Hiermede betuigen wij onze 
welgemeende dank aan buren, 
brandweer, en allen die hulp 
hebben geboden - in welke 
vorm dan ook - bij de brand 
van de boerderij. 
Ook de R.K.J.B. voor de op
ruimingswerkzaamheden. 

ODULPH VERHOEVEN
BRANDS 

Te koop: een· accordeon, 5 
rijer, 132 bassen, merk L. Ar
moniosa, als nieuw, met kof
fer. M. Rovers, Vrilkhoven 
D 76a, Liempde. 
Te koop of te huur gevraagd: 
een landhuisje met tuin of huis 
laarvoor in te richten. Adres: 
Garage De Mol. 
Gevraagd: een huisnaaister. 
Adres bevragen Molenstr. 19. 
Te koop: Ledikant met matras 
en verenbed, eikenhouten bu
reau-ministre, eikenhouten ta
fel en kleine ronde tafel. 
Adres: Stationstraat 19. 
Te koop: 9 Witte Leghorn 
kipoen volop aan de leg, Kin
derwagen; biezen wieg nog in 
goede staat. Bevr. Nieuwe 
Kerksfraat • 19. 
Te· koop: Beste Koe, 2 maal 
gekalfd, 12 1. melk, 3 maanden 
drachtig. Tevens weide ge
vraagd bij'C. G. Vorstenbosch, 
Tongeren 87 A. 

Openbare Verkoping 
van Fabrieksgebouw met Directeurs== 
woning en Inventaris der Zuivelfabriek 

St. Lambertus te Gemonde. 

Notaris P. Mertens te Boxtel, 

zal in Café VERBRUGGEN te GEMONDE B 42, 
PUBLIEK VERKOPEN: 

I. Voor INZET op DINSDAG 10 Mei 1949 en voor TOE
WIJZING op DINSDAG 17 MEI 1949 telkens nam. 2 uur. 
Koop. t. Het solied gebouwde, goed onderhouden en
gunstig in de kom van het dorp gelegen fabrieksgebouw, 
waarin kantoor, met erf te Gemonde B 59, groot ongeveer 
11.90 aren, kadaster qeel van St. Michielsgestel, sectie D 
nr. 1195. Het pand is geschikt voor alle industriële doelein
den en bevat: kantoor, laboratorium, lokaal voor melkont
vangst, bordes, centrifugelokaal, karne- en roomzuurlokaal, 
boterkelder, machinekamer, ketelhuis en fabrieksschoorsteen. 
Koop. 2. De naast koop 1 gelegen, hecht gebouwde en 
keurig onderhouden directeurswoning met tuin te Gemonde 
B 58, groot ongeveer 7.20 aren, kadaster St. Michielsgestel, 
sectie D nr. 1152 en deel van nr. 1195. Het pand is voor
zien van leiding voor water, electriciteit, en bevat: gang, 
voorkamer, 2 kamers en suite, keuken, bijkeuken, berg
plaats, kelder, 4 slaapkamers en zolder. 
Koop 3. Massa van de kopen 1 en 2. 
Aanvaarding: Koop 1 bij betaling koopsom, na ontruiming
machinel'ieën; Koop 2 op 11 Maart 1950. Lasten voor kopers 
vanaf 1 Juli 1949. 
II. Op DINSDAG 17 MEI 1949 nam. 3 uur, na de toewij
zing van het vast goed: 
De in koop 1 aanwezige fabrieks- en kantoorinventaris, als: 
O.M. bascule, platform, Gedo 150 kg met ijkplaatje, 3 bussen
met 2 ventiels, 2 melkkranen met tussenleiding 1947; uit
drupapparaat I V.M. bascule Gedo 250 kg met ijkplaatje vert. 
kop. weegbank met ventiel 1946; vuilbepalingstoestel met
motor v. Doorn, Rex-apparaat, open melktank 40001. r.v.staal, 
Fabr. v. d. Made en de Vries enkelw. met kranen 1948 1 geh. gesl. dubbelw. tank 4000 1, binnentank r.v.staal, buiten
mantel ijzer met roerwerk, fabr. v. d. Made en de Vries met 
kranen en touwladder, 1949 vert. kop. melkbak ca. 2000 1.
met tussenschot en kranen I vert. kop. roerder I vert. kop. 
melkbak 1000 1 met kraan, Kronen-reg. pasteur Elite nr. 6 
3000 1/uur met dubbele melJcpomp en melkleiding tussen 
pompen-pasteur en bak 1 Rannie-pomp 1938 1 Westfalia-cen
trifuge 5000 ]/uur niet schuimt. met r.v.stalen blikken 1938 1 2 verdringer roompompen Fauke 1 roomkoeler; meetemmer 
60 1 met kraan, B.E.C.-apparaat met 2 r.v.stalen vaten 60 1 
en 1 vat 15 1; enkelw. alm. melkbak ca. 1800 1 1 warmwater
boiler (Tankfabriek) 5000 1 met thermometer, afsluiter en 
isolatie; ontijzeringstoestel met compressor 15 m3 Reineveld1 ondermelkkoeler 24 buizen/facon lang 2700 mm; K.M. pomp 
Unique I stoompekelpompje I handboterpers, stamper en 
blokken; ijzeren steekwagen met 2 rubberwielen; fijnbascule, 
fabr. v. Berkel; bascule met gewichten; pekelacu van 5 bui
zen lengte 3 m (gegalv.) 1 stoommachine Grasso 20 p.k. incl. 
olieafscheider afsluiter, leiding 1911; duplex-stoompomp 1 koelinstallatie 10.000 kcal/uur, condensor, compressor en 
pekelbak1 centr. pomp Begemann ca. 40 m3 (riemgedr.) 1 stoomketel 12 m3 V. 0.7 atm. fabr. Grasso 1908 met injec
teur, voedingspomp en verdeelst.; ijzeren tankje met spiraal, 
ijzeren K.W. bak ca. 2000 1; perplex-balans, handcentrifuge 
Gerber, 24 proeven max.; warmwaterbad electr.; stoom
kachel; glaswerk, stoomkachel; brandkast; 10 stoelen, tafel, 
houten kast, drijfwerk en riemen, leidingnet (stoom-, water-, 
melk- en pekelnet); werkbank met bankschroeven, electr. 
boormachine, electr. soldeerbout, snij-ijzers, bankschroef, 
hamers, beitels, electr. installatie; Nortonputten. 
Te ruimen uiterlijk 17 Juni 1949. 
Betaling kooppenningen: Onroerend goed uiterlijk 17 Augus
tus 1949; Inventaris: 10 % en ongelden contant, de rest vóór 
met ruiming wordt begonnen, uiterlijk 17 Juni 1949. 
Bezichtiging: 9, 10, 11, 12 en 17 Mei 1949. 
In het onroerend goed mag geen bedrijf ter bereiding of 
verwerking van zuivelproducten worden uitgeoefend. Koper 
van Koop 1 he_eft recht van overname van machinerieën 
voor getaxeerde waarde. 
Inlichtingen verstrekt de Notaris voornoemd. 

Te koop: 4 gèStoff. stoelen, Gevraagd: dagmeisje van 
2 gestoff. armstoelen, t eiken 's morgens 7 tot 's avonds 8 
tafèl, 1 eiken dressoir, 1 eiken uur of voor dag eri nacht. 
bloemtafeltje.. Te bevragen Mgr. Wilmèrstraat 12. 
Stat!onst,:aat • 64. 
Te .koop: Kalfkoe derde kalf, 
en· vaarskalf · oud· een week. 
van K,astei:en, • · Oirschotseweg 

Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 
vraagt voor direct een 

NET WERK MEISJE 27; Box'(el. , 
voor het onderhoud van deTe koop:'· een wanmolen, zo winkel. goed als nieuw,. Te bevragen: ----'---------

Molenstràa.t 19'. 
Net meisje'- gevraag'd , voor 
b:aJve dagen bij klein-in".Vo
nend-gezin. Bos9cheweg 2 t', 

GEVRAAGD 
leerling Bankwerker 
W. VAN OIRSCHOT
eindhovcnsewcg 10 • Boxtel 

Notaris P. Mertens te Boxtel Notaris P. Mertens te Boxtel, 
zal aldaar op het terrein aan de Pr. Bernhardstráat tegenover 
de Ark, voor Gebr. Eltink op MAANDAG 2 MEI 1949 
voorm. 10 uur, om contant geld 

PUBLIEK VERKOPEN: 
wals 800 kg voor rijwielpaden en sportterreinen, rijkarretje, 
5 ploegen, Fret-bietensnijder, slijpsteen, 3 handkarren, 2 krui
wagens, schuurtje voor afbraak, houten en ijzeren riemschij
ven, 3 handboormachines, wielen met assen, 5 opbergkasten, wrong, pyramide, 6 ijzeren stalramen, 3 pompen, 2 bankschroeven, 2 zuurstofcylinders, rijwielrek, werkbank, land
hek, assen, wielen, zware molen voor vrachtwagen, onderdelen van Krauss A.C. Motor 120 p.k., ijzeren buizen en fit
tir.gs, veel bruikbaar ijzer en schroot, tuinameublement, tuin
bouwgereedschappen, bruikbaar hout en brandhout, �nz. 

STADSBUS D IEN ST 

Zal aldaar voor de Fam. v. d. Horst-Rademakers te Boxtel 
in café H. v. Rooij, Nieuwe Kerkstraat 75 voor TOE
WIJZING op DINSDAG 3 MEI 1949, nam. 5 uur 

PUBLIEK VERKOPEN 
onder Boxtel 

I. het huis met erf en tuin, Zandvliet 59, groot ong. 5.13 aren
kadaster sectie A no. 1718 gedeeltelijk. Ingezet op f 1500, - .
II. het huis met erf en tuin Zandvliet 61, groot ong. 6.75
aren kadaster sectie A no. 1614 geheel en no. !718 gedeel
telijk. Ingezet op f 1200, - . 
De panden zijn voorzien van leiding voor water, 
gas en electriciteit en bevatten elk: 2 kamers, opkamer, keu
ken, bijkeuken, stal en kelder en boven 3 slaapkamers. 
lil. Massa van kopen I en II. Ingezet op f 2900, - . 

BIJ 
Koop I is verhuurd aan de Wed. W. Mathijssen voor f 3,25 

gelegenheid van de per week en koop Il aan Fr. v. d. Steen voor f 4, - per week, 
Motorterreinwedstrijden te Schijndel die het pand verlaat 1 Juni 1949. 

zullen door de Schijndelse Autobusondernemingen Fassben
der-Schellekens en Fassbender-Valks speciale bussen worden 
ingelegd voor de aan- en afvoer van personen uit Boxtel 
naar en van de terreinen te Schijndel. 
De vertrekuren zijn als volgt: 
Boxtel Station N.S. 1.00 

Café G. v. d. Meiden 
Boxtel Markt 1.05 
Café van der Meijden 1. 10 
Gemondseweg 1.15 
Herrnalen 1.20 
De kosten hieraan verbonden zijn: 

1.30 

1.35 
1.40 
1.45 
1.50 

2.00 
2.05 
2.10 
2.15 
2.20 

2.30 
2.35 
2.40 
2.45 
2.50 

Volwassenen f 0,50 enkele reis; Kinderen f 0,25 enkele reis. 

Voor de eerste H. Communie 
hebben wij een speciale collectie 
sie r aden en aardige cadeautjes 

Ziet onze étalages 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER. 

Nette Jongeman 
gevraagd voor licht winkel- en wijkwerk. 
Leeftijd ongeveer 18 jaar. Bij gebleken ge
schiktheid volgt opleiding tot kruideniers
bediende. 
Aanmelden: Filiaal ALBERT HEIJN, Boxtel. 

De huren zijn voor kopers vanaf de week volgende op de 
dag van betaling der koopsom. Lasten voor kopers vanaf 
1 Juli 1949. Betaling koopsom uiterlijk 3 Augustus 1949. 

BOSSCHEWEG 17, BOXTEL 
TELEFOON "1,79 

Voor onze AFDELING FIJNSTRIJKERIJ vragen wij een 

NET �EISJE 
Op de hoogte met het strijken van overhemden gewenst, 
doch niet noodzakelijk. 
Zich te melden aan de fabriek van de Chem. Wasserij 

Eerste Boxtelse Tafel Tennisvereniging ADVANCE 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereniging "Den Dries" Rijksweg 2 Boxtel

zal het bestuur van T. T. V. ,,A D V A N C E" 
Zondag 1 Mei RECIPIËREN Concert Brabants OrKest 
na afloop der wedstrijden om de N.T.T.B.-Cup in 
H O T E L  T H E  U W  K E N  S van 7 - 8 uur. 

Algemene Vergadering 
van de Boerenkiezers van Boxtel 
ter bespreking van de Boerencandidaten voor 

de Gemeenteraadsverkiezing op 
DINSDAG 3 MEI 's avonds 8 uur 

in de zaal van H van Rooij 
TROUWE OPKOMST WORDT VERWACHT 

Bij Vos Uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht! 
V O S-statlon straat·44 • Tel. 527 

op DINSDAG 3 MEI
des avonds om 8 uur in "DE ARK" 

TOEGANG t 1.50 

Leden van Herlevend Boxtel en van pl . muziek• en 
zangverenigingen TOEGANG 1 1.00 

MEN ZIE DE CIRCULAIRES 
Plaatsbespreken: Dinsdag aan de zaal van 12 -1 uur 

H.H. Sierpluimvee liefhebbers 
worden door deze uitgenodigd tot bijwoning van een 

Propaganda Vergadering 
op Dinsdag 3 Mei a.s., om 8 uur 

in Hotel "DE KEI", Markt, Boxtel, ter stichting van een 
R.K. Sierpluimveevereniging. - Komt allen, het is ook Uw 
belang. J. v. d. B. 

. ... en méér teest op KONINGINNEDAG!

10 pakjes heerlijke PRINSEN-PUDDING (alle smalcen) voor f 1.50 
met 30 Sparzegels extra en twee FEESTKROONTJES GRATIS. 

1 fles BESSENSAP voor f 0.70 en t 0.55 met 10-Sparzegels extra. 
BIJ elke 1 00 gram CACAO 5 Sparzegels extra, 
1 klelne fles LIMONADESIROOP voor 32 cent met 10 Sparzegels extra. 

ALS HET FEEST ISi 
Koffi• en .thee: 

,,LAND. VAN BELOFTE". 

• 



GEV RAAGD 
NET MEISJE 
Intern, goed loon. Brieven onder letter W. Bur. Stichtse Courant te Driebergen. 
Het Bestuur der Stierhouderij maakt de leden bekend dat 

Dinsdag 3 Mei 
in den Bosch 

d� Centrale Stierenkeuring wordt gehouden aanvang 9 uur. Zorgt present te zijn. 
Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel P rins Bernhardstraat 3'.l 

M 

Telefoon 51'.l Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 
Behandellng van Belastlngzake1 

TRODENT plus een 
goede tandenborstel is 

het geheim van een frisse 
mond en parelwitte tanden. 

NotarisP.Mertens 
te Boxtel zal aldaar voor en ten huize van M ej. W ed. P. v. Eindhoven, Boomstraat 35, op DI NSDAG 3 MEI 1949 voorm. 10 uur, om contant geld: 

Want de heerlijk schuimende 
Prodent tandpasta bevat Dis
pergon, dat tandsteen verwij
dert en voorkomt. Vraag nooit 
zomaar naar "tandpasta", ... 
eis PRODENT ! 

PUBLIEK VERKOPEN: 
twee koeien, '.l kalveren, dragende zeug, vierwielige wagen, tweewielige wagen, dorsmachine, maaimachine, hakselmachine, kruiwagen, varkensmolen, wanmolen, ijzeren eg, ploeg, melkbussen, schoppen, rieken, veldfornuis, ketels, hooi, haverstro, 3 kasten, wasmachine met wringer, kachels, enz. enz. 

* 'R.gnald 'Rgagan stort zich in
"Een roekeloos avontuur" - een
spannende W arner Bros. film.

Bezichtlgfng 1 uur voor het begin der verkoping. 

1 

ZONDAG 1 MEI "\ 

MASSALE BEDEVAART 
naar de Zoete Lieve Vrouw van den Bosch 

1 t n tl' e I De b e h o u d  en terugkeer van 
n e I de Boxtelse militairen overzee 

• 

• 

Vertrek 
vanaf 

de Markt 

Inwoners van Boxtel neemt deel aan 
deze bedetocht 
Leden van stands•, jeugdstandsorga
nisaties en Jeugdbewegingen sluit u 
IH!n blJ deze greepen 

Voetganger• 4.30 uur precie• 
Fietser• 5.45 uur 
Bussen 8.15 uur Buskurten zolang de voorraad ,trekt nog verkrijgbaar bij garage De Mol. 

Door uitbreiding van ons bedrijf 
zijn wij in staat voor U te drukken: 

• Enveloppen, Rekeningen,
• Briefpapier, Kwitanties,
• Ondertrouwkaarten, Verlovingskaartjes,
• Visitekaartjes, Rouwbrieven, enz.

• Voor de a.s H .. Communie hebben wij een
mooie collectie plaatjes ontvangen. 
Laat de eerste H. Communie een blijvende
herinnering zijn voor U en Uw kind. 

Kantoordruk- en Copieerinrichting A R 8 0 
Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel • Telefoon 530 

�===============================� ::::::::::::::::::::::::::::::::::; 

reu .-

Nieuwe Punten1 
en . . ....... . .. . 

ze hebben n� bijzondere waarde 
want wij brengen U: 

pyamaflanel alle kleuren wol lakens slopen witte keper wafeldoeken luiers lingeriezijde zornerstofjes Tweka badcostumes Tweka zwembroeken trainingspakjes ontbijtlakens fantasieschorten 
KOOPT GOED EN GEZELLIG BI] ..... 

M.P.v.d.13oomm.&m 

BOXTEL 

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

Telefo.n isoh aangesloten 5 3 S. onder No. 

Fa. M. A. JOOSTEN 
Schildersbedrijf " Verf " Glas , Behang 

Het vertrouwd adrea voor 1oed ea de1elljk werk. 

.Prins Hendrikstraat 1 " Boxtel 

Voor Zonnebrillen en 
Voorhangers 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
HO RLOGERIE , OPTIEK • GOUD EN ZILVER 

Rookt kwaliteit vol geur en ■maak • 
'en Koopt bij Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

'n Wee/Je voor het oog . ...

zoo'n PRACHTIGE BERKEN=NOTEN 

Slaapkamer 
Toogledikant
2 Nachtkastjes
Linnenkast
Toilet
Tafeltje
2 Stoelen

Compleet 1097.50

En DEGELIJKE OLD=FINISHED 

Huiskamer 
Dressoir
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen

Compleet 1195.00

F.]. Witteveen 
Woninginrichting = Boxtel 

HAD U DAT GEDAC.ff l? 
i · ' I 

Gothische Slaapkamer 
prima uitvoering -

Bestaande uit: Grote linnenkast 
2-persoons ledikant met toog
2 nachtkastjes
tafel
2 stoelen naar keus gestoffeerd

Geheel compleet voor . ■ f 465.-

Old Finish Hui.skamer 1 

zeer solide kwaliteit 
Bestaande uit: pracht dressoir 

grote uitschuiftafel 
4 gestofféerde stoelen 

2 fauteuils met pracht stof 
en theemeubel 

Geheel compleet voor ... f 525.
ZIE ONZE SPECIALE ETALAGES. 

F� A.P. v.o. BOOMEN-RESINK 

Grote PRIJSVERLAGING 
Fijne VLEESWAREN 
Nat�urlijk weer in de A V E H / t W I N K E L S

VERGELIJK DE PRIJZEN! Knip uit en bewaar deze prijslijst. 
BON VRIJ. 
HAAGSE LEVERWORST per 100 gram 1 5 et. 
NIERBROOD . . per 100 gram 1 7 et. 
TONGENWORST . per 100 gram 23 et. 
LEVERKAAS . . . per 100 gram 29 et. 
BERLINER LEVERWORST . . per 100 gram 32 et. 
LEVERPASTEI per blikje van 100 gram 25 et. 
LEVERPASTEI per blikje van 200 gram 39 et. 
OP BON 
BOTERHAMWORST per 100 gram 25 et. 
ONTBIJTSPEK . . per 100 gram 29 c�. 
PAARDENROOKVLEES per 100 gram 29 et. 
SNIJWORST . . per 100 gram 30 et. 
RUNDSROOKVLEES per 100 gram 31 et. 
RAUWE HAM . . per 100 gram 38 ej. 
GEKOOKTE HAM . . . . . per 100 gram 39 et. 
BACON ZONDER ZWOERD . . per 100 gram 44 et. 
GEHAKT per blikje van 200 gram 49 et. 

ANDRE VAN HILST 

Een goede baan in 

een PRACHTIGE omgeving! 
Jongemannen van Nederland! Wilt ge nog e�n� wat anders zien v� 
de wereld dan moeders pappot? Wilt ge voonut 10 een echt manneliJk 
beroep? Het Koninkl.ijk �ederla�ds-Indonesisch Leger heeft plaats,voor flinke, gezonde, 1ntelhgente Jongemannen. 

, Hee biedt een behoorlijk bestaan, mee de mogelijkheid, na zekere tijd Uw gezin ce laten overkomen. Uw salaris, zodra U zich in de tropen toe sergeant hebt opgewerkt, bedraagt f 340.• tot f 470.• per maand. Adjudant-onderofficieren ontvangen van f 360.- toef ,so.-

VUL ONDERSTAANDE 

COUPON IN, DIE U TOT 

N I ET S  VERPLICHT, 

EN U ONTVANGT TER 

STOND UITVOERIGE 

, �
, # �Q 

�ef-� . 
o� q;1• 

ó«,� ,,�-

KNIL 

INLICHTINGEN 

�l <3-" d �"' 

, �,s�� , ,..ó� q,"o 1/,.. 
, ��,.. �� �-· ZEND NEVENSTAANDE COUPON OP AAN 0t 

, �(J .;,�� f,,(f, 
OFFICIER VAN DIENSTNEMING KON. NED. IND. 

, 
«,� .f • c,ef 

LEGER. PRINS HENDRIKKAZERNE • NUMEGEN 
f:'� Ó � 9- �·• • , �(J� 1.-I� t· a-"'" •• J-°� 1..4>�'S 

D,111. 46 
o� �.., �r f' l �

I ___ _ ----, 
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Bijlage 

P,ca&uu's Cenwun.
No. 231 - 29 APRIL 1949 

Distributie=Nieuws 
Sluiting kantoren op 30 April a.s. (Ko
ninginnedag) en openstelling kantoren 

op 5 Mei a.s. (Nationale Feestdag). 
De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat de 
kantoren en uitreiklokalen van de distri
butiedienst op 30 April a.s. gesloten zul
len zijn. 
Afdeling Handel: de inlevering van tex
tiebescheiden door handelaren te 's Her
togenbosch van Zaterdag 30 April wordt 
gesteld op Vrijdag 29 April a.s. 
Op de Nationale Feestdag Donderdag 
5 Mei a.s. zullen de kantoren en uitreik
lokalen des namiddags voor het publiek 
gesloten zijn. Dit geldt ook voor de af
deling Handel. 

De Directeu� van ·de Distributiekring 
's Hertogenbosch maakt het volgende 
bekend. 
Wijzigingen zitdagen en kantooruren 
der Afd. Voorlichting en Centrale Kas 

met ingang van 2 Mei 1949. 
Ingaande Maandag 2 Mei 1949 zullen de 
zitdagen en kantooruren voor de afde
lingen Voorlichting en Centrale Kas in 
ondersaande gemeenten worden gewij
zigd. 
VUCHT: zitting zal worden gehouden 
op Woensdag en Donderdag. Het kan
toor is geopend van 9-12.30 en van 
14-16 uur.
BOXTEL: zitting zal worden gehouden
op Donderdag. Het kantoor is geopend
van 9.30-12.30 en van 13.30- 15.30
uur.
HAAREN: zitting zal worden gehouden
op Maandagvoormiddag. Het uitreik
lokaal is geopend van 9.30-12 uur.
HELVOIRT: zitting zal worden gehou
den op Maandagnamiddag. Het uitreik
lokaal is geopend van 14-16 uur.
LIEMPDE: zittiilg zal worden gehouden
op Dinsdagvoormiddag. Het uitreiklo
kaal is geopend van 9.30-12 uur.
ESCH: zitting zal worden .gehouden op
Dinsdagnamiddag. Het uitreiklokaal is
geopend van 14-16 uur.
Wij,zigingen op het "Schema betreffen
de de inlevering van distributiebeschei-' 
den door handelaren e.d. met ingang van 
2 Januari 1949", Ingaande 2 Mei 1949. 
Betreffende de wijzigingen op de inleve
ring van distributiebescheiden door han
delaren e.d. met ingang van 2 Mei 1949 
ontvangt elke handelaar in die gemeen
ten, waarin wijzigingen in genoemd sche
ma worden aangebracht, een afzonder
lijke circulaire waarin de veranderingen 
zijn opgenomen. 
De handelaren e.d. worden voor de goe
de gang van zaken verzocht, het in hun 
bezit zijnde schema betreffende de inle
vering van distributiebescheiden te wij
zigen. 

Uitreiking van bonkaarten levens-
middelen 909. 

In de uitreiking van bonkaarten levens
middelen 909 komt geen wijziging. De 
uitreiking heeft normaal plaats op de 
data, zoals deze zijn afgestempeld in het 
vakje naast de inwisselingsbon van de 
bonkaart 905. 

Gemeenschappelijke actie 

van Nederlandse vrouwen 

Hulp aan bevrijde 
Nederlanders in Indonesië. 

De Gemeenschappelijke Actie van Ne
derlandse Vrouwen, die al zo lang ge
ijverd heeft voor de vrijlating van de 
duizenden Nederlanders, welke door de 
Republikeinen gevangen gehouden wer
den, kan nu hulp gaan verlenen aan 
1224 Nederlanders, die door de laatste 
politiële actie bevrijd werden. 
In een hospitaal bijv. liggen zes, vrou
wen van 22 tot 45 jaar en een jong
mens van 23 jaar. Het Rode Kruis nu, 
heeft aan ieder van deze zeven patiën
ten, namens de Gemeenschappelijke Ac
tie van Nederlandse Vrouwen, f 50,
overhandigd om enige versterkende mid
delen te kunnen kopen. Dit bedrag wordt 
aan alle Nederlanders, die opgenomen 
moeten worden in een ziekenhuis, ge
geven als eerste blijk van medeleven uit 
Nederland. 
ln een kamp in Midden-Java werden 62 
Nederlanders gevonden, waarvan er acht 
in het militair ziekenhuis zijn opgeno
men. In hoofdzaak · betreft het hier 
vrouwen met kinderen, die reeds jong 
door de Japanners gevangen genomen 
werden en nu half of geheel volwassen 
zijn. Hoeveel zijn deze kinderen tekort 
gekomen aan alles wat onze jeugd blij 
en gelukkig kan maken, om van de ver
standelijke ontwikkeling nog maar te 
zwijgen. Wat zullen hun moeders gele
den hebben! 
De Gemeenschappelijke Actie van Ne
derlandse Vrouwen krijgt betreffende de 
omst.andigheden van deze personen alle 
mogelijke inlichtingen die het mogelijk 
maken een doelmatige individuële hulp
verlening te bieden, welke nog noodza
kelijker is geworden, nu het Hoofdbe
stuur van het Rode Kruis heeft ver
klaard, uitsluitend algemene hulp te ver
lenen en dus niet aan een bepaalde 
groep bijzondere bijstand kan verlenen. 
Hoewel de Actie van Nederlandese 
Vrouwen grote deernis voelt voor de In
donesische bevolking, die uitgeput, uit
gehongerd, verziekt en apathisch is aan
getroffen, en het grootste respect heeft 
voor het nobele werk van het Rode 
Kruis, is zij toch van mening, dat het 
hart van elke Nederlander in de eerste 
plaats uit moet gaan naar de Nederlan
ders, die lange jaren geestelijk en licha
melijk moesten lijden. 
Of er van Regeringswege iets gedaan 
kan worden voor de bevrijde Neder
landers, nu de U.N.A.R.A.-hulp is stop
gezet is niet bekend. Particuliere hulp 
zal in elk geval ook noodzakelijk blijven. 

Waar ongetwijfeld duizenden Neder
landers omgekomen of vermoord zijn, 
zullen velen onzer het als een behoefte 
en een vreugde gevoelen, de Nederlan
ders, die gered konden worden, de hel
pende hand te reiken. 
Moge wij deze Nederlanders, die zich 
lange jaren vergeten voelden, do"or onze 
hulp de overtuiging geven, dat in Ne
derland de harten warm voor hen bleven 
kloppen. 
Stort daarom Uw bijdrage op giroreke
ning no. 328915 ten name van Mevr. 
W. van 't Rood-Gerth van Wijk, met
vermelding: hulp-actie.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Bloemenverzorging 
DAHLIA - Als we over snijbloemen 
spreken denken we onwillekeurig direct 
aan de Dahlia, omdat deze ons in de 
zomer en vooral in 't najaar een schat 
van snijbloemen kan leveren. Het is op 
het ogenblik nog tijd om Dahliaknollen 
te poten. Een plantenafstand is voor deze 
bloemen moeilijk aan te geven omdat er 
zeer grote verschillen zijn in de groei
kracht der diverse rassen. Hieromtrent 
kan men het beste de bloemist waar men 
de knollen koopt, om raad vragen. Er 
zijn verschillende soorten Dahlia's, o.a. 
decoratieve dahlia's, cactus-dahlia's, semi
cactus dahlia's, pompondahlia's. hals
kraag dahlia's en mignon dahlia's. De 
laatste twee zijn meer geschikt voor 
border- of perkbeplanting, dan wel voor 
snijbloemen. De overige soorten zijn 
allemaal goed als snijbloem te gebrui
ken. Omtrent de rassenkeuze kan ik mij 
moeilijk uitlaten, omdat er honderden 
rassen zijn. Ook hieromtrent zal Uw 
bloemist u het beste van raad kunnen 
dienen. 
ZINNIA - Ook de Zinnia behoort nog 
steeds tot een der beste snijbloemen, 
welke we in de vollegrond kurinen kwe
ken, en mag daarom in geen enkel
liefhehberij-tuintje ontbreken. We on
derscheiden een tweetal soorten in de 
Zinnia's, t.w. grootbloemige en klein
bloemige. Beide soorten zijn zeer mooi 
en zijn lang op w;fter houdbaar, als ze 
afgesneden zijn. 
D� zaaitijd van de Zinnia valt eind' 
April-begin Mei. Het beste doet men 
wanneer men de Zinnia's dicht bij elkaar 
op een klein bedje uitzaait, om ze later, 
wanneer ze enkele blaadjes hebben. op 
een groter bed uit te planten. De plant
afstand bedraagt dan pl.m. 20 x 20 cm. 
Op deze afstand uitgeplant groeit het 
bed nog mooi vol. Daar het zaaien lang 
niet altijd succes heeft, zal het in vele 
gevallen beter zijn om maar ineens Zin
nia-plantjes te kopen. Deze planties zijn 
ongeveer half Mei bij de bloemisten ver-

• krijgbaar.
ASTER - Wat van de Zinnia gezegd
werd, ten aanzien van haar kwaliteiten
als snijbloem, is eveneens van toepassing
op de Asters. De zaaitijd is eveneens
eind April-begin Mei. Men zaait de
Asters ook liefst op een hoekje bij

elkaar om ze later uit te planten op 20 
x 20 cm. In de Asters heeft' men ook 
verschillende soorten en variëteiten. 
Naast snijasters heeft men ook nog zg.n. 
pomponasters. Deze blijven veel com
pacter dan de eerste en zijn daarom zeer 
geschikt voor perkbeplanting. Enkele 
goede snijrassen zijn: Struisvederaster en 
Reuze Komeet. 
Ook de enkelbloemige Asters zijn zeer 
geschikt als snijbloemen. Ook bij de 
Asters kan men het zaaien achterwege 
laten, en half Mei plantjes kopen. 
AFRIKAAN - Dit is wel de meest ster
ke snijbloem, die er is. Jammer is dat de 
Afrikaan een minder aangename • Jucht 
verspreidt, redenen waarom ze door 
sommige mensen uit de kamer wordt ge
weerd. Aan dit euvel heeft de Afrikaan 
ook haar bijnaam "Stinkende Juffer" te 
danken. De Afrikaan bloeit eind Augus
tus met mooi helder oranje bloemen, en 
was tot nog toe steeds de oranjebloem 
bij het Koninginnefeest. Maar· nu Ko
ninginnedag voortaan in April wordt ge
vierd, is het een grote vraag of deze 
snijbloem haar grote populariteit zal be
houden. Zaaitijd April Mei, of plantjes 
poten half Mei. Plantafstand 20 x 25 cm. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS. 

2e Zondag na Pasen. 
De H.H. Missen zijn 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 mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, 
Vandaag na de Hoogmis zal de I-1. 
Bloeddoek ter verering worden uit
gesteld. 
A.s. Woensdag is het de Feestdag van
Sint Jozef.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en na het Lof gelegenheid
tot biechten tot 8 uur vanwege de Eer
ste Vrijdag.
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand
wordt de H. Mis van half 8 opgedragen
ter ere van het H. Hart, waaronder al
gemene H. Communie van de leden van
de Bond van het H. Hart.
Vrijdagavond om half 9 H. Familie.
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand,
tevens Priester-zaterdag.
Gedurende de Meimaand is het iedere
avond Lof met ro�enhoedje.
Wij willen de gelovigen nog verzoeken,
vandaag het zuivelgeld te voldoen in de
daarvoor bestemde offerbussen in de
kerk.
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: 0111 kwart voor 7 gef.

gez. jrgt. voor Petrus de Werd; z.a. gel. 
mn<lst. voor Maria van Boxtel-Leenna
kers; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Wilhelmina v. cl. Anker-Brands; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Christina v. 
cl. Ven-Schouten vanwege de verzeke
ring St. Willibrord; om half 8 gel. H.
Mis voor Dick Pijnenburg; z.a. gel. H.
Mis voor Wilhelmina van Hal-de Wit;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendrica
Veroude; om half 9 gel. H. Mis voor
Johannes van Oirscr.ot.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Anna de Werd-de Leyer; z.a.
gel. H. Mis voor overleden ouders v. cl. 
Brekel; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Martinus Pijnenburg; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Wilhelmus Traa vanwege
de retraitepenning; om half 8 gel. H.
Mis voor Constant van Kleef vanwege
de R.K.S.V. ,,Boxtel"; z.a. gel. H. Mis
voor Jo Bergman, vanwege de H.K.W.;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor overle
den ouders Strik; om half 9 gel. H. Mis
voor Wilhelmina v. cl. Krabben-v. Uden.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendrica van Beurden-Ver
wetering; z.a. gel. H. Mis voor Marinus
van Diessen; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Wilhelmina v. cl. Brekel-van Kerk
oerle; om half 8 gel. H. Mis voor onze
Jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. jrgt. voor Francis
cus Bosch; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor
Martina Drijvers; om half 9 gel. H. Mis
voor Johanna Smits-Zevens.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. _voor Theresia Spoorenberg-van
van El ten; z.a. gel. H. Mis voor Lauren
tius v. cl. Besselaar; H. Hartaltaar gel.
jrgt. voor Clasina Pijnen burg; om half 8
gel. jn>t. voor de overleden familie Eyke
mans; z.a. gel. jrgt. voor Franciscus
Mandos; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Martinus Giesbers; om half 9 gel. H.
Mis voor Adriana Leem1akers-Aven
donks.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Johanna van Hamond-Hoffmans;
z.a. gel. jrgt. voor Adrianus v. cl. Anker;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Elizabeth
van Heesch-v. cl. Bosch; om half 8 gel.
H. Mis ter ere van het 1-1. Hart; z.a. gel.
mndst. voor Josephus van Son; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Adriana van
Heesch-Verwetering, in de parochie van
het H. Hart overleden; om half 9 gel.
H. Mis voor Wïllem van Offeren.
Hedenavond om half 9 H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Elizabeth Traa-Verhoeven; z.a. gel.
mndst. voor Martinus van Asveld; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Petrus Mar
tinus Voets; om half 8 gel. H. Mis ter
ere van het Onbevlekt Hart van Maria
tot bekering van de zondaars; z.a. gel.
mndst. voor Henri Weyers; H. Hartal
taar gel. H. Mis voor Christina v. cl.
Heuvel vanwege de buurt; 0111 half 9 gel.
jrgt. voor Lambertus v. cl. Reydt.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: ,
Dagelijks een gelezen H. Mis voor Pe
trus van Zaaien.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Martin Adrianus ]oosten 



geb. te Geffen en won. in deze parochie 
en Henrica Johanna van der Staak, geb. 
en won. te St. Michielsgestel; Antonius 
Wilhelmus van Gèel geb. in de par van 
het H. Hart en won. in deze parochie 
en Johanna Aarts, geb. en won. te 
Vught; Sebastianus van der Bruggen, 
won. in deze parochie en Henrica van 
de Ven, won. in de par.,van het H. Hart; 
Lambertus Adrianus v. d. Langenberg 
en Elizabeth Johanna van der Steen, 
beiden geb. en won. in deze parochie; 
Wilhelmus Marinus van Hal, geb. en 
won. in deze parochie en Wilhelmina 
Adriana de Klerk, geb. in de par. van 
het H. Hart en won. in deze parochie; 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt; Michael Petrus Maria Cornelis 
Schellekens, geb. te Nispen (Roosendaal) 
en won in deze parochie en Petronella 
Mathea Ludovica Rosa van der Weyst, 
geb. te Tilburg 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. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
2e Zondag na Pasen. 
Feestdag van de H. Apostelen 
Philippus en Jacobus. 
t Mei 1949. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9 en om half 11 de hoogmis. 
De 1 e schaal is voor de kerk (voor de 
geluidsinstallatie!), en de 2e schaal voor 
de Bijzondere Noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 

Maandag: 7 e verjaardag van de uit
verkiezing tot bisschop van Mgr. W. 
Mutsaerts. 

Dinsdag - feestdag van de H. Kruis
vinding. 

Woensdag - beschermfeest van de 
H. Jozef, patroon van de H. Kerk. Spe
ciaal de leden van de H. Familie worden 
die dag bij de H. Mis verwacht. 

Donderdag - om 3 uur H. Familie • 
voor 'Moeders en Gehuwde Vrouwen. 
Van 6 tot 7 gelegenheid tot biechten. 

Vrijdag - Eerste Vrijdag van de 
maand, om kwart vóór 7 de plechtige H. 
Mis ter ere van het H. Hart, Des 
avonds om half 8 Lof met Toewijding 
aan het Allerheiligst Hart van Jezus, 

Zaterdag - Priesterzaterdag, 
Biechturen van 3 tot 4 en van 6 tot 8, 

N.B. Gedurende de Meimaand 
iedere avond om half 8 LOF. Maandag, 
Woensdag en Vrijdag m(;!t volkszang. 
Iedere keer wordt na afloop gezamen
lijk een Marialied gezongen: men ver
gete dus niet zijn parochiebundel mee 
te brengen, Moge avond na avond blij
ken, dat de Mariadevotie onder ons 
levend is! 

ZONDAG: 6 uur l.d, tot zekere in
tentie (B); 7 uur l.d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 
uur l.d. voor Henricus van Drunen,, van
wege de K.A.B. afd. Boxtel; kwart over 
9 l.d. voor overleden moeder (P); half 
11; gez. d. voor overledene (E), 

MAANDAG 2 , Mei: 7 uur l.d. voor 
Wim van Eyndhoven vanwege broers en 
zusters; Maria-altaar I.m. voor Helena 
Bekers-v. d, Steen; Familiealtaar I.m. 
voor Johanna Kruyssen-Sóeterings; 
kwart voor 8 l.d. voor Marinus v. d. 
Horst en Petronella van Handel z.e.; 
zijaltaar l.d. voor Henrica van Rooy-v. 
d. Laak; half 9 l.j. voor Theodorus
van Hal. 

DINSDAG 3 Mei: 7 uur l.d. voor 
Cato v. d, Wouw; Mariaaltaar Ld. voor 
Wim van Eyndhoven vanwege postper
soneel Boxtel en omgeving; Familie
altaar l.d. voor Wim van Eyndhoven; 
kwart voor 8 l.d. voor Wilhelmus v. d, 
Horst en Jacoba Rademakers z.e.; zij
altaar l.d. voor Johannes v. d. Linden 
en Joanna Leenders; half 9 l.d. voor 
Frans Veroude vanwege spoorwegperso
neel afd, weg en werken. 

WOENSDAG 4 Mei: 7 uur pl. gez.
j. voor Francisca Pijnenburg-Dieden;
zijaltaar I.m. (April) voor Joannes Herm.
Bax; kwart voor 8 l.j. voor Willem Mat
thijssen; zijaltaar I.m. voor Jan Raay
makers; half 9 l.j. voor Johannes" v. d, 
Horst. 
DONDERDAG 5 Mei: 7 uur pl. I.m. 
voor Jan van Susante; zijaltaar l.m, voor 
Maria van Roosmalen-van Geffen; 
kwart voor 8 l.m, voor Piet Voets; zij
altaar l.m, voor Jan van Berkel; half 9 
I.m. voor Jacobus Cuppen, 

VRIJDAG 6 Mei: kwart voor 7, gez. 
d voor de levende en overleden leden 
v;n de Broederschap van het H, Hart; 
Maria-altaar l.d, voor Constant van 
Kleef vanwege de buurt; Familiealtaar 
l.d. voor Constant van Kleef vanwege de
directie en het personeel van Bogaerts 
Cartonnagefabriek; kwart voor 8 l.j. 
voor Mej. Justina Waals-Goetz; zij
altaar l.d. voor Jan van Weert; half 9 
l.d, voor Jan van Susante (uit dank-
baarheid),

ZATERDAG 7 Mei: pl. I.m. voor 
Catharina Coverde-Vermeiren; Maria
altaar l.d, voor Wim van Eyndhoven; 
Familiealtaar l.d. voor Helena Bekers-v. 
d. Steen vanwege de buurt; kwart voor
8 1.d. voor Petrus Baayens vanwege de
kleinkinderen; zijaltaar l.d. voor Josina
van Grinsven-van Grinsven vanwege de
buurt; half 9 l.d. tot bijz. intentie.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
2�e Zondag na Pasen 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. voor Jan den 
Otter. 
MAANDAG: half 8 jrgr. voor Lamber
tus v. d, Steen, Antoon v. cl. Steen en 
Petronella de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
Olyslagers. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v, cl. Langenberg. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes Steenbakkers; 9 uur gez. huwelijks
mis. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, jrgt, voor 
Henricus v. d. Zanden en 'Antonetta 
de hsvr, 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 

Maria hsvr. van Joannes Steenbakkers. 
Deze week zullen geschieden: 

, 
Maandag mndst. voor Adrianus v. Oor
schot. Dinsdag mndst. voor Adriana v. 
Kessel. Woensdag mndst. voor Joannes 
v. d. Eerden. Donderdag mndst. voor 
Adrianus v. Gerwen. Vrijdag mndst. 
voor Joanna Maria v, Dinther. Zaterdag 
mnclst. voor de Heer Frans Maas. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
2de Zondag na Pasen. 
1 Mei 1949. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege to
neelclub "Lennisheuvel" voor Gerard 
Leijten; half 9 H. Mis voor Cornelis v. 
Kessel, in de parochie v. d. H. Petrus 
overleden; 10 uur Hoogmis tot intentie 
van de parochianen, De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk, de 2de voor B.N. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's 
zegeningen af te smeken over "Orion" 
en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur jrgt, vopr Johannes 
v. d. Struik; 8 uur gez. jrgt, voor Helena
v. Moosdijk-v. Hulst. 's Avonds 8 uur
vergadering van St. Elisabethstichting in 
de pastorie. 
DINSDAG: 7 uur mndst, voor Johannes 
Willems; 8 uur gez. jrgt. voor Wilhel
mus de Groot. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
liefdewerk "Retraitepennirig" voor Ma
ria Maas-v. d. Langenberg; 8 uur gez. 
mndst. voor Joanna Kruyssen-v. Mol. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor 
Harry v. Dijk; 8 uur gez. jrgt. voor Jo
hannes Vissers. 
VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria Peijnenburg-v. d. Sande; 8 
uur gefundeerd plechtig gez. irgt. voor 
de heer Adrianus v, cl. Breekel. Deze 
dag is de eerste Vrijdag van de maand, 
toegewijd aan het Goddelijk Hart van 
Jezus. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Wed. 
Maria Berends-Toonen; 8 uur mndst. 
voor Adrianus Dankers. Deze dag is 
Priester-Zaterdag. 's Avonds te 8 uur 
Lof met rozenhoedje ter viering van het 
H, Jaar tot intentie van Zijne Heiligheid 
de Paus. 
30 Dagen worden de gebeden verzocht 
voor Petrus Baayen, te 's-Hertogen
bosch, Maria Maas-v. cl. Langenberg, 
Johanna Kruyssen-v. Mol, Josephus v. 
Son te Boxtel, Theodorus Huyberts te 
Ambarawa overleden. 
Verder aanbevolen een noveen ter ere v. 
d. H. Jozef tot hulp voor Jozef Kar
dinaal Mindszenty en tot opbloei van
het verenigingsleven op katholieke
grondslag.
De zelatricen van het Apostolaat des
Gebeds zijn, in zover nog niet voorzien
van de maandbriefjes, alsnog in de ge
legenheid, om deze in de sacristie af te,
halen.
Biechthoren van half 3 tot 4 en van
half 7 tot 8 uur.
Op Zondag 26 Juni zal de bedevaart
plaats hebben naar Beauraing voor Len
nisheuvel. Zij, die daaraan willen deel
nemen kunnen zich daarvoor opgeven
bij het hoofd der St. Theresia-school,

• 

Mijnheer A. Maas, of bij de Eerw. Pater 
Pancratius alhier, liefst zo spoedig 
mogelijk. 
De gelovigen, die vleesspijzen op gedis
penseerde Zaterdagen van de 40-daagse 
vasten gebruikt hebben, zijn in de ge
legenheid om in de bus bij St. Theresia
kapel 15 centen dispensatiegeld te be
talen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

2e Zondag na Pasen, 
1 Mei 1949. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Sybella 
Avendonks; 8 uur I.m. tot welzijn der 
parochie; de plechtige hoogmis om 1 O 
uur z.j. voor Willem Bekkers; 3 uur 
Lof, daarna meisjes-congregatie. 
Gedurende de maand Mei iedere Don
derdag- en Zaterdagavond om half 8 
Lof ter ere van 0. L. Vrouw. 
MAANDAG: 7 uur ,z.m. tot bijz. inten
tie; half 8 z.j, voor Bern, v, d. Sande; 
8 uur l.mndst, voor Joh. Bax: 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Wout. Aven
donks; half 8 z.j. voor Elisabeth Bern. 
v. d, Sande; 8 uur l.j. voor Theod. v. d.
Velden. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Gerar
dina Wout-Avendonks; half 8 z.j. voor 
Everardus v. d. Sande; 8 uur l.j. voor 
Johanna Maria Theod. v. cl. Velden. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Mart. v. 
d. Boer; half 8 z.j. voor Jan v, d. Broek;
8 uur l,j, voor Maria v. d. Velden. 1 
VRIJDAG: Ie Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen, dit is van 2-3 en van 
7-8 uur. Half 7 I.m. voor bijz. noden
der parochianen; 7 uur z.j. voor Mart., 
v. Kemenade en Barbara de hsvr.; half
8 z. mndst. voor de over!. fam. v. Boe
ckw v. Rumpt; deze I-1. Mis met uitstel
ling van het Allerheiligste.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Johanna
Mart. v. d, Boer; half 8 z.j. voor Maria
Jan v. d. Broek; 8 uur l.j. voor Franc.
Traa.
ZONDAG: half 7 l.m, voor de KAB.;
8 uur l.j. voor Corn. v. Berkel; 10 uur de
hoogmis tot welzijn der parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. Joseph v. d. Laar 
als over!. lid St. Rochus. Dinsdag 7 uur 
I.m. voor Adr. Kuppens. Woensdag 7 uur 
Lm. voor Maria Jan Maas. Donderdag 
tot Zondag 7 uur I.m. voor Joseph v. d, 
Laar vanwege de kleinkinderen. 
Op Zondag 8 Mei speldjesdag: Vrien
den van de arbeidersjeugd. 
Gedoopt: Adr. I-Ienr. Joh. Maria zoon 
van Joh. Nyssen-v. d. Velden; Joh. Ma
ria zoon van Marinus v. d, Meijden
Welvaarts; in het ziekenhuis te Eindho
ven: Anna Maria Gerdina Gemma doch
ter van Petrus Ophey-v. d. Meerendonk. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
2e Zondag na Pasen. 
t Mei 1949. 

H.H. Missen om 7 µur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie, waarna Te 
Deum v.w. de verjaardag van H.M. de 
Koningin. 

Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. Na het Lof een Ma
rialied. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
vanwege de Meimaand. 
Dinsdag feest van de I-1. Kruisvinding. 
Volle aflaat voor de leden van de Voort
planting des Geloofs. 
Woensdag plechtigheid van de I-1. Jo
seph. De uiterlijke viering van dit feest 
wordt uitgesteld tot Zondag a,s, 
ZONDAG: 7 uur I-1. Mis voor de over
leden familie Schapendonk-v. cl. Ven; 
half 9 jrgt. voor Johannes van Roosma
len; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
,MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Lauren
tius Brox; 9 uur gez. H. Mis voor Gou
den Bruidegom en Bruid. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Maria Brox; 
8 uur mndst. voor Adrianus Verhagen. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Marga
retha van de Langenberg-Habraken; 8 
uur mndst. voor Maria van Roosmalen 
Abrahams. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Adria
na van de Langen berg-Cool en; 8 uur 
jrgt. voor Helena Maria den Ouden
Hermus. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt_ voor Anna den 
Ouden-v. Uitert; 8 uur jrgt. voor Ge
rardus Marinus van den Langenberg. 
ZATERDAG: 7 uur gez. mndst. voor 
Henricus van Rulo; 8 uur H. Mis voor 
Jan Theulings. 
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 1 Mei. Feest der Apostelen Phi
lippus en Jacobus. Deze middag om 3 
uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandag om 8 uur Lof. 
Dinsdag: Feestdag der Kruisvinding. 
Om 8 uur Lof. 
Woensdag: Beschermfeest van de H. 
Jozef. De H.H. Missen zijn om 7 uur 
half 8 en half 10. 's Avonds om 8 uur 
Lof. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag, te Vrijdag van de maand. Om 

kwart voor 8 Lof met Rozenhoedje. 
Zaterdag, Priester-zaterdag. Om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis tot zekere 

• intentie.
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van
den Aker; half 8 voor overleden leden
der familie Windstosser.
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda
Schapendonk; half 8 tot bijzondere in
tentie.
WOENSDAG: 7 uur voor behouden
terugkeer uit Indië; half 8 voor Johan
na Feldbrugge-Otterbeek.
DONDERDAG: half 8 voor Caspar van,
den Aker. 
VRIJDAG: 7 uur voor overleden leden
der familie Westen-Wortelboer; half 8
voor mevrouw Henket-Windstosser.
ZATERDAG: half 8 ter ere van 0. L.
Vrouw van Fatima.



Se JAARGANG No. 232 6 MEI 1940> 

, 

s 
1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WE.EKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 
----:----------------:....________ _:________________ _

Moeder 
(ZONDAG 8 MEI MOÊDERDAG) 

Het wezen van moeder is voor ieder 
kind heilig, en de aanspreking met de 
titel van moeder is, zij 't onbewust, een 
verering. 
Geen titel heeft zo'n zoet-heerlijke 
klank als die van moeder 
Moeder is liefde. 
Haar beeld leeft in onze geest voort, 
zelfs als wij tot hoge leeftijd zijn ge
komen. 
De herinneringen aan haar doemen q,p 
onder alle omstandigheden van het 
leven. 
Bij eigen oudergeluk is de herinnering 
aan moeder nog sterker, zelfs zo innig, 
dat men haar beeld aan eigen kinderen 
wil inprenten door over haar te vertellen 
van haar leven en gewoonten en moe
derlijke bezorgdheden, waarvan men het 
voorwerp is geweest vanaf het ogenblik 
der geboorte. .. 
Moeder is liefde. 
Daarom is berisping of bestraffing door 
haar zelfs een uiting van haar liefde, om
dat ze het kind wil behoeden voor fou
ten en gevaren. 
Een kind kan de moederliefdè niet be
grijpen. 
Ongehoorzaamheid, nukkigheid, gemak
zucht en allerlei kinderlijke ondeugd zijn 
evenzovele uitingen van onbegrip, die 
met de verstandelijke ontwikkeling niet 
mogen toenemen, wil moeder het ver
driet bespaard blijven, 
In deze overweging willen wij moeder
dag zien als een dag, hij moge uit zaken
belang gecreëerd zijn, ·die de kinderen 
de gelegenheid geeft middels geschen
ken of bloemen een simpel bewijs te ge
ven van dankbaarheid voor de nooit vol
doende te waarderen liefdevolle ver
zorging. 
Als daarbij de intentie gemaakt wordt, 
moeder dagelijks hulpvaardig bij te staan 
in haar zorgen en werkzaamheden voor 
het gezin, dan zal iedere dag, die God 
ons geeft, een "echte" moederdag zijn 
tot eigen geluk en tevredenheid en van 
moeder. 

Achter de schermen 

Nog een kleine zes weken en Boxtel 
viert het jubilé van het H. Bloed en, naar -
we hopen, op waardige wijze. En daarom 
is het misschien wel goed eens een tipje 
van de sluier op te lichten om te zien 
hoe het vordert met de verschillend� 
werkzaamheden. De eerste vrouwelijke 
vrijwilligers hebben zich spontaan aan
geboden, om de costumes voor proces
sie en openluchtspel te vervaardigen en 
zo is er voortdurend een afwisselende 
groep naàisters, die elkaar regelmatig 
afwisselen en met vaardige en vlijtige 
hand de vaak moeilijke en ongewone 
costumes in elkaar zetten. Dit korps van 
vrijwilligers is gegroeid tot ruim 30 da
mes, die geheel belangeloos de vrije tijd 
des middags en des avonds voor de Box
telse processie hebben beschikbaar ge
steld. En tot laat in de avond, wanneer 
Duinendaal in het donker ligt, brandt er 
nog licht in een van de schoollokalen, 
dat als naaikamer is ingericht. 
Onze tijd is kostbaar en daarom willen 
we langs deze weg eeen ernstig beroep 
doen op alle goedwillende dames in 
Boxtel om zich aan te sluiten bij dit 
korps van vrijwilligers en de arbeid te 
verlichten. Welke naaister stelt zich be
schikbaar, om één dag. in de week te 
naaien voor de Processie van het H. 
Bloed. Het gaat, zoals u hebt gelezen, 
over een tijdsbestek van een kleine zes 
weken. Wanneer iedere Boxtelse naai
ster één dag in de week zou willen op
offeren voor dit doel, dan waren we 
ruimschoots geholpen en kwamen we 
een heel eind in de goede· richting. Het 
gaat over zes dagen in het gehele jaar. 
En nu het Openluchtspel, het spel van 
het H. Bloed. De repetities zijn in volle 
gang en de regisseur, de heer Spierings " 
heeft alle hoop op het welslagen van het 
geheel. Tweemaal in de week wordt er 
gerepeteerd en eenmaal in de week ko
men de kinderen, om hun rol te bestu
deren. Het ligt in de bedoeling, om vol
gende week te gaan repeteren in de 
openlucht in het park van Stapelen, 
waar thans definitief de plaats van de 
opvoeringen werd gekozen. Hier is een 
prachtige samenwerking van de verschil
lende toneelverenigingen van Boxtel te 
constateren en gezien de talenten van de 
Heer Spierings op het gebied van regie, 
hebben we alle vertrouwen, dat het 
stuk, voor Boxtel geschreven, ook zeker 
slagen zal. 
En wat de medewerking en de belang
stelling van de Boxtelse bevolking be
treft, daarover mogen we zeker niet 
klagen. Iedere instelling en iedere parti
culier heeft tot nog toe, zover dit moge
lijk was, blijk gegeven van een warme 
sympathie voor dit Jubilé en daarom 
durven we ook met een gerust hart nog
maals een beroep doen op de naaisters 
uit gehéel Boxtel, om in de laatste we
ken zich beschikbaar te willen stellen 
voor de processie van het H. Bloed. Men 
kan zich hiertoe opgeven ten alle tijde 
op de pastorie van St. Petrus, of iedere 
avond na 8 uur in het naailokaal op Dui
nendaal. Damés, wij verwachten u. 

Koninginnedag en Nationale Bevrijdingsdag 
Triomftocht van J às de Keistam per door Boxtel 

Box_tel heeft Z�terdag de eerste Koninginnedag op 30 April
gevierd, stemmig en gepast met Plechtige H.H. Diensten in 
de verschillende parochiekerken, een spontane kinderzanghulde, 
vermakelijke volksspelen, een concert en een muzikale 
wandeling. Zondag 1 Mei werd de Nationale Bevrijdingsdag her
dacht met concerten op de markt, een kleine kinderoptocht en 
de installatie van de Boxtelse Keistamper die insloeg" en 
welke met de lichtstoet van Huize de La S�lle de "clou van de 
Oranjefeesten werd. 

DE EERSTE INDRUKKEN.
We moeten nog even wennen, nog even 
acclimatiseren aan deze 30e April met 
zijn wat guur uitgevallen voorjaarsweer. 
Doch als de eerste, aarzelend uitgesto
ken vlag Boxtel prompt in een feestdo's 
van alom openwiekende vlaggen steekt 
en feestelijk klokgelui het volk oproept 
tot een gebed voor Zijn Vorstin, is het 
weer "echt" Koninginnedag voor ons. 
Dan is het hek van de dam want al 
spoedig ziet men de jeugd, ge'tooid met 
rood-wit-blauw en oranje, het straat
beeld markeren en verraadt een onoe-
wone drukte de ongewone dag. ,.., 

KINDERZANGHULDE. 
Als tegen 11 uur uit de luidsprekers 
nationale liederen over de markt schal
len, komt de schooljeugd, bont en ru
moerig, samenstromen om de Koningin 
een spontan� zanghulde te brengen en 
ernstig te luisteren naar de burgemees
ter, die hun vertelt van Koningin Julia
na, de moeder van ons volk, en van de 
vaderlandse plichten van elke Neder
landse jongen en elk Nederlands meisje. 
Zij hebben het begrepen, want storm
achtig stemmen ze in met het driewerf 
hoera en geestdriftig wordt er met de 
vlaggetjes en de mutsjes gezwaaid. 
Als zij hun laatste liedje gezongen heb
ben, ver0ast de man met de poppenkast 
hen ç,eheel onverwacht op het nog altijd 
vennakelijke spel van Jan Klaasen en 
Katrijn. 

VOLKSSPELEN. 
Om half drie - er scheen een heerlijk 
vo0rjaar<zonnetje - vingen <le volks
spelen aan op de markt, waaraan door 
personen boven 16 jaar kon worden 
deelgenomen. Rond de aanvangstijd om
zoomde een groot aantal belangstellen
den het speelterrein om getuige te kun
nen zijn van de spannende kamp, die 
de sprietlopers, ringstekers, zakken
sjouwers, kruiwagenrijders en de vech
ters met de varkensblaas zouden gaan 
leveren. Men bewonderde de behenc.11a
heid waarmee enkelen over de spri�t
paal naar de overwinning snelden en 
men hield het hart vast wanneer de wat 
hard van stapel lopende sprietlopers een 
lelijke smak dreigden te maken. En men 
had te doen met sommige deelnemers 
aan het ringsteken, die wat te klein van 
stuk waren en zodoende kansloos bleven 
tegenover enkele trefzekere favorieten. 
Grote hilariteit verwekten de zakken
sjouwers, die nogal eens onder de 
zware last bezweken. Een hartelijk ap
plaus kreeg de jongleur met kruiwagen 
en bal, die zonder strafpunten en in de 
beste tijd de finish bereikte. In de' 
duels, -die met de varkensblaas werden 
uitgevochten, moest de grootste ogen
schijnlijk sterkste "blaasvechter" het 
maar al te vaak tegen de behendigheid 
en het raffinement van de physiekzwak
kere afleggen. 
De organisatie van de spelen was per
fect, doch de deelname jammer genoeg 
wat te beperkt. 

Concert en muzikale wandeling 
met mastklimmen als intermezzo 

's Avonds om 8 uur concerteerde Box
tels Harmonie op de muziekkiosk. Vele 
hebben intens genoten van de mooie 
muziek in de rustige avonduren. 
Rumoeriger werd het toen het mastklim
men begon. Een ogenblik scheen het 
alsof niemand de top van de mast zou 
bereiken, want de mast was zelfs 
"geboren" klimmers te glad af, in de 
figuurlijke en letterlijke zin van het 
woord. Doch ook dit nummer kreeg een 
winnaar, die spotte met alle reeds mis
lukte pogingen en die een loopje nam 
met de gladheid van ettelijke pondjes 
groene zeep. f 25,- was de beloning 
voor zijn enige prestatie. 
Hierna maakte Boxtels Harmonie een 
muzikale wandeling als slot van deze 
eerste Voorjaars-Koninginnedag. 

Plaatselijk Nieuws 
CONCOURS HIPPIQUE. 
Naar wij vernemen, organiseert de Box
telse Rijvereniging "St. Martinus" op 
2e Pinksterdag (6 Juni) een Concours 
Hippique, dat zal worden gehouden op 
het vroegere voetbalterrein van de 
Spoorvogels in Tongeren. 
Tezijnertijd zullen verdere bijzonderhe
den worden bekend gemaakt. 

PINKSTER MUZIEKFEESTEN 1949. 
In vervolg op ons vorige artikel kunnen 
wij nog melden, dat thans volledige over
eenstemming is bereikt tussen de ver
schillende Besturen der concerterende 
verenigingen, met betrekking tot een 

NATIONALE 
BEVRIJDINGSDAG 
De harmonie van 
Huize De La Salie 
leidde de feestelijk
heden van de Na
tionzilc Bevrijdings
dag in met een ma
tinee op de Markt 
om 12 uur. De La 
Salie heeft die dag 
wel een bijzonder 
groot aandeel gehad 
in de festiviteiten. 
Want behalve de 
fantastische licht
stoet, die men des 
avonds van hen te 
zien kreeg, zetten 
zij 's middags ook 
nog muzikale luister 
bij de de kinderop
tocht, waarin een 
jeugdige garde 
d'honneur een kleu
rige ris versierde 
fiersjes en autopeds 
voorafging, te mid
den waarvan we nog 
een grappig geïm
proviseerde gouden 
koets, getrokken 
door twee Holland
se Jantjes, opmerk
ten. Hier zag men 
de .fantasie van het 
kind in kleurige, zij het wat eenzijdige 
voorstellingen voorbijtrekken. 

HISTORISCHE OGENBLIKKEN. 
Toen de R K Gildenbondsharmonie 
's avonds zijn concert beëindigd had, 
scheen geheel Boxtel brandend van 
nieuwsgierigheid op de markt verzameld 
te zijn. 
De Bosscheweg, Kruisstraat en Rozema
rijnstraat spuiden massa's belangstellen
den en in de kortste keren zag de Markt 
zwart van het volk, ja kon meo als het 
ware over de koppen lopen. De minuten, 
die de nieuwsgierigen nog scheidden van 
de entrée van De Boxtelse Keistamper, 
moeten dan ook wel lang geduurd heb
ben, maar eindelijk was daar toch het 
ogenblik, dat Korpschef Van Almkerk 
ruim baan maakte voor de imposante 
figuur, die daar onder de zijpoort van 
het gemeentehuis poseerde voor de foto
graaf, wiens blitzlicht de clowneske grijns 
van de Keistarnper met geen mogelijk
heid in een deftiger plooi kreeg. Daarop 
schreed de kolos van bijna 4 meter aan 
de hand van Dr. Hoek, de voorzitter 
van Boxtel Vooruit (die ook zijn attri
buut, de keistamper, mocht dragen) tot 
voor het gemeentehuis, waar hij de bur
gemeester, die in zijn voortvarendheid 
al direct tot de installatie wilde over
gaan, vaderlijk vermanend terecht wees. 
De burgemeester van Boxtel kon hem 
immers nog niet installeren: ,,Gè bent 
urn 't zo már 'ns te zeggen nog 'ne Oir
schotse barbaar!" 

Bewust van zijn historische macht, beval
de Keistamper de burgemeester daarom 
de handen op de stamper te leggen en 
naar de benoemingswoorden te luisteren, 
die zijn stentorstem op dat plechtige • 
moment over de Markt liet daveren: ,,Ik 
bevorder jou, Drs. M. A. M. van Hel
voort, burgemeester van Boxtel, wegens 
oew verdiensten, tot Boxtelse Keistam
per no. 1." 

Op zijn beurt kon de burgemeester 
daarna een plechtigheid verrichten, nóg 
indrukwekkender en nóg gewichtiger. 
Na enkele intieme aangelegenheden aan
geroerd te hebben, waarbij '1e reus Kei
stamper no. 1 eens moest vermanen niet 
al te vertrouwelijk te worden, ontving 
de Keistamper de schone Boxtelse voor
naam Jàs (Johannes zal dat in de Bur
gerlijke Stand natuurlijk worden). Ver-

samenwerking tijdens de concerten. 
Zo zullen o.a. tijdens deze Muziekfees
ten verschillende werken worden uitge
voerd door Boxtels Harmonie tesamen 
met de Gildenbondsharmonie. 
Verder zullen Boxtels Gemengd Koor en 
het Koor St. C<1,ecilia St. Petrus tesamen 
verschei.lene werken uitvoeren welke 
worden begeleid door de Boxtelse Or
kestvereniging. 
Zo men ziet, een prachtig samengaan 
van de diverse plaatselijke verenigingen 
en wij spreken de hoop uit, dat deze 
Pinkster-Muziekfeesten behalve een 
succes voor de betreffende verenigingen 
en een noviteit voor Boxtel en omstre
ken, een gunstige aanleiding moge zijn 
tot verder eendrachtig samenwerken tus
sen de te Boxtel gevestigde Muziekver-

(Foto: JOS. W. DE KONING) 

volgens onthulde de burgemeester de 
geschiedenis van de naam Keistamper, 
welke me�kwaardig genoeg bleek te be
rusten op de voortvarende aard van de 
Boxtelse mens, want toen - ruw ge
schat - zeshonderd jaar geleden Boxtel 
reeds een verharde Bosscheweg en 
Kruisstraat bezat, wisten andere plaatsen 
als Den Bosch, Eindhoven enz .. die hier
op nog niet konden bogen, niets anders 
te doen dan de Boxtelaar jaloers "Box
telse Keistamper" te noemen. 
Ziedaar dus de Boxtelse Keistamper als 
een verpersoonlijking van Boxtels voort
varendheid uit vroeger eeuwen, die -
naar de burgemeester hoopte - in de 
komende eeuwen wederom te bespeuren 
zal zijn in de bloei van Boxtel. 

Nadat de burgemeester zijn nieuwe on
derdaan, en passant en geheel te goeder
trouw, de raad had gegeven zich wat 
aan te passen aan de goede Boxtelse 
aard van nu, richtte Jàs zich diep ont
roerd tot alle Boxtelse Keistampertjes, 
die hij nog eens in geuren en kleuren 
zijn wordingsgeschiedenis vertelde, zich 
daarbij een vurig propagandist tonend 
voor Boxtel Vooruit. 
Toen hij h_et Lied der Reuzen aange
hoord had, hief hij een enthousiast drie
werf hoera aan voor Boxtel, dat geest
driftig door alle Keistampertjes werd 
overgenomen. 

TRIOMFTOCHT. 
Omstuwd door een hossende mensen
menigte, maakte de Keistamper daarna 
op zijn schoon witte klompen, in bom
bazijnen broek en boezeroen met opge
stroopte mouwen, zijn eerste tocht door 
Boxtel. De Gildenbonds speelde de vro
lijkste muziek en de jongens van Huize 
De La Salie gingen trots op hun feeërie
ke lichtstoet, die ieders bewondering en 
belangstelling had. 
Deze tocht was wel het hoogtepunt van 
de oranjefeesten en we kunnen ons 
de tijd niet herinneren, dat de deelname 
aan dit uitbundige feestbetoon zo alge
meen was als in die korte tocht door 
Stationstraat, Breukelsestraat, Wilhel
minastraat, Osch & Van Leeuwenstraat, 
Stationsplein' en weer terug naar de 
Markt, waar Jàs de Keistamper afscheid 
nam van de feestvierenden, die - drie
maal rond de Markt hun laatste 
vreugde uithosten. 

enigingen. 
Binnenkort hopen wij nog te kunnen 
mededelen, hoe het programma zal wor
den samengesteld; dienaangaande zijn 
de onderhandelingen nog niet beëindigd. 
Indien de voortekenen niet bedriegen, 
wacht de Boxtelaren ditmaal een bizon
der Pinksterfeest, een feest voor jong en 
oud, met een vrolijke Kermis, veel 
mooie muziek en zang, gepresteerd door 
onze eigen mensen in onderlinge har
monie. 
GESLAAGD. 
De Heer A. J. Robben, Nieuwe Kerk
straat 87, Boxtel, behaalde te 's Graven
hage het diploma voor Accountant., af
genomen door de Alg. Ver. v. Accoun
tants te Den Haag. 
Geslaagde proficiat. 

ZANG. 

St. Petrus en St. Cecilia bestaan resp. 
12½ en 10 jaar. Tot de feesten behoort 
ook zoals uit. de advertentie blijkt, een 
nationaal zangconcours te houden in de 
Ark op Zondag 8 Mei a.s. 
Voor de Boxtelse zangliefhebbers valt 
er derhalve te genieten en gemakshalve 
volgen hier de tijden waarop de diverse 
verenigingen zullen optreden: 
Nulands Mannenkoor 
Oirschots Dameskoor 
Mannenkoor Oosterhout 
Gem. Koor Loosbroek 
Dameskoor Best 
St. Leonardus Zangk. 's Bosch 
Mannenkoor Schaesberg 
Gem. Zangver. Culemborg 
Mannenkoor Someren 
Gemengd Koor, Liempde 
Gemengd Koor, Belfeld 
Dameskoor Culemborg 

R.K.J.B. 

1.00 uur 
1.20 uur 
1.40 uur 
2.00 uur 
2.20 uur 
2.40 uur 
3.00 uur 
3.30 uur 
3.50 uur 
4.10 uur 
4.30 uur 
4.50 uur 

Zondag a.s. houdt de R.KJ,B. een bede
tocht naar 0. L. Vrouw van de H. -Eik 
te Oirschot. Deze wordt gehouden tot 
intentie van Z. H. de Paus. Vertrek om 
5 uur v.m. bij Berkelmans op Le,nnis
heuvel. leder zorgt present te zijn. 
Dezer dagen ontvangen de leden een 
,,Enquête formulier Beroepen Jongeboe
ren" hetwelk ingevuld, zo spoedig mo
gelijk aan de secretaris dient te worden 
terug bezorgd. 
Zoals bekend, organiseert de Tuinbouw
bond van de N.C.B. dit jaar wederom 
een groots opgezette werktuigendag te 
Liempde (Landgoed Velder) en wel op 
12 1' vlei a.s. Wij kunnen eenieder aan� 
raden deze te bezoeken. 

-0-

De leden van de sportclub worden Za
terdag 7 Mei ''s avonds uiterlijk half 8 
verwacht in de zaal. 

De Kringleider. 

R.K. BOERINNENBOND. 
A.s. Dinsdag 10 Mei houdt de Boerin
nenbond haar jaarvergadering op Sta
pelen.
In de St. Theresiakerk te Lennisheuvel
zal er 's morgens om 8 uur een H. ,',1i�
worden opgedragen voor de levende en 
overleden leden van de vereniging.
's Middags om 2 uur Lof in de
kapel, waaronder volkszang. Een ieder
wordt verzocht het zangboekje van de
Boerinnenbond mee te brengen.
Daarna vergadering met als spreker de
bekende Pater v. cl. Elsen, tractatie, to
neel en zo mogelijk een rijdans door de
Genoveva-club.
Het bestuur rekent, evenals andere ja
ren, op een grote opkomst. 

GOUDEN KLOOSTERFEEST. 
Woensdag 27 April j.I, herdacht onze 
plaatsgenote, de Eerw. Zuster Embertha 
(in de wereld Henrica van Rulo - van
ouds uit de Oirsprong -) de dag, waar
op zij voor vijftig jaar haar intrede deed 
in het klooster "Mariënburg" in Den 
Bosch, bij de Zusters van het "Gezel
schap Jezus, Maria, Jozef". 
Het feest werd ingezet met een Plech
tige H. Mis van dankbaarheid in de ka
pel van het St. lgnátiusgesticht in de 
Postelstraat, waarna het in intieme kring 
werd voortgezet, in gezelschap van de 
zes Eerwaarde Zusters uit de familie, 
t.w. de drie Eerw. Zusters Van Rulo,
twee Eerw. nichtjes Pijnenburg en een.
Eerw. nicht van Rulo.
Mogen haar nog vele jaren van rustig 
kloosterleven gegeven zijn. 

ESCH 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 

Het respect voor het goede huwelijks
leven komt in de Brabantse dorpsge
meenschap spontaan tot uiting, als er
een gouden huwelijksfeest gevierd moet 
worden. 
Zo werd Maandag j.l. het gouden echt
paar W. Schapendonk-v. d. Ven door 
geheel Esch op een ongemeen hartelijke 
wijze gehuldigd. 
De buurtbewoners hadden voor een 
prachtige versiering aan de woning van 
de jubilarissen gezorgd,, terwijl een 
fraaie stoet het gouden echtpaar 's mor
gens naar de kerk begeleidde. Behalve 
de familie en de afgevaardigden van ver
schillende verenigingen merkten wij .in 
deze stoet o.a. op de loco-burgemeester, 
een deputatie van de gemeenteraad en 
een groot aantal Witte Zusters. Tradi
tiegetrouw werd de wagen met het gou
den paar door bruidjes getrokken en 
door het vendelend St. Willibrordusgilde 
vergezeld. 
Na. de H. Mis van dankbaarheid werd 
het gouden paar gehuldigd door de 
voorzitter van het buurtcomité, de heer 
G. Verstijnen, die zijn gelukwensen ver
gezeld liet ' gaan van een prachtig 
cadeau: een nieuwe klok. 
Waren de meeste dorpsgenoten de ju
bilarissen op de 's middags gehouden
receptie al wezen feliciteren, 's avonds 
boden het Dames- en Mannenkoor St.
Laetitia en de Haarense Fanfare St.
Gregorius hun gelukwensen aan in de
vorm van de gebruikelijke serenade. De
vendelaars van het St. Willibrordusgilde
brachten tenslotte nog een vendelgroet.



Historische Verrekijker 
DE UITWIJZING DER CLARISSEN 

UIT BOXTEL. 

Het bevel van de Raad van State tot 
ontruiming van het klooster, noemde 
geen datum; in allerijl werd daarom een 
notaris ontboden, die men om raad 
vroeg. Hij zei: Wijl in de resolutie geen 
tijd wordt aangegeven, valt er ook geen 
tijd te verliezen. 
De -notaris doelde hier op de eerste 
plaats op het in veiligheid brengen van 
het meubilair en de andere bezittingen; 
bij de opheffing van het klooster immers 
zouden de kloostergoederen aan de Sta
ten overgaan. 
Er volgt nu een toneel, zoals wij dat in 
de jongste bezettingsjaren ook weer heb
ben leren kennen: zo vlug men kon 
werden buren en goede kennissen bij
een geroepen en met aller hulp werden 
alle meubelen 't klooster uitgedragen en 
bij particulieren opgeslagen. Dit werk 
duurde de ganse nacht voort, niettegen
staande het zeer slecht weer was. 
De volgende morgen werd een wijs en 
voorzichtig man naar Den Haag afge
vaardigd, met de opdracht om drie 
maanden uitstel te vragen. 
De eerste tijding, die men van hem ont
ving, was alarmerend: het was een aan
sporing om zo spoedig mogelijk alle 
kerksieraden buiten het grondgebied 
van de Republiek te brengen en alle 
meubelen uit Boxtel weg te voeren. 
Het advies werd onmiddellijk opgevolgd 
en wel zo snel, dat het leek alsof er 
brand was, zoals de kroniekschrijfster 
meldt. 
Op 24 Juli kwam de Schout, in tegen
woordigheid van de toenmalige secreta
ris van Boxtel, Jacob van Heusden, de 
Eerwaarde Moeder aanzeggen dat de 
zusters zich gereed moesten maken om 

KATH. THUISFRONT ST. PETRUS. 

De op Donderdag 28 April gehouden 
Contactavond voor onze Jongens en 
Mannen in Indië is buitengewoon goed 
geslaagd. De zaal van het St. Paulus
Jeugdhuis in de Nieuwstraat was tot in 
de uiterste hoeken gevuld. De Zeer 
Eerw. Pater Max. van Eijck, Directeur 
van Kath. Thuisfront gaf 'n korte inlei
ding, waarna de bijeenkomst werd ge
opend door de Zr. Eerw. HeerPastoor 

van Besouw. De rest van de avond 
werd verzorgd door: ,,De Friese Fakir", 
die optrad als Hypnotiseur, Blindschie
ter, Gedachtenlezer, enz. 
Ter opluistering zong het Dameszang
koor o.l.v. de Heer van Moorsel enige 
toepasselijke Indische liederen. 
Ouders en familieleden van onze Tro
pengangers gingen allen zeer voldaan 
naar huis. Het was 'n zeer- interessante 
avond geweest.. . . ..  en de Thuisfront
band werd weer wat sterker!! 
Zo nu en dan wordt er wel eens ge
klaagd, dat een of andere soldaat die 
in Indië verblijft, nog nooit iets van 
Kath. Thuisfront heeft gehoord of een 
pakje ontvangen heeft. Ouders, deze 
fout ligt niet bij ons!!!!! Als U het adres 
van Uw jongen niet opgeeft aan de 
Dames van Kath. Thuisfront of aan de 
Heer Ed. Bevers op het Gemeentehuis, 
kunnen wij Uw jongen vanzelfsprekend 
niets sturen!! ! Doe het dus vandaag 
nog!!! 
Denkt U er ook aan om eventuele adres
veranderingen zo spoedig mogelijk door 
te geven?? 
U kent toch allen reeds ons maandelijks 
Contactblad voor de jongens in Indië: 
,,De Keistamper"? Niet? da's jammer! 
Maar nog niet te laat hoor!' U kunt nog 
'n abonnement opgeven bij Dora van 
Zogchel. Kosten f 1,- per jaar .. 
We denken vooral in de Meimaand toch 
allemaal aan de H. Mis voor onze Jon
gens en Mannen in de Oost, iedere 
Woensdagmorgen,. om half 8? ! ! !
VOOR DE MISSIE. 

Opgehaald op het huwelijksfeest van C. 
v. Dooren en A. Witlox: door de pries
terstudent J. v. Dooren: f 26,- voor de
Montfortaanse missies.
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 26 April tot en met 2 Mei 1949. 
GEBOREN: Martha M. dochter van P. 
J. v. d. Bremer en C. S. E. Verweij
- Michael W. C. L. zoon van W. A. v.

. d. Meijden en J. Verhagen - Petrus W. 
Fr. A. zoon van Fr. H. P. van de Lan
genberg en J. M. v. Hemmen - Johan
nes N. A. zoon v. H. G. v. Weert en A. 
v. d. Weijer - Cornelia H. J. M. doch
ter van A. S. C. M. Huijgers en M. J.
v. d. Broek - Adriaan H. C. zoon van
W. v. d. Bergh en B. J. M. v. Oirschot
- Anna J. M. W. C. dochter van H. J.
Traa en E. v. d. Meijden - Lambertus
J. C. M. zoon van W. A. Meulensteun
en S. L. v. Wijk - Cornelis Fr. M. zoon
van H. C. Timmermans en A. Heij
kants - Adriana H. M. dochter van Fr.
H. Smits en A. N. W. H. Geboers -
Eduarda C. M. dochter van A. J. Dan
kers en W. M. Heesbeen.
ONDERTROUWD: Johannes Koster
en Jacoba M. de Bresser - Hendrikus
Boeren en Anna van Ham - Antonius
van den Heuvel en Antonia Steenbak
kers - Adrianus Martens en Ida F.
Op den Buijs Martinus A. A. van
Pinksteren en Wilhelmina G. van Roos-
malen.
GEHUWD: Cornelis A. van Dooren en
Johanna M. Witlox.

Gesprek van Vanavond 
Prof. Gielen heeft op een vergadering 
van K.V.P.-kringen in Den Haag ge
sproken over het "massaficatie-ver
schijnsel." 
Hij noemde als oorzaken der massa
ficatie het modern kapitalisme, de in
dustrialisatie, het snelle en gemakkelijke 

de 29e Juli uit het klooster te ver
trekken. 
De Schout vroeg: Zult gij vrijwillig uit
gaan of moet ik U gewapenderhand uit
zetten? 
De abdis antwoordde: De am1 van net 
bevel der Edelmogenden is een sterke 
arm. Gij behoeft zo niet te doen. Wij 
zijn aan gehoorzaamheid gewoon en 
zullen ook nu gehoorzaam zijn." 
Intussen was reeds onmiddellijk na het, 
betekenen van het exploit tot uitzetting 
een bode naar Hoogstraten gezonden, 
die reeds daags daarna terugkeerde met 
een brief van de abdis van het Claris
senklooster aldaar, waarin zij aan de 
Boxtelse zusters gastvrijheid aanbiedt. 
Op de fatale datum van 29 Juli 1717 
verlieten de zusters het klooster St. 
Elisabethsdal. De Boxtelse bevolking 
leefde met deze droevige uittocht mee. 

Daar werd zoveel volk) gezien, zegt 
de kroniek, dat het met geen pen te 
beschrijven is. Er werden zoveel tranen 
geschreid, dat de oude eerbiedwaardige 
pater-rector tot de rentmeester van de 
prins van Horn zei: Breng de mensen 
wat tot bedaren, want mijn hart zal bre
ken van droefheid. De rentmeester keer
de zich dan tot de menigte, welke zich 
blijkbaar het vertrek der zusters zo aan
trok. Bij het zien van zoveel droefheid, 
kon hij echter ook zelf zijn tranen niet 
weerhouden. 
Toen de hoogbejaarde zuster Christina 
Huysens, die reeds gouden jubilaresse 
was buiten het slot trad, wendde zij 
zich naar het kloosterkerkhof en riep 
tot de zusters, die daar begraven waren • 
en van wie zij er meer dan vijftig had 
gekend: Wij moeten scheiden. Ik meen
de dat mijn lichaam welhaast in uw mid-

' den zou rusten. Nu moet ik op mijn 
oude <lag nog naar een vreemde plaats 
verhuizen." 

verkeer, de vermaaksindustrie, het niet 
aangepast zijn van het onderwijs aan 
de behoefte van de tijd, pers, radio, 
film, sport en politiek, die een vervlak-. 
king brengen en geen denk- of andere 
krachten van de mens eisen, de klassen
strijd, de verambtelijking van de sj;aats
<&Jrganen, de uitbreiding van de slaats
zorg, de nivellering der woningen en de 
neiging om zoveel mogelijk centraal te 
regelen. 
Dat het modern kapitalisme verschillen
de aangezichten heeft, de vermaaks
industrie, naast 'n Buttlinkamp, even
eens door allerlei instanties en amateurs 
worot gesteund, heeft de geachte pro
fessor er niet bij gezegd. 
Wel beweerde hij, dat "wij katholieken 
afwijzend staan tegenover massaficatie". 
Moesten staan, zal hij wel bedoeld heb
ben, want als we zo eens rondkijken en 
alles zo mooi in de rij zien houden, nu, 
dàn lijkt het ons toe, dat men bij ons 
katholieken ook niet zo afkerig is van 
,,centrale regeling". 
En wie "mens" wil zijn en "een ietsje 
persoonlijk" botst in onze "moderne" 
tijd menigmaal tegen heilige huisjes. 
Zou ·prof. Gielen dit ook niet gevoeld 
hebben toen hij zo onverwacht tot. de 
ontdekking kwam, dat de ministerszetel 
aan een ander werd toegewezen. 
Neen, neen, professor, ook wij moeten 
in het rijtje blijven staan, anders ........ . 

Klein Commentaar 
PRODUCTIEVE ACHTERLIJKHEID. 

Wij herinneren ons nog zeer goed, dat 
vorig jaar een aantal Amerikaanse boe
ren een studiereis maakten door Neder
land en dat deze, bij een of andere ge
legenheid, de Nederlandse boer achter
lijk in zijn methoden durfden noemen. 
Onlangs nu vertrokken 32 Nederlandse 
boeren naar Amerika om kennis te 
nemen van de daar geldende landbouw
methoden. Merkwaardig genoeg wordt 
hun nu alle mogelijke lof toegezwaaid. 
Men beweert er zelfs, dat de gastheren 
meer van hun gasten kunnen leren dan 
deze van hen. Nog verder gaan zij in 
hun loftuitingen als ze zeggen, dat de 
Nederlandse boeren tot de beste van 
de wereld behoren. 
Nu is het een feit, dat <le opbrengst per 
ha in de V. S. aanzienlijk minder is dan 
in verschillende Europese landen, on
danks het reusachtige machinepark, dat 
de "achterlijke" Nederlandse keuterboer 
op zijn bedrijfje "nu eenmaal niet nodig 
heeft. Hij woekert met zijn grond wel 
zo, <lat hij Amerika qua productiviteit 
de loef afsteekt. Ook al komen de Yan
kees zo nu en dan eens van een hoge 
toren blazen .. ......... . 

PENNESTRIJD. 

De Volkskrant schijnt er zo nu en dan 
aardigheid in te hebben, om eens flink 
af te geven op De Linie en de Jezuïeten, 
die dit weekblad leiden. 
Dezer dagen werd De Linie weer eens 
aangevallen op de afkeurende houding, 
die men aan had <lurven nemen tegen
over de Franse film "Zo'n aardig bad
plaatsje". Met heel veel "sterke" woor
den werd getracht De Linie belachelijk 
te maken, waarbij de Volkskrant o.a. ook 
nog het geval "Symphonie Pastorale" 
oprakelde. 
Jammer genoeg kennen wij de film 
Zo'n aardig badplaatsje" niet, maar als 

�ij de waarde van de Volkskrant-opinie 
over deze rolprent mogen toetsen aan de 
waarde van haar mening over een film 
als "Symphonie Pastorale", dan geeft 
het o.i. zeker geen pas om een dergelijke 
toon aan te slaan, want "Symphonie 
Pastorale" wekte bij de geregelde bios
coopbezoeker nog wel verontwaardiging, 
laat staan bij een blad als De Linie, dat 
er zeer terecht de banvloek over wierp, 
ook al werd de film door de Katholieke 
Filmkeuring goedgekeurd. 

SPORT-NIEUWS 
Boxtel 1 - P.S.V.-comb. 4- 1. 

De ontmoeting tussen Boxtel 1 en een 
combinatie van spelers uit het 2e en 3e 
P.S.V. is geen grote wedstrijd geworden. 
De PSV-ers hadden daarvoor te weinig 
troeven in handen. 
Ze schoten op beslissende momenten 
in verdediging en aanval tekort, iets wat 
van Boxtel deze middag niet gezegd kon 
worden want in de zeldzame momenten, 
dat me'n in het nauw werd gedreven, 
verdedigde de Boxtelse defensie onge
naakbaar sterk, terwijl de voorhoede 
vier maal het net van de tegenstanders 
wist te vinden. 
Bovendien was de Boxtelse middenlinie 
deze middag uitstekend op dreef en an
derhalf uur lang, zag men de kanthalves 
-met de regelmaat van een klok -
hun centers in de P.S.V.-verdediging
priemen.
Verscheidene malen stootten zij in de
Achilliskiel van de Philipsploeg: het weke
verdedigingscentrum, waar een traag
reagerende stopper Boxtel alle gele
genheid gaf verwarring te stichten en ...
doelpunten te maken, welke gele!!enhe
den dan ook prompt vier keer aange
grepen werden.
Aan de andere kant slaagden de PSV
ers er niet in hun tegenstanders uit po
sitie te spelen. Daarvoor werden hun
aanvallen ,met te weinig fantasie en in
zicht geleid, zodat doelpuntrijpe kansen
hoogst zeldzaam waren en Boxtel de
volle aandacht kon blijven besteden aan
de aanval.
Zonder veel inspanning werd dan ook
een royale 4-1 zege behaald op de
gasten; een uitslag_ die geheel in over
een stemming was met het vertoonde
spelbeeld.
Voor de rust gaf Boxtel, profiterend van
de straffe wind, voortdurend de toon
aan en met twee doelpunten, gescoord
door midvoor Van den Broek en rechts
buiten Van Heesch, werd deze meer
derheid dankbaar uitgebuit.
Na de rust leek het er even op, dat
de P.S.V.-ers erin zouden slagen het
spelbeeld in hun voordeel te wijzigen,
doch de verdediging van Boxtel gaf geen
krimp onder het korte, maar heftige óf
fensief, dat de Eindhovenaren in deze
periode-. ontketenden en geleidelijk aan
kwam voor de thuisclub het accent weer
op de aanval te liggen.
Steevast zat de gehele Boxtels'e voor
hoede toen voor het vijandelijke doel,
zonder dat men er aanvankelijk in slaag
de te scoren.
Twintig minuten voor het einde echter
besloot linksbinnen v. d. Plas een uit
stekende solo-ren met een beheerst en
doeltreffend, schot, dat de zege veilig
stelde.
Onmiddellijk hierop kreeg P.S.V. nog een
penalty te nemen, doch nu deze door
doelman Leyten gestopt werd, had ook
het doelpunt, dat even later gemaakt
werd, geen invloed meer op het verdere
verloop van de wedstrijd, die door, het
schot waarmee v. d. Weyde in de laat
ste �inuten de gehele Eindhovense de
fensie versloeg, in een 4-1 overwinning
eindigde voor de ploeg, die zich gedu
rende de gehele wedstrijd en over alle
linies onbetwist de sterkste had getoond.
Rest nog te vermelden, dat voor de aan
vang van de wedstrijd een minuut stilte 
werd gehouden voor Sold. C. van Kleef, 
die oo 13 April in Indonesië sneuvelde. 
De A-junioren kampioen. 
Boxtel A had reeds lang alle hoop op 
kampioenschap opgegeven toen Rhode 
A plotseling een inzinking kreeg, die 
het kampioenschap heeft gekost, want 
in de beslissingswedstrijd, die verleden 
week Zaterdag in Schijndel gespeeld 
werd toonde Boxtel zich absoluut de 
sterkste. Met 2-0 werd het pleit be
slecht. 
A.s. Zondag: Ons Vios - Boxtel.

Boxtel gaat Zondag Ons Vios een tegen
bezoek brengen. De Tilburgers zullen 
wel gebrand zijn op deze return-match, 
waarin ze zonder twijfel alles in het 
werk zullen stellen om revanche te ne
men voor de onlangs in Boxtel geleden 
nederlaag. 
Aan de andere kant zal Boxtel het als 
een eer zien om zich ook nu weer favo
riet te tonen. Dus dat belooft een span
nend duel te worden. 

R.K.C. -O.D.C. 2 -o. 

Het is ODC niet mogen gelukken re
vanche te nemen op R.K.C., ofschoon 
dit zeker verdiend zou zijn geweest. Het 
was de beste wedstrijd die ODC deze 
promotie speelde. 
Verschillende periodes· waren er dat de 
ODC-ars de tegenstanders volkomen 
overspeelden, en het veldwerk was de 
gehele wedstrijd stukken beter. 
Al moeten wij voorop zeggen dat het 
ODC tegen zat (wij denken dan aan een 
hard schot van Hazenberg dat tegen de 
deklat vloog, en aan de kogel van Peij
nenburg, die via het lichaam van een 
der achterspelers naast ging) bleek toch 
nu ook weer dat de ODC-voorhoede 
momenteel machteloos is om doelpunten 
te maken. O.i. wordt er in deze linie 
te kort gespeeld. Het combineren is 
perfect, en het plaatsen deze middag 
ook zuiver, doch het is te veel tiktak
spel, waarbij de tegenpartij weliswaar 
wordt omspeeld, doch telkens weer in 
staat is zich te herstellen. Het is mooi 
maar niet productief. 
Het befaamde kwartiertje waarin de 
ODC-ers doelpunten maakten aan de 
lopende ba!.nd, dat missen we. Zoals 
boven gezegd werd er goed voetbal ge
spedd, en reeds in de eerste minuut 
keert Span niet zonder geluk een kopbal 
van v. d. Boogaard. De ODC-voorhoede 
snijdt met een gemak door de R.K.C.
verdediging, en verschillende keren 
moet Span door snel uitlopen redding 
brengen. Bergwerff schiet in deze perio
de rakelings naast. 
Zoals in deze promotie al meer malen 
is gebeurd, krijgt ODC dan een achter-

stand door zo'n fataal doelpunt waarvan 
�en ka�, zeggen "daar wisten ze thuis
niks van : 
Uit een kopduel tussen Wagenaars en 
Danowicks, rolt de bal via de rug van -
laatstgenoemde juist voor de voeten van 

• v. d. Gouw, die plotseling een schot lost
dat voor Bertens onhoudbaar is. ODC
reageert hierop met een prachtige· aan
val waaruit Hazenberg hard tegen de
deklat schiet.
Jammer voor ODC, want zo iets werkt
deprimerend, wanneer de ene partij uit
zuiver geluk een doelpunt krijgt, en de
andere een prachtig schot buiten bereik
van de doelman door de deklat ziet ge
keerd. Met de stand 1-0 in het voor
deel van de gastheren, wordt de twede
helft begonnen, en de tioop voor de
Waalwijkers dat ODC nu zij de wind
tegen kregen niet zo sterk zouden spe
len verdwijnt al ras, want het spel wordt
nog beter.
Schalks krijgt een pracht kans doch
moet deze door een juist van te voren
opgelopen verwonding laten glippen.
Hij valt dan uit en P. Scheepers neemt
zijn plaats in.
Hoewel de aanvallen van R.K.C. niet
zo talrijk zijn houden zij voor ODC
veel gevaar in, temeer daar hun voor
hoede in alle standen weet te schieten.
Het zou dan ook helemaal geen verwon
dering hebben gebaard, wanneer zij de
score hoger hadden opgevoerd. Bertens
toonde zich weer evenals in alle pro
�otie-wedstrijden, een doelman van
klasse. En het was sneu voor hem dat
hij weer door zo'n akelig doelpunt werd
geslagen 2-0.
Peijnenburg ging toen in de voorhoede
spelen. Een vrije trap door hem geno
men keerde T. de Bruine met zijn li
chaam, waarbij hij voor enkele tellen
tegen de vlakte ging.
Toen even later Span weer zo'n sisser
nit zijn heiligdom had geranseld, floot
scheidsrechter Machiel, die goed leidde,
einde, .en had ODC qua spel een niet
verdiende nederlaag . te pakken, waar
tegenover staat, dat het met spel alleen
niet te doen is.
Een wedstrijd wordt nog altijd door
doelpunten beslist, en in dàt opzicht
toonde RJ<.C. zich sterker.
De ODC-junioren toonden zich evenals
thuis weer de meerdere van de R.K.C.
juoioren. En het is zeker vermeldens
waard, dat de junioren van beide Waal
wijkse 2e klassers tegen de ODC-ers
het onderspit moesten delven.
Voor O.D.C. een goede toekomst
RK.C. 5 3 1 1 7� 11-7 
Mulo 6 2 3 1 7 10-9
O.D.C. 6 2 1 3 5 6-8
Tivoli 6 2 1 3 5 8-11
w.s.c. 5 2 0 3 4 5-5

A.s Zondag is ODC vrij.
Het 3e elftal speelt om twaalf uur a.s. 
Zondag de laatste competitiewed_strijd 
tegen B.M.C. 2. 
Om twee uur spelen Essche Boys en 
Blauw-Geel 3 een beslissingswedstrijd 
om het kampioenschap 3e klas B.V.B. 
O.0.C.-Junioren.
ODC 9 gaf in 'n futloze wedstrijd tegen 
Udi 7, de gasten verschillende malen 
de gelegenheid te scoren, waarvan deze 
dan ook dankbaar profiteerden en de 
ODC-ers met 5-0 inmaakten. 
ODC 4 werkte beter. In Waalwijk klop
te met het versterkte A-elftal van RKC. 
Telt de rust was de stand dubbel blank. 

Met wind tegen maakte de ODC-voor
hoede in de tweede helft drie prachtige 
doelpunten. Het laatste was van 'n kw�: liteit, zoals men die maar zelden btJ 
juniorenvoetbal aantreft. 
Voor a.s. Zaterdag is . er slechts één 
wedstrijd vastgesteld n.l.: 

ODC 8-lrene 2, 3 uur. 
VOLKEL-D.V.G. 2-2 

Alvorens over de wedstrijd te spreken, 
eerst even een enkel woordje over de 
wedstrijd tegen Volkel op het D.V.G.
terrein. Wat was er eigenlijk op die Zon
dag in Liempde gebeurd? Volkel had 
met 7-1 een nederlaag geleden, dank 
zij het goede spel van de Liempdenaren. 
Volkel scheen het hier niet mee eens. te 
zijn, want iri een in Volkel verschijnen�e 
courant was een stukje geplaatst, waann 
o.m. geschreven stond, dat een Volkel
speler, genaamd Swinkels in �iempde 
.,,geschopt" was en van het terrein moest 
woïden gedr.gen. Dit was echter hele
maal geen moedwil. Met tweeën trapte 
men naar de bal en het ongeluk trof 
zo, dat genoemde speler niet verder 
aan de wedstrijd kon deelnemen. 
Volkel nu had reeds in de gehele omtrek 
verspreid, dat Liempde een "ruwe, on
sportieve ploeg" was. Vandaar ook, 
dat van heinde en ver de peelbewoners 
naar Volkel waren gekomen, om de 
,,ruwe" Liempdenaren te zien. 
Op het zanderige Volkel-terrein heeft 
il,t D.V.G. Zondag j.l. niet meegezeten. 
Met de sterke wind tegen trapte D.V.G. 
af. Maar al spoedig kon men zien, dat 
zij het thans niet zo gemakkelijk z0uden 
hebben als in Liempde. 
Steeds weer stonden daar de Volkel-man
nen met ruw-geweld tegen de bal te 
trappen, en moesten de D.V.G.-ers op
passen, zoals men daar zei, dat zij niet 
in het ziekenhuis terecht kwamen! 
Een goed schot van de Volkel-rechts
binnen belandde tegen de paal. Dit is 
maar uitstel van executie, want even 
later schiet dezelfde speler in 1-0. 
Een oorverdovend lawaai ontketende 
zic!i. langs de lijnen. Maar D.V.G. hield 
tot de rust stand. 
Na de hervatting zag men een herboren 
D.V.G.-team. De wedstrijd was nauwe
lijks aan de gang of de D.V.G.-links
buiten kreeg de bal in vrije positie toe
gespeeld, rende er mee op het Volkel
doel af en langs de uitlopende-keeper
schoot hij in 1-1.
De spanning st�eg ten top. Men zou 
denken, dat er nu harder zou worden 
gestreden. Integendeel het spelpeil werd 
zienderogen slechter. Eens maakte de 
D.V.G.-rechtshalf hands in het beruchte
gebied. De _Brouwer van Volkel _plaatste
zich achter de bal, maar onder drukken
de stilte langs de lijnen schoot hij ver
naast.
Toen viel de D.V.G-rechtsbuiten uit en 
werd vervangen door van Houtum. 
Hierdoor werd de voorhoede enigszins 
gewijzigd. Van Houtum ging linksbuiten 
spelen. 
Aldra kreeg deze speler de bal aange
speelä en tussen twee Volkel-backs in, 
kogelde hij laag over de grond in 1-2. 
-iven later kwam van der Pas vrij voor 
het Volkel-doel, maar werd op onge
oorloofde wijze tegen de grond gewerkt. 
De scheidsrechter liet echter doorspelen. 
Drie minuten voor het einde kwam de 
gelijkmaker. De D.V.G.-achterhoede 

Ervaringen van een schoolarts 
XII. 

De dubbele eis, die aan de kleding ge
steld moet worden, n.l. die van verwar
ming en van het opnemen van vocht, 
laat zich niet gemakkelijk tegelijkertijd 
bevredigen. Hoewel in hoofdzaak de 
kleding voor verwarming dient, moet 
vanzelfsprekend de huid allereerst be
dekt worden met een stof, die het best 
geschikt is om vocht op te nemen. Deze 
'taak komt daarom aan de onderkleding 
toe. 
Van ouds heeft katoen of linnen deze 
taak vervuld, maar langzamerhand zijn 
meer poreuze stoffen, in netvorm gewe
ven, in gebruik geraakt. Iedere moeder 
weet, dat een natte onderkleding hard 
wordt en al weer een gevaar oplevert 
voor kouvatten. Er moet dus enige door
�aatbaarheid van het ondergoed blijven, 
enige' uitwaseming naar buiten door de 
lichaamswarmte. De bovenkleding mag 
daarom de onderkleding niet totaal af
sluiten. 
De beste onderkleding bestaat uit een 
poreuze stof, waarvan meerdere fabri
katen in de handel gebracht worden; 
daarop volgt een tweede stof, die door
laatbaarheid mogelijk maakt en toch 
voldoende verwarmt, n.l. wol. Deze com
binatie kan bestaan uit een nethemd en 
een wollen z.g. borstrok. 
Natuurlijk heeft het jaargetijde grote in
vloed op de samenstelling van de kle
ding. Midden in de winter kan een 
borstrok, die niet bepaald van de aller
dikste kwaliteit behoeft te zijn, maar 
vooral van goede wollen kwaliteit, ge
dragen worden; in de hitte van de zomer 
kan de borstrok geheel en al weggela
ten worden, omdat datl vooral het ster
kere lichaamsvocht opgenomen moet 
worden. Er zijn bovendien grote indivi
duele verschillen; kinderen of volwasse
nen, die veel zweten en vooral ook 
's nachts zweten, doen het beste 's avonds 
droog ondergoed of extra nachtgoed aan 
te trekken. Nu de grootste schaarste aan 
textiel voorbij is, kan men zich gemak
kelijker de weelde veroorloven overdag 
en 's nachts van ondergoed te wisselen. 
De gehele hygiëne van de huid heeft 
daarbij betekenis, zodat een kind, dat 
b.v. 's zomers na het drukke spel van de
dag 's avonds gewassen wordt, i\ct on
dergoed niet vuil zal maken, maar wel
vochtig. Eenvoudig laten drogen, zon
der extra wassen, is dan voldoende om
de volgende avond het nachtpakje weer
aan te trekken.
Wij weten wel, dat een moeder nooit
rust heeft, maar wij weten ook, dat de
moeder haar kind ook zo gezond moge-

lijk wil opvoeden en het zeker wil vrij
waren voor ziekte. 
Onze ervaring leert, dat er nog te veel 
schoolgaande kinderen zijn, van wie de 
huid onvoldoende verzorgd wordt. Ten 
dele is daar-van de valse mening oorzaak 
over de vele kleren, die het kind be
schermen moeten, zodat de eigen wer
king van de huid uitgeschakeld wordt; 
maar voor een ander deel ligt de schuld 
aan het water! Het water, dat n.l. niet
gebruikt wordt. 
Kom, moeders, als ge uw kleine kin
dertjes met het water vertrouwd gemaakt 
hebt vanaf de zuigeling, die gebaad 
wordt, is het dan zo moeilijk om het 
grotere kind zelf te leren zich behoor
lijk te wassen? Speciaal de grote meisjes 
behoren wat meer zorg aan haar bedek
te huid te besteden. Het is meestal niet 
anders dan slordigheid, die tot vuilheid 
en zelfs �nreinheid voert. 
Hoofdzaak van een voldoende regel
matige reiniging van de huid met ruim 
wz.ter en zeep is echter het gewennen 
en harden van de huid . 
Wij gaan in onze schoolartsendienst de 
kinderen leren, hoe zij handen en haren 
moeten onderhouden; de verpleegster 
gaat school voor school af en alle kin
deren krijgen dezelfde beurt. 
De moeders waarderen dit zeer en het 
maakt het haar gemakkelijker; zij be
hoeven enkel het goede te onderhouden. 
De kleine zuigeling is al heel wat vrijer 
geworden in zijn wieg dan vroeger, toen 
hij ingepakt en vastgebonden werd als 
een pop. Laat de kleuter vooral 's zo
mers buiten en op het platteland, waar 
dit veel gemakkelijker- is dan in de be
volkte wijken, het licht op een zo 
groot mogelijk huidoppervlak inwerken; 
laat ze spelen b.v. in de zandbak of in 
het gras. Vuil worden ze toch en gewas
sen moeten ze ook worden. Wij weten 
wel weer, dat moeders helaas veel te 
weinig hulp hebben en veel te veel werk 
met al die kindertjes, maar goed, ze 
helpen elkaar ook wel. Laat dat jonge 
volkje vrij en blij onder elkaar, geef ze 
de ruimte en de zelfstandigheid, die ze 
verdragen, bemoei er u dan niet al te 
dreigend mee. 
Jammer, dat er zo weinig goede speel
plaatsen voor kinderen zijn. Het is ook 
een vraagstuk van toezicht en leiding. 
Een kind hoort op de straat zeker niet 
thuis. 
U ziet, wat er veel over de huid en over 
gezonde kleding te zeggen is; wij zijn 
noo- niet helemaal aan het eind. -� }. B. DEELEN. 

• 



wachtte lang met aanvallen en het schot van de Volkel-rechtsbuiten was de DVGdoelman te machtig 2-2. In deze stand kwam geen verandering meer. Door dit gelijk spel blijft D.V.G. aan de kop. A.s. Zondag speelt D.V.G. thuis haarvoorlaatste degradatiewedstrijd tegenD.S.V. uit St. Anthonis. Wint zij dezewedstrijd, dan blijft zij vierde klasser. Aanvang 2 uur. De D.V.G.-junioren ,B moesten thuis hun laatste competiewedstrijd spelen tegen Avenstein uit Dinther. Laatstgenoemde ploeg kwam echter voor de 5de maal niet op. Spelen de D.V.G.-junioten de laatste wedstrijd gelijk, dan kunnen zij de kampioensvlag hijsen. 
TAFEL TENNIS. 

Cor du Buy weer kampioen van 
Nederland. Dit jaar is het grote tafeltennistournooi om de N.T.T.B.-cup voor het eerst te Boxtel gehouden. De organisatie van dit evenement was in handen van de Eerste Boxtelse Tafeltennisvereniging "Advance" en we mogen gerust zeggen dat alles prima verzorgd was. Nadat het voltallig Hoofdbestuur van de N.T.T.B. uit Den Haag met de spe-· Iers en officials aangekomen was, opende de Heer Burgemeester, Drs. M. A. M. van Helvoort om ca. 11 uur 's morgens het tournooi met een toespraak,waarin hij o.m. zei, dat de· tafeltennissport niet alleen bestond uit snelheid enlenigheid, maar ook vooral een hersenwerk was, gepaard aan een groot reactie'\<ermogen: Vervolgens dankte de Voorzitter van de N.T.T.B. de Heer Burgemeester voor diens openingswoordenwaarna onmiddellijk de wedstrijden aanvingen.Door het ontbreken van de spelers C.Pelser en W.· van Zoelen, kwamen inhun • plaats de reserves Vrees en W.Stoop, beiden uit Amsterdam. Er werdge�peeld op twee tafels en al spoedigbleek, dat C. du Buy wel de meeste kansen had op het kampioenschap. Er waren schitterende partijen te zien, en detalrijke toeschouwers hebben werkelijk·genoten van het fraaie aanvallende envu<ledigende spel. Keiharde fore-hands die eigenlijk onhoudbaar waren, kwamen digwijls toch nog op de tafel terug. Het was jammer dat er voor dit tournooi niet zo veel belangstelling was van buiten Boxtel. Van omliggende plaatsen hadden we meer verwacht Mede tengevolge van de lange speeltijd 

per wedstrijd, geraakte men op het einde van het tournooi in tijdnood, waardoor enkele partijen niet helemaal afgespeeld konden worden. Dit was natuurlijk geweldig jammer, maar de winnaar was in ieder geval wel bekend, en dat was C. du Buy• uit Amsterdam, die nu al voor de negende maal kampioen van Nederland is. Van de. acht wedstrijden die hij gespeeld heeft, heeft hij er acht gewonnen, zodat hij daardoor onbereikbaar is voor de overige spelers. De Voorzitter van de N.T.T.B. overhandigde hem de prachtige wisselbeker, terwijl de tafeltennisvereniging "Advance" een schaaltje met inscriptie beschikbaar stelde. Ook het Bestuur van Boxtel Vooruit en •het Bestuur van de Afdeling Brabanthebben prijzen beschikbaar gesteld voorde 2e en 3e prijs, doch deze kunnenpas worden uitgereikt, wanneer ook deresterende wedstrijden verspeeld zijn.Deze worden nu gehouden a.s. Zondagin de Dierentuin te Den Haag bij gelegenheid van de Nederlandse TafeltennisKampioenschappen. Wie de prijzen gewonnen hebben, zal de volgende weekbekend gemaakt worden. De meestekansen hebben: H. Thien uit Zaltbommel, Van Ham, Hilversum, R. Willemstein uit Rotterdam of P. Kreuger uitAmsterdam. Deze 4 spelers hebben na
C. du Buy de meeste partijen gewonnen.'s Avonds recipieerde het Bestuur vande Tafeltennisvereniging "Advance" tergelegenheid van het 10-jarig bestaanvan de vereniging in Hotel Theuwkens,waar ze netjes in de bloemen gezet werden. Talrijke vrienden en kennissenkwamen feliciteren.Voor bestuur en leden een zeer geslaagde en onvergetelijke dag.Maandag 2 Mei gaf de feestvierendevereniging nog een speciaal tafeltennisbal voor de leden, donateurs en genodigden, waar allen nog lang met veelplezier aan zullen terugdenken.
BILJARTEN. Standenlijst Pers. Kamp. 4e kl. B. B. B. carb. brt. gem. J. PuinR. LaakH. v. d. Langenberg
C. LeytenJ. v. d. LangenbergH. LeytenM. BrekelmansD. Driessen
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Het Wondere Vliegen 
Door de mist naar Schiphol Fluittonen, wijzers _en lampjes brengen de vliegtuigen binnen.Schiphol heeft slecht weer. Laaghangende wolken worden door een gure zeewind over de hangars en gebouwen gejaagd en van tijd tot tijd doet een motregenvlaag de enkele personen, die zich op het platform bevinden, huiverend in de kraag van hun overjas .wegduiken. Maar op de houten tijdelijke verkeerstoren aan de rand van het platform heerst nu volop activiteit; het luchtverkeer gaat door en nu het weer zo slecht is, moeten de aankomende machines stuk voor stuk worden binnen-geloodst. Ergens boven de wolken klinkt motoren·geronk; een K.L.M.-vogel vliegt daarop zoek naar de thuishaven. Op de toren zit de verkeersleider met zijn stafen luistert in zijn microfoon; hij hoort-de stem van de gezagvoerder die zichaan hem meldt:,,Hallo Schiphol, hier K.L.M. Baker Peter over"De' verke�rsleider antwoordt hierop: ,,Hallo K.L.M. Baker Peter, hier Schiphol, over!"

Het wachtbaken. De gezagvoerder geeft nu aan de verkeersleider zijn positie, hoogte en snelheid op, waarna deze hem· de nodige gegevens betreffende de windrichting, grondzicht, te gebruiken landingsbaan, wolkenhoogte e.d. mededeelt-. De PH-TBP is echter niet de enige machine, die zich op dit moment ·in de lucht bevindt; er cirkelen in de wolken boven Schiphol nog enige vliegtuigen rond, die allemaal willen landen. Daarom geeft de verkeersleider aan iedere machine een landingsbeurt; nummer één mag landen, terwijl nummer twee wordt gedirigeerd naar het zg. wachtbaken, dat ten noorderl van Amsterdam, in Buiksloot, is opgesteld. Hier moet de machine op 300 meter blijven cirkelen. Een volgende moet op 600 meter rándjes maken, terwijl 
elk volgend vliegtuig hier bovenop "gestapeld" wordt, met 300 meter tussenruimte. Ook de PH0TBP krijgt dus van de verkeersleider een bepaalde hoogte aangewezen, waarop hij voorlopig moet blijven cirkelen. Natuurlijk wordt dit systeem niet altijd straf gehandhaafd; een toestel; dat weinig benzine over heeft of waarvan de bemanning al een lange reis achter de rug heeft, of dat om een andere reden snel moet landen, krijgt op verzoek voor
rang. Wanneer vliegtuig no. 1 geland is, laat de verkeersleider vliegtuig no. 2 driehonderd ·meter lager komen en vervolgens de hele "stapel" een voor een 300 meter zakken. De onderste machine kan dan gaan lan
den. 

Signalen, wijzers en lampjes.Schiphol is uitgerust met verschillende blindlandingsinstallaties en de meeste moderne verkeersvliegtuigen kunnen van al deze installaties gebruik maken. In de regel berusten deze systemen op het uitzenden van radiogolven, die aan boord van. het vliegtuig worden ont-vangen. Op het instrumentenbord van de PH
TBP bevindt zich een klein, rond instrument met twee wijzers erop, een horizontale en een verticale. Deze wijzers reageren op de ontvangst van een horic zontaal en een verticaal veld die door de zender op de grond worden uitge-1zonden. Wanneer beide wijzers lood
recht op elkaar staan, _volgt de machine

de juiste dalingsbaan, maar wanneer een van beide wijzers uitslaat, moet de gezagvoerder bijsturen. Dit landingssysteem heet in de vliegwereld ILS (Instrument Landing System). De vlieger in de PH-TBP heeft nog een ander middel om zijn landing zonder zicht op Schiphol uit te voeren. H_ij zet een koptelefoon op en hoort daarin een �nafgebroken fluittoon; dat is voor hem het bewijs, dat hij op de juiste koers voor de landingsbaan zit. Wanneer hij hiervan afwijkt, hoort hij aan de ene kant een reeks punten en aan de andere kant een reeks strepen; de vlie�er kan dus aan deze signalen horen naar welke kant hij moet sturen om weer op de goede koers te komen. Om zijn afstand van het begin van de landingsbaan te weten te komen, behoeft hij alleen maar op een paar lampjes op het instrumentenbord te letten; op 3 km van de landingsbaan staat het zg. voormerkbaken, dat in de koptelefoon een zg. floeptoon geeft en op het instrumentenbord een rood lichtje doet branden. Op 300 meter voor de landingsbaan staat het zg. hoofdmerkbaken, dat hetzelfde effect in de koptelefoon veroorzaakt en een groen lampje doet brande_n. De vliegers kennen dit laatste systeem als SBA (Standard Beam Approach). Het derde op Schiphol gebruikte systeem werkt met een zg. dwarspeiler, die aan de hand van door de telegrafist van het vliegtuig uitgezonden signalen de positie van het toestel ten opzichte van de landingsbaan bepaalt en die langs radiotelefonische weg aan de vlieger doorgeeft; daardoor weet deze hoeveel hij van zijn koers afwijkt en hoeveel hij dus moet bijsturen. Dit laatste ·systeem heet QDM-QGE systeem. Zonder zicht geland. De gezagvoerder van de PH-TBP kiest nu een van deze drie blindlandingssystemen uit, welke hij voor zijn landing wil gebruiken; dan richt hij zich tot de verkeerstoren om te vragen of dit systeem in gebruik is. Als de verkeersleider hem dit bevestigd heeft, kan de landing beginnen. Op de· aanwijzingen van de instrumenten en op de fluittonen in de koptelefoon glijdt de K.L.M.-vogel door de wolkenmassa naar baan 23 op Schiphol; de rode en groene lampjes flitsen aan en uit; de ogen van de ge-. zagvoerder zijn onafgebroken op zijn instrumenten gericht. Het hoofdmerkbaken laat zijn floeptoon horen; de baan is dus bijna bereikt. Nu nog even doorzakken. Een paar laaghangende wolkenflarden schieten langs het cockpitraam, dan ziet de vlieger vlak voor zich een glinsteren.de beton vlakte: baan 23 van Schiphol. Een paar tellen later taxiet de PH-TBP naar het platform; de instumenten en landingsbakens hebben de zilveren vogel behouden op het nest binnengeloodst. 

ONDERTROUWD: Goed tweedehands herenrijwiel te koop, met z.g.a.n. banden en torpedonaaf. Merheimst�aat 20. Nelly van der Weijst en 
Michel Schellekens. Huwelijksinzegening op Dinsdag 10 Mei a.s. in de parochiekerk van St. Petrus om 10 uur. Te koop: eenpersoons ledikant met matras, wastafel en nachtkastje en twee 2-persoons waskasten met spiegel . Bevragen: J. Waals, Café ,,Spoorzicht", Prins Hendrikstraat 92. Receptie van 1-2 uur Stationsstraat 95 Toekomstig adres: Bosscheweg 48 boven. Boxtel. Te koop: beste eetaardappelen bij A. v. Grinsven., Tongeren 111, Boxtel. 

1 Onze hartelijke dank aan 1familieleden, kennissen, Directie en Personeel van In blij gezin met kleine kinderen kan een net meisje als hulp in de huishouding geplaatst worden. Bogaerts Cartonnagefabrieken, buurbewoners en R.K. S.V. ,,Boxtel" voor de betoonde belangstelling bijde Plechtige Uitvaartdienstvoor onze zoon en broer
CONSTANT. 

Fam. v. Kleef. N.-Kerkstraat 8. 
Voor de grote belangstelling, die ons is betoond bij het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd�n Grootvader, betuigen wij onze diepgevoelde dank. 
Wed. J. v. Son-Hendriks. 
Familie v. Run-v. Son. Bosscheweg 119. 
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Hartelijke dank voor de buitengewone belangsteling ondervonden bij mijn thuiskomst in het vaderland, voÖral aan het Katholiek Tirnisfront St. Petrus, de Gildenbondsharmonie, straat- en buurtbewoners. 
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Dl ZOMERZON 
IN UW HUIS 
Çnond/2f'1d Utt 
,onnf'sl rafç,12.. 
voor IJ f'/1 Uw 

J. J. M. SMITS. 
Gedurende de 
MEIMAAND 
ie�ere Zondag 

K1nderpr,; 

naar de 

Oirschotse kapel 

PLAATSBESPREKEN: 

Gar;Jge De Mol 
Telefoon 336 

TE KOOP 

2 stuks raamkozijnen 
BOSSCHEWEG 17 

BOXTEL 

TELEFOON 4 79 

breedte buitenwerks 109 on, hoogte 205 cm, geheel com-pleet met ramen en glaswerk . 'Voorzien van buitenrolluiken, b.v.b. Breukelsestr.33, Boxtel. Hierdoor bericht ik, dat ik mijn zaak heb overgedragen aan Schoenhandel en Reparatiebedrijf P. G. VAN DER WEIDE en hier vanaf Maandag 9 Mei werkzaam ben .. De belangen van mijn klanten zal ik ook in deze zaak in alle opzichten blijven dienen. Hoogachtend, 
P. VALKSNIEUWSTRAAT, BOXTEL In aansluiting op bovenstaande, bericht ik, dat ik door primawerk en goede bediening het in P. V ALKS gestelde vertrouwen ook in mijn zaak zal trachten te behouden. 

en 
1 i 

Beleefd aanbevelend, 
Schoenhandel 

P. G. v. d. WEIDE 

Rookt kwaliteit vol g�ur en smaak 

Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

brengen wij: ORG. FALCON DAMESMANTELS IN GABARDINE pracht kwaliteit en kleur * PEAU DE PêCHE HEREN REGENJASSEN 
. 92,50 

mooie bruine kleur, gegummeerd 32,50 � * In onze Manufacturen-afdeling Stofdoeken en Wafeldoeken Z O N D E R  P U N T E NTHEEDOEKl:N HANDDOEKEN ZAKDOEKEN WASHAND JES ONTBIJTLAKENS, ook geborduurd DARLING LUIERS 6 stuks voor f 6,80 GLASGORDIJNSTOFFEN BEDDENTIJKEN OVER GORDIJNSTOFFEN TENTLINNEN Alle bijzondere aanbiedingen bij: 
�TATION&T�AAT43 

�*� 
BOXTEL 

Te koop bij W. v. d. Hurk, 1 Te koop: .10 beste biggen Liempde, een partij weipalen waarbij prachtige gemerkt� fokgelten van pre1l1Jezeug 
Mevr. Ninaber•van EIJben V.D.L. M. v. Hal, Tonge-Deken De 'Wijsstraat 2. ren 69. vraagt een 

DIENSTBODE Te koon: een toom beste biggen, w.o. gemerkt voor stamboek V.D.L. J. v. 11. Heuvel, Kinderbosch 88, Boxtel. Net Dagmeisje gevraagd. klein gezin, goed loon. Stationstraat 78, Boxtel. R.K. Heer die wenst te trouwen zoekt tegen eind, Juli enkele kamers met keuken of gebruik van keuken te Boxtel Br. önder no. 48, Molenstr. 19. 

Te koop: Een toom biggen G.Y. bij C. Schoenmakers, Roond 2. Gevraagd: een degelijk R.K. dienstmeisje v. d. en n. in gezm van 4 volw. oersonen. Netjes kunnende . werken. Was buitenshuis. Goede behandeling en goed loón. Mevr. Knaapen-Smits, Nieuwenwijk 73, Geldrop. Te koop: een toom zware biggen bij H. J. Kraayvanger, Kasteren B 6a Liempde. 
Notaris P. Mertens te Boxtel zal aldaar ten huize Nieuwe Kerkstraat 59 voor Mej. de Weel. Sars-van Eijndhoven op Maandag 9 Mei 1949 voorm. 10 uur, om contant geld 

publiek •1erkopen 2 buffetten, ladekast, tafels, stoelen, spiegels, lampen, klok, beelden, pendulestel, vazen, bloemtafeltjes, keukenstel, keukengerief, cocosmatten, gasstel, beddegoed, veren bed als nieuw met overtrek, naaimachine, wekker, een tweepersoonsledikant met matras en een eenpersoons-ledikant met matras en stromatras, electrisch strijkijzer, schilderijen, ganglamp, 2 granieten bladen, wascomode, theelichtje, hobbelpaard, donker pitrieten wieg, haardkachel en divan enz. Bezichtiging een uur voor de verkoping. 
Openbare Verkoping 
van Fabrieksgebouw met Directeurs11 
woning en Inventaris der Zuivelfabriek 

St. Lambertus te Gemonde. 

Notaris P. Mertens te Boxtel, zal in Café VERBRUGGEN te GEMONDE B 42, PUBLIBK VERKOPEN: I. Voor INZET op DINSDAG 10 Mei 1949 en voor TOEWIJZING op DINSDAG 17 MEI 1949 telkens nam. 2 uur.Koop. 1. Het solied gebouwde, goed onderhouden engunstig in de kom van het dorp gelegen fabrieksgebouw,waarin kantoor, met erf te Gemonde B 59, groot ongeveer11.90 aren, kadaster deel van St. Michielsgestel, sectie Dnr. 1195. Het pand is geschikt voor alle industriële doeleinden en bevat: kantoor, laboratorium, lokaal voor melkontvangst, bordes, centrifugelokaal, karne- en roomzuurlokaal,boterkelder, machinekamer, ketelhuis en fabrieksschoorsteen.Koop. 2. De naast koop 1 gelegen, hecht gebouwde enkeurig onderhouden directeurswoning met tuin te GemondeL 58, groot ongeveer 7.20 aren, kadaster St. Michielsgestel,sectie D nr. 1152 en deel van nr. 1195.· Het pand is voorzien van leiding voor water, electriciteit, en bevat: gang,voorkamer, 2 kamers en suite, keuken, bijkeuken, bergplaats, kelder, 4 slaapkamers en zolder.Koop 3. Massa van de kopen 1 en 2. Aanvaarding: Koop 1 bij betaling koopsom, na ontruimingmachinerieën; Koop 2 op 11 Maart 1950. Lasten voor kopersvanaf 1 Juli 1949.II. Op DINSDAG 17 MEI 1949 nam. 3 uur, na de toewijzing van het vast goed:De in koop 1 aanwezige fabrieks- en kantoorinventaris, als: O.M. bascule, platform, Gedo 150 kg met ijkplaatje, 3 bussenmet 2 ventiels, 2 melkkranen met tussenleiding 1947 1 uitdnipapparaat; V.M. bascule Gedo 250 kg met ijkplaatje vert. kop. weegbank met ventiel 1946; vuilbepalingstoestel met motor v. Doorn, Rex-apparaat; open melktank 40001. r.v.staal, Fabr. v. d. Made en de Vries enkelw. met kranen 1948 1 geh. ges!. dubbelw. tank 4000 1, binnentank r.v.staal, buitenmantel ijzer met roerwerk, fabr. v. d. Made en de Vries met kranen en touwladder, 1949 vert. kop. melkbak ca. 2000 1. met tussenschot en kranen; vert. kop. roerder; vert. kop. melkbak 1000 I met kraan; Kronen-reg. pasteur Elite nr. 6 3000 1/uur met dubbele melkpomp en melkleiding tussen pompen-pasteur en bak; Rannie-pomp 1938; Westfalia-centrifuge 5000 1/uur niet schuim!. met r.v.stalen blikken 1938 1 2 verdringer room pompen Fauke; roomkoeler; meetemmer 60 1 met kraan; B.E.C.-apparaat met 2 r.v.stalen vaten 60 1 en 1 vat 15 I; enkelw. alm. melkbak ca. 1800 l; warmwaterboiler (Tankfabriek) 5000 l met thermometer, afsluiter en isolatie; ontijzeringstoestel inet compressor 15 m3 Reineveld 1 ondermelkkoeler 24 buizen/facon lang 2700 mm 1 K.M. pomp Unique; stoompekelpompje; handboterpers, stamper en blokken; ijzeren steekwagen met 2 rubberwielen; fijnbascule, fabr. v. Berkel; bascule met gewichten; pekelacu van 5 buizen lengte 3 rn (gegalv.) 1 stoommachine Grasso 20 p.k. incl. olieafscheider afsluiter, leiding 1911; duplex-stoompomp; koelinstallatie 10.000 kcal/uur, condensor, compressor en pekelbak; centr. pomp Begemann ca. 40 m3 (riemgedr.) 1 stoomketel 12 m3 V.· 0.7 atm. fabr. Grasso 1908 met injecteur, voedingspomp en verdeelst.; ijzeren tankje met spiraal, ijzeren K.W. bak ca. 2000 l; perplex-balans; handcentrifuge Gerber, 24 proeven max.; warmwaterbad electr.; stoomkachel; glaswerk, stoomkachel; brandkast; 10 stoelen; tafel, houten kast; drijfwerk en riemen; leidingnet (stoom-, water-, melk- en pekelnet); werkbank met bankschroeven, electr. boormachine, electr. soldeerbout; snij-ijzers, bankschroef, hame,-s, beitels, electr. installatie; Nortonputten. Te ruimen uiterlijk 17 Juni 1949. Betaling kooppenningen: Onroerend goed uiterlijk 17 Augustus 1949; Inventaris: 10 % en ongelden contant, de rest vóór met ruiming wordt begonnen, uiterlijk 17 Juni 1949. Bezichtiging: 9, 10, 11, 12 en 17 Mei 1949. In het onroerend goed mag geen bedrijf ter bereiding of verwerking van zuivelproducten worden uitgeoefend. Koper van Koop 1 heeft recht van overname van machinerieën voor getaxeerde waarde. Inlichtingen verstrekt de Notaris voornoemd. 
NoJaris P. Mertens te Boxtel zal aldaar 

publiek verkopen op Woensdag 11 Mei 1949 voorm. 10 uur voor en ten huize van Mej. Wed. J. van Son-Hendriks, Bosscheweg 119, om contant geld: een salonameublement, bestaande uit 4 stoelen en 2 clubs, een huiskamerameublement, bestaande uit 4 stoelen en 2 grote stoelen, tafels, stoelen, bloemtafeltjes, mooie theekast, radiotoestel merk "Waldorf" met accu, ledikanten met matrassen en bedden, wasstellen, wastafels en nachtkastje, schilderijen, klok, spiegels, keukenrek met potten, een stel pluche overgordijnen en 2 stellen landhuisgordijnen, kleine fornuiskachel en een andere kachel, petroleumstel, potten, pannen, kruiwagen, aanrecht met kastjes en granietplaat met witte atwasbak ·met afvoer, enz. Bezichtiging een uur voor de verkoping. 
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Een ïulpenhouder 
kopen 

• is een zaak van vertrouwen.
Wij genieten dit vertrouwen

al tientallen jaren.
Iedere bij ons gekochte vulpen,
houder moet ten volle be, 
vredigen. Zo niet, dan stellen

wij direct een andere 
beschikbaar. 

Boekhandel TIELEN 
Stationstraat 

Bloemisterij Sebr. ,. d. Sande
Tongeren 56

* 

Goedkoopste adres voor 

[BLOEMEN 
op Moederdag 

Een goed ig uur ... 
is de droom van 

i e d e r e  v r o uw. 

Onze 

Corsetafdeling
biedt U momenteel een 

g r o t e  keuze in prima 

kwaliteiten corsetten, en 

bustehouders. 

Corsetten vanaf 6.90 

Bustehouders " 2.08 

Ook voor Uw corsetten 

en bustehouders naar : 

Dr. Hoek's Vereniging 
AFD. WIT-GELE KRUIS - BOXTEL· 

Algemene Ledenvergadering 
OP D I N S D A G  17 MEI 1949 's AVONDS OM 8 UUR 

IN DE FOYER VAN DE ARK. 
AGENDA': Jaarverslagen van Secretaris en Penningmeester 
over 1948. Bestuursverkiezing: aan de beurt van aftreden zijn 
de heren: C. Hoek (Voorzitter), W. Weyers (Penningmees
ter) en A. Witteveen, die allen wederom herkiesbaar zijn. 
Candidaten, door de leden te stellen, kunnen schriftelijk 
ingediend worden bij de Voorzitter: Bosscheweg 28, Boxtel. 
Daar de leden geen gebruik maken van de lakens en slopen, 
die de �ereniging voor uitleen ter beschikking stelt, zullen 
deze lakens en slopen zonder punten op deze algemene ver
gadering aan de leden worden verkocht tegen kostprijs. 

HET BESTUUR. 

Voor lichte kantoor, en expeditiewerkza�mheden 
kunnen wij plaatsen een 

nette vrouwelijke Werkkracht 
Leeftijd niet beneden 20 jaar. Vereiste kunnende 
typen en een goede hand van schrijven. 
Aanbiedingen kantoor der 

CHEMISCHE WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ 

"DEN DRIES" Rijksw�g 2 Boxtel 

ALBERT HEIJN 
vraagt voor spoedige indiensttreding 

een flinke vlotte Verkoopster 
Voor een goede kracht hebben wij een prettige 
werkkring en iOed loon. 
Persoonlijl,,: aanmelden filiaal Boxtel 

-R.K. Nijverheidsschool
te Boxtel 

AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN TOT 10 
JUNI A.S. elke dag, (behalve 's Zaterdagsmiddags) van 
9 - 12 en van 14 - 17 uur in het schoolgebouw, Nieuwstraat 
49a (St. Paulus-Jeugdhuis). 
Voor toelating kunnen in aanmerking komen zij, die 6 
klassen van de Lagere School hebben doorlopen. 
Aanmeldingsformulieren worden op verzoek ook toege
zonden. 
OPLEIDING VOOR: Timmeren, Meubelmaken, Metselen, 
Stucadoren, Smeden en Machine Bankwerken. 

Bij voldoende deelname ook klompenmaken. 
Aanvang nieuw<:: cursus 1 September a.s. 

ZONDAG 8 MEI 1949

GROOT NATIONAAL 

Zangconcours 
Te geven door de Katholieke ZangveJ:_enigingen 

St. Petrus en St. Cecilia 

in 't Concertgebouw ,,DE ARK" 

* 
Aanvang 13.00 uur 

Einde 18.00 uur 

ENTREE f 1.:: 

Plaatsbewijzen doorlopend geldig 

Zie, leer en KOM VOORUIT! 

Jongemannen, die wat meer van de wereld 
willen zien ... het Koninklijk Nederlands
Indonesisch Leger heeft plaats voor U ! Het 
biedt U een behoorlijk betaalde baan, goede 
verzorging en een goed bestaan voor het 
gezin, dat in Nederland blijft, doch na 
verloop van tijd kan overkomen. 

Zodra U zich in de tropen tot sergeant 
hebt opgewerkt, bedraagt Uw tractement 
f340.- tot f 4 70.· per maand. Adjudant-onder
officieren ontvan�en van f 360.- tot f 580.-

•• • • •• • • ,, KN 
OFFICIER VAN DIENSTNEMING 

1'RINSIHENDRIKKÄZERNE1w1NUMEGE� 

Zittingsdagen
in Uw streek 

Binnenkort zal een of
ficier van het KNIL
�nkele zittingsdagen
in Uw streek of woon
plaats haudc::n. 

let op de 
volgende publicatie! 

ED.AH 

Appelstroop 
per kilo-beker van M voor . .,,� 

Appelstroop Lr per pol van 500 gram van J;:rvoor.,�d 

Huishoudjam no. 2 j_ D per pol van 450 gram van 5a"'voor -tO'tt 

Huishoudjam no. 1 
per pol van 450 gram van%voor 6fct; 
Anijs- en Vruchtenhagel IJr 
200 gram voor . . . . . . . �fleé

Paneermeel 
per 2 pakken van .le' cl. voor /Set; 

Jongens en meisjes, doe mee aan de 
MEI-prijsvraag uil de Edah kalender. 

�tvOOiU 

Een ideaal cadeau CJOOC � 

is {µ,w Zitoec en {µ,w Zilmeta ! 
U itstekend van kwaliteit. - Laag in prijs, 

Tientallen aardige cadeaux in onze étalages en 
op een speciale Gare-stand in de zaak. 

Fa. A. van Vlerken ������R
BOSSCHEWEG 10 - BOXTEL 

eop MOEDERDAG

een fijn en luxe Cadeau 
van 

Parfumerie M. J. v.d. Broek 
• 

BREUKELSESTRAAT 34 • 

Een . echte vrouw 
houdt van Sieraden! 

Daarom is Moeder op Moederdag zo 
blij met een ring, een hanger, een • 
armband, een paar mooie oorknoppen 
of een broche. 

Speciale étalages geven U een idee van onze 

grote collectie. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

BOSSCHE WEG 10 

Hulp ·in de huishouding 

Wij bakken voor U de Vis
in onze electr. visbakoven

per 500 gram f 0. 75 

VOS, Stationstr.44 Tel. 527

1 Moederdag! 1 
Een bij uitstek geschikt cadeau voor 
Moederdag is het pas verschenen boek 

,,Moeder" een loflied op het moederschap f 5 J 5 door Kardinaal Mindszenty prijs • 
Verder nog vele andere speciaal voor 
deze dag geschikte boeken w.o. 

"Mijn naam is Juliana" een zeer interessant 
boek over het gehele leven van Koningin f 8 9 O Juliana met een schat van foto's prijs • 

Boekhandel TIELEN
• stat i o nstraat

Gothiek is modern! 

Huiskamer 
Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 

Compleet 695.=

Slaapkamer 
Toogledikant 
2 Nachtkastjes 
Linnenkast 
Tafeltje 
2 Stoelen 

Compleet 525.=

F.]. Witteveen 
Woninginrichting :: Boxtel 

BOXTEL, MARKT 19. 

Laatste Aanbieding 
50 Gladiolen, 25 Anemonen, 25 Pioen Ranonkels, 2 Kamer 
Begonia·s, 15 Vaste Planten in 3 srt., 15 Tentoonstelling 
Dahlia's, 50 Klavertje Vier, met 3 Bruidsanjers GRATIS, 
voor f 3, 10. 
P. v. HENSBERGEN - Postbox 49 - HILLEGOM

Zomervreugde .....
ondervindt U eerst dan, wanneer Uw 
kleding zich daaraan heeft aangepast. 

ONZE COLLECTIE 

Zomerjaponnen 
· in effen e11 gebloemd is geheel op

deze ZOMERVREUGDE afgestemd.

Prijzen reeds vanaf 15.-50 

Ook voor Uw Japonnen naar: 

WITTEVEEN ..... de zaak 

V o"or de vrouw met smaak! 
RECHTERSTRAA T 18 - BOXTEL 

ZONDAG 8 MEI

Moederdag * Bloemen dag
0. Verwen Uw Moeder 

Heus het mag 
Stuur haar een Bloem 
Op Moederdag 

� Wij verzorgen uw orders door 't hele land l l 

! Bloemenmagazijn P. P. VAN ZOGCHtL
� 

Naar VAN VLERKEN 

voor Brillen en Uurwerken 

Cretonne Overgordijnen 
in moderne pasteltinten 

Geel met bruin 
Crême met rood 
Licht= met donkergroen 
Zalm met terra 

120 cm. breed 

per meter 5,25 

F.]. Witteveen 
Woninginrichting = Boxtel 

. ----__,_ 



Bijlage 

!Bcaêant's Cadcum. 
No. 232 - 6 MEI 1949 

Distributie=Nieuws 
Inleveren van aanvragen om toeslag 
wegens bijzondere arbeid voor de 7e 

en 8e periode 1949. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
de week van 9 tot en met 14 Mei 1949 
de aanvragen om toeslag wegens bij
zondere arbeid bestemd voor de 7e en 
Se periode 1949 dienen te worden inge
leverd. 
De aanvragen kunnen worden ingediend 
aan het distributiekantoor, In de Boe
renmouw 15, loket 17 en voor de overi
ge aangesloten gemeenten op de zitda
gen aan de plaatselijke kantoren en uit
reiklokalen. 

OFFICIELE BONNENLIJST. 

voor het tijdvak van 8 t.e.m. 21 Mei '49. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van 
Voedingsmiddelenkaarten 905 

121 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees: 
122 Vlees (A,B) 300 gram vlees 
123 Vlees ((D) 100 gram vlees 
125 Algemeen (A,B,D) 250 gram boter, 

margarine of vet 
126 Algemeen (A, B) 250 gram boter, 

margarine of vet 
127 Algemeen (A, B) 200 gram kaas of 

250 gram korstloze kaas. 
132 Algemeen (B) 500 gram boter, 

margarlhe of vet 
134 Algemeen (D) 125 gram boter, 

margarine of vet 
13 5 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas. 
Tabakskaarten 903 

79, 80 Tabak (QA) 2 rantsoenen siga
retten of kerftabak 

81 Tabak (QC) 2 rantsoenen sigaret-
ten of kerfta bak. 

(De letters achter de bonnummers ge
ven de kaarten aan, waarop de betreffen
de bonnen voorkomen) 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 906 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).

Geldig zijn de bonnen gemerkt met de 
letter M. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 6 Mei worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen 104, 110, 
111, 113, 117, 118 en 119 kunnen wor
den vernietigd. 

Stichting 1940-1945. 
Inzamelingsactie. 

Zoals reeds eerder werd bericht, zal in 
de eerste helft van Mei door de Stich
ting 1940-1945 een inzamelingsactie 
gehouden worden om ook in 1949 weer 
de maatschappelijke nood te kunnen 
lenigen van hen - zonder aanzien der 
levensovertuiging - die door daad of 
houding bijdroegen tot het verzet èn van 
nabestaanden van hen, die in de strijd 
omkw.amen. 
46000 gezinnen zijn dit jaar wederom 
aangewezen op een uitkering. De bij
drage van het Rijk daarin wordt ges'chat 
op 7½ millioen, terwijl het uit te keren 
bedrag is geraamd op 9½ millioen. Er 
blijft dus nog een bedrag van twee mil
lioen gulden bij te dragen door het Ne
derlandse volk, dat zich hiermee een 
prachtig offer kan getroosten voor de 
nabestaanden van de strijders voor zijn 
vrijheid. 

. Onder het motto: ,,Geef één uur voor 
hen die alles gaven", zullen alle werkers 
op kantoren, in bedrijven enz. verzocht . 
worden één uur loon af te staan voor 
hen, die de gevallen illegale werkers 
aan de hoede van ons volk hebben toe
vertrouwd. 
Voorts zal er nog een actie ingezet wor
den om contribuanten te werven. 
Mogen de royale giften van ons volk 
het de Stichting 1940- 1945 mogelijk 
maken om de ereschuld aan onze ver
zetsmensen ook in 1949 weer in te 
lossen. 

Tuinbouw 
Velen van U zal het dikwijls zijn opge
vallen, dat in de zomer vele koolplanten 
plotseling gaan slaphangen en verwel
ken. Wanneer we een dergelijke kool
plant uit de grond trekken, dan zien we, 
dat de wortels hiervan vol zitten met 
kleine witte maden. Deze maden zijn de 
larven van de koolvlieg, welke vlieg haar 
eitjes in 't voorjaar afzet aan de voet 
van de koolplanten. Thans zijn de eit
jes van deze koolvlieg reeds bij de 
planten gedeponeerd. Mogelijk zijn op 
het moment reeds de eerste larven aan, 
wezig. We kunnen deze eitjes gemak
kelijk doden door de planten te begieten 
met een oplossing van 0,3% Vrucht
boomcarbolineum. Met 1 liter van deze 
vloeistof kunt U 6 à 7 planten begie
ten. Denk er om dat de vloeistof op de 
grond, aan de voet van de plant moet 
worden gegoten. Dus niet op het blad, 
want dat geeft bladverbranding. Na to 
dagen moet U deze begieting nog eens 
herhalen. 

Zorg er voor dat U het land waarop de 
bonen half Mei gezaaid moeten worden, 
nu reeds klaar maakt. De bonen staan 
liefst op een grond die tevoren wat is 

bijgezakt. Zaai geen bonen op land waar 
dit jaar spinazie heeft gestaan. De prac
tijk heeft geleerd dat de bonen op deze 
gronden slecht ontwikkelen. 

Het is zeer goed de tuinbonen en erw
ten, zodra ze 10 à 12 cm lang zijn wat 
aan te aarden. Deze gewassen zijn zeer 
dankbaar voor wat nieuwe grond in hun 
directe omgeving. Voordat we met dit 
werk beginnen geven we een lichte over
bemesting langs de rijen. Voor deze 
overbemesting gebruiken we Kalksalpe
ter of Chilisalpeter. Geef vooral niet te 
veel van deze meststof. Twee kg per 
are is voldoende. 

De koolplanten staan er op het ogenblik 
niet erg florisant bij. Ook hierin moet 
gewerkt worden. U moet tussen de plan
ten regelmatig schoffelen of hakken. 
Voor een goede onkvikkeling van het 
gewas, geven we ook hier een overbe
mesting van 3 à 4 kg chilisalpeter 
per are. 

U kunt nu reeds één bedje stambonen 
zaaien. Het is nog wel wat riskant, maar 
op kleine schaal is het toch te doen. 
Treffen we goed weer, want dat hebben 
de bonen vooral nodig, dan zijn we 
vroeg aan de oogst. Is het weer slechr, 
dan is de strop ook wel te overk0men, 
omdat we maar een klein hoekje heb
ben geza?.id. Voor deze vroege zaaiing 
nemen we het ras: Vroege Wagenaar. 

Zij die in het voorjaar aardbeien hebben 
geplant, moeten deze planten voortdu
rend vrijhouden van bloemknoppen. 
Vooral het ras Deutsch Evern begint al 
rijk te bloeien. Nijp de bloemen er uit, 
dan hebt U het volgende jaar forse 
planten, die een grote opbrengst kun
nen geven. La�t U de bloemen staan, 
dan krijgt U enkele aardbeien, en hebt 
U in 't naj<1ar een klein miserabel plant
je over, dat ook het volgend jaar maar 
een halve oogst kan leveren. Dus ver
nietig gerust die enkele bloemen, het 
volgende jaar haalt U deze schade dub
bel en dwars weer in. H. 

LET OP DE COLORADOKEVER 1 
Het warme weer in de periode van 1 5-

18 April en van 23-24 April j.l. heeft 
tot gevolg gehad, dat reeds vele colo
radokevers te voorschijn kwamen. Uit 
de. bij de Plantenziektenkundige Dienst 
binnenkoinende meldingen blijkt, dat dit 
vo1.,ral �rschiedt in het Zuiden en Oos
ten van het land. Hoewel nog niet over
,1 I het aardappelgewas, dat de kevers tot 
voedsel dient, bov<'ll de grond staat, 
kunnen yooral r,p ernstig besmette per
celen cle i!anwe;:ige kevers grote schade 
aan het opkorrieJ1l1•= gewas aanrichten. 
Ook om verdere vl·rr.preiding te voor
komen. dr,ngr cle l'l.lntenziektenkundige 
Dienst er ten ::eC'rsre op aan, het pas 

opgekon,en gewas· prondig te inspecte
ren op het voorkon,en van kevers en 
daarbij de granen en andere gewassen 
niet te vergeten. 
Vernietig de kevers door spuiten of 
stuiven of anderszins. In het begin van 
het seizoen is calciumarsenaat ter be
�trijding van de vretende kevers aan te 
bevelen. Later in het seizoen kunnen 
zowel calciumarsenaat als D.D.T.-mid
delen worden gebruikt. 
Via de uitzendingen van het K.N.W.I. 
om 5,45, 6,45 en 12,30 uur, zullen de 
telers regelmatig op de hoogte worden 
gehouden. 

Toets der Critiek 

Het Strijkensemble, de kern van een nog 
te vormen Brabants Orkest, gaf op Dins· 
dag 3 Mei een concert in "De Ark". 
De Burgemeester van Boxtel richtte een 
hartelijk woord van welkom tot alle le
den van het ensemble en sprak de hoop 
uit, dat zij zich niet zouden laten af
schrikken door de geringe belangstelling, 
die zij zeer zeker vooral in het begin 
op vele plaatsen zullen aantreffen. Van 
onze kant moeten wij ons met verbazing 
afvragen, hoe het mogelijk is, dat in 
een plaats als Boxtel met zijn vele har
monieën en koren, met zijn B.O.V. en 
V.M.S. de belangstelling voor een der
gelijk concert zo gering is. De vormen
de, opvoedkundige waarde voor dege
nen, die daadwerkelijk de muziek beoe
fenen, schijnt nog altijd zeer te worden
onderschat. 
De Heer W. Brederode, Directeur van 
de Stichting "Vrienden van het Brabants 
Orkest", beantwoordde de toespraak van 
de Burgemeester, met de toezegging; dat 
allen zouden blijven vechten om de be
langstelling van het Brabantse volk voor 
het Brabants Orkest te winnen. 
Uitgevoerd werden werken van B. Mar
cello, W. A. Mozart en Fr. Schubert, tel
kens voorafgegaan door een toelichting 
van de Heer Brederode over het leven 
van de componist en het werk zelf. 
Het zal, niemand verwonderen, dat dit 
het volgen en waarderen van het uit te 
voeren werk zeer vergemakkelijkte. 
Wij hadden ons veel van dit beroepsge
zelschap voorgesteld en het moet voor 
hen een voldoening zijn te weten, dat 
allen dankbaar en voldaan naar huis 
gingen. Expressief, met een verbluffend 
gemak, zuiver van toon werd er ge
speeld, waarbij het wederzijds aanvoe
len der concertanten directie volkomen 
overbodig maakte. 
Wij wensen dit subliem ensemble veel 
succes' toe bij hun tournée door het Bra
bantse land en hopen hen spoedig terug 
te zien in Boxtel, dan voor een uitver
kochte zaal. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

3de Zondag na Pasen. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11- de Hoog
mis, die wordt opgedragen voor Hen
drica van Beurden-Verwetering vanwege 
haar echtgenoot, kinderen en kleinkin
deren. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bijzonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Na de Hoogmis, om kwart 
voor 12 Mariagarde in de kapel op Dui
nendaal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Gedurende de Meimaand is het iedere 
avond 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. jrgt. 
voor Petronella Verdonck-v. d. Koeve
ring; z.a. gel, jrgt. voor Adrianus van 
Weert en Anna van Kuringen; H.Hart
altaar gel. H. Mis voor Adrianus v. d. 
Meyden; om half 8 gel. jrgt. voor An
toon van Erp; z.a. gel. H. Mis voor Hen
drica Veroude; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Jo Bergman vanwege de 
H.K.W.; om half 9 gel. H. Mis voor 
Elizabeth Timmermans te Schijndel over
leden. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johannes en Louis van 
Rooy; z.a. gel. H. Mis voor Josephus v. 

d. Laar vanwege de kinderen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Petrus Martinus 
Voets Yanwege de spaarkas; om half 8 
gel. jrgt. voor Cornelis Bevers; z.a. gel. 
H. Mis voor Arnoldus van Rooy; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Elizabeth 
Peeters-Maas; om half 9 gez. H. Mis 
voor Wilhelmus van de Brandt; om 10 
uur Huwelijksmis .. 
·woENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Wilhelmus Traa; z.a. gel.
1:rtnd�t. voor Jan van Liempdt; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Constant van
Kleef vanwege de Directie en personeel
�an Bogaerts Cartonnagefabrieken; om
half 8 gel. H. Mis voor onze jongens in
l!'dië vanwege Ma ria's Biddend Leger;
z.a. gel. H. Mis voor Elizabeth Peeters
Maa5 vanwege de kleinkinderen; H.
H:i�taltaar gel. jrgt. voor Johannes van
Dooremalen en Adriana v. d. Broek; om
half 9 gel. H. Mis voor Johannes v. d.
Ph� en Hendrica Dirks
DONDERDAG: om k�art voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Theodorus Peeters; z.a.
gel. H. Mis voor Cornelis v. d. Besse
laar; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Pe
trus Martinus Voets vanwege de kinde
ren; om half 8 gel. jrgt. voor Jacobus
VerhJgen; z.a. gel. H. Mis voor Maria
v. tl. Lomr-v. Liempdt; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Cornelis van Kessel



nnwege de huwr; om half 9 gel. H. /'.1 is 
voor Wilhelmus en Antonius Sc;halkx 
vanwege hun huisgenote. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jacobus Dolmans; z.a. gel. 
mndst. voor Hendrica Hobbelen-van 
Hees; 1-1. Ea,ta!taar gel. H. Mis voor 
Gociefridus van Oirschot; om half 8 gel. 
jrgt. voor Jan .tllcors; z.a. gel. H. Mis 
voJr Josefina v. d. Bra:1<lr-van Oerle; H. 
1-brtaltaar i;el. H. Mis voor Christina v.
d. Heuvel,· vanwege h:::ar vriendinnen;
om half 9 gel. H. Mi, voor Petrus Mo
sink, Cornelia v. d. Wijngaard de huis
vrouw en Petrus de zoon.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Adriana v. d. Hagen-v. d. Ven;
z.a. gel. mndst. voor Maria v. d. Miezen
v. d. Akker; H. Hartaltaar gel. mndst.
voor Wilhelmus Snellaars; om half 8 gel.
jrgt. voor Leentje de Louw; z.a. gel. H.
Mis voor Wilhelmina v. d. Anker
Brands; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Henri ette Witteveen-Schöne; om half 9
gel. H. Mis voor Alfonsus van Vlerken;
om half 10 Huwelijksmis.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden :
Maandag gel. mndst. voor Mathilda
Smits, de andere dagen telkens gelezen
H. Mis voor Petrus van Zaaien.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hendricus Boeren, geb. te 
St. Oedenrode en won. in deze parochie, 
weduwnaar van Johanna Maria van der 
Staak en Anna van Ham, wed. van Wil
helmus van den Heuvel geb. te Liempde 
en won. in deze parochie, waarvan he
den de 1 e afkondiging geschiedt; Mar
tin Adrianus ]oosten, geb. te Geffen en 
won. in deze parochie en Henrica Jo
hanna van der Staak geb. en won. te St. 
Michielsgestel; Antonius Wilhelmus van 
Geel, geb. in de parochie van het H. 
Hart en won. in deze parochie en Jo
hanna Aarts, geb. en won. te Vught; 
Sebastianus v. d. Bruggen, won in deze 
parochie en Henrica van de Ven uit de 
parochie van het H. Hart; Lambertus 
Adrianus v. d. Langenberg en Elizabeth 
Johanna van der Steen, beiden geb. en 
won. in deze parochie; Wilhelmus Mari
nus van Hal, geb. en won. in deze par. 
en Wilhelmina Adriana de Klerk, 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 huwelijksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

3e Zondag na Pasen. 
De H. Missen zijn om 6, 7 en 8 uur, 

kwart over 9 en half 11 de Hoogmis 
met volkszang. 1 e Schaal voor de kerk, 
2e voor de bijzondere noden. 

Onmiddellijk na de hoogmis Santa 
Teresa voor de meisjes in de kapel van 
de zusters Ursulinen, om kwart voor 12 
H. Familie voor de jongens in de kerk.

Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 

Deze week iedere avond Lof ter ere 
van de H. Maagd, om half 8. 
Vrijdag om half 9 H. Familie voor 
mannen. 

Biechturen Zaterdag van 3 tot 4, en 
van 6 tot 8 uur. 
Deze week komt de Broeder van De 
Heibloem op termijn. 

ZONDAG: 6 uur l.d. voor zekere in
tentie (B); 7 uur l.d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 
uur l.d. voor Henricus van Drunen van
wege St. Raphaël; kwart over 9 l.d. voor 
Cornelis de Bie vanwege de Broeder
schap van het H. Hart; half 11 Hoogmis 
voor Frans Veroude vanwege het Apos
tolaat des Gebeds. 

MAANDAG 9 Mei: 7 uur l.d. voor 
Cato v. d. Wouw; Maria-altaar l.d. voor 
Piet Baayens vanwege zijn nicht; Fa
miliealtaar l.d. voor Wim van Eyndho
ven vanwege postpersoneel Boxtel en 
omgeving; kwart voor 8 l.d. voor Elisa
beth Timmermans te Schijndel over!.; 
zijaltaar l.d. voor Theodorus Hendriks; 
half 9 pl. gez. j. voor de heer Jan 
Baayens. 

DINSDAG 10 Mei: 7 uur gez. j. voor 
Hendrica Marijnen-v. d. Vliert; Maria
altaar l.d. voor Jan v. d. Nosterum van
wege zijn vrienden; Familiealtaar l.d. 
voor Lies de Kort-v. d. Elst, vanwege de 
buurtbewoners van v. Osch- en v. Leeu
wenstraat; kwart voor 8 I. d. voor 
Constant van Kleef vanwege de buurt; 
zijaltaar l.d. voor Constant van Kleef 
vanwege directie en personeel Carton
nagefabriek Bogaerts; half 9 l.d. voor 
Frans Veroude vanwege Spoorwegper
soneel afd. weg en werken. 

WOENSDAG 11 Mei: 7 uur I.m. voor 
Elisabeth de Kort-v. d. Elst; Maria
altaar l.d. voor de overleden familie v. 
d. Hout-Heerkens; Familiealtaar l.j. voor
Adriana Slierings-van Beers; kwart voor
8 I.m. voor Maria v. d. Langenberg-v. d.
Meyden; zijaltaar I.m. voor Gerdina
Verdonk-v. d. Braak; half 9 gef. gez. j.
voor de heer Johannes van Susante.

DONDERDAG 12 Mei: 7 uur pl. I.m. 
voor Jan van Susante; zijaltaar l.d. voor 
overleden familie Vugts-v. d. Sanden; 
kwart voor 8 I.m. voor Hendricus van 
Drunen; zijaltaar l.d. voor Piet 'Iiaayens 
vanwege zijn nicht; half 9 I.m. voor 
Elisabeth van Pinxteren-van Nieuwburg; 
half 10 gez. huwelijksmis. 

VRIJDAG 13 Mei: 7 uur pl. l. m. voor 
Piet Baayens; Maria-altaar 1. m. voor 
Henricus Joh. Rooijakkers; Familie
altaar I.m. voor Wilhelmus Joh. van 
Eyndhoven; kwart voor 8 I.m. voor 
Adriana Rademakers-Peynenburg; zij
altaar I.m. voor Christianus Joh. Kerk
hofs; half 9 gef. gez. j. voor mej. Elisa
beth van Susante. 

ZATERDAG 14 Mei: 7 uur 1.d. voor 
Constant van Kleef vanwege het Katho
liek Thuisfront; zijaltaar Ld. voor 

Adriana van Hees-Verwetering; kwart 
voor 8 l.d. voor Petrus Baayens vanwege 
de kleinkinderen; zijaltaar l.j. voor Pe
trus Swinkels; half 9 l.d. voor Piet 
Baayens; half 10 gez. huwelijksmis. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
3de Zondag na Pasen 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Lambertus Timmermans en Wilhelmina 
de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. d. Meijden.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria
hsvr. van Joannes v. d. Meijden; balf 10
gez. huwelijksmis.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dorus v. Giersbergen.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Catha
rina hsvr. van Theod. v. Giersbergen.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Marinus v.
Oirschot.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Bernar
dus v. d. Heijden, Johanna Maria de
hsvr., Petrus de Wit, Henrica de hsvr.;
9 uur gez. H. Mis voor bijzondere in
tentie ..

Deze week zullen geschieden: 
Zondag H. Mis voor bijzondere intentie. 
Maandag mndst. voor Catharina v. d. 
Besselaar. Dinsdag mndst. voor Adrianus 
v. d. Ven. Woensdag mndst. voor Jo
sephus Meesters. Donderdag mndst. v.
Cornelia Brans. Vrijdag mndst. voor
Adriana v. d. Linden. Zaterdag twee H.
Missen voor bijzondere intentie.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
3de Zondag na Pasen 

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Theodorus Huyberts. Deze H. Mis is 
vanwege "de acht zaligheden"; half 9 
H. Mis voor Marinus v. Grinsven; 10
uur Hoogmis tot intentie van de pa
rochianen. De eerste scha.al is voor on.;e
eigen kerk, de 2de voor B. N. Vergade
ring van St. Vincentiusvereniging; half
3 Lof met rozenhoedje om Gods zege
ningen te verkrijgen over "Orion" en de 
kapel van Stapelen.
Zondag 8 Mei zal de eerste schaal gaan
voor de rente van "Orion" en onze
eigen kerk"
MAANDAG: 7 uur H. Mi,<; voor Joanna
Kruyssen-v. Mol; 8 uur H. Mis tot bij
zondere intentie.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Helena
Mestrom-Browns; 8 uur H. Mis voor
levende en overleden lèden van Boerin
nenbond.
WOENSDAC: 7 uur H. Mis ter ere v.
d. H. Jozef uit dankbaarheid; 8 uur ge
fundeerd gel. jrgt. voor Theodorus,
Franciscus en Cornelia Veroude.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Ber
nardus v. d. Heijden en Johanna Maria
v. d. Steen hsvr.; 8 uur gez. mndst. voor
Gertruda Manders.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Hendrikus
v. Summeren en Maria v. Strijp hsvr. en

Jacoba de dochter; 8 uur gez. mndst. v. 
Johanna v. Heerebeek-de Beer. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
kleinkinderen voor Cornelia v. Helvoort
v. Tiel; 8 uur gez. mndst. voor Leonar
da Cornelia Renders. 
Biechthoren van half 9 tot 4 uur en van 
half 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje, om Gods' zegeningen af te sme
ken over het Gouden Jubilé van Zijn 
Heiligheid de Paus. Eenieder is in de 
gelegenheid voor de feestgave aan Z. 
Heiligheid de Paus bij te dragen in de 
bus, nabij St. Theresiakapel, waarop 
staat te lezen: ,,Gouden Jubilé." 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Josephus v. Son, in St. Petrus 
parochie, Theodorus Huyberts bij Am
barawa en Marinus Berends te 's Herto
genbosch overleden, voor wie ook het 
zevende wordt geliouden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Martinus v. Pinksteren uit 
de parochie van het H. Hart en Wilhel
mina van Roosmalen uit deze parochie, 
beiden te Boxtel, waarvan heden de 2de 
afkondiging geschiedt. 
Elders zullen geschieden: één H. Mis 
op Donderdag vanwege de Godsvruch
tige Vereniging "H. Theresia" voor de 
leden en één H. Mis voor Theodorus 
Huyberts. 
Door het H. Doopsel zijn kinderen van 
God geworden: Antonius J. M. de 
Groot; Wilhelmus J. A. C. de Rooy. 
Moge God hen bewaren. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

3e Zondag na Pasen. 

ZONDAG: half 7 I.m. voor de K.A.B.; 
8 uur l.j, voor Corn. v. Berkel; 10 uur 
z. m. tot welzijn der parochie. 3 uur Lof,
daarna jongenscongregatie.
MAANDAG: 7 uur z.m. voor de vruch
ten der aarde vanwege de Vendelstraat;
half 8 z.j. Maria Jan v. d. Broek; 8 uur
l.j. Gerardina Frans Traa.
DINSDAG: 7 uur z.j. Rogier v. d. Broek
8 uur l.j. Everardus T raa; 9 uur z. hu
welijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Joseph v. d. Laar; 8 uur l.j. voor Maria
Theod. v. Berkel; 9 uur z. hqwelijksmis.
DONDERDAG: 7 uur z.j. Johanna Ma
ria Corn. v. Abeelen; 8 uur l.mndst. voor
de Wed. Gertrude Petrus Kreyveld;
half 10 z. huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. v.
d. Biggelaar; half 8 z.j. voor Petrus v.
Vught; 8 uur l. mndst. voor Hendrica
Franc. v. Eyndhoven.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Adr.
v. Abeelen; half 8 z. j. voor Mart. v.
Gerwen; 8 uur l. mndst. voor de Wed.
Johanna Maria Theod. v. d. Meijden.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der
parochie; 8 uur l.mndst .. voor Adr. v.
Berkel; 10 uur z.j. voor Anna Maria
Mart. v. Gerwen; nam. 3 uur wijding
der klokken.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Joseph v. d. 
Laar als over!. lid H. Cunera. Woensdag 
7 uur I.m. tot bijz. intentie. Zaterdag 
7 uur I.m. ter ere H. Gemma. 
Gedoopt: Adriana Maria dochter van 
Wilh. Putmans-Thomassen. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
3e Zondag na Pasen. 

Vandaag wordt de plechtigheid van de 
H. Joseph gevierd. H.H. Missen om 7
uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de
Parochie. Tweede schaalcollecte, welke
bijzonder in de milddadigheid der gelo
vigen wordt aanbevolen, voor de versie
ring in de Meimaand. Derde voor Bijz.
Noden Episcopaat. Na de middag om 3
uur 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 7 uur
zullen ze gezamenlijk communiceren.
Deze week iedere avond om half 8 Lof
vanwege de Meimaand.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor over!.
familie van Gorp-Rijsbosch; half 9 H.
Mis voor Albertus van Rulo; 10 uur
plechtige Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus
Verhoeven; 8 uur H. Mis voor Mevr.
Johanna Kamerbeek-Hillen.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Adriana
van de Ven-v. d. Struyk vanwege Br. H.
Bloed; 8 uur jrgt. voor Martinus Johan
ne� van Rooy.
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhel
mus Verhoeven; 8 uur jrgt. voor Marti
nus Maas.
DONDERDAG: 7 uur gez. jrgt. voor
Henricus van Rulo; 8 uur jrgt voor
Adriana Verhoeven-Verschuren.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Jan van de
Langen berg; 8 uur jrgt. voor Jan van
Son.
ZATERDAG: 7 uur jrgt. v<1br Johanna

Maria van Son-v. d. Aker; 8 uur H. Mi,
voor Bijz. Intentie (H)
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d.
Braak. H. Mis voor Albertus van Rulo.
H. Mis voor Henricus van Rulo.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
ZONDAG 8 Mei: 3de Zondag na Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
De gehele week om 8 uur Marialof. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Caspar 
van den Aker; om half 9 voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: 7 uur voor Franciscus van 
den Aker. 
DINSDAG: . 7 uur voor Elizabeth van 
den Aker-van Rooy. 
WOENSDAG: 7 uur voor behouden 
terugkeer; half 8 voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor Adriana :van 
VRIJDAG: 7 uur voor behouden terug
keer. 
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KATHOLIEK 

De goede krachten 
Er zijn in onze dagen mensen, die wan
hopen aan de toekomst en men zal 
aanstonds toegeven, dat er vele zaken 
zijn, welke het uitzicht nu niet bepaald 
vriendelijk maken. Onze maatschappij is 
zo uit haar evenwicht geslagen., dat niet 
slechts pessimisten zich afvragen, of het 
ooit weer. in orde zal komen. 
Wij zullen ons niet aan voorspellingen 
wagen, maar willen wel wijzen op de 
andere kant van dit alles: de krachten, 
welke ten goede werken. Inderdaad zijn 
er duistere machten, welke de mensheid 
bedreigen. Maar zij staan niet alleen en 
zijn zelfs niet het talrijkst. Groter en 
sterker bleken tot nog toe de goede 
krachten te zijn. 
Wie iets kent van het gestichtsleven, 
weet, dat daar door het personeel prach
tig werk gedaan wordt. Duizenden, dok
ters, psychiaters, verpleegsters en ver-. 
plegers, werken dag in dag uit tot heil 
van de lichamelijk of geestelijk veronge
lukte mens. Geen moeite is- hun teveel. 
Geen werk is hun teveel. 
Men zou ook verbaasd zijn als men wist, 
wat er gedaan wordt voor de maatschap
pelijk verongelukte mens. Van de men
sen, die zich over deze ongelukkige ont
fermen, worden levensgrote offers ge
vergd zonder dat er dikwijls een behoor
lijke beloning tegenover staat. 
Men denke aan de missionarissen, die 
over álle delen van de wereld uitzwer
ven, om aan de volkeren, die ver van de 
moderne samenleving wonen, het evan
gelie te brengen. 
Aan de dokters, die hen vergezellen, 
tot in de oorden der melaatsheid, om zo 
mogelijk de _stumperds te genezen. Deze 

• apostelen vallen dikwijls in de uitoefe
ning van hun beroep.
Men denke ook aan de vele millioenen,
die dag aan dag met vreugde arbeiden
en tezamen het grote leven mogelijk
maken. Aan de plichtsgetrouwe mannen,
die hun leven lang voor vrouw en kin
deren op de bres staan en koers weten
te houden op de vaak onstuimige levens-·
zee. Aan · de vrouwen, die hen terzijde
staan.
Er zouden nog zeer vele voorbeelden
van prachtige opoff�ringsgezindheid op
genoemd kunnen worden, maar het zou
u ten lange laatste vermoeien. Het be
hoeft ook niet. Voldoende is, dat u be
halve de duisternis het licht, behalve de
arbrekende krachten de opbouwende
krachten en behalv� het kwade het goe
de ziet. Laat u niet onder de indruk
brengen door bedrog en geweld, mq.ar
blijf hoopvol en wapent u en de uwen
in de strijd voor het goede des levens,
het leven - en wat meer is - de Schep
per des levens staat naast u !

Plaatselijk Nieuws 
R.K. JONGENS H.B.S. TE BOXTEL. 
Naar we vernemen zullen de plannen 
tot oprichting van een R.K. Hogere Bur
gerschool te Boxtel tot uitvoering kun
nen komen. 
De op te richten school zal een vijfjarige 
cursus omvatten, waarvan de lessen zo 
mogelijk begin September a.s. zullen 
aanvangen. 
Voor het onderwijs is de medewerking 
verkregen van de Paters Assumptionis
ten, wat een waarborg betekent voor de 
godsdienstige opvoeding en de karakter
vorming der leerlingen. 
Aanmeldingen van leerlingen worden zo 
spoedig mogelijk ingewacht bij de Se
cretaris der Stichting, aan het adres 
Mgr. Wilmerstraat 10 (of tijdens kan
tooruren gemeentehuis, tel. 235). 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 

Hedenavond, Vrijdag 13 Mei, zal de 
Raad der Gemeente Boxtel om 7 uur in 
openbare vergadering bijeen komen, ter 
behandeling van een 23 punten tellende 
agenda. 

H. MIS VOOR DE
FRANSE KINDEREN.

A.s. Zondag 15 Mei zal in de kapel der
Witte Zusters, in äe Rechterstraat, om
half negen een H. Mis worden opge
dragen voor de Franse kinderen.
De pleegouders worden verzocht te zor
gen, dat de kinderen tijdig aanwezig zijn.
Vóór de H. Mis kunnen de kinderen
nog te biechten komen. Zij moeten hier
voor uiterlijk om kwart over acht in de
kapel zijn.

RIJVERENIGING "ST. MARTINUS". 

Donderdag 19 Mei houdt de Rijvereni
ging St. Martinus een algemene leden
vergadering bij H. Dollevoet. O.a. ter 
bespreking van het Concours Hippique, 
dat op 2e Pinksterdag zal worden ge
hou, len. 
.Zie voorts de advertentie in dit nummer. 

R.K. BOND VAN HANDELS- KAN
TOOR EN WINKELBEDIENDEN. 

St. Franciscus van Assisië, afd. Boxtel. 
De leden- die zich als deelnemer(ster) 
hebben opgegeven voor de bedevaart 
naar de H. Eik te Oirschot op a.s. Zon
dag, worden er aan herinnerd, dat men 
om -5.30 uur vanaf de Markt per fiets 
vertrekt. 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

JAARVERGADERING 
WIT-GELE KRUIS. 

Blijkens een advertentie in dit blad houdt 
net Wit-Gele Kruis. afd. Boxtel, Dins
dag 17 Mei in De Ark zijn jaarvergade
ring. Wij hebben vorig jaar al eens ge
wezen op de erbarmelijk geringe belang
stelling, die er van de zijde der leden 
voor deze zo belangrijke vereniging 
bestaat. 
Terwijl er toch zeer velen in de loop 
van het jaar de voordelen van genieten, 
moet het· bestuur toch elk jaar opnieuw 
constateren, dat de interesse" van de 
leden miniem blijft, zolang het althans 
niet gaat om de profijten. 
Wij willen de leden van het Wit-Gele 
Kruis daarom nog eens ten overvloede 
onder de ogen brengen. dat het bijwo
nen van de jaarvergadering een vanzelf
sprekend bewijs van erkentelijkheid moet 
zijn tegenover het bestuur, dat zich het 
gehele jaar door zo vele zorgen ge
troost, om dit mooie werk zo goed mo
gelijk tot zijn recht te laten komen. 

K.A.J., afd. Boxtel. 
Nu de massale bedevaart naar de Zoete 
Lieve Vrouw van Den Bosch voor de 
Boxtelse militairen overzee goed en wel 
achter de rug is (en met-zijn ruim 800 
deelnemers een uitgesproken succes 
werd!), heeft de K.A.J., afd. Boxtel de 
handen weer vrij gekr!!gen om zich vol
gens de richtlijnen van de laatste jaar
vergadering op te gaan maken voor het 
zomerseizoen. 
Zondagmorgen nu zullen de leiders van 
de Boxtelse Kajotters in recollectie bij
een komen. o.a. ter bespreking van de 
acties in de komende maanden. Vooraf 
zal om 8 uur de H. Mis bijgewoond 
worden in de H. Hartkerk. 
Het bestuur rekent op een grote op
komst. opdat in gezamenlijk overleg een 
pakkend zomerprogramma zal kunnen 
worden samengesteld. 

GESLAAGD. 

Op het te 's Hertogenbosch gehouden 
examen voor Fröbelonderwijzeres slaag
de Els Poulissen, alhier. Zij genoot haar 
opleiding bij de Eerw. Zusters J. M. J. 
te 's Hertogenbosch. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 

Zondag 15 Mei zal op het sportterrein 
van de R.K.S.V. ,,O.D.C." de promotie
wedstrijd O.D.C.-Tivoli gespeeld wor
den ten bate· van de parochiële afdelin
gen van Katholiek Thuisfront Boxtel. 
De R.K. Gildebondsham10nie zal deze 
wedstrijd opluisteren en een muzikale 
wandeling vóór en na de match maken. 
Voor verdrre bijzonderheden raadplege 
men de advertentie in dit blad. 
St. Petrus: 
A.s. Zondag zal aan de kerk weer de
maandelijkse collecte gehouden worden 
voor Katholiek Thuisfront, dat rekent 
op ieders milddadigheid. 
Lennisheuvel: 
Opgehaald werd bij de uitvaart van Ma
rinus Berends f 4,50 .. 
Gemonde: 
Op de bruiloft van Joh. v. ·Kuringen en 
Paula van Grinsven f 15,35. 

FEESTAVONDEN 
BRABANTS ZOMERSPEL. 

Dinsdag 10 en Woensdag 11 Mei wer
den in Schouwburg "De Ark" feestavon
den georganiseerd voor alle medewer
kers aan het openluchtspel "St. Clemens 
Willibrord". dat in de zomer van 1947 
werd opgevoerd. 
Burgemeester Drs. M. A. M. v. Hel
voort leidde beide feestavonden in met 
een kort openingswoord waarin hij ,alle 
medewerkers nog eens hartelijk dankte 
voor de loyale medewerking, die zij ge
geven hadden aan het Brabantse Zomer
spel 1947. Hij ,maakte namens de Com
missie zijn verontschuldiging voor het 
lange uitblijven van de beloofde feest
avonden, doch was hierbij overtuigd, dat 
alle aanwezigen een open oog hadden 
voor de moeilijkheden, waarmede de or
ganisatoren van het openluchtspel te 

• kampen hadden gehad.
Mocht bij velen de herinnering aan dit
zomerspel reeds zijn vervaagd, de prach
tige kleurenfoto's van Kapelaan Tychon
die deze avond geprojecteerd werden,
zullen het kijkspel in al zijn bontheid wel
weer scherp voor de 'geest gebracht heb
ben. De reacties uit de zaal bewezen dit
overduidelijk.
Het was dan ook een aardig idee ge
weest om deze opnamen op dèze avon
den te vertonen, zodat iedereen voor
zich - als het ware bladerend in een
prentenboek - nog eens ZIJN Willibror
dusspel kon bewonderen. Bewonderen,
inderdaad. want schoon is het toch ge
weest. Zo bijv, die hofstoet over het
water, waarin alle kleuren en bewegin
gen der honderden spelers als in een
spiegel weerkaatst werden ..... .
Neen, dat vergeet men niet licht.
En dan te weten, dat het zijn suc
ces grotendeels te danken heeft gehad
aan de gemeenschapszin van de Boxtelse
mensen, die het met zoveel smaak en
_liefde op de been hebben gebracht!
Na met Kapelaan Tychon dan weer een
wijl bij het openluchtspel vertoefd te
hebben, kreeg men van Jan van Ostade's

gezelschap een kleinkunstprogramma 
van de bovenste plank te genieten. On
der de titel "Tussen licht en donker" 
brachten deze Brabantse artisten op on
gemeen Brabantse wijze een non-stop 
programma, dat enig is in zijn genre, en 
waarmee Jan van Ostade c.s. de harten 
van het publiek "stormenderhand" ver
overden. 
Onder de pauze werd koffie· met gebak 
geserveerd, terwijl Friezen en Franken 
na de revue in de foyèr van De Ark 
weer broederlijk bijeen kwamen om het 
feest nog een poosje in een stemmings
vol onderonsje voort te zetten. 
Beide avonden gingen zij zeer voldaan 
over het gebodene huiswaarts. 

ZANGCONCOURS TE BOXTEL. 
Zondagmiddag werd er in Boxtel door 
de jubilerende Boxtelse zangverenigin
gen "Sint Petrus en Sint Caecilia" een 
concours georganiseerd, dat in alle op
zichten zeer geslaagd mag worden ge
noemd. 
Het concours werd geopend door de 
Heer H. v. d. Krabben, als voorzitter 
van het feestcomité. Tot alle deelnemers 
en deelneemsters richtte hij een woord 
van welkom en hoopte, dat allen straks 
voldaan naar huis zouden keren, in de 
wetenschap, dat de prestaties eerlijk en 
onbevooroordeeld waren beloond. 
Namens de Burgemeester van Boxtel 
sprak de Heer ·w. v. d. Laar zijn geluk
wensen uit bij het jubilé van "Sint Pe
trus en Sint Caecilia", welke koren voor 
Boxtel grote waarde op cultureel gebied 
hebben. Hij herinnerde aan de talrijke 

'triomphen, die er in een betrekkelijk 
korte tijd konden worden gevierd, en 
zeide. dat Boxtel én zijn Burgemeester 
trots waren op zulk een vereniging. 
Hierna kon het moeilijke werk der Jury 
een aanvang nemen. Wij geven U hier 
de uitslag: 
Ereprijs voor het hoogste aantal punten 

f 50,- Mannenkoor "Zingende Del
vers" uit Schaesberg (L) 337 p. 

1e prijs: Dameskoor "de Korenbloem", 
Culemborg. 336 punten. 

1 e Prijs: Gemengde Zangvereniging 
"Animo" Belfeld 332 

1 e Prijs: Culemborgse Gemengde Zang
ver. ,,De Korenbloem". 332 punten 

1e prijs: St. Leonardus Zangkoor, Den 
Bosc:h, 314 punten. 

1 e prijs: Nulands Mannenkoor 311 
punten. 

1e prijs: R.K. Mannenkoor "De Nach
tegaal'', Someren, 31 1 punten. 

1 e prijs: Mannenkoor "Zang na Ar
beid". 310 punten. 

1e prijs: Gemengd koor "Symphonia". 
Loosbroek, 303 punten. 

2e prijs: Gemengd Koor "Ons Genoe
gen'', Liempde, 290 punten. 

2e prijs: Dameskoor "St, Cecilia", Best 
275 punten. 

2e prijs: Dameskoor "Christiaan van 
Ameijden", Oirschot, 270 punten. 

Hulde aan de vele werkers, die de orga
nisatie in handen hadden. Alles was per
fect geregeld. Hulde aan de deelnemen
de verenigingen voor hun geweldige 
medewerking. Dank aan de Heren Terp
stra, van der Linden en Driessen. die 
gezamenlijk de Jury vormden, voor hun 
vakkundige beoordeling_ die vermoedelijk 
hier en daar wel moeilijkheden zal heb
ben opgeleverd, maar die desondanks 
volkomen objectief was. 
De sfeer in de zaal was uitstekend. Er 
heerste spanning. wat bij elk concours 
het geval is, maar daarnaast werd er 

genoten van de muziek door anderen 
gebracht, ook al bestond de mogelijk
heid, dat juist die vereniging de leiding 
over zou nemen. Niet de prijs was het 
voornaamste, maar het kunstgenot. 
Een middag, zoals wij er maar al te dik
wijls een in Boxtel zouden wensen. 
Onzerzijds wijzen wij nogmaals op de 
enorme culturele en sociale waarden. die 
zulk een vereniging voor een Gemeente 
als Boxtel heeft. Nu gebleken is, dat 
zonder veel ophef een concours georga
niseerd kon worden, dat in perfectie kon 
wedijvererr met de beste en grootste in 
het land. moet het langzamerhand toch 
duidelijk gaan worden, dat ook hierin 
mogelijkheden liggen. die, mits zij goed 
worden uitgebuit, de gehele Boxtelse ge
meenschap ten • goede kunnen komen. 
"St. Petrus en St. Caecilia" hebben laten 
zien, dat zij grote plannen in werkelijk
heid om kunnen bouwen. Het antwoord 
is nu aan de Boxtelse ingezetenen. Een 
jaarlijks plaatselijk concours zou lang
zaam geschiedenis maken en zich be
kendheid verwerven, door perfect orga
niseren en de strenge, maar rechtvaar
dige beoordeling van de Jury. Het begin 
'is gemaakt, en een goed begin. Met de 
nodige steun kan. er iets schoons uit 
groeien. 

JAARVERGADERING 
R. K. BOERINNENBOND. 

Dinsdag 10 Mei werd op Stapelen de 
jaarvergadering van de R.K. Boerinnen
bond gehouden. 's Morgens werd er in 
de St. Theresiakerk te Lennishetivel een 
H. Mis opgedragen voor de levende en
overleden leden van de R.K.B.B., terwijl
de middagbijeenkomst werd ingezet met
een _plechtig Lof in de kapel van Stape
len, waarbij de zangvereniging van de
Boerinnenbond de Latijnse gezangen uit
voerde.
Dit zangclubje, o.l.v. M. H. Schulpen, 
luisterde mèt de toneelvereniging ook 
de vergadering op, die na het Lof in de 
toneelzaal van het Missiehuis St. The
resia werd gehouden. 
De huishoudelijke agendapunten. notu
len. jaarverslag en financieel jaarverslag 
(dat een nadelig saldo van f 3,71 ver
meldde) gingen vlot onder de hamer 
door, waarna de spreker van de middag, 
Pater v. d. Elsen zijn voordracht over 
,,Opvoeding" hield, welke door alle aan
wezigen aandachtig gevolgd werd. In 
aansluiting op deze boeiende causerie, 
sprak Aalmoezenier, kapelaan Verbrug
gen, nog een kort opwekkend woord tot 
de leden. die hij aanspoordde deel te 
nemen aan de moedersretraite. 
Onmiddellijk na de pauze werd de be
stuursverkiezing aan de orde gesteld. 
Het aftredende bestuurslid A. van Abee
len-v. d. Sande werd met algemene stem
men herkozen. 
Vervolgens speelde de toneelgroep "De 
Horlepiep", waarvan de uitvoering een 
waar succes genoemd mocht worden. 
Nadat de zangvereniging nogmaals van 
zich had laten horen, dankt(; de voorzit
ster in haar slotwoord Pater v. d. Elsen 
voor zijn gloedvol betoog en M. H. 
Schulpen voor al de moeite, die deze 
zich getroost had om de vergadering een 
passende omlijsting te geven. 
Namens de toneel- en zangvereniging 
was hem door Mej. Habraken reeds een 
fraai bloemstuk aangeboden als blijk 
van erkentelijkheid voor de vele zor
gen, die hij - als regisseur en dirigent 
- aan hen had besteed.

,, Boxtels K wartierke'' 
1. 

Een nieuwe rubriek! 
Een nieuw middel om te proberen een 
schoon doel fe bereiken! 
Ik zou ook kunnen zeggen: een middel 
om nog te redden. wat er te redden valt. 
Maar zo iets mag je niet zeggen. En 
zeker niet neerschrijven. Want dan zeg
gen de mensen: hij overdrijft! 
In ieder geval, zo er hier in Boxtel iets 
te "redden" valt, dan wil deze rubriek te 
hulp snellen. 
Eén ding is zeker: ondanks de geest van 
oppervlakkigheid en van lichtzinnigheid 
die over de wereld waait, bleef ons hier 
in Boxtel nog heel veel moois bewaard. 
Zonder opschepperij mogen we zeggen: 
"Als het overal nog zo was als hier bij 
ons, dan zag de wereld er anders uit! 
Ja. dat is waar. Gedeeltelijk waar. 
Als het overal nog zo was. als hier bij 
ons ...... ! 
Maar vergeet niet: Boxtel is maar een 
heel klein plekje op de grote wereld! De 
bedorven wereldgeest omgeeft en om
zweeft ons van alle kanten! 
En de geest van de wereld dringt zo ge-
makkelijk overal door! 
Ja, ik durf het hier neerschrijven (want 
het is een publiek geheim) de geest van 
oppervlakkigheid en van lichtzinnigheid, 
de geest van genotzucht, van gemak
zucht en van materialisme heeft reeds 
kunnen doordringen tot in de huiska
mers, tot in de gezinnen, tot in d·e har
ten, Ook van Boxtelse mensen. 
Wij hier in Boxtel halen zo gemakkelijk 
de schouders op, als het gaat over an-

dere plaatsen. Over plaatsen "hoven de 
rivieren". 
Nooit zouden we willen ruilen met. bij
voorbeeld. Amsterdam. Niet zozeer van
wege de drukte en het straatrumoer. En 
ook niet op de allereerste plaats omdat 
we dan ons vrije huisje (tuintje voor en 
achter) kwijt zijn. 
Neen, als wij, Boxtelse mensen, niet wil
len ruilen met Amsterdam, dan zit ons 
vooral één ding in de kop: Hier is im
mers alles katholiek!!! 
U hebt alweer gelijk. Hier is alles katho-
liek ...... Zoqdags ! 
Dan gaan we allemaal naar de kerk. 
De thuisblijvers zijn maar een handje 
vol. Iedereen kent ze. 
Maar door de week. ..... ? 
Op het werk? Op kantoor? In de win
kel? op straat? in onze verkering? In 
onze ontspanning? In onze omgang met 
de mensen? 
Zijn we dan ook nog katholiek? Alle
maal.. .... ? 
Zit er doorheen het dagelijks leven van 
onze Boxtelse mensen, ook door de 
week nog, dat bewustzijn: hier is alles 
katholiek? 
We hadden het over Amsterdam. 
Welnu, zet U eens even naast elkaar en 

. vergelijkt: 
De grote mond en de brutaliteit van 
kinderen tegenover hun Ouders, hier. .. 
en daar. 
De baldadigheid van de straatjeugd, 
hier ...... en daar. 
Het overdreven bioscoopbezoek en de 
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OMGEVI NG 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 3 tot en met 9 Mei 1949. 
GEBOREN: Martina G. H. M. dochter 
van H. v. Houtum en P. v. Heeswijk -
Martinus J. A. M. zoon van A. A. M. 
Vlaminckx en M. A. Mols - Cornelia 
P. zoon van Th. A. de Wild en C. J. v.
Hattem - Henrica J. C. J. dochter van
]. G. v. Remunt en M. L. v. Weerdt -
Gijsbertus A. A. M. zoon van H. St.
Looijmans en A. Kluijtmans - Josephus
]. zoon van Th. Minneboo en M. M.
v. d_ Schuit - Wilhelmina H. M. doch
ter van H. W. Pennings en W. H. van
Gennip - Adrianus W. J. zoon van A.
Vorstenbosch en A. M. v. Nunen -
Maria A. dochter van J. H. Th. Bosman
en J. Wollaars - Agnes E dochter van
Fr. J. M. Baaijens en M. A. H. Clemens
- Hubertus M. M. zoon van H. P. Laus
en C. C. v. Oers - Maria J. A. doch
ter van C. J. Vissers en E. R. J. v. d. 
Heijden - Petrus J. H. M. zoon van 
M. H. N. van Summeren en C. M. v. d.
Laak - Adrianus C. J. M. zoon van M.
H. Verhagen en C. L. M. v. Rulo.
ONDERTROUWD: Johannes van Dijk 
en Jacoba van Dooremalen - Wilhel
mus de Wit en Josina W. van de Wijde
ven. 
GEHUWD: Adrianus Vugts en Hendri
ka M. van de Sançle - Antonius W. van 
Geel en Johanna A. Aarts - Josephus E. 
Schapendonk en Christiana M. van 
Esch. 
OVERLEDEN: Hendrikus. van der Meij
den, oud 82 jaren. 

GEMONDE 

FESTIVAL. 

Bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan 
der Fanfare "St. Lambertus" zal op 
Zondag 22, Hemelvaartsdag 26 en Zon
dag 29 Mei een festival gehouden wor
den. Het grote aantal deelnemende ge
zelschappen zal er toe bijdragen dat Ge
monde een drietal drukke dagen zal 
doormaken. 

Nieuwe Dienstregeling N.S. 
De nieuwe dienstregeling. die met in
gang van 15 Mei a.s. van kracht wordt, 
houdt o.a. in dat de lijn Eindhoven
Roermond-Maastricht/Heerlen en de 
verbindino Maastricht-Heerlen door het 
Geuldal, 

0

dan in electrische . exploitatie 
genomen zullen worden. 
Comfortabele electrische treinen zullen 
dan de Zuid-Oosthoek van ons land 
een snelle verbinding geven met het cen
trum en het westen. 
Een verbetering. waarnaar lang is uitge
zien en die 15 Mei een feit zal zijn. 

Voorts zal er -tussen Amsterdam en 
Maastricht en Heerlen v.v. een twee
uurdienst worden gereden met electri
sche stroomlijntreinen, die ook zullen 
stoppen te Culemborg, Geldermalsen, 
Zaltbommel, Vught en Best. Desondanks 
werd de reisduur op het gehele traject 
toch nog li,1_et. 1 uur en 8 minuten bekort. 

filmen die men "bij voorbaat" gaat zien, 
hier. ..... en daar. 
De manier waarop jonge mensen verke
ren, zich voorbereiden op het huwelijk, 
hier ...... en daar. 
De overdreven-dure (en dus onverant
woordelijke!) verjaardags- en Sinter
klaas cadeaux voor de kinderen, h,ier ... 
en daar. 
De overdreven-hoge (en dus onverant
woordelijke!) zakcent, die "nog al wat" 
ouders aan hun kinderen geven, hier ... 
en daar. 
De manier waarop sommige Vaders en 
Moeders hun kinderen opvoeden (!), 
hier...... en daar. 
En zo ga je maar door. 
Dan praten we nog helemaal niet van: 
rechtvaardigheid, onderlinge verdraag
zaamheid, naastenliefde, burenhulp, las
ter, kwaadspreken, verdachtmaking, 
broodnijd, mode, sport, lectuur. kerk
bezoek en gedrag in de kerk!, bidden 
thuis, enzovoort. enzovoort ..... . 
Begrijpt U, wat ik bedoel? 
Welnu, zet eens naast elkaar: Boxtel
Amsterdam. 
Ziet U het' verschil? Kijk goed! Want
er is een verschil! God zij dank! 
Nogwel! Maar, Boxtel, pas op! 
Eerbare en verstandige mensen uit de 
Boxtelse gemeenschap hebben me verze
kerd: ,,Als het zo doorgaat, dan duurt 
het geen tien jaar meer, of Boxtel-Am-
sterdam is precies hetzelfde ...... " 
Met als enigste verschil dan, dat er in 
Amsterdam meer mensen wonen. 
Boxtel-Amsterdam hetzelfde ...... ? 
Maar dat kán niet! 
Want hier is alles katholiek! 

P. Venantius Verweerde A.A,
Missiehuis St. Theresia.



OVERBEVOLKING DREIGT 

10.000.000 Nederlanders in 1950 en 12.000.000 in 1980 
EN IN HET JAAR TWEEDUIZEND 

WOONT DE HELFT VAN DE 
BEVOLKING IN HET WESTEN 

Het bevolkingsvraagstuk is een netelig 
vraagstuk. Het is onjuist om te menen, 
dat de bevolkingscijfers alleen de statis
tici aangaan. In de afgelopen maanden 
zijn dan ook in talrijke persorganen de
verschillende aspecten _van het bevol
kingsprobleem door mensen van de 
meest uiteenlopende vakgebieden onder 
de loupe genomen. Tegelijkertijd treden 
de grote onderlinge verschillen in gods
dienstige opvatting en wereldbeschou
wing bij de behandeling dezer materie
pijnlijk aan het licht. 
Het is daarom nuttig de cijfers waar het 
om gaat zonder al te uitvoerige beschou
wingen te vem1elden, opdat een ieder 
rustig de gelegenheid heeft de getallen, 
die al deze beroering hebben verwekt op 
zijn gemak te bestuderen. 
Natuurlijk is noch het bevolkingsvraag
stuk van de wereld, noch dat van Ne
derland een probleem van vandaag of 
gisteren. Het ligt er al veel en veel lan
ger en de "insiders" zijn zich dit welbe
wust. De aanleiding dat dit vraagstuk in 
-ons land thans "herontdekt" is, komt 
door het feit, dat Nederland dit jaar 
10 millioen inwoners zal herbergen. 
De bevolking van Nederland is snel ge
groeid, ook dat is niet iets van de laat
ste jaren. In 1829 was het inwonertal 
2.613.000, in het jaar 1899 bedroeg het 
aantal zielen 5 .104.000. Nu bekend ge
worden is, dat de bevolking van 1 Ja
nuari 1948 tot 1 Januari 1949 is toege
nomen van 9.716.000 tot 9.870.000, 
waaruit men mag concluderen, dat 
vóór 1 Januari 1950 een inwonertal van 
10.000.000 bereikt zal zijn, heeft men 
de consequenties van deze snelle be
volkingstoename weer eens onder het 
oog gezien. 

STERFTE- EN 
GEBOORTECIJFERS. 

Uit de aard der zaak wordt het groter 
of kleiner worden van een bevolking be
heerst door de sterfte- en de geboorte
cijfers. 
Het sterftecijfer is in Nederland, in ver
gelijking tot andere landen altijd zeer 
laag geweest. In het jaar 1948 stierven 
er in ons land 72.379 personen, dat komt 
neer op een sterftecijfer van 7,4 per 
1000 inwoners. Precies honderd jaar 
geleden, dus in 1848 was dit getal 31 per 
1000 inwoners. Het sterftecijfer van 7,4 
is het laagste dat ooit in ons land werd 
bereikt en het is tevens het laagste ter 
wereld. 
Alvorens de geboortecijfers aan een na
dere beschouwing te onderwerpen, is het 
van belang een ogenblik stil te staan bij 
het aantal gesloten huwelijken. In de 
vooroorlogse jaren 1936-1939 werden 
per jaar gemiddeld 69.179 huwelijken in
geschreven; het hijwelijkscijfer voor die 
jaren is 8 per 1000 inwoners. Kort 
na de oorlog is er een sterke stijging: in 
1946 werden 107.221 huwelijken vol
trokken, hetgeen een huwelijkscijfer van 
11,4 per 1000 inwoners oplevert. Hierna 
is een geleidelijke dalingewaar te nemen: 
de aantallen voor 19'H' en 1948 zijn 
respectievelijk 98.689 en 78,680 huwe
lijken, zodat het huwelijkscijfer voor 
deze jaren 10,2 respectievelijk 9 per 
1000 inwoners bedroeg. 
De lijn der geboortecijfers vertoont een 
gelijkvormig beeld. In de periode van 
1936-1939 werden per jaar gemiddeld 
174.910 kinderen geboren; het geboorte
cijfer voor die jaren is 20,3 per 1000 
inwoners. Het sterftecijfer, dat op die-
2elfde periode betrekking heeft is 8.7 
per 1000 inwoners, zodat er ook_ vo_orde oorlog in ons land een aanz1enliJK 
geboorteoverschot was. In 1946 stijgt het 

Voor de Landbouwers 
INKUILEN VAN GRAS EN KLAVER. 
Door de zeer vroege groei van onze 
kunstweiden, is er op vele be�rijven een 
overschot aan gras en klaver. 
Dit eiwitrijke voer, dat we in de winter 
zeer goed kunnen gebruiken voor onze 
melkkoeien, kunnen we in de vroege 
zomer het best conserveren in de silo. 
Een zeer goede en wel de meest toege
paste methode is die met A.l.V.-zuur, 
ofwel met melasse. 
Voor de eerste en goedkoopste methode 
heeft men per 10.000 kg voer 60 1 zuur 
nodig. De kosten hiervan bedragen on
geveer 16 gulden. Voor de tweede en 
gemakkelijkste methode heeft men per 
10.000 kg voer 500 kg melasse nodig 
(f 70,-). De melasse wordt verdund 
met een gelijke hoeveelheid water. 
Werkt men met zuur, dan moet men 
verschillende voorzichtigheidsmaatrege
len in acht nemen. 
Degene die met het zuur werkt, drage 
bij voorkeur oude kleren en rubberlaar
zen, men gebruike een oude (liefst een 
houten of stenen) ton om het zuur te 
verdunnen. 
Vooral met het onverdunde zuur uit de 
fles :chudden, zij men zeer voorzichtig. 
Het zuur wordt verdund 1 op 6, dus 1 1 
zuur op 6 1 water. Steeds strooit men het 
'jong gemaaide gras en de klaver in lagen 
door de silo en op elke 100 kg voer 4½ 1 
verdund zuur. In de bovenste lagen �e
bruikt men iets meer. In het midden van 
de silo houdt men het voer steeds hoger 
dan aan de kant. Van groot belang is 
het, dat het voer niet aan een zijde op 
de hoop gestort wordt, het moet regel
matig in lagen verspreid,, aangetrapt en 
begoten worden met het zuur. 
Een oude gieter, die gelakt is, kan hier
voor gebruikt worden. 
Komt men boven de rand van de silo, 
dan maakt men de hoop breder, zodat 
het voer buiten de rand komt. Men sta
pelt dan de hoop zo recht mogelijk op. 
Al het mogelijke moet gedaan worden 

geboortecijfer tot 30.2 per 1000 inwo
ners, doordat in dat jaar 284.456 kinde
ren het levenslicht aanschouwden. De 
berekende geboortecijfers voor de jaren 
1947 en 1948 zijn respectievelijk 27,8 
en 25,3 per 1000 inwoners. 
De sterfte van kinderen beneden het 
jaar is ten alle tijde in alle landen be
trekkelijk hoog geweest. Ook wat zijn 
zuigelingensterfte betreft heeft Neder
land echter - niet in de laatste plaats 
door zijn voortreffelijke zuigelingen-zorg 
en zijn goede hygiënische omstandig
heden - een bijzondere plaats in de 
wereld ingenomen. Voor 1948 bedroeg 
dit cijfer voor ons land 28,5 per 1000 
levend geborenen, slechts Zweden komt 
in dit opzicht met een lager cijfer, daar 
stierven slechts 25 per 1000 kinderen in 
het eerste levensjaar. 

EEN BLIK IN DE TOEKOMST. 
Wanneer er zich geen zeer' bijzondere 
omstandigheden voordoen, zal deze fan
tastisch snelle bevolkingstoename ook 
verder voortgang vinden. In zijn prae
advies voor het congres over bevolkings
vem1eerdering, dat onlangs te Amster
dam is gehouden, berekende ir Angenot, 
dat binnen 30 jaren gerekend moet wor
den op een inwonertal van 12 millioen. 
Het spreekt van zelf, dat zulk een bevol
kingsaanwas moeilijkheden van verschil
lende aard met zich meebrengt, vooral 
op het gebied van de voedselvoorzie
ning en op dat van de huisvesting, om 
slechts twee dadelijk in het oog sprin
gende vraagstukken te noemen. 
Ook ruimtelijk zullen zich problemen 
voordoen Nederland behoort immers 
thans ree

.
ds tot de dichtst bevolkte lan

den ter wereld. Het totale grondgebied 
van 33.COO vierkante kilometer is prak
tisch niet voor uitbreiding vatbaar. Om-, 
streeks 1t-CO woonden daarop 64 mensen 
per vierkante kilometer. In 1900 was dit 
getal gestegen tot 158 en in 1947 had 
ons land een bevolkingsdichtheid van 
2S2 inwoners per vierkante kilometer. 
Straks, bij een inwonertal van 12 mil
lioen, zullen er gemiddeld 365 mensen 
per vierkante kilometer in Nederland 
wonen. 
I-lierbi; doet zich het merkwaardige feit
voor, dat de bevolking niet gelijkelijk 
over :.ille delen van het land is verspreid. 
In 1947 woonde in de provincie's Noord
Holland, Zuid-Holland en Utrecht, dat 
is 0p 2/9 van de oppervlakte van het
totale Nederlandse grondgebied, 47,8% 
van de bevolking. Deze provincie's heb
ben steeds een grotere bevolkingsdicht
heid gehad dan de andere delen van het 
land, maar waar het geboortecijfer hier 
hoger is dan het landsgemiddelde en 
waar de trek van het land naar de grote 
bevolkingscentra ongetwijfeld voortgang 
zal vinden is het te verwachten, dat het 
zwaartepui,t � teeds meer naar dit gebied
zal worden verplaatst. 
In een provincie als Zeeland bijvoor
beeld sleeg de bevolking in de laatste 
honderd jaar van 90 op 147 inwoners 
per "ierkante kilometer, in Zuid-Hol
land vond in dezelfde tijd bijna 'n ver
v1crvoud;ging van de bevolkingsdicht
heid pláats: honderd jaar geleden woon
den er 193 mensen per vierkante kilo
meter, thans 788! 
Zo kan men voorzien, dat er omstreeks
het jaar 2000, dus over 50 jaar, wanneer 
Nederland 13 millioen inwoners zal tel
len, in de provincie's Noord-Holland, 

- Zuid-Holland en Utrecht de helft of 
meer dan de helft der bevolking zal 
wonen; voor Zuid-Holland zou dit een 
bevolkino-sdichtheid van 1100 mensen 
per vierl�ante k_ilometer betekenen! 
Zo is het niet ten onrechte, dat men
spreekt over het bevolkingsvraagstu�, 
want er zijn moeilijkheden te over, die 
opgelost dienen te worden. 

Dr. H. W. Scalongne. 

om scheefzakken te voorkomen. Een 
windschenn aan de windzijde is aan te 
bevelen. 
Bo.en de rand van de silo snijdt men tot 
een hoogte van 30 cm de kant bij, zo, 
dat hij precies past in de silo. Is de hoop 
30 cm gezakt, dan herhaalt men dit 
weer. 
Men werkt een silo in 2 dagen vol, dekt 
deze dan af met stro en stort er min
stens 60 cm grond op. Men bedenke, dat 
de belasting van de hoop een voorname 
factor is in 't al of niet slagen van de 
silage. Een eenvoudige overkapping heeft 
een nuttig effect, het houdt de stort
reoens uit de silo en voorkomt rotting 
la;gs de kant. 

Handelt men volgens bovenstaande 
richtlijnen, dan behoeft er nimmer een 
silo te mislukken en de verliezen aan 
voedingswaarde zullen ook veel geringer 
zijn dan bij hooien. Ook al treft men 
goed weer, want het kuilen is hiervan 
geheel onafhankelijk. M. H. 

Tuinbouw 
BONEN. 

Tijd van zaaien. - Bij vroeg zaaien ver
rotten er veel bonen. De zaaitijd is af
hankelijk van het weer en vooral van 
de temperatuur. Niet zaaien voordat 
de dagtemperatuur ongeveer 12°-18 ° C. 
bedraagt. Een boon heeft minstens 10° 

Celsius nodig om te kiemen. De zaaitijd 
valt tussen ongeveer half Mei en half 
Juni, maar nogmaals is geheel afhanke
lijk van de temperatuur. Pronkbonen 
kunnen in dit opzicht wat meer ver
dragen dan princesse- of snijbonen. 
Alle bonen hebben een hekel aan koude 
en natte grond. 
Hoe zaaien? 
Na het zaaien moeten de· bonen vocht 
opnemen om te kiemen. 
·zij moeten dus goed in aanraking wor
den gebracht met de omliggende voch
tige grond. Ligt de grond te los, dan 
volgt uitdroging. Aandrukken is dan
noodzakeliik. Ook de zaaidiepte is af-

hankelijk van de vochtigheidstoestand 
van de grond. Men bedenke verder dat 
de grond in hogere lagen wanner is dan 
in de diepere. 
De zaaidiepte zal men dus zelf dienen 
te regelen naar de omstandigheden. 
Op pollen of op rijen zaaien? 
Met de hand of met een hak wordt een 
kuiltje gemaakt van 2-4 cm diep, waar
in de zaden gelegd worden. De kuiltjes 
worden vervolgens dicht gemaakt en 
aangedrukt om uitdrogen te voorkomen. 
Het zaaien op pollen verdient de voor
keur boven de teelt op volle rijen. 
1. Minder zaad nodig.
2. Gemakkelijker uitkomen der bonen

(een aantal bij elkaar gebrachte 
planten werken zich gemakkelijker.
door de grond heen, dan ieder 
plantje afzonderlijk). 

3. Gemakkelijker schoonhouden. Bij
volle rijen heeft men veel wie<lwerk. 

4. Gemakkelijker plukken.
5. Men kan zwakke of anderszins af

wijkende planten verwijderen zonder 
dat men open stukken krijgt. 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 

Promotie-Degradatie. 
A.s. Zondag O.D.C. -Tivoli.

Voor twee verenigingen is er nog één 
wedstrijd, en voor de ande�e zijn er twee 
wedstrijden te spelen, en nog valt er 
met geen mogelijkheid te zeggen, wie 
uiteindelijk het begeerde plaatsje in de 
2e klasse zal bemachtigen. Zoals we al 
meer hebben gezegd, is het krachtsver
schil in deze promotie zo miniem, dat 
een vereniging als W.S.C., die door
gaans onderaan heeft gestaan, plotseling 
weer tot de serieuze kanshebbers is 
gaan behoren. Zo verspeelde RKC Zon
·dag j.l. een kostbaar punt aan Tivoli en 
zou nu a.s. Zondag de plaatselijke ont
moeting RKC-WSC eindigen in een 
overwinning voor \'C'SC, wat geheel niet 
tot de onmogelijkheden moet worden 
gerekend, dan bestaat er grote kans dat 
RKC, met de haven in zicht strandt. 
Voor Mulo moet het j.l. Zondag de
zelfde gewaarwording zijn geweest als 
voor ODC twee weken • geleden. ODC 
verkeerde toen in dezelfde omstandighe
den. De twee punten aan WSC ver
speeld zijn dan ook zeer kostbaar. En zo 
is de ontmoeting ODC-Tivoli a.s. Zon
dag dan ook van zeer groot belang, zou 
immers RKC verliezen, dan krijgt de 
winnaar van deze wedstrijd weer een 
go.:de kans. ODC zou bij een overwin
ning de meeste zijde spinnen, aangezien 
zij r,og een wedstrijd meer te spelen 
-heeft. Het zou uiteindelijk helemaal
geen verwondering baren als deze zware 
promotie nog een verlengstuk krijgt. 
ODC-ers, bat deze laatste kans niet
glippen. 
Het tweede elftal speelt een voorwed
sirijd tegen het tweede elftal van Best 
Vooruit. 
.De stand is nu:
R.KC.
Mulo 
w.s.c.

Tivoli 
O.D.C.

6 
7 
6 
7 
6 

3 
2 
3 
2 
2 

O.D.C.-JUNIOREN.

2 
3 
0 
1 
1 

1 
2 
3 
3 
3 

8 
7 
6 
6 
5 

11-7
10-10
6-5
8-11
6-8

De uitslagen van j.l. Zaterdag en Zon
dag zijn: 

Avanti 6-0.D.C. 9 
O.D.C. 5-0.D.C. 6

Mededeling van het bestuur: 

2-2·
1-1

Alle jongens welke vóór 1 September 
nog geen 15 jaar zijn, zullen in 6 elftal
len ingedeeld worden, waarna 'n onder
linge competitie gespeeld wordt. 
Ook de oudere spelers, welke per 1 Juni 
niet overgaan naar de senioren, worden 
in diverse elftallen opgesteld. In de vol
gende competitie worden uit deze groep 
weer 3 elftallen gevormd. 
A.s. Zondag: wedstrijd tussen de nieuwe
senioren en 'n elftal uit de junioren. 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Ons Vios -Boxtel 2- 4 
Deze vriendschappelijke wedstrijd heeft 
ons weer eens zonneklaar laten zien wat 
een productieve aanvalslinie waard is. 
Want ofschoon Ons Vios ongetwijfeld 
het' hoogste technisch gemiddelde haal
de, wist Boxtel - door een grotere slag
vaardio-heid - uiteindelijk toch met een 
beduicl�nd puntenverschil te winnen. 
Zelfs een langdurige inzinking, als Box
tel deze middag te doorworstelen kreeg, 
en twee fouten van doelman Leyten, die 
even zoveel doelpunten voor Ons Vios 
opleverden, konden Boxtel de overwin
ning niet onthouden. Waarom niet. Om
dat men een aanvalsquintet had, dat 
een tegenstander tegen de verdrukking 
in wist te verslaan. Toen Ons Vios na de 
rust immers met 2-1 de leiding had ge
nomen, leek het met Boxtel finaal ge
daan. Desondanks werd juist in de pe
riode, dat men zulks qua spel allerminst 
verdiende, de stand op gelijke voet 
gebracht met een doelpunt, waar
achter een uitroepteken diende te 
staan Hier had Ons Vios niet van terug 
en t�rwijl de Boxtelse verdediging de 
situatie volledig meester bleef in het 
verdere verloop van de wedstrijd, bracht 
de voorhoede met twee treffers de eind
stand op 2-4. 
De rood-witters blijken dus eindelijk dè 
perfecte afweer gevonden te hebben 
voor een ogenschijnlijk overwicht van de 
tegenstander: Schotvaardigheid! Een 
eigenschap, die Boxtel altijd heeft ge
mist doch die - indien men ze althans 
bindend weet te maken - nu een goe
de belofte inhoudt voor de toekomst. 

De wedstrijd. • 
Als we in deze nabeschouwing nog en
kele bijzonderheden over de wedstrijd 
willen geven, dienen we allereerst te 
vermelden, dat Boxtel in een enigszins 
gewijzigde formatie uitkwam. Nu stop
per v. d. Meyden verstek moest laten 
gaan, bezette aanvoerder Pastoor deze 

belangrijke plaats, en daar v. d. Broek 
van de midvoorplaats naar de midden
linie verhuisd was, moest de nieuweling 
Kerkhove de speerpunt vormen van de 
aanvalslinie. Kerkhove startte wel bij
zonder opvallend door Boxtel reeds in 
de eerste minuut de leiding te geven 
1-0. Deze onverwachte voorsprong
toonde Boxtel zich in het daaropvolgen
de kwartier dubbel en dwars waard, 
want het spel van de roodwitters munt
te toen uit in gevaarlijke en overrom
pelende snelheid. 
Al te gauw echter ri10est dit frisse aan
valsspel plaats maken voor het initiatief
volle combinatiespel van Ons Vios. Box
tel stelde daar slechts een pover, onsa
menhangend spelletje voetbal tegenover, 
dat de tegenstander ruimschoots de ge
legenheid gaf zich allengs te herstellen 
en het heft volledig in handen te nemen. 
Toch moest Leyten nog een kapitale
blunder maken om de Tilburgers de ge
lijkmaker te bezorgen. 1-1. Met deze 
stand werd gedraaid. Ook na de rust 
bleef Ons Vios aanvankelijk nog het 
beste van het spel behouden. Doelman 
Leyten honoreerde dit overwicht door 
op zijn off-day een tweede steekje te 
laten vallen 2-1. 
Toen speelden de voorwaartsen van
Boxtel weer even voor wat ze waard 
waren: v. d. Plas bracht met een felle 
schuiver in de uiterste hoek de partijen 
in evenwi,ht, Kerkhove liet even later 
zijn tweede en Boxtels derde doelpunt 
noteren en linksbuiten Van Heesch kan
jerde no. 4 in de touwen van Ons Vios, 
waarmee het pleit onherroepelijk be-
Zondag 15 Mei: P.S.V.-comb. -Boxtel 1

12 uur. 

D.V.G. - D.S.V. (St. Anthonis) 4-0.
In een uiterst sportieve wedstrijd heeft 
DVG zich Zondag j.l. in Liempde de 
meerdere getoond van DSV uit St. 
Anthonis. 
Vanaf de aftrap zet DVG een offensief
in. Maar het duurt nog enige tijd voor 
zij de score opent. Vele harde schoten 
gaan over of .naast en in het derde ge
val is de keeper van DSV steeds op zijn
post. Na 14 minuten vuurt de DVG
linksbinnen een kogel af, de keeper slaat 
de bal nog uit zijn doel, maar juist voor 
de voeten van de aanstormende rechts
buiten, die hem geen schijn van kans 
geeft. 1-0. Ofschoon DVG blijft aan
vallen, duurt het, dank zij het goede spel 
van de DSV-achterhoe<le, nog tot 7 
minuten voor de rust eer de DVG
rechtsbinnen de voorsprong kan vergro
ten 2-0. Enige ogenblikken later ver
dwijnt de bal via de voet van de mid
denvoor voor de derde maal in de tou
wen. Na de thee heeft DSV haar op
stelling enigszins gewijzigd. De rechts
back gaat rechtsbinnen spelen, waardoor 
de aanval wel enigszins sterker wordt. 
De DVG-achterhoede weet het gevaar 
echter telkens te keren. Na een kwartier 
vergroot de DVG-middenvoor opnieuw 
de voorsprong. In de clan volgende 
periode gaat het spel iets meer op en 
neer, hoewel de DVG-voorhoede ge
vaarlijker blijft dan die van DSV, want 
herhaaldelijk moet de St. Anthonis-doel
man handelend optreden, wat hij dan 
ook prima doet. Ofschoon DSV een 
grote achterstand heeft, blijven zij hard
nekkig aanvallen, om te trachten nog de 
eer te redden. Hierin slagen zij echter 
riiet, ofschoon zij dit wel verdiend 
hebben. 
Met dit alles heeft DVG thans haar 4de
klasserschap behouden, met nog een 

wedstrijd te spelen. En wel uit tegen 
Ravenstein, welke aanstaande Zondag 
gespeeld zal worden. 
De stand is nu: 
D.V.G. 5 4 1 0 9 20-7 
Volkel 5 2 2 1 6 11-13
D.S.V. 5 1 2 2 .4 11-13
Ravenstein 5 0 1 4 1 6-15 
BOXTELSE BILJART BOND. 
Zondag j.l. eindigden de Pers. kampioen
schappen 4e klasse, welke gespeeld 
�erden i_n ,,'t Clublokaal van Biljartver.
,, t Hoek1e . 
Na spannende en sportief gespeelde 
wedstrijden, wist de Heer Puijn van "De 
Witte Muis" beslag te leggen op de 
hoogste titel, n.l. kampioen der 4e klasse 
meteen alg. gem. van 2,74. 
Voorwaar een behoorlijke prestatie in de 
4e klasse. De eindstand luidt: 
J. Puijn 525 191 3,75 18 2.74 
K. Laak 483 212 2.88 12 2.27 
J. v. d. Langenberg 484 240 2.50 15 2.01
C. Leyten 448 233 2.20 13 1.92 
H.v. d.Langenberg 404 212 2.67 13 1.90
M. Brekelmans 423 226 2.14 12 1.87
H. Leijten 456 256 2.88 13 1.78 
D. Driessen 375 242 2.34 15 1.54 
Betekenis der cijfers: 1 e kol. carb.; 2e 
kol.: beurten; 3e kolom:. hoogste gem. 
in een partij; 4e kol.: hoogste serie; 5e 
kol. : algemeen gemiddelde. 

De prijsuitreiking zowel voor club- als 
Pers. Kampioenschappen, vindt plaats 
in Café Geeris op Maandag 16 Mei om 
half 8. Zorgt allen tijdig aanwezig 
te zijn. 

PAROCHIE-AGENDA 

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. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

4e Zondag na Pasen. 
15 Mei 1949. 

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. 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. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Gedurende deze week is het iedere 
avond Lof met rozenhoedje vanwege de 
Meimaand. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van halt 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 Wilhelmina v. d. Meijden; z.a. 
gel. mndst. voor Maria van Ham-van 
Erp. H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Pe
trus Martinus Voets vanwege de K.A.B. 
om half 8 gel. jrgt. voor Andries van 
Abeel en; z.a. gel. mn<lst. voor Elizabeth 
Peeters-Maas; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Wilhelmina v. d. Anker-Brands; 
om half 9 gez. jrgt. voor Franciscus v. 
d. Wiel en Elizabeth van Rumund de
hsvr.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Cornelis v. d. Wiel; z.a. gel. mndst. 

Ervaringen van een schoolarts 
XIII. 

Hoe gro<;>_t he_t aandeel van de huid ook 
moge z11n 111 de regeling van de 
lichaamswarmte en met name in het af
scheiden van vocht door het zweten, in 
dit laatste opzicht is zij niet het belang
rijkste orgaan. 
De vochtuitscheiding geschiedt door de 
nieren en verder door de blaas. 
De lichaamswarmte heeft ook hierop een 
belangrijke invloed en speciaal een plot
selinge afkoeling of langdurige afkoeling 
geeft aanleiding tot stoornissen. 
Het ingewikkelde mechanisme van de 
blaas vertoont vooral bij kinderen bij
zondere moeilijkheden. Wij kunnen 
deze beter in het vertrouwelijke praatje 
met de moeders bespreken dan in een 
algemeen overzicht over onze ervarin
gen met schoolkinderen. Maar er is een 
belangrijke omstandigheid aan 't school
gaan verbonden, die wij menen te moe
ten bespreken in het algemeen belang. 
Zoals gezegd oefent langdurige afkoe
ling een nadelige invloed uit op de 
vochtuitschei<ling en op de blaasfunctie. 
Veel kinderen gevoelen in de koude een 
abnormale grote aandrang tot urineren,; 
dat wil zeggen tot herhaaldelijke en dus 
telkens kleine plasjes. Op school behoort 
deze aandrang zo normaal mogelijk ge
regeld te zijn, waarover wij. thans niet 
nader willen mede regelen. Er is zo iets 
van massale suggestie, als vrijwel alle 
kindertjes, vooral de kleinste groepsge
wijze, een "kleine boodschap doen". De 
voordelen daarvan zijn voor de orde 
groter dan de nadelen, maar er zijn toch 
ook nadelen. 
Een daarvan is juist de regelmaat, omdat 
er omstandigheden kunnen zijn, die een 
verhoogde aandrang opwekken; want in 
het schema van de orde past het niet om 
individueel van die kleine boodschapjes 
te gaan doen. Accoord, wij begrijpen dat 
volkomen; uitzonderingen zullen heus 
wel een extra gelegenheid veroveren. 
Kunnen wij nu die goede regelmaat be
vorderen? Zijn er omstandigheden, die 
nadelig werken en die voorkomen kun
nen worden? 
Ja, dat is het slechte schoeisel met de 
natte en dus koude voeten, die een te 
langdurige afkoeling veroorzaken met al 
de genoemde gevolgen voor de blaas
functie en eventueel nierwerking. 
Wij weten allen, dat vele kinderen ver 
van school wonen en bijna niet met 
droge voeten op school aankomen. Bo
vendien kan het schoeisel niet altijd hele-

maal ondoorgankelijk blijven voor vocht. 
Toch kunnen gummi-laarsjes uitsteken
de diensten bewijzen en zijn klompen in 
dit opzicht betrouwbaarder dan
schoenen. 
Wij zullen dit belangrijke onderwerp 
van de hygiëne niet helemaal bespreken, 
want ook hier stelt de orde op school 
haar eisen. 
Wij menen echter een voorstel te mo
gen doen, dat zowel voor het kind als;
voor de school alle nadelen opheft. 
Laat ieder kind op school een apart 
schoeisel dragen; dat is een pantoffel of 
muiltje in welke vorm dan ook of een
stel oude, maar droge klompjes. Dit mid
del wordt reeds op vele scholen toege
past en geeft geen moeilijkheden. Het is 
een kwestie van gewoonte en deze goe
de gewoonte kost heel weinig tijd of 
inspanning. 
Goed,· zult U zeggen, maar dan blijven 
natte kousjes of sokjes toch nat! Natu�_r
lijk moet het schoeisel zo dicht mogeh1k 
zijn, maar het kind krijgt in een pantof
fel warme voeten. Natte kousen of sok
ken kunnen thuis verwisseld worden. 
ook al kost dat weer bijzondere zorg. 
Moeders weten dat allemaal best, maar· 
wij weten, dat zij alles harerzijds zullen 
doen als zij in hun zorgen geholpen 
worden. 
Er is nog een bijzonder groot voordeel 
aan de aparte schoolkleding voor de voet. 
De klaslokalen worden veel schoner ge
houden en de kinderen leren om hun
nerzijds mede te werken aan de reinheid 
op school. . . Hoofdzaak echter is, dat het stil zitten 
met natte en koude voeten voorkomen 
wordt. Daarom zijn wij er voorst_and�r
van, dat met uiterste nauwkeung��td 
gelet wordt op een degelijke afslmtmg 
van koude en nat voor de voeten. Voor-

� al bij meisjes ko�en af�ijkingen voor 
(nierbekkenontstekmg), die zeer -�ard
nekkig zijn en op de duur scha�ehik en
steeds gevaar geven voor plotselmge ver
ergering. 
Moeders, kleedt uw kinderen d�� warm 
aan de voeten en aan de onderz11de van 
het lichaam. Gij voorkomt daarmed� veel meer aanleiding tot "kouvatten 
dan met een volkomen afsluiting aan 
hoofd en hals. 
Wij beëindigen hiermede onze 1?espre
king over de hyg!�ne van voedmg �n 
kleding maar blt1ven gaarne bereid 
eventu�le vragen of opmerkingen uwer
zijds te beantwoorden. 

J. B. DEELEN. 



voor Jacobus v. d. Broek; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa; Om 

• "half 8 gel. jrgt. voor Agnes Moors-v. d. 
Broek; z.a. gel. mndst. voor Godefridus 
van Oirschot; H. Hartaltaar gel. H. Mis .
voor Henrica van Stekelenburg-van Du
ren; om half 9 gez. mndst. voor Jo
hanna TI1euwkens-van Dijk. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Lambertus v. d. Wiel; z.a. gel.
H. Mis voor Josephus v. d. Laar van
wege zijn medearbeiders; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Petrus Baayens in de 
parochie van het H. Hart overleden; 
om half 8 gel. H. Mis voor onze jon
gens in Indië vanwege Maria's Biddend 
Leger ; z.a. gel. H. Mis voor Constant 
van Kleef vanwege Directie en personeel 
van Bogaerts Cartonnagefabrieken; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria van 

Dorst-v. d. Eerden te 's Bosch overleden; 
om half 9 gez. mndst. voor Johanna 
Smits-Zevens. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
H. Mis voor Adriana van Rumund-Ke
telaars; z.a. gel. mndst. voor Christina 
v. d. Heuvel; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Josephus v. d. Laar vanwege zijn 
mede-arbeiders; om half 8 gel. mndst. 
voor Johannes van Houtum; z.a. gel. H. 
Mis voor Martinus Giesbers; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Anna Verrijt-Nijs
sen; om half 9 gel. H. Mis voor Eliza
beth Timmermans te Schijndel over
leden. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Anna van Lieshout; z.a. gel. 
mndst. voor Anna van der Hal-Spaan; 
H. Hartaltaar 0el. 1-1. Mis voor Cornelis
v. d. Besselaar; om half 8 gel. H. Mis
voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel. 
mndst. voor Anna van Liempdt; I-1.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Jo Bergman 
vanwege de H.K.W.; om half 9 gel. I-1. 
Mis voor Alfonsus van Vlerken.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Amoldus van Leeuwen; z.a. 
gel. mndst. voor Maria van Boxtel-Leer
makers; H. I-lartaltaar gel. H. Mis voor 

<le overleden familie Koster-de Bresser;
om half 8 gel. mndst. voor Christina 
Diessen; z.a. gel. mndst. voor Josephus 
v. d. Laar; H. Hartaltaar gel. H. Mis
tot bizondere intentie; om half 9 gez. 
jrgt. voor Maria v. d. Wiel. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don
derdag gel. H. Mis voor Petrus van 
Zaaien; Vrijdag gel. H. Mis tot b izon
dere intentie; Zaterdag gel. mndst. voor 
Petrus van Zaaien. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Martinus Antonius 
Voets, geb. en won. in deze parochie en 

Lamberdina Cornelia Smetsers, geb. te 
Oisterwijk en won. te Tilburg; Hubertus 
Maria Clemens, geb. te Sittard en won. 
in deze parochie en Johanna Cornelia v. 
d. Berg, geb. te Tilburg en won. in de
par. van het H. Sacrament te Tilburg, 
waarvan heden de te afkondiging ge
schiedt. Gerardus Johannes Damen, geb. 
te Kerkrade en won. te Best en Henrica 
Maria van der Horst geb. en won. in 
deze paroc;hie; Hendricus Boeren, geb. 
te St. Oedenrode en won. in deze pa
rochie, weduwnaar van Johanna Maria 
van der Staak, en Anna van Ham, wed. 
van Wilhelmus v. d. Heuvel, geb. te 
Liempde en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen, waarin 
n iet is gedispenseerd, ten spoedigste aan 
<le pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

4e Zondag na Pasen. 
15 Mei 1949. 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9 en om half 11 de hoogmis. 

Onder de Missen van 7 en 8 uur H. 
Communie voor de leden van de H. Fa
milie voor Moeders en Gehuwde 
Vrouwen. 

De eerste schaal gaat voor de kerk, 
-en de tweede voor de bijzondere noden. 

Buiten aan de kerk wordt op deze 
.derde Zondag van de maand gecollec
teerd voor het Katholiek Tirnisfront. 

Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 

Gedurende de week iedere avond Lof 
om half 8 ter ere van de H. Maagd: 
Maandag, Woensdag en Vrijdag met 
volkszang. 

Vrijdagavond om 8 uur repetitie voor 
<le zangeressen van de H. Familie voor 
meisjes. 

ZONDAG: 6 uur Ld. tot zekere in
tentie (Z.); 7 uur Ld. voor het geestelijk 
-en tijdelijk welzijn van onze parochie; 8 
uur Ld. voor Adriana van Hees-Verwe
tering, v.w. de H. Familie voor Moeders; 
kwart over 9 l.d. voor Cornelis de Bie, 
v.w. de Broederschap van het H. Bloed; 
half 11 Hoogmis, voor Piet Baayens, als 
prefect en weldoener van de H. Familie. 

MAANDAG, 16 Mei: 7 uur l.d. voor 
Mevrouw Maria Hendriks-Spierings, 
Mariaaltaar Ld. voor Mej. Allegonda 
Spierings-v. d. Boer; Familiealtaar l.d. 
voor Mej. Johanna Theeuwkens-v. Dijk; 
kwart voor 8 Lj. voor Everdina v. d. 
Bogaard-Eikemans; zijaltaar l.d. voor 
Josephus van Zon; half 9 gez. d. tot bij
zondere intentie (S). 

DINSDAG, 17 Mei: 7 uur l.d. voor 
Rosalia Hermes-Schüller; Mariaaltaar 

l.d. voor de overleden familie van Grins
ven-van Gouw; Familiealtaar l.j. voor
Adrianus Pijnenburg; kwart voor 8 l.d. 
voor Cornelis Baayens; zijaltaar l.d. voor
Lambertus Baay_ens; half 9 l.d. uit dank
baarheid (G). 

WOENSDAG, 18 Mei: 7 uur I.m. 
voor Maria van Roosmalen-Smits; Ma
riaaltaar_ l.d. voor Lies de Kort-van der 
Elst, v.w. directie en kantoorpersoneel 
fabriek van Geel; Familiealtaar l.j. voor 
Herman Akkermans; kwart voor 8 l.d. 
voor Henricus Johannes Rooyakkers, 
v.w. echtgenote en kinderen; zijaltaar
l.i. voor Lambertus van Tricht; half 9
gez. d. voor Hendricus van Drunen. 

DONDERDAG, 19 Mei: 7 uur I.m. 
voor Maria de Louw-vàn Liempt; zij
altaar Ld. voor Wim van Eyndhoven, 
v.w. Postpersoneel Boxtel en omgeving;
kwart voor 8 Ld. voor Constant van 
Kleef,· v.w. de buurt; zijaltaar Ld. voor 
Constant van Kleef, v.w. Kath. Thuis-

front; half 9 l.d. voor Jan van Susante 
ui! dankbaarheid; half 10 gez. huwelijks
mis. 
. VRIJDAG, 20 Mei : 7 uur pl. gez.
J. voor Theodorus v. d. Sande; Maria
altaar l.d. voor Jacobus van Grinsven en 

Josina van Grinsven z.e.; Familiealtaar 
I.m. voor Adrianus Willems; kwart voor 
8 I.m. voor Jan Raaymakers; zijaltaar 

l.d. voor Frans Veroude, v.w. Spoorweg
personeel afd. weg & werken; half 9 l.d. 
voor de overleden Familie van Run. 

ZATERDAG, 21 Mei: 7 uur I.m. voor 
Johan van de Nosterum; Mariaaltaar 
I.m. voor Wilhelmus Versantvoort • Fa
miliealtaar I.m. voor Joannes Hem;anus
Bax; kwart voor 8 l.d. voor Petrus 
Baayens; zijaltaar l.d. voor Catharina 
Baayens-van Strijthoven; half 9 gef. gez.
j. voor de Zeereerwaarde Pater Augus
tinus Hubertus van Susante. 
PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 

4e Zonda<? na Pas�n. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Adriana Schellekens 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor I-lenricus v. d. Wijst. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor CornelisVerhagen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt voor Maria Wagenaars; 10 uur gez. Huwelijksmis. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henrica Vervoort; half 10 gez. huwelijksmis. VRIJDAG: half 8 jrgt voor Petrus Vervoort. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Marinus v. d. Boogaard en Mechlina de hsvr Deze week zullen geschieden,· Maandag H. Mis voor Theodorus Huy: bers in Indië overleden. Dinsdag mndst. voor Henrica Manders. Woensdag H. Mis voor overleden familie Jansen en de Bie. Donderdag H. Mis overleden familie Hulsen en Schellekens. Vrijdag H. Mis voor de heer Frans Maas Retraitepenning. Zaterdag H. Mis voo� Josephus

0
Mutsers, Retraitepenning. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

4e Zondag na Pasen. 
15 Mei 1949 

Zondag: 7 uur H. Mis voor J�sephus v. 
Son, 111 de parochie v. d. H. Petrus te 
Boxtel overleden; half 9 I-1. Mis voor 
Cornelis v. Kessel, in de parochie v. J. 
H. Petrus te Boxtel overleden• 1 O uur
Hoogmis voor de parochianen.' De ei>r
ste schaal is voor Z. H. de Paus wegens 
St. P1eterspenn1ng. De 2de schaal is 

• voor B.t:J. Half 3 Lof met rozenhoedje
om God s zegeningen af te smeken over 
,,Orion" en de kapel van Stapelen. 
MAAt-:JDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
bu?rlm "de acht Zaligheden" voor Joh.
Willems; 8 uur gez. mndst. voor Maria
:'1aas-v. d. Langenberg. 
s A�onds van 8 tot 9 uur houdt het pa

rochiaal Kerkbestuur zitting in de spreek
kamer van "Orion" inzake inning van 
botergelden bij de laatste afrekening van 
de maand Mei: Volgens contract n.l. 
worden de aangeslotenen aan de boter
fabriek bij de halfjaarlijkse afrekenino 
vriendelijk verzocht een pond boterget 
den per koe af te staan in het belang 
der parochie. Ons Kerkbestuur zal zor
gen voor billijke regeling. Wij willen ho
pen, dat allen hieraan zullen voldoen. 
Mocht iemand nog iets nader daarom
trent willen vernemen, is hii daartoe in 
staat alsdan in "Orion". 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Hendrikus 
v. d. Loo; 8 uur geen H. Mis; 9 uur gez.
1-1. Mis tot bijzondere intentie. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
de buurt voor Harry v. Dijk in Indo 
nesië overleden. Hierbij wordt de kerl< 
met 'n kaars vereerd; 8 uur H. Mis tot 
bijzondere intentie. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Gijs
bertus v. Beers; 8 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Wilh. de 
Bresser en Gerardina v. d. Linden hsvr.; 
8 uur wekelijkse H. Mis voor mej. Anna 
Maria Pijnenburg-v. d. Sande. 
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; 8 uur gez. 
jrgt. voor Cornelia de Groot-v. Roos
malen. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot. 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen af te sme
ken over het H. Jaar v. Z. H. de Paus 
en de verenigingen op katliolieke grond
slag. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Theodorus J-luyberts bij Ambara
wa en Marinus Berends te 's Hertogen
bosch overleden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Martinus v. Pinksteren uit 
de parochie van het H. Hart en. Wilhel
mina v. Roosmalen uit deze parochie, 
beiden te Boxtel, waarvan heden de 3de 
afkondiging geschiedt. 
Elders zullen geschieden: een H. Mis op 
Donderdag vanwege Godvruchtige Ver
eniging ter ere v. d. H. Theresia tot in
tentie v. d. leden, en wekelijkse H. Mis 
voor Theodorus Huyberts. 
De zelatricen van de Godvruchtige ver
eniging ter ere v. d. H. Theresia worden 

vriendelijk verzocht om de halfjaarlijkse 
contributie der leden op te halen. 
Bij de uitvaartplechtigheden van Marinus 
Berends heeft Nelly Dekkers opgehaald 
voor de Missief 5,50. 
Door het H. Doopsel zijn kinderen van 
God geworden Adrianus W. J. Vorsten
bosch en Maria ]. A. Vissers. Moge God 
hen bewaren. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

4e Zondag na Pasen. 
15 Mei 1949. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l. mndst. voor Adr. v. 
Berkel; 10 uur z.j. voor Anna Maria 
Mart. v. Gerwen; 3 uur Lof, daarna 
Meisjescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. voor de vruch
ten der aarde vanwege Dorp; half 8 z.j. 
voor Wilh. v. Abeelen; 8 uur I.m. voor 
Joh. Bakx. 
DINSDAG: 7 uur I.m. voor Anna Wey
mer; 8 uur z. m. tot bijz. intentie; 9 uur 
z. huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh.

v. d. Sande; half 8 z.j. voor Elisabeth
Wilh. v. Abeelen; 8 uur 1. mndst. voor 
Mart. v. Drunen. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Gerardus 
van den Akker; 8 uur H. Mis voor Jaco
bus van Zeeland. 4e Zondag na Pasen. 

DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Maria
v. Abeel en; 8 uur l. mndst. voor Gerar
dina v. d. Koevering; half 10 z. huwe
lijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Johanna v.
Abeel en; half 8 z.j. voor Albertus v. d. 
Berk; 8 uur I.m. tot bijz. intentie. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Ever
dina Corn. Quinten; half 8 z.j. voor Joh. 
v. Abeelen; 8 uur l.j. voor Ger. v. Erp.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Wilhelmina 
Ger. v. Erp; 8 uur I.m. tot welzijn der 
par.; 10 uur z.j. voor Amolda Albertus 
v. d. Berk.

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor de versiering in de 
Meimaand, derde voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
Dinsdag om 9 uur Kindsheid-Mis De 
gelovigen worden verzocht de banken 
voor Je kinderen vrij te laten. Onder de 
H. Mis korte toespraak en kinderzegen;
daarna opdracht aan het Kindje Jesus 
en lied. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Catha
rina van Zeeland-v. d. Meyden; 8 uur 
1-1 Mis voor de levende leden Br. H.
C�rnelis Bokhoven.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van 
Rulo; H. Mis voor Hendricus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag t 5 Mei, 4de Zondag na Pasen. 
Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
De gehele week om 8 uur Marialof. 
ZONDAG: 7 uur 1-1. Mis voor over
leden ouders Doggen en Laarman; half 8 
voor overleden leden der familie Hen
ket; 10 uur H. Mis bij gelegenheid van 
het 40-jarig huwelijksfeest van van 
Breugel. 

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Maria Jan 
Maas. Zaterdag 7 uur I.m. voor Joh. v. 
Kempen. 

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. 
Deze week iedere avond om half 8
Lof vanwege de Meimaand. 

Vrijdag onder de H. Mis van 8 uur al
gemene I-1. Communie der kinderen; de 
meisjes komen biechten Woensdagmor
gen 8 uur, de jongens Donderdagmorgen 
8 uur. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
drica Kerkhof-v. Heeswijk; half 9 1-1. 
Mis voor de militairen in Indonesië en 
elders; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. 

MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker. 
DINSDAG: 7 uur voor Wlhelmus Jon
kers en Johanna Giesen. 

Deze week zullen de kerkmeesters rond
gaan om het kerkegeld. 
Donderdag omgang om eieren in Kaste-
ren en Savendonk. 
Donderdag- en Zaterdagavond om half 
8 Lof ter ere van 0. L. Vrouw; na het 
Lof te zingen: Donderdag lied no. 5, 
Zaterdag lied no. 6. 
Gedoopt: Adriana Martina Maria doch
ter van Marinus v. Houtum-Schelle; An
na Maria Cornelia dochter van TI1eod. 
Legius-v. Driel; Corn. Henr. Joh. Maria 
zoon van Joh. Schoenmakers-Smulders. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
dricus v. d. Meyden te Boxtel overleden; 
9 uur gez. H. Mis voor Bijz. Intentie. 
DINSDAG: 7 uur gez. jrgt vaor Maria
van Rulo-v. Dongen; 9 uur H. Mis voor 
de leden van de H. Kindsheid. 
WOENSf;AG: 7 uur jrgt. voor Adria
nus van den Akker; 8 uur 1-1. Mis voor 
de O'lf:rl. leden van de Br. H. Cornelis 
Bokhoven. 

WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de 
Voortplanting des Geloofs; half 8 voor 
Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur ter ere van de H. 
Gerardus. 
VRIJDAG: 7 uur voor overleden familie 
Schuurmans-van Kasteren. Op Maria
altaar: uit dankbaarheid ter ere van 
0. L. Vrouw van de Bosch; half 8 tot
bijzondere intentie.DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 

Hendricus Spooren; 8 uur jrgt. voor 

Maria van de Akker-v. Zeeland. 
ZATERDAG: half 8 ter ere van de 1-1. 
Gerardus. 

Voor de belangstelling door 
vrienden, kennissen, buurt
bewoners en personeel der 
Firma I-lerzbergen betoond 
bij ziekte en overlijden van 
onze dierbare Echtgenoot 
en Vader 
Godefridus van Oirschot 
betuigen wij bij deze onze 
welgemeende dank. 

Wed. B. v. Oirschot-
v. Beers en kinderen 

Eindhovenseweg 10. 

Langs deze weg betuigen 
wij onze hartelijke dank 
aan H.H. Geestelijken, fa
milieleden, buurtbewoners, 
Kajotters, Katholiek Thuis
front, vrienden, kennissen 
en allen, die hun belang
stelling toonden bij de 
Plechtige Uitvaartdienst 
voor onze Zoon en Broer 

THEODORUS. 
Fam. Huijberts. 

Lennisheuvel 40. 

Hartelijk dank voor de buiten
gewone belangstelling onder
vonden bij mijn thuiskomst in 
het vaderland, vooral aan Ka
tholiek Thuisfront, de Gilden
bondsharmonie, Spaarvereni
ging, Familie, Buurtbewoners,, 
Vrienden en Kennissen 

Sold. G. J. JANSSEN. 

Te koop wegens overcompleet 
i.g.s.z. meubelen, w.o. tafel
met stoelen, 2-pers. ledikant 
met spiraalmatras en veren 
bed, waskast, mantelkacheltje, 
gasgeyser, waterfilter, mangel, 
enz. Tevens z.g.a.n. paarden
tuig, prima kwaliteit en 200 
hardgebakken gele tegels. Bos
scheweg 55. 

Bejaarde Dame zoekt tegen 
15 Juni Zit-Slaapkamer, met 
of zonder pension. Eigen bed. 
Brieven onder no. 20. 

Te koop: eiken huiskamer
ameublement,. zo goed als 
nieuw, dressoir, 2 fauteuils, 4 
stoelen en tafel f 200,-, ·1 
eiken spiegel, zo goed als 
nieuw, 2-pits gasstel, zo goed 
als nieuw, slaapkamerlamp, 
nieuw. v. Oirschot, Eindho
venseweg 10, Boxtel. 
Gevraagd: Net meisje voor 
dag of dag en nacht. 
Bij J. van Asveldt-de Koning, 
Wilhelminastraat 2. 
Uit voorraad leverbaar orig. 
zaaimais. Fa. Gebr. van Oers, 
Breukelsestraat 112, Eindho
venseweg 28. 

Gevraagd: bekwaam huis
naaister. Mevrouw Verhuist, 
Stationstraat 36. 
Te koop een plattebuiskachel 
i.z.g.s. A. ]. v. Kuringen, Bos
scheweg 125. 

Te koop een toom beste 
biggen bij I-1. Pijnenburg, 
Liempde, Kasteren B 29. 
Te koop: Een tweedehands 
herenrijwiel met zo goed als 
nieuwe banden. Te bevragen 
Bosscheweg 115. 
Te koop: dames- en heren
rijwiel, geheel uitgerust. 
Wilhelminastraat 22 

Te koop een nieu,ve was
machinemotor. Jos de Jong, 
Mijlstraat 22. 
Stalling aangeboden voor 2 
luxe-wagens. Bosscheweg 55. 

!'ae�;�:r��:� 3 9 8 
onder nr. 

H. Waals•Timmermans

Café "Spoorzicht'' 
Prins Hendrikstraat 92 

Wederopbouwplan Zwaanse Brug 
De Burgemeester van Boxtel maakt bekend : 

dat vanaf MAANDAG 16 MEI 1949 ter gemeentesecretarie 
(afdeling Algemene Zaken) voor eenieder ter inzage is neer
gelegd het besluit van het College van Algemene Commis
sarissen voor de Wederopbouw van 21 April 1949, nr. 115 
tot wijziging van het basisplan voor de wederopbouw van 
de omgeving Zwaansebrug, met bijbehorende gewaarmerkte 
bescheiden. 
BOXTEL, 12 Mei 1949. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

DE zaak met 

DE service. 
WIJ helpen U desgewenst 
met een betalingsregeling, 
die aanpast aan de moeillJke 
tijdsomstandigheden. Even• 
tueel rullen wij Uw oude 
stofzuiger in. 

Landbouwers 
VERZEKERT 
ook uw GEWASSEN tegen 

Hagelschade 
Opgave kan nog geschieden 

Molenstraat 14 Boxtel 
Agent. Hagelverzekering 

van de N.C.B. 

HET ZUIYELHUIS 
maakt U het wonen ' ' 
in de nieuwe wijk 
gemakkelljk ■ ■ 

Xuatiteüs 

Zuivelproducten 
worden In de wijk dagelljks 
op vaste tijd thuis bezorgd 

Melk, Boter, Kaas, Slag
room, Eieren en Nutricia• 
artikelen eteeds VER 5 
VOORRADIG 

J. J. WAGENAARS 

Ridder van Cuykstraat 1 

Dr. Hoek's Vereniging 
AFD. WIT-GELE KRUIS BOXTEL 

Algemene Ledenvergadering 
OP D I N S D A G  17 MEI 1949 's AVONDS OM 8 UUR 

IN DE FOYER VAN DE ARK. 
AGENDA: Jaarverslagen van Secretaris en Penningmeester 
over 1948. Bestuursverkiezing: aan de beurt van aftreden zijn 
de heren: C. Hoek (Voorzitter), W. Weyers (Penningmees
ter) en A. Witteveen, die allen wederom herkiesbaar zijn. 
Candidaten, door de leden te stellen, kunnen schriftelijk 
ingediend worden bij de Voorzitter: Bosscheweg 28, Boxtel. 
Daar de leden geen gebruik maken van de lakens en slopen, 
die de vereniging voor uitleen ter beschikking stelt, zullen 
deze lakens en slopen zonder punten op deze algemene ver
gadering aan de leden worden verkocht tegen kostprijs. 
Lidmaatschapskaart meebrengen. 

HET BESTUUR. 

Openbare Verkoping 
van Fabrieksgebouw met Directeurs== 
woning en Inventaris der Zuivelfabriek 

St. Lambertus te Gemonde. 

Notaris P. Mertens te Boxtel, 
zal in Café VERBRUGGEN te GEMONDE B 42. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
1. Voor TOEWIJZING op DINSDAG 17 MEI 1949 nam.
2 Uli� 
Koop. 1. Het solied gebouwde, goed onderhouden en
gunstig in de kom van het dorp gelegen fabrieksgebouw,
waarin kantoor, met erf te Gemonde B 59, groot ongeveer 
11.90 aren, kadaster deel van St. Michielsgestel, sectie D
nr. 1195. Het pand is geschikt voor alle industriële doelein
den en bevat: kantoor, laboratorium, lokaal voor melkont
vangst, bordes, centrifugelokaal, karne- en roomzuurlokaal, 
boterkelder, machinekamer, ketelhuis en fabrieksschoorsteen.
Ingezet op f 4000, - . 
Koop. 2. De naast koop l gelegen, hecht gebouwde en
keurig onderhouden directeurswoning met tuin te Gemonde
I; 58 oroot ongeveer 7.20 aren, kadaster St. Michielsgestel, 
secti� D nr. 1152 en deel van nr. 1195. Het pand is voor
zien van leiding voor water, electriciteit, en bevat: gang, 
voorkamer, 2 kamers en suite, keuken, bijkeuken, berg
plaats, kelder, 4 slaapkamers en zolder. Ingezet op f 7100, - . 
Koop 3. Massa van de kopen 1 en 2. Ingezet op f 20.000, - . 
Aanvaarding: Koop 1 bij betaling koopsom, na ontruiming
machinerieën; Koop 2 op l 1 Maart 1950. Lasten voor kopers
vanaf l Juli 1949. 
II. Op DINSDAG 17 MEI 1949 nam. 3 uur, na de toewij
zing van het vast goed: 
De in koop l aanwezige fabrieks- en kantoorinventaris, als:
O.M. bascule, platform, Gedo 150 kg met ijkplaatje, 3 bussen
met 2 ventiels 2 melkkranen met tussenleiding 19471 uit
drupapparaat; V.M. bascule Gedo 250 kg met ijkplaatje vert. 
kop. weegbank met ventiel 1946; vuilbepalingstoestel met 
motor v. Doorn, Rex-apparaat; open melktank 40001. r.v.staal, 
Fabr. v. d. Made en de Vries enkelw. met kranen 19481 
geh. ges!. dubbelw. tank 4000 1, binnentank r.v.staal, buiten
mantel ijzer met roerwerk, fabr. v. d. Made en de Vries met 
kranen en touwladder, 1949 vert. kop. melkbak ca. 2000 1. 
met tussenschot en kranen I vert. kop. roerder; v,ert. kop. 
melkbak 1000 1 met kraan; Kronen-reg. pasteur Elite nr. 6

3000 !/uur met dubbele melkpomp en melkleiding tussen 
pompen-pasteur en bak; Rannie-pomp 19381 Westfalia-cen
trifuge 5000 !/uur niet schuim!. met r.v.stalen blikken 19381 
2 verdringer roompompen Fauke1 roomkoeler; meetemmer 
60 1 met kraan; B.E.C.-apparaat met 2 r.v.stalen vaten 60 l 
en l vat 15 I; enkelw. alm. melkbak ca. 1800 l; warmwater
boiler (Tankfabriek) 5000 1 met thermometer, afsluiter en 
isolatie; ontijzeringstoestel met compressor 15 m3 Reineveld, 
ondermelkkoeler 24 buizen/facon lang 2700 mm; K.M. pomp 
Uni que; stoompekelpompje; handboterpers, stamper en 
blokken; ijzeren steekwagen met 2 rubberwielen; fijn bascule, 
fabr. v. Berkel; bascule met gewichten; pekelacu van 5 bui
zen lengte 3 m (gegalv.); stoommachine Grasso 20 p.k. incl. 
olieafscheider afsluiter, leiding 1911 1 duplex-stoompomp, 
koelinstallatie 10.000 kcal/uur, condensor, compressor en 
i:,ekelbak; centr. pomp Begemann ca. 40 m3 (riemgedr.), 
stoomketel 12 m3 V. 0.7 atm. fabr. Grasso 1908 met injec
teur, voedingspomp en verdeelst.; ijzeren tankje met spiraal, 
ijzeren K.W. bak ca. 2000 1 1 perplex-balans; handcentrifuge 
Gerber, 24 proeven max. 1 warmwaterbad , electr. 1 stoom
kachel; glaswerk, stoomkachel 1 brandkast; 10 stoelen; tafel, 
houten kast; drijfwerk en riemen; leidingnet (stoom-, water-, 
melk- en pekelnet) 1 werkbank met bankschroeven, electr. 
boormachine, electr. soldeerbout I snij-ijzers, bankschroef, 
hamers, beitels, electr. installatie. 
Te ruimen uiterlijk 17 Juni 1949. 
Betaling kooppenningen: Onroerend goed uiterlijk 17 Augus
tus 1949 1 Inventaris: 10 % en ongelden contant, de rest vóór 
met ruiming wordt begonnen, uiterlijk 17 Juni 1949. 
Bezichtiging: 17 Mei 1949. 
In het onroerend goed mag geen bedrijf ter bereiding of 
verwerking van zuivelproducten worden uitgeoefend. Koper
van Koop l heeft recht van overname van machinerieën 
voor getaxeerde waarde. 
Inlichtingen verstrekt de Notaris voornoemd. 
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Old finished Huiskamer 
Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 6]5
4 Stoelen ,::: 

Old f inished Slaapkamer 
Toogledikan t 
2 Nachtkastjes 
Linnenkast 
Tafeltje 
2 Stoelen 485.:::

VOOR ..... f 1100.-

F. ]. Witteveen
Woninginrichting = Boxtel 

ZONDAG 15 MEI 

O.D.C. - TIVOLIMet muzikale omlijsting en met medewerking van de R. K. Gildenbondsharmonie * • 
Om half twee: aanvang der muzikale wandeling * 
�m half drie: aanvang van de wedstrijd. 
Na afloop: muzikale wandeling 
* 

De collecte, die in de straten en op het 
O.D.C.-terrein wordt gehouden is· ten bate van
KATHOLIEK THUISFRONT 

1 

Aan de Com munie Foto's 
en prentjes van uw kind 
besteden wij onze uiterste zorg 

Opnamen voor Communie-prentjes worden 
gemaakt tot UITERLIJK ZATERDAG 21 MEI 

Foto-Atelier Jos. W. de Koning 
Korte Kerkstraat 10 

Bij VOS Uw KAAS en VIS 
gekocht 

Het B E S TE A D R E S is 
uitgezocht 

VOS, Stationstr. 44 Tel. 527

En . . . . U k u n t w e e r 
55 Sparzegels extra krijgen: 

2 fijnestukkentoiletzeep OLD LA VEN DEL

à 30 et.
met 1 5 Sparzegels extra 

2 p. CASTELLA SHAMPOO à 25 et.
met 10 Sparzegels extra 

1 p. ,, 1-2-3" ZELFWERKE�·D WAS

MIDDEL à 39 et.
met 10 Sparzegels extra 

2 p. W A SP O E D  E R  à 23 et.

met 10 Sparzegels extra 

2 fl. GLORINE BLEEKWATER à 20 et.
met 10 Sparzegels extra 

* 

A LTIJD KNAPT U OP 

VAN KOFFIE EN THEE 

,.LAND VAN BELOFTE" 

V e,se, en löjne, kan het nöet. Î) 
, 

. 

_, De beste waren. ' /-: 
· ·._en. gratis sparen. - .

""!, ,: . , - .. " ··., -
, . . 

Sla Uw vleugels uit! 

Zie wat van de wereld. Kies een �annelijk, afwisselend beroep. Bij het 
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger is plaats en toekomst voor flinke, 
gezonde jongemannen. 

De betaling, de verzorging en heteten zijn prima. Is U ge trouwd, dan kan na verloop van tijd Uw gezin overkomen. 
Zodra U zich in de tropen rot.,crgeam hebt opgewerkt, bedraagt Uw rractcmem f 340.- tot f 470 ..per maand. Adjudant-onderofficieren omvangen van f 360.- ·tot f 580.-. 

KNIL 
OFFICIE R 

VA N DIE NST N EMING 

PRINS HENDRIKKAZERNE . NIJMEGEN 

Kwaliteit en goede 
bediening is onze 
reclame! 

Daarom ankert de verstan• 
dige huisvrouw bij: 

ZITTINGSDAG
Voor het o" .::,-ven van inlicht' een offic• 

ingen, houdtier van het KNIL

BOXTEL 

zirting te 

op 20 Mei • u in "otel van Vlerken
Marki, van 18-20 uur

Wij hopen Maandag 16 Mei met onze 
5 kinderen ons 12½ jarig huwelijksfeest 
te vieren. 

C. DE JONG-v. KEMPEN
en koopt daar 

Onze zaak zal daarom MAANDAG 
16 MEI GESLOTEN ZIJN 

Kwaliteits-en Merk
Actikefen 
te kust en to keur 

'tANKER 
Zuivel- en 
Kruideniersbedrijf 
van Hornstraat 12 

Accountantskantoor 
H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 3J 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administratie, 
Behandeling van Belaslinpken 

Verkrijgbaar alle soorten 

PLANTEN 
n.l. Tabaksplanten

adr,s: 

Tomaten "S,. ijselderij " Knolselderij "Bloemkool "Savoje kool "Rode kool " Witte Kool, (spits)Boerenkool planten 

H. Poulissen
Rechterstr. 50 Tel. 313 Boxtel 

Landbouwwagens 
Steeds uit voo r ra a d leverbaa r 

Tegen scherp concurerende prijzen 
Prima kwa lit e it en afwerking 

Wagenmakerij C. Smolders 
Eind C 79 • HAAREN 

Rijvereniging St. Martinus 
Donderdag 19 Mei 7.30 n.m. 
Ledenvergadering 

bij H. DOLLEVOETEindhovenseweg. 
Bespreki"g CONCOURS 
Zij die met aangespannenShetlandse ponny's wensendeel te nemen, moeten zichaanmelden bij M. v. d. Sande,Secretaris, Tongeren. Trouwe opkomst verwacht.

GEVRAAGD 
Leerlin� Bankwerker 

Liefst in bezit diplomaAmbachtsschool. W. v. OIRSCHOT, SmederijEindhovenseweg 10 

Noud Spierings 
T. Spierings=Theuwkens

Heerlijke Botersprits L!IJ 
per 250 gram van�1, voorU�i 
Frisse zuurtjes ·• IJl: per 150 gram van $ voor,11,
Beschuit 
per grote rol van .26 voor . 
Grote Kandykoek 
nu voor - - .......•• 
EDAH Maizena ,=i per pak 200 gram vanJ,,8"voorlrei. 
Havermout ilÄ per 500 gram van ,28" voor,yc!. 
Vermicelli 1o per 250 gram van ;JfJ' voor IO'ci. 
Bleekwater ,o per Liter-fles van �voor . . ,o"d, 
Dubbelstuk Huishoud-
zeep en 1 pak was- A� poeder, samen van,54'voor -,;Jdf. 

Jongens en Meisjes doe mee 
aan de grote Mei• prijsvraag 
uit de EDAH-kalenderl 

F= P. v.d. Velden 
Stationstraat 11 

Zaterdag 14 Mei 

HEROPENING 
van onze gemoderniseerde winkel. 
Wij nodigen U beleefd tot een bezoek. 

BIEDEN U AAN: 

Wollen mantelstoffen ... . 6,95- 7,95 Wollen japonstoffen . . . . 2,95 • 4,98 enz. Zomerstofjes, Georgette, Zijden, Vistra 2,50- 3, 75 enz. Heren overhemden, alle prijzen Pracht tafelkleden . . . . . 7 ,95 -1 1 ,50 enz. Wollen dekens . . . . . . . 1.3,25 enz. Witte molton dekens . . . . . 4,58 Georgette en Zijden hoofddoeken 4,90 • 6,90 enz. Dames en Heren Glacé handschoenen 11 ,30 Wollen garens . . . . . . . 1,25- 1,98 enz. Zeer fijne linksgeweven dameskousen 
Bij aankoop voor f 10,- een prima zakdoek gratis, 

Op· alle bedstellen van 14 
tot 21 Mei 10 % k o r t i n g. 

U koopt bij ons goed, voordelig en vertrouwd 

1 Vraagt Uw �winkelier ·c boek "Kleurenvlucht" (f. 2,40). Bons voorkleurenfo10·, op pakjes DOUWE EGBERTS Koffie en Thee Rood,nerk.

[E:-�;:::se:=i
•• of 50 keer gewassen ..... 

onze kinderjurkjes kunnen daar tegen, 
niet alleen wat kwaliteit betreft, doch 
ook wat de kleur aangaat. 

1 
Onze collectie is weer aangevuld 

, met nieuwe frisse jurkjes en 
diverse modellen en dessins 

Een kijkje is beslist de moeite waard. 

Onze speciale kinder�étalage toont U 
reeds onze enorme verscheidenheid. 

CWITTEVEEN 
RECHTERSTRAA T 18 BOXTEL 

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

e De aan onze zaak verbonden 

SCHOONHEIDSSPECIALISTE 
is a.s. Maandag 16 Mei aanwezig 

PARFUMERIE EN DA MESKAPSALON 

• M. J. v. d. Broek, Breukelsestr. 34 •

-vooR

Brillen en Uurwerken

naar de VA K M A N
F. P. VAN LANGEN & Zn.

Stationstraat 62 
Gediplomeerd Opticien en Horloger 

Leverancier voor alle Ziekenfondsen 
* * Verzekerden 20010 korti"g, 

=-----------■

p l _u_s_g_r_o_te
...,;;;,

g_lazen vergoeding 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 . 

DIT HEEFT U VAST NODIG! 

. 
Dl SPAR 

--.... 

EDAH 
f(.~~ 

VERtlGING 

t. 

-1. 
.25ct. 
.Slei. 

------,...~ 

1 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Gouden Priesterjubilé 
van Pastoor P. J. Kluytmans te Liempde 

' Sanctificabis annum quinquagesimum: ipse est enim jubileus. 
Het vijftigste jaar moet ge heiligen: het is een jubeljaar voor u. 

De Parochie van Liempde gaat weer 
feest vieren, een blij en gelukkig feest. 
Het is immers reeds de vijfde maal, dat 
alle parochianen zich kunnen aaneen
scharen om een en dezelfde jubilaris te 
komen eren. Dat is een zeldzaamheid en 
aan slechts weinigen gegeven. En nu de 
jubilaris om zijn gouden kroon van 
priesterjaren geëerd moet worden, doen 
de parochianen dit met des te meer 
vreugde. 
Vijftig jaren Priester! Op 27 Mei 1899 
ontving de jubilaris, als laatste van vier 
priester-broers, de H. Priesterwijding uit 
de handen van Mgr. Wilhelmus van de 
Ven. Een uitbundige feestdag voor ge
heel Oisterwijk! 
Priest;_er zijn. Middelaar tussen God en 
mensen, wat een verheven taak! Een 
taak, die veel zou vergen van zijn zwak
ke gezondheid. 
Op 16 November 1900 werd hij be
noemd tot assistent te Moerdijk. Na 
korte tijd maakte hij promotie naar de 
St. Jans Parochie te Waalwijk, waar hij 
op 6 Juni 1902 zijn intrede deed als 
jongste kapelaan. In Waalwijk stond de 
Jubilaris midden in het drukke leven van 
een sterk groeiend industriecentrum. 
In zijn tijd voltrok zich de ontwikkeling 
van thuiswerkers naar fabrieksarbeiders. 
·De sociale organisaties vonden een vu
rige voorstander in de hun toegewezen
adviseur. Gedurende 17 jaren was hij vol
ijver in de weer om vooral de godsdien
stige belangen van de leden der organi
satie te verdedigen.
Onder vier verschillende pastoors heeft
hij hier gewerkt. Wel een blijk dat hij de
juiste man op de juiste plaats was. Dat
duurde totdat hij zelf geroepen zou
worden tot de pastoorsfunctie.
Op 17 October 1919 werd hij dan tot
pastoor benoemd te Liempde. Wat een
tegenstelling! Waalwijk met zijn druk
zakenleven ·en groot-industrie en Liemp
de met zijn overwegend landelijke bevol
king en zelfstandige klein-industrie. Hier
kon hij zijn volle kracht ontplooien om
idealen te verwezenlijken. Want hij zou
er pastoor zijn tot zijn dood toe, vroeg
of laat, maar hij meende voor zich zelf
dat hem toch geen lang leven beschoren
zou zijn.

Lev. 25.14. 

kon bevorderd: initiatieven nemend, 
plannen steunend, meelevend met aller 
lief en leed. 
Wij mogen hier wel noemen de oprich
ting van het Wit-Gele kruis, die zonder 
de verdiensten van anderen te kort te 
doen, zijn werk mag genoemd worden. 
In de dertig jaren van zijn pastoraat is 
hij vergroeid met practisch de gehele 
bevolking. 

wanneer jongens, noodgedwongen, steeds 
moeten verkeren in steedse millieus. 
Al is Boxtel geen stad, evenmin is het 
specifiek een dorp. 
Boxtel hedt steedse allures en dat is 
goed. Maar het karakter van Boxtel's 
bevolking is toch zeker nog specifiek 
Brabants en dus streekeigen. Dat streek
eigene zal uiteraard zijn weerspiegeling 
vinden in de R.K. H.B.S. en daarom zal 
deze een streekeigene middelbare school 
dienen te zijn. 
Dat dit heel gemakkelijk kan blijkt uit
drukkelijk als men let op de R.K. Nii
verheidsschool van Boxtel die voor 2/3 
deel wordt gevoed door leerlingen bui
ten Boxtel! 
Boxtel is zo centraal in het hartje van 
Brabant gelegen, dat het van alle kanten 
gemakkelijk te bereiken is. 
De landelijke omgeving van Boxtel moet 
daarom van de R.K. 1-1.B.S. die te Box
tel geopend gaat worden speciaal pro
fiteren. 
De leerlingen zijn welkom en worden 
met open armen ontvangen. 
Daarom ouders: Grijpt Uw kans 1

En niet alleen die ouders die krachtens 
positie en/of stand voor hun jongens op 
een H.B.S. aangewezen zijn! Ook de 
ouders uit arbeiderskringen die begaaf
de jongens hebben moeten hun jongens 
sturen. Zo ook de boeren. Iedere zoon 
een boerderij geven gaat niet. Hier ligt 
een kans, die het benutten meer dan 
dubbel waard is. Begrijpt Uw tijd. En zie 
in de toekomst. 
Brabant is volop in beweging. Ook al 
ziet gij het misschien nog niet zo dage
lijks in Uw eigen omgeving. 
Brabant moet zijn eigen leiders hebben 
en houden, nu en in de toekomst. En in 
alle geledingen. Brabanders denkt er om: 
hier staat veel, misschien wel alles op 
het spel. Praatjes vullen geen gaatjes, 
maar de handen moeten uit de mouwen! 
Denk er om: 't gaat hier om de toe
komst van Brabant en dat is meteen de
toekomst van Uw kinderen! 
In Boxtel wordt U een kans geboden 
die uniek genoemd mag worden. 
Ga eens praten met de heer P. Doren
bosch, Mgr. Wilmerstraat 101 
Aanmeldingen van leerlingen worden bij 
hem ingewacht. 
Zet alle schuchterheid gerust op zij. 't 
Gaat toch om Uw kinderen. Denk niet 
te vlug dat de kosten het U onmogelijk 
zullen maken Uw zoon naar de R.K. 
H.B.S. te zenden. Denk vooral niet: dat 
is niets voor mijn jongen. Als hij be
gaafd is. maar dat moet hij zijn, is de 
R.K. H.B.S .. wellicht een uitkomst voor 
Uw jongen. 
Daarom nogmaals: ga eens praten. Het
zal meevallen van alle kanten. 

Kelders en Verhoeven, die besloten heb
ben een afzonderlijke woning te bouwen. 
Het voorstel tot aankoop van grond in 
en nabij het Konijnshol werd zonder op
of aanmerkingen goedgekeurd. Het voor
stel beoogt de aankoop van twee perce
len grond, 756 m2 en 97,5 m2, tegen de 
prijs, zoals die door het Prijzenbureau 
werd vastgesteld: f 1 ,50 per m2. 

B. en W. werd machtiging verleend om
de onlangs aangekochte panden in de
Rechterstraat nr. 17, 19 en 21 te ver
huren._
De beslissing tot vaststelling van het 
partieel uitbreidingsplan in onderdelen 
,,industrieterrein met bijbehorende be
bouwingsvoorschriften", werd voor an
dermaal 3 maanden verdaagd. 
Bij de behandeling van het voorstel tot 
wijziging der salarisregeling en van de 
formatieregeling voor het ambtelijk per
soneel der gemeente, bleek dat een ver
hoging van de arbeidslonen onmogelijk 
is, omdat het maximumloon hierin reeds 

• bereikt werd. Op grond hiervan zal aan
de bezwaren van het lid De Laat niet
tegemoet gekomen kunnen worden.
Bij de wijzigingen van de gemeentebe
groting kwam o.m. het psychologisch on
derzoek van een aantal schoolkinderen
uit het eerste leerjaar ter sprake. Dit
streekonderzoek, dat door Ged. Staten
ten sterkste werd aanbevolen, zal ook
worden toegepast op een veertigtal kin
deren uit Boxtel.
De leden R. de Laat, P. v. d. Sanden en
P. J. v. d. Meijden worden benoemd in
de commissie van onderzoek bij de aan
bieding van de gemeenterekening 1947.
J. H. de Weerd, adjunct-commies 1e
klas ter secretarie, werd met algemene
stemmen benoemd tot onbezoldigd amb
tenaar de de Burgerlijke Stand.
Deze benoeming werd nodig geacht om
tot een meer efficiënte werkwijze te
komen.
De Raad hechtte er zijn goedkeuring
aan dat de gemeente Boxtel zich aan zou
sluiten bij de streekbrandweerorganisa
tie, die gevormd is om te komen tot een
meer doelmatige verdeling van brand
weermateriaal over een gehele streek.
Deze verbintenis zal voor 5 jaar worden
aangegaan, Den Bosch zal het centraal
punt worden van deze streekbrandweer
organisatie; daar zal dan ook een kern
van beroepsbrandweerlieden gevestigd
worden.
De mededeling, dat het verzoek om Box
tel voor de personele belasting in de 4e
klas in te delen, is afgewezen, verwekte
nogal ontstemming bij de raadsleden. De
voorzitter adviseerde echter om met een
nieuw protest nog even te wachten op
de uitslag van het overleg, dat B. en W.
in de komende weken met de betrok
ken rijksambtenaren hoopt te hebben.

20 MEI 1949 

OMGEVING 

Op de mededeling, dat het basisuurloon 
van f 0,60 voor DUW-werken gehand
haafd zal blijven, reageerde het lid De 
Laat met de opmerking, dat het geval 
- door hem destijds aangeroerd - geen
DUW-werk maar een cultuur-technisch 
werk is, waarvan het basisuurloon f 0,72 
bedraagt. Er zal een onderzoek worden 
ingesteld. 
De rondvraag gaf het lid v. d. Krabben 
aanleiding nog eens aan te dringen op 
het plaatsen van verkeersborden in de 
kom der gemeente. Hieraan werd reeds 
de nodige aandacht besteed, verzekerde 
de voorzitter. 
Het lid v. d. Weijst wees nog eens op 
het hinderlijke rumoer bij concerten in 
de openlucht. Er zullen waarschuwings
borden worden aangebracht en de politie 
zal strenger op gaan treden tegen de 
rustverstoorders. 
Op verzoek van het lid De Visser zal 
worden uitgezien naar geschikte parkeer
gelegenheden nabij het park Molenwijk. 
Het lid v. d. Sande bracht de weg naar 
de Roond (langs het Smalwater) nog 
eens onder de aandatht van B. en W., 
terwijl het lid Oliemeulen zijn misnoe
gen te kennen gaf over de smaak van 
de Welstandscommissie. 
De voorzitter wees er in dit verband 
terecht op, dat eventuele gedupeerden 
zich moeten vervoegen bij B. en W., wat 
niet geschied was. 
Het lid De Laat vestigde de aandacht 
van B. en W. op de ergerlijke toestan
den, die ontstaan of reeds ontstaan zijn 
bij woningen, waarvan de eigenaars aan
sluiting op de riolering weigeren. 
De voorzitter verklaarde, dat uit gedane 
pogingen om hierin verbetering te bren
gen, gebleken was, dat de "burgerdici
pline" hier alleen de toestanden kon 
verbeteren. 
Op zijn vraag naar verbetering van de 
Van Homstraat, kwam de belofte, dat 
deze aangebracht zal worden, zodra de 
nieuwe wijken gereed zijn. 
Het lid P. J. v. d. Meijden verzocht om 
een oplossing voor de problemen, waar
voor men komt te staan bij branden in 
afgelegen boerderijen of cultuurgronden. 
Deze zeer moeilij.(e kwestie zal bezien -
worden en als eerste werkobject aan de 
Streekbrandweerorganisatie worden voor
gelegd. Eveneens zal aandacht geschon
ken worden aan zijn klacht over de on
voordelige aardbeiteelt rondom het ge
meente-slachthuis. 
Het lid G. v. Meijden moest zich bij zijn 
eerste opmerking in de Raad betreffende 
de slechte rijwielpaden, troosten met de 
verzekering van de voorzitter, dat ge
daan zál worden wat mogelijk is, hoewel 
de fietspaden voorlopig wel het zorgen
kind van de gemeente Boxtel zullen 
blijven. 

Hij heeft zijn idealen altijd hoog gesteld.
Çedurende dertig jaren reeds heeft Pas
toor Kluytmans zijn beste krachten ge
wijd aan het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van zijn Liempdse parochianen.
Bovenal door zijn voorbeeld, is hij hen
voorgegaan in godsvrucht en plichtsbe
trachting. In alles zag hij het uiteinde
lijke doel van de mens: n.l. God dienen
in toegewijde ijver. Er was geen bijeen
komst of hij wist ze te plaatsen in gods
dienstige sfeer. Geen reis of hij wist er
de bedevaartsgedachte aan vast te kop
pelen. In alles zag hij allereerst uit. naar
datgene wat het heil der zielen kon be
vorderen.

Op 29 Mei a.s. hoopt de gehele parochie
haar dank te uiten voor alles wat de 
pastoor voor alle parochianen gezamen
lijk en voor ieder huisgezin in het bij
zonder gedaan heeft. Ze wil dit doen al
lereerst door een hartelijk gebed voor 
haar Herder. Maar ook wil zij niet ach
terblijven met een stoffelijk blijk van 
waardering. Een jaar lang heeft iedereen 
bijgedragen tot het tot stand komen van 
een feestgave, die naar men hoopt, nog 
tientallen jaren de blijdschap van deze 
dag zal verkondigen, n.l. een drietal 
luidklokken. Het zal geen domgebeier 
zijn. Och, Liempde met zijn ranke toren
en lachende velden, zijn in het groen
verscholen huizen en kronkelende Dom
md, heeft meer de aard bij een licht,
.sprankelend gelui, ·bij tonen, die over de
velden en beemden huppelen.

Nog een feestgave is het vermelden 
waard: een uitgebreid stel kerklinnen in
Richelieu-werk, resultaat van een jaar 
lang toegewijde arbeid van een vijftien
tal dames. 

Moge dan de R.K. H.B.S. te Boxtel on
der Gods onmisbare zegen en gezon
de groei en bloei beschoren zijn! Dan 
zal zij een schone aanwinst zijn voor ons 
schone Brabant; een belofte inhouden 
voor ons dierbaar gewest en een zegen 
zijn voor ons land. 

,,Boxtels K wartierkè'' 

Het onderwijs genoot zijn bijzondere
zorg. Zelden heeft hij een katechismus
les overgeslagen. Maar nog meer. Een
der eerste zorgen in zijn nieuw pastoraat
was de stichting van een nieuwe R. K.
Jongensschool.
Het tijdelijk welzijn heeft hij waar hij

Liempde gaat feestvieren en terecht, 
want het heeft een gouden jubilaris in 
zijn midden. Het moet en kan een groot 
familief�est worden, want hij is ons aller 
Herder en Vader in Christus. 
Gelegenheid om te feliciteren van 1 tot 
2 uur._ 
Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat 
de jubilaris heden, Vrijdag 20 Mei. 75 
jaar wordt, terwijl hij op lï Oct0ber 30 
jaar pastoor van Liempde zal zijn. 

DE R.K. H. B.S. TE BOXTEL 
Na veel moeite en dank zij stugge vast
houdendheid is het dan, eindelijk, zover 
dat Boxtel de toezegging heeft gekre
gen dat voor een te Boxtel op te richten 
H.B.S. rijkssubsidie zal worden ver
leend. 
Terecht is dit bericht in Boxtel met 
vreugde begroet. Deze vreugde werd 
treffend en passend uitbundig ten toon 
gespreid toen de harmoniën van Boxtel 
de Burgemeester Zondag j.l. een aubade 
brachten aan zijn particuliere woning om 
hem dank te brengen voor zijn kranig 
volhardend werken dat uiteindelijk be
kroond werd. 
Want het mag gerust, met een enkel 
woord, openlijk gezef!d worden, dat Box
tel zijn H.B.S. dankt aan zijn Burge
meester! 
Meer willen wij er niet van zeggen. In 
deze woorden moge meteen de dank be
sloten liggen van heel weldenkend 
Boxtel! 
Reeds geruime tijd werd het als een 
leemte gevoeld dat Boxtel zijn jongens 
naar 's Hertogenbosch, Tilburg of Eind
hoven moest sturen, zodra zij de school 
voor gewoon lager onderwijs hadden 
doorlopen, wilden z;; althans de jongens 
een opleiding geven die uitgaat boven 
het Mulo-onderwijs. 
Deze leemte is nu gevuld. Onze jongens 
kunnen nu in eigen plaats terecht. Heen
en weergereis met al de nadelen van 
dien, kunnen nu tot het verleden gaan 
behoren. De ouders hebben het nu zelf 
voor het zeggen. 

Opgericht zal worden een H.B.S. A en 
een H.B.S. B Beiden met een schooltijd 
van 5 jaar. Precies dus als in de steden. 
Het leerprogramma zal geheel gelijk zijn 
aan dat der steden. Geen enkel verschil 
dus met een H.B.S. elders. 
De H.B.S. zal uiteraard principieel: dus 
R.K. zijn. 
Vandaar dat aan de Godsdienstige en 
zedelijke opvoeding en de karaktervor
ming der leerlingen zeer uitdrukkelijk en 
nadrukkelijk afzonderlijk aandacht zal 
worden besteed. 
Dit is de grote reden waarom contact is 
opgenomen met de E.E. Paters Assump
tionisten. En dit contact heeft tot een 
gelukkige medewerking geleid. 
De E.E. Paters Assumotionisten zullen 
in het onderwijs inges�hakeld worden 
via volledig bevoegde Paters, die als 
leeraar aan de R.K. 1-1.B.S. zullen wor
den verbonden. Aan Z. H. Excellentie de 
Bisschop van 's Hertogenbosch zal ver
zocht worden een Pater Assumptioni�t 
als Moderator aan de school te· willen 
verbinden. 
Door dit alles wordt het mogelijk de 
leerlingen, die buitcm Boxtel wonen (de 
z.g. overblijvers). gedurende de tijd dat 
zij te Boxtel moeten vertoeven, voortdu
rend onder toezicht te ho.uden. 
De ouders zij hierop eens'" zeer speciaal 
gewezen. 
Het is van het grootste belang <lat de 
jeugd van Brabant gaaf van karakter 
blijft. Deze gaafheid kan beter worden 
bewaard in een streekeigene sfeer dan 

Zo zij het! H. 

Gemeenteraadsvergadering 
Vrijdag 13 Mei kwam de gemeenteraad 
in openbare vergadering bijeen ter be
handeling van een lange maar niet be
langrijke agenda, welke allereerst de be
ediging van het nieuwe raadslid G. M. 
v. d. Meijden vermeldde.
De voorzitter sprak hierbij de hoop uit,
dat het lid v. d. Meyden de sporen van
zijn voorganger Dr. Voorhocve zou vol
gen en naar diens voorbeeld zou ijveren
voor de gemeentebelangen.
Onder een vlotte hamerslag werden
voorts enkele administratieve agenda
punten afgehandeld.
Het voorstel tot het realiseren van de 
voorgevelrooilijn, nabij het pand van de 
heer C. Oliemeulen, werd zonder diE
cussie goedgekeurd. Het voorstel behelst 
dat wanneer de voorgevelrooilijn tot 
stand komt, de eigendomsgrenzen in dien 
verstande gewijzigd zullen worden, dat 
de gemeente aan de heer Oliemeulen 
een strook grond van 31 ca overdraagt, 
en dat deze laatste op zijn beurt een 
strook grond van 26 ca. aan de gemeen
te afstaat. Deze ruil houdt dan mede in, 
dat de heer Oliemeulen een bedrag van 
f 30,- zal moeten betalen voor de 5 m2 

die hij nu méér krijf(t. 
Aan de N.V. P.N.E.M. zullen 90 1112 

grond verkocht worden voor het bouwen 
van een nieuw transformatorhuisje, nabij 
de maycrete woningen. Prijs f 1, 15 1112. 

In verband met de normalisatie van de 
weg Boxtel-LiemtJ<le komt een kleine 
strook grond beschikbaar, welke aan de 
aangrenzende eigenaar, landbouwer M. 
van Oirschot, verkocht zal worden à 
f 0, 10 per ca., daar de grond nog voor 
cultuur<loeleinden geschikt moet worden 
gemaakt. 
Het voorstel tot verkoop van bouwgrond 
langs de Bosscheweg aan A. A. M. v. d. 
Eerden en 1-1. C. de Lange, resp. 645 m2 

en 540 111
2 voor f 3,50 per 111

2 , werd aan
vaard, evenals het voorstel tot verkoop 
van bouwgrond aan de bouwspaarders 

En ...... ? Al wat bekomen van de schrik? 
Ja, eerlijk, het schijnt dat sommigen zijn 
geschrokken van wat de vorige week met 
dikke letters hier stond uitgeschreeuwd 
zodat Boxtelse oren er van hebben ge
tetterd: ,,wij zijn hier allemaal katho
liek!" 
Wist u, dat je zoiets zo maar niet mag 
zeggen? 
Laat staan uitschreeuwen! 
Laat staan neerschrijven! 
En daarom zijn sommigen nu boos. 
Kwaad zijn ze! Spinnijdig op "Boxtels 
K wartierke". 
Want ze weten, die mensen, dat komt 
nu elke Vrijdag weer terug. 
Week-op-week gaan we herinnerd wor
den aan "hoe het eigenlijk moet". 
Op de duur zal "Boxtels Kwartierke" 
een scheidingslijn trekken doorheen heel 
het Boxtelse leven. 
Aan de ene kant al wat katholiek is. 
Principieel! 
Aan de andere kant de slappelingen. De 
zeulers. De pit- en futlozen. De mensen 
zonder ruggegraat ! 
En dat willen ze niet, die mensen. Want 
dan moeten ze kleur bekennen. 
Dan moeten ze, ofwel hun leventje van 
"wij oemen het niet zo nauw" opgeven 
of ...... zichzelf te kijk zetten ...... ! 
En daarom zijn ze kwaad. Ocharm ..... . 
God zij dank zit Boxtel nog boordevol 
mensen die het eerlijk menen met alles. 
Die goed willen. In alles! 
Mannen en vrouwen met een mooi en 
schoon huwelijksleven. En dat huwelijk 
willen ze, kost wat kost, mooi blijven 
beleven en schoon blijven bewaren. 
Maar dan komen de vrienden en ken
nissen op visite. Die vertellen dan "heel 
gewoon" over de gemakkelijke manier 
waarop zij leven. Dat je toch niet ge
trouwd bent om je in de zorg te steken! 
En die twee, die het zo heel goed me
nen, voelen zich als "een stel zonder
lingen!" Zij voelen, hoe zij met hun 
Verheven Ideaal meer en meer alleen 
komen te staan. 
Hoe graag zouden die twee mensen nu 
weten en voelen, dat er in de huizen 
van Boxtel nog honderden zijn, mannen 
en vrouwen, die samen met hen willen 
vechten tegen de mensverlagende (maar 
in onze <lagen zo verleidelijke 1) propa
ganda voor het "Gemakkelijke huwelijk". 

Er zijn hier onder ons jonge mensen 
(heel veel jonge mensen!) die liefde en 
verkering en verloving zien als iets 
moois! Als iets dat nog heel wat meer 
en heel wat anders ( !) is dan samen ge
zellig wandelen, lieve woord_jes en aar
dige cadeautjes. Want diep in het hart 
dragen onze Boxtelse jonge mensen een 
Ideaal. En dat Ideaal is: straks wij samen 
een heilig huwelijk! 
Maar dag in dag uit komen die twee 
jonge mensen in aanraking met de grote 
massa der Ideaal-lozen. Met de mensen 
die maar raak leven en maar raak doen. 
Voor wie alleen maar bestaat de lol, het 
genot(!) van het ogenblik! 
En dan voelen die twee zich als "een 
stel Zonderlingen." 
0, als ze nu maar eens wisten, als ze op 
die ogenblikken maar eens voelden, dat 
er rondom hen heen nog ontelbaar velen 
zijn, jongens en meisjes met een zelfde 
mooie i.deaal. 
Dan zouden ze blijven vechten tegen de 
verleiding! 
Dan zouden ze elRaar blijven helpen om 
het Grote Ideaal te bereiken: nu een
reine liefde. 
En straks wij samen een heilig huwelijk 1 
Welnu. ,,Boxtels Kwartierke" doet een 
beroep op al wat er hier in Boxtel aan 
goede wil bij elkaar gebracht kan wor
den. Om front te maken tegen de ver
slapping en vervlakking waarmee het 
Roomse Boxtelse leven wordt bedreigd 1 
En U ...... ? Doet U mee? Samen front 
maken? 
Zegt niet direct: ,,Allemaal kwatch !" 
Denkt eerst eens na. 
En heb je bezwaren? Kom ze me ver
tellen. 
Heb je wat te vragen? Een "tip" te 
geven? Een voorstel te doen? 
"Boxtels Kwartierke" houdt zich sterk 
aanbevolen. Hieronder vindt U z'n adres. 
En ...... ,,De. kwaaie?" 
Daar trekken we ons niets van aan. Met 
een spin-nijdig gezicht lezen ze toch 
elke Vrijdag "stiekem" Boxtels Kwar
tierke. En als wij aanpakken en doorzet
ten <lan trekken we op de duur die 
,,kwaaie" ook nog mee! 

P. Venantius Verweerde A. A.
Missiehuis St. Theresia.



Historische Verrekijker 
DE BOXTELSE CLARISSEN TE 

HOOGSTRATEN EN TE MEGEN. 

Op 30 Juli 1717 arriveerden de Claris
sen uit Boxtel te Hoogstraten. Zodra zij 
het gebied der Vrijheid betraden kwa
men enige paters Minderbroeders hen 
op de heide tegemoet en heetten de zus
ters welkom. Dan begonnen de zware 
torenklokken van de prachtige Sinte 
Kathelynekerk te luiden. 
Het eerste wat de zusters nu deden was 
een bezoek brengen aan de kerk, 'waar 
zij de Boxtelse H. Bloeddoeken vereer
den, die daar immers sedert 1652 ·wer
den bewaard. 
Vervolgens gingen zij processiegewijs, 
onder het luiden van het conventsklokje 
naar het Hoogstraatse klooster van de 
arme Clarissen, waar zij met ongeduld 
werden verwacht. 
Toen zij de kloosterkerk binnenkwamen, 
ontvingen zij de zegen van pater rector. 
De zusters zongen het "Veni, Creator 
Spiritus" en twee malen "Veni, Sponsa 
Christi". Daarna gingen de Boxtelse zus
ters naar het koor en traden het slot 
binnen. Daar ontving de Eerwaarde Moe
der van het Boxtelse convent een kruis
beeld en een brandende kaars. De gast
vrouwen en de bannelingen hebben -dan 
de zusterlijke vredekus gewisseld. 
Nauwelijks waren de zusters één dag in 
Hoogstraten of zij ontvingen een brief 
uit Den Haag, inhoudende dat de Raad 
van State voor de ontruiming van het 
klooster alsnog uitstel had verleend tot 
1 September. 
ÜJ? dit bericht is de abdis, met nog 
emge andere zusters, onmiddellijk terug
gekeerd om nog enige schikkingen te 
treffen. De Schout wist echter te be
werken dat deze maand respijt met elf 
dagen werd ingekort. 
De hoop op een gunstige wending, op 
cassatie of verzachting van het vonnis, 

was inmiddels herleefd; de zusters zon
den een nieuw request naar Den Haag 
en twee Clarissen bleven in Boxtel 
achter. Zij verbleven eerst enige tijd op 
het kasteel Stapelen, totdat zij bij een 
weduwe een kamer kregen. Deze zuster� 
woonden nog bijna drie jaar in Boxtel. 
De Boxtelse Clarissen hadden nu wel 
voorlopig een onderdak in Hoogstraten 
gevonden, maar zij bleven ijverig po
gingen in het werk stellen om weer een 
eigen klooster te betrekken. 
Sommige plaatselijke besturen waren hui
verig om een arme kloostergemeenschap 
binnen hun muren te huisvesten; de 
Clarissen vroegen daarom een goed ge
tuigenis aan de ingezetenen van Boxtel. 
Bij hun verzoek aan de drossaard van 
Megen, gelegen in het. vrije land van 
Ravenstein, om zich daar te mogen ves
tigen, konden zij een op 25 Januari 
1718 gedagtekend getuigschrift over
leggen, waarin vele inwoners der Baronie 
van Boxtel verklaren nooit enig nadeel, 
maar integendeel slechts voordelen te 
hebben ondervonden van de nabijheid 
van het Clarissenklooster, waarvan zij 
de opheffing nog altijd betreuren. 
Inmiddels had Carolus, Paltzgraaf van 
de Rijn, aan de zusters de beschikking 
gegeven over het kasteel te Megen, of 
liever wat daarvan nog reste. Dat was 
niet veel meer dan een puinhoop. De 
zusters woonden de eerste tijd te Megen 
in een gehuurd huis. Zij bouwden echter 
op de grond van het verwoeste kasteel 
der graven van Megen een nieuw kloos
ter, daarbij geholpen door geldinzame
lingen, die zij in de Zuidelijke Neder
landen, zo te Brussel, Antwerpen en 
Gent mochten houden. 
Een volgende maal zal worden behan
deld welke spaarzame resten· van het 
Clarissenklooster te Boxtel nog werden 
gevonden. 

Gouden Huwelijksfeest 

Op Hemelvaartsdag (Donderdag 26 Mei) zullen Johannes v. d. Ven en· Hendrika 
van Lievenogen 50 jaar getrouwd zijn. Zij zullen hun gouden huwelijksfeest in 
een stralende gezondheid vieren, want kras zijn ze nog, Hannes en Drika, 
ondanks hun 75 en 72-jarige leeftijd. Een feestcomité, gekozen uit bewoners van 
de Bosscheweg, is al maanden in de weer om enige luister bij te zetten aan het 
jubilé, dat verder in de kring van de 9 kinderen, 21 kleinkinderen en het ene 
achterkleinkind gevierd zal worden. Om half elf zal in de St. Petruskerk de 
Plechtige H. Mis van dankbaarheid worden opgedragen. 

Onder Hoogspanning 
Het zou moeilijk zijn, onder een andere 
benaming de bedrijvigheid te schetsen 
die er momenteel heerst in een afgelege� 
lokaal op Duinendaal, waar bedrijvige en 
vaardige dameshanden de naald hante
ren en de "Singer" of de "Pfaff" bedie
nen, om het aantal benodigde costumes 
voor de H. Bloedprocessie en het spel 
tijdig af te leveren. En we mogen niets 
anders dan de lofbazuin blazen. Op de 
± 80 naaisters waarvan er verschillen
den middag op middag en avond op 
avond present zijn, om, geheel ter liefde 
Gods, hun naaitalenten beschikbaar te 
stellen voor de processie en het spel van 
het H. Bloed. 
En met een zekere angst wordt geregeld 
de kalender gecontroleerd, en naarmate 
de datum nadert, stijgt het tempo en 
neemt het aantal naaisters geregeld toe! 
En er heerst een gezellige sfeer. 
Onder een kopje thee en met een kleine 
versnapering, die door de Boxtelse win
keliers dikwijls gratis beschikbaar wordt 
gesteld, wordt er veel werk verzet. 
Er worden patronen gemaakt, modellen 
van costuums, en terwijl met de hand 
verschillende costume� worden gezoomd, 
werken andere dames op de zig-zag 
machine aan de afwerking van de bin
nenzijde. 
Er wordt angstvallig gewikt en gewogen, 
om het aantal beschikbare meters van 
de verschillende stoffen zo goed moge
lijk en zo zuinig mogelijk te verwerken 
en zelfs de zieken zijn ingeschakeld om 
van verschillende costumes de passende 
afwerking te maken. Ook de Ark is 
thans ingeschakeld. En zo werkt heel 
Boxtel mee om iets moois en goeds tot 
stand te brengen. 
Om in bijzonderheden te treden. Twee 
knappe naaisters maken de patronen. De 
Zusters van Duinendaal zorgen voor de 
afwerking van de costumes. 
De Fraters van La Salie hebben de 
kleermak�rij en de schoenmakerij gemo
biliseerd, de Witte Zusters hebben 24 
costumes onderhanden. 
Een groep dames zorgt voor de nodige 
hoofdbedekkingen en zo werken allen 
mee, naargelang tijd en vermogen, tot 't 
welslagen van dit jubilé. 
Een volgende keer hopen we weer iets te 
kunnen geven over andere werkzaam
heden. 

Plaatselijk Nieuws 
CANDIDAATSLIJSTEN, 
GEMEENTERAADSVERKIEZING. 
Op de candidaatslijsten voor de gemeen
teraadsverkiezing, die 22 Juni zal wor
den gehouden, komen de volgende per
sonen voor: 
Lijst I: A. Valks, Ch. J. F. M. van Su
sante, P. J. v. <l. Meyden, R. de Laat, C.

Oliemeulen, P. J. v. d. Sande, J. A. Pie
termans, A. M. v. Nistelrooy, W. J. v. 
d. Laar. H. M. van Grinsven, M. Bek
kers (Gemonde), A. van Meurs, A. van 
Kol, Th. Pastoor, L. A. Kurtjens, A. H. 
J. Colla, J. M. Peynenburg, A. J. M. 
van Elk, F. J. Helmer, M. C. van Rixtel.
Lijst II: W. A. C. M. de Visser, H. A. 
P. v. d. Krabben, A. C. v. d. Weyst,
H. J. J. H. Kempenaars, K. M. Merks, 
F. J. M. van Oers, P. J. Savelkouls, H. 
A. v. d. Velden (Gemonde), L. W.
Baayens, A. P. W. v. d. Haagen. 
Lijst III: G. M. v. d. Meijden, J. W.
Voortman, A. P. Dekkers. 
BOXTELSE THUISV AARD ERS 
OP DE "VOLENDAM". 
Met de Volendam, die vermoedelijk op 
1 Juni te Rotterdam zal aankomen, 
repatriëren ook onze plaatsgenoten 
sol<l. J. Verhagen, Wilhelminastraat en 
sold. J. van Run, Stationstraat. 
BEDEVAART NAAR BEAURAING 
In verband met de Jubileum-feesten· van 
het H. Bloedwonder op 12 Juni a.s. zal 
de bedevaart naar BEAURAING voor 
Boxtel en omstreken nu gehouden wor
den op Zondag 19 Juni. 
Ook de pelgrims uit Gemonde, Olland 
en andere omliggende dorpen kunnen 
zich dan aansluiten. 
Tweedaagse bedevaarten naar Beauraing 
worden gehouden op 14 en 15 Augustus 
en 21 en 22 Augustus. 
Spoedige opgave is gewenst voor het 
aanvragen van deviezen, welke vermoe
delijk in Juni worden verstrekt. 
KATHOLIEK THUISFRONT. 
De wedstrijd ODC-Tivoli, die verle
den Zondag in 'n welverdiende overwin
ning van de thuisclub eindigde, stond dit 
keer in het teken van Katholiek Thuis
front. Dank zij het initiatief van de voor
zitter van de R.K Gildenbondsharmonie, 
de Heer J. Heerius, en de spontane 
medewerking van het Bestuur van ODC, 

In verband met de Feestdag 
's Heren Hemelvaart op 
Donderdag 26 Mei a.s., 
gelieven Adverteerders en 
Medewerkers er voor te 
zorgen, dat advertenties en 
copy reeds Dinsdag 
uiterlijk Woensdagmorgen 
per eerste post - binnen 
zijn. 
De krant zal door onze 
agenten 's Zaterdags 's mor� 
gens besteld worden, voor 
zover dat 's Vrijdags 
's avonds niet mogelijk zal 
zijn. 
De postbestelling geschiedt 
's Zaterdags 's morgens. 

kwam het die middag tot 'n wedstrijd 
met muzikale omlijsting, die klonk als 'n 
klok. Want maar amner was het eten 
van tafel of daar marcheerden de muzi
kanten in hun prachtige uniformen door 
Boxtel's straten en oud en jong danste 
mee naar 't ODC-terrein. En ondertus
sen deden een tiental collectanten hun 
best. Toen onder de rust noo enkele 
vrolijke marsen geblazen werd;n, ram
melden de bussen van Kath. Thuisfront 
en ...... eerlijk gezegd, het Thuisfront is 
er wel bij gevaren. Toen om 5 uur na 
afloop de bussen geopend werden en 
de buit geteld, was er f 90,62 bij elkaar 
voor onze parochiële afdelingen! 
Katholiek Thuisfront dankte van harte • 
de Voorzitter der R.K. Gildenbondshar
monie, van wie dit schone plan was 
uitgegaan, en alle leden die er zo be
reidwillig hun vrije Zondagmiddag aan 

• gegeven hebben. 'n Hartelijk woord van
dank aan het Bestuur van ODC voor hun 
loyale medewerking, aan de kleine col
lectanten, die hun beste beentje hebben 
voorgezet, en niet het minst aan alle 
milde gevers. 
St. Petrus:

Door lreentje van der Steen werd op de
bruiloft van L. v. d. Langenberg en E. 
v. d. Steen f 10,25 opgehaald voor Kath.
Thuisfront. 

JAARVERGADERING 
Dr. HOEK'S VERENIGING. 
Men mag onze vrouwen nog zo geëman
cipeerd achten, voor bijwoning van ver
gaderingen blijken zij in de regel niet 
veel lust te hebben. 
Evenwel de Dinsdag gehouden jaarver
gadering van de Dr. Hoeksvereniging 
was uitzonderlijk druk bezocht door de 
vrouwen, en wel zo, dat de foyer van 
De Ark propvol was bezet en verschil
lende vrouwen met een staanplaatsje te
vreden moesten zijn. 
Nu mag men hieruit niet afleiden, dat 
de mannen niet galant genoeg waren 
om zitplaatsen af te staan. Integendeel' 
Maar onder de vele aanwezigen telden 
wij, buiten de bestuursleden, slechts 15 
mannelijke personen, met uitzondering 
van de baby op de armen van een der 
moeders. 
Niettemin, de voorzitter, • Dr. Hoek, 
scheen wel in z'n sas te zijn met de 
grote belangstelling, want glunderend 
opende hij de vergadering, nog vóór het 
Boxtels kwartiertje was verstreken, en 
liet de agenda vlot afwerken, beginnende 
met behandeling van notulen en jaar
verslagen van secretaris en penning
meester. 
Uit het verslag van de secretaris, de heer 
Van Hees, bleek <lat het ledental in ver
gelijking met 1947 van 1935 leden is 
teruggelopen tot 1752, een ledenverlies 
dus van 183. 
De wijkverpleging geschiedt nu sedert 
1 Jan. '49 door Zr. van Kempen en Zr. 
Dumoulin, die hierin een zeer zware 
taak hebben, wat is af te leiden uit de 
door t½e Prov. Bond van het Wit-Gele 
Kruis gestelde norm van één wijkver
pleegster per 300 gezinnen. 
Het dankwoord van de voorzitter aan de 
verpleegsters, waarbij ook Zr. Clercx 
nog werd betrokken, was dan ook zeer 
zeker op zijn plaats. 
Van de binnengekomen gelden der paas
eiactie en St. Nicolaascollecte konden 22 
kinderen worden uitgezonden. 
Uitbreiding van het consultatiebureau 
voor zuigelingen is nodig, doch niet mo
gelijk. 
In 60 gevallen werd door de afdeling 
Kraamverzorging hulp verleend, terwijl 
onder leiding van Zr. van Vessem in 181 
gevallen interne kraamverzorging werd 
gegeven. 
Verplegingsartikelen werden 328 maal in 
bruikleen gegeven. 
Het bestuur meende omtrent de nalatig
heid in het terugbezorgen een klacht te 
moeten uiten, terwijl het ook niet tevre
den kan zijn over het slechte gebruik. 
De "arme" penningmeester kon weer 
niet anders dan de ledige kas onder de 
aandacht van de vergadering brengen. 
Wel is het nadelig saldo niet zo groot 
als vorig jaar, maar het beloopt toch 
nog een bedrag van 1273,57 gld. 
Het totaal der uitgaven is f 15 .660,60. 
Hiervan werden niet minder dan 
f 12.068,59 uitgegeven voor hulp aan de 
leden; o.a. f 1580,29 voor aanschaffing 
van verplegings- en uitleenmateriaal; 
f 637,47 voor kosten consultatiebureau; 
f 3305,- bijdrage in de kosten voor in
terne kraamhulp; f 4422,27 salarissen 
wijkverpleegsters en kraamverzorgsters 
en voor verplegingskosten van T.B.C.
patiënten in sanatoria en kinderuitzen
ding f 1876,88. 
De dorre cijferreeks van de penning
meester geeft wel een treffend beeld van 
de sociale betekenis van onze Dr. Hoeks
vereniging, terwijl er tevens uit af te 
leiden is, dat de penningmeester geen 
eenvoudige taak heeft. 
Na voorlezing van het rapport der com
missie van kascontrole, waarbij de heer 
Wijers voor zijn accuraat beheer werd 
gedechargeerd, werd de bestuursverkie
zing aan de orde gesteld. 

Wijl geen c_andidaten waren gesteld, 
werden de ahredende bestuursleden Dr. 
C. Hoek, W. Weyers en A. Witteveen
bij acclamatie herkozen verklaard. 
Na de rondvraag kondigde de voorzitter
de "clou" van de avond aan, de ver
koop van lakens. 
Zo vlot als de agenda werd afgewerkt
kwam het bestuur niet van de lakens af 
de aanwezige dames bleken tenminste i� 
het kopen niet zo enthousiast en eerst
nadat het bestuur had besloten een ver
liespost te willen boeken op de transac
tie, kwamen zich gegadigden melden.
Alhoewel het ons heel amusant voor
kwam, het bestuur van onze Dr. Hoeks 
vereniging zaken te zien doen in textiel
hebben wij de afloop niet afgewacht'. 
doch naar wij vernamen, is de vereni
ging, zij het dan- met verlies, van een
niet exploiteerbaar artikel los gekomen
en in staat gesteld van de ontvangsten
een deel van het tekort te dekken.
FEEST BIJ DE FIRMA HERTZBERGER
Zaterdagavond waren we te gast bij de 
Firmà Hertzberger, die feestte op de 
ingebruikneming van de nieuwe fabriek 
en op het zilveren dienstjubileum van 
mej. Chr. van den Berg uit Boxtel en 
de heer Van Ham uit Bilthoven. 
Directie en personeel hadden zich be
ijverd om er een gezellige feestavond 
van te maken en middels een goed voor
zien buffet, muziek en dans zat de stem
ming er bij het personeel dan ook al 
aanstonds aardig in. 
Omstreeks 7 uur echter werd het accent 
van het feest zelf even verschoven naar 
de huldiging van de jubilarissen, die toen, 
onder een spontaan "Lang zullen ze 
leven" van de aanwezigen, de geïmpro
viseerde feestzaal binnen kwamen 
Wijl Mej. v. d. Berg (Juffrouw Stientje 
wordt zij door het personeel genoemd) 
's morgens reeds door de heer Joh. 
Hertzberger, wiens secretaresse zij is, 
was gecomplimenteerd met aanbieding 
van het gebruikelijke couvert, werd de 
jubilaresse éérst gehuldigd door het per
soneel, in welke huldiging ook de jubi
lerende vertegenwoordiger, de heer 
Ham betrokken werd. 
In een aardig speechje liet W. van 
Breugel uitkomen hoe Juffrouw Stientje 
door het personeel wordt gewaardeerd 
om haar gemoedelijke hulpvaardigheid, 
terwijl hij de beste wensen voor de toe
komst vergezeld liet gaan door de aan
bieding van een leuk cadeau: een 
luxueus haardfauteuiltje en een bouquet 
bloemen. 
De heer Dolf Hertzberger huldigde Juf
frouw Stientje voor de ijver, waarmee 
zij 25 jaren lang de belangen van de 
zaak behartigd had en waarbij haar nooit 
iets teveel was. Als blijk van waardering 
bood hij haar een gouden armband aan, 
waarmee de feestelinge bijzonder in 
haar schik was. 
Na Juffrouw Stientje werd ook de heer 
Ham, vertegenwoordiger der firma, ge
huldigd. Zijn 25 jarig jubileum was 
reeds enige tijd geleden intiem gevierd 
in Bilthoven, waarbij hem namens de 
directie een armbandhorloge en namens 
het gezamenlijk personeel een vulpen en 
vulpotlood in étui aangeboden was. 
Thans vond de heer Hertzberger echter 
de gelegenheid om de capaciteiten van 
de heer Ham ten overstaan van het 
personeel te belichten en zijn grote ver
dienste voor de zaak te memoreren. De 
heer Hertzberger tipte met een enkel 
woordje aan, hoe de vertegenwoordiger 
als intermediair tussen cliëntèle en fa
briek beider belangen behartigde, en 
erkende dat "spannend" overleg wel eens 
voorafging aan het tempo der productie, 
waarbij tenslotte zowel de belangen van 
de zaak als van het personeel gediend 
bleken te zijn. 

Hierna sprak de heer Ham een kort
dankwoord, waarin hij o.a. met een ty
pisch klankbeeldje de geestdriftige ijver,
die in de samenwerking met z'n patroon 
steeds te bespeuren was geweest, karak-
teriseerde. 
Vervolgens verraste de heer Van Zand
voort, namens het kantoorpersoneel, de 
jubilerende collega, Juffrouw Stientje, 
met een prachtig collier. 
Op haar beurt dankte de overgelukkige 
jubilaresse hierna speciaal de Directie 
voor de waarderende woorden en de 
prachtige cadeaux, het fabriekspersoneel 
voor het haardfauteuiltje en het kantoor
personeel voor het mooie collier, maar 
meer nog voor de vriendelijke verstand
houding, waarmee deze 25 jaren geken
merkt waren geworden. 
Als intermezzo van al dit huldebetoon, 
schilderden de wevers Ties v. d. Langen
berg en Grart v. d. Oetelaar, in een hu
moristische declamatie met zang, de uit
stekende verstandhouding tussen perso
neel en directie, op welke lofzang mijn
heer Jo prompt reageerde met de toe
zegging van een nieuwe partij textiel 
voor het personeel en ...... een reis naar
België, wat door de feestvierenden met 
een luid applaus wer.d begroet. 
De avond werd verder in de beste 
stemming doorgebracht. 

HEROPENING. 
De zakenman moet zich op de polsslag 
van de tijd oriënteren en zijn activiteit 
richten op het tempo van het zakenleven. 
Zonder geweld te doen aan de degelijk
heid van het conservatisme in de handel, 
is de opgang in de verhouding van eigen 
tijd een gebiedende eis tot handhaving. 
Dit heeft de firma Van der Velden in
de Stationstraat begrepen, en zij heeft 
middels de doffe mokerslag de ruimte
voor de vernieuwing gemaakt. 
Zo zagen we vorige week de oude ma

nufacturenwinkel in een stralende mo
derne verlichting, het interieur ver
nieuwd en de étalages zo gemoderni
seerd,. dat zij meer de aandacht trekken 
van het publiek. • 
Nu valt het licht op de voorraden en 
door efficiënte benutting van de winkel
ruimte is de verscheidenheid van artike
len overzichtelijk geëtaleerd. 
Ongetwijfeld zal de firma Van der Vel
den de resultaten van de vernieuwing 
gerealiseerd zien in een verhoging va 
omzet, wat haar van harte gegund is. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 10 tot en met 16 Mei 1949. 
GEBOREN: Hubertus W. A. J. zoon 
van W. H. M. Kerkhoff en Th. M. v. 
d. Braak - Adrianus C. A. M. zoon van
J. A. v. Esch en M. M. Pijnenburg -
Henri z. v. H. Claassen en C. W. Calsijn 
- Richard J. M. zoon van R. Schmidt
en M. H. Schellens - Lidwigis J. A. M. 
zoon van A. C. L. Kusters en M. P. A. 
Rijnen - Wilhelmus M. M. zoon en 
Dorothea C. M. dochter van M. H.
Siemerink en van M. M. Heesbeen. 
ONDERTROUWD: Wilhelmus van der 
Meijden en Johanna van Zeeland -
Petrus Langeslag en Paulina H. van der 
Plas. 
GEHUWD: Martinus A. Janssen en 
Anna J. W. de Bie - Antonius van den 
Heuvel en Antonia Steenbakkers 
Lambertus A. van de Langenberg en 
Elisabeth J. van der Steen - Wilhelmus 
M. van Hal en Wilhelmina A. de Klerk
- Reinier W. Janssen en Christina H.
M. van Eijndhoven Adrianus Mar
tens en Ida Fr. op den Buijs. 
OVERLEDEN: Frederika Peters, oud 78 
jaren, wed. G. Looijmans. 

Ervaringen van een schoolarts 
XIV. 

Uit onze voorafgaande besprekingen is 
reeds duidelijk geworden, hoe groot de 
invloed van de opvoeding geacht moet 
worden op de algemene gezondheidstoe
stand van het kind. Het spreekt van zelf, 
dat op de eerste plaats deze gezond
heidstoestand afhankelijk is van het kind 
zelf naar zijn lichaamsbouw en ziekte
geschiedenis. Een kind <lat te vroeg ge
boren wordt, of dat met lichamelijke ge
breken ter wereld komt, of dat herhaal
delijk en langdurig ziek is, kan met recht 
een zorgenkind genoemd worden. 
Er zijn heel normale kinderen, die vlot 
opgroeien en lichamelijk geen enkele 
verkeerde aanleg bezitten, maar toch de 
algemene invloed van de gezinsfeer niet 
verdragen. Voor een groot deel zijn dat 
voor de ouders lastige kinderen, vooral 
als zij groter gaan worden. Zij zijn in 
de echte zin ondeugend, ongehoorzaam, 
veroorzaken moeilijkheden met het 
leren, werken het normale schoolpro
gramma niet af en weten straks niet, wat 
zij worden moeten. Heel de opvoeding is 
eigenlijk een lange reeks van conflicten. 
De schoolarts komt dan als medisch des
kundige voor tal van problemen te staan, 
die wel een geneeskundige kant bezit
ten, maar toch meer van opvoedkundige 
aard zijn. 
Tot deze groep nu behoren de z.g. 
zenuwachtige kinderen, welk woord vaak 
een verklaring moet geven voor de be
staande conflicten tussen ouders en kind. 
De eerste vraag is of er inderdaad 
zenuwachtige kinderen bestaan, dat wil 
zeggen kinderen, die een sterk geprik
keld zenuwstelsel bezitten, waardoor een 
ham10nisch levensgedrag niet mogelijk is. 
De eenvoudigste vorm van een geprik
keld zenuwstelsel zijn de stuipen. Afge
zien van enkele hersenziekten zijn het 
meestal voedingstoornissen, die tot het 
bekende ziektebeeld der stuipen aanlei
ding geven. De vrees voor de stuipen is 
met de enorme verbetering van de zui
gelingenvoeding zeer vem1inderd. 
Wanneer de schoolarts een kind ter 
onderzoek krijgt, dat volgens de moeder 
aan stuipen heeft geleden, maar het 
blijkt hem, dat de moeder regelmatig het

consultatiebureau bezocht en vervuld is 
van alle zorg voor haar kind, dan blijken 
die stuipen meestal een andere oorzaak 
te hebben. Gewoonlijk komen zij niet in
het eerste levensjaar alleen voor, maar
later, tot aan de kleuterjaren. Zo'n kind
is dan inderdaad wat prikkelbaar, druk, 
doet aan nagelbijten of bedwateren, is
driftig. Bovendien is dit kind zenuwach
tig, omdat het duidelijk te kennen geeft
zich met moeders opvattingen niet te
kunnen verenigen. 
Deze zenuwachtigheid heeft op de leef
tijd van het schoolgaan heel weinig meer 
te maken met een geprikkeld zenuw
stelsel, maar veel meer met de ontwikke
ling van een sterke en zelfstandige per
soonlijkheid. 
Het kind is meestal begaafd met een 
goed verstand, vlug van begrip en zelfs 
vol critiek op een helaas te veel aan 
ouderlijke eisen van volgzaamheid. 
Waarom dan zenuwachtig? 
Iemand, die weet wat hij wil en zich zelf 
voldoende kent, zal zich niet overbe
zorgd maken, maar zijn eigen weg gaan. 
Zodra echter de twijfel komt van de 
keuze en iemand tussen tweeërlei moet 
beslissen, begint de zenuwachtigheid. 
Welnu het kind wil enerzijds gehoorza
men, maar heeft z.elf een afwijkende 
mening en weet wellicht al uit ervaring, 
dat niet-gehoorzamen toch ·geen kwade 
gevolgen geeft of dat hij zelfs wel eens 
gelijk heeft. Deze gespannen toestand 
kan in de kleuterjaren niet voldoende 
behandeld zijn en' daarmede is de grond
slag gelegd voor de z.g. zenuwachtig
heid, die in werkelijkheid niet anders 
is dan onoordeelkundige opvoeding. De 
ouders begrijpen het kind onvoldoende, 
hoewel zij het beste wensen en zich be
zorgd maken. 
Er is altijd wel een of andere omstandig
heid, die als de oorzaak kan worden 
aangewezen,. maar ter verontschuldiging. 
Beter is het om de zaak nuchter te be
kijken. Voor ouders echter bijna onmo
gelijk, in ieder geval heel erg moeilijk. 
Voor de schoolarts kan adviseren dank
baar zijn, vooral in samenwerking met 
de school. 

J. B. DEELEN. 



GESLAAGD Voor het te Utrecht onder Rijkstoezicht afgenomen examen voor kantoordrukker slaagde Mevr. A. Robben-Ackerman. 
Als bijzonderheid zij vermeld dat zij de eerste en enige vrouw was die het diploma 'behaalde. Geslaagde proficiat met dit mooie succes. LIEMPDE 
ZITIINGSDAG ADVIESBUREAU 
VÖOR OORLOGSSLACHTOFFERS. Dinsdag 24 Mei, 9 uur v.m., houdt het Reizend Adviesbureau voor Oorlogsslachtoffers zitting bij Erven P. v. d. Sande. Daar zullen aan belanghebbenden alle gewenste inlichtingen verstrekt worden. 
KATHOLIEK THUISFRONT. Bij het huwelijksfeest van J. J. v. Kan en M. Thomassen werd door Mej. Cisca van der Pasch voor het R.K. Thuisfront, afd. Liempde opgehaald de somma van 
f 6,50. GEMONDE 
NATIONAAL FESTIVAL. 
Zaterdag 21 Mei zal de Burgemeester van St. Michielsgestel, Mr. W. C. A. Francissen, om half 8 het Festival openen, dat de Gemondse fanfare St. Lambertus ter gelegenheid van haar 35-jarig liestaan houdt <1p Zaterdag 21,, Zondag 22, Donderdag 26 (Hemelvaartsdag) 
en Zondag 29 Mei. 
Om 8 uur zal de feestvierende vereniging ond�r directie van Jos. v. d. Braak 
het openingsconcert geven. 
Zondag 22 Mei komen de deelnemende verenigingen om 2,30 uur bij de R.K. Jongensschool tezamen, vanwaar met muziek naar het feestterrein gegaan zal worden. Het verdere programma voor deze dag 
luidt: 3.30 uur: Fanfare "ProHonore et Virtute" uit Son. 4.00 uur: Harmonie "St. Cecelia" uit Schijndel. 4.30 uur: ,,Boxtels Gemengd Koor". 
5.00 uur: Harmonie "Arti et Amicitiae" uit Oirschot. 5.30 uur:' Harmonie "Wilhelmina" uit Den Dungen. 6.00 uur "Boxtel Harmonie". 6.30 uur Gemengd Koor "St. Michielsgestel". 7.00 uur Harmonie "St. Michaël" uit St. M. Gestel. 8.00 uur: Groot Avondconcert te geven door "Boxtels Harmonie". 
Donderdag 26 Mei (Hemelvaartsdag) vangen de concerten om 4 uur aan. 4.00 uur:Fanfare "Concordia" uit Liempde. 4.30 uur: Dameskoor "Laetitia" uit Esch. 

5 .00 uur: Harmonie "De Eendracht" uit Best. 5.30 uur: Meisjeskoor LJLust tot Ontwikkeling" uit Boxtel. 6.00 uur: Harmonie "Kunst Adelt" uit Helvoirt. 6.30 uur: Gem. Koor "St. Petrus-Cecilia" uit Boxtel. 8.00 uur: Avondconcert te geven door Harmonie "Kunst Adelt" uit Helvoirt. Zondag 29 Mei verzamelen de deelnemende verenigingen zich, evenals op de andere dagen, om half drie bij de R.K. Jongensschool. Om 4 uur vangen de concerten aan. 4.00 uur: ,,R. K. Gildenbondsharmonie" uit Boxtel. 4.30 uur: Mannenkoor "Laetitia" uit Esch. 
5 .00 uur: Zapgver. ,, Helvoirts Mannenkoor". 5.30 uur: Harmonie "De La Salie" uit Boxtel. 6.00 uur: ,,,Dinthers Mannenkoor". 6.30 uur: Fanfare "Nos Jungit Apollo" uit St. Oedenrode. 7.30 uur: Sluitingsconcert door de feest-vierende vereniging. Moge Fanfare "St. Lambertus" slagen in haar opzet om een groot muziekfeest te organiseren. En moge zij daarbij de belangstelling genieten, waarop een 35-jarige vereniging aanspraak mag rriaken. 
SPORT-NIEUWS 
PROMOTIE DEGRADATIE 

O.D.C. -Tivoli 4- 1In verband met blessures van Schalks en A. Pennings, verscheen ODC in een gewijzigde opstelling. Peynenburg stondlinksbuiten opgesteld en P. Pennings namde linksbackplaats in. Hoewel we nuniet direct van een verbetering kunnengewagen, vertoonde de ploeg meer vechtlust, dan we dat de laatste tijd gewendwaren. Mooelijk vond dit zijn oorzaakin de laatste theoretische kans. Peynenburg is een geweldige techniker en derechtshalf van Tivoli moet zich zekerniet lekker hebben gevoeld, toen hijPeynenburg als een wervelwind zag voorbij stuiven, steeds de bal prachtig ondercontrole houdend. Het scheelde dan ookmaar een haar of het was de eerste aanval al raak geweest.
Nu vloog zijn hard schot over de lat.Dit kunststukje herhaalde hij nog eenpaar maal, doch toen was het gedaan,wat trouwens heel logisch is want het• gebrek aan ausdauer begint dan mee tespreken. Een groot voordeel heeft hijdat hij zich kan veroorloven, gezien zijngeweldige snelheid, op het uiterste lijntje te blijven zodat de tegenpartij verder uit elkaar komt te staan, wat bovendien het plaatsen van de kanthalfs en

Het Wondere Vliegen 
In de Stuurhut De stuurhut is het ze�uwceritrum van het vliegtuig. • Elke dag leggen de moderne luchtreuzen met de regelmaat van een uurwerkduizenden kilometers af en wat men vroeger een bijzondere heldendaadnoemde is thans dagelijkse routine geworden. Het behoeft geen betoog, datdit pas mogelijk werd toen het vliegtuig zich ontwikkeld had van het opentweedekkertje, waarmee de eerste lijndiensten werden onderhouden, tot het.huidige vervoermiddel dat op een zo hoge mate van betrouwbaarheid magbogen.Als men het interieur van de stuurhut van een modern verkeersvliegtuig ziet en dit vergelijkt met de primitieve inrichting van een cockpit uit de twintiger jaren, dan blijkt onmiddellijk de geweldige vooruitgang, welke de voortschrijdende techniek heeft mogelijk gemaakt. Waren vroeger slechts de elementaire navigatie-instrumenten aanwezig, thans duizelt het de leek van de wirwar van knoppen, draden, wijzers en meters, welke het huidige vliegtuig-instrumentarium vormen. Toch is ook dit in wezen veel eenvoudiger dan het lijkt. Ten eerste zijn alle belangrijke instrumenten dubbel uitgevoerd, ten tweede neemt de boordwerktuigkundige een belangrijk deel van de controle over. . De stuurhut. Als men van de cabine uit naar de stuurhut gaat,' komt men allereerst in de navigatieruimte. In het dak hiervan bevindt zich een glazeri koepel, de zg. ,,dome" welke wordt gebruikt bij astronomische waarnemingen. Achter de stuurstoelen is de plaats van de boordwerktuigkundige. De voornaamste instrumenten die hij voor zich heeft zijn de toerentellers van de motoren, bezine-drukmeters, olie-drukmeters, olie-. temperatuurmeters, cylinderkoptemperatuurrnetcrs, verschillende standaanwijzers, enz. 

De voornaamste instrumenten • waar de vlieger. mee te maken heeft zijn de hoogte- en snelheidmeters, horizonaanwijzers, kompas, bochtaanwijzers, stijgsnelheidsmeters en de automatische piloot. De instrumenten zijn zo gegroepeerd, dat zij met één blik kunnen worden overzien. De lste vlieger zit altijd links, de tweede rechts. Overigens zijn er wat betreft de indeling van de bemanningsruimte bij de verschillende vliegtuigtypes geringe verschillen op te merken. Zo zit b.v. bij de DC-6 de boordwer\ctuigkundige tussen de beide vliegers in. 
. ,,Checken!" 

Bij de starts en landingen leest de boordwerktuigkundige hardop de zg. ,,checklist" af. Op deze lijst staan alle te verrichten handelingen vermeld. Zo zal hij b.v. bij de landing zeggen: ,,Wielenuit", waarop de vlieger de betreffendehandle overzet en antwoordt: ,, Wielenuit". Zou de vlieger vergeten de wielen
uit te laten, dan gaat er, als hij gas terugneemt voor de landing, op zijn instrumentenbord een lampje branden, terwijl
er bovendien een claxon begint te loeien.

IJs bestrijding. IJsafzetting op de vleugels en staartvlakken, welke onder bepaaldé omstan-

digheden kan optreden, was vroeger een van de vijanden van de luchtvaart. Hierdoor immers kon de vorm van de vleugeldoorsnede zodanig veranderd worden, dat de vleugel niet meer droeg. Thans kan men door verschillende . in principe zeer eenvoudige, systemen 'dat gevaar afdoende be'zweren. Bij sommige vliegtuigtypen zijn op de voorkanten van vleugels en staartvlakken zwarte rubberstroken aangebracht; deze kunnen als een fietsband worden opgepompt, waardoor de ijslaag gebroken en door de wind weggeblazen wordt. Andere vliegtuigtypen hebben vleugels en staartvlakken met verwarmde voorlijsten, zodat zich hierop in het geheel geen ijs kan afzetten. Dit is de zg. thermische ijsbestrijding. 
Omkeerbare schroeven. Daar de moderne vliegtuigen met een betrekkelijk hoge snelheid landen, hebben zij een lange uitloop. Om deze uitloop te bekorten heeft men tegenwoordig de schroeven omkeerbaar gemaakt; in de landing gaan ze dus in plaats van een trekkracht een duwkracht leveren. Dit geschiedt pas als de machine op de grond staat· het systeem is zo uitgevoerd, dat, wanneer het toestel met het neuswiel en met een van de hoofdwielen op de grond staat, de schroeven automatisch omgekeerd worden. 

Hydraulische apparaten. Het hydraulisch systeem is een zeer belangrijk onderdeel in een modem vliegtuig, Het wordt gebruikt om in de lucht de roeren te bedienen, het onderstel in en uit te pompen, de remkleppen te bedienen en de remmen in werking te brengen, �turen op de grond, als schokbreker bij de landin° voor de stuurautomaat enz. De pompen van dit systeem, dat werkt met oliedruk, worden aangedreven door de motoren; omdat dit systeem zo belangrijk is, heeft men echter een hulpsysteem aangebracht, dat electrisch of met de hand bediend kan worden. Geen wonder dus dat het instrumentarium van de tegenwoordige vliegtuigen uitgebreid is. Het is ten eerste nodig om alle vlieghandelingen te verrichten en bovendien om hier weer controle op uit te oefenen, daar het nu eenmaal niet mogelijk is voor de gezagvoerder, om tijdens de vlucht eens uit te stappen. Door een doelmatige groepering van de instrumenten en een efficiënte taakverdeling is het werk van de gezagvoerder in wezen echter niet moeilijker geworden, terwijl de veiligheid en betrouwbaarheid van het luchtverkeer er in hoge mate door zijn opgevoerd. 

binnenspelers vergemakkelijkt. Het voornaamste is echter dat hij op de juiste tijd gebruik moet maken van zijn dodelijk schot. Een paar kansen werden nu om zeep gebracht, door zelf te schieten, in plaats van over te geven, terwijl na de rust, een dot van een kans door over te geven teloor ging. Pennings speelde op zijn oude plaats, lang niet slecht, doch een beetje meer rust is zeker gewenst. Hij behoede zich echter om ballen vanaf de zijlijn naar het midden te plaatsen. Het enigste doelpunt van Tivoli was er nu het gevolg van. W. v. d. Boogaard als centervoor vonden wij zeker een verbetering, er gaatvan hem meer stuwkracht uit, terwijlHazenberg beter als verbindingspelervoldoet. Over de wedstrijd kunnen wijkort zijn. Het begin is voor ODC. Nadat Peynenbun1' tweemaal hard over ennaast heeft geschoten, worden twee cor-ners geforceerd, die door de Tivoli-verdediging worden weggewerkt. Een Tivoliaanval bezorgt Bertens veel moeite, enDekkers moet het gevaar bezweren.Tivoli neemt dan haar toevlucht tot debuitenspelval, waarin menige ODC-aanval wordt opgevanoen. In de veertigsteminuut wordt hen deze tactiek noodlottig, en het is Bergwerff die Hanssen il\het Tivoli-doel met een prachtig schottot vissen noodzaakt 1-0. In de laatsteminuut voor de rust krijgt Bergwerff debal door Hazenberg goed aangegeven,zuiver plaatst hij de bal op zijn beurtnaar v. cl. Boogaard, die met een beheerst schot ODC een 2-0 voorspronggeeft. Tivoli geeft zich in de tweede helftnog niet gewonnen, en wanneer Pennings in de , comerhoek een bal naarhet midden flaatst wordt hij door deTivoli-midhal opgevangen en meteen naar de linksbuiten geplaatst. Een afgemeten voorzet volgt en de rechtsbinnen kopt zeer fraai in. Een ogenblik denken wij dat Tivoli op zal halen, maar Dekkers maakt aan alle onzekerheid een einde: Als hij de bal snel opbrengt, lost hij van verre een schot. De Tivoli-doelman beoordeelt het geval verkeerd, en werkt de bal in eigen doel 3-1. En wanneer Peynenburg even latereen snelle ren besluit met een schot, ishet weer raak.Tivoli speelt nu een verloren wedstrijd,en in de stand komt geen veranderingmeer. Nu Zondag nog de laatste wedstrijd van de promotie tegen W.S.C. inWaalwijk en dan is rusten de beste remedie na zo'n zware competitie, en nogzwaardere promotie.
O.D.C.-JuniorenIn 'n wedstrijd, waarin het ploegverband helemaal zoek was, verloor 'n proefelftal voor 't nieuwe A elftal met 6-0 van de nieuwe senioren. A.s. Zondag gaat O.D.C. naar Waalwijkom daar W.S.C. A te bekampen.Andere wedstrijden zijn niet vastgesteld.
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. De ontmoeting P.S.V.-comb.-Boxtel 1 kon Zondag j.l. jammer genoeg niet doorgaan. Daarentegen had men wel een tegenstander weten te vinden voor het tweede elftal, nl. de 4e klasser R.K.S.V. Avanti uit Schijndel. De reserves kwamen bij deze gelegenheid in een gloednieuwe opstelling uit, die - gezien de wedstrijd van Zondag -,,toekomst" heeft. 
Als de ploeg eenmaal volledig is ingespeeld en de achterhoede wat resoluter gaat verdedigen, dan wordt Boxtel 2 beslist een team, dat hoge ogen gooit in de 1 e klasse van de onderafdeling. Zondag werd met 6-5 verloren. De ontmoeting met Avanti had wel een zeer grillig verloop, want voor de rust hadden de gasten in de korste keren een 3-0 voorsprong genomen, ofschoon hetspel van Boxtel in deze periode superieur was. Er werd uitstekend gecombineerd, de linies sloten goed aan en erwerd geschoten. Maar drie of vier keerbrachten paal en lat voor Avanti redding, tot dat men uit een penalty heteerste doel"unt wist te scoren. Het volharden werd voor de rust nog tweemaal
................................ 

beloond 3-3. Na de hervatting namen de Rooàwitters, toen de neus van de scheidsrechter bij een buitenspelgeval bleek te bloeden, zelfs nog de leiding, maar Avanti greep onmiddellijk daarop de geheide kans, die uit een dekkingsfout van de Boxtelse verdedigers ontstond, aan om weer gelijk te maken. Maar nog bleken de voorwaartsen van Boxtel hun kruit niet verschoten te hebben, want uit een serie goede aanvallen werd opnieuw gedoelpunt 5-4. Hiermee zou de zege aan de Boxtelse reserves zijn geweest als hun doelman niet tweemaal geflaterd had. Nu eindigde de ontmoeting met deze 4e klasser in de korfbal-nederlaag 5-6. 
S.V.R. - D.V.G. 0-7Ook haar laatste wedstrijd van de degradatie-competitie heeft D.V.G. in successie gewonnen, en hiermede ongeslagen het vitrde-klasserschap behouden. Ravenstein trapt af. De DVG-linksbinnen pikt de bal op, plaatst hem naar de linksbuiten, die een prachtige voorzet geeft, waaruit de naar binnen gezwenkte rechtsb. scoort 0-1. Door dit onverwachte doelpunt in de lste minuut komt DVG overwegend in de meerderheid, maar dank zii het goede optreden van de SYR-doelman worden er vooreerst geen doelpunten meer • gemaakt. Met enige snelle uitvallen probeert Ravenstein de Liempdenaren van de wijs te brengen, maar dit lukt niet. Na een ·half uur kriiet de DVG-rechtsbuiten de bal in zijn bezit, werkt zich vrij, en nummer 2 ligt in de touwen. Nog voor de rust maakt dezelfde speler nummer 3 en verricht hiermee de hattrick. Na de thee komt SVR direct opzetten en moet de DVG-keeper tweemaal achtereenvolgens handelend optreden om goede schoten van de rechtsbuiten te keren. Dit houdt Ravenstein echter niet lang vol, want als de DVG-middenvoor uit een penalty de stand op 0-4 heeft gebracht is het met Ravenstein gedaan en speelt DVG er rustig op los. De spanning is er dan geheel uit en de wedstrijd is het aanzien niet meer waard. Voor de scheidsrechter het einde blaast, heeft DVG door haar rechtsbinnen, middenvoor en linksbinnen de stand op 0-7 gebracht en hiermede de degradatie-competitie keurig besloten.Dit succes heeft Liempde aanleiding gegeven nog een klein feestje op touw tezetten. De bloemetjes werden dan ooknog eens flink buiten gezet.De junioren-B speelden Zaterdag j.l. ophet ODC-terrein te Boxtel de beslissingswedstrijd om het kampioenschap vandie afdeling tegen Irene B uit Gemonde.Onze jongens hielden zich kranig enGemonde kwam er zo goed als niet aante pas. Men won dan ook verdiend met4-1.Nu DVG 1 het degradatiespook is ontlopen, zal thans het tweede elftal degradatie-wedstrijden moeten spelen.Waarschijnlijk zullen zij uit moeten komen tegen Blauw Geel 2 uit Veghel.
Tuinbouw STOKBONEN. Steunmateriaal. - Als steunmateriaal voor de stokbonen gebruikt men touw of stokken. Touw is goedkoop en gemakkelijk en de ziekten gaan dan niet over met het steunmateriaal. Men oogst verder geen kromme bonen. Behalve touw is er voor deze methode van steunen nodig: palen en ijzerdraad. Aan het begin en het einde van elke rij slaat men een stevige paal. We moeten flinkelange palen gebruiken, welke ruim 2 meter boven de grond moeten blijven. Om de vijf meter plaatst men tussen de 2 kantpalen een lichtere paal van dezelfde lengte. Boven over de palen heen spant men een ijzerdraad (No. 14) en een tweede draad brengt men aan op ongeveer 1 meter boven de grond. Het touw wordt aan de bovenste draad vastgezet, vervolgens om de tweede draad heengeslagen en het einde wordt met 

Gesprek van Vanavond De naastenliefde heeft op niet minder dan 21 plaatsen in ons land bakzeil moeten halen voor de handigheid van een 33-jarige Mokumer, die in enkele maanden tijds tientallen offerblokken wistleeg te roven. De handige jongen is echter tegen de lamp gelopen en heeft alzijn "kraakjes" braaf opgebiecht.Hierbij is gebleken, dat de "bemindegelovigen" nog altijd graag voor de linkerhand verborgen houden wat ze metde rechterhand doen, want bij de arrestatie van de offerblokkenlichter, bleekdeze in het bezit te zijn van een grotepartij halve centjes.En we hadden warempel altijd nog welgedacht, dat 's Zondags alleen het feestvan-de-cent gevierd werd in de collecteschaal van de kerk, maar door dit buitenkansje van de politie is gebleken, datook nog de "halve" centen in de offerblokken hun feest vieren.Nu begrijpen we ineens waarom er zo'nzware wijs gaat op het millioentje vanKatholiek Nederland voor de radiozender van Z. H. de Paus.Want zolang het halve centje regeert,zal het wel de Moriaan gewassen zijnom te trachten het millioen in de kortstekeren vol te maken. En dan zal de Pausook nog wel heel lang op zijn zendermoeten wachten, wat zeer jammer zouzijn, want de communistische uitzendingen, die zo graag het woord van hetVaticaan kruisen, hebben stilletjes aaneen afdoend antwoord van node.Nederland kan er voor zorgen dat ditantwoord gegeven wordt . . . . .  . de vinger dicht bij de bonen in de grond gestoken. Men kan hiervoor zgn. tomatentouw gebruiken, dat niet duur is, en toch een seizoen mee gaat. Op deze manier geteeld plaatst men de rijen 1 m uit elkaar, en in de rij zet men de pollen op een afstand van 40 cm. Per pol zaait men 3 snijbonen of 5 princessebonen. Deze methode verdient aanbeveling, en in het bijzonder in streken waar moeilijk aan stokken te komen is. Behalve het touw kan het steunmateriaal . meerdere jaren gebruikt worden. Het touw wordt namelijk direct na de oogst verbrand, om besmetting in het volgende seizoen te voorkomen. Bij het oprollen van de draad, na afloop van de teelt, moet men er op letten dat er geen "slagen" in de draad komen, want op deze plaatsen treedt gemakkelijk breuk op. Een tweede manier van steunen heeft men door middel van de z.g.n. boonstaken. Voor deze stokken wordt gebruik gemaakt van tonkinstokken (bamboe) of stokken van een inlandse houtsoort zoals den, wilg e.a. Van al dit materiaal is tonkin het duurzaamst. Maar nogmaals, touw verdient in vele opzichten de voorkeur. Stand der stokken. - Het beste is om elke stok afzonderlijk te zetten en enigszins schuin om de bonen vrij te laten hangen. De bonen blijven dan beter recht en men ziet ze bij het plukken beter hangen, zodat ze niet te lang___ of te kort blijven hangen. Op onbeschutte winderige terreinen worden de stokken onderling verbonden door dwarsstokken. Het zetten der stokken in hokken van .4 bij elkaar valt af te keuren. Twee bij elkaar in de kruising verbonden door een dwarsstok is beter. Men oogst bij het maken van hokken veel kromme bonen, doordat de ranken op de verbindingsplaats als een kluw in elkaar groeien. Bij het planten in hokken legt men de bonen aan de binnenkant der stokken in een halve cirkel. Staan de stokken afzonderlijk dan legt men de bonen in een halve cirkel voor de stok, onder de hellingshoek. 
Beschutting. - Bij grote percelen verdient het aanbeveling om een beschutting aan te brengen. Het beste doet men dit door aan de windzijde van het bos nenperceel een rij pronkbonen te zaaien, die veel beter bestapd zijn tegen de diverse weersinvloeden dan de snij- of princessebonen. H. 

lt Op 26 Mei hopen onze igeliefde Ouders, Groot- • ouders en Overgrootouders 1
• Johannes v. d. Ven i 

1 en ! 

Te koop: twee arbeiderswoningen in het centrum. Direct te aanvaarden. Brieven onder no. 30, Molenstraat 19. 
Gelegenheid om nog vee te weiden, 2½ schaar, bij Ant. Langenhuizen; Renbaan. 

Geef Uw kind een mooi Eerste 
gedachtenisplaatje aan de 

H C * . ommunie 
Hendrika v. Lievenogen h?n 50-j'.1rige Echtvereni- i 

i gmg te vieren. 
iDe H. Mis van dankbaar- • heid zal tot hunner inten- t : tie worden opgedr.'.gen om i

1 half 11 in de St. Petruskerk i 
1 Dat God hen nog vele i jaren mogen sparen is de 

1
. wens van hun dankbare kinderen kleinkinderen en achterkleinkind. Boxtel, Bosscheweg 131. ! Gelegenheid tot feliciteren 1 van half 2 tot half 3 op : Bosscheweg 129. zWegens familieomstandig- t heden zal het feest verder 1in huiselijke kring gevierd worden. 
.

-·-·-·--· ................. . 

HARTELIJK DANK 
aan Directie en het Personeel 
der N.V. Textielfabrieken A. 
B. Hertzberger, te Boxtel, als
mede aan vrienden en kennis
sen voor de prachtige cadeaux,
bloemen en vele felicitaties,
welke ik bij mijn 25-jarig ju
bileum mocht ontvangen.

CHR. C. v. d. BERG 
Boxtel. Tweedehands damesrijwiel te koop gevraagd. Molenstr. 19. Vulpenhouder verloren, merk ,,Vendex", omtrek postkantoor. Tegen beloning terug bezorgen Duinendaal 12. 

Gevraagd: Nette Dienstbode. Bovendeert, Rozemarijnstraat, 8, Boxtel. 
Te koop: toom G. Y.-biggen, en drachtige zeug, keuze uit 3. W. v. d. Linden, Lennisheuvel 85.
Wie heeft mijn handschoenen meegenomen uit de bank in de kerk? Gaarne ontv.- ik ze terug. Gelieve ze teoezorgen Molenstraat 19. 
Dagmeisje gevraagd in middenstandsgezin, zonder kleine kinderen. Werkster aanwezig en was buitenshuis. Flinke huur. Bevragen Molenstr. 19. 

BOERDERIJ TE KOOP Uit de hand te koop, een boerderij te Boxtel, met varkenshokken, kippenkooi en bakhuis, groot 3½ ha, met bouw- en weiland en boomgaard. Te bevragen bij: 
Wed. van Esch 

Roond 1 0 A - Boxtel Te koop: Kinderledikant, kinderbox, leuningstoel, wasmachine. Te bevragen: Burg;kker 7, na 7 uur. Te koop bij W. v. Alphen, Luissel 13, een toom beste biggen. 

U vindt bij ons grote keuze en vele ■oorten
toepaaselijke versjes. 

ie Wij hebben ook alle mogelijke cadeautjes voor 
de Eerate H. Communie ale: 

ie kerkboekjes, rozenkran■en, communieplaten, 
* lees- en prentenboeken, schooletuis, kinder-
* post, verfdozen, poëzie-, foto en postkaart-
* albums, enz. 

Een bijzonder mooi cadeautje is: 
* Het prentenboek van de Eerste H. Communie
* en "t prentenboek van de Kinderbiecht.

* Ziet onze speciale Communie-étalage. 

FIRMA TIELEN 
STATIONSTRAAT 

BOXTl:.L, MANKT 19. Gevraagd: net meisje voor dag en nacht in gezin met 3 kinderen. Met huiselijk verkeer. Grote was buitenshuis. Zich te vervoegen bij C. v. Asten, Emrnastraat 8 Tilburg. 
Gevraagd te Boxtel, net R.K. Meisje, liefst boven 18 jaar, voor dag of dag en nacht. Met kinderen kunnende omgaan en stoppen en verstellen. Bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop: een gasstel, een nieuw ameublement, een luidspreker, wat breekwaar, een spiegel, schilderijen, antieke kast en kachelhout. Bosscheweg 80. 
Wegens vertrek naar elders van de tegenwoordige hulp wordt gevraagd voor 'n paar dagen in de week, een nette werkster. Hotel Theuwkens, Stationsplein 1, Boxtel. 
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BEKENDMAKING Notaris P. Mertens 
, te Boxtel Burgemeester en wethouders van Boxtel zullen op 31 Mei 

1949 des voormiddags 11 uur ten gemeentehuize van Boxtel, zal aldaar ten huize Station
straat 31, voor de Heer R. 

IN HET OPENBAAR AANBESTEDEN: Beijk op WOENSDAG 25 Mei 

HET MAKEN VAN RIOLERINGS 1949, voorm. to uur, om con-
tant geld, 

EN BES TRA TINGSWERKEN PUBLIEK VERKOPEN: 
in de van Hornstraat, van Merheimstraat, van 
Ranststraat, Ridder van Cuijkstraat, Hertogen
straat en Jan van Brabantstraat. 

Bestek en tekening zijn tegen betaling van f 5, - VANAF 
WOENSDAG 25 MEI verkrijgbaar op het Bureau Gemeen
tewerken te Boxtel, waar teven� dagelijks van 9.00 tot 10.30 
uur voormiddag inlichtingen worden verstrekt. 
Bij ongeschonden inlevering van bestek en tekening op de 
dag der aanbesteding wordt f 2,50 gerestitueerd. 

Burgemeester en Wethouders µn Boxtel, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT, Burgemeester. 
J. P. C. VAN DEN HOUT, Secretaris, 

R.K. H.B.S. TE BOXTEL 

Aanmelding van leerlingen 
Leerlingen voor de le klasse der op 1 September 
a.s., met medewerking der Paters Assumptionisten
te Boxtel te openen R.K. H.B.S. voor jongens
(5 j.c., A en B) kunnen worden opgegeven bij de
Secr�taris der Herman Brandt-Stichting, Mgr.
Wilmerstraat 10 te Boxtel.
Van de datum van het toelatingsexamen wordt 
nader mededeling gedaan. 

Zeer apart 

model 

Cothieke Slaapkamer 
Toogledikant 
2 Nachtkastjes 
Linnenkast 
Commode met spiegels 
Tafeltje 
2 Stoelen 

825 COMPLEET •
= 

F.]. Witteveen 
Woninginrichting " Boxtel 

Onze Reparatie,afdeling staat te uwer beschikking 
voor VAKKUNDIGE REPARATIE van alle soorten: 

Radio- en Electrische 

Huishoudelijke Apparaten 

VAN BOXTEL N.V. 
Bosscheweg 17 • Telefoon 479 - Boxtel 

e 

pRODENT plus een 
goede tandenborstel is 

de ideale combinatie voor 
perfecte tandhygiëne. Deze 
heerlijk schuimende, frisse 
tandpasta bevat Dispergon, dat 
tandsteen verwijdert. Vraag 
nooit zomaar naar "tand
pasta", ... eis PRODENT! Poets 
met Prodenr, tweemaal daags! 

* c.Ann 'Blyth is een van de hoofd

rol-speelsters in de Warner Bros.

film , , De wraak van een vrouw".

schilderijen, lijsten, schilder
stuk, wascomode, wastafels, 
geldkistje, koperen fruitschaal, 
lampekappen, kandelaars, 
vaasjes, tabakspotten, sierkan
nen, perferator, ornamentjes, 
klokken, fotostandaards, nacht
kastje, theemeubel, theetafel, 
messen en vorken, spiegels, 
schalen, bakjes, beelden, 
bloemtafeltjes, pathefoon, 
bank, kastjes, kachel, motor
gereedschap, keukenbussen, 
radiotoestel, ledikanten, petro
leumstel, stoelen, tafels, koffie
en theepotten, borden en bord
jes, gasstellen, waskommen, 
lampetkannen, gordijnen, 
vloerzeil lichtdruktoestel, 
haardbank, betegeld fornuis 
met pijp, keukentrap, pannen 
en potten, 
aannemersgereedschap als: 
steigertouw en heireep, rie
men met schijven, lijerogen, 
heiblok, takelblok, Hertje, ket
tingen, kist met fittings en 
bronzen afsluiters, diaphrag
men pomp met slang en zeug
kop, staaldraden, boezem
schop, klein gereedschap, be
tonschaar, natuursteen wagen-
tje, heipaalbanden, hijsarm, 
ankers, tuintafeltje met bank, 
enz. Bezichtiging DINSDAG 
24 MEI 1949, 's nam. 2 tot 5 

uur. 

BIJVERDIENSTE 

Spaarkas vraagt 

ACTIEF PERSOON 
voor enige middagen of avon
den per week. Aanvangsalaris 
f 50, - per mnd. Voor serieus 
persoon• opleiding tot beroeps
agent. Uitvoerige sollicitaties 
onder no. 36, Molenstraat 19. 

Franse Alpino's 
ZONDER NAAD f 2,25 
H. v. Eyck-de Louw
Breukelsestraat 42 

BOXTEL 

VERKRIJGBAAR: 

Tabaks-, 
Kom-kommer-
en alle soorten prima 

Koolplanten 

ALOIS BARTEN, Bosscheweg 203 

Adverteren 

doet 

verkopen 

Bij de 1 e H. Communie � f 
behoort een 1 e klas J O 0 

U slaagt daarvoor naar wens bij : 

,,ATELIER JANSSEN" 
* Moderne décors * Artistieke ver1ichting 

Voor de Eerste H. Communie 

een grote keuze in sieraden 
en kleine cadeaux. 

Speciale theelepel voor de Eerste H. Communie 
in Gero=zilver 1 2.•

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

BOSSCHE WEG 10 

OOR 

Brillen en Uurwerken 
naar de VAKMAN 
F. P. VAN LANGEN & Zn. 

Stationstraat 62 
Gediplomeerd Opticien en Horloger 

Leverancier voor alle Ziekenfondsen, 
* * Verzekerden 200/o korting, 

plus grote glazen vergoeding 

Het Toela·tingsexamen voor de 

R.K. Jongensschool voor MuLo 
BURGAKKER 4 zal plaats vinden op 

Vrijdag 3 Juni (Aanvang 8.45 uur) 

De MuLo school leidt op voor 't Diploma MuLo A en B 
Met ingang van 1 Sept. a.s. wordt aan de school tevens 
een cursus machineschrijven verbonden. 

Aanmeldingen bij het Hoofd der school 
H. H. GEERTMAN • PRINS BERNHARDSTR. 13a 

Middelbare Meisj esschool 

"ST. URSULA'' - Boxtel 
Toelatingsexamen 

21 Juni a.s. 

GEDEGEN VAKKENNIS 

is een waarborg voor uw Drukwerk 
DIT GARANDEERT U: 

Kantoordruki
_i:i.

r�ch!ing
_ 
en 

ARBO"Cop1ermrichtmg n 

E igeoaars: A .  J. ROBBE N 
A. l<OtrnEN,ACKERMAN

NIEUWE KERKS.TRAAT 87 BOXTEL 

Dagelijks vers gebakken Vis 
à f 0.75 per 500 gram 

VOS, Stationstraat 44, Tel. 527 

Voor· Brillen 
naar VAN

en Uurwerken]
VLERKEN 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkst.raat 73, Telef. 450 

ZEER BIJZONDERE 

LAKENS, effen en geborduurd 
SLOPEN, effen en geborduurd 

BONTE HANDDOEKEN 
STOFDOEKEN 

LUIERS 
TAFELLAKENS (damast) 

GEKLEURDE ÖNTBIJTLAKENS 

GLASGORDIJNSTOF 
MYSTERES per meter dwars 

LOSSE KAPOK BEDSTELLEN 
LOSSE JAVA KAPOK 

BEDDENTIJK 
TENTLINNEN 

Natuurlijk weer bij: 

�TATION5T�AAT.43 

�*�
BOXTEL 

Voor direct gevraagd 

Nette Meisjes 
Lichte werkzaamheden 

Vrije bedrijfskleding 

BO 6 AERTS' CARTONNAGEFABRIEKEN 
Burgakker 15 

Voor lichte kantoor, en expeditiewerkzaamheden 
kunnen wij plaatsen een 

nette vrouwelijke Werkkracht 
Leeftijd niet beneden 20 jaar. Vereiste kunnende 
typen en een goede hand van schrijven. 

Aanbiedingen kantoor der 
CHEMI SCHE WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ 

"DEN DRIES" Rijksweg 2 Boxtel 

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

EDAH 
GEEFT DEZE.WEEK 

� ,
EEN GROTE ROL 

ZUURTJES 
BIJ ELKE 250 GRAM 

KEUR-KOFFIE 

1 



Bijlage 

P,ca,kutt' s • Caitctun 
No. 234 - 20 MEI 1949 

Distributie:::Nieuws 

OFFICiëLE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 22 Mei tot en met 
4 Juni 1949. 
Voedingsmiddelenkaarten 905: 
141 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees 
142 Vlees (A,B) 300 gram vlees 
143 Vlees (D) 100 gram vlees 
145 Algemeen (A, B, D) 250 gram bo

ter, margarine of vet 
146 Algemeen (A, B) 500 gram boter, 

margarine of vet 
147 Algemeen (A, B) 200 gram kaas 

of 250 gram korstloze kaas 
148 Algemeen (A, B) 125 gram koffie 
152 Algemeen (B) 200 gram kaas of 

250 gram korstloze kaas 
154 Algemeen (D) 250 gram boter, 

margarine of vet 
155 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstlozc kaas 
Tabakskaarten 903: 
82 Tabak (QA) 2 rantsoenen sigaret

ten of .kerfta bak 
84 Tabak (OC) 2 rantsoenen sigaretten 

of kerftabak. 
(De letters achter de bonnummers geven 
de kaarten aan, waarop de betreffende 
bonnen voorkomen). 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE 
MD, MF MH 906 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken)
Geldig zijn de bonnen, gemerkt met de 
letter N. 
De bonnen 124, 128, 129, 130, 131, 133,
136, 137, 138 en 139 Algemeen der bon
kaarten voor voedingsmiddelen kunnen
vernietigd worden.

Postzegelverzamelaars 

FRANKEERZEGELS VAN SURINAME 
Op de PIT-kantoren, waar een speciaal 
philatelistenloket is opengesteld, zullen 
de volgende frankeerzegels van Surina
me, serie Koningin Wilhelmina - type 
Hartz, verkrijgbaar worden gesteld: 
f 0,20 verkoopsprijs f 0,28 
f 0,22½ verkoopsprijs f 0,32 
f 0,25 verkoopsprijs f 0,35 
f 0,27½ verkoopsprijs f 0,39 
f 0,30 verkoopsprijs f 0,42 
(i.v.m. het koersverschil is de verkoops
prijs 40 % hoger). 
Verzamelaars kunnen ook van deze 
zegels slechts 1 exemplaar van elk ver

krijgen. 

KINDERZEGELS VAN DE 
NED. ANTILLEN. 
Tot en met 30 Juni a.s. zullen de kinder
zegels 1948 van de Ned. Antillen ver
krijgbaar worden gesteld, en wel in de 
volgende waarden: 

f 0,06 (toesl. f 0, 10) verk. pr. f 0,23 
f 0, 10 (toesl. f 0, 15) verk. pr. f 0,35 
f 0, 12½ (toesl. f 0,20) verk. pr. f 0,46 
f 0, 15 (toesl. f 0,25) verk. pr. f 0,56 
f 0,20 (toesl. f 0,30) verk. pr. f 0,70 
f 0,25 (toesl. f 0,35) verk. pr. f 0,84 

(i.v.m. het koersverschil is de ver-
koopprijs 40 % hoger). 

Zij, die in hun woonplaats geen philate
listenloket hebben, kunnen de zegels 
bestellen bij de Philatelistische Dienst 
PIT, Zeestraat 64, 's-Gravenhage, on
der gelijktijdige overn1aking der kosten. 
Het postgironummer van deze dienst is· 
527.000. 

Brandrampen 
Hoe men zich tegen de gevolgen 
ervan kan wapenen. 
Iedereen zal zich nog wel de hete zomer 
van 1947 en de catastrofale branden, die 
er toen hebben gewoed, herinneren. 
Door de ontzettende droogte zijn er 
toen tal van brandrampen· ontstaan, die 
hun hoogtepunt bereikten in de boerde
rijbranden te Asten, Beers en Someren. 
Onmiddellijk is toen van verschillende 
zijden het initiatief genomen tot hulp
verlening, hetgeen tenslotte resulteerde 
in de oprichting van een provinciaal 
Rampencomité ad hoc. Dit comité nam 
op zich de hulpverlening te coördineren 
en de beschikbare gelden te verdelen. 
Vele giften maakten het toen mogelijk 
107 gezinnen verdeeld over 34 gemeen
ten hulp te bieden. 
Bij het vaststellen der uitkeringen is 
echter één belangrijke bijzonderheid aan 
de dag getreden. Bij het overgrote deel 
van de getroffenen was het bedrag der 
schade aanzienlijk verhoogd, doordat zij 
veel te laag of zelfs helemaal niet ver
zekerd waren. 
De gevallen, waarin de financiële toe
stand van het bedrijf behoorlijke verze
kering niet toelaat, daargelaten, moet de 
oorzaak meest gezocht worden in de 
nalatigheid van de betrokken eigenaren. 
Vooral in bedrijven, die dermate aan 
brandgevaar onderhevig zijn als boer
derijen - hetgeen in" 1947 is gebleke!1 
-, is het te laag en het niet verzekerd 
zijn als onverantwoordelijke bedrijfs
voering te bestempelen. 
Het comité wenst er in dit verband nog 
eens uitdrukkelijk op te wijzen, dat de 
aan de brandslachtoffers van 1947 ver
strekte hulp slechts is verleend op grond 
van de uitzonderlijke toestand, die de 
droge zomer van 1947 schiep. Vele land
genoten hebben hun bijdrage verleend in 
het besef van het catastrofale van deze 
zomer voor de getroffenen. 
Het is daarom voor de toekomst zaak, 
dat allen, wie dit aangaat- en dit zijn 
niet in de laatste plaats de boeren -, 
reeds thans zelf voorzorgsmaatregelen 
gaan nemen tegen de gevolgen der der
gelijke rampen als brand. Eenieder bezie 
thans ernstig de mogelijkheid van ver
zekering van zijn eigendommen tegen 
brand- en andere rampen. 

Zij, die zich nog niet of te laag verze
kerden, dienen voor ogen te houden, dat 
de gevolgen voor hen rampzalig kunnen 
zijn, en dat zij niet mogen speculeren 
op de gemeenschapszin van anderen. 
Zij, die zich oorspronkelijk zodanig ver
zekerden, dat zij eventuele schade aan 
hun eigendommen volledig meenden te 
hebben gedekt, dienen na te gaan, of 
het bedrag, waarvoor zij zich verzeker
den, bij het huidige prijsniveau nog wel 
toereikend is. 
Men realisere zich het grote risico, dat 
men door onachtzaamheid neemt, en 
wende zich zo spoedig mogelijk tot een 
terzake deskundige. 

Het Rampencomité 

Rode Kruis 
BLOEDTRANSFUSIEDIENST. 

In de slangentuin in Bangkok worden 
cobra's, adders en andere zeer giftige 
slangen met grote zorg verpleegd. Uit 
het gif dezer slangen worden door het 
Siamese Rode Kruis, in een speciaal 
laboratorium, geneesmiddelen bereid 
tegen infectieziekten en tegen de gevol
gen van slangenbeet. 

In ons land is dat niet nodig, omdat we 
weinig te vrezen hebben van giftige 
dieren. Maar in het Centraal Laborato
rium van de Bloedtransfusiedienst van 
het Nederlandse Rode Kruis worden 
sera en medicamenten bereid uit men
senbloed. Om U een voorbeeld te noe
men: Vroeger was het bijna onmogelijk 
een z.g. ,,bloeder" (haemophilie) te 
opereren. Deze patiënten, bij wie het 
geringste wondje een niet te stelpen 
bloeding veroorzaakte, konden zelfs 
geen kies laten trekken zonder levens
gevaar. 
Tegenwoordig kan men deze mensen in
spuiten met fibrinogeen en hun wond 
bedekken met fibrineschuim of met 
fibrinedraden, waardoor de bloedingen 
worden tegengegaan of gestelpt. Ook 
het thrombine dat uit bloedplaatjes wordt 
gemaakt, is een belangrijk bloedstelpend 
middel. 
Aan dergelijke middelen, die in het Cen
traal Laboratorium van de Bloedtransfu
siedienst van het Nederlandse Rode 
Kruis worden bereid, hebben velen hun 
leven te danken. Zij zijn gevonden dank 
zij het naarstig zoeken der wetenschaps
mensen en zij kunnen vervaardigd wor
den dank zij de offervaardigheid van 
mensen, die hun bloed geven om het 
leven van anderen te redden. Het Ne
derlandse Rode Kruis brengt die men
sen samen, getrouw aan de hoge princi
pes van mensenliefde en hulpvaardig
heid waarvoor het steeds in het strijd
perk moet treden. En als het Neder
landse Rode Kruis U binnenkort zal 
vragen om Uw jaarlijkse bijdrage, dan. 
vraagt het Uw hulp om zijn diensten 
aan de mensheid te kunnen voortzetten. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Se Zondag na Pasen. 

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 het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie. 
Vandaag gaat de 2e schaalcollecte voor 
de bizondere noden van het Episcopaat, 
welke bizonder in de milddadigheicl van 
de gelovigen wordt aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen" 
hoedje. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn 
het de Kruisdagen. Vóór de H. Mis van 
kwart voor 7 (dus om half 7) zal vanuit 
de kerk de processie naar het park trek
ken, waaronder de Litanie van Alle Hei
ligen wordt gezongen. De koristen, de 
prefecten van de H. Familie, de leden 
van de Mariacongregatie en de jeugd
verenigingen en vooral de leden van de 
R.K. Boerenbond en R.K. Jonge Boeren
stand en Boerinnenbond worden ver
zocht, zoveel mogelijk hieraan deel te 
nemen. Deze week (behalve Donderdag) 
is het iedere avond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Op Donderdag, feest van 's Heren He
melvaart, 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 van 3 uur 
de plechtige Kinderzegen ontvangen. 
Des avonds om 7 uur is het clan géén 
Lof. 
De H.H. Missen zijn als op Zondag en 
men is verplicht op deze dag de H. Mis 
bij te wonen. De H. Mis van half 7 
wordt opgedragen voor Johanna Spij
kers-Dekkers. De H. Mis van 9 uur voor 
Cornelis Voermans. De Hoogmis tot bijz. 
intentie. 
Woensdag vóór Hemelvaart zal er wor
den biechtgehoord des morgens onder 
de H.H. Missen en 's avonds van 6 tot 
half 8. 
Vrijdag a.s. begint de noveen tot voor
bereiding op 't Hoogfeest van Pinkste
ren. Gedurende de noveen iedere dag 
om 7 uur Lof met uitstelling in mon
strans. Onder het Lof Veni Creator en 
één tientje van 't rozenhoedje tot inten
tie van Z. H. de Paus tot bekering der 
ongelovigen opdat zij mogen komen 
tot de eenheid der Kerk 
Zaterdag 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: kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Petronella v. cl. Eerden; zijaltaar 
gel. H. Mis voor Marinus v. Oirschot; 
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Hendrika v.
d. Besselaar-Schelle; om half 8 gel. jrgt.
voor Willem v. Gemert; zijaltaar gel.
jrgt. voor Petrus Muselaars; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Johanna Theuw
kens-v. Dijk; om half 9 gel. mndst.
voor Jo Bergman.
DINSDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Cornelis v. d. Besselaar; zijaltaar 
gel. jrgt. voor Maria v. d. Boogaard-v. 

Dinther; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Wilhelmus Schalkx; om half 8 gel. jrgt. 
voor Maria v. Gemert-Schoenmakers; 
Zijaltaar gel. H. Mis voor over!. fam. v. 
d. Meijden-v. cl. Hout. H. Hartaltaar gel.
mndst voor Johanna Boeren-v. d. Staak;
om half 9 gel. H. Mis voor Alfonsus
v. Vlerken; om half 10 gez. H. Mis tot
bijz. i!1tentie. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Petronella Dolmans; zijaltaar 
gel. H. Mis voor Henrica Cijffers
Bruns; H. Hartaltaar gel H. Mis voor 
Johanna v. d. Steen-Slijters vanwege de 
kinderen; om half 8 gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië vanwege Maria's 
Biddend Leger; Zijaltaar gel. H. Mis 
voor Martinus Giesbers; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor de afgest. familie v. d. 
Ven-v. Lievenogen; om half 9 gez. 
mndst. voor Hendrica Veroude. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Caspar v. d. Aker; zijaltaar gel. H. 
Mis voor Wilhelmus Traa; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis uit dankbaarheid ter ere 
van 0. L. Vrouw van Lourdes; om half 
8 gel. jrgt. voor Henricus v. Gemert; 
zijaltaar gel. H. Mis voor Martinus Gies
bers; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Hendricus Hobbelen; om half 9 gel. H. 
Mis voor Johanna Smits-Zevens. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Hendrica v. d. Loo; zijaltaar 
gel. H. Mis voor Johanna Boeren-v. d. 
Staak; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
over!. fam. Johannes v. d. Heuvel; om 
half 8: gel. jrgt. voor over!. fam. 
Troeyen-v. Rund; zijaltaar gel. H. Mis 
voor Catharina v. Weert-Voets en Hen
rica de dochter; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Theodorus Voets; om half 
9 gel. H. Mis voor Henri Weijers; om 
half 10 en om kwart over 10 gez. hu
welijksmissen. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 
en Zaterdag gel. H. Mis tot bizondere 
intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Andreas Franciscus Adria
nus v. Eyndhoven, geb. te Liempde en 
won. in deze parochie en Josephina Jo
hanna v. d. Gouw, geb. in de pat van 
het H. Hart en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 1 e afkondiging ge
schiedt ;Martinus Antonius Voets, geb. 
en won. in deze parochie en Lamberdina 
Cornelia Smetsers geb. te Oisterwijk en 
won. te Tilburg; Hubertus Maria Cle
mens geb. te Sittard en won. in deze 
parochie en Johanna Cornelia v. d.· Berg, 
geb. te Tilburg en won. in de parochie 
van het H. Sacrament te Tilburg, waar
van heden de 2e afkondiging geschiedt; 
Gerardus Johannes Damen, geb. te Kerk
rade en won. te Best en Henrica Maria 
van der Horst geb. en won. in deze 
parochie; Henclricus Boeren geb. te St. 
Oedenrode en won. in deze parochie 
weduwnaar van Johanna Maria van der 
Staak en Anna van Ham weduwe van 
Wilhelmus v. d. Heuvel geb. te Liemp
de 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. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL 
5e Zondag na Pasen 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om half 11 de Hoog
mis met volkszang. 
De te schaal gaat voor de kerk, en de 
2e voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis Santa Te
resa in de kapel van de Zusters Ursu
linen; en om kwart voor 12 H. Familie 
voor de jongens in de kerk. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
Verder deze week Maandag, Dinsdag, 
Woensdag en Zaterdag Lof ter ere van 
de H. Maagd om half 8; Donderdag om 
3 uur, en Vrijdag om 7 uur. 

Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn 
de KRUISDAGEN. 
Na de HH. Missen wordt de Litanie 
van Alle Heiligen gebeden, voor de 
vruchten der aarde. 

Donderdag: HEMELVAARTSDAG, 
verplicht te vieren als Zondag. Zo zijn 
de HH. Missen dan ook als op Zondag. 
Onder de H. Mis van 8 uur doen de 
kinderen hun 1 e H. Communie: des 
middags om 3 uur Lof met zegen voor 
deze kinderen. De gelovigen worden 
verzocht de eerste rij groene stoelen vrij 
te laten. 

Vrijdag: dan begint de Noveen tot 
voorbereiding op het Hoogfeest van 
Pinksteren. Gedurende 9 dagen zal in 
het Lof het Veni Creator gezongen wor
den, en het gebed van de Pinksterno
veen gebeden. Het Lof Vrijdag is om 
7 uur. Om half 8 H. Familie voor de 
meisjes. Om half 9 H. Familie voor de 
mannen. 

Biechthoren: Woensdag en Zaterdag 
van 3-4 en van 6-8 uur. 

ZONDAG: 6 uur I.d. tot zekere in
tentie (Z); 7 uur I.d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 
uur I.d. uit dankbaarheid (V); kwart 
over ,IJ l.d. tot bijzondere intentie (R); 
half 11 Hoogmis voor Frans Veroude, 
vanwege de retraitepenning. 

MAANDAG, 23 Mei: 7 uur l.j. voor 
Cornelis van Liempt; Marialtaar I.d. voor 
Toon v. d. Meyden; Familiealtaar l.j. 
voor Arnoldus Nicolaas van Dijk en 
Maria van Dijk z.e.; kwart voor 8 I.m. 
voor Willem van Dongen; zijaltaar I.m. 
voor Josina v. Grinsven; half 9 I.d. 
voor Maria van Hollenberg-van Liempt. 

DINSDAG, 24 Mei: 7 uur I.m. voor 
Henricus Joh. Rooyakkers; Mariaaltaar 
l.d. voor Cornelis Slijters; Familiealtaar
l.d. voor Lies de Kort-v. d. Elst, v.w.
buurtbewoners van Osch en van Leeu
wenstraat; kwart voor 8 I.m. voor Pe
tronella van Dommelen-van Run; zij
altaar I.d. voor Leny Bergman; half 9
l.d. voor Henricus van Weerd en Leo
nardina van Grinsven z.e.

WOENSDAG, 25 Mei: 7 uur l.d. v. 
hrobus van Grinsven en Josina van 

Grinsven z.e.; Mariaaltaar Ld. voor Wim 
van Eyndhoven, v.w. Postpersoneel van 
Boxtel en Omgeving; Familiealtaar I.m. 
voor Johannes Bergmans; kwart voor 8 
I.m. voor Cornelis de Bie; zijaltaar I.m.
voor Adrianus Dankers; half 9 I.m. voor
Frans Veroude.

DONDERDAG, 26 Mei: 6 uur l.d. 
tot zekere intentie (Z); 7 uur l.d. tor 
bijzondere intentie; 8 uur l.d. tot het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; kwart over 9 Ld. voor Jan van 
Susante, v.w. de Broederschap van St. 
Willibrord; half 11 Hoogmis tot intentie 
van Z.H. de Paus, v.w. het Apostolaat 
des Gebeds. 

VRIJDAG, 27 Mei: 7 uur Ld. voor 
Piet Voets; Mariaaltaar I.m. v. Adriana 
van Hees-Verwetering; Familiealtaar I.d. 
voor Adriana van Hees-Verwetering; 
kwart voor 8 Ld. voor Constant van 
Kleef, v.w. de buurt; zijaltaar Ld. voor 
Constant van Kleef, v.w. de R.K. Sport
vereniging "Boxtel".; half 9 l.j. voor Ge
rardus van den Langenberg. 

ZATERDAG, 28 Mei: 7 uur l.d. voor 
Hendricus v. d. Meyden als weldoener 
van de H. Familie; Mariaaltaar I.m. v. 
Antonius van Rooy; Familiealtaar l.d. 
voor de heer Gerardus Hulsken en Mej. 
Adriana van Schaayk z.e.; kwart voor 8 
l.d. voor Piet Baayens; zijaltaar l.j. voor
Petrus Baayens en Lambertha Boons z.e.;
half 9 l.j. voor Francisca Donkèrs-van
Krieken.

PAROCHIE H. LAMBERTUS, 
GEMONDE 5de Zondag na Pasen 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. v. Theo
dorus v. d. Heuvel. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Hendrica 
hsvr. en Theodorus v. d. Heuvel. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor An toon 
Steenbakkers. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Hu
berdina hsvr. van Ant. Steenbakkers. 
DONDERDAG, feestdag van 's Heren 
Hemelvaart: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor An
toou v. Oorschot. 
VR.IJDAG: half 8 jrgt. v. Petrus Schel
Iekens. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina hsvr. van Petrus Schellekens. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Henricus Kemps; 
H. Mis voor Gerarda v. Berkel-Traa te
Veghel overleden; Dinsdag 2 HH. Mis
sen voor Elisabeth Adrianus Timmer
n1ans te Schijndel overleden; Woensd;ig
2 HH. Missen voor Henrica v. Vijf
eijken-Kemps te Vlierden overleden;
Donderdag H. Mis voor Magdalena v
Esch-Donkers te Venkel overleden; Vrij
dag 2 HH. Missen voor Catharina v. d.
Bessefaar v .w. <le buurt; Zaterdag H.
Mis voor Adriana v. d. Linden, Lev. Ro
zenkrans; H. Mis voor Adriana v. d.
Linden, Gelovige zielen. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL 
5de Zondag na Pasen, 15 Mei 1949 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
v. d. parochianen; half 9 H. Mis voor

Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 
10 uur plechtige H. Mis v.w. ouders voor 
TI1eodorus Huyberts. 
De eerste schaal is voor de rentebeta
ling v. ,.Orion"; de 2e voor B.N. 
Vergadering van St. Vincentius-vereni
ging; half 3 Lof met rozenhoedje, om 
Gods zegeningen te verkrijgen over 
,,Orion" en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis v.w. missie
naaikring voor Maria Maas-v. d. Lan
genberg; 8 uur processie voor de vruch
ten der aarde en daarna gez. mndst. v. 
Johanna Antonetta v. Beers. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de fa
milie v. Pinksteren-v. Roosmalen, daar
na Litanie v. Alle Heiligen onder de pro
cessie tussen het akkerland voor de 
vruchten der aarde; 8 uur geen H. Mis; 
half 10 gezongen Huwelijksmis tot bij
zondere intentie. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Theo
dorus Huyberts; 8 uur processie voor 
de vruchten der aarde, daarna gez. H. 
Mis voor levende en overleden weldoe
ners van het or<>elfonds; 
's Avonds half 7 tot 8 uur gelegenheid 
tot biechten wegens het feest van 's He
ren Hemelvaart. 
DONDERDAG, verplichte feestdag, 
waarop slafelijke arbeid verboden is en 
de verplichting van Mishoren is opge
legd; onder de H. Mis van 7 uur zullen 
tien kinderen de eerste H. Communie 
doen. Deze H. Mis, waarbij de kerk 
met 'n kaars wordt vereerd wordt opge
dragen voor Antonius Schalkx uit deze 
parochie; half 9 H. Mis voor overleden 
leden v. h. Genootschap tot voortplan
ting van het geloof, te 10 uur Hoog
mis tot intentie v. cl. parochianen. De 
eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor B.N. Half 3 Lof met rozen
hoedje, zegening van de kinderen, leden 
v. h. Genootschap der H. Kindsheid,
daarna Te Deum.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Petrus Bel
jouw en Johanna Maria Heezemans 
hsvr.; 8 uur H. Mis, waarbij de kerk 
met 'n kaars wordt vereerd, voor de 
heer Adrianus v. d. Breekel. 
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; 8 
uur H. Mis, waarbij de kerk met 'n 
kaars wordt vereerd, tot bijzondere in
tentie. 
Biechthoren van half 3 tot 4 en van 
half 7 tot 8 uur; daarna Lof met rozen
hoedjè, om het Jubilé van Z.H. de Paus 
mee te vieren. 
Een ieder is in de gelegenheid, om vrij
willig daarvoor bij te dragen in de bus 
nabij St. Theresia-kapel. Hierop staat 
te lezen: ,,Gouden Jubilé". 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Marinus Berends te 's Hertogen
bosch overleden. Verder aanbevolen een 
noveen tot voorbereiding voor het Pink
sterfeest. 
Elders zullen geschieden één H. Mis op 
Donderdag v.w. Godvruchtige vereni
ging "St. TI1eresia" en één H. Mis voor 
Theodorus Huyberts in Ambarawa over
leden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
TE LIEMPDE 

5e Zondag na Pasen, 22 Mei 
ZONDAG: half 7 l.i. Wilhelmina Ge
rardus v. Erp; 8 uur I.m. tot welz. der 
par.; 10 uur z.j. Anna Maria Martinus 
v. Gerwen; 3 uur Lof, daarna jongens
congreg.
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn
het de Krnisdagen, daarom zal op die
dagen, te beginnen 10 minuten over
half 7 de Litanie van Alle Heiligen ge
zongen worden tot behoud van de
vruchten der aarde.
MAANDAG: 7 uur z.m. tot behoud
van de vruchten der aarde v.w. Kerk
eind; half 8 z.mndst. Weduwe Maria
Martinus v. Dijk; 8 uur l.j. Antonius
v. cl. Hurk.
DINSDAG: 7 uur z.m. tot behoud van
de vruchten der aarde v.w. de Koestraat;
8 uur z.m. tot bijz. intentie; 9 uur z.
huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z.m. tot behoud
van de vruchten der aarde v.w. Klein
hoekje; half 8 z.mndst. voor Cornelis
Schoenmakers·; 8 uur I.m. Wilhelmina
Hendricus Stams overleden te Best.
DONDERDAG feestdag van 's Heren
Hemelvaart, geboden te vieren als Zon
dag, half 7 l.j. Franciscus Kre"veld en
Josephus v. d. Gouw; 8 uur l.j. Gerar
dina Tinnebroek; 10 uur de Hoogmis
tot welz. der par.; 3 uur Lof, waarna
te zingen lied no. 7.
VRIJDAG: 7 uur z.m. tot behoud van
de vruchten der aarde v.w. de Berg; half
8 z.m. Albert v. Veghel overleden te
Wijbosch; 8 uur I.m. Gerardina Petrus
v. Berkel overleden te Veghel.
ZATERDAG: 7 uur z.m. tot behoud
van de vruchten der aarde v.w. Loeeind;
half 8 z.m. tot behoud van de vruchten
der aarde v.w. Kasteren en Savendonk;
8 uur I.m. Henrica v. Lith-v. Amstel
overleden te Geffen.
ZONDAG: 6, 7 en 8 uur I.m. tot in
tentie van de Zeereerw. Heer Pastoor.
Een als 't ware algemene H. Communie
der parochiatnen tot intentie van de 
Zeereerw. Heer Pastoor mag ook op 
die ctng verwacht worden.
Half 10 plechtige H. Mis van dankzeg
ging bij gelegenheid van het gouden
oriester-jubilé van de Zeereerw. Heer
Pastoor.
Woensdag biechthoren als op Zater
dagen. En Zaterdag nam. biechthoren
van 2-4 en van 5-8 uur. Een Eerw.
Pater zal op Zaterdag biechthoren in
de biechtstoel van de Zeereerw. Heer
Pastoor.
Vrijdag begint de noveen voor Pinkste
ren. Daarom iedere morgen vanaf Vrij
dag, na de te H. Mis: ,,Kom Schepper"
en 3 weesgegroeten.

In de Kapel van de Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. Hendrik v. d. Mey
den en Anna Hendricus v. d. Velden; 
Dinsdag 7 uur I.m. ter ere van 0. L. 
Vrouw. 
30e Albert v. Veghel overleden te Wij
bosch; Henrica v. Lith-v. Amstel over
leden te Geffen; Gerardina Petrus v. 
Berkel overleden te Veghel. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 
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 Ro
zenhoedje; na het Lof een lied. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn 
het de Kruisdagen. Dan zal na de H. 
Mis de Litanie van Alle Heiligen ge
beden worden voor de vruchten der 
aarde. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
v.w. de Meimaand.
Woensdag gelegenheid om te biechten
van 3-4 uur en van 6 tot half 8.
Donderdag, feestdag van O.H. Hemel
vaart te vieren als Zondag.
Vrijdag begint de noveen voor Pink
steren. Gedurende de noveen iedere
avond om half 8 Lof met Rozenhoedje
en Veni Creator.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Albertus
van R ulo; half 9 rondst. voor Antonia
Cornelia Muskens-v. Haperen; 10 uur
Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
ricus v. cl. Meyden te Boxtel overleden;
8 uur H. Mis voor Wilhelmus v. Lan
genhuysen in Indonesië overleden.
DINSDAG: 7 uur mn<lst. voor Anna
Schoones-v. Bel jouw; 8 uur jrgt. voor
Franciscus van Gemert.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor bijz.
intentie; 8 uur jrgt. v. Johannes Klomp.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Fran
ciscus Josephus v. cl. Zande; half 9 H.
Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Geertruda
Klomp-v. cl. Braak; 8 uur H. Mis voor
bijz. intentie.
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Gerdina
van Gemert; 8 uur jrgt. voor Adriana
van de Ven-v. Erp.
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 '.22 Mei: 5de Zondag na Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Maandag, Dinsdag, Woensdag: Kruis
dagen: om 7 uur Processie, waaronder 
de Litanie van Alle Heiligen. 
Donderdag: Feest van 's Heren Hemel
vaart de HH. Missen zijn zoals op Zon
dag. Om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 
en Zaterdag: om 8 uur Marialof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor Pastoor 
Otterbeek. 
MAANDAG: 7 uur voor overleden 
ouders. 
DINSDAG: 7 uur v. overleden ouders 
van Esch; half 8 maandstond voor Cas
par van den Aker. 
WOENSDAG: 7 uur voor overleden 
ouders van Esch; half 8 voor Johanna 
Feldbrugge--Otterbeek. 
VRIJDAG: 7 uur voor overleden ouders 
van Esch; half 8 __ voor Mevrouw Henket
Windstosser. 
ZATERDAG: half 8 voor bijzondere 
intentie. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

DE R.K. H.B.S. TE BOXTEL 
Mochten wij vorige week de R.K. H.B.S. 
bij het publiek inleiden als een school 
-van het allergrootste belang voor Box
tel en Omgeving; deze week willen wij
eens wat nader ingaan op de mogelijk
heden die een H.B.S. onze jongens
biedt.
Want het zal zeker nuttig zijn dat de
ouders goed . worden voorgelicht. Zij
toch hebben het volste en eerste recht
te weten wat er van hun zoon worden
kan,

Zoals gezegd zullen de • begaafde jon
gens kunnen studeren in de A-richting
en in de B.-Richting. Wat wil -dat nu
zeggen? Heel eenvoudig en heel alge
meen gezegd wil dit zeggen dat voor
jongens die op een onderneming met
een meer technisch inslag hun toekomst
zoeken, de B-richting verre te verkiezen
is boven de A-richting. De A-richting is
meer aangewezen voor de administra-

• tieve functies. Een beetje geleerder ge
zegd: de B-richting is meer de wiskun
dige richting en de- A-richting is meer
de litterair-economische richting.
Vele ondernemingen met technische in
slag geven dan ook de voorkeur aan B -
boven A. Administratief is de A-richting
beter.
Nu is het bij een H.B.S. zó, dat de A-
en de B-richting beiden een gemeen-

. schappelijke onderbouw hebben. Wij
menen van 3 jaar.
beze 3 jaren nu vormen een uitstekende
ondergrond en toets voor de jongens
voor het doen van een keuze tussen de
A- of B-richting.
Na de gemeenschappelijke onderbouw
te hebben doorlopen kunnen de jon
gens dus, in overleg met ouders en Di
recteur natuurlijk, kiezen in welke rich
ting zij zelf verder zullen gaan.
Zij gaan zich dan bekwamen voor eind
examen-A of eindexamen-B.
Zou nu na 3 jaar blijken dat een jongen
,,geen studiekop" heeft in deze :zin, dat
hij met het eindexamen gewapend ver
der ·gaat studeren maar b.v. sterk. tech
-nisch aangelegd is, dan i? deze 3-jarige
studie een prachtige voorbereiding vóor
de M.T.S. Zo ook voor de Textlel-
sèhool enz.
Wie tot de vierde klasse bevorderd is
ener A-school, heeft toegang tot de
Kweekschool voor Zeevaart tè Amster
dam (goede wiskundecijfers); tot de
middelbare Koloniale Landbouwschool 
te Deventer; tot de Textielschool te En
schede (Tilburg) en tot de Middelbare
T echnifche Scholen.
l\1en-ziet dus: reeds na 3 jaren studie
komt er tekening.
Heeft de jongen het einddiploma behaald
dan kan hij:
ohvel zijn studie voortzetten op ·de
Hoges,:hoci,
ofwel een functie zoeken b.v. in de
handel of de Administratie en zich ver
der bekwamen via opleidingsinstituten,
cursussen enz.
Zo kan een jongen in het bezit van eind
diploma A zich, als er behoefte �a!1 is, 
b.v. laten opleiden aan de Ople1dmgs
school der Nederlandse Spoorwegen te 
Utrecht. Is hij 23 jaar geworden dan kan
hij zich laten opleiden tot steward, of 
handelsemployé worden bij de KLM.
W'ederom als er kans is. Ook kan hij 
proberen zich te laten opleiden tot of
ficier-vlieger. Let wel ouders: Denk 
vooral niet dat Uw jongen de broodjes 
gebákken thuis krijgt als hij eindexamen 
heeft. Zo is het zeker niet. Er moet na 
het eindexamen nog hard gewerkt wor
den. En de desillusies kunnen ook dan 
nog komen. 
Maar Uw jongen voldoet dan toch aan 
de eisen die voor een behoorlijke functie 
worden gesteld en kan daar dus aan 
meedingen. Hij kan dan althans probe- • 
ren aan bod 'te komen. 
En dat is zeer belangrijk. 
Een jongen die eindexamen A heeft zal 
meer in het oog vallen als hij solliciteert 
naar behoorlijke /functies voor de toe
komst bij Rijk, Provincie, Waterschap 
en Gemeente. Hij zal dan althans de 
kans krijgen om zich voor behoorlijke 
functies bij die lichamen te laten op
leiden. 
Heeft Uw jongen zin voor het notariaat; 
met A-diploma heeft hij recht tot toela
ting tot het notarieel examen. 
Voelt Uw jongen veel voor het politie
wezen: met A-diploma heeft hij vrij
stelling van het wetenschappelijk ge
deelte van het examen voor Adspirant
Inspecteur van Politie. H;; kan verder 
worden opgeleid aan de Scholen voor 
Maatschappelijk Werk. Hij kan een op
leiding voor journalist volgen enz. 
Op handelskantoren ziet · men vaak 
gra� bezitters van A-diploma's. 
De oanken eisen het bezit van het eind
diploma A graag. 
Wil een jongen zijn studiën bij het Ho
ger Onderwijs voortzetten, dan kan hij, 
na het behalen van het A..diploma gaan 
studeren in de Economische en Sociale 
Wetenschappen te Tilburg of te Rot
terdam.� 
Hij kan te_ Leiden of te Utrecht Indisch 

Recht gaan studeren of zich bekwamen 
voor Indisch ambtenaar. In Utrecht kan hij gaan studeren voor Sociale Geografie. Het Doct.9raal examen Sociale Geo
grafie geeft onderwijsbevoegdheid in 
Aardrijkskunde en Geschiedenis. Een 
sociaal geograaf kan zich b.v. getrokken 
gevoelen tot een Planologische Dienst. 
Hij kan aan de R.K. Universiteit te Nij
megen gaan studeren voor de sociale en 
politieke Wetenschappen. 
Hij kan de opleiding volgen voor mu
ziekgeschiedenis en toelating vragen tot 
de Mgziekscholen en Conservatoria, 
1-fij wordt toegelaten tot de examens
Handelswetenschappen M.O. en tot het
Middelbaar examen Moderne Bedrijfs
administratie. Hij kan voor Accountant
gaan studeren en Gymnastiek M.O. Hij
wordt toegelaten tot de studie voor op
leiding voor de Moderne Talen en de
examens voor de Middelbare Acten, die
bevoegdheid geven tot het geven van
onderwijs in alle klassen der Scholen
voor V.H.M.O.
De jongeman die de B-richting kiest en 
het ·eindexamen behaald heeft, heeft de 
voorbereiding voor technisch-wiskundi
ge vakken als arts, tandarts, dierenarts, 
ingenieur Delft of Wageningen. 
Wij houden op, ook al weten wij dat 
wij lang niet volledig waren. 
Men ziet, voor begaafde jongens zijn er 
nog al wat mogelijkheden. 
Maar men ziet ook: men moet werken 
en heel hard werken. 
De jongen die zijn einddiploma heeft, 
staat nog maar aan het begin, maar ..... . 
als hij wil. ..... kan er iets goeds uit hem 
groeien. 
Het einddiploma kan een mooie belofte 
voor iemands toekomst inhouden. 
Hoe vaak leest men niet in een oproe
ping dat een einddiploma H.B.S. ge-
vraagd wordt? En ...... denk er om .... .. 
dit zal steeds meer gebruikelijk worden. 
Daarom ouders: Als gij inderdaad een 
begaafde jongen hebt: Niet getalmd. 
De R.K H.B.S. te Boxtel moge aan 
Brabant vele degelijke en bekwame lei
ders gaan -g-even ! 
Aanmelding van leerlingen bij de heer 

• P. Dorenbosch, Mgr. Wilmerstraat 10.
H. 

Een getij gaat keren 
Toen Europa in brand stond hebben in 
alle landen van ons werelddeel en ook in 
verschillende daarbuiten, vele mensen 
zich het hoofd gebroken over de diepere 
oorzaken van ·de oorlog, die millioenen 
mensen ellende en kommer bracht. 
Zeker, die oorlog moest worden uitge
streden en de democratieën moesten 

• zegevieren. Met man en macht werd
daarvoor gezwoegd en na vijf bange
jaren was de overwinning behaald.
Maar waarom deze zinloze wereldver
woesting? Hoe was de mensheid zo ver
gekomen? Leidende politici zo goed als
een deel van onpolitieke burgers kwa
men tot de conclusie, dat de oorzaak te
vinden was in het beleid van de voor
oorlogse regeringen. Dat moest anders
worden.· Nooit meer zo'n oorlog!
Toen de oorlog voorbij was, zou een
nieuwe geèst over Europa vaardig wor
den. Ook de nationale politiek van de
Europese landen zou door die nieuwe
geest worden beheerst. Vrijwel overal
werden de oude liberaal-confessionele
coalities weggestemd en steeg de invloed
van het socialisme, dat zich in een meer
gematigde vorm dan vóór 1940 aan
diende.
Het was geen lichte taak, die de socia
listische leiders hiermede op de schou
ders namen. Europa kwam bloedend uit
duizend wonden uit de oorlog te voor
schijn en het was te voorzien, dat op de
drastische maatregelen, die moesten wor
den getroffen voor het herstel veel cri
tiek zou komen. Vooral uit het kamp
van de politieke tegenstanders.
Toch is er, uitzonderingen daargelaten,
aan de na-oorlogse, links-georiënteerde
regeringen veel steun verleend. Ook in
ons land. De grote blijdschap en dank
baarheid voor de bevrijding was een sti
mulans, die velen accoord deed gaan
met maatregelen, waarvan tnen in feite
geen voorstander was. Het beroep, dat
minister-presidenten op ons volk deden
om vertrouweq te hebben in de regering
en de handen uit de mouwen te steken
is niet tevergeefs geweest. Er is veel
bereikt, dat is aan geen twijfel onder
hevig.

Maar langzamerhand komt er een 
kentering in de politieke inzichten_. 

. Men gaat zich vandaag aan de aag 
afvragen of het inderdaad wel aan die 
leidende politici van voor 1940 gele
gen heeft, dat wij de verschrikkingen 
van een tweede wereldoorlog hebben 
moeten beleven. Bovendien gaat het 
leven weer vrijwel zijn normale gang 
men voelt steeds meer neiging zich 
te verzetten tegen dwingende over
heidsmaatregelen. Maatregelen, die 

men (voor een deel terecht) toeschrijft aan de invloed van de socia
listen op de regering. Deze tendens 
openbaart zich niet alleen in Neder
land. Ook in Engeland, Frankrijk en 
België is zij duidelijk waarneembaar. 

Langzamerhand gaat het getij keren. Men komt steeds meer tot het inzicht, dat een oorlog in onze dagen een botsing van geestelijke stromingen is, die elkaar persé niet verdragen. En daarnaast komt bij velen het verlangen op naar een vaste lijn in de regeringspolitiek. Men mist die in Engeland, in België, in mindere mate in Frankrijk, maar in zeer grote mate in ons eigen land. 
De Nederlander wil zekerheid. Hij is er 
Ge man naar om vandaag al naar de 
dag van morgen te kijken. In de beste 
tijden van onze historie liep er steeds 
een rechte lijn van gisteren over van
daag naar morgen. Niemand die het in 
zijn hoofd zou halen, hiervan af te wij
ken. Het was een traditie, die diep ge
worteld zat en inderdaad ook nu nog 
leeft. 
Daarmee is in de jaren na de oorlog te 
weinig rekening gehouden. 
Daarom is onder de coalitiegenoten van 
de Partij van de Arbeid een sterke stro
ming te -onderkennen om weer met de 
confessionele partijen te gaan praten. 
Niet dat er al sprake is van een uiteen
vallen van de bestaande regeringscom
binatie. Maar langzaam worden de bar
sten zichtbaar. 
De indonesische kwestie werkt hier 
sterk aan mede. 
In Engeland hebben gemeenteraadsver
kiezingen overwinningen gebracht voor 
de oppositiepartijen. 
Gemeenteraadsverkiezingen, zullen geen 
nauwkeurige thermometer zijn, doch wel 
uitwijzen of de diagnose van het keren
de getij juist is gesteld , A. B. H. 

Plaatselijk �Nieuws 
SLUITINGSTIJD VOOR WINKELS. 

Gezien de vele vragen, welke door win
keliers worden gesteld over de sluitings
tijd voor winkels en wel speciaal, hoe 
laat des avonds de winkels moeten zijn 
gesloten, lijkt het mij niet ondienstig, 
om in afwachting van de nieuwe Win
kelsluitingswet, de thans geldende wets
bepalingen onder de aandacht te bren
gen. Dit is m.i. in het belang van de 
winkelier als van de kopers. 

, Dat niet iedereen op de hoogte is van 
de sluitingstijden vindt wellicht zijn oor
zaak in de omstandigheid, dat geduren
de de bezetting verschillende wetsbepa
lingen zijn gewijzigd. Een aantal van 
deze wijzigingen zijn na de bevrijding 
niet vervallen verklaard en dus nog van 
kracht. 
Men onderscheidt thans twee tijdvakken 
en wel van 1 April tot 1 October en 
van 1 October tot 1 April. 

In het tijdvak van 1 April tot 1 October
moeten de winkels des avonds gesloten 
zijn om 19.00 uur (dus 7.00 uur); en 
wel van Maandag t.e.m. Vrijdag. Op 
Zaterdag in genoemde periode mogen 
zij een uur langer geopend zijn en moe
ten dus om 20.00 uur (8.00 uur) geslo
ten zijn. 
In het tijdvak van 1 October tot 1 April
is de sluitingstijd des avonds bepaald 
van Maandag t.e.m. Vrijdag op 18.00 
uur (dus 6.00 uur) en op Zaterdag om 
19.00 uur (7.00 uur). 
Ten aan"zien van winkels waar kappers 
of barbierswerkzaamheden worden ver-

richt is bepaald, dat deze op alle werk
dagen om 20.00 uur (8.00 uur) des 
avonds moeten zijn gesloten. Dit geldt 
eveneens voor winkels waar fotografi
sche werkzaamheden worden verricht. 
Deze verruiming van tijd heeft alleen 
betrekking op de aldaar verrichte werk
zaamheden en niet voor de verkoop 
van de in die winkels aanwezige artike
len, daar voor deze verkoop de gewone 
regelen gelden. 
Bovenstaande regeling is alleen van toe
passing op de werkdagen, daar voor de 
Zöndagen in de Winkelsluitingswet is 
bepaald, dat op die dagen de winkels g_e
sloten moeten zijn, behoudens enige uit
zonderingen, welke in een volgend arti
kel zullen worden behandeld. 

Korpschef van Politie, 
A. v. ALMKERK.

PINKSTER MUZIEKFEESTEN 1949. 
Pinksteren nadert en daarmede een 
grootse muzikale gebeurtenis voor Box
tel en Omstreken. 
Op Pinkster-Zaterdag begint het festijn 
met een muzikale wandeling door Box
tels Harmonie en Harmonie "Huize de 
la Salie" te vijf uur. 
Officiële opening door de Burgemeester 
om 6 uur. 
Des avonds om 8 uur Openings-concert 
door de R.K. Gildenbondsharmonie. 
Op 1 e Pinksterdag geven de Zangvere
nigingen, St. Caecilia-St. Petrus, Boxtels 
Gemengd Koor en de Boxtelse Orkest
vereniging gezamenlijk 'n groot concert 
hetwelk zijn hoogtepunt bereikt in de 
uitvoering van verschillende Koorwer
ken door alle uitvoerenden tesamen. Het 
geheel wordt begeleid door de Boxt:lse 
Orkestvereniging. In totaal werken hier
aan mede ca. 160 persónen, _ 
Het Middagconcert op 2e Pinksterdag 
om 4 uur wordt verzorgd door de Har
monie "Huize de la Salie", terwijl het 
Avondconcert wordt gesplitst .als volgt: 
voor de pauze concerteert Boxtels Har
monie terwijl het deel na de pauze, 
wordt' verzorgd door Boxtels Harmonie 
en de R.K. Gildenbondsharmonie tesa
men. Zo men ziet, de moeite van het 
beluisteren van deze co11certe'.! ten volle 
waard. 
Voorts blijkt door het Comité "Pinkster
Muziekfeesten 1949" ook gezorgd te zijn 
voor dat deel van de bevolking, dat op 
de aanwezigheid van Kermisvermaak 
rekent. 
Deze kermis zal tamelijk uitgebreid zijn, 
daar deze naast twee flinke danstenten 
o.a. zal bevatten een Cakewalk, Ameri
kaanse Luchttaxi's, Luchtschommels, 
Draaimolens, etc. . Voor verdere bizonderheden o.a. aan
gaande de juiste programma's der ver
schillende concerten verwijzen wij naar 
de programma's. 
Indien het weer geen spelbreker wordt, 
ziet het er naar uit dat Boxtel een paar 
mooie Pinksterdagen tegemoet gaat. 
,.BOXTELS GEMENGD KOOR" 
EN "LUST TOT ONTWIKKELING" 
OP CONCOURS TE NIJMEGEN.
Zondag 29 Mei zullen "Boxtels gemengd 
Koor" o.l.v. C. Suys en het Meisjeskoor 
,,Lust tot Ontwikkeling" o.l.v. Jac. Dries
sen deelnemen aan het zangconcours te 
Nijmegen, uitgeschreven door het R.K.
Mannenkoor "Brakkenstein", dat zijn 
15-jarig bestaan viert.
,,Boxtel's Gemengd Koor" zal als ver
plicht werk "Locus lste" van Anton
Bruckner en als vrij werk "0 Lustig
spel" uitvoeren.
Voor "Lust tot Ontwikkeling" staat als 
verplicht werk .,In Dulci Jubilo" van 
Praetorius en als vrij werk "Moeder
weelde" van S. Terpstra op het pro
gramma. 

,,Boxtels K wartierke'' 
OPROEP AAN DE JEUGD. 

Ik weet niet, of je die eerste twee "Box
telse Kwartierkes" hebt gelezen. In 
ieder geval was daarin geen woord voor 
jullie bij. Maar vandaag wel. Vandaag 
een "Boxtel's Kwartierke" helemaal voor 
jullie. Voor alles wat er jong is in het 

· Boxtelse leven!
Maar ga er eerst even bij zitten, want
ik wil 'n ogenblik ernstig met je praten.
En jij moet heel even kalm nadenken.
Kijk, de zaak zit zo: nu ben jlt nog op
school (lagere school, Mulo, ambachts
school, huishoudschool). Nu heb je zo
ongeveer elk ogenblik van de dag men
sen naast je staan, voor je en achter je.
Vader, Moeq_er, de Meester, de Zuster
en de Juffrouw. En die "sturen" jou.
Die geven de richting aan. • Die zeggen
jou wát je moet doen en hóe je het
moet doen.
Maar dat blijft zo niet. Straks zijn die
mensen weg. Straks moet jij zélf weten
"wat" en "hoe". Dan moet jij zélf de
richting aangeven. Zelf "sturen". En als
je nu in deze jaren niet leert "sturen",
dan vlieg je straks tegen een boom .... :·
en je leven is kapot! Punt. Dat ziet
iedereen.
Maar niemand van jullie wil dat!

Niemand van jullie wil. ..... straks tegen 
een boom vliegen. 
Niemand van jullie wil...... z'n leven 
kapot maken. 
Integendeel, je wilt vooruit. Carrière 
maken. Iets bereiken in het _leven! Ja, 
in één woord: je wilt omhoog! 
Juist, nou zijn we er. ,,Omhoog", dat 
moet jouw ideaal zijn! 
Weet je wat dat is, een ideaal? 
Een ideaal, dat is iets wat jou aantrekt, 
wat jij bewondert. Iets waar je warm 
voor loopt. Een ideaal, dat is een ster 
die jou trekt tot hoge en verheven 
dingen. 
En "het" ideaal van Jong Boxtel moet 
zijn: ,,Omhoog". 
Het Ideaal van de Boxtelse Jeugd moet 
zijn: ,,We bouwen ons leven op naar 
het Schone, wij bouwen ons leven op 
naar God!" 
Wat denk je nu bij je eigen? ,,Kan wel 
zien, dat het 'ne Pater is ...... ?" 
0 ja, denk je dat. Maar dan vergis je 
je toch. Want als je me even laat uit
praten, dan zul je zien dat ik hier niet 
zozeer mijn eigen gedachte neerschrijf, 
dan wel de gedachte van de jeugd zelf. 
De vorige maand heb ik ergens buiten 
Boxtel een retraite gegeven aan jongens 

30 Mei 

Memorial Day 
Maandag 30 Mei is het Memo
rial Day. Dan zullen de gedach
ten van de gauw vergetende mens 
weer een ogenblik bij de gevallen
geallieerde vrijheidsstrijders ver
toeven. 
Herdenkingsbijeenkomsten zullen 
plaats hebben, bij de gedenkste
nen zullen kransen gelegd worden 
en op de duizenden graven zul
len bloemen bloeien. Maar straks 
zullen de woorden verstommen, 
zullen de kransen vergaan en zul
len de bloemen verdorren. En de 
dankbare gedachte aan hen, die 
in de beste jaren van hun leven 
vielen, de gedachte, welke eens 
ieder eeuwig in het hart gegrift 
scheen, zal aan de vergetelheid 
worden prijsgegeven. Over de 
witte kruisenrijen zal weer de 
vrees hangen, dat de wereld de 
zin van deze offers niet begrepen 
heeft. 
Nog niet ... .. 

OPBRENGST PAASEI-ACTIE 
Dr HOEK'S VERENIGING. 
De

. 
opbrengst van de Paaei-actie, die de 

Dr. Hoek's Vereniging jaarlijks houdt, 
bedroeg dit jaar ongeveer f 520,-. 
Zoals bekend worden van dit geld Box
telse zwakke 'kinderen naar herstellings
oorden uitgezonden. 
UITSLAG LOTERIJ 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Bij de trekking van de )oterij, die Zon
dag j.l. na de ouderm1ddag gehouden 
werd, vielen de prijzen op de volgende. 
loten: 
te prijs: No. 2320; 2e pr.: 2422; 3e pr.:-
1947; 4e pr.: 1110; 5e pr.: 1078; 6e pr.: 
2146; 7e pr.: 2232; Se pr.: 1463; 9e·pr.:
2098; toe pr.: 2124; 11e pr.: 1553; 12e 
pr.� 1817; 13e pr.: 1454; 14e pr.: 2104; 
15e pr.: 1457. • .. De piano, die door deze lo_�enJ kon wo_r
den aangeschaft zal nu b11 de versch1l
lende lessen kunnen worden gebruikt. 
Voor onze Volksmuziekschool een aan
winst van grote waarde! 
KATHOLIEK THUISFRONT, 
Gemonde. 
Op de bruiloft Hulsen-Schellekens werd 
ten bate van Kath. Thuisfront opge
haald f 12,50. 
Lennisheuvel. 
Opgehaald op de Zilveren Bruiloft van 
M. v. d. Heijden, door de kinderen
f 9,84 voor Kath. Thuisfront.
GESLAAGD. 
Op het te Amsterdam gehouden examen • 
slaagde voor het bedrijfsdiploma letter
zetten onze plaatsgenoot M. v. d. Laak. .. 
Geslaagde proficiat. 
Op het in Rotterdam gehouden vak
examen behaalde J. A. J. van Berkel, 
alhier, het diploma Mineraalwaterfabri
kant en Groothandelaar in Bier. 
GOUD!:N HUWELIJKSFEEST. 
In alle innigheid van het familiaal geluk 
heeft gisteren (Hemelvaartsdag) het 
gouden paar Van de Ven-van Lieven
ogen zijn 50-jarig huwelijksfeest ge• 
vierd, beginnende met de opdracht van 
een H. Mis van Dankbaarheid in de St. 
Petruskerk. 
De wensen van de familie eerbiedigend 
hadden de bewoners van de Bosscheweg 
de gebruikelijke uiterlijkheden achter
wege gelaten en zich in goede buurschap 
beperkt tot de voorbereiding van het 
feest. 

en me1s1es van een Muloschool. Dus 13, 
14 tot 16, 17 jaar. Net als jullie. 
In die retraite is er heel veel gesproken 
over wat hier boven staat. Dus over ,,richting geven", over "zelf sturen", 
over "omhoog" en over Levensideaal. 
.En niet alleen hebben ze daar heel aan
dachtig naar geluisterd, maar ook zijn 
ze na de retraite daar nog dieper over 
gaan nadenken. Want gisteren stuurde 
mij een van de leerlingen 'n klein ge
dicht, zelf gemaakt naar aanleiding van 
de. retraite. Hieronder kun je het vinden. 
Lees het. Overdenk het. Maar bedenk 
ook: Hier spreekt de jeugd van buiten 
Boxtel. En wat die dáár kunnen, dat 
kunnen wij hier in Boxtel ook! 

MIJN IDEAAL. 

Mijn Ideaal, (ik heb er ook een, 
waar ik dag en nacht voor leef, 
en waar ik hoopvol tegen op zie, 
waaraan ik denk, waarnaar ik streef!) 
Mijn Ideaal is heel eenvoudig. 
Geen voetbalheld of filmster . 
Geen rijkdom, eer, of goud en zilver. 
Geen wensen onbereikbaar-vèr. 
Mijn Ideaal is wèl bereikbaar. 
Mijn Ideaal is het Gebod: 
,,Ik bouw IT]ijn leven op naar 't Schone! 
Ik bouw mijn leven op naar God!" 

P. Venantius Verweerde A.A.
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HET H. BLOEDSPEL. 

Hoewel we nog maar goed twee weken 
verwijderd zijn van de première van het 
H.. Bloedspel, dat Rector Beecx speciaal 
vo'or het H. Bloedjubilé in Boxtel 
schreef, is er nog nooit achter de scher
men gekeken. 
Waarschijnlijk vindt dat zijn oorzaak in 
de voorzichtigheid, die men wijselijk 
betracht bij het aankondigen van dit 
spel. 
Het is een factor van betekenis, dat de 
verwachtingen niet te hoog worden op
geschroefd. Want dat zou, zo geen dé
bäcle, dan toch zeker grote teleurstel
lingen kunnen veroorzaken. 
Dit wil echter ook weer niet zeggen, dat 
het H. Bloedspel geen enkele propa
ganda-stunt kan verdragen. Allerminst, 
want de regisseur, Kees Spierings, is 
maar wát tevreden over het gegeven. 
"Een zeer merkwaardig en aantrekkelijk 
spel" is zijn kundig oordeel. 
Waarom? Wel" gelegenheidsstukken 
(waarvan dit H. Bloedspel er een is) 
missen maar al te vaak de zuivere in
spiratie en gaan daardoor mank aan be
paalde eigenschappen, die ze tot "maak-
werk" verlagen. • 
Het spel van Rèctor Beecx maakt hierop 
een gunstige uitzondering, want mede 
omdat de schrijver 3½ jaar lang, als 
kapelaan aan de St. Petrusparochie, in 
staat is geweest om het Boxtelse volk 
te observeren, het streekeigene te leren 
aanvoelen en daardoor alle mogelijk
heden zuiver te peilen, is dit een zeer 
merkwaardig en aantrekkelijk stuk ge
worden. 
Merkwaardig, omdat het begint met het 
einde en eindigt met het begin. Het is 
nl. een retrospectief stuk, wat in dit ge
val wil zeggen, dat het stuk begint met 
de biecht, die de priester Eligius van de 
Aecker op zijn sterfbed spreekt, en dat 
van dit begin (dat alleen maar te horen 
zal zijn) telkens teruggegrepen wordt 

BOXTELSE ORKESTVERENIGING. 
De B.O.V. concerteerde l.i. Maandag te 
Kerkdriel in een pas enige weken gele
den gereedgekomen theater. 
Het Orkest stond onder leiding van 
haar Directeur, de Heer C. Bevers, ter
wijl als solist optrad de bekende tenor 
Frans van Grinsven. 
Het programma bevatte zeer mooie 
werken en het was dan ook uiterst jam
mer dat de zaal zeer sledit bezet was. 
Voor de leden van de B.O.V. was het 
echter een grote voldoening, dat het 
aanwezige publiek zeer enthousiast was, 
èn over de uitgevoerde orkestwerken èn 
ove, de solistische werkjes. Dit bewees 
wel zeer speciaal het grote applaus en 
het feit, dat men aan het eind van het 
concert op een toegift rekende. 
Wel zeer tekenend was het, dat enkele 
vooraanstaande bezoekers tijdens de 
pauze hun teleurstelling en zelfs schaam
te uitten over de· weinige belangstelling 
die hun plaatsgenoten aan de dag leg
den voor een dergelijke voor Kerkdriel 
zo zeldzame avond.• 
Vast staat, dat de B.O.V. buiten de Ge
meente is opgetreden als een waardige 
vertegenwoordigster van het Boxtels
Culturele leven op muzikaal gebied. 
Moge ons Orkest bij de voortzetting van 
haar tournée naast artistieke successen 
ook financieel gunstige resultaten 
boeken. 

R.K.J.B. 

De leden worden dringend verzocht zo 
spoedig mogelijk hll_n enquêteformulier 
ingevuld aan de secretaris op te zenden. 
Men denke er aan de enveloppe als 
brief te frankeren. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 17 Mei tot en met 23 Mei 1949. 
GEBOREN: Johanna A. M. dochter van 
A. J .v. Esch en J. v. d. Hout - Johan
na Th. G. M. dochter van G. C. Klomp 
en M. C. v. Houtum - Theodorus J. M. 
zoon van A. v. d. Langenberg en J. M.
v. d. Loo - Wilhelmus H. J. M. zoon
van P. J. van Eijndhoven en W. E. v.
Handel.
GEHUWD: Martinus A. A. van 
Pinxteren en Wilhelmina G. van Roos
malen - Johannes Koster en Jacoba 
M. de Bresser.
OVERLEDEN: Adriaan Kuijpers, oud
80 jaren.

TENTOONSTELLING 
MISSIENAAIKRING. 

ESCH 

Op de a.s. Pinksterdagen zal onze Mis
sienaaikring voor 't eerst na 1940 weer 
'n tentoonstelling organiserén waaraan 
verschillende attracties verbonden zijn. 
Mocht iemand voor de loterij nog 'n 
prijs beschikbaar willen stellen, dan zal' 
deze in dank worden aanvaard. 
De tentoonstelling wordt gehouden in 
de lokalen van de R. K. Bijzondere 
school. Ze is geopend 1ste Pinksterdag 
van 1-8 Uli!", behalve onder 't Lof; 2e 
Pinksterdag na de H.H. Missen en 
's middags van 1-8 uur, behalve onder 
't Lof. 

Algemeen Nieuws 
TENTOONSTELLING CHRISTELIJKE 
EN PROFANE CHINESE KUNST. 
Gaarne wordt de aandacht gevestigd op 
de zeer interessante tentoonstelling van 
Christelijke en Profane Chinese Kunst 
van Pater van Genechten, welke tentoon
stelling �ehouden wordt tot en met 
Woensdag 1 Juni a.s. in de leeszaal 
Choorstraat 16 te Den Bosch, alle 
dagen, ook Zondag, van tien tot twaalf, 
van half drie tot half zes en 's avonds 
van half acht tot half tien uur. 
Zoveel mogelijk zal pater van Genech
ten (Tang Hsi Sheng), voor explicatie 
in het lokaal aanwezig zijn. 

naar fragmenten uit zijn leven. Deze 
ziet men dan in kleurrijke taferelen af
spelen, totdat men mèt het laatste frag
ment aan de biecht gekomen is, zodat 
het spel - inderdaad merkwaardig -
begint met het einde en eindigt met het 
begin. 
Aantrekkelijk omdat het gegeven in deze 
montage telkens opnieuw de aandacht 
vraagt van de toeschouwer. Men zou 
haast kunnen zeggen, dat het iets "fil. 
misch" over zich heeft. Aantrekkelijk 
ook, omdat het H. Bloedspel meer dan 
een gelegenheidsspel is, waarin star vast 
gehouden is aan de historische gegevens. 
Hier hebben historie en fantasie de ge
schiedenis van het H. Bloed en de ge
schiedenis van de familie Van Boxtel en 
Herlaer werelds en menselijk verhaald. 

De SPELERS. 

Moge het gegeven de heer Spierings 
reeds alle hoop op succes gegeven heb
ben, de spelers geven hem er de verze
kering van. Zeer waarderend laat de 
heer Spierings zich uit over de harmo
nieuze manier, waarop de diverse to
neelverenigingen hun medewerking ver
lenen en bewonderend maakt hij gewag 
van d� ijver waarmee de verschillende 
spelers - van hoofdfiguur tot figurant 
- zich op zijn repetities inzetten om
tijdig klaar te komen.
Ja, als Kees Spierings zulk dankbaar 
spelersmateriaal onder zich heeft, moet 
het wel een succes worden. Trouwens 
er is wel niemand, die het aan zich laat 
liggen, dat er een spaak in het wiel 
komt. Want ook met de costumes van 
het spel is men druk bezig. Op het cha
piter van de costuums van het spel ge
komen: De figuren uit het spel zullen 
telken jare in de processie meetrekken 
om de historie van het H. Bloed leven-
dig te houden. � 
Dit jaar zal men echter de historie nog 
in kleurige taferelen kunnen zien afspe
len in het park van Stapelen, we zijn 
benieuwd . . .... 

Contact met INDIË 
LUISTERWEDSTRIJD 

OP ZATERDAG 28 MEI. 

Het is natuurlijk van het allergrootste 
belang, dat de aalmoezenier in Indo
nesië zijn taak goed k<!n verrichten, dat 
hij door zijn middelaarschap de jongens 
een flinke por in de goede richting kan 
geven. Daarvoor heeft hij hulpmiddelen 
nodig en één van deze hulpmiddelen is 
een veldharmonium, een verplaatsbaar 
orgel,· waam1ede alle godsdienstoefenin
gen in een nog betere sfeer gehouden 
kunnen worden dan tot nu toe het geval 
·was. • 
Maar de aanschaffing van meerdere 
hannoniums (voor elke aalmoezenier 
één), eist een bedrag van f 52.000,-. 
De K. R. 0., Kath. Thuisfront eri de 
Kajottersbeweging hebben echter de 
handen ineen geslagen om de aanschaf
fing mogelijk te maken. 
Zaterdag 28 Mei geeft de K.R.O. 
's middags· tussen 5 en 6 uur voor de 
kinderen en 's avonds van kwart voor 9 
tot 9 uur voor de ouderen een luister
wedstrijd. De oplossing daarvan moet 
geschreven worden op kaarten, die door 
de Kajotters verspreid en weer • opge
haald zullen worden. Op elke kaart moet 
minstens voor f 0,25 aan postzegels 
worden geplakt. Indien men geen post
zegels in huis heeft, kan men het 
geld meegeven aan de Kajotter, die 
er dan zelf de postzegels _ wel op zal 
plakken. 
Inwoners van Boxtel, als er Zaterdag 
door de Kajótters uit Uw plaats een be
roep gedaan mocht worden op Uw mede
leven met de jongens overzee, geeft dan 
spontaan Uw medewerking aan deze 
actie, want ze is het waard. 
Luistert mee, geeft Uw antwoord en 
helpt de legeraalmoezeniers in het moei
lijke en voorname werk, dat zij tot heil 

van de soldaat verrichten. 

Gesprek van Vanavond 
VOORUIT OF TERUGi 

Wij zijn het er, voor ons persoonlijk, 
nooit mee eens geweest, dat degeneratie 
van elementen onder het volk geweten 
werd aan de oorlog of de na-oorlogse 
jaren, waarin abnormale toestanden be
stonden. 
Onze stelling was, dat in die ongewone 
tijd, waarin de rem van de orde werd 
losgeslagen, veel elementen onder ons 
volk toen pas in het openbaar hun ware 
aard toonden. 
De mens is een product van zijn op
voeding. En wanneer alles zowat nor
maal loopt onder een algemeen geldende 
orde met normale begrippen van fatsoen 
en moraal,-dan blijft er nog wel het een 
en ander verborgen voor het publieke 
oog. 
Gevolgen van fouten in de opvoeding 
openbaren zich dan niet zo zeer maat
schappelijk, karaktergebreken uiten zich 
meer in beperkte kring en ondeugden 
kunnen woekeren in het ongeziene. 
De oorlogsjaren en die er tot nog toe 
op volgden, hebben veel geopenbaard 
en veel van wat gebleken is, versterkt 
onze overtuiging, dat het kwade in de 
mens een brede voedingsbasis vindt in 
de z.g. ruimere levensopvatting van de 
unieuwe tijd". 
Die ruime levensopvatting, welks roem 
is dat er een "nieuw type mens" door 
voort zal komen. 
Maar als wij om ons heen zien en de 
gevolgen zien van de, laat zeggen mo
derne maatstaf in leven, werken en han
delwijze in de ruimste zin, van groot en 
klein, laag- en hooggeplaatsten, dan is 
·er naar onze mening toch wel reden
voor de vraag, of de tijd niet gekomen 
is voor een streven naar de, zo licht-

vaardig opzij geschoven, ouderwetse 
degelijkheid. 
De degelijkheid, die geen marchanderen 
kende die levensadel inhield en niet 
licht ontvankelijk was voor allerlei con
ce�sies op velerlei gebied. 
Wij weten het, er zijn vele degelijke 
mensen, doch door hetgeen in de laat
ste jaren is geopenbaard, niet het minst 
in de wereld der hoog- of hogergeplaat
sten, is er reden voor wantrouwen. 
\Vantrouwen, de ergste afstraffing voor 
hen, die gezag dragen. Zij mogen dan 
ook al over macht beschikken maar het 
is te hopen, dat vroeg of laat' de gevol
gen van dat wantrouwen niet zo open
lijk rn algemeen tot uiting komen als 
het nu verborgen bij de mensen leeft. 
\Xïj vonden in het geval van de Haagse 
magistraat en diens secretaris, beide 
titeldragende personen, aanleiding tot 
het schrijven van bovenstaande. 
En de vraag lijkt ons gewettigd hoe 
juist zulke personen op de hoge 'zetels 
komen. 
Ter contrastering van de ouderwetse 
deugdelijkheid van de eenvoudige en de 
,,ruimere opvattingen" van de heden
daagse "man van de wereld" volge hier 
het ongewild afgeluisterd gebed van het 
oude burgemeesterke van een onzer 
dorpen uit de Achtzaligheden: ,,Onze 

. Lieve Heer, ik heb geprobeerd altijd en 
tegenover iedereen eerlijk te zijn." 
Maar dieë goeie mens is dood ....... 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel - Schijndel 3-1 
Boxtel 1 kreeg Zaterdag j.l. de tweede 

. klasser "Schijndel" op bezoek. Gehan
dicapt door de verhindering van haar 
twee beste spelers, Gevers en Van Her
pen, speelde Schijndel al een even mid
delmatige partij voetbal als Boxtel. 
Want het. moet gezegd worden: hoogte
punten zijn er in. deze wedstrijd niet ge
weest. Daarvoor ontbraken zowel tem
po als productiviteit. En van de vier 
doelpunten, die deze wedstrijd de enigste 
aantrekkelijkheid gaven, zouden er zeker 
enkele achterwege gebleven zijn, als ·de 
verdedigers beter op hun qui-vive ge
weest waren. Nu er aan weerszijden 
echter een tikje al te nonchalant ge
speeld werd, was alle moeite toch geen 
boter aan de galg. Schijnd�I profiteerde 
éénmaal en Boxtel sloeg driemaal toe. 
De wedstrijd begon met enkele weder- • 
zijdse verkenningen, waarbij de thuis
club haar voelhorens iets verder uitstak 
dan Schijndel, want er ontstonden al 
direct enkele hachelijke situaties voor 
het doel der gasten. Maar dit was ook 
de enige afwisseling in de grauwe een
tonigheid van de beginphase, die zich 
hoofdzakelijk op het middenterrein af
speelde. Met een enkele • ongevaarlijke 
uitval wisten de verdedigers meestentijds 
wel raad_ Meestentijds, want toen Schijn
del over links een aanval lanceerde, 
werkte stopper v. d. Meijden de bal on
vol,doende weg met het noodlottig ge
volg, dat de rechtsbuiten der geelblau
wen een niet te missen kans kreeg. 1-0. 
Een ogenblik later zou het zelfs 2-0 
geweest zijn, als de scheidsrechter geen 
twijfelachtige overtreding geconstateerd 
had. Hierdoor bleef de genadeslag voor 
Boxtel uit en durfde men ook weer aan 
de gelijkmaker te denken, die in de der
tigste minuut op bijzonder verrassende 
manier tot stand kwam. Een bar slecht 
schot werd door een listig "hakje" van 
v. d. Weijde in het net gecaramboleerd.
1-1. Geïnspireerd door dit "toevallige" 
doelpunt, aasden de roodwitters op een
tweede doelpunt. Hoewel de Schijndel
defensie vele critieke momenten door te
maken kreeg en een keurig schot van 
v. d. Plas buiten bereik van de keeper
nog juist de deklat in zijn baan vond,
was het met de rust nog 1-1. 
En het zag er na de rust helemaal niet 
naar uit, dat in deze stand nog enige 
wijziging zou komen, want zowel Schijn
del als Boxtel schenen amechtig om te 
doelpunten. Beide voorhoedes raakten 
verstrikt in zelf gespannen netten : 
traagheid en pietluttig, doorzichtig aan
valsspel. Het strekt Schijndel hierbij 
nog tot eer, dat haar spelers poogden 
om met afgemeten combinatiespel nog 
iets te bereiken, terwijl over Boxtel ten 
lange leste nog een schotvaardige geest 
kwam gevaren. 
Tweemaal slaagde midvoor v. d. Broek 
er in om de Schijndelse invaller-doelman 
v. d. Besselaar te verschalken, waarmee
het zeer middelmatige ·spel van Boxtel 
althans nog enigszins gecamoufleerd 
werd. 
Schijndel slaagde er niet in de slappe 
indruk, die bij het publiek gewekt was, 
nog te corrigeren. Met 3-1 kwam het 
einde. 

A.s. Zondag :

Zondag 29 Mei gaan Boxtel 1 en 2 naar 
het bekertournooi in St. Oedenrode. 
Boxtel 1 komt uit tegen Blauw-Geel, ter
wijl Boxtel 2 de strijd met Best Vooruit 
2 aan moet binden. 
Speelt Boxtel 1 voor wat men waard is, 
dan maakt men een redelijke kans in de 
tweede ronde geplaatst te worden. 
Ook voor het tweede is de mogelijkheid 
om in de volgende ronde te komen aan
wezig. Dus aanpakken, Roodwitters. 
Beide wedstrijden vangen aan om t uur. 
Het tournooi wordt nog dezelfde dag 
afgewerkt. 

Promotie-Degradatie 

WSC-ODC t-3 

O.D.C. op de eervolle tweede plaats,
O.0.C. sloot deze promotie competitie
goed af door W.S.C. op eigen terrein 
een 3-1 nederlaag toe te brengen. Het
eindresultaat is alleszins bevredigend, al
hadden wij - en met ons vele ande
ren - graag het allerhoogste gezien. 
Gedane zaken nemen geen keer en de
eindstand is in ieder geval eervol. De

O.0.C.-ers kunnen er trots op gaan de 
andere kampioenen en de degradant ach
ter zich te hebben gelaten, wat bij een 
normale promotie-competitie voldoende 
zóu zijn geweest, om te promoveren. 
O.0.C. verscheen Zondag j.l. in dezelf
de opstelling als tegen Tivoli, . dus met
Schalks en J;>ennings nog steeds op de
ziekenlijst, wat echter geen beletsel
bleek om W.S.C. geen schijn van kans
te geven.
W.S.C. nam de leiding, doch Bergwerff
maakte spoedig gelijk. De W.S.C.-verde
diging kreeg het zeer zwaar te verduren,
en wat wij verleden week schreven, werd 
bewaarheid: W. v. d. Boogaard, als mo
tor, was hier de oorzaak van, en wij ge
loven niet dat het toeval is dat O.0.C.
nu de eerste penalty kreeg toegewezen
sinds het Seizoen 1947-'48. Bij een
O.0.C.-aanval meende de W.S.C.-ver
dediging niet beter te kunnen doen, dan
v. d. Boogaard ten v_al te brengen. Pey
nenburg benutte deze strafschop feilloos.
Scheepers was het· ten slotte die O.D.C. 
een veilige voorsprong bezorgde, met 
welke stand tevens het einde kwam. 
En nu is het lied uit' Intensieve trainin� 
zal nodig zijn om het volgende jaar 
weer een gooi te doen, want dit is 
zeker: het wordt nóg zwaarder. 
De eindstand is : 
R.K.C. 8 5 2 1 12 18-10
O.0.C. 8 4 1 3 9 13-10
Mulo 8 2 3 3 7 13-14
w.s.c. 8 3 0 5 6 1

7-11

Tivoli 8 2 2 4 6 9-15

TAFEL TENNIS. 

A.s. Zondag vindt het jaarlijkse steden
tournooi in Helmond plaats. Hieraan
zullen de spelers R. Steinmann, W. van 
Opstal en J. van Berkel van de Boxtelse
Tafeltennisvereniging "Advance" deel
nemen. 
We wensen hun veel succes. 

Voor de Landbouwers 
BESTRIJDING- VAN DE

. 
AARDAPPELZIEKTE. 

De aardappelziekte (Phytophthora in
festans) kan grotendeels worden voor
komen door tijdige en herhaalde bespui
ting van het gewas met één der volgen
de middelen: 

Bordeauxse pap • 
en Bourgondische pap 

Deze middelen worden bij de eerste be
spuitingen gebruikt in een oplossing van 
1,5 %; bij de volgende behandelingen 
wordt het percentage opgevoerd tot 
2.25. In werking staan Bordeauxse en 
Bourgondische pap nog bovenaan. Eén 

_ van de voordelen is, dat de bespuiting 
• minder vaak herhaald behoeft te wor
den dan bij gebruik van de andere mid
delen. Daarentegen lossen de andere
middelen gemakkelijker op, waardoor de 
kans op verstopping van de spuitdoppen
kleiner is.

Koperoxychloriden.
De koperoxychloriden zijn onder ver
schillende namen in de handel. Het zijn
fijn gemalen koperverbindingen, die alle
50 % koper bevatten. 
Ook bij deze middelen is het gewenst,
eerst met een weinig water een papje te 
maken en daarna de rest van het water
toe te voegen; er is dan minder gevaar 
voor• ve�töpping van de spuitdoppen. 
Voor de eerste behandelingen gebruike
men een oplossing ter sterkte van 0,7-
0,8 %, voor de latere bespuitingen een 
oplossing van 0,911, 1 %.

Kopcroxyduul 

De beide thans verkrijgbare merken Ko
per-Sandoz en Perenox bevatten 50 % 
koper. Perenox wordt verspoten in een
oplossing van 0,6 %; later wordt de 
concentratie verhoogd tot 0,8 %. Bij
deze hoge concentratie bestaat er ech
ter kans op beschadiging van het loof. 
Van Koper-Sandoz is voor de eerste be
spuiting een oplossing van 0,4 % vol
doende, maar voor de latere behandelin
gen is een 0,6 % oplossing nodig. 

Dithane Z 78 

Dithane Z 78 is een nieuw middel, 
waarmee in· Nederland nog weinig erva
ring is opgedaan. Bij een aantal aardap
pelrassen (echter niet bij alle) blijven de 
planten na bespuiting met Dithane lan
ger groen. Hierdoor wordt, vergeleken 
met andere middelen, soms een hogere 
knolopbrengst verkregen. Er moet ech
ter rekening mee worden gehouden, dat 
door het langer groen blijven van de 
planten de kans op aantasting door Phy
tophthora aan het eind van het seizoen 
groter is. Blijft het loof langer groen, 
dan is het bij gebruik van Dithane no
dig, langer door te spuiten om te voor
komen, dat de aardappelziekte aan het 
eind van het seizoen toch nog schade 
aanricht. 
Voorlopig kan ·voor de eerste bespuiting 
met Dithane Z 78 een oplossing van 
0,18 % worden gebruikt; in de loop van 
de zomer rrioet de concentratie verhoogd 
worden tot 0,24 % (voor de eerste be
spuiting dus 1,8 kg en voor de latere 
2,4 kg Dithane Z 78 per 1000 liter spuit
vloeistof). 
De grootste ka�s op succes bij de be
strijding bestaat, wanneer de planten van 
het tijdstip af, dat het gewas zich aan
een gaat sluiten - of zoveel eerder als 
nodig is in verband met waarschuwin
gen van De Bilt - doorlopend met een 
laagje pap zijn bedekt. Het is vooral 
nodig goed te spuiten; iedere plant moet 
met een laagje pap worden bedekt. 

I;-f et stuiven'

Bij het gebruik ·van stuifmiddelen tegen 
de aardappelziekte moet men twee maal
stuiven, tegen één keer spuiten. Maar 
ook dan blijft het resultaat dikwijls be
neden dè verwachtingen. Bovendien zijn 
de kosten van een bestuiving aanmer-, 
kelijk hoger dan die van een bespuiting. 
Onder normale o�standigheden ver
dient dus het spuiten de voorkeur boven· 
het stuiven. Echter, wanneer wegens het 
ongunstige .weer niet gespoten kan wor
den, of wanneer in een lange regen
periode de grond onbegaanbaar is voor 
een spuitmachine, _kan het aanbeveling 
verdienen tussen twee ·bespuitingen in, 
te stuiven. 
Van de koperhoudende stuifmiddelen, 
die thans in de handel zijn, is per bestui
ving 25 kg per ha nodig. 

,,Doodspuiten" 

Om ziekte in de knollen zoveel mogelijk 
te voorkomen, mag niet gerooid worden 
bij regenachtig weer en (of) natte grond. 
De kullen mogen nimmer (ook niet tij
delijk) bedekt worden met aardappelloof. 
Soms kan het voordelig zijn een ziek 
gewas door "doodspuiten" te laten af
sterven. Weliswaar is het niet gemakke
lijk een nog vrij groen gewas geheel dood 
te spuiten, maar wanneer het gedeelte
lijk afsterft, is reeds veel bereikt. Het 
gewas wordt meer "open", zod;u er 
geen broeierige atmosfeer in kan ont
staan, terwijl tevens de grond snel kan 
opdrogen. Het doodspuiten kan ook 
dienen om later in het seizoen een be
gin van aantasting in het loof te 
stuiten. 

Ervaringen van 
XV. 

een schoolarts 

Het spreekt van zelf, dat de schoolarts 
in nauwe samenwerking met de school, 
het geneeskundig toezicht op de leerlin
gen moet uitoefenen. Het kan niet de 
bedoeling zijn deze samenwerking in den 
brede te bespreken, maar zonder meer 
moet het duidelijk zijn, dat dçze samen
werking in het belang is van het kind. 
Het beste blijkt dit uit de bijzondere 
gevallen. Een kind, dat moeilijkheden 
ondervindt bij het afwerken van het 
schoolprogramma, komt na het genees
kundig onderzoek in bespreking. De 
ouders zijn bij dat onderzoek tegen
woordig ·geweest en nu blijkt uit de 
praktijk, dat het contact tussen de 
school en de ouders juist naar aanlei
ding van het onderzoek vah de school
arts versterkt wordt. 
Op de eerste plaats kunnen afwijkin
gen ontdekt worden, die niet bekend 
waren. Dit gebeurt nog al eens, b.v. met 
oogafwijkingen. Omgekeerd kan het 
hoofd der school een onderzoek door de 
schoolarts aanvragen, wanneer het ge
drag van een kind een afwijking doet 
veronderstellen. 
Op de tweede plaats kan de schoolarts 
een indruk krijgen in samenwerking met 
het hoofd der school en ook met het 
onderwijzend personeel van de wijze, 
waarop een kind met een bekende afwij
king zich hiermede gedraagt. Een voor
beeld daarvan is b.v. het kind, dat het 
onderwijs onvoldoende kan volgen door 
te weinig aanleg. .. 
Ten derde kan ook van de ouders een 
advies gevraagd worden aan de school
arts naar aanleiding van zijn onderzoek, 
omdat het kind op school moeilijkheden 
ondervindt. 
Indien er inderdaad een sfeer van ver
trouwen aanwezig is dan kan de school
arts degene zijn, die na onderzoek en 
zelfs na herhaald onderzoek de ouder� 
zal overtuigen van het in samenwerking 
met. de schoolautoriteiten gegeven ad
vies. 
De ervaring leert nu, dat deze samen
werking door de ouders op prijs gesteld 
wordt. Er zijn tal van bijzonderheden, 
die de gezondheid van het schoolgaan-

de kind betreffen, maar die zonder 
schoolarts nooit ter sprake zouden geko
men zijn. Een voorbeeld is de indeling 
van de maaltijden, het inschakelen van 
een rustperiode, het advies tot niet-be
vorderen of tot een extra schooljaar. 
De ouders zijn steeds bereid ter wille
van de gezondheid van hun kind een 
gezamenlijk advies van schoolhoofd en
schoolarts te aanvaarden. 
Vergeten moet niet worden, dat de 
schoolartsendienst nog nauwelijks func
tioneert en alle kinderen nog niet een 
eerste onderzoek hebben gekregen. De 
bedoeling van de schoolartsendienst is
toch ieder kind driemaal te onderzoeken 
en door dat herhaalde onderzoek krijgt 
de schoolarts dé gelegenheid mede te
werken ieder kind zoveel mogelijk op 
de plaats te brengen, die het straks in 
de maatschappij toekomt. 
Het contact met alle soorten van scho
len, dat de schoolarts verkrijgt, maakt 
hem in de praktijk steeds meer tot een 
deskundige, die in overleg met de school 
mede kan beoordelen, waartoe een be
paald kind het meest geschikt geacht 
moet worden. 
Al deze contacten over een geheel dis
trict hebben betekenis voor iedere school 
afzonderlijk in iedere gemeente. Hoe
wel de schoolarts geen directe bemoeie
nis heeft met het eigenlijke onderwijs, 
zal zijn contact met b.v. de school voor 
buitengewoon onderwijs het hem moge
lijk maken om een bepaald kind zo spoe
dig mogelijk naar deze school te ver
wijzen. 
Ten slotte geeft hij zijn adviezen over 
schoolgebouw en verbetering van de 
hygienische inrichtingen op school. Ver
lichting, verwarming, ventilatie, licha
melijke oefeningen en zoveel andere 
aangelegenheden komen voortdtaend
ter sprake bij zijn schoolbezoeken. 
Het moge mij dan ook vergund zijn een 
bijzonder woord van dank te brengen 
voor de aangename samenwerking, die
ik als schoolarts met het onderwijzend 
personeel mag onderhouden. De ouders 
kunnen daarbij overtuigd zijn, dat deze 
samenwerking aan hun kinderen ten
goede komt. 

J. 'B. DEELEN.



Het Wondere Vliegen 
"Baan" 23 

Ergens in de omgeving van Schiphol 
hangt een zilveren vogel in de lucht; 
het is geen lijnmachine, de bekende 
blauwe strepèn op de romp �ntbreken 
en in plaats daarvan is de machine ge
tooid met twee gele banden om romp 
en vleugeltips. Het is een lesvliegtuig, 
waarop regelmatig K.LM.-vliegers ge
instrueerd wordi!ti. 
In de cockpit zitten twee jonge KLM.
vliegers. Zij zijn reeds lang gebrevetteerd 
en kunnen bij goed weer de machine 
volledig besturen, maar de kuntst om bij 
slecht zicht dezelfde machine veilig aan 
de grond te zetten, zijn zij nog niet vol
doende meester; daarom moeten zij 
regelmatig volgens een vastgesteld sche
ma, onder leiding van een van de 14 
K.LM. instructeurs hierin oefenen en
pas als deze verklaard heeft, dat zij de
techniek van het landen bij minder goed
-zicht volledig beheersen, mogen zij on
·der dergelijke omstandigheden een vlieg
tuig met passagiers besturen.

Leslokaal met vleugels 
Voor het begin van de lesvlucht legt de 
instructeur hun het gebruikelijke 
systeem tot in de kleinste bijzonderhe
,den uit aan de hand van een schets, 
waarop' het startbanencomplex van 
Schiphol staat aangegeven. 
Omdat slechts de hoofdstartbaan van 
Schiphol (baan 23, zo genoemd omdat 
hij op 230° ligt) voor instrumentlandin
gen is uitgerust, zal, wanneer een andere 
baan in oebruik is, de vlieger eerst 
deze hoofdbaan dienen aan te vliegen 
en dan, wanneer hij eenmaal grondzicht 
heeft, een bocht moeten beschrijven om 
op de andere baan te landen. 
Als de instructie op papier is beëindigd, 
·gaan zij gedrieën naar de gereedstaande
machine om het geleerde in practijk te
brengen. Op een gegeven ogenblik geeft
de instructeur het stuur over aan de
naast hem zittende leerling met de
woorden: ,,Breng hem nu maar bin
nen". Nu gaat de leerling aan de slag,
hij tuurt op zijn instrumenten en contro
leert regelmatig zijn kompaskoers; de
roos van het kompas beweegt langzaam

"heen en weer, met kleine tikjes aan zijn
-stuur corrigeert de vlieger de afwijkin
gen, hij moet nu bijna bov-en S,chiphol
zijn. Nog even bijsturen, nu is het goed;
nu even een blik door de ramen wer
pen. Daar schuift baan 23 van Schiphol
recht onder de neus van het toestel door.
Aan het eind van de baan wordt de
bocht ingezet, zakken, wielen uit, en
daar raakt de machine reeds de grond.
Metèen wordt weer gas gegeven, de

Het gewas kan doodgespoten worden 
inet ± 800 I per ha van een oplossing 
van één der volgende middelen': Aa
marta 2 % oplossing; D.N.C. Krimpen 
extra; Elgetine; Jebonol extara; Kewa 
perfect; Niptonpoeder; Shell Nitroleum; 
Super Elgetal, alle in 1,5-2 % oplossing 
en Trifobloc 1,5 %. oplossing (6 blok
ken per 100 liter). 

DE BESTRIJDING VAN DE 
DRAAIHARTIGHEID VAN KOOL. 

Blijkens de in de practijk opgedane erva
vingen is de koolgaJi:nug goed te bestrij" 
den door herhaalde bespuitingen met het 
în de handel zijnde pyridine-zeepmeng
sel. Hiervan gebruikt men 500 gram per 
10 liter water. Het verdient aanbeveling 
de bespuitingen tweemaal per week uit 
te voeren, met geen grotere tussenpozen 
dan 4 dagen. Andere�middelen kunnen 
wegens het ontbreken van voldoende 
gegevens hierover, thans nog niet wor
den aanbevolen. 
In het belang van d"e koolcultuur wordt 
de verbouwers van kool geadviseerd de 
aanwijzingen, welke via pers en radio
berichten (om 5,45, 6.45 en 12.30 uur in 
het weerpraatje van het K.N.M.I.) wor
den, bekend gemaakt, nauwkeurig op te 
volgen. 
Aangezien het nodig is bij de bespuitin-_ 
gen rekening te houden met verschillen
de omstandigheden, wordt ten sterkste 
.aaµgeraden kennis te' nemen van Mede
-deling 54 van de Plantenziektenkundige 
Dienst: De draaihartigheid van kool. 
Deze Mededeling, waarin de jongste ge
·gevens over deze bestrijding vermeld
zijn, is à f 0,25 verkrijgbaar bij de
,Plantenziektenkundige Dienst te Wa
geningen.

Kleine Weetjes 
► 

STALEN HUIZEN IN AMERIKA. 

Een grote fabriek in de Verenigde Sta
ten, welke zich gedurende de oorlog 
bezig hield met de fabricage van mili
taire vliegtuigen, heeft zijn productie 
thans_ omgeschakeld op zogenaamde 
"prefabricated" huizen vervaardigd uit 
zwaar geëmailleerde stalen platen waar
van het emaille aan porselein doet den
ken. De productie van deze huizen, wel
ke per vrachtauto in een enkel collo 
verpakt ter plaatse van bestemming wor
den afgelev:erd, bedraagt thans 25 per 
dag. Fabrieksfunctionarissen verwachten, 
dat dit aantal in de loop van deze 
maand tot 70 zal stijgen en in Juli zelfs 
tot t 00 per dag. 
Dé fabriek, welke geëxploiteerd wordt 
door de Lustron Corporation in Colum
bus, Ohio heeft enorme matrijzen en 
persen te harer beschikking voor de 
fabricage van de onderdelen viln de uit 
5 kamers bestaande huizen. 

machine trekt weer op en even later kan 
dezelfde oefening opnieuw beginnen. 

Bakeruandingen. 

Bij een volgende oefening worden d� op 
Schiphol in dienst zijnde blindlandmgs
systemen ingeschakeld; . weer 1s d_� ma
chine een eind van Schiphol verwiiderd. 
In de koptelefoon krijgt de vlieger 
regelmatig zijn koers ten opzic�!e va!J de landingsbaan op; wanneer h11 ?30 
stuurt ligt hij precies voor de landmgs
baan. ' Met regelmatige tussenpozen 
geeft een zware maar toch duidelijke 
stem de koersen door: 245 - 238 -
227 - 224 -- 230. Opnieuw bewijst een 
blik door het venster de vlieger, dat hij 
inderdaad recht boven baan 23 zit. 
Tenslotte moet de leerling dan een zg. 
SBA-landing uitvoeren; SBA betekent 
Standard Beam Approach en het syste7m
bestaat uit een gerichte bundel radio
golven, die de vlieger vertellen_ of hij-�!
dan niet recht voor de baan zit. In z11n 
koptelefoon klinken nu fluittonei�; stre
pen als hij rechts va� de baan �1t pun
ten als hij aan de lmkerkant zit; pre
cies is het midden hoort hij een onon
derbroken fluittoon. Op deze signalen 
brenot hij nu zijn machine voor de baan, 
terw�I hij steeds met zachte tikken 
tegen de stuurkolom correcties aan
brengt; het signaal in zijn telefoon ver
telt hem of hij er al dan niet recht voor 
zit. Opeens fluit er met tussenpozen een 
schrille toon tussendoor; het is het voor
merkbaken, dat aan de rand van Am
sterdam staat opgesteld en hem waar
schuwt, dat hij nu op 3 km afstand van 
de landingsbaan is. Rustig glijdt hij door 
naar beneden, totdat hij opnieuw die
zelfde schrille toon in zijn koptelefoon 
hoort, maar nu heel vlug achter elkaar; 
hij passeert nu het hoofdmerkbaken, dat 
hem vertelt, dat hij op 300 meter af
stand van de landingsbaan is. hij moet 
nu spoedig de baan kunnen zien, en 
jawel, daar ligt vlak voor zijn machine 
een lange streep beton, baan 23 van 
Schiphol. 
De machine landt en taxiet naar de zg. 
leshoek, waar hij tussen de andere les
machines geparkeerd wordt. Een van de 
30 lesvluchten, welke het Instructiebu
reau van de KLM. gemiddeld per dag 
laat uitvoeren, is beëindigd. Als de 
vlieger ongeveer 30 van deze lesvluchten 
heeft gemaakt, kan hij worden ingezet 
als 2e bestuurder. Na geruime tijd als 
zodanig gevlag.en te hebben, kan hij ge
zagvoerder op de DS-3 toestellen wor
den. Als hij dan op zekere dag met een 
vliegtuig vol passagiers bij slecht zicht 
op Schiphol gaat landen, kan men er 
zeker van zijn, dat hij zijn machine on
berispeliik op diezelfde baan 23 neer
zet, dank zij de vele strenge, onder erva
ren leiding gemaakte oefeningen. 

Met behulp van een enorme pers wor
den met een enkele handbeweging com
plete badkuipen vervaardigd. De onder
delen van het huis worden langs een bo
vengronds systeem van transportbanden 
met een lengte van ongeveer 10.000 me
ter geleid om de diverse bewerkingen 
te ondergaan, zoals in de grondverf 
zetten, Iákspuiten, drogen, etc. De fa
briek geeft werk aan ruim 3000 arbei
ders, die volgens het drieploegen stelsel 
werken. 
Elk huis heeft twee slaapkamers, een 
zitkamer, een badkamer en een keuken. 
In de muren zijn vele kasten en boe
kenrekken aangebracht. 

DE EIFFEL TOREN IS 
GOUD WAARD. 

De oude zestigjarige Eiffeltoren geniet 
nog steeds de gunsten van het publiek. 
Volgens de administrateurs bedroeg de 
winst die in 1948 gemaakt was 
14.400.000 Franse francs. En dit" zonder 
enig kapitaal, daar dit in 1889, dadelijk 
na het eerste jaar_ van exploitatie, was 
terugbetaald, wat zeker een uniek feit in 
de historie van de financiën is. De aan
deelhouders, wier inleg van 500 francs al 
60 jaar geleden werd terugbetaald, zul
len dit jaar een dividend van 700 francs 
krijgen, welk cijfer nog nooit eerder 
werd bereikt. 
Op hoeveel kan men ,de Eiffeltoren 
schatten? Antwoord: op 314.160.000 
francs, volgens de laatste koers van de 
Beurs van Parijs. De oprichters hebben 
5.000.000 Goudfranken in de bouw ge
stoken, dus ongeveer 550 millioen francs 
van nu. Een eigenaardig iets is, dat het 
dividend lange tijd in natura, namelijk 
als entreekaartjes werd betaald. Ook be
taalde de toren wel eens helemaal niets 
aan zijn aandeelhouders uit, want de 

· enorme vlag, - die notabene wekelijks
door de wind wordt weggewaaid, - ver
slond letterlijk alle winst.

Parochie�Agenda_ 
Een goed Kathollek is IN de kerk, 

als de H. Mis begint en verlaat 

eerst DAN de kerk, als de priester 

terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf 
van 's Heren Hemelvaart. 

- 29 Mei 1949.
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
sis, die wordt opgedragen voor het gees
telijk �n tijdelijk welzijn van de parochie, 
terwijl de H. Mis van 9 uur wordt op
gedragen voor Hendrica van Beurden
Verwetering. 

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. 
H,Jenavc,nd om 7 uur Lof met rozen
hoedie. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering 
van de zelatricen van de Bond van het 
.I-1. Hart. 
Deze week is het iedere avond om 7 
uur Lof met Veni Creator tot voorbe
reidinn op het Pinksterfeest. 
Dond;rdag is er gelegenheid tot biech
ten van' 7 tot 8 uur vanwege de eerste 
Vrijdag. 
Vrijdag eerste Vdjdag van de maand 
wordt de H_ Mis van half 8 opgedragen 
ter ere van het H. Hart, waaronder alge
mene I-1 Communie van de leden van 
de Boni van het H. Hart. 
Zaterdag eerste Zaterdag van de maand 
·tevens Priesterzaterdag.
Zaterdag vigilie van Pinksteren zal des
morgens 'om 'half 7 de doopvont worden
gewijd. Op die dag is het geboden
vasten- en onthoudingsdag. In de vasten
wet is gedispenseerd, niet echter in de
onthoudingswet, zodat het op die dag
verboden is vlees of jus uit vlees te ge-
bruiken.
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 wordt gehouden de week
van offer en gebed voor de IQdische
Missiën. De gelovigen worden verzocht,
daoeliiks de I-1. Mis bij te wonen en te
co1�11nuniceren tot deze intentie.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst voor Wilhelmina v. d. Anker
Brand�; z.a. gel. mndst. voor Wilhel
mus v. d. Hagen; H. Hartaltaar gel.
mndst. voor Laurentius v. d. Besselaa.P;
om half 8 gel. jrgt. voor Johannes van
Roosmalen; z.a. gel. jrgt. voor Maria
de Weerd; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Anna Verrijt Nijssen en 1-lubertus
de zoon; om half 9 gel. H. Mis voor
Johannes v. d. Plas en Hendrica Dirks.
DINSDAG: om kwart voor 7. gez. 1-I.
Mis voor 1-lendrica v. d. Loo; z.a. gel.
mndst. voor Jacoba ·van Diessen; H.
1-Iartaltaar gel. mndst. voor Petronella
Verdonck-v. d. Koevering; om half 8
gel. jrgt, voor 1-lenricus v. d. Sande en
Maria v. d. Langenberg de hsvr.; z.a.
gel. jrgt. voor Hendrica Muselaars1van
Drunen; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor
Cornelis v. d. Velden en Wilhelmina
Beekers de hsvr. en Josephus en Adria
nus de zonen; om half 9 gel. mndst.
voor Maria van Hal van Esch_
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel
mndst. voor Adriana van Heumen-Tim
mermans; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor
Wilhelmus Petrus v. d. Steen; om half
8 gel. H. Mis voor onze jongens in Indië
vanweoe Maria's Biddend Leger; z.a.
gel. j�t. voor Johannes Troeyen; I:J.
1 -Iartaltaar gel. H. Mis voor Maria
Maas-v. d. Langenberg; om half 9 gez.
jrgt. voor \Villibrordus van Liempt.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst voor Hendrica van Beurden-Ver
weteri;,g; z.a. gel H_ Mis voor Andries
Verhoeven; H. Hartaltaar gel. H_ Mis
voor Hendrica Cijffers-Bruns; om half 8
gel. jrgt. voor Maria Troeyen; z.a. gel.
mndst, voor Cornelis van Kessel; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Jo Bergman;
om half 9 gel mndst. voor Henri Weyers.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johanna van Hamond-Hoffmans; 
z .. a gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Eliza
beth van Heesch-v. d. Bosch; om half
8 gel_ H. Mis ter ere van het H. Hart;
z.a. gel. jrgt. voor Petrus Bosch; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Gijsbertus
Looijmans; om half 9 gez. jrgt. voor 
Maria van Liempt-van Laarhoven. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voör Theresia Spoorenberg-van 
Elten; z.a.. gel. mndst. voor Godefridus 
van Oirschot; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Adrianus v. d. Meyden; om half 
8 gel. H. Mis ter ere van het Onbevlekt 
hart van Maria tot bekering van de zon
daars; z.a. gel. jrgt. voor Hendrica v. d. 
Velden -v. Uden; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Cornelis v. d. Besselaar van
wege de Spaarvereniging "Spaarzaam
heid"; om half 9 gel. H. Mis voor Ge
rard Vekemans. 
In het Liefdehuis zullen nog geschie
den: Maandag gel. mndst. voor Adrianus 
v. Eyndhoven; verder iedere dag gel.
H. Mis tot bizondere intentie.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Marinus Johannes 
van der Heyden, geb. en won. in deze 
parochie en Lamberta Johanna Verha- • 
gen, geb. te Schijndel en won. te Ge
monde waarvan heden de 2e afkondi
ging g�schiedt; Martinus Antonius Voets 
geh. en won. in Boxtel en Lamberdina 
Cornelia Smetsers, geb. te Oisterwijk 
en won. te Tilburg; Andreas Franciscus 
Adrianus van Eyndhoven, geb. te 
Liempde en won. in deze parochie en 
Josephina Johanna van der Gouw, ge?. 
in de par. van het H. Hart en won m 
deze parochie, waarvan heden �e 3e �-f
kondiging geschiedt. De gelovige� zi1n 
verplicht, de hun bekende huwe!tiksbe
letselen, waarin niet is gedispenseerd, 
ten spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 
PAROCHI'E H. HART, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf 
van 's Heren Hemelvaart. 
29 Mei 1949. 

Week van gebed en offer voor de 
Indische Missiën. 

Neemt allen deel aan deze 
Algemene Katholieke Nederlandse actie. 
Gevraagd wordt deze week: het bijwo
nen der H. Mis, het ontvangen dt!4l H. 
Communie en het bidden van het rozen
hoedje, op te dragen voor de �issiën in 
Indonesië en West-Indië. En giften kun
nen gestort worden in de bus achter in 
de kerk. 
De Diensten zijn om 6, 7, 8 uur, kwart 
over 9 en om half 11 de Hoogmis: on
der de Missen van 6 en 7 uur worden de 
namen van hen die op het Zielboek 
staan voorgelezen. 

De 1 e schaal is voor de kerk, de 2e 
voor de Bijzondere Noden. 

Vanavond om 7 uur Lof (met Veni 
Creator) voor onze jongens en mannen 
in Indonesië; daarna de oefening van 
de Kruisweg, voor hen wier namen dit
maal op het Zielboek staan. 

Verder deze week dagelijks Lof om 
half 8 met Veni Creator en het gebed 
van de Pinksternoveen. 

Dinsdag - feestdag van 0. L. Vrouw
Middelares van alle genaden; tevens de 
feestdag van de I-1. Angela, patrones van 
onze meisjesschool. Onder het Lof Te 
Deum tot sluiting van de Meimaand. 

Woensdag - 1 Juni. deze maand bij
zonder toegewijd aan het Allerheiligst 
Hart van Jezus. Na de gestelde H. Mis
sen wordt deze maand de Litanie van 
het H. Hart gebeden. 

Donderdag - octaafdag van het feest 
van 'si-foren Hemelvaart. Om 3 uur H. 
Familie voor de Moeders en Gehuwde 
Vrouwen. Van 6 tot 7 gelegenheid om 
te biechten. 

Vrijdag - Eerste Vrijdag van de 
maand Om half 7 wordt de H. Com
munie • uitgereikt. Om kwart voor 7 
plechtige I-1. Mis ter ere van het H_ Hart 
(Misformulier • van Zondag met één 
oratie Gloria en Credo). Onder het 
Lof o�fening van Eerherstel 

Zaterdag - Vigilie vao Pinksteren. 
GEEN vastendag; WEL onthoudingsdag. 
DUS verboden di"e dag vleesspijzen te 
gebruiken_ Om half 7 wordt het Doop
water gewijd: na de daarop volgende 
Litanie van Alle Heiligen om ongeveer 
7 uur de gez. H. Mis. Het gewijd water 
wordt uitgedeeld na de H. Mis van 
9 uur. 

Deze week komen alle schoolkinde
ren te biechten

1 
(behalve die vorige 

week hun te Communie gedaan hebben). 
Deze week zullen ook de heren Vin

centianen hun gebruikelijke huis aan 
huis collecte houden, welke ten zeerste 
in der gelovigen milddadigheid wordt 
aanbevolen. 

Tenslotte: de Zelatricen van de Re
traitepenning worden verzocht de con
tributie af te dragen bij de hoofdzela
trice. 

ZONDAG: 6 uur Ld. tot zekere in
tentie (Z.) 7 uur: Ld. voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
8 uur 1.d. voor de overleden leden van 
de Katholieke Arbeidersvrouwen Orga
nisatie afdeling Boxtel; • kwart over 9 
Ld. voor Adriaan Kuypers vanwege het 
Apostolaat des Gebeds; half 11 de 
hoogmis voor Henricus v. d. Meyden, 
vanwege het Apostobat des Gebeds. 

MAANDAG 30 Mei: 7 uur l.j. voor 
Andreas van Liempt; Maria-altaar l.d. 
voor Johannes Bontje; Familiealtaar l.d. 
voor Willem van de Langenberg en 
Francisca Jordens z.e.; kwart voor 8 l.j. 
voor Wilhelmus v. d. Bogaard en An
'tonius Verhagen z.e.; zijaltaar Ld. voor 
Henricus van Woensel en Johanna Spie
rings z.e.; half 9 gez. d. tot bijzondere 
intentie. 

DINSDAG 3e Mei: 7 uur gez. j. voor 
Johannes v. cl_ Sande en Johanna v. 

Vleuten z.e.; Maria-altaar l.d. voor de 
heer Michiel v. d. Heyden; Familiealtaar 
Lj. voor Henrica Steenbakkers; kwart 
voor 8 l.j. voor Hendrina v. d. Langen
berg; zijaltaar l.j. voor Francisca van 
Liempt; half 9 1.d. voor Piet Voets; 
(half 10 1.d. voor wijlen de heer M. 
Cox vanwege de Coöp. Veilingver. ,,De 
Meierij" te Eindhoven). 

WOENSDAG t Juni: 7 uur l.d. voÓr 
Petrus Baayens; Maria-altaar 1.d. voor 
Adrianus van Hommel; Familiealtaar l.j. 
voor Johannes v. d. Bosch; Maria van 
Kasteren z.e., en Adrianus de �oon; 
kwart voor 8 l.d. voor Martinus van 
Schijndel en Jozefina· v. d. Mortel; zij
altaar Ld. voor Anna Maria van Bel
jouw-v. d. Struik; half 9 Ld. voor Hen-

dricus v. d. Meyden, vanwege de klein
kinderen. 

DONDERDAG 2 Juni: 7 uur gef. 
gez . .  j voor de heer Frans van de Mee
rendonk; zijaltaar l.d. ter ere van de 
H. Gemma; kwart voor 8 l.j, voor
Theodora van Liempt-v. d. Meyden; zij
altaar l.d. voor Lies de Kort-v. d. Elst, 
vanwege de buurtbewoners van Osch 
en van Leeuwenstraat; half 9 l.d. voor 
Piet Baayens, afs lid en weldoener van 
de St. Elisabethvereniging. 

VRIJDAG 3 Juni: kwart voor 7 gez. 
d. voor de levende en overleden leden
van de Broederschap van het H. Hart;
7 uur Mariaaltaar l.d. voor de levende
leden van de Broederschap van St. Wil
librord; Familiealtaar l.d. voor overle
den familie Theulings; kwart voor 8 1.
d. voor Constant van Kleef; zijaltaar Ld.
voor Constant van Kleef vanwege di
rectie en personeel Bogaerts Cartonna

, gefabriek; half 9 Ld. voor Petrus
Baayens.

ZATERDAG 4 Juni: 7 uur gez. d. 
voor Johanna Heeren-Cuppen; zijaltaar 
Lj. voor Petronella v. d. Steen-Boons; 
kwart· voor 8 l.d. voor Catharina 
Baayens-van Strijthoven; zijaltaar l.d. 
voor Johannes van Eindhoven; half 9 pl. 
1. m. voor Jan van Susante; half 10 gez.
huwelijksmis.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Zondag onder het Octaaf 
van 's Heren Hemelvaart. 
29 Mei 1949. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Cornelia hsvr. van Petrus Schellekens. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Ember
tus Steenbakkers. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr_ van Embertus Steenbakkers. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes Beekmans en Petronella de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt_ voor Wal
therus Groenendaal. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, jrgt. voor 
Theodora hsvr. van Waltherus_ Groe
nendaal. 
ZATERDAG:: half 8 jrgt. voor Maria 
Groenendaal. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor de Heer Frans 
Maas, processie Kevelaer. Dinsdag en 

•Woensdag H. Mis voor Catharina v. d.
Besselaar vanwege de buurt. Donderdag
H Mis voor Ädrianus v. Ruremonde.
Vrijdag H Mis voor Adriana v. d. Lin
den, H. Hart, Zaterdag H. Mis voor
Adriana v. d_ Linden, 0. L. Vr. van
Lourdes.

PAR. H. THERESIA, BOXTEL.
Zondag onder het Octaaf 
van 's Heren Hemelvaart. 
29 Mei 1949. 

ZONDAG: 7 uur H Mis tot intentie 
voor de parochianen; half 9 H. Mis voor 
Petrus Laus, in de parochie v. d. H. 
Petrus te Boxtel overleden; 1 Ö uur 
Hoogmis, als gez. mndst. voor Marinus 
Veroude. 
De eerste schaal ·is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor B.N.; half 3 Lof met rozen
hoedje en Veni Creator, om God's zegen 
te verhijgen over "Orion" en de kapel 
van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Harry 
v. Dijk; 8 uur gez. mndst. voor Maria
de Punder-Huige.
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Barbara v. 
Kasteren, wed. v. Hendrikus Veroude; 
8 uur gez. mndst. voor Gerardus Leyten. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
de kleinkinderen voor Cornelia v. Hel
voort-v. Tiel; 8 uur jrgt., waarbij de kerk 
met 'n kaars wordt vereerd voor Petrus 
Schelle. 

Zou een operatie soms helpen? 
Hoeveel men;en lopen er niet rond, die 
deze vraag herhaaldelijk opwerpen in 
verband met de kwaal waaraan zij lij
den. Hoeveel mensen liggen er al niet 
weken en maanden ziek te bed deze 
zelfde vraag steeds weer overdenkend. 
Zij lezen dit en zij horen dat, zij zou
den wel willen, maar zij durven niet, zij 
kunnen de situatie niet overzien, want 
zij weten niet. 
Wanneer moet er geopereerd worden? 
In zijn algemeenheid is deze vraag na
tuurlijk niet gemakkelijk te beantwoor
den. Om te beginnen is het aantal ziek
ten en afwijkingen waarbij tegenwoor
dig operatief kan worden ingegrepen, 
buitengewoon groot, daarnaast liggen de 
verhoudingen van geval tot geval tel
kens weer anders. 
Toch kunnen over deze dingen, die zo
veel mensen dagelijks bezighouden wel 
enkele algemene opmerkingen worden 
gemaakt die - naar de ervaring mij 
heeft geleerd - voor veel patiënten van 
nut kunnen zijn. 
Om te beginnen dan behoeft in ons land 
met zijn uitstekende medische verzorging 
geen enkele zieke te denken, dat hij 
verwaarloosd wordt, dat hij eigenlijk met 
succes geopereerd zou kunnen worden 
en dat de doktoren dat alsmaar zouden 
vergeten te adviseren. Hoe begrijpelijk 
het ook ,is, het is beslist overbodig dat 
de patiënt eens een balletje opgooit over 
een operatie of daar op aandringt. De 
dokter, die zijn ziekte moet beoordelen, 
is immers veel beter dan wij zelf op de 
hoogte welke operatieve mogelijkheden 
er in zijn geval zijn en bij het uitstellen 
van een behandeling zal de geneesheer 
ook voortdurend de operatieve metho
de - wanneer die er is - overwegen, 
al spreekt hij dat niet telkens uit. 
Dat mag men hem niet kwalijk ,nemen, 
de dokter kan nu eenmaal niet altijd 
alles zeggen, wat hij denkt. Zo kan hij 
b.v. wanneer hij aan het ziekbed van
een kind staat, misschien de mogelijk
heid overwegen, dat het typhus heeft,
om deze diagnose daarna aan de hand
van de temperatuurcurve weer als min
der waarschijnlijk te verwerpen. Wan
neer hij hierbij hardop dacht, zouden de

ouders geheel onnodig van de ene 
schrik in de andere vallen en toch is de 
dokter verplicht alles na te gaan. 

Risico van de operatie. 
Zo is het met de operatie ook. Hoe zijn 
de genezingskansen bij een niet-opera
tieve behandeling? Laat ik een geschikt 
ogenblik om te opereren vooqfijgaan? 
Hoe groot is het lichamelijk en geeste
lijk leed, dat de patiënt met en zonder 
operatie nog heeft te doorstaan? Hoe 
groot is het gemiddelde sterftecijfer van 
de operatie, die in aanmerking komt? In 
hoeveel procent van de gevallen heeft 
de operatie niet tot het gewenste resul
taat geleid? Welke complicaties kunnen 
zich bij de operatie voordoen en welke 
blijvende onaangename of nadelige ge
volgen kunnen er door verooq:aakt wor
den en hoe groot is de kans op het ont
staan van zulke verwikkelingen of ge
volgen? 
Er zijn nog veel meer overwegingen, 
maar het zal reeds nu voldoende dui• 
<lelijk zijn, dat men zonder medische op
leiding nooit tot een goede slotsom kan 
komen. De geneesheer zal echter meer
malen de verschillende kansen en moge
lijkheden tegen elkander afwegen zon
der de zieke daar telkens mededeling
van te doen, omdat hem dit zou ver
ontrusten en in verwarring brengen. 
Daarom dient de patiënt, hoe zwaar het 
hem ook moge vallen, te wachten tot 
hem een operatie wordt aangeraden. De 
beslissing ligt dan bij de zieke zelf en 
deze mag dan verwachten, dat de ·ge
neesheer zijn raad toelicht en hem het 
beslissen mogelijk maakt. 
Wanneer men een arts heeft, die men 
op goede gronden eenmaal zijn vertrou
wen heeft geschonken en met wie men 
van mens tot mens kan spreken, is het 
het beste zich ook bij deze dokter te
houden en moet men niet - zoals dat 
tegenwoordig nogals eens wordt gedaan 
- aan allerlei andere deskundigen nog
eens advies gaan vragen, want zo zijn
er al veel mensen in vriiwel onoplosbare
problemen terecht gekomen.

Huisdoléter. 



DONDERDAG: 7 uur J-i. Mis voor de familie Venmans; 8 uur H. Mis vanwege de familie v. Loon voor Theodorus Huyberts. VRIJDAG, eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan de verering van het Goddelijk Hart v. Jezus; 7 uur wekelijkse H. Mis voor Mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d. Sande; 8 uur gez. jrgt. voor Gerardus Leyten. ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Antoon v. Kuringe; 8 uur H. Mis vanwege Genootschap v. d. H. Jozef te Oirschotvoor Maria Maas- v. d. Langenberg.Elders zullen in deze week geschieden: •op Donderdag 'n H. Mis v.w. Godvruchtige vereniging "H. Thêresia" tot in-. ten tie v. d. leden; één H. Mis voorTheodorus Huybregts, in Ambarawaoverleden.Biechthoren van half 3 tot 4 uur en vanhalf 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozenhoedje en "Veni Creator", om Gods'zegen te verkrijgen over het GoudenJubilé van Z. H. de Paus. Eenieder is inde gelegenheid bij te dragen voor ditgouden jubilé, in de bus nabij de St.Theresia-kapel voor de radio "AnnoSanto". 30 dagen worden de gebeden verzocht voor Marinus Berends en Antonius Voets te 's Hertogenbosch overleden; ook voor Godefridus van Gestel alhier bediend. ZONDAG, 29 Mei zal na alle H.H. Missen gecollecteerd worden voor Kath. Thuisfront. 
VOOR DE MISSIE Voor de Missie opgebracht door de familie Martinus v. d. Heyden-v. Beljouw bij hun Zilveren Bruiloft f 5,-. Bij deze onze dank! 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, LIEMPDE. Zondag onder het Octaaf van 's Heren Hemelvaart. ZONDAG: 6, 7, en 8 uur I.m. tot intentie van de ZeerEerw. Heer Pastoor; half 10 plechtige H. Mis van dankzegging aan God bij gelegenheid van het gouden priesterjubilé van de Zeereerw. Heer Pastoor. Na de middag om 3 uur plechtig Lof. Receptie van 12 tot 2 uur. MAANDAG: 7 uur z.j. voor l11eod. v. Abeel en; half 8 z. j. voor joh. Schoenmakers; 8 uur I.m. tot intentie van de Zeereerw. Heer Pastoor met algem. H. Communie der kinderen. DINSDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmina Theod. v. Abeelen; 8 uur l.j. voor Joh. Coppens en Henrica de hsvr.; 9 uur ·z. Huwelijksmis. WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Ant. v. Abeel en; half 8 z.j. voor Hendrica Joh. Schoenmakers; 8 uur I.m. voor Daniël v. Kasteren te St. Oedenrode over!.DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Wouter v. Abeel en; half 8 z.j. voor JohannaAdr. Traa; 8 uur l.j. Frans v. Son.VRIJDAG: te Vrijdag der maand,daarom ook Donderdag biechthoren alsop Zaterdagen; half 7 I.m. voor de bijz.noden der parochianen; 7 uur l.j. voorAnna Frans v. Son; half 8 z. mndst.over!. familie v. Boeckel v. Rumpt.Deze H. Mis met uitstelling enz.ZATERDAG: vigilie van Pinksteren,geboden onthoudingsdag; half 7 wijding der doopvont; 7 uur z.j. voor Corn.v. d. Ven; half 8 I.m. vruchten der aarde vanwege Velder en Vrilikhoven; 8uur l.i. Maria Asveld.ZONDAG: Hoogfeest van Pinksteren:
•••••••••••••••••••••••••••• • : Op 1 ste Pinksterdag hopen : : onze lieve oud·ers :
• •: Petrus v. Ruremonde : 

Te koop: een partij slachthaantjes en een drachtig varken, eerste worp. M. v. Hal, Tongeren 69. 

half 7 I.m. tot welzijn der parochie; 8 uur I.m. tot bijz. intentie; 10 uur de Hoogmis tot bijz. intentie. 30e Daniël van Kasteren te St. Oedenrode overleden. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. voor Maria Jan Maas. Dinsdag 7 uur I.m. voor Corn. Schoenmakers. Woensdag 7 uur I.m. voor Maria Jan Maas. De week vóór Pinksteren is een week van gebed voor de Indische Missiën. Na de H. Missen en in de scholen bij het begin der lessen het schietgebed: H. Maria bid voor de bekering vanonze lndiën.En op 1 e en 2e Pinksterdag zal achterin de kerk een bus aanwezig zijn, waarin men zijn vrijwillig geldelijk offer kanstorten.

Gedoopt: Petrus Joh. zoon van Joh. Verberk-Cruyssen. Mart. Lamb. Maria zoon van Aclr. v. d. Ven-De Beer. 
Missiebus. Bij zilveren bruiloft van P. v. cl. Langenberg f 10,-. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. Zondag onder 't Octaaf 
van Hemelvaart. H.H. Missen om 7 uur half 9 en 10 uur Hoogmis voor de P�rochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de glas-in-lood-ramen. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. Deze week is het de week van gebed en offer voor de Indische Missies. Na de gewone gebeden• na de H. Mis en bij de aanvang van de lessen in de school zal gebeden worden: 0 Maria, bid voor de bekering van onze lndiën. De gelovigen kunnen hun gaven offeren in de grote bus bij 

EXTRA 

het altaar van de H. Anna. Deze week iedere avond om half 8 Lof met Veni Creator vanwege de noveen voor Pinksteren. Dinsdagavond om half 8 plechtig Lof tot · sluiting van de Meimaand. Donderdag gelegenheid om te biechten van 3-4 uur en van 6-half 8. Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan het H. Hart van Jesus. Om half 7 uitstelling van het Allerheiligste en Communie uitreiken; om 7 uur gez. H. Mis met uitstelling, waarna Litanievan het H. Hart en oefening van eerherstel. 's Avonds om half 8 Lof.Zaterdag, Priester-Zaterdag, gebodenvasten en onthoudingsdag vanwege devigilie voor Pinksteren (in de vasten gedispenseerd). 's Morgens voor de H. Misvan 7 uur zal de doopvont gewijdworden.ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de overl.familie v. d. Broek-Drijvers; half 9 H.Mis uit dankbaarheid; 10 uur Hoogmisvoor de Parochie.MAANDAG: 7 uur jrgt. voor JohannesBatens; 8 uur H. Mis voor Albertus vanRulo.DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Maria Batens-v. d. Aker; 8 uur gez. H. Mis voorde lev. en over!. leden van het St.Willibrordusgilde.WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Hendricus van den Broek; 8 uur jrgt. voor Cornelis Batens.DONDERDAG: 7 uur Jrgt. Johannavan den Broek-v. d. Ven; 8 uur jrgt.voor de Eerw. Zuster Pascal.VRIJDAG: 7 uur gez. jrgt. voor de ZeerEerw. Heer Willibrordus van den Braak;8 uur mndst. voor Maria van RoosmalenAbrahams.

ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Adrianus Verhagen; 8 uur H. Mis voor Bijz. Intentie (H). Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak; H. Mis voor Albertus van Rulo; H. Mis voor Henricus van Rulo. In de loop van deze week zal het kerkegeld opgehaald worden. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 29 Mei. Zondag onder het Octaaf van Hemelvaart. Deze middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Vandaag begint de Indische Missieweek. Deze duurt tot de volgende week Zondag. De gelovigen worden aangespoord deze week te bidden en te offeren, de H. Mis bij te wonen en te communicerenom de zegen te verkrijgen over het missiewerk in Indië.Maandag om 8 uur Marialof.Dinsdag om 8 uur Lof en sluiting vande Meimaand.Donderdag om 8 uur Lof.Vrijdag tste Vrijdag van de maand.Feestdag van de zalige martelaren vanOeganda. De • gehele dag uitstelling vanhet H. Sacrament. Om 8 uur Lof.Zaterdag, Priesterzaterdag. Vigilie vanPinksteren. Er is gedispenseerd in devastenwet, maar niet in de onthoudingswet. Het gebruik van vlees en jus uitvlees is dus verboden. Om 8 uur Lof.MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Caspar van den Aker; half 8 voor overleden leden der familie Vriens-Kluytmáns.DINSDAG: half 8 voor Francisca vander Meyden.WOENSDAG: half 8 voor JohannaFeldbrugge-Otterbeek.VRIJDAG: half 8 voor mevrouw Hen.ket-Windstosser, 

: en : 
: Maria Venmans : 

Te koop: een beste kalfvaars, aan telling 1 Juni. M. v. d. Meijden,Bosscheweg 169. 
. Ook deze week ontvangt U EXTRA SPAARZEGELS bij Uw boodschappen. Daarmee spaa1t 
U vlug en •�el. En U ontvangt dexe spaarxegels bij prima waren en bekende merken. : hunne 25 jarige Èchtver- : : eniging te vieren. : : Dat God hen nog lang ! : moge sparen is de wens : : van hunne dankbare kin- : : deren ! : Toos, �jaan, Stinie, : : Gerard, Jan, Pietje : : Liempde, Mei 1949. : : Om 8 uur wordt een H. Mis : : van dankbaarheid opgedra- : : gen in de Parochiekerk : . • . •••••••••••••••••••••••••••

Te koop: een toom biggen bij A. v. d. Sande, Ruiting, EschB 49.
1 pot CHOCOLADEPASTA à 98 et. . . . . . 10 spaarzegels extra 

1 kg. bus RIETSUIKERSIROOP à 81 et. . . . . 5 spaarzegels extra 
250 gram MIXED HAGEL de Ruyter, los 40 et., p. pakje 55 et. 1 0 spaarz.;;.,:;; 

2 ROLLEN HOOIMEIJER BESCHUIT à 26 et. . . . . 5 spaarzegels ;;.;;; 
(Alle aanbiedingen geldig f/m Woensdag 1 Juni) 

-

Pittige koffie - Verkwikkende thee: ,,LAND VAN BELOFTE". 
Wat hebt U verloren? Een lederen tas, een vulpen of handschoenen? Tegen gedeeltelijke vergoeding advertentiekosten kunt U het verlorene terug bekomen. Inlichtingen Molenstraat 19. Te koop: dames- en herenfiets, in prima staat. BosscheTe koop: een toom biggen. weg 24. Accountantskantoor 

. Voor de vele blijken van 1 hartelijk medeleven, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde moeder 
Frederika Looymans-Peters zeggen wij hartelijk dank. 

W. v. d. Meijden, Selissen 4. -----------Verloren: zilveren kinder- Arbeidswoningen 
H. CuppenBijkantoor Boxtel Koopt Uw Philips Radio bij VAN BOXTEL 

Fam. Looymans Mei 1949. 
Te koop: eikenhouten huiskamerameublement zes keukenstoelen en taf�!. Hazenberg, Zandvliet 63. Bezichtigen 's Zaterdags v'an 2-5 uur. 
Te koop: zware eiken ligstoel met kussens, wasschraàg, vijf kroonlampschaaltjes, een paar meisjesschoenen, maat 34 z.g.a.n., en leerbekleding voor4 stoelen en 2 fauteuils. Stationstraat 101. 

armbandje. Terugbezorgen: Molenstraat 27. Te koop of te huur gevraagd opslagterrein, minstens 300 m2 met of zonder opstallen. Aanbiedingen: Bosscheweg 50.Te koop een kalfvaars, aan telling begin Juni. P. van der Made, Langenberg 23. Goed tehuis gevraagd voor zindelijke jonge poesjes. Van Osch & v. Leeuwenstraat 13. Te koop: een kalfkoe, bijna aan telling, t.b.c.-vrij. Melklijst ter inzage. L. v. Esch, Tongersestraat 32. 
VEEHOUDERS Vanaf 1 Juni wordt 
het dekgeld per Gevraagd: hulp in de huis-houding, voor hele dagen of dekking met f 1,-dag en nacht. Van Abeelen, 

I 
verhoogdDeken Spieringsstraat t. • •• Th. v. Oirschot - Gemonde 

Te koop: duivenklok met duiven. Eindhovenseweg 18. Koopt Uw Textiel ';',; _koop: een partij jonge �aantjes. À. Verhoeven, Mijl- niet bij smid of bakker straat 30. , . MAAR BI 

TE KOOP 2 blokken van 4 woningen met flinke tuinen, alsmede een perceel uitstekend weiland, gelegen in de gemeente Boxtel langs de Rijksweg. Brieven no. 65, bureau van dit blad. 
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.... Vroeget., 
en ook nu weer brengen wij een keurco l lec t ie  
Japon= en 
Mantelstoffen 

- - ---- 1. J 

t��:?:tni.i·d.:14:1}:�: 
1 

kiBin maar Dapper Il

Onze speciale stoffenétalage toont U een ruime verscheidenheid in effen en gebloemd 
Witteveen 

l 
1 

l 
J 

z•• aonl.
. 'f�•Een ruime keuze Een rustige omgeving ·Een prettige bediening ...
Daarom koop ik almijn confectie bij: 

Rechterstraat 18 BOXTEL 

RECHTERSTRAAT 67 
Dit is het adres voor 
Uw Ondergoederen 
en Bedrijfskleding 

Rechterstraat 18 BOXTEL 

Uw verloving of Uw huwelijk 
begint goed met .... 
Gouden H.D.Z. ringen 

Deze 

goud 

gouden trouwringen zijn uit edel

voegloos gesmeed. 

Degelijk en voornaam. 

Wij hebben voor U een grote collectie 

1111 
;n elke maat, 

\\ Fa A. v. Vlerken, Boxtel
Il JUWELIER - HORLOGER 
Il 
1 Rookt en Koopt 

BOSSCHE WEG 10 
kwaliteit vol geur en smaak 

bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Prins Bernhardstraat 3'.l Telefoon 512 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties Behandeling van Belastingzaken 
De zaak met de bekende Philips Service 

BOSSCHEWEG 17 • BOXTEL . TELEFOON 479 

GEVRAAGD 

nette Winkeljuffrouw 
enige ervaring geniet voorkeur 

BOVENDEERT Schoenhandel Boxtel 
• WIJ hebben een grote sortering 

Haarborstels, Tandenborstels, Tandpasta etc.

1 
PARFUMERIE EN DAMESKAPSALON

• 
M. J. v. d. Broek, Breukelsestr. 34

• 
• 

Aantrekkelijk .... 
in kwaliteit en prijs zijn ook onze 

goedkopere meubelen 
Onze etalages tonen het U ! 

Old finished Huiskamer 
Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 

COMPLEET 495.=

Old finished Slaapkamer 
Toogledikant 
2 Nachtkastjes 
Linnenkast 
Commode met J delige spiegel 
Tafeltje 
2 Stoelen 

COMPLEET 525.=

F.]. Witteveen 
Woninginrichting "' Boxtel 

Voor Brillen 
naar VAN 

en Uurwerken 
VLERKEN 

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

NIEUWE HARING 
Dagelijkse aanvoer 

STEEDS V E R S  GEBAKKE N VIS

V OS • Stationstraat 44 - Tel. 527 • 

Weer pracht-aanbiedingen in a 11 e afdelingen Prima graslinnen lakens 7,25, 8,64 en 10,10 Damast tafellakens 5,54, 7,64 en 9,37 Damast servetten 1,55, 2,15 Bonte handdoeken 0,83, 1,19, en 1,34 Dames kousen 0,98, 1,15, 2,67 en 4,38 Skisokjes, alle kleuren 0,71, 1,10, 1,30 en 1,40 Fantasie schorten 4,55 Dames directoires interl. 1,75, 2,20 Stopwol, alle kleuren 8 et. Stopzijde, alle kleuren 6½ et. Keperband, per stukje 21 et. Kaartjes elastiek 21 et . Keukentafels 13,35, 14,95 en 27,00 Cocoslopers 3,95, 5,25 en 6,25 Overgordijnstoffen 2,95, 3,45 en 4,35 Linoleum Krommenie 11,50 Koopt goed, gezellig en voordelig bij 

BOXTEL 

··oRUKKERIJ'TIELEN. voor, alle mogelijke reclaffledrukwerk

Wiuev.een ~TATION5T~AAT~ 
~*-5'-,) 

~ 
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KATHOLIEK 

Pinksteren in deze wereld 
Maandenlang zijn reeds de Groten der 
Wereld bijeen, die in een ongekende . 
hoeveelheid talen de ' eenheid der 
wereld prediken met een felheid, die ons 
misschien meer moet verbazen dan het 
Pinksterfeest van weleer. 
Meer dan ooit is men thans bezig het 
federalisme te prediken, de wereldrege
ring, de eendracht van allen voor allen. 
Met dat alles zijn wij er echter stellig 
niet op vooruit gegaan. De Verenigde 
Naties, gedachte van eenheid en vrede 
van alle rassen en mensengroeperingen, 
hoe ook • verschillend van taal en cul
tuur, is een grote mislukking geworden, 
Ruim 10 jaar geleden leefden wij nog in 
de veronderstelling, dat wij nog wel een 
kans hadden, dat we op de goede weg 
waren en ook na deze oorlog herleefde 
in ons de gedachte van wereld-nieuw
bouw door wetenschap en ervaring. De 
grote teleurstelling daarop gevolgd, doet 
ons echter zien, dat onze kennis en 
geest, hoe groot ook naar onze maat
staven, tekort schieten. De vrucht van 
onze gedachtengang is slechts desillusie. 
Maar juist deze gedesillusioneerde we
reld kan een zinvol Pinksteren vieren, 
wanneer wij dit heilsfeest opnieuw wil
len beleven. Immers wij hebben behoefte 
aan een Geest, die groter en machtiger 
is dan de onze. De ontdekking van een 
mislukte wereldbouw is er het bewijs 
van, dat wij de Pinkstergebeurtenis wel 
hebben aanschouwd, doch niet verstaan. 
De verwarde wereld van- heden is een 
opwekking tot een ware Pinksterviering. 
Zij schept meer dan ooit de behoefte 
aan een Trooster, een verlangen naar 
een Geest, die groter is dan de onze 
en die wèl een nieuwe wereld vormen 
kan. Daarom is Pinksteren de meest 
actuele gebeurtenis, die wij ons kunnen 
denken. 
Juist in de erkenning van de nederlaag 
van onze !!'eest. die on� wel scherp voor 
ogen moet staan in deze wilde wereld, 
ligt het uitgangspunt van onze ver
wachting. Een verwachting, die in Pink
steren zijn vervulling vindt, omdat 
Christus op die dag een hernieuwde 
kans geeft door Zijn Geest, mits wij die 
aanvaarden en beleven_ 
Pinksteren kan een uitgangspunt zijn van 
een nieuwe opgang, waaraan wij zo drin
gend behoefte hebben na een zo lange 
en diepe neergang_ Dit is de grote bete
kenis van het feest van de nederdaling 
van de H. l,eest. 

In verband met de algehele reorgani
satie van de H. Bloedprocessie laten we 
hier enkele mededelingen volgen: 
Organisaties, die de vorige jaren niet 
zijn meegetrokken in de H. Bloedpro
cessie, of die na die tijd werden opge
richt, worden verzocht zich ten spoedig
ste te melden op de pastorie van St. Pe
trus, daar hiermede dan rekening gehou
den kan worden met de opstelling van 
de volgorde. 
2. Alle kinderen, die over een bruid
jesjurk beschikken, worden, zoals andere

- jaren, in de processie ingedeeld. Om 
echter een- overzicht te krijgen van het
aantal en een behoorlijke verdeling mo
gelijk te maken, zouden wij willen ver
zoeken, de namen op te geven, resp. bij
de Zusters Ursulinen, bij de zust_ers van
Duinendaal of bij de Pastoor van de St. 
Theresiaparochie.
3. De route, die dit jaar gevolgd zal
worden, is als volgt: Duinendaal, Kop
pe_l, Bosscheweg, Mgr. Wilmerstraat,
Nieuwe Kerkstraat, Korte Kerkstraat, 
Breukelsestraat, Stationstraat, Rechter
straat, Bosscheweg, Kerkstraat, Duinen
daal, Processiepark, waar een korte slui
. tingsplechtigheid zal plaats vinden_ 
4. Daar de spelers van het H. Bloed
spel ook een plaats hebben in de his
torische groep van de H. Bloedprocessie
en het aanvangsuur van het Openlucht
spel gesteld is op 4 uur, zal de proces
sie trekken des middags om 12 uur en
niet, zoals andere jaren·, om 2 uur.
En tenslotte nog een kleine kijk op de 
gang van zaken met de werkzaamheden: 
In de naaikamer worden thans de ver
schillende costumes vaf! de processie af
gewerkt, terwijl de eerste afzonderlijke 
costumes voor het openluchtspel aan de 
deskundigen zijn uitgereikt, om thuis 
verder te worden afgewerkt. Er wordt 
in alle buurten, waár de processie langs 
trekt, reeds druk gewerkt om een 
feestelijk geheel te krijgen. Acteurs en 
actrices zetten hun beste beentje voor 
en over het geheel ligt een sfeer van 
hoogspanning, om alles tijdig klaar te 
krijgen. 
Laten we hopen, dat door eenieders 
medewerking dit H. Bloedjubilé mogen 
slagen. 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Pastoor Kluytmans vierde zijn gouden Priesterfeest De Franse kinderen worden verzocht op 
H. MIS VOOR FRANSE KINDEREN.

LIEMPDE HULDIGDE ZIJN HERDER 
OP GROOTSE WIJZE. 

Met hun licht gebeier riepen de feest
klokken Petrus, Josephus en Johannes 
Baptista de parochianen Zondag al vroeg 
op tot luisterrijke viering van het gou
den priesterfeest van hun herder, de 
Zeereerw. Heer Pastoor P. J. Kluytmans. 
En in grote getale zijn de Liempdena
ren gekomen. Ze vormden één grote, 
levende erehaag vanaf de pastorie tot 
aan de kerk.
Onder de prachtige bogen en slingers 
van dennegroen en levende bloemen die 
waren aangebracht, schreed de pastoor, 
voorafgegaan door een _grote schare 
bruidjes, naar zijn kerk. De kerk, welks 
interieur zo'n verbazingwekkende ver� 
andering heeft ondergaan en haast als 
nieuw van onder de steigers vandaan is 
gekomen. Maandenlang is er aan ge
werkt en de moeilijkheden waren groot, 
maar het resultaat is verbluffend. Men 
zou het zelf moeten gaan zien om er een 
indruk van te krijgen. 
In deze vernieuwde omgeving droeg de 
jubilaris - geassisteerd door de Zeer
eerw Pater Croonen C.s.s.R. uit Rotter
dam· en de \Veleerw. Heer kapelaan 
Croonen uit Eindhoven, beide familie
leden van de Pastoor - een Plechtige 
H. Mis van dankbaarheid op.
Het parochieel zangkoor, versterkt door
mannen- en jongenskoor, zong de drie
stemmige mis "Missa Pontificalis" van
Don Lorenzo Perozi.
Pater Croonen hield een treffende feest
predicatie, waarin hij de verhevenheid
van het priesterschap schilderde, de ge
lovigen aanspoorde middels een schone
feestviering dank te brengen aan de
gouden jubilaris, die onder God's zegen
zoveel goeds tot stand had gebracht.
Na de H. Mis werd de jubilaris in op
tocht naar de pastorie geleid, waar hem
de feestcadeaux werden aangeboden.
De Edelachtbare Heer G. Laurijssens,
burgemeester van Liempde droeg de drie
klokken aan de jubilaris over.
Deze nieuwe klokken hebben een totaal
gewicht van 1375 kg en werden. door de
bekende klokkengieters Petit en Fritsen
te Aarle-Rixtel gegoten.
De klok van 700 kg draagt de naam Pe
trus (voornaam van de Z. E. Heer Pas
toor en heeft het volgende opschrift:
"Trinitas nostra vivit largitate plebis 
exhibita parocho suo coronato ut sacer
dos aurea serie anorum". Dat betekent: 
,,Ons drietal bestaat door de vrijgevig
heid van het volk, betoond aan zijn pas
toor, toen hij als priester gekroond werd 
met een gouden reeks van jaren". 
De klok Josephus (tweede voornaam 
van de pastoor) weegt 400 kg, terwijl de 
klok Johannes Baptista (patroon van de 
parochie) een gewicht heeft van 275 kg. 
Het tweede feestgeschenk, dat door een 
groep dames overhandigd werd, bestond 
uit een communiekleed, 3 altaarranden, 
3 alben, 2 priestersuperplies en 6 misdie
naarssuperplies, uitgevoerd in z.g. 
richelieu-werk of Franse kant. 
Dit mooie feestgeschenk werd vervaar
digd door een 20-tal Liempdse dames, 
onder leiding van de Eerw. Zusters. 
Mocht de dankbaarheid van de Liempd
se bevolking reeds gestalte hebben ge-· 
kregen in de kostbare cadeaux tijdens 
de receptie kwam deze nog eens ondub
belzinnig tot uiting, toen iedereen zijn 
pastoor kwam feliciteren met het zeld
zaam jubilé_ 
's Middags om 3 uur was er een plech
tig Lof met Te Deum, terwijl 's avonds 
om 7 uur de huldiging plaats vond. 
Als de verzameling van parochianen 
rondom de j1:1bilaris de mate van vol
doening bepaalde, dan moet die voor 
Pastoor Kluytmans buitengewoon groot 
zijn geweest, want geheel Liempde was 
's avonds aanwezig toen het gemeente
bestuur en de verschillende verenigin
gen hem, al defilerend een bloemenhulde 
kwamen brengen. 
Gezeten op een voor de pastorie aan
gebracht verhoog, omringd door kerk
bestuur en priesters, die gedurende het 
pastoraat van de jubilaris te Liempde 
kapelaan waren geweest, of uit de pa
rochie afkomstig waren, nam de pastoor 
deze hulde van zijn parochianen in ont
vangst. 
De fanfare Concordia en het dames- en 
het gemengd koor brachten hem hierna 
een serenade. 
Tussen de muzieknummers door, sprak 
de voorzitter van het feestcomité, de 
heer Van Schijndel, de jubilaris in har
telijke bewoordingen toe. 
Hij memoreerde de grote werkkracht 
van de jubilaris in de jaren, dat hij als 
kapelaan werkzaam was geweest te 
Moerdijk en Waalwijk, welke werk
kracht hij tijdens zijn pastoraat te 
Liempde aangewend had om de vereni
gingen, die hem die avond gehuldigd 
hadden, tot grote bloei te brengen. 
Nadat hij de pastoor het cadeau van de 
Liempdse militairen overzee: een album 
met alle foto's van de soldaten, die mo

.menteel in Indonesië vertoeven, had 
overhandigd, wenste hij de pastoor nog 
een � verdiende onbezorgde levensavond 
toe, vrij van zorgen en vol van troost. 
De pastoor dankte tenslotte alle pa
rochianen voor de hem gebrachte hulde, 

die hij overdrachtelijk voor het priester- 1 e Pinksterdag om kwart vóór acht aan-
schap aanvaardde, en verklaarde dat wezig te zijn voor de H. Mis in de kapel 
deze feestdag, op de dag van zijn H. van de Witte Zusters. 
Priesterwijding na, de schoonste van zijn Donderdag 9 Juni zal er wederom een 
leven was geworden. H. Mis worden opgedragen, doch op die
In het bijzonder dankte hij fanfare en dag gelieven de kinderen om kwart 
zangverenigingen, die altijd de feeste- over acht in de kapel te zijn. 
lijkheden in zijn parochie opluisterden. Er is telkens gelegenheid om te biech-
Aan het bestuur van de fanfare over- ten! De pleegouders worden er tevens 
handigde hij als blijk van waardering op gewezen, dat er elke Dinsdagmiddag
een financiële bijdrage, terwiil de zang om half twee Godsdienstonderricht ge-
verenigingen de toezegging ontvingen geven wordt. 
later de erkentelijkheid van de jubilaris Laten zij er voor zorgen, dat de Franse 
te zullen ervaren. kinderen zoveel mogelijk èn de H. Mis-
Tot besluit van de feestdag werd door sen èn het godsdienstonderricht bij-
alle aanwezigen het feestlied gezongen. wonen. 
's Maandags was het feest voor de - PINKSTER MUZIEKFEESTEN 1949.
schooljeugd 
's Morgens om 8 uur werd de H. Mis 
bijgewoond. Om 9 uur was er een ont
bijt en tractatie voor alle kinderen, ter
wijl om 10 uur de jongens en om half 
drie de meisjes in het patronaatsgebouw 
bijeen kwamen om hun jubilerende pas
toor een spontane hulde te brengen. 
Spel en zang vertolkten de dankbare_ 
gedachten van Liempde's jeugd. 
Zo vierde geheel Liempde het gouden 
priesterfeest van Pastoor Kluytmans, in 
welke viering tevens een schoon eerbe
wijs aan het H. Priesterschap besloten 
lag. 
En nu: AD MULTOS ANNOS 1 

Plaatselijk Nieuws 
KIND TE WATER GERAAKT
EN VERDRONKEN. 
Woensdagmiddag tegen 12 uur is het 
4-jarig zoontje Frans, van H. Voets uit
de Rechterstraat, spelenderwijs nabij de
Zwaanse Brug in De Dommel geraakt.
Daar dit slechts enkele kinderen gezien
hadden duurde het enige tijd voordat
met reddingspogingen kon worden be
gonnen. 
Ee'rst een half uurtje na het noodlottig
gebeuren slaagde de heer J. Bullens, die
zich in het water had begeven, er in om 
het kind op het droge te brengen.
Alle pogingen om de levensgeesten nog
op te wekken, waren helaas vergeefs.
TERUG UIT INDONESië. 
Met het troepentransportschip "De 
Groote Beer", dat vermoedelijk 8 Juni 
in Amsterdam zal aankomen, repa
triëren de volgende Boxtelse militairen: 
Sergt. Maj. L. van Sabben, Ons Doel
straat 10; Sergt. Fr. Vorstenbosch, Van 
Salmstraat 15; Marinier J. v. Zeeland, 
Breukelsestraat 29; Sold. L. Op 't Hoog, 
Bosscheweg 133. 

VIERDAG VAN ST. WILLIBRORD 
OP LUISSEL. 
Op Tweede Pinksterdag, de vierdag van 
St. Willibrord op I,uissel, zal in de veld
kapel om 8 uur des morgens een H. Mis 
worden gelezen. Des middags zal, naar 
gewoonte, in de kapel gelegenheid wor
den gegeven de reliquie van St. Willi
brord te vereren en de kinderzegen 
te ontvangen. 
De namiddag-plechtigheden op Luissel 
zullen plaats hebben van 3 tot 6 uur. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
Parochie H. Hart 
Op de zilveren bruiloft van het echtpaar 
Van Griensven werd 23 gulden opge
haald. 
St. Petrus 
Op de gouden bruiloft van Van de Ven
v. Lievenogen werd door Rikie Bergman 
f 18,10 opgehaald voor Katholiek Thuis
front. 
A.s. Zondag collecte voor Katholiek
Thuisfront St. Petrus.

In tegenstelling met de mededeling op 
de raambiljetten moeten wij er thans op 
wijzen, dat de officiële opening van de 
feesten een uur later zal zijn, namelijk 
7 uur. 
Als gevolg daarvan zal de muzikale wan
deling te 5.30 uur aanvangen. Wel ligt 
het in de bedoeling ten behoeve der 
jeugd de kinder-kermis reeds wat vroe
ger te openen. Het volledige programma 
kan behalve op het feestterrein ook o.a. 
bij de volgende adressen gekocht 
worden: 
Fa. W. Prick, Sigarenmagazijn, Rechter
straat; Fa. Dames van Hooff, Bossche
weg; Fa. H. van Eyck-de Louw, Breu
gelsestraat; Fa. B. v. d. Braak, Nieuwe 
Kerkstraat, Sigarenmagazijn; Fa. A. v. 
cl. Brand, Coiffeur, Breukelsestraat.
VOOR DE BOXTELSE
MISSIENAAIKRING. 
Opgehaald op de Gouden Bruiloft v. d. 
Ven-v. Lievenogen f 1,27. 
VOOR DE MISSIE. 
Op de bruiloft van Van Pinxteren-Van 
Rosmalen werd f 11,47 opgehaald voor 
de Missie van de Witte Paters. 
AANBESTEDING. 
Bij de op 31 Mei ten gemeentehuize ge
houden openbare aanbesteding van het 
maken van riolerings- en bestratings
werken in de van Hornstraat, van Mer
heimstraat, van Ransstraat, Ridder van 
Cnijkstraat, Hertogenstraat en Jan van 
Brabantstraat werd · ingeschreven al, 
volgt: 
J. v. d. Donk & Heijmans,
stratenmakersbedrijf,

Rosmalen f 59800,-
Bouwbedr. ,,Roxy", Helmond " 6 4780,
Fa. Th. Heijmans & Co. 

Rosmalen "64840,-
C. A. van Strien, Udenhout "6 5800,
Fr. H_ van Seventer v. d. Poll

Vught 
Fa. Schapers & de Bont 

,,66 000,-

Raamsdonk " 66000,-
v. Deconinck, Eindhoven "66 256 ,-
Fa. A. v. Doorn & Zn., Boxtel "66652,
Fa. Gebr. v. d. Bogaart 

Oirschot " 6 7520,-
C. J. M. van Gaal, Tilburg "6 8500,
Nijsselsteins Bouw- en Aan

nemersbedrijf N.V.,Gouda " 70000,
Fa. Wed. A. ]. van Liempt, 

Boxtel 
Fa. Joh. de Koning -& Zn., 

Boxtel 
BOXTELSE SUCCESSEN. 

Il 
72000,-

Il 
72800,-

Op het Zondag j.l. te Nijmegen gehou
den Nationaal Zangconcours behaalden 
het Meisjeskoor "Lust tot Ontwikke
ling" o.l.v. de Heer J. Driessen met 331 
punten en het "Boxtels Gemengd Koor" 
o.l.v. de Heer C. Suys met 323 punten 
beide een eerste prijs. 
De prestatie van het meisjeskoor is des 
te opmerkelijker wanneer men weet, dat 
deze kinderen in de eerste afdeling da
meskoren uitkwamen, dus de concurren
tie hadden te doorstaan van "grote" 
koren. Het is dan zeer zeker een felici
tatie waard, aan het adres van de Heer 
Driessen, die het meisjeskoor tot zulke 
hoogte kon opvoeren, dat het elke ver-

,,Boxtels K wartierke'' 
Wat kunnen mensen toch een dwaze 
dingen schrijven! 
Neem bijvoorbeeld Boxtels Krantje. 
Daarin lees je nu al sedert jaar en dag 
"Een goed Katholiek is in de kerk als 
de H. Mis begint en verlaat eerst dan 
de kerk, als de Priester naar de sacristie 
is teruggekeerd!" • 
Net of wij dat niet weten. Nota bene 
allemaal katholiek! 
Ja, maar ...... er staat wat bij. Er staat 
,,Een goed katholiek". 
Wat zeg je? Dwaas dat zoiets geschre
ven wordt?· 
Nee man, dwaas dat zoiets geschreven 
moét worden! En wij zijn allemaal. .. (?) 
Over "dwaas" gesproken: Wat kunnen 
mensen toch een dwaze dingen zeggen! 
Zo ken ik bijvoorbeeld een Pastoor. En 
die laat nu al sedert jaar en dag iedere 
Zondag weer opnieuw van de preekstoel 
afkondigen: ,,Een goed katholiek ...... " 
De mensen kennen het allang van 
buiten. 

"Is het dan niet dwaas om dat steeds 
maar te blijven herhalen? 
Nee, maar wél dwaas is het, dat zoiets 
gezegd en steeds weer herhaald moét 
worden_ Voor ons! En wij zijn alle-

maal...... (goed?) 
Je kunt het lijstje nog veel langer ma
ken. Bijvoorbeeld: 
Een goed katholiek zit in de kerk niet te 
praten, zit niet te draaien en niet "wat 
anders" te doen. Die mens bidt. Probeert 
althans te bidden. Omdat die mens weet 
en beseft, wáár hij is en wát daar ge
beurt! 
Een goed katholiek gebruikt toch ook 
wel eens een kerkboek, en komt niet 
52 Zondagen in het jaar zonder kerk
boek naar de kerk! 
Een goed katholiek hangt niet achteraan 
tegen een pilaar! 
Een goed katholiek gaat niet op z'n 
hurken ergens tegen de muur zitten! 
Een goed katholiek "huurt" geen tegel 
ergens achterin. ,,Zijn" tegel. En je 
krijgt hem er met geen stok vanaf. Al 
gaf je geld toe! ...... 
Een goed katholiek is vol eerbied in de 
kerk. En ook van anderen eist hij eer
bied. Maar hij weet ook:· zonder orde 
en properheid is eerbied onmogelijk. 
Daarom geeft hij graag zijn medewer
king om orde en properheid te bewaren 
en in de hand te werken. Hij duwt dus 
bij het weggaan z'n stoel zo-maar-niet 
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OMGEVING 

gelijking met grote koren glansrijk kan 
doorstaan. 
"Lust tot Ontwikkeling" is niet langer 
een koor, dat eigenlijk niet meetelt, in
tegendeel, het mag er zijn, ook al omdat 
het een volgend maal uit zal komen in 
de afdeling "Uitmuntendheid". 
Maar ook "Boxtels Gemengd Koor" met 
zijn Directeur moeten wij gelukwensen 
met dit zeer goed resultaat. Immers, Di
recteur en het merendeel der leden on
dergingen hier de vuurdoop van het 
concours, en het behalen van een eerste 
prijs met een overschot van nog ruim 
20 punten zegt op zich zelf reeds vol- • 
doende. Er werd uitstekend gezongen, 
en dit eerste succes houdt dan ook grote 
beloften in voor de toekomst, als men 
met dezelfde ijver en hetzelfde enthou
siasme blijft werken. Wij hopen van 
harte, dat dit veelbelovend koor de eer 
van Boxtel in de toekomst even hoog 
moge dragen, als het dat nu in Nijmegen 
deed. 
Bij aankomst in Boxtel werden beide 
koren en hun Directeuren verwelkomd 
door "Boxtel Vooruit", waarbij Dr. Hoek 
nog een welgemeend woord van hulde 
sprak. Ook de Burgemeester van Boxtel 
wenste de beide koren geluk met het 
behaalde succes, waarna de Gilden
bonds-harmonie nog een serenade kwam· 
brengen. 
Gezamenlijk brachten "Lust tot Ont
wikkeling" en "Sint Petrus en Sint 
Caecilia" daarna nog een serenade aan 
-,,Boxtels Gemengd Koor", waarmee het 
einde kwam van deze zo succesvolle dag. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 24 tot en met 30 Mei 1949. 
GEBOREN: Johannes J. zoon van J. I-1. 
v. cl. Loo en A. M. v. Esch - Antonia
G. dochter van J. Rijkers en J. M. Bijs-

. terveld - Theodorus P. M. zoon van
G. v. cl. Oetelaar en Th. J. Kruisen
Helena Fr. M. dochter van A. v. d.
Langenberg en C. M. v. Brunschot -
Catharina J. D. M. dochter van W. Fr.
Vos en P. M. Berbers - Anna J. M. M.
dochter van C. Zijlemans en M. v. Oir
schot.
GEHUWD: Wilhelmus de Wit en Jo
sina W. van de Wiideven - Hendcikus.
Boeren en Anna van Ham 
OVERLEDEN: Martina v�n den Bigge
laar, oud 6 5  jaren, echtgenote van P.
Boers.

GEMONDE 
GESLAAGD. 
Voor het op 25 Mei gehouden examen· 
van de melkcursus, die werd georgani-
seerd door de Stoomzuivelfabriek te 
Gemonde, slaagden de volgende 19 mel
kers en melksters: 
Antonetta Verhagen (met lof), Johanna 
Buijs, Wilhelmina v. d. Steen; Wilhel
mina v. cl. Pol, Thera Groenendaal, 
Wilhelmina v. d. Velden, Adriana 
Geerts A.d., Thera Geerts H.d., Jo
hanna Essens; Wilhelmus Verhagen Lz., 
Johannes v. d. Linde, Theodorus v. d. 
Steen, Henricus v. cl. Steen, Franciscus 
v. Eindhoven, Henricus Groenendaal,
Marinus v. cl. Bragt; Marinus v. d. Pol, 
Marinus Verhagen Az., Adrianus 
Geerts Hz. 
De cursus werd ge"geven door de heren 
H. Stadhouders_ en E. v. d. Linde.
De examencommissie bestond uit de
heren Vosters, assistent Rijkszuivelcon
sulent te Breda, A. v. cl. Ham uit Don
gen en A. v. Dommelen uit Aarle-Rixtel,

TENTOONSTELLING 
SCHILDERSTUKKEN. 

ESCH 

Bij gelegenheid van de Missienaaikring
tentoonstelling op de a.s. Pinksterdagen, 
zal de heer Henri van Vucht zijn, nog 
niet eerder geëxposeerde schilderstuk
ken, tentoonstellen. Bewonderaars van 
schilderkunst mogen deze unieke gele
genheid zeker niet ongebruikt voorbij 
laten gaan. 

achteruit. Hij gooit z'n stoel zo-maar-niet 
boven op (meestal nog scheef en half 
boven op) een andere stoel; zodat je 
voor de Hoogmis eerder de indruk 
krijgt een stoelen-opslagplaats binnen te 
komen dan een kerk binnen te gaan! 
(Excuus voor de misschien wat oneerbie
dige vergelijking). 
Maar doen die mensen dat thuis ook? 
Veronderstel: ik heb een avondje bij u
zitten buurten. Mag ik dan zó weggaan? 
Wat zegt U dan? ,,Die kent ook geen 
manieren. Zeker niet veel opvoeding 
gehad den dieje !" 
Een goed katholiek ...... Enfin, hou maar 
op. We weten het immers allemaal. We 
weten precies, hoe het niét moet en hoe 
het wél moet. 
Over twee dagen is het weer Zondag. 
Dan gaan we weer allemaal naar de 
kerk. Dan zien we van elkaar, hoe we 
het doen. 
En als U dit misschien kan helpen om 
U los te maken van één of andere ver
keerde sleur, bedenk dan: De kinderen • 
hebben "Boxtels Kwartierke" ook ge
lezen. En kinderogen zien scherp. Zon
der het precies te willen, zien zij Zon
dagmorgen toe, of Vader en Moeder en 
de groten het "goed" doen. 

P. Venantius Veerweerde A.A.
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Historische Verrekijker 
WAT ER VAN HET CLARISSEN· 

KLOOSTER THANS NOG REST. 
Op 1 April 1728 werden de gebouwen 
van het Clarissenklooster te Boxtel in 
publieke veiling gebracht, ten huize van 
notaris Johan van Proyen te 's Herto
genbosch. Het klooster had mitsdien 
toen reeds bijna elf jaar leeg gestaan. 
Vervolgens hebben schop en houweel 
grondig hun werk gedaan: de oude 
kloosterkerk en het klooster werden af
gebroken. Van de afbraak werden, naar 
verluidt, drie rijen huizen gebouwd. 
Zeer vermoedelijk danken de tegen
woordige huizen, tegenover de protes
tantse kerk en wel die welke thans be
woond worden door de families van 
Rooij (het achterhuis), Adam (de bene
denverdieping), van Schijndel, Sanders, 
v. d. Broek, van Doleweerd, Castricum
en Wed. van Grinsven, hieraan hun ont
staan. De panden Leermakers, Welling
en v. d. Meyden zijn later geheel ver
nieuwd.
Men kan zich enig denkbeeld vormen
van de ligging van het oude Clarissen�
klooster, door de percelen in ogen
schouw te nemen, waarvan vermoed kan
worden dat zij vroeger hebben behoord
tot het klooster St. Elisabethsdal.
Uit medelingen van de bewoners over
vondsten enz. kan men het volgende
opmaken:
t. de kloostergebouwen strekten zich
uit langs de straat, vanaf het perceel
Adam tot en met perceel Leermakers.
Onder het huis Leermakers zijn oude
zware fundamenten gevonden, ook wer
den zware funderingen aangetroffen -
en wel van muren tot een breedte van
2½ meter - in de tuinen van het
merendeel der voormelde percelen.
De fundamenten lopen soms door over
de hele diepte der percelen, tot aan de
Dommel. In de tuin van Adam, onmid
dellijk langs de Dommel, ligt een grote,
pl.m. 4 meter diepe kelder, die waar
schijnlijk thans vol water staat.
In de tuinen van al deze percelen wor
den bij het spitten enz. veelvuldig oude
munten aangetroffen, voorts grote oude
bakstenen (z.g. kloostermoppen), stuk
ken lei enz. 
In de tuin· van het huis Adam werd
pl.m. 16 jaar geleden een Keuls potje
gevonden.
Dicht achter het huis van Van Schijndel
heeft waarschijnlijk het kerkhof der zus
ters gelegen. Men heeft daar veelvuldig
schedels en beenderen opgegraven, als
mede grote rozenkrans-kralen.
Op de plaats waar thans het pand Wel
ling zich bevindt, stond vroeger een
oud huis dat door de Kon. Linnenweverij
van de Ven werd gebruikt als mangel
kamer enz. Onder de afvoerpijp van
dit huis lag in de straat een oude halve

zerk, die als druipsteen dienst deed. Op 
deze steen was nog het daarin gebei
telde woord "Clarisse" te lezen 
Achter al deze huizen strekt zich, langs 
de Dommel, de Kloosterbeek uit oftewel, 
op zijn Boxtels, de Kloosterse Bleik ge
heten. 
Deze grote bleek was nog lang onver
kaveld. 
2. Ten Noorden van het perceel Adam
en tussen het tegenwoordige perceel
Leermakers en de scheiding van de
percelen Frits van Haeren
Wed van Grinsven - strekte zich
waar�chijnlijk de oude kloostertuin uit
De poort tussen laatst voormelde per
celen is zeer oud en werd herhaaldelijk
verbouwd, zoals aan de binnenzijde
goed te zien is. Deze poort ligt recht
tegenover de Kerkstraat en heeft waar
schijnlijk toegang gegeven tot de kloos
tertuin.
3. Buiten de eigenlijke kloostertuin
hebben waarschijnlijk nog enige eigen
dommen van het klooster gelegen, b.v.
de boerderij en mogelijk enige weiden
en landerijen.
Achter de tegenwoordige wasserij van
P. van Griensven, de Sluisweide, werden
mede oude munten opgegraven en ook
eens een oud merkwaardig beeldje. Er 
gaat ook een verhaal dat iemand daar,
in de toenmalige wei van Janus van
Hoorn, een pot met geld heeft gevon
den. Wat er van geworden is vermeldt
de geschiedenis niet.

Eenieder, die nog iets meêr weet 
over bodemvondsten e.d. ter plaatse 
wordt uitgenodigd dit aan een der 
leden van de plaafselijke heemkun
dige kring mede te delen. De gege
vens worden dan genoteerd, wat 
van belang is voor de plaatselijke 
historie en toponomie. 

Er bestaan thans in Nederland nog 
slechts 6 Clarissenkloosters. 
Twee van de Clarissen-Coletinen en wel 
te Helmond en te Tilburg; twee van 
de Clarissen-Capucinessen, te Vaals en 
te Duivendrecht en twee van de Cla
rissen-Urbanisten, te Megen en te 
Ammerzoden. 
Vijf er van zijn nieuwe stichtingen; het 
klooster te Ammerzoden is in 1876 van 
dat te Megen uitgegaan; een gedeelte 
der Megènse Clarissen vormde toen een 
nieuw convent te Ammerzoden, waar het 
oude kasteel tot klooster werd ingericht. 
Bij het verlijden der desbetreffende akte 
compareerde o.a. zuster Maria Ludovica 
van der Meijden, Boxtelse van geboorte. 
In het klooster te Megen - en middel
lijk ook in dat van Ammerzoden -
leeft het oude Boxtelse Clarissencon
vent St. Elisabeth thans nog voort. 

Gouden Kloosterjubileum 

De Stichteres Mère Gerarda 

Op 10 Juni a.s. viert onze plaatsgenote, 
de Eerw. Moeder Marie Beatrix (in de 
wereld Mien van Griensven) de dag, 
waarop zij voor vijftig jaar ha.ar intrede 
deed in het klooster. 
10 Juni 1899 trad zij in de Congregatie 
der Zusters van Liefde te Tilburg. 
Kort daarna in 1905 is Zuster Beatrix 
met goedkeuring van haar Oversten 
overgegaan naar een nieuwe congrega
tie, die door haar andere zuster Mère 
Gerarda (in de wereld Gerarda van 
Griensven) gesticht was. 
Men kan het kloosterleven van deze 
-twee zusters niet los van elkaar zien.
Mère Gerarda is 3 Nov. 1870 in Boxtel
geboren. 
Op 17-jarige leeftijd trad Zuster Gerar
da in het klooster en heeft haar eerste
kloosterjaren doorgebracht in het kloos
ter St. Julienne te Brussel.
Haar taak was daar portierster. Zo
maakte zij van uit haar klooster, mid
den in de stad, kennis met de grote no
den van de groot-stad. Zij zag de grote
geestelijke nood van zoveel meisjes, die
van elders in de groot-stad kwamen wer
ken in winkels en kantoren. Zij zag hoe
vol gevaren hun vrije uren waren. ,,Zon
der Tehuis" waren zij gedoemd te ver
gaan in het wufte leven van de stad.
God riep haar om zo mogelijk iets voor
hen te doen. Zijne Em. Kardinaal Mer
cier gaf hiervoor zijn medewerking en 
me'! heel veel moeite en zorgen kon zij 
komen tot de inrichting van een huis
voor meisjes, die in de stad werkend,
geen eigen tehuis hadden.
De meisjes konden daar thuis zijn, had
den daar een gezellige, huiselijke omge
ving en werden zo misschien bewaard
voor veel wat hun ziel zou kunnen
schad·en.
Hieraan vooraf ging de oprichting van
een nieuwe congregatie van Zusters, de

cif 

De Jubilaresse Mère M. Beatrix 

Zusters der Volharding, waarvan Zus
ter Gerarda overste werd. Het doel van 
deze nieuwe congregatie was, de ver
zorging van de meisjes, die zonder tehuis 
werkzaam zijn in de groot-stad. 
God zegende het werk en het groeide 
groeide, er kwam een nieuw groot huis 
midden in Brussel, er kwam een huis in 
Dilbeek, het schilderachtige Dilbeek, 
even buiten Brussel, opdat daar in dagen 
van vacantie het sociale doel in een 
rustige omgeving kon worden uitge
werkt. 
Langzaam groeide de nieuwe congrega
tie uit. 
In 1922 stierf Mère Gerarda. Haar leven 
was een zwoegen voor dit sociale doel. 
Een dienen van God, die haar tot dit 
werk had geroepen, en zover mensen
oordeel dit beoordelen kan, heeft zij dit 
gedaan op een wijze, die veel bewon
dering vraagt en voor allen een die
nend voorbeeld is. 
Thans heeft de congregatie 5 huizen. 
Een in Brussel en in Antwerpen midden 
in de stad. Twee in Dilbeek en een 
nieuw juvenaat in Vieussart in Wallonië. 
Van het rusthuis in Dilbeek op de Eijke
lenberg G 20 is onze gouden jubila
resse Mère M. Beatrix thans Overste. 
Wij geloven dat we haar geen mooier 
geschenk voor haar feest kunnen geven 
dan ons gebed voor de jonge congrega
tie met haar mooi sociaal doel en haar 
vele moeilijkheden. 
Dat God dit werk moge zegenen. Al is 
door dit werk nog maar een druppeltje 
weggenomen van de grote geestelijke 
nood van meisjes in de groot-stad, moge 
het zijn als het mosterdzaadje, klein, 
maar uitgroeien tot een grote wijdver
takte boom. 
Dit zij onze wens bij dit feest. 
Moge God de wasdom en de groeikracht 
geven. 

R.K. Jongensschool voor MULO 
Geslaagde Ouderavond 

De R.K. Jongensschool voor MULO 
hield Maandag, 30 Mei, in de gymnas
tiekzaal van de· St. Petrusschool op de 
Burgakker, een zeer druk bezochte 
ouderavond. 
Het doel van deze contactavond was, 
zoals het hoofd der school, de heer 
Geertman, het in zijn inleidend woord 
uitdrukte: de samenwerking tussen 
school en gezin te bevorderen, welke 
samenwerking beslist nodig is om de 
jongens van deze leeftijd tot studeren te 
brengen en de ontwikkeling van het 
karakter der leerlingen in goede banen 
te leiden. 

BELANGRIJKE VERBETERINGEN 
De heer Geertman gaf voorts een uit
eenzetting over de vakken, die gegeven 
worden, waarbij hij tot zijn vreugde kon 
mededelen, dat nu ook de opleidingen 
Lichamelijke Oefeningen, Tekenen voor 
MULO B, Machineschrijven en Steno
graphie aan de Jongens-MULO verbon
den zijn. 
Het vak Lich. Oef. zal gegeven worden 
door een leerkracht met M.O.-bevoegd
heid, de heer J. Retera uit Eindhoven, 
die reeds op 1 April j.l. met zijn werk 
is aangevangen. 
De heer J. Nootenboom, Directeur van 
de R.K. Schildersschool "St. Lucas" zal 
het vak Tekenen voor zijn rekening 
nemen. De B-leerlingen zullen in de 
persoon van de heer Nootenboon1, die 
zijn sporen op dit gebied reeds lang 
heeft verdiend, een uitstekende leraar 
vinden. 
De heer Baeten, onderwijzer aan de St. 
Paulusschool zal opleiden voor het di
ploma machineschrijven en stenographie. 
De MULO-leerlingen zullen het diplo
ma op school kunnen behalen, terwijl 
cursisten buiten MULO-verband 
's avonds kunnen worden opgeleid. 
Hiermee is voor Boxtel in een ernstige 
leemte voorzien. Tot nu toe konden jon
gens in onze plaats immers nog niet op
geleid worden voor machineschrijven en 
stenographie en moesten de diploma's 
buiten de plaats verworven worden. 
Thans is deze moeilijkheid, dank zij de 
voortvarendheid van de Jongens-MULO 
van de baan. 
Met dezelfde voldoening sprak de h_eer 
Geertman over de verbeteringen, die 
aan het schoolgebouw zullen worden 
aangebracht. Door de loyale medewer
king van het gemeentebestuur zal men 
waarschijnlijk reeds in de komende zo
mervacantie een betegelde speelplaats 
hebben, alsmede een rijwielbergplaats, 
nieuwe toiletten, wasgelegenheid, spreek
kamer, leermiddelenkamer en een vol
ledig vernieuwde electrische installatie. 
Aan het slot van zijn inleiding stelde de 
heer Geertman nog een schoolreisje voor 
de leerlingen in het vooruitzicht. Op 1 
Juli zal men een bezoe� brengen aan 
Leiden, de Kagerplassen, het Brasemer
meer en de zee, welk uitstapje de ver
houding tussen leerkrachten en leerlin
gen zeker ten goede zal komen. 
Men ziet: alles wordt in het werk ge
steld om de MULO - nog altijd een 
zeer belangrijke onderwijsinrichting -
op een zo hoog mogelijk peil te bren

. gen. En als wij de plannen eens goed 
bezien, geloven we vast, dat men daar
in zal slagen. 
Boxtel zal daar wel bij varen. 

BELANGRIJKE CAUSERIE 
VAN DE HEER J. AARTS. 

Na de inleiding van de heer Geertman 
werd het woord verleend aan de Heer 
Aarts, oud-leraar aan de R.K. Kweek
school te Eindhoven. 

samenwerking der opvoedende krachten. 
In dit slotdeel van zijn rede gaf spreker 
tal van middelen en wegen aan hoe de 
school en 't gezin kunnen en moeten 
samenwerken om de moeilijke taak, de 
jonge mens tot een zelfstandige, even
wichtige, godsdienstige persoonlijkheid 
te vormen, te volbrengen. 
Met een prachtige aanhaling uit de en� 
cycliek van Paus Pius XI, over de op
voeding waarin deze ons aanmaant 
onze handen biddend en smekend ten 
hemel op te heffen tot de Goddelijke 
Koning der harten om Zijn zegen over 
de opvoeders en de kinderen af te sme
ken, besloot spreker zijn boeiende rede, 
die onder de grootste stilte werd aan
gehoord. 
Met deze leerzame voordracht was men 
aan het einde geko1nen van deze vrucht
bare ouderavond, die getuigde van het 
verantwoordelijkheidsgevoel en de ernst, 
waarmee de onderwijskrachten van de 
R.K. Jongensschool voor MULO hun 
belangrijk werk doen. 

Distributie=Nieuws 
Sluiting kantoren op 6 Juni a.s. 

(Tweede Pinksterdag). 
De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat de 
kantoren en uitreiklokalen van de distri
butiedienst op Maandag 6 Juni a.s. ge
sloten zullen zijn. 
De zitdagen t.b.v. particulieren, hande
laren e.d. zullen in verband met boven
vermelde sluiting voor onderstaande ge
meenten worden gewijzigd. 

Centrale- Kas/Voorlichting. 
De zitdag te HAAREN van Maandag 
v.m. 6 Juni wordt Dinsdag vm 7 Juni.

Afdeling Handel. 
De inleveringsdag te HAAREN van 
Maandag 6 Juni wordt Woensdag 8 
Juni. 
De inleveringsdag te BOXTEL van 
Maandag 6 Juni wordt Dinsdag 7 Juni. 
Detailisten, welke hun, bescheiden moe
ten inleveren op Dinsdag 7 Juni dienèn 
dit te doen op Woensdag 8 Juni. 

OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 5 tot en met 
18 Juni 1949. 
Elk der volgende bonnen geeft recht 
op het kopen van: 
Voedingsmiddelenkaarten 905: 
161 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees. 
162 Vlees (A, B) 300 gram vlees 
163 Vlees (D) 100 gram vlees 
164 Algemeen (A, B, D) 250 grall? 

rijst 
165 Algemeen (A, B, D) 250 gram bo

ter of margarine of vet 
166 Algemeen (A, B) 250 gram boter 

of margarine of vet 
167 Algemeen (A, B) 200 gram kaas 

of 250 gram korstloze kaas 
172 Algemeen (B) 500 gram boter of 

margarine of vet 
174 Algemeen (0) 125 gram boter of 

margarine of vet 
175 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas 
Tabakskaarten 903: 
85, 86 Tabak (QA) 2 rantsoe,nen siga

retten of kerftabak 
87 Tabak (QC) 2 rantsoenen sigaret-

ten of kerftabak 
(De letters achter de bonnummers geven 
de kaarten aan, waarop de betreffende 
bonnen voorkomen). 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 907 (bijz. arbeid,
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen gemerkt met de
letter P.
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op
Vrijdag 3 Juni worden gebruikt.
De niet-aangewezen bonnen 144, 149, 
150, 151, 153, 156, 157, 158 en 159 
kunnen worden vernietigd. 

HOE IS UW NIEUW ADRES? 

Bij verhuizing doet U verstandig 
op het postkantoor enige adres-
wijzigingskaartjes te halen en deze 
te zenden aan familie en ken
nissen. 

En vergeet dan niet ook aan onze 
administratie, Molenstraat 19, op 
te geven waar U woont. U ont� 
vangt dan Brabants Centrum 
zo n d e r  onderbreking op uw 
nieuw adres. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel nam Zondag met twee elftallen 
deel aan het bekertournooi, dat de 
R.K.V.V. Rhode, ter gelegenheid van 
haar 20-jarig bestaan had georganiseerd. 
·Boxtel 1 kwam uit tegen .Blauw-Geel 1
en moest in deze nloeg met 1-3 haar
meerdere erkennen. Boxtel leek ons wel
iets meer bedreven in technische en 
tactische vaardigheid maar miste de 
geestdrift om deze kwaliteiten uit te 
buiten.
Blauw-Geel, dat met veel meer vuur
speelde, had zodoende toch weinig
moeite met de Roodwitters, die zich
reeds in de eerste de be�te wedstrijd
zagen ui'tgeschakeld.
Boxtel 2 had meer succes. De reserves
ontwikkelden in de eerste wedstrijd tegen
Best Vooruit 2 een partij van goede
kwaliteit, ondanks de bar slechte weers
omstandigheden, die er soms compleet
een modderballet van dreigden te maken.
Met 5-2 werden de B V.-ers overklast.
De finale werd gespeeld tegen Bata 2,
dat Blauw-Geel 2 met 3-0 had weten
te verslaan.
In een uitstekende eerste helft werd een
2-0 voorsprong • geforceerd, welke in
de tweede helft gehandhaafd bleef.
Een fraaie beker was de bekroning van
het sublieme voetbal, dat het tweede
elftal deze middag had gedemonstreerd.

Het programma voor 2e Pinksterdag 
Boxtel 1-D.E.C. 1 (Amsterdam) 

2.30 uur 
D.V.G. 1 - Boxtel 2 2 uur 

Zo men ziet zal Boxtel op Tweede Pink
sterdag kennismaken met het Westelijke 
Voetbal van een sterke Amsterdamse 3e 
klasser. We zijn benieuwd naar de resul
taten van deze ontmoeting. 
Boxtel 2 speelt de semi-derby tegen 
D.V.G. 1. Ook dit kan een aardige wed
strijd worden, waarbij de uitslag van
minder belang is.

-o-

Naar- we vernemen is voor een van de 
twee Zuidelijke K.N.V.B.-Jeugdelftallen, 
die elkaar Zaterdag in Tilburg zullen 
ontmoeten, de stopperspil van "Boxtel" 
W. v. d. Meijden, aangewezen als links
back. 
O.D.C. - JUNIOREN.
Daar 't aantal junioren beneden 15 jaar 
groot is, en 't bestuur van de junioren 
allen de kans wil geven hun capaciteiten 
te ontwikkelen, wordt er 'n onderlinge 
wijken-competitie gespeeld .. 
A.s. Zaterdag begint deze competitie
met de volgende wedstrijden: 
Nieuw terrein, half 3: 

Molenstr . .,-v. Osch & v. Leeuwenstr. 
half 4: 

v. Hornstraat-Breukelsestraat.
Bij Robben, 3 uur: 

Gemeentewoningen-Nieuwe Wijk. 
PINKSTERTOURNOOI "M.E.P." 
Op Tweede Pinksterdag organiseert de 
Eerste Boxtelse Hockeyclub M.E.P. haar 
jaarlijks tournooi. De deelnemende ver
enigingen zijn : 
Heren: Hopbel, Schijndel; Liberty, Don
gen; Keep Fit, Oss; Geldrop; D.E.S., 
Kaatsheuvel; Weert; Forward, Tilburg; 

In een pittige rede, vol warm gevoel en 
menselijkheid, die blijk gaf van gedegen 
wetenschappelijke studie en practische 
kijk wist de spreker de aandachtige toe
hoorders te overtuigen van het belang 
der opvoeding; van de schoonheid van 
die taak en van het moeilijke daarvan 
wegens de ingewikkeldheid der mense
lijke natuur. 
Nadat hij die menselijke natuur en zijn 
verschillende vermogens had uiteenge
daan, kwam spreker tot de krachten, die 
de taak der opvoeding te vervullen 
hebben, te weten het gezin, de kerk en 
de school, waarvan het gezin het voor
naamste deel te dragen heeft. In het 
gezin is het de moeder, die de meeste 
invloed uitoefent. Opvoeden is immers 
een werk van liefde en wie liefde zegt, 
zegt moeder. 

Ervaringen van een schoolarts 

Zeer uitvoerig ging spreker verder na, 
welke ontwikkeling de jongen in de pu
berteitsjaren doormaakt, zowel lichame
lijk als geestelijk, met welke verschijn
selen die ontwikkeling gepaard gaat en 
hoe de ouders te handelen hebben om 
het kind in deze zo moeilijke periode te 
helpen, te leiden en voor te lichten. 
Gelukkig de jongen, die in deze tijd een 
wijze vriend heeft: een vader, in wie hij 
vertrouwen stelt, een geestelijke jeugd
leider, met wie hij spreken durft, een 
biechtvader, die hij durft raadplegen, 
een leraar, die hem begrijpt. 
Sport en verkennerij zijn belangrijk om 
de jongen in deze leeftijd door de storm, 
waarmee zijn physische ontwikkeling ge
paard gaat, heen te helpen. 
Belangrijker dan de lichamelijke ont
wikkeling is de geestelijke rijping, die in 
deze tijd plaats vindt. De jongen voelt 
zijn persoonlijkheid ontwaken, er is een 
drang naar zelfstandigheid en vrijheid. 
Een derde kenmerk der geestelijke rij
ping is de verstandelijke ontwikkeling, 
waardoor de critische zin ontwaakt, die 
vaak oorzaak is van geloofstwijfels. Als 
middel wees spreker hier aan de jongen 
te overtuigen van de redelijkheid van 
het geloof. 
Ook zijn belangstelling wordt anders ge
richt en maakt een wending naar 't 
sociale. 
Al deze veranderingen in de jonge mens 
gaan gepaard met physische en geeste
lijke storingen, de jongen is volkomen 
uit zijn evenwicht en 't is de taak der 
opvoeders, hem door deze moeilijke tijd 
heen te helpen. Daarvoor zal nodig zijn 

XVI. 

Een belangrijk onderdeel van de samen
werking tussen school en schoolarts 
vormt de beroepskeuze. Aan dit onder
werp zijn steeds twee zijden, nl. die van 
de persoon, die het beroep moet kiezen 
en die van de instantie, hetzij MULO of 
M.O. of Nijverheidsschool; hetzij fa.
briek, kantoor, boerderij, enz.
Wij zouden kunnen zeggen, dat de sleu
tel op het slot moet passen.
Toevallig is de schoolartsendienst geko
men op het moment, dat de beroeps
keuze de daadwerkelijke belangstelling
en zelfs wetenschappelijke grondslag ge
kregen heeft, die zij verdient.
Wij zullen ons beperken tot het aandeel,
dat de schoolarts kan bijdragen. In het
algemeen is dit meer een negatieve taak
dan een direct beslissende. Er zijn na
tuurlijk gevallen, waarbij de medicus ter
wille van de ge;zondheidstoestand van de
candidaat, een zeer sterke aanwijzing
zal moeten geven; b.v. ter voorkoming
van beroepsziekten. .
Meestal echter zal zijn oordeel gevraagd
kunnen worden in de zin of een bepaald
beroep voor een bepaalde candidaat be
zwaren zal meebrengen. 
Er is echter toch een meer bijzondere
invloed van de schoolarts op de beroeps
keuze, indien zijn advies gegeven wordt
in samenwerking met het hoofd der
school. Laat ik een voorbeeld geven uit
de ervaring. Het gezamenlijk overleg
van het hoofd der school en zijn betref
fende onderwijzers komt niet tot een
resultaat, omdat er verschil van inzicht
is over de capaciteiten van de leerling,
die aan het eind van het schoolprogram
ma is gekomen. Bij het onderzoek van
de schoolarts constateert deze een ver-·

0 late lichamelijke rijping. Onmiddellijk is
het duidelijk, dat nog een jaar gewacht
moet worden en de candidaat daarna ge
rust• naar een middelbare schoo1 kan
gaan. Ook de ouders verheugen zich

. over deze beslissing; aan het kind wordt

een menigte van teleurstellingen ont
houden. 
Een tweede categorie van candidaten 
vormen zij, die aan het einde van de 
schooljaren geen beroepskeuze kunnen 
maken, maar toch verder kunnen leren. 
Deze categorie is zeer groot om allerlei 
redenen, die een uitvoerige bespreking 
zouden nodig maken. Feitelijk weet het 
merendeel der jongens niet, wat zij 
willen worden, terwijl zij, die menen 
het wel te weten, in werkelijkheid geen 
inzicht hebben in de eisen van het te 
kiezen beroep. 
Voor deze soort Js de opleiding voor de 
MULO bijzonder geschikt, omdat daar
door een uitstel wordt verkregen voor 
de definitieve keuze. De rijpingsjare� 
hebben een grote invloed op de vorming 
van de persoonlijkheid; veelal is vooraf 
niet te voorspellen, hoe vooral het ka
rakter zich ontwikkelen zal. In verband 
daarmede is de b·eoordeling van een aan
leg vooraf wel mogelijk, maar eerst na 
de rijping krijgt men zekerheid. Hoe 
groter de zekerheid is, waarmede een 
advies voor de definitieve beroepskeuze 
gegeven kan worden, hoe intenser de 
jongen zich aan zijn voorbereiding over
geeft en zelfs de noodzakelijke offers 
daarvoor zal brengen. Eerst als hij ge-· 
leerd heeft zelf iets te veroveren, dan 
komt de liefde voor het werk. 
Juist het contact met de schoolarts, die· 
de mening van de ouders en van de 
school tijdens het herhaalde onderzoek 
heeft leren kennen, heeft op de leer
ling invloed, als hij ouder g_ew�rden, 
zijn beroepskeuze gaat doen. Niet m het 
minst in de moeilijke puberteitsjaren is 
een medisch deskundige beoordeling 
belangrijk, als de goede vertrouwelijke 
sfeer van uit de schooljaren is ontstaan. 
Een derde groep van leerlingen vormen 
zij, die door de ouders in een bepaa)�e 
richting als het ware voorbestemd ztJn. 
Over deze delicate taak van de ouders 
een volgende bespreking. 

J. B. DEELEN . 



V.K.H., Venlo; Rapidity, Oss; Vera:y:;
en M.E.P. I en II.
Dames: Liberty, Hobbel, Geldrop, Keep
Fit, Weert, ,Rapidity, V.K.H., Veray,
D.E.S., Venlo Girls, Forward en

·M.E.P. 1.
De wedstrijden vangen aan om 10 uur
en de finales worden gespeeld tussen
13.45 en 17.15. De prijsuitreiking zal
's avonds in Paviljoen Molenwijk plaats
hebben.
De deelname van vele sterke ploegen
garandeert een spannende strijd, zowel
tussen de heren- als de damesploegen.
CONCOURS HIPPIQUE.
Op 2e Pinksterdag zal de Boxtelse Rij
vereniging "St. Martinus", op het ter
rein van L. van Esch, Tongeren, een
groot Concours Hippique geven.
Er is een aantrekkelijk programma sa
mengesteld, dat o.a. vermeldt: Spring
concours; Aangespannen Warmbloeds;
Shetlandse Pony's, voorgereden door
kinderen; Vrij dressuurnummer, gereden •
door L. Kurstjens op Roza en gecom
mandeerd door de microfoon. Ter op-

. luistering zullen Aangespannen Hack-
ney's aanwezig zijn.
Dit ruiterfeest, dat ongetwijfeld veel be
langstelling zal trekken, vangt aan om
2 uur.

H. BLOEDSPEL
ROOSTER REPETITIES. 
Dinsdag 7 Juni 7.30 uur: alle tonelen, 

alle spelers moeten aanwezig zijn. 
Woensdag 8 Juni 7 uur: generak repe

titie, zoveel mogelijk in de costuums 
Donderdag 9 Juni: wordt nog nader 

bekend gemaakt. 
Vrijdag 10 Juni 7 uur: generale repetitie. 
Deze repetities zijn allen in de open 
lucht. 

PAROCHIE-AGENDA 
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. 

-PAROCHIE ST, PETRUS, BOXTEL.
5 Juni 1949

Hoogfeest van Pinksteren. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. 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. Na de Hoogmis zal de H.
Bloeddoek ter verering worden uitge
·steld.
Na de middag om 3 uur Lof met ser
moon, waarna gelegenheid tot biechten
tot half 5.
MAANDAG: 2e Pinksterdag. 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 opgedragen voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie. Op deze dag gaat ook in alle
-H:tt---Mtss-en-de 2e schaal voor de bi
zondere noden van het Episcopaat, wel
ke bizonder in de milddadigheid van de
gelovigen wordt aanbevolen. Het is op
deze dag geen geboden feestdag, maar
het is de wens van de kerkelijke over
heid, deze dag zoveel mogelijk als Zon
dag te vieren. Des avonds om 7 uur Lof
met rozenhoedje.
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 of jus uit vlees te ge
bruiken.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Vrijdagavond om half 9 H. Familie.
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.
<Op uitdrukkelijk verlangen van Z. H.
.de Paus wordt op Eerste Pinksterdag de
Zieken Missiezondag gevierd. De H.
Vader vraagt aan alle - zieken deze dag
hun lijden op te dragen voor de beke
ring van de heidenen en de uitbreiding
van het Rijk Gods in de missielanden.
A.s. Zondag gaat in alle H.H. Missen
de te schaal voor het seminarie.

3 Juni 1899 

so;jaar geleden stierf 
Johann Strauss 
Schepper van "Die Fledermaus". 

Johann Strauss! Dat is in de muziek 
g�en naam meer. Dat is een begrip ge
worden, een begrip, dat tegelijk doet 
denken aan vrolijke klanken in drie
kwartsmaat. We denken aan Wenen, het 
onbezorgde Wenen van voor de oorlo
gen, met zijn Prater, de Donau, de hof
bals, het Wiener Wald, de operettes: 
Fledermaus, Zigeunerbaron .. . . . .  

JUNIOR EN SENIOR. 
Johann Strauss is één naam voor twee 
figuren: de vader en de zoon. • Maar 
beide componîsten smolten samen tot 
één begrip: vrolijkheid, muzikaliteit; 
sprankelende, bruisende geestdrift. En 
beiden kan men met gelijke diensten 
toekennen. Johan stierf op 3 Juni 1899 
vijftig jaar geleden, terwijl zijn vader i� 
September van dit jaar precies honderd 
jaar geleden door vele bedroefde vrien
den grafwaarts werd gedragen. 
In tegenstelling tot senior schreef de 
jonge Strauss meer revolutionaire mu
ziek. Dat bezorgde hem een conflict met 
zijn Pa, die in de eerste plaats gehoopt 
had, dat zijn zoon nooit componist zou 
werden en in de tweede plaats, dat hij 
dan behoorlijke muziek zou schrijven, 
muziek waaraan Wenen, Parijs en Rome 
behoefte hadden. En Pa Strauss vergaf 
het zijn zoon nooit, niet een solide be
roep te hebben gekozen. 

JOHANN SENIOR. 
Johann Strauss Sr.·was op de 14e Maart 
1804 in Wenen zeboren. En een - ro
mantischer kan het al niet - bierkneip 

A.s. Zondag zal volgens oude traditie
de H. Bloedprocessie door de straten
van Boxtel trekken. In verband met het
Jubilé, zal de processie dit jaar trekken
om 12 uur.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Wilhelmus Traa; z.a. gel.
rondst. voor Martinus van Asveld; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Maria van
Mierlo-Vermeulen; om half 8 gel. H.
Mis voor Harrie v. d. Wetering; z.a.
gel. H. Mis voor Frederica Looijmans
Peeters, vanwege het personeel; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Henriette Wit
teveen-Schöne; om half 9 gel. H. Mis
voor Johanna Smits-Zevens.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel.
rondst. voor Jan van Liempt; H. Harte
altaar gel. H. Mis voor Josephus v. d.
Laar vanwege zijn medearbeiders; om
half 8 gel. H. Mis voor onze jongens in
Indië vanwege Maria's Biddend Leger;
z.a. gel. H. Mis voor Maria Koene-Gril
Jis te Loosduinen overleden; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Petrus Martinus
Voets vanwege de R.K.B.B. afd Boxtel;
om half 9 gel. H. Mis voor Henri
Weyers.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Johannes en Louis van
Rooij; z.a. gel. rondst. voor Maria v. d.
Miezen-v. d. Akker; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Cornelis v. d. Besselaar
vanwege de Spaarvereniging "Spaar
zaamheid"; om half 8 gel. jrgt. voor Jo
hannes van Vught; z.a. gel. H. Mis
voor Johanna van Houtum-Pijnenburg;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voc,r Martinus
Giesbers; om half 9 gel. H. Mis voor
Jacobus van Elk.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Lambertus v. l Sande; z.a. gel.
rondst. voor Wilhelmus Snellaars; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendrica
van Beurden-Verwetering vanwege de
buurt; om half 8 gel. jrgt. voor Wilhel
mina Verhoeven; z.a. gel. rondst. voor
Josephus van Son; H. Hartaltaar gel.
rondst. voor Hendrica Hobbelen-van
Heesch; om half 9 gel. H. Mis voor
Adriana Leem1akers-Avendonks.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel.
rondst. voor Petrus Martinus Voets; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor de overle
den familie van Mierlo-Vermeulen; om
half 8 gel. jrgt. voor Petronella Hoo
gaars; z.a. gel. mndst. voor Jo Bergman;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Jo Berg
man vanwege de H. K. W.; om half 9
gel. H. Mis voor Johannes van Elk te
Vught overleden.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrij
dag gel. H. Mis tot bizondere intentie. 
Zaterdag gel. rondst. voor Mathilda 
Smits. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Martinus Maria van Beur
den uit deze parochie en Clasina An
tonia Oudejans, won. te Uitgeest; Hen
ricus Johannes v. d. Hoogen uit deze 
parochie en Johanna Petronella den Ot
ter uit Vught; Christianus Bergman uit 
deze parochie en Maria van Helvoirt uit 
de parochie van het H. Hart; Franciscus 
Nicolaas Vugts geb. en won. te Helvoirt 
en Maria Cornelia van Breugel, geb. en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 1e afkondiging geschiedt; Marinus 
Johannes van der Heyden uit deze pa
rochie en Lamberta Johanna Verhagen 
uit Gemonde, waarvan heden de 3e af
kondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL 
Hoogfeest van Pinksteren, 5 Juni 1949. 
Herinneringsfeest der zichtbare neder
daling van de H. Geest over de 
Apostelen. 

De HH. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om half 11 plechtige 
Hoogmis met assistentie. 
te Schaal voor de kerk (voor de ge
luidsinstallatie!), 2e schaal voor de Bij
zondere Noden. 
N.B. In de bus achter in de kerk voor 
de Indische Missiën kunt U deze Pink
sterdagen uw giften nog storten. 

Om 3 uur plechtig Lof met predikatie. 

"Zum guten Hirten", waarvan zijn 
ouders de beheerders waren . ..... Toen 
hij een jaar oud was, haalde men zijn 
vader, die zich had verdronken, uit de 
Donau. De kleine Johann ontvluchtte al 
spcedig de bier- en tabakslucht en kwam 
terecht in het vrolijke vertier van het 
muzikale Wenen. Als hij twintig jaar is, 
zit hij i11 een strijkje, samen met zijn 
vriend Lanner. 
[en p:ur jaar verder heeft hij al een 
eigen orkestje en daarvoor schrijft hij 
zelf wah:en, die 's zomers in de Prater, 
htt grote park bij Wenen de massa's 
inspiratie geven. Zijn ster stijgt aan het 
muzikale firmament en de onweerstaan
bare walsklanken dringen heel Europa 
door, ja, veroveren zelfs de wereld. 
In PariJs, Berlijn en in Londen, waar hij 
moet spden op het kroonfeest van Ko
ningin Victoria, moet hij optreden en 
men , iuicht hem toe, als was hij de 
grootste held aller tijden. Op 45-jarige 
leeftijd stierf hij, in armoede natuurlijk, 
terwijl aan het firmament al een nieuwe 
ster staat, die van zijn zoon. 

JOHANN JUNIOR. 
Deze zoon wordt 7 4 jaar, trouwt drie 
maal en beleeft drie keer een jeugd. 
Ook hem jeukt de pen in de vingers en 
op het notenblad vloeien sprankelende 
klanken aaneen tot onvergetelijke melo
dieën. Hij wordt de schepper van een 
der mooiste operetten: Die Fledermaus 
en van talrijke andere onvergetelijke 
melodieën. 
Als hij op de derde Juni 1899 sterft, 
neemt hij het geheim· van de Strauss
!°elodie mee het graf in, maar de naam 
ts onsterfelijk geworden. 
Zo lang de mens leeft en wat hij ook 
z�l. doen: Strauss' muziek zal hij altijd 
bl!Jven spelen, als een hunkering naar 
b!tjmoedige tijden. 

Daarna gelegenheid tot biechten tot 
half 5. 

Maandag, Tweede Pinksterdag: de H.
Diensten zijn zoals op Zondag. Tevens 
de Vierdag van St. Willibrord, vereerd 
onder de titel van Apostel van Brabant. 
Er zal om 8 uur een H. Mis in de kapel 
op Luissel worden opgedragen om God 
te vra!!en, dat door de voorspraak van 
St. Willibrord het Geloof in onze Bra
bantse gouwen bewaard moge blijven. 
Des middags van 3 tot 6 in de Kapel 
op Luissel gelegenheid de relikwie van 
de Heilige te vereren, en de kinderzegen 
te ontvangen. 
En heel het Octaaf kunnen zii. die de 
kapel bezoeken, op de gewone voor
waarden een Volle Aflaat verdienen. 

Dinsdag - Vergadering voor de zela
tricen voor de Kindsheid en van de 
Voortplanting des Geloofs, des avonds 
om 8 uur in de Ark. Aa1nwezigheid 
noodzakelijk! 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
quatertemperdagen: dus het gebruik 
van vleesspijzen verboden. Wij bidden 
die· dagen speciaal voor de nieuwe 
priesters, welke a.s. Zaterdag gewijd 
worden. 

A.s. Zondag de gebruikelijke collecte
voor het Groot en Klein Seminarie van 
ons Bisdom. 

ZONDAG, 5 Juni: 6 uur l.d. tot ze
kere intentie (B); 7 uur l.d. voor Adriaan 
Dankers v.w. de retraitepenning; 8 uur 
Ld. voor Adriana van Hees-Verwete
ring, v.w .. de Broederschap v. h. H. Hart; 
kwart over 9 l.d. voor Catharina Co
verde, v.w. het Apostolaat des Gebeds; 
half 11 Hoogmis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie. 

MAANDAG, 6 Juni: 6 uur Ld. tot 
zekere intentie (B); 7 uur I.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; 8 uur l.d. voor de heer Alphons 
Prince; kwart over 9 l.d. voor Willibrord 
van Zeeland; half 11 l.d. voor Petrus 
Baayens. 

DINSDAG, 7 Juni: 7 uur pl. gez. j. 
voor de heer Alphons·Paaymans en Mej. 
Godefrida van Kessel z.e.; Mariaaltaar 
Ld. voor Wilhelmus van Eindhoven v.w. 
broers en zusters; Familiealtaar l.d. voor 
An toon v,w Hees; kwart voor 8 Ld. v. 
Constant van Kleef v.w. de buurt; zij
altaar l.j. voor Maria van Liempt-v. d. 
Sande; half 9 Ld. voor Piet Voets. 

WOENSDAG, 8 Juni: 7 uur Ld. voor 
Cato van der Wouw; Mariaaltaar l.j. v. 
Adrianus der Kinderen; Familiealtaar 
Ld. voor Lies de Kort-v. d. Elst v.w. 
vrienden; kwart voor 8 l.j. voor Jan 
Raaymakers; zijaltaar I.m. voor Jan van 
Berkel; half 9 I.m. voor Hendrikus van 
der Meyden. 

DONDERDAG, 9 Juni: 7 uur Ld. voor 
Jacobus van Grinsven en Jozina van 
Grinsven; Mariaaltaar I.m. voor Helena 
Bekers-v. d. Steen; Familiealtaar I.m. v. 
J_9anna Kruyssen-Soeterings; kwart v. 8 
I.m. voor Petronella van Dommelen-van
Run; zijaltaar I.m. voor Elisabeth van
Pinxteren-van Nieuwburg; half 9 l.j. v.
Adriana Kersemakers-v. d. Steen.

VRIJDAG, 10 Juni: 7 uur gef. l.j. v. 
Sebastiaan van den Aker; Mariaaltaar 
I.m. voor Constant van Kleef; Familie
altaar I.m. voor Maria van Roosmalen
van Geffen; kwart voor 8 I.m. voor Piet
Voets; zijaltaar I.m. voor Antonius van
Rooy; half 9 I.m. voor Maria van den
Langenberg-van der Meyden.

ZATERDAG, 11 Juni: 7 uur Ld. voor 
Jan van Susante, v.w. de St. Willibrord 
Broederschap; Mariaaltaar Ld. voor de 
Weleerw. heer Petrus Baayens; Familie
altaar l.d. voor de heer Franciscus 
Baayens en Mej. Maria Frunt z.e.; kwart 
voor 8 I.m. votir Elisabeth de Kort-van 
der Elst; zijaltaar I.m. voor Gerdina 
Verdonk-v. d. Braak; half 9 I.m. voor 
Frans Veroude. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 

Hoogfeest van· Pinksteren 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Dina 
Groenen daal. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt voor 
Henrica Groenendaal. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Margaretha 
Groenen daal. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Fran
cina v. d. Heyden-v. d. Aa. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen" 
ricus v. Oirschot. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus 
v. Oirschot.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus Geerts.
Deze week zullen geschieden: 
Maandag rondst. voor Adriana v. Kessel; 
Dinsdag rondst. voor Joannes v. d. Eer
den; W oens<lag mndst. voor Adrianus 
v. Gerwen; Donderdag rondst. voor Jo
hanna Maria v. Dinther; Vrijdag rondst.
voor de Heer Frans Maas; Zaterdag
rondst. voor Catharina v. d. Besselaar.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
v. d. parochianen; half 9 H. Mis v.w.
jeugdvereniging voor Marinus Berends;
10 uur gez. H. Mis v.w. personeel van
Koninklijke Lederfabriek "Oisterwijk"
te Oisterwijk voor Theodorus Huyberts.
De eerste schaal is voor onze eigen
kerk, de 2de voor B.N.
Vergadering van St. Vincentius-vereni
ging. Half 3 plechtige Vespers, daarna
biechthoren in beide biechtstoelen tot
4 uur en in één biechtstoel tot 5 uur.
Tweede Pinksterdag, devotiedag, de H. 
Diensten als op Zondag. . 
7 uur H. Mis tot intentie v. d. paro
chianen; half 9 H. Mis v.w. vrienden en 
kennissen voor Harry van Dijk, bij deze 
H. Mis wordt de kerk met kaarsen ver
eerd; 10 uur de Hoogmis als gez. rondst.
voor Joanna Kruyssen-v. Mol.
De eerste schaal is voor de St. Pieters
penning, de 2de voor de betaling van
rente wegens uOrion". Half 6 Lof met
rozenhoedje, om Gods' zegeningen te
verkrijgen over de aangelegenheden van
de parochies en Missies.
Zes uur wijding van de luiklok.
DINSDAG: 7 uur rondst. voor Johanna
Willems; 8 uur géz. rondst. voor Ma
rinus Veroude. 's Avonds om 8 uur ver
gadering van St. Elisabethstichting in de
pastorie.
WOENSDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis
voor Mevr. Maria Maas-de Werd . 8
uur H. Mis voor Franciscus Anto�ius
Schalkx.
DONDERDAG: 7 uur rondst. voor
Adrianus W. Dankers; 8 uur H. Mis
tot i�t:ntie v. d. leden "Godvruchtige 
veremgmg ter ere v. d. H. Theresia". 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis v.w. Broeder
schap v. 0. L. Vrouw v. Lourdes voor 
Johanna v. Heerebeek-de Beer; 8 uur 
gez. mndst. voor Gertruda Manders 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. vo�r Joh;nna 
v. Kuringe-v. d. Heyden en Drika de
dochter; 8 uur jrgt. voor Adriana Huy
berts-v. Esch.
Elders zullen geschieden twee wekelijkse
H. Missen:, één voor Theodorus Huy
berts en een voor Harry v. Dijk in 
Indonesië overleden. Alsnog zal elders 
één H. Mis worden opgedragen voor 
Z.H. de Paus, wegens Zijn Gouden 
Jubilé. 
Wie dit feest wil meevieren door een 
geldelij�e bii�rage, is daartoe in de ge
legenheid b1J de St. Theresia-kapel in 
de bus, waarop staat Gouden Jubilé" 
Biechthoren van half 3 utot 4 uur en va� 
half 7 tot 8_ uur, daarna Lof met r'ozen- -
hoedje, om Gods' zegeningen te ver
krijgen over het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Antonius Voets te 's Bosch over
leden. 
In deze inaand zal de collecte van het 
Broederschap .,,Het H. Bloed" in onze 
parochie worden gehouden. In deze 
week zal de collecte van het Wit-Gele 
Kruis worden gehouden, welke . U ten 
zeerste wordt aanbevolen. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE 
Hoogfeest van Pinksteren, 5 Juni 1949 
ZONDAG, Hoogfeest van Pinksteren: 
half 7 I.m. tot welz. der par.; 8 uur I.m. 
tot bijz. intentie; 10 uur de plechtige 
Hoogmis tot bijz. intentie; 3 uur plech
tig Lof, na het Lof biechthoren tot 5 uur 
MAANDAG, 2e Pinksterdag: geen ge: 
boden feestdag, half 7_ l.i. Theodora 
Asveld; 8 uur l.j. Franciscus Kreyveld 
en Josephus v. d. Gouw; 10 uur de Pl. 
Hoogmis, te zingen door de Korenbond, 
tot welz. der par.; 3 uur Plechtig Lof. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Maria Wouter 
v. Abeelen; half 8 l.j. Petrus Swinkels;
8 uur l.j. Johannes v. Gestel.
WOENSDAG: 7 uur z.j. Andries v. 
Abeelen; half 8 Catharina Johannes v. 
Gestel; 8 uur l.j. Adrianus v. d. Sande. 

DONDERDAG: 7 uur z.j. Cornelia v. 
Abeel en; half 8 l.j. Johannes v. Gestel; 
8 uur l.j. Helena en Johanna Adrianus 
v. d. Sande.
VRIJDAG: 7 uur z.j. Maria v. Abeelen;
half 8 l.j. Eerw. Zr. Bartholomée van
Gestel; 8 uur l.j. Helena Leonarda van
Rooy.
ZATERDAG: 7 uur z.j. Petronella v.
Abeelen; half 8 l.j. Heiligert v. Gestel;
8 uur l.j. Johanna v. Rooy.
ZONDAG. feestdag der H. Drievuldig
heid: half 7 l.j. Gerardus v. d. Boer; 8
uur I.m. tot welz. der par.; 10 uur z.j.
(':':ornelis de Laat.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn
het quatertemperdagen, geboden ont
houdingsdagen.
30e Daniël v. Kasteren overleden te
St. Oedenrode.
GEDOOPT: Anna Josepha d. van Hen
ricus v. d. Meerendonk-v. Laarhoven;
Franciscus Johannes Cornelis z. van
Franciscus v. d. Biggelaar-v. d. Meer
akker.
PAR. ST."WILLIBRORDUS ESCH 
HH. Missen om 7 uur, half '9 en 10 uur 
PI. Hoogmis voor de Parochie. Onder 
de eerste HH. Missen zal een Inlands 
Priester uit Flores vertellen van de 
Missie in Indonesië. Tweede schaalcol
lecte voor Bijz. Noden Episcopaat en 
voor de nieuwe glas-in-lood-ramen. 
Na de middag om 3 uur PI. 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. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
het quatertemperdagen. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
het Seminarie. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adria
nus Kuypers te Boxtel overleden; half 
9 jrgt. voor Piet van Hoorn; • to uur 
Pl. Ho·ogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
van Hoorn-Timmermans; half 9 H. Mis 
voor Antonia Cornelia Muskens-v. _ Ha
peren v.w. Br. H. Cornelis Bokhoven; 
10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. 
Intentie (V); 8 uur Gef. jrgt. voor de 
Weledelgestr. Heer Mr. Victor Tilman. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Gerar
dina van de Pas-v. Son; 8 uur Gef. jrgt. 
voor Mevr. Josephina Rouppe-v. d. 
Voort. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Adria
nus van Wagenberg; 8 uur Gef. jrgt. 
voor Frans Pijnenburg. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Maria van 
Wagenberg; 8 uur Gef. jrgt. voor Al
bertus van Dijk 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis 
van Uden; 8 uur Gef. jrgt. voor Willi
brordus van Exsel. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van 
Rulo; H. Mis voor Henricus van Rulo; 
H. Mis voor overleden Familie Kempe
naars-v. Rijsewijk.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 
ZONDAG 5 JUNI: Hoogfeest van 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur 
Plechtig Lof. 
Maandag: 2de Pinksterdag. De H.H.
Missen zijn zoals op Zondag. Om 8 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag om 8
uur Lof. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatei::emperdagen. Er is wel gedispen
seerd m de vasten maar niet in de ont
houdingswet. Het gebruik van vlees en 
jus uit vlees is dus die dagen niet ge
oorloofd. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: om half 9 H. Mis voor 
Martina Boers, v.w. de bewoners van 
Hal. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
Gerarda Schapendonk; half 8 tot bij
zondere intentie 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis tot bij
zondere intentie; half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Caspar van den Aker; half 8 v. meester 
Swaanen. 
VRIJDAG: 7 uur voor meester Swaanen• 
half 8 voor Victor Swaanen. 

' 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Vic
tor Swaanen. 

Voor de vele blijken van be-. 
langstelling - bij ons Huwelijk 
ondervonden van Vrienden en 
Kennissen, betuigen wij bij 
deze onze hartelijke dank. 

G. Damen.

t Heden overleed, onverwacht, op haar 71ste ver
jaardag, tijdig gesterkt door het H. Oliesel, tot 

onze grote droefheid, onze dierbare en onvergetelijke 
Echtgenote, Moeder, Grootmoeder, Behuwd-moeder, 
Zuster, Behuwd-zuster, Tante en Nicht 

Dr. C. HOEK 

afwezig 
van 7 tot 22 Juni 

Dr. v. Groeningen neemt waar
voor de beginletters van de 
familienaam A tot en met H.

H. Damen-v. d. Horst.
Molenstraat 13. 

t God schonk ons
FRANSJE 

maar nam hem na vier ge
lukkige jaren weer tot zich 
om als engeltje bij zich te 
hebben in de Hemel 
Zaterdag om half 9 • zal de 
Engelenmis worden opge
dragen, waarna begrafenis. 

Harrie Voets 
Annie Voets-Driesen 
Ria, Ansje en Willy 

Rechterstraat 9. 

Arbeiderswoning te koop met 
flinke tuin, erf en boomgaard 
gelegen in de gemeente Box
tel langs de Rijksweg. 
Bevragen Molenstraat 19. 
Heb mooie grote woning met 
tuin en fruitbomen en wil 
ruilen tegen woning in cen
trum van Boxtel. 
Brieven nr. 520 Molenstr. 19. 
Te koop een vaars aan telling. 
Bij Jacobs, Kleinderliempde 26 
Gevraagd net Dagmeisje on
geveer 17 jaar (eventueel voor 
dag en nacht). Aanmelden 
Mevr. Clercx, Bosscheweg 51. 

ALEIDA, MARIA, ALOYSIA BERBEN 

echtgenote van 
FRANCISCUS, MARIE, JOSEF JANSEN 

eerder Weduwe van
JOHANNES, FRANCISCUS VAN OERLE 

Uit aller naam, 
F. M. ]. JANSEN

Achterveld (U), Huize St. Jozef. 
Hemelvaartsdag (26 Mei 1949). 
De gezongen Uitvaartdienst heeft plaats gehad op 
Maandag 30 Mei 1.1. te 10 uur 's moraens in de Pa
rochiekerk van den H. Joseph te Achterveld waarna 
de bijzetting is geschied in het familiegraf' op het 
Kloosterkerkhof te Oisterwijk. 

Te koop: 3 arbeiderswoningen 
in Boxtel. Ook afzonderlijk. 
Te bevragen Molenstraat 19. 
Te koop een wandelwagentje, 
zo goed als nieuw. 
Frans staelstraat 9. 
Hebt U hanen of hennen op 
te ruimen? Laat het mij dan 
even weten. 
Koks, Molenstraat 37. 
Verloren in de eerste dagen 
van Mei enig gereedschap, 
waaronder een ijzeren dom
mekracht. De eerlijke vindet' 
kan zich melden op Molen
straat 19. 

Dienstmeisje voor dag en 
nacht ( 18 jaar of ouder) ge
vraagd per 1 Juli a.s. door 
Mevr. v. d. Weijst-van Su
sante, Leenderweg 251 Eind
hoven. Lief voor ki�deren. 
Aanmelden op bovenstaand 
adres àf Korte Kerkstraat 8 
Boxtel. 

' 

Te koop: Prima damesrijwiel 
geheel compleet, en een 
98 e.c. Sachs Nofa motor. 
Langenberg 24, Boxtel. 
Prima jonge haantjes te koop: 
Molenstraat 37. 
Te koop: compleet herenrij
wiel. Wilhelminastraat 22. 

Dr. Kluytmans 
voor I tot en met P.

Dr. Wentholt 
voor O tot en met Z. 

Woon-Winkelhuis, 
waarin, textlelmgunnlng te koop 
op goede stand te Boxtel. 
Brieven onder nr. 66 aan
Molenstraat 19. 

Middenstandswoning 
met grote tuin te koop. 
Brieven onder nr. 37 aan 
bureau dezer Molenstraat 19 

Biedt zich aan: huisnaaister. 
Adres te bevragen Molen
straat 19. 
Te koop bij G. v. d. Ven, 
Hal 5, een dragend varken 
G.Y., aan telling.
Te koop: dressoir en tafel. 
Bevragen Rechterstraat 2. 
Te koop: bakoven, en t 0-
weekse hennen W.L. M. v. 
Hommel, Esch. 

1 



Geassocieerd: Voor direct gevraagd een 

·u.P.M.Duynstee NET DAGMEISJE 
Oogarts

ST. JOSEPHSTRAAT 9
's•HERTOGENBOSCH 

bij J. TIELEN- v. d. LAAR 
RECHTERSTRAAT 38 - BOXTEL 

Spreekuur alle werkdagen 
d 9-12 en volg

e
e:s afspraak Gevraag 'n nette werkster 

K R O J T• 
voor 't schoonmaken van onze meubeltoonzalen.. . . ap Jong . . . . 

Oogarts F. J, WITTEVEEN, Wonmgmnchtmg, Boxtel. 
spreekuur op werkdagen 1-4 -----------------
behalve Zaterdagsmiddags. 

Fa. A. P. van den Boomen:::Resink
Leden van de vraagt voor het onderhoud van haar winkel
Fokvereniging 
die dieren wensen aan te 
geven voor de zomerkeui;ing een prima werkster. 
van het N.R.S. kunnen dit ----------------
doen tot

uiterlijk 8 Juni (1j rilf,e,1A 'S MORGENS BESTELD 
J:J r• 'S AVONDS KLAAR. 

blj de Secretaris F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 
L. van de Linden Leverancier voor ALLE Ziekenfondsen. 

test.Michiels-Gestel _________________ __,

"Nutricia" producten 
worden met ingang van 
van 3 Juni alleen 
op Vrijdagmiddag na 
2 uur aan de Melk
venters afgeleverd. 
Hieraan zal strikt de hand
worden gehouden.
Voor consumenten :r.lJn de 

"Nutricia" producten 
dagellJk• verkrijgbaar bij de 
venters en in de winkels. 

M. W. v. d. Weide
Stationstraat 2 - Boxtel. 

Loop met de Pinksterdagen 
niet te ver. 

Kort bij is alles goedkoop, 

't ANKER 
beeft weer een Pinksteraanbieding
1 fles Wijn (borreltje rood) f 2.25 
1 fles Limonadesiroop f 1.00 

Totaal f 3. 25 

Nu gedurende 
f 2 5 01 0 dagen voor • 

Volop slagroom in electr. koelkast.
Fijnste Vleeswaren.
Bier en Limonade de beste merken.

Nieuwe Haring in 't land 
De Dokter aan de kant. 

VOS Stationstraat 44, Tel. 527 

Mantels ! .... Toppers ! .... 
.... Een zucht van verlichting 
vindt U niet? 

Eindelijk zijn we dan zo ver, 
dat we hierin weer enige voor• 
raad hebben, doch beperkt, dus 
niet te lang gewacht. 

Onze prijzen zijn s cherp  concurrerend. 

Mantels vanaf f 47,95 

Toppers vanaf f 34, 75 

:J. J. Witteoeen 
Rechterstraat 18, Boxtel. 

Fijnste Versnaperingen. -----------------
Alle soorten zuurtjes, en:z:,

20 cent per 100 gram. Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
Zui,el- en Levensmiddelenbedrijf en Koopt bij Bert van den Braak !

't ANKER Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 
vlak bil de nieuwe wijken. 

C. de Jong:::v. Kempen
VAN HORN STRAAT 12.

Koperoxychloride 
ter bestrijding v. d, aardappelziekte 

uit voorraad leverbaar. 
Tevens bestrijdingsmiddelen
voor luis in groenten, bloe,
men en fruit; veeluispoeder,

D.D. T., etc.
J, van Riel, Bosscheweg 5 5 

Voor Brillen en U árwerken 
naar VAN VLERKEN 

INMAAKGLAZEN! 
De bestelde inmaakglazen van 1 Ltr. met 
deksel en ring, kunnen worden afgehaald 
Liefst zo spoedig mogelijk. 

Weet U Wat Paddl·e .18 
'>, Binnenkort verwachten wij ook inmaak

glazen van 1½ en 2 Ltr. inhoud. U kunt 

faddie is de rijstkorrel
waar de dóp nóg omhéeil
:z:it, na het verwijderen van
de:z:e dop verkrijgt men
rijst in vlies, hierna moet
de rijst nog worden gepeld,
gepolijst en geglanst, en
dan pas hebben wij de rijst
:z:oal1 die in on:z:e winkel
wordt verkocht. Op Uw
bonnen die deze week :z:ijn
aangewezen kunt U bij
ons een  v an  d e  bes te

s o or t en  kopen.

Levensmiddelen bedrijf 
,,DE STER" 

A. 6, Janssen, Mijlstraat 41, Boxtel

zich thans reeds laten inschrijven bij : 

C. Steinmann, Rechterstraat 6, Boxtel. Tel. 401

Als h�t gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

1 Winkelpand te huur 
op behoorlijke stand. 

Brieven onder No. 84 bureau van dit blad. 

il Koopt Uw Philips Radio bij VAN BOXTEL 
De zaak met de bekende Philips Service. 

BOSSCHEWEG 17 • BOXTEL - TELEFOON 479 

2� Pinksterdag Groot 

Concours::Hippique 
te BOXTEL op het terrein van L. van Esch, 
Ton geren, te geven door de 

Rijvereniging "ST. MARTINUS". 

N onstop==Programma: 
GR O O T  SPRINGCONCOURS waaronder

le klas springers.
Grote deelname aangespannen warmbloeds.
Verder Shetlandse Pony's voorgereden door

kinderen.
Vrlj dressuurnummer gereden door L. Kurstjens

op Roza en gecommandeerd door microfoon.
Ter opluistering: 

A 2 , an vang uur.Aangespannen Hackney s. 

Als steeds met de feestdagen 
iets aparts. 

'n Pracht Gothieke Huiskamer 
welke voldoet aan alle eisen 

COMPLEET 975.-

, n Zeer aparte Gothieke 
Slaapkamer met toilet 

COMPLEET 825.-

F.]. Witteveen 
Woninginrichting = Boxtel 

Trouwringen H. D. Z. 
14 kr. goud, zonder inlevering. 
In alle maten voo.rradig. 

F. P. v. Langen, Stationstr .. 62 
HORLOGERIE• OPTIEK• GOUD EN ZILVER

Ook U kunt voor de komende zomer een 
keuze maken uit onze grote collectie 

Heren Mode::artikelen 
H O E D E N met opgezette en platte rand. 
OVERHEMDEN met trubenijs boorden. 

De nieuwste ZELFBINDERS. 
Sportieve RIEMEN, enz. 

H. v. Eijck::de Louw
BREUKELSES TRAAT 42

Voor zichzelf spreken 
deze speciale aanbiedingen 
uit onze baby-afdeling. 

Beklede Wiegen voor

28,90. 24,90. 22,90. 18,90 -14,90 

Luiermandjes 3,98 • 2,98 • 1,98 

F. J. Witteveen 
Woninginrichting "' Boxtel. 

Be.zoekt 2e Pinksterdag 
·het

Hockey-Tournooi van M.E.P.
in he·t Gemeentelijk Sportpark.

��� 

-<;, 

Onze WONINGINRICHTING 
staat aan de spits 

Wij brengen 

Kleuren-weelde in Uw woning: 
door onze 
geweldige 
sortering: 

Overgordijnstoffen 
Karpetten 
Loperstoffen 
Tapijtstoffen 
Glasgordijnen 

Een greep uit onze vooroorlogse collectie 
ziet U met Pinksteren geëtaleerd. 

Als bijzondere aanbieding brengen wij 

O.F. Riet-bankstel 
bestaande uit : 3 zits bank 

2 fauteuils 
en tafel 

uitgevoerd met prima bekledingsstof mooi 
geornamenteerd voor de speciale prijs van 

f 350.-

A. P. v.d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43 BOXTEL 

Sieraden 
verhogen Uw 'charme ! 

Voor Pinksteren tonen onze
étalages U een bijzonder
goede collectie.

Zeer aantrekkelijke prijzen.

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER BOSSCHEWEG 10

voor de Pinksterdagen 
vragen wij Uw aandacht voor :

HEREN COSTUMES
f 64 5 0 2-delig, prachtkwaliteit • 

TWEED JASSEN f 5 7 50 pracht pasvorm • 
JONGENSCOSTUUMS

f 3 6 9 0 met plusfour, grote colt. • -
KINDERKNOOPPAKJE

f 17 90 zuiver wol met zelfbinder • 
DAMES KOUSEN

0,98, 1,15, 1,76, '.2,60, 4,38
SPORTKOUSEN 1,05, 1,15, 1,65, 2,75
OVERHEMDEN 5,95, 7,95, 9,75
ZELFBINDERS 1,25, 1,75, 2,45

Dit alles koopt U
GOED, VOORDELIG en PRETTIG bij

ëll.rlu.d.Boomm.&m 

BOXTEL 

1 

1 1 

Il Il 

• 

f\·,:.:•:\.,':'Y'. 

-

~TATION&T~AAT-43 
~*S"---> 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

H. BLOED-JUBILEUM
digste azin te sluiten bij hun vereni
ging op de Bossche weg of Koppel. 
Dit doen ook de Pelgrims uit Ge
monde, Esch en Liempde! 
2. Zij die de hoogmis bijwonen, en
NIET in de processie meelopen,
worden verzocht na de Mis het kerk
gebouw te verlaten door de gewone
uitgang, en dan via de Kerkstraat
zich in de richting van de Markt te
verspreiden.

Is Jezus' Bloed niet 's werelds grootste schat? 
Toen Hij 't vergoot aan 't kruis, toen wies 't ons allen zuiver 
Daarmee werd oudtijds deze Doek bespat, 
die Boxtel nu bewaart, met eerbied en met huiver. 

(H. Beex, pr.) 

DRIEVULDIGHEIDS-ZONDAG 1924. 

De dag waarop een der H. Bloeddoeken in triomf naar Boxtel 
werd teruggebracht. Vijfhonderd Boxtelse mannen hadden wijlen 
Pastoor Spierings - de vurige ijveraar voor deze terugkeer -
naar Hoogstraten vergezeld, waar Mgr. van Roeij, de tegenwoor. 
dige Kardinaal, de wonderbare corporale aan Boxtel terug
schonk. Hiermee was de voorwaarde vervuld om opnieuw tot 
grote bloei der H. Bloeddevotie in Boxtel te komen. 

DRIEVULDIGHEIDS-ZONDAG 1949. 

De dag waarop geheel Boxtel het H. Bloed-Jubileum viert. 
Met- nieuwe luister omgeven zal de H. Bloedprocessie Zondag 
weer door Boxtels straten trekken, langs de vlaggende huizen, 
waar als vanouds voor de vensters, tussen kaarslicht en bloemen, 
een beeld van Christus of van de Lieve Vrouw prijkt. En na de 
processie zal in het park van Stapelen het H. Bloedspel nog 
eens die wondere historie van het Boxtels H. Bloed verhalen. 

DE HISTORIE. 

Het zal vermoedelijk in het midden cl'er 
14e eeuw zijn geweest, dat zeker pries
ter, Eligius van den Aecker genaamd, 
die rector was van het H. Geestaltaar te 
Esch, de H. Mis opdroeg in de Boxtelse 
St. Petruskerk, aan het altaar der Drie
koningen. 

Na de consecratie stiet de prieste,· door 
onachtzaamheid de kelk met het H. Bloed 
om, dat, uit witte wijn geconsacreerd, 
de corporale en de altaardwaal over
goot en daarin rode vlekken achterliet. 
Eligius heeft getracht de vlekken te ver
wijderen door de doeken te wassen nabij 
de watermolen, in de zich daar bevin
dende put of in de Dommel. Zijn moeite 
wz.s echter tevergeefs--; Eligius, daárcloor 
hevig verontrust, heeft de doeken toen 
zorgvuldig opgeborgen en bewaard. Eerst 
op zijn s_terfbed heeft hij de wonderbare 
gebeurtenis verteld en .de verblijfplaats 
der H. Bloeddoeken aangewezen. 
Toen is de openbare verering van het 
Miraculeus H. Bloed begonnen en de 
stroom van pelgrims moet vóór en tij
dens de 80-jarige oorlog ontzaglijk zijn 
geweest. Wanneer wij vernemen van de 
aanwezigheid van 40.000 bedevaartgan
gers op Drievuldigheids-Zonclag te Box
tel, clan moeten deze van heinde en verre 
uit onze toen nog zo dun bevolkte stre
ken zijn gekomen, de meesten na een 
voetreis in de zomernacht, anderen met 
huifkarren over de mulle zandwegen, 
maar allen bezield met een sterke wil en 
kinderlijk vertrouwen, een grote offer
vaardigheid en een diep geloof in hun 
hart. 
En als na de vrede van Munster de 
doeken in veiligheid moeten worden ge
bracht, met name in de Zuiclerlijke Ne
derlanden te Hoogstraten, clan blijven, 
jaar in, jaar uit, duizenden pelgrims 
naar Boxtel · stromen. Met geweld van 
ruiters en soldaten moeten zij uit ·de 
nabijheid der oude St. Petruskerk, de 
kerk van het H. Bloed, die dan in han
den der Hervormden is, worden ge
weerd, terwijl de kerkdeuren tegen de 
vrome aandrang der menigte scherp 
worden bewaakt. 
Inmiddels werd te Hoogstraten, dat in 
het bezit was van beide H. Bloeddoe
ken, de eerbiedwaardige traditie van 
Boxtel - verering, processie, bedevaar-

Bruidje uit de Mariale Groep 

ten en vertoning van de 1-1. Bloeddoe
ken - voortgezet en in 1924 kwam een 
vergelijk met ·Hoogstraten tot stand, 
waarbij een der Doeken, n.l. de corpo
rale aan Boxtel werd teruggegeven. 

DE H. BLOEDPROCESSIE. 

De eeuwenoude traditie van het in 
plechtige processie omdrzigen van de J-1. 
Bloedcloek kon toen in 1924 wederom 
worden hervat. Ter gelegenheid van het 
zilveren jubilé �an de terugkomst der 
wonderbare corporale, zal de betekenis 
van de ommegang geaccentueerd worden 
door, van dit jaar af, aan de 1-1. Bloed
processie steeds meer luister bij te zet
ten. Zoals men weet is daartoe aan 
Lucas van Hoek opdracht gegeven een 
geheel nieuwe stoet te ontwerpen, welke 
de eigenlijke liturgische processie voorat 
gaat. 
Dit jaar is het reeds mogelijk geworden 
om verschillende nieuwe -groepen, in 
totaal omvattend 180 gecostumeerde 
personages, te formeren. 1\1et maanden
lange opoffering van al hun vrije tijd 
hebben tientallen Boxtelse dames - ge
heel pro Deo - de fraaie costuums ge
maakt, die voor deze devote manifesta
tie nodig zijn. 
En zo zal Zondag de H. Bloedprocessie, 
onder het gelui der klokken, met nieuwe 
zinrijke luister door Boxtels straten 
trekken. 
In verband met het H. Bloedspel zal de 
processie om 12 uur uittrekken. 

HET H. BLOEDSPEL 

Om 4 uur zal in het park van Stapelen 
het H. Bloedspel, geschreven door Rec
tor H. Beex en geregisseerd door Kees 
Spierings, worden opgevoerd. Dit spel 
behandelt op een zeer oorspronkelijke 
en aantrekkelijke wijze het Mirakel der 
H. Bloeddoeken. Het stuk speelt in de
jaren 1348-1350, tijdens de bloedige
vete tussen de baanderheer van Boxtel
en de heer van Herlaer; de tragische
figuur van Eligius van den Aecker
vormt het middelpunt van het gebeuren,
dat op een nobele, blijmoedige en echt
Brabantse manier is uitgewerkt in een
spel, dat naar vertrouwd mag worden,
oog en oor zal boeien en een genot zal
zijn '::oor hart en geest van elke be
zoeker.

DE BEDEVAARTEN. 

Het ter bedevaart gaan naar Boxtel is 
practisch nooit opgehouden - al zijn er 
tijden geweest dat de pelgrimages zeer 
werden bemoeilijkt. Thans plegen, naast 
de individuele pelgrims, telken jare een 
drietal georganiseerde bedevaarten naar 
Boxtel te trekken, met name de Bossche, 
de Tilburgse en de Eindhovense pro
cessies. 
Dit jaar zijn de data, waarop de bede
vaarten worden gehouden : 
's Hertogenbosch Zondag 
Eindhoven Zondag 
Tilburg Zondag 

12 Juni 
26 Juni 

3 Juli 

Moge de viering van het H. Bloed
Jubileum een kroon zijn op een schoon 
godsdienstig gebruik en een verheven 
uiting van diepe godsdienstzin en ver
trouwen op God inhouden. 

A.s. Zondag

iedereen getooid 
met het 

H. Bloedspeldje !!

De Corporale, 
die in de St. Pefruskerk bewaard wordt

H. Bloed-Processie
Hier volgen de laatste mede
delingen aangaande de processie, 
waarvoor wij de volle aandacht 
vragen van allen die daar op 
enigerlei wijze mede te maken 
hebben. 

De plechtige Hoogmis met assistentie en 
feestpredikatie begint om half 11 in de 
parochiekerk van St. Petrus: waarbij de 
gezangen worden uitgevoerd door de 
leden van de drie Boxtelse kerkkoren. 
Onmiddellijk hieraan sluit dit jaar de 
processie aan! 

Te volgen route: Duinendaal, Koppel, 
Bosscheweg, Mgr. Wilmerstraat, Nieuwe 
Kerkstraat, Korte Kerkstraat, Breukelse 
straat, Stationstraat, Rechterstraat, 
Markt, Bosscheweg, Kerkstraat, Duinen
daal, Processiepark. 

De processie zelf bestaat uit 3 gedeel
ten: namelijk GROEP A, GROEP B en 
GROEP C. 

ZIE SPECIAAL PROGRAMMA!! 
Zij die meelopen in GROEP B worden 
verzocht, om uiterlijk HALF 12 zich te 
hebben opgesteld op de Bossche weg en 
de Koppel, om alsdan Groep A (die 
komt vanuit het klooster Duinendaal) 
geheel voorbij te zien trekken! 

In verband hiermee het volgende: 
1. Zij die van Groep B de hoogmis 
bijwonen worden verzocht ONMID
DELLIJK na de Mis door de uit
gang bij de doopvont het kerkge
bouw te verlaten, en zich ten spoe-

3. Zij die in Groep C meelopen
(behalve de Bruidjes, Misdienaars en
Boxtels Harmonie) worden allen in 
de hoogmis verwacht, en dziar plaats
te nemen op gereserveerde plaatsen:
zij worden verzocht - uit eerbied
voor het Allerheiligste na de 
hoogmis IN de kerk te blijven: hun 
flambouwen in ontvangst te nemen:
en eerst de kerk te verlaten op aan
wijzing van de cere111oniemeester.
De bruidjes (van alle drie de pzi
rochies) ko111en om 11 uur samen op 
de speelplaats te Duinendaal. •
De misdienaars komen daar om 11
uur ook tesamen.
En Boxtels Harmonie zorgt om half
12 zich te hebben opgesteld bij de
kerkuitgang bij de doopvont.

Is Groep A voorbij getrokken, clan slui
ten de verenigingen en organisaties -
dus Groep B - onmiddellijk aan: op
aanwijzing van de orde-commissarissen 
(witte band om linker arm). 

Om 12 uur sluit dan Groep C vanuit de
kerk aan, door de uitgang bij de doop
vont: onder het gelui der zware nieuwe
klokken van de St. Petruskerk. Dit is
dan mede het teken dat de processie in 
haar geheel aan het trekken is. De toe
schouwers langs de weg worden er aan 
herinnerd, niet alleen zich stil,eerbiedig 
te gedragen bij het passeren van het
Schrijn en het Allerheiligste, doch ook
tijdens heel het voorbijtrekken van de
stoet: dus dan niet te spreken, niet te 
wijzen, en niet op de trottoirs met de
stoet mee te lopen!

Tijdens de processie wordt niemand in
het processiepark toegelaten, en ook
niet op de toegangswegen daarheen: 
Koppel, rond de kerk, Kerkstraat.
Is geheel de processie de Kerkstraat
binnengegaan, dan kunnen niet-deelne
mers zich verder naar eigen verkiezing 
achter de processie aansluiten. 

Is de processie in het processiepark aan
gekomen, dan volge men de aanwijzin
gen van de orde-commissarissen. 
Is het Allerheiligste op het rustaltaar 
geplaatst, dan wordt gezamenlijk het 
Tantum Ergo gezongen, en de Zegen 
gegeven. 

Tijdens het zingen van het dan volgen
de lied "Looft Uwe God alle tongen en 
talen", wordt Ons Heer in stilte naar de 
kloosterkapel van Duinendaal gebracht. • 
Is genoemd lied ten einde, dan is daar
mee de plechtigheid afgelopen, en wordt 
men verzocht kalm en ordelijk het pro
cessieperk te verlaten: op de paden te 
blijven, en de gazons niet te beschadigen. 

TENSLOTTE: is ieder OP TIJD OP 
ZIJN PLAATS aanwezig, clan zal 
de processie ook inderdaad op ti je\ 
kunnen beginnen, en tijdig zijn afge
lopen!!! 

,,Boxtels K wartierke" 
,,Boxtels Kwartierke" is op visite ge
weest. Bij jullie aan de overkant. Een 
paar avonden geleden, 's avonds om een 
uur of zeven. Niet gezien? 
Keurige luitjes, die overburen van u ! 
Gewoon arbeidersvolk, ja. Maar je mag 
er binnen komen, hoor. Loper in de 
gang, alles netjes in de verf, keurige 
meubeltjes, dressoir, theemeubel, een 
bloemetje in huis, radio, stofzuiger; 
vader, moeder en de kinderen allemaal 
netjes in de kleren. 
Toen begonnen ze hun hart te luchten ... 
,,Dat het tegenwoordig voor de werk
man niet meevalt. Dat het een "rottijd" 
is (Ja, dat zeiden ze). Alles even duur. 
En dan ...... nou ja, je krijgt wel kinder-
bijslag, en als je er zes hebt net als wij, 
clan beur je een aardig sommetje, 
maar ...... zó heb je het geld binnen en 
zó ben je het weer kwijt. Want dit moet 
worden gekocht en dát moet nog wor
den betaald. En zo ga je maar door. 
Nou, en wat schiet je er clan eigenlijk 
nóg mee op, met die kinderbijslag ...... " 
Ach, ze namen het "Boxtels Kwartierke" 
helemazil niet kwalijk, dat hij er niets 
van begreep. Want hij is Pater. Dan ken 
je geen zorg. Maar als hij er zelf maar 
eens in zat ..... . 
En 's avonds op z'n kamer heeft "Box
tels Kwartierke" nagedacht over "waar 
hij vroeger-zelf-in-zat". Een doodgewoon 
arbeiders gezin. Z'n vader (het is na
tuurlijk al lang geleden) is getrouwd op 
tien hele guldens in de week. Nét als 
alle vaders uit die dagen. Toen bestond 
er geen arbeidswet, geen ongevalletwet 
en geen ziektewet. Geen achturige werk
dag en geen uitkering bij geboorte. En 
natuurlijk ook geen kinderbijslagwet. 
Toen moesten zelfs moeders uit werken 

gaan. Bij rijkelui wassen en strijken, en 
uit bakeren gaan. 
Ja, dat was natuurlijk geen glorietijd 
voor de werkman. Er moést en er zou 
verandering komen! En die verandering 
is gekomen .... :. 
Nooit was er een tijd waarin er zoveel 
voor ons volk werd gedaan, dan juist in 
onze dagen. Maar...... waarcléren wij 
het? Verdiénen we het ...... ? Voorbeel-
den: Na de oorlog kreeg je het "Con
sumenten crediet". Prachtige uitvinding! 
Honderden gezinnen hebben er een eer
lijk gebruik van gemaakt. Ze zaten aan 
de grond. Voor hen was het Consumen
tencrediet een uitkomst. Ze hebben er 
de allernoodzakelijkste spulletjes voor 
gekocht. 
Maar andere honderdtallen zijn er, die 
het consumentencrediet hebben vergooid 
aan luxe damestassen, luxe naaiboxen, 
bontmantels en allerhande prullaria. 
Waardeerden die mensen? Vercliénden 
die mensen, dat ze geholpen werden ... ? 
Vroeger kon de baas je zo -maar op 
straat zetten. Daar moest verandering in 
komen. Die verandering is gekomen. 
Alles is nu geregeld bij de Wet. Hij mag· 
jou niet meer zo-maar-op-de-keien zet
ten. En jouw loon bedraagt zóveel. 
Prachtige wet! Maar sedert die wet 
wordt één ding vaak vergeten: aan zijn 
plicht om mij in dienst te houden en 
mij m'n loon uit te betalen beantwoordt 
mijn grote plicht om te werken. Mijn 
volle uren vol te werken! Maar hoeveel 
winkels, kantoren, fabrieken en bedrij
ven draaien 's Maandagsmorgens op 
halve toeren omdat "men" de Sport
wereld moet lezen? En dat de chef of 
,,mijnheer-zelf" asjeblieft geen aanmer-
king make, want dan ...... ! 

10 JUNI 1949 

OMGEVING 

Dragers van zware vaandels wordt in 
hun eigen belang aangeraden 'n 
reserve-drager aan te stellen, opdat 
niet één persoon geheel de weg het 
vaandel behoeft te dragen, en dat 
men dus 'ns kan afwisselen! 

N.B. Wie nog enige inlichtin
gen wenst te ontvangen, vervoe
ge zich 
voor GROEP A bij kapelaan 

Damen, pastorie St. Petrus, 
Tel. 215; 

voor GROEP B bij de heer van 
Etten, Bosscheweg 16, Tel. 
477; 

en voor GROEP C bij kapelaan 
Tilman, pastorie H. Hart, 
Tel. 216. 

Bij eventueel ongunstig weer wordt 
om 10 uur beslist of de processie 
doorgaat of niet: GAAT DE PRO
CESSIE NIET DOOR, dan wordt 
om 10 uur geluid met de zware klok 
van de St. Petruskerk. 
De Hoogmis gaat dan toch in volle 
luister door. 
En over het 1-1. Bloed-Spel worden in 
dat geval vanaf de preekstoel nadere 
mededelingen gedaan. 

Des morgens de H.H. Missen als op 
gewone Zondagen. Om half 11 Plech
tige Hoogmis in de St. Petruskerk, die 
wordt opgedragen voor de levende leden 
van de Broederschap van het H. Bloed. 
Onder deze H. Mis korte feestpredi
katie. 
Des middags nzi de processie wordt in
de kerk gelegenheid gegeven, om de 
H. Bloeddoek te vereren.
De intentie waarmede dit jaar de plech
tigheden van het 1-1. Bloed worden ge
houden: De bizondere sterkte en kracht
af te smeken van 0. L. Heer over onze
zwaar beproefde medebroeders in het
Oosten, opdat zij standvastig mogen blij
ven in hun geloof.
Wanneer om precies 10 uur de zware
klok van de St. Petrustoren zal worden
geluid, is dit een teken, dat de proces
sie, wegens weersomstandigheden, defi
nitief is 3.fgebst. In dit gc;-al z:J c!c:;
middags in de St. Petruskerk een plech
tig Lof worden gecelebreerd. De proces
sie zal alsdan 8 dagen worden uitgesteld.

Nadere bijzonderheden. 
1. Daar ook dit jaar bij de H. Bloed
processie het Allerheiligste zal worden
meegedragen door de straten van Boxtel,
verzoeken wij aller medewerking, om de
processie zo ordelijk en zo eerbiedig mo
gelijk te doen verlopen.
2. Om geheel Boxtel op deze dag een
feestelijk aanzien te geven, wordt 
iedereen verzocht de vlag uit te steken. 
Lazit bij dit jubilé niemand achterblijven. 
Bovendien wordt dit jaar nog eens spe
ciaal de aandacht gevraagd voor het 
mooie gebruik, dat de laatste jaren 
steeds meer ingang mocht vinden: alle 
huizen, waar de stoet langs trekt, heb
ben een versierd beeld voor het raam, 
met zo mogelijk, brandende kaarsen. 
3. De gehele processie wordt dit jaar
opgesteld op Duinendaal, achter de St.
Petruskerk. Onderweg sluit dus geen
enkele groep meer aan.

(Vervolg pag. 2) 

Maar waarderen die· mensen? Verdie
nen die mensen clan wat er voor hen 
gedaan wordt? 
Werd je vroeger ziek, kreeg je een on
geluk, dan was je brodeloos. Dan ver
kommerde je gezin. Daar moest veran
dering in komen. Want het is onrecht 
om jouw en je gezin tot armoe te bren
gen omdat jij ziek bent, omdat jij een 
ongeluk kreeg. Ja, prachtige wet, die 
ziekte- en ongevallenwet! 
Maar het is heus geen zeldzaamheid, 
dat dokters mensen bij zich krijgen. 
Mensen met een "gecamoufleerde" vin
ger. En dan wordt er gezanikt "of de 
dokter geen briefje wil schrijven ...... " 
Maar wazirdéren die mensen? Verdie
nen die mensen dan, dat een ongevallen
en ziektewet hun gezin tegen armoe 
beschermt ...... ? 
Toen kwam de kinderbijslagwet. Weer 
precies hetzelfde: honderden zijn dank
baar. Zien het als een tegemoetkoming 
voor het gezin. Maar andere honderd
tallen zitten te kankeren. ,,Die kinder
bijslag? Wat schiet je er mee op. Zó heb 
je het binnen, en zó glipt het door je 
vingers. Je kunt er onmogelijk van 
komen. Er moet nóg méér mij. We zijn 
er nog lang niet. Er kan nóg méér voor 
ons worden gedaan!" 
Zó werd er gepraat die avond. 
Ontevreden mensen, die luitjes bij u aan 
de overkant ..... . 
En u ...... ? Bent u tevreden? 
Weet u te waarderen? Verdiént U, wat 
er voor LI werd gedaan? 
"Boxtels Kwartierke" weet ook wel dat 
we er nog lang niet zijn. Dat er nog veel 
moet worden bereikt! Maar "Boxtels 
Kwartierke" weet ook (met een kleine 
variant op Sint Paulus) ,,Al zou er nog 
van alles voor ons worden gedaan, maar 
we hebben de tevredenheid niet ...... het 
dient ons tot niets ...... " 

P. Venantius Verweerde AA.



1Historisçhe Verrekijker 
ORDECOMMISSARISSEN VAN HET 

H. BLOED IN DE 17e EEUW.

In het jaar 1636 telde Boxtel 483 huizen. 
Rekent men per huis gemiddeld 5 bes 
woners, dan zal het aantal inwoners van 
Boxtel in dat jaar ± 24QO hebben be
dragen. Voor de eerste tientallen' jaren 
mag men veilig van dit zielental uitgaan_, 
Deze betrekkelijk kleine gemeenschap 
moest Op Drievuldigheids-Zo-ndag toe
bereidselen treffen om rond 40.000 bee
vaartgangers te ontvangen. Een politie
corps, volgens onze begrippen, bestond 
er in de ·17e eeqw nog niet, hoogstens 
zal de schout hier d-e beschikking heb
ben gehad over een of twee ,-,vorsters". 
Het nemen van de nodige maatregelen 
om de goede orde in de baronie en de 
veiligheid van deszelfs inwoners en van 
de duizenden vreemdelingen te verzeke
ren kwam die dag in hoofdzaak neer op 
de kap van het kapittel. Zulks klemde 
te meer, daar velen dezer pelgrims 
reeds 's avonds te voren of voor dag en 
dauw in Boxtel aankwamen, na een ver
moeiende voetreis. De drukte concen
treerde zich, zoals vanzelf spreekt, in en 
rond de St. Petruskerk, waar toen nog 
beide H. Bloeddoeken .aanwezig.. waren. 
Voor de bewaking der kerk en het hand
haven der orde bij het kerkgebouw en 
op het kerkhof deed men voornamelijk 
een beroep op de Boxtelse "jonggesel
len", die letterlijk dag en nacht in touw 
moesten zijn om de stroom der pelgrims 
binnen de perken te houden. Ook hiel
den deze ordecommissarissen een oog in 
zeil bij het offeren en deelden zij de 
beevaartsvaantjes uit. 
De ordecommissarissen kregen, zoals te 
verwachten is, geen geldelijke beloning 
voor het uitvoeren van hun politie- en 
ordetaak. Alleen in 1615 is in de kerk
rekening vermeld dat enigen, waar
schijnlijk gehuwde kostwinners, het be
roep uitoefenden van "cremer", ,,mett
ser", ,,snyder", ,,sager" en "knecht" 
een vergoeding ontvingen van 15 stuiver 
voor een dag en een nacht gewaakt te 
hebben. 
Het spreekt vanzelf dat de jonggezellen 

4. Toeschouwers, die langs de straat
de processie hebben gadegeslagen, kun
nen in het processiepark de sluitings
plechtigheid meemaken.
5. 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.
6. Na het sluitingslof is er gelegenheid
de H. Bloeddoek te vereren in de kerk.
7. Wij sporen alle Boxtelaren aan, zo
veel mogelijk aan de processie deel te 
nemen. 
8. Om alles goed te doen verlopen
worden de deelnemers verzocht, zich te 
houden aan de aanwijzingen van de 
Ordecommissarissen. 

(Gecostumeerde personen van de pro
cessie) - Om zoveel mogelijk op de 
juiste tijd te kunnen yertrekken

1 
vragen 

wij het volgende: 1. De hoofdfiguren 
van het H. Bloedspel worden uiterlijk 
kwart voor 10 verwacht op Duinendaal. 
2. Alle overige processiegroepen en
alle overige spelers van het H. Bloed
spel worden uiterlijk verwacht om
half 11.
3. Deelnemende organisaties om half
twaalf.

In verband met het verkleden 
willen wij alle personen die in de 
processie een costume dragen 
verzoeken, vooral geen kostbaar� 
heden van huis mee te nemen of 
in de zak te dragen, daar de eigen 
kleren tijdens de processie moe� 
ten worden bewaard. 

Plaatselijk Nieuws 
COLLECTE VOOR 
H. BLOEDPROCESSIE.
Om eenieder de kans te geven, een bij
drage te storten voor de H. Bloedpro
cessie, is per post huis aan huis een 
zakje bezorgd, dat op het einde van 
deze week zal worden opgehaald. Dit 
geldt natuurlijk niet voor degenei11 die 
reeds een bijdrage hebben gestort. 

DE K. A. J. IN DE 
H. BLOEDPROCESSIE.
Zoals ieder jaar zullen de Boxtelse Ka
jotters ook dit jaar weer meetrekken in 
de H. Bloedprocessie. 
Zij worden verzocht om uiterlijk half 
12 op de Koppel aanwezig te zijn - zo
veel mogelijk in uniform natuurlijk. 

TERUG UIT INDONESlë. 
Met de "Waterman", die vermoedelijk 
19 Juni in Rotterdam zal aankomen, 
zullen onze plaatsgenoten Sold. H. 
Breuer (Van Salmstraat), Sold. te kl. L. 
van Geffen (Onrooisestraat) en Wmr. 
H. Leenders (Nieuwe Kerkstraat) repa- ,
triëren.

H. MIS VOOR DE
FRANSE KINDEREN 

Dinsdag 14 Juni bestaat voor de Franse 
kinderen wederom de gelegenheid om in 
de kapel van de Witte Zusters (Rechter
straat) een H. Mis bij te wonen. 
De pleegouders worden verzocht er voor 
te zorgen, dat de kinderen om kwart 
over acht in de kapel zijn. 
We vestigen tevens nog de aandacht op 
het godsdienstonderricht, dat elke Dins
dagmiddag om half twee aan de Franse 
kinderen wordt gegeven. 

KATHOLI):� THUISFRONT. 
H. Hart:

Bij gelegenheid van het feest der repa
triëring van soldaat te kl. Jos. v. Run

1 

werd opgehaald voor Katholiek Thuis
front een bedrag van f 41

1
10. 

zulke langdurige en vermoeiènde dien
sten niet konden bewijzen, zonder dat 
zij behoorlijk de inwendige mens kon
den versterken. Voor spijs en drank voor 
deze "dienders van der kertke" zorgde 
dan ook het kapittel. Deze maaltijden 
vonden plaats in de van de kerk afge
scheiden kapittelkamer. 
De ordecommissarissen waren bewapend, 
zij waakten "met hennen geweer", zegt 
de kerkrekening_ Want het kan al niet 
anders of onder de tienduizenden vreem
delingen zullen er wel enigen geweest 
zijn, die met minder goede bedoelingen 
deze pelgrimage maakten. Zo lezen' wij 
in de kerkrekening over 1615 dat Arien 
Ladthouwers 's nachts "de Rebau" moest 
bewaken, die .de schout had opgelei<l. 
Adriaan werd hiervoor beloond "met 
drie potten biers dien nacht gedroncken". 
In 1610 had men voor dé bewaking der 
kerk ook soldaten uit Den Bosch te hulp 
geroepen. 
Het is interessant te vernemen, welke 
inkopen het kapittel moest doen om de 
jongelui de kost te kunnen geven. Het 
waren zware diensten, die werden ge-, 
vergd, dies moest het eten goed zijn. 
Zo werden gekocht: ,,eenen kalffsbaut", 
wegende 10 pond, tegen 2 stuiver het 
pond: ,,eenen schaapsbaut" van 10½ 
pond, tegen 4 stuiver het p.; 28 pond 
gezouten vlees "dat seer goedt ende vet 
was·", het pond gerekend op 3 stuiver; 
,,eenen verckensham" van 10 pond, 
tegen 3½ stuiver, 5 pond rundvlees "tot 
hutspot" tegen 2½ stuiver. 
Voorts "eenen kees" (kaas), wegende 
11 ¼ pond tegen 3 stuiver het pond; 9 
pond boter tegen 4 stuiver het pond en 
de nodige schoon-, coop- en tafelbroden. 
De "witte mik" kwam op ongeveer 2 
stuiver per oond. 
Men kan zich ongeveer een voorstelling 
maken van de betaalde prijzei1

1 
als men 

weet dat een volslagen vakman (metse
laar) toen 12 stuiver per dag verdiende. 
Al met al blijkt uit deze zorgen dat Drie
vuldigheids-Zondag ook in die tijd in 
alle opzichten een hoogtijdag is ge
weest. 

GESLAAGD. 
3 Juni zijn de examens afgenomen voor 
het diploma "Melken" van de melk
cursus, die werd georganiseerd door Zui
velfabriek "De Hoop". De volgende 
dames en heren - slaagden: Rina v. Oir
schot; Francina v. Berkel en Annie 
Schoenmakers. 
]. v. d. Heijden Mz.; A. v. Erp; J. v. 
Gestel; G. Brands; H. v. d. Sande Jz.;
H. v. Kuringen; J. v. Erp; A. Pijnen
burg; ]. Witlox; C. v. Berkel; B. v. d. 
Heijden Mz.; M. Witlox en W. v. 
Roosmalen. Proficiat! 
De cursus werd gegeven door de heren 
J de Koning en J. M. v. cl. Sande. 

Op het te 's Hertogenbosch afgenomen 
examen van de Ver. tot bev. van het 
Electro-technisch Vakonderwijs slaagde 
G. van den Broek, alhier, voor adspi
rant.

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
GEBOREN: Antonius H. zoon van C. A. 
de Bie en J. M. van de Loo, Woutrina 
H. G. M. dochter van H. J. A. v. d. 
Broek en W. H. Bergmans - Petrus J. 
zoon van J. Bekers en E. M. Sleegers 
- Hendrika J. L. dochter van A. G.
Voets en C. H. v. d. Velden - Johan
nes M. C. zoon van M. J. P. v. Kessel 
en Th. M. v. Gompel - Jacobus W. Th. 

• zoon van Th. J. Pastoor en G. M. van
Schijndel - Jan L. M. zoon van W. H. 
E. Bogers en W. M. de Heij -Antonia
J. P. E. dochter van P. C. v. d. Loo en
A. H. Brusselers - Adrianus J. H. W.
zoon van M. Timmermans en J. Th. M.
Roovers - Antonius J. zoon van C.
Leijten en M. v. Weert - Maria A. C.
dochter van J. J. M. Nabuurs en H. W.
Reijnen - Gerardus J. M. zoon van
P. A. M. Geurts en W. J. van Berkel.
ONDERTROUWD: Franciscus - N.
Vugts en Maria C. van Breugel.
GEHUWD: Petrus J. Langeslag en Pau
lina H. van der Plas.
OVERLEDEN: Petronella van de Coe
vering, oud 74 jaren, echtgenote van A. 
van de Laak - Franciscus J. W. J. M. 
Voets, oud 4 jaren - Johallt)es Wage
naars, oud 73 jaren, Gemonde.

PINKSTER MUZIEKFEESTEN 1949. 

Met veel voldoening kunnen de geza
menlijke Boxtelse Muziek- en Zangver
enigingen terugzien op de door hen ge
organiseerde muziekfeesten, welke met 
de Pinksterdagen werden gehouden. 
Op Zaterdag 5 Juni opende de Burge
meester Drs. v.· Helvoort, de feestelijk
heden. Het was op zijn înitiatie( dat 
deze werden gehouden, met het doel 
om aan deze verenigingen noodzakelijke 
steun te verlenen. Een tweede doel was, 
aldus de Burgemeester in zijn openings
rede, het onderling samenwerken, zowel 
van de koren als van de muziekvereni
gingen te bevorderen. 
Onder stromende regen gaf de R.K. Gil
denbondsharmonie haar openingsconcert 
en het zag er naar uit, dat het slechte 
weer een spelbreker zou gaan worden. 
Gelukkig bracht Eerste Pinksterdag ver
andering en lokte prachtig zomerweer 
duizenden naar het terrein, waar de ge
zamenlijke koren en de Boxtelse Orkest
.ver. concerteerden. Het hoogtepunt rn 
dit concert waren wel de laatste num
mers, toen de koren van Boxtel, bege
leid door de B.O.V., als een groot ge
heel optraden. Een daverend appl;rns be
wees wel dat het publiek dit eerste ge
zamenlijk optreden zeer op prijs stelde. 
Op Tweede Pinksterdag, toen de har
monie van huize "De La Salie" een 
middagconcert gaf, hadden zich weer 
velen rond de muzieknis geschaard. 
Ook toen 's avonds Boxtels Harmonie· 
haar programma begon, waren velen in 
afwachting van het slot

1 
toen beide har

monieën gezamenlijk optraden. Een 

HOE IS UW NIEUW ADRES? 

Bij verhuizing doet U verstandig 
op het postkantoor enige adres
wijzigingskaartjes te halen en deze 
te zenden aan familie en ken
nissen. 

En vergeet dan niet ook aan onze 
administratie, Molenstraat 19, op 
te geven waar U woont. U ont- •. 
vangt dan Brabants Centrum -
z o n d e r onderbreking op uw 
nieuw adres. 

machtig geluid klonk over het feestter
rein als bewijs van wat èentlrachti_g 
samenwerken tot stand kan brengen. 
Zijn deze muzièkfeesten financiee-1 zeer 
zeker buitengewoon geslaagd, een twee
de succes is beslist ook het gezamelijk 
optreden der verenigingen, wat voor de 
toekomst zeer veel mogelijkheden in
houdt. 
De ruim t 2000 bezoekers hebben door 
hun aanwezigheid laten blijken dat zij 
aan de Boxtelse muziek- en zanggezel
schappen hun steun hebben willen geven, 
die hun dan ook zeker toekomt. 

LIEMPDE 
KATH. THUISFRONT. 
Bij gelegenheid van het Gouden Pries
terfeest van onze ZeerEerwaarde Heer 
Pastoor werd een prachtige serie foto's 
gemaakt, waarvan er verschillende naar 
onze soldaten overzee werden verzon
den. De foto's geven een duidelijk beeld 
van de mooie feestelijkheden en zullen 
daardoor een blijvende herinnering zijn 
aan de grootse hulde, die de Liempde
naren hun Pastoor hebben gebracht. 
Daar er wellicht vele inwoners van 
Liempde zijn, die er prijs op stellen zo'n 
serie foto's in hun bezit te hebben, zul
len deze door het Kath. Thuisfront te 
koop worden aangeboden, tegen een 
zeer lage prijs, n.l. 20 et. per stuk. 
De hele serie is ook verkrijgbaar in een 
mooi bijpassend album. 
De foto's zijn tentoongesteld in de 
étalage van P. O. v. d. Hurk. Nadere 
bijzonderheden vindt U daar ook ver
meld . .:_ A.s. Zondag 12 Juni na de 2e

H. Mis en na de Hoogmis is er gelegen
heid om bestellingen op te geven in de
jongensschool.

GEMONDE 
KATHOLIEK THUISFRONT. 
Op de uitvaart van J. Wagenaars �erd 
voor Katholiek Thuisfront opgehaald 
f 27,72. 

ESCH 
MISSIENAAIKRING
TENTOONSTELLING. 

De parochianen van Esch hebben met 
de Pinksterdagen weer eens op ondub
belzinnige wijze blijk gegeven van hun 
missieliefde. De drukte op de tentoon
stelling was vooral de eerste dag enorm. 
Tot dit druk bezoek heeft zeker veel 
bijdragen de schilderijen-expositie van 
de heer Henri v. Vucht, die zijn werken 
ten bate van 't goede doel enkele dagen 
belangloos heeft afgestaan. Zijn schit
terend werk heeft vele bezoekers ook 
van buiten de gemeente hierheen ge
trokken. 
Ook de aanwezigheid van 'n Inlands 
Priester, Pater S.V.D. van Flores, die 
in 'n preek onder de H.H. Missen de 
mensen uit 't Westen dankte voor hun 
steun aan de jonge kerk in 't Oosten, 
heeft veel tot 't succes der tentoonstel
ling meegewerkt. 
Van de attracties werd 'n gezellig en 
druk gebruik gemaakt; vooral de meis
jes bij de koek-kraam kwamen handen 
en kaarten en . . . . . . koek tekort. Alles 
tezamen hebben deze dagen de kas van 
de Missienaaikring weer aardig gevuld. 
De bruto-opbrengst is geweest f 1031 ,42. 
Aan allen1 

die op enigerlei wijze hebben 
meegeholpen tot 't welslagen van deze 
tentoonstelling past 'n hartelijk dank
woord van 't Bestuur. 

,,Geef hem weer een kans,, 
ZATERDAG 18 JUNI 1949 1 

Dat is een belangrijke datum in dit jaar,
want dan wordt in de meeste plaatsen 
van ons land de Nationale Reclasserings
dag gehouden; elders vindt die dag op 
een andere datum plaats. 
Wat is die Nationale Reclasseringsdag, 
die in de loop der jaren een traditie is 
geworden? - ,,Een landelijke collecte" 
zegt men. Inderdaad, een collecte, die 
dit gemeen heeft met alle andere collec
ten: dat gestreefd wordt naar een zo 
goed mogelijk resultaat. 
Maar niet alleen een collecte. Het is de 
dag, waarop de reclasseripg, die gewoon
lijk haar werk onopvallend en beschei
den doet, aan de weg timmert, de dag, 
waarop de reclassering appelleert aan 
het beste wat in ons is: een broeder of 
zuster te zijn voor de medemens, en dat 
niet om gewin of ander eigenbelang, 
maar alleen uit het besef dat hij, die 
onder zoveel gunstiger omstandigheden 
staande is gebleven, hem die door wel
ke oorzaak clan ook ,

1
gevallen" is moet

helpen. ,,Het is niet hetzelfde alleen te 
zijn en op zichzelf aangewezen - of 
dat er iemand naast u staat, die zich 
om u bekommert. In deze enkele woor
den li

f
0t de reclasseringsgedachte ...... " 

schree dr. N. Muller onlangs. 
De reclassering heeft vele taken. Eén 
daarvan is het toezicht na het ontslag 
uit de· gevangenis. Wat zou alle gevan
genishervorming, de sociale verzorging 
incluis, baten, indien zij, die daarvoor 
in aanmerking komen, niet na hun ont
slag opgevangen zouden wordèn, indien 
hun niet enige leiding kon worden ge
geven, opdat zij de kans krijgen weer 
als een gewoon burger te leven? 
Daarom: Geef hem weer een kans 1 
Bijdr<1gen kunnen ook worden gestort 
op postrekening 160150 ten name van 
Nationale Reclasseringsdag te 's Gra
venhage. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel 1 - D.E.C. 2-3

Zo er nog van een Westelijke suprema
tie sprake is, dan geldt deze zeker niet 
voor de lagere klassen, want het spel 
van ·het Amsterdamse D.E.C. onder
sd1eidde zich in geen enkel opzicht 
van het Zuidelijke 3e klas voetbal, dat· 
Boxtd Zondag vertegenwoordigde. 
Door.dat de voetbalmoeheid na de rust 
ook Boxtel in zijn greep kreeg, konden 
Je Amsterdammers een 2-0 achter· 
stand in een_ 3-2 overwinning om-

.tot in de finale wisten door te dringen. 
" Hierbij bleek weer, dat Venlo-Girls • de 

sterkste was- van deze drie teams. De 
wedstrijden, welke door deze dames 
werden gespeeld

1 
stonden ook technisch 

op een • hoog peil en men kan gerust 
zeggen, dat deze. dames de eerste prijs 
beslist ten volle hebben verdiend. Keep 
Fit eindigde· op de tweede plaats door 
een overwinning op de M.E.P.-dames, 

zetten. • • 
Vo�r àe rust was Boxtel overwegend in 
de mferderheid en de 2-0 voorsprong-, 
die linksbinnen v. d. Plas en linksbuiten 
Van Heesch hadden laten noteren' was 
d:rn o·ok geheel in overeenstemming met 
het nrtoonde spelbeeld. Vijf minuten 
na de hervatting beoordeelde doelman 
Levlen een hoge voorzet echter totaal 
verkeerd,- waardoor de D.E.C.-ers de 
achterstand konden verkleinen. 
Wie toen gedacht had, dat dit doelpunt 
de gasten aangezet zou hebben tot nieu
we geestdriftige pogingen om te doel
punten, was er even ver naast als hij die 
gemeend had, dat Boxtel er de prikkel 
v0or een stevig tegenoffensief in zou 
vinclcn. Een half uur lang werd de toe
schouwers een vlak, fantasieloos spel
letje voetbal voorgezet

1 
welke. periode 

10 l)Jinutt•n voor het einde werd afge
sloten door een keurig doelpunt van de· 
Amsterdammers, dat onmiddellijk ge
volgc.l werd door het derde en winnen
de doelpunt. 
Hiermee kwam het einde van deze matt� 
vertoning, waarin een gelijk spel de 
vt·rhoudi:1gen juister zou hebben weer-
gegeven. 

0. D. C.-JUNIOREN.

Doordat vorige week alle wedstrijden 
moesten worden afgelast, is voor a.s. 
Zaterdag hetzelfde programma opnieuw 
vastgesteld, t.w.: 
half 3: Molenstr. -Osch v. Leeliwenstr. 
half 4: v. Hornstr.-Breukelsestr. 
bij Robben, 3 uur: 

Gemeentewoningen:-Nieuwe Wijk 
De jongens

1 
die betrokken zijn bij de 

training op Zaterdagmiddag ontvangen 
daarvoor een uitnodiging. 
In verband met de H. Bloedfeesten 
wordt Zondag niet gespeeld. 
Voor de jongens boven 15 jaar is er 
voortaan gelegenheid te voetballen elke 
Woensdagavond om 7 uur. 

HOCKEY. 
.. 

Pinkster-tournooi 1949. 
Begunstigd door buitengewoon fraai 
weer organiseerde M.E.P. op Tweede 
Pinksterdag het jaarlijkse hockey,tour
nooi. Niet minder dan 12 dames- en 12 
heren-elftallen namen aan het tournooi 
deel. Hierdoor was het noodzakelijk om 
in de finale een zgn. halve competitie te 
spelen. 
Bij de dames _waren het de elftallen van 
Venlo-Girls, Keep Fit en M.E.P. welke 

welke zich met de derde prijs tevreden 
moesten stellen. Dg langdurige rust voor 
onze dames zal hieraan wel mede debet 
zijn geweest.. Desondanks -verdienen de 
Boxt"else dames een pluimpje, omdat zij 
tenslotte er toch in geslaagd waren de 
finale te bereiken. 
-�ij de Heren waren Keep Fit, Rapidity
en DES de finalisten. De M.E.P:-heï-en
-verloren hun--tweede- wedstrijd- door lo
ting, het geen wel zeer jammer was. aan
gezien Keep Fit toch--werkelijk- niet de 
·meerdere van· M.E.P. kon wotden ge
noemd. Het geluk bracht tenslotte Keep
Fit in de finale. In deze eindstrijd sche
nen de heren van Keep Fit eerst
goed te gaan hockeyen. Tegen DES
konden zij hun meerderheid weliswaar
niet in doelpunten tot uitdrukking bren
gen, maar in de wedstrijd tegen Rapidity
gelukte het de technisch zeer bekwame
speler Bastings voor zijn vereniging het
winnende doelpunt te scoren en dit
bleek later voldoende om de eerste prij�
te bemachtigen. De wedstrijd van Rapi
dity tegen DES werd door Rapidity met
3-0 gewonnen, zodat Rapidity in het
bezit kwam van de tweede prijs en DES
zich met de derde prijs tevreden moest
stellen.
In de Verliezers-ronde zegevierde bij de 
dames tenslotte Forward uit Tilburg en 
bij de Heren het elftal van Venray. 
Tenslotte moge langs deze weg aan al
len die iets hebben bijgedragen tot hêt 
welslagen van het tournooi, de welge
meende dank van de commissieleden 

. worden overgebracht. 
De commissie-leden vertrouwen, dat 
elkeen tevreden zal zijn en dat ied�een 
met genoegen zal terugzien op het tour
nooi, dat. dit jaar weer buitengewoon ge-_ 
slaagd genoemd mag worden. 

PAARDENSPORT. 
Uitslag concours Hippique. 
Het Concours Hippique, op Tweede 
Pinksterdag georganiseerd door de Box
telse Rijvereniging "St. Martinus'\ is 
schitterend geslaagd. _ 
19 Ruiterverenigingen namen deel aan 
de dressuur voor achttallen, en de indi
viduele deelname aan dressuur- en con
coursnummers was zeer groot. 
Ook het mooie weer werkte mee

1 
zodat 

de belangstelling van het publiek buiten
gewoon was. 
Na de dressuur voor achttallen

1 
waar

mee reeds om één uur was begonnen,' 
verschenen alle deelnemende ruitergroe
pen in parade op het terrein, waarna de 
commandanten de prijzen in ontvangst 
konden nemen. 
Burgemeester Van Helvoort leidde de 
p:ijsuitreiking in met een verwelkoming1 

wa:.:.rbij hij de ruitersport roemde als een 
die1 edele takken van sport, die bijdra
gen tot handhaving van ons typisch Bra
bants karakter. Het Brabantse Iandschap1 

aldus de burgemeester
1 

is niet meer 

Ervaringen van een schoolarts 
XVII 

De beroepskeuze wordt in de meeste 
gevallen door de ouders weinig beïn
vloed. Laat ik direct zeggen, dat het 
omgekeerde ook voorkomt. Deze schijn
bare tegenspraak heeft immers eenzelf
de grondslag, n.l. dat de zoon minstens 
in dezelfde stand zal moeten opgroeien 
als de vader. 
Zo is het te begrijpen, dat de eigenaar 
van een betrekkelijk klein boerenbedrijf 
zijn zoon, of althans een van zijn zonen, 
als zijn opvolger heeft voorbestemd. De 
middenstander met een eigen zaak 
wenst eveneens die zaak voor zijn kin
deren te behouden. In de hogere en de 
hoogste standen zal het alleruiterste ge
daan worden om de kinderen boven op 
de maatschappelijke ladder te hand-
haven. 
Er is als het ware vanaf de geboorte 
een zekere voorbest!'!mming, die zo van
zelfsprekend wordt beschouwd, dat 
ogenschijnlijk de beroepskeuze geen 
verdere belangstelling geniet dan het 
standsbelang. 
Iets dergelijks ondervindt de jongen uit 
het arbeidersgezin. Gewoonlijk ,zal in 
een industrieel centrum vanuit de fa
briek een aantrekkingskracht worden 
uitgeoefend tot de jonge werknemer. 
Tegenwoordig geschiedt dat met koste
loze test en veelal enige vooropleiding. 
Vergeten mag niet worclen1 dat in vele 
gezinnen de kinderen hebben bij te dra
gen aan het gezinsonderhoud. Voor 
meisjes is dit eveneens het geval en zelfs 
in nog meerdere mate, wanneer de moe
der reikhalzend uitziet naar het ogen
blik, dat de dochter de school mag ver
laten en haar behulpzaam kan zijn in 
het gezin. 
Zo blijkt inderdaad, dat vele ouders 
h1m kinderen een stilzwijgende aanwij
zing geven bij de beroepskeuze. Nog te 
meer blijkt dit uit het verschil, dat ge
maakt wordt ten opzichte van het jongste 
kind. In dit opzicht is de jongste be
voorrecht, want meestal zijn de ouders 
dan wel bereid het kind een extra op
leiding te geven. 
Eerlijk beschouwd is het volkomen te 
begrijpen, dat de gezinsbelangen mee
tellen bij het bepalen van de beroeps
keuze. In het algemeen zijn de ouders 
dan ook bereid om wel aan hun kinderen 
enige gelegenheid te geven tot een voor 
hen kostbare voortgezette opleiding 
voor het aanleren van een ambacht. 
De schoolarts krijgt met de, beroeps
keuze te maken, omdat de ouders tegen
woordig zijn bij het geneeskundig on
derzoek en de gezondheidstoestand 

mede de beroepskeuze beïnvloedt. Maar 
de schoolarts plaatst zich allereerst op 
het standpunt van het kind bij zijn be
oordeling, want met de school is hij 
medewerker voor de opbouw van een 
bestemming, die overeenkomt met de 
aanleg van het kind. 
In werkelijkheid wordt de verantwoor
delijkheid van de ouders niet alleen er-· 
kend

1 
maar zelfs versterkt. door zijn 

advies. 
De maatschappelijke toestanden werken 
bovendien mede om de belangstelling 
van de ouders te wekken voor- de 
beroepskeuze. De strijd om het bestaan 
is er voor niemaqd gemakkelijker op 
ge',l'orden; de toekon1st voor de jeugd 
is onzekerder dan ooit. Het probleem 
der absolute of betrekkelijke overbe
volking doet zich gelden, met name in 
de boerenstand: Het grote geboorte
overschot in onze pr.ovincie maakt so
ciale maatregelen bij voorbaat nood
zakelijk. 
Tenslotte is de psychologie in opkomst, 
waardoor een test-onderzoek in staat is 
een meer wetenschappelijk verantwoor
de beroepskeuze te doen. 
Te verwachten is daarom een verhoog
de belangstelling van de ouders voor 
de beroepskeuze. Deze belangstelling 
wordt eigenlijk door de schoolartsen
dienst als het ware opgevoerd, omdat 
ieder kind meermalen ter onderzoek 
met de ouders wordt opgeroepen. Zoals 
met vele nieuwigheden zal ook de psy
choloog gelijktijdig met de schoolarts 
de waardering van de ouders moeten 
leren verwerven. Onderlinge samenwer
king met het hoofd der school als .cen
trum zal het vertrouwen winnen van de 
ouders, zelfs in gevallen1 waarin de 
ouders een afwijkende mening over de 
toekomst hunner kinderen hadden. 
Het moge dan uitgesloten zijn, dat de 
ouders zonder overleg met de school 
een beslissing over de toekomst van 
hun kinderen nemen. 
Het moge hièr de plaats zijn om ook 
aan de ouders dank te brengen voor 
hun daadwerkelijke belangstelling voor 
de schoolartsendienst. Behalve de zuiver 
medische aangelegenheden is het in het 
bijzonder de belangstelling voor de be
roepskeuze en de toekomst ·hunner grote 
schoolkinderen, die de samenwerking 
tot stand gebracht heeft. 
Het geneeskundig onderzoek i.p tegen
woordigheid der ouders is niet het 
enige onderzoek, dat de schoolarts ver
richt. Daarover rtader. 

J. B. Deelen. 



Jenkbàar zonder ruiters. En de ruiter• 
sport ·is vooral zo aantrekkelijk omdat 
ze de inan een prachtgelegenheid biedt 
zijn intelligentie te tónen in de beheer
sing van het edele paard. Het is de 
sport waarin de ruiter zijn volmannelijke 
krachten kan tonen. 
Verheugend is het, dat deze sport ner� 
gens zo intens wordt beoefend dan in 
Brabant. Ons gewest staat hiermee aan 
de spits. Hij heette alle ruiters hartelijk 
welkom in Boxtel, dat hen gaarne heeft 
ontvangen'· en een prachtige kans bood 
om hun prestaties te tonen.· Bijzonder 
aangenaam was het hem bij deze gele
genheid de ruit.erclub van Oirschot ge
luk te kunnen wensen mèt het behalen 
van de eerste prijs. 
Nadat de heer J. Peijnenburg namens 
de Boxtelse Rijvereniging St. Martinus 
de deelnemers eveneens had verwel
komd en het publiek een genoeglijke 
middag toege_wenst, werden de prijzen 
uitgereikt, waarna de ereronden werden 
gereden onder toejuiching van het 
publiek. 

Dressuur voor achttallen, zwaar: te pr. 
Oirschotse Rijvereniging, Oirschot; 2e 
pr. Taxandria, Diessen; 3e pr. Cavalie
ren, Berkel-Enschot; 4e pr. Tavenue, Til
burg; 5e pr. St. Lambertus, Gemonde; 
6e pr, Het Edele Ros, Haaren; 7e pr. 
Fevior, Moergestel; 8e pr. St. Jacobus, 
Den Dungen; 9e pr. St. Odulphus, Best. 

Dressuur voor achttallen, middel: 1 e pr. 
Juliana, Helvoirt; 2e pr. Prinses Iréne, 
Liempde; 3e pr. Het Edele Ros, Haaren. 

Dressuur voor achttallen, licht: te pr. 
St. Joris, Vught; 2e pr. St. Lodewijk, 
Olland. 

In het concours voor éénspannen koud
bloedpaarden: te M. Merks, Haaren, 
met Paula van de Posthoorn; 2e J. Bra
bers, Loon-op-Zand, met Corrie; 3e A. 
Dankers, Boxtel, met Roza. 4e v. Nieuw
burg,, Boxtel, met Roza. 

Tussen de concoursnummers kwam onze 
bekende Boxtelse ruiter Leo Kurstjens 
een prachtig staaltje dressuur geven met 
commando door de microfoon. Wat deze 
rijder hierbij vertoonde grensde, zoals 
we dat .hoorden van kenners, aan het 
hogeschoolrijden. 

In het concours voor éénspannen Land
bouwtuigpaarden was de volgorde der 
prijzen: te A. van de Sande, Boxtel, met 
Freia; 2e J. v. Riel, Berkel-Enschot, met 
Helma, 3e . H.. Dollevoet, Boxtel, met 
Kolina; 4e P. v. d. Linden, Oisterwijk, 
met Oisterwijki 5e Adr. Peijnenburg,
Haaren, met Iltonso; 6e W. v. d. Eert
weg, Son; 7e J. van Kasteren, Boxtel, 
met Hadina. 

Individuele dressuur, licht: te C. v. 
Rooij, St. Mich.-Gestel, met Iralie; 2e 
W. v. d. Bruggen, Den Dungen, met
Corry; 3e C. Simons, Helvoirt, met
Ilzena; 4e J. Op 't Hoog, Moergestel,
met Willy; 5e J. Verhoeven, Helvoirt,
met Ingrid; 6e M. Vermeer, Haaren,
met Sjakkie, 7e C. v. Boxtel, Haaren,
met Córry; 8e A. v. Mensvoort, Berkel
Enschot, met Dora; 9e W. v. Mensvoort
Liempde, met Bennie en M. Bekkers,
Olland, met lrella.

Individuele dressuur, middel: te J. 
Kroot, Diessen,· met Willy; 2e J. v. d. 
Pas, Haaren, met Ineke; 3e P. v. Bal
kom, Helvoirt, met Hans. 

Individuele dressuur, zwaar: te J. Soet
hout, Oirschot, met Zwartjan; 2e A. v. 
Gerven, Oirschot, met Tactela; 3e A.
Hofhuizen, Moergestel, met Willy; 4e 
A. v. Gestel, Diessen, met Huzannie;
5e P. v. Alfert, Haaren, met Ato; 6e A.
<le Brouwer, Tilburg, met King; 7e M. v.
Breugel, Gemonde, met Kees.

De Shetlandse Pony's, gereden door de 
kinderen was ook een leuke attractie. 
Hierin behaalde: 1 e pr. Theo v. Laar
hoven; 2e Jacqueline Kurstjens; 3e A. 
v. d. Sloot; 4e N. de Leijer; 5e TI1.
Meijs; 6e Harrie van Hel voort.

De aangespannen Hackney's, snelle En
gelse ·dravertjes, trokken ook heel bij
zonder c!e aandacht van het publiek. 

Als slot kwam het Springconcours. 1 e 
pr. Adr. Jansen, Oisterwijk, met Bobby; 
2e J. v. Roessel, Tilburg, met Guvolka; 
3e C. v. Rooij, St. Mich.-Gestel, met 
Iralie; 4e J. Vermelis, Tilburg, met Ha
varia; 5e A. Danen, Den. Dungen, met 
Hans; 6e A. de Brouwer, Tilburg, met 
King; 7e H. Timmermans, Best, met 
Blacky, 

Gesprek van Vanavond 
Hebt U zich. al wel eens een idee ge
vom1d van Amerika. Een droombeeld 
van rijkdom, luxe, nieuwigheidjes, ge
zelligheid en comfort, zoals men dat alle
maal in deze gestroomlijnde wereld kan 
vinden? 
Werkelijk, Uw voorstelling van zaken 
kan zo fantastisch niet zijn of ze lijkt 
nog w,el wát op de werkelijkheid. Bedenk 
maar eens, dat men in Amerika niet 
eens tot de gegoede kringen hoeft te be
horen om in het bezit te zijn van een 
,,eigen" huis, een frigidaire, een auto, 
een televisietoestel, 2 radio's (één voor 
de ouders en één voor de kinderen) enz. 
En voor de vrouwen is het er al heel 
gemakkelijk. ,,De was" krijgen ze voor 
een kwartje droog thuis. Is me dat een 
paradijs! Daar komt het dienstboden
vraagstuk niet eens aan de orde. Als 
de vrouw maar zorgt voor de geregelde 
afbetaling- van al die heerlijke "gemaks
instrumeriten" (alles wordt er op afbe
taling gekocht!) dan behoeft ze zich over 
het huishoudelijk werk niet druk te ma-

• ken. Eten doet men in een bar en kin
deren ...... nu ja . . .... Neen, ze behoeft
alleen maar te zorgen, dat er genoeg
geld binnenkomt en daarom gaat zij nog
werken als ambtenares, typiste, winkel
juffrouw of dienstbode.
En er is geen enkele reden om bang te
zijn, dat men na werktijd niet meer in
de winkel kan, want Amerika heeft zijn
grote warenhuizen of "markets" die dag
en nacht open zijn en waarin zelfs de
gehele Zondag gewerkt wordt.
Is dat eventjes een rijstebrijberg voor de
modem-voelende vrouw!
Jammer, dat men er zo gauw doorheen
is en dat aan het andere eind een grote
werkloosheid U tegen grijnst.
Want hoe gek het ook moge klinken:
In de Ver. Staten heerst zo'n grote
werkloosheid, dat alleen ervaren oude
rotten nog een kans hebben en onge
schoolde arbeiders gewoonweg niet aan
bod komen.
Neen, nuchtere kaaskop, verlustig je
maar liever niet in de schone schijn,
die Uncle Sam ten toon spreidt en blijf
maar stevig met beide benen op Neder
landse grond staan. Want alles heeft
zijn betrekkelijkheid. Ook het wonder-
lijke Amerika ..... . 

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek is IN d.e kerk,
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Drievuldigheids-Zondag 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwai-t 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Ho9g
mis, die wordt opgedragen voor de Ie-

KORT VERHAAL 

STIL "GELUK 
Ergens in het Hrabantse land rukt de 
galm van de doodsklok een dorpke uit 
zijn landelijke rust. Het werk valt stil, 
mensen komen naar buiten en op dat 
ogenblik beheerst de vraag "Wie?" elke 
dorpeling. ,,Mieke de Bie uit het Ouwe
vrouwkes-huis is gestorven". Veel be
roering verwekt dat nieuws niet. De 
dood van sukkeltjes als Mieke pleegt 
men doorgaans te begroeten met. het 
berustende: Ze is goed af. En dat zal ze 
ook wel geweest zijn. In de laatste maan
den had haar immers maar een verlan
gen bezig gehouden: naar Onzelieveheer 
te gaan. Hoe komt zo'n verlangen zich 
onweerstaanbaar meester maken van 
een ouwe ziel! Och ge kunt dat begrij
pen als ge Mieke's leven zo'n beetje van 
nabij_ hebt mogen v9lgen. 
Lang geleën was Mieke getrouwd met 
'ne degelijke, oppassende mens. Uit dat 
huwelijk waren vier kinderen voortge
komen. Twee ervan waren al heel vroeg 
gestorven. ,,Onzelieveheer zal dat wel 
zo gewild hebben" zou Mieke bij het 
zien van oeW' vragende blikken gezegd 
hebben. Twee hadden hun sobere leven 
mogen delen: een zoon en een dochter. 
D'n eerste was missionaris ge¼'.orden. 
Ja, dat was niet zonder offers gegaan. 
Maar een priesterroeping maakt zelfs 
arme mensen rijk, en met dat gevoel van 
innerlijke rijkdom was vader dan ook 
kort na de priesterwijding gestorven. 
De dochter, die was na hare trouw met 
ene schilder in de stad gaan wonen. Die 
was al gauw in de kinderen en in de 
zorgen komen zitten. En zoals dat ge
woonlijk - gaat, voor moeders bleef er 
toen weinig tijd meer over. Jazeker, ze 
was moeders nog wel eens in het Ouwe
vrouwkes-huis op wezen zoeken en met 
Kerstmis en zulke dagen stuurden de 
kleinkinderen wel eens ene kaait naar 
Opoes. Maar toch, daar in Mieke's bin
nenste was toch die stille pijn gekomen, 
die wel elke moeder zal voelen opko-

men, als ze haar dochter, dat bloed
eigen kind, dat ze zo pront heeft groot 
gebracht, zo langzaamaan van zich af 
voi:lt groeien. 
Och, ze wilde dat wel begrijpen, maar 
die innerlijke pijn had ze toch nooit 
helemaal weg kunnen denken. 
Nee, dan was dat met "de Pater" alle
maal veel anders, schoon die toch veel 
verder was weggedaan: Afrika. Hij had 
haar wel eens uitgelegd hoe heel ver 
weg dat eigenlijk wel was. Maar toch 
was die wezenlijk altijd veel dichter bij 
haar gebleven. Ze wist; dat zij voor 
hem 't allerliefste was gebleven. En ge
mist had ze hem dan ook eigenlijk nooit, 
behalve dan in die laatste jaren, dat ze 
zich zwakker was gaan beginnen te 
voelen. Toen was dat verlangen geko
men hem nog eens te mogen zien. Dat 
verlangen was allengs heel sterk gewor
den, ja op het laatst was ze, eerlijk 
gezegd, mirakels bang geweest om te 
sterven. 
Toen was hij gekomen, na 10 jaar in de 
missie te hebben gewerkt. Niet voor 
lang, maar dat deed ook minder, want er 
was een gelukkig en tevreden gevoel 
over haar gekomen en· als ze zo op een 
stil uur bij de kachel zat, dan kon men 
er haar dikwijls op betrappen, dat ze zo 
maar stil voor zich uit zat te lachen. 
Zo'ne zelfde lach als waarmee ze nu ge
storven is, waarmee ze de doodsklokken 
begroet, die het einde van zo'n eenvou
dig leven aankondigen. Zo eenvoudig en 
toch zo ontroerend schoon. 
Ergens in de missie draagt een priester 
een H. Mis op tot een bijzondere 
intentie. 
Geen van de zwarten zal wel gedacht 
hebben, dat in dat H. Misoffer de dank 
lag van een zoon voor zijn ouders, die 
hem door hun heilige soberheid in staat 
gesteld hadden hier het Licht te 
brengen. 

vende leden van de Broederschap . van 
het H. Bloed,' terwijl de H. Mis van 9 
uur wordt opgedragen voor Jo Bergman 
vanwege neefs en nichtjes. Vandaag gaat 
in alle H.H. Missen de te schaal voor 
het seminarie, terwijl de 2e schaal wordt 
gehouden voor de bijzondere noden van 
het Episcopaat. In de Hoogmis gaat de 
schaal voor de H. Bloedprocessie. 
Na de Hoogmis zal de H. Bloedprocessie 
op luisterrijke wijze trekken door . de
straten van Boxtel, welke processie 
wordt besloten door de zegen met het 
Allerheiligste in het processiepark, 
waarna gezongen wordt: Looft Uwen 
God alle tongen en talen. Na de pro
cessie zal er in de kerk gelegenheid wor
den gegeven om de H. Bloeddoek te 
vereren. Wij willen onze parochianen 
verzoeken, om zo veel mogelijk de vlag 
uit te steken. Tevens willen wij het H. 
Bloedspel ten zeerste in uwe aandacht 
aanbevelen. 
Donderdag a.s. feestdag van Sacraments
dag, De H.H. Missen zijn alsdan om half 
7, half 8, half 9 en om half 10 de Hoog
mis. Des avonds 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 Anna van Oerle-v. d. Ven; z.a. 
gel. mndst. voor Maria van Ham-van 
Erp; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Ger,,rda van Berkel-Traa te Veghel 
ovc:rleden; om half 8 gel. jrgt. voor 
Theodorus v. d. Sande; z.a. gel. H. Mis 
voor Leo nardus van Oers; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis uit dankbaarheid; om half 
9 gel. H. Mis ter ere van de H. An-
tonius, 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adriana v. d. Hagen-v. d. Ven; 
z.a. gel. mndst. voor Jacobus v. d. Broek;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Petrus
Martinus Vocts vanwege de R.K.B.B.
om half 8 gel. jrgt. v.oor de overleden
familie Kuypers Heymans; z.a. gel. H.
Mis voor Cornelis van Kessel vanwege
de R.K. Gildenbondsharmonie; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Elizabeth Pee
ters-Maas vanwege haar kleinkind; om
half 9 gel. jrgt. voor Petrus Hoek.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Cornelis v. d. Besselaar; z.a. 
gel. jrgt. voor Maria van Eyndhoven
Schelle; H. Hartaltaar gel. H. Mis ter 
ere van de H. Gerardus; om half 8 gel. 
H. Mis voor onze jongens in Indië van
w�ge Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
H. Mis voor Johannes Wagenaars te Ge
monde overleden; H. Hartaltaar gel.
jrgt. voor Adriana v. d. Sande-Karsse
makers; om half 9 gel. H. Mis voor
F.lizabeth van Kleef.
DONDERDAG: feestdag van Sacra
mentsdag zijn de H.H. Missen om half 
7, om half 8, om half 9 en oni half 10 
de Hoogmis, die wordt opgedragen voor 
een bizondere intentie. De H. Mis van 
half 8 wordt opgedragen voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Anna van Oirschot Sche.epens; z.a.
gel. mndst. voor Christina v. d. Heuvel; 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Maria
van Boxtel-Leermakers; om half 8 gel.
jrgt. voor Catharina v. d. Sande-v. d.
Griendt; z.a. gel. mndst. voor Jo Berg
man; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Maria Koene-Grillis te Loosduinen over
leden; om half 9 gel. H. Mis tot bizon
dere intentie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor de overleden familie Prick op 
de Laak; z.a. gel. H. Mis tot bizondere 
intentie; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Anna van Liempdt; om half 8 gel. jrgt. 
voor de overl. familie Kuypers-Heymans 
z.a. gel. H. Mis voor Frederica Looij
mans-Peeters vanwege de buurtvereni
ging; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Jo
Bergman vanwege het personeel van de
Raad van Arbeid; om half 9 gez. mndst.
voor Johanna Smits-Zevens.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagellijks, behalve Donderdag, gcl .H.
Mis tot bizondere intentie. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen: Christianus Bergman uit 
deze parochie en Maria van Helvoirt uit 
de parochie van het H. Hart; Martinus 
Maria van Beurden uit deze parochie en 
Clasina Antonia Oudejans, won. te Uit
geest; Henricus Johannes v. d. Hoogen 
uit deze parochie en Johanna Petronella 
den Otter uit Vught; Albertus Cornelis 
van Schijndel uit deze parochie en Jo
hanna Jacoba Alida Beekes uit de par. 
van de H. Dyonisius te Tilburg; Fran
ciscus Nicolaas Vugts, geb en won. te 
Helvoirt en Maria Cornelia van Breugel 
geb. en won. in deze parochie, waarvan 
heden de 2e afkondiging geschiedt. De 
gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen, waarin niet is ge
dispenseerd, ten spoedigste aan de Pas
toor bekend te. maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

te Zondag na Pinksteren, 12 Juni. 
Drievuldigheids-Zondag, vierdag 

van het Mirakel van het H. Bloed, 

met plechtige processie en hoog

mis in de St. Petruskerk. 

Zij die wonen aan de straten waarlangs 
de processie trekt, worden verzocht tij
dig de vlag uit te steken, en volgens 
aloud Brabants gebruik, ook andere ver
sieringen aan te brengen, zoals bij een 
H. Sacramentsprocessie behoort. Voor
'l'olgorde en opstelling van de stoet zie
Brabants Centrum en het speciaal pro
gramma.
Moge het zeker dit jaar een massale 
manifestatie worden van onze liefde 
en eerbied voor het H. Sacrament! 

De H. Missen alhier zijn om 6, 7, 8, 
kwart over 9, en om half 11 (ook lezen
de dienst!). De 1 e schaal gaat voor het 
Seminarie, welke collecte op verzoek 
van de bisschop ten dringendste in uw 
milddadigheid wordt aanbevolen. Z. H.

Exc. vraagt tevens uw gebed, opdat h�t 
God behage, vele en waardige priesters 
aan ons bisdom te schenken. 
De 2e schaal is voor de Bijzondere 
Noden. 
De bijeenkomsten van Santa Teresa en 
de Jongens H. Familie vervallen van
daag. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen in 
Indonesië, 
Maandag - feestdag van de H. Anto• 
nius van Padua, de bekende volksheilige; 
meest bekend als patroon van verloren 
zaken. 
Na de H. Mis van half 9 zal Maandag 
en Dinsdag de betaling van banken- en 
stoelenpacht plaats hebben in de 
sacristie. 
Verder herinneren we de leden van het 
Ouders-Comité aan de vergadering, 
welke morgen - dus Maandag-avond om 
8 uur in de Ark zal worden gehouden. 
Donderdag - H. Sacramentsdag: fees
telijke herdenking van de instelling van 
het H. Sacrament des Altaars. Daags 
tevoren is er tijdens de H. Missen ge
legenheid tot biechten. En Donderdag 
zijn dan de H. Missen om 6, 7, 8 uur, 
en om kwart over 9 de Hoogmis. Des 
avonds om•half 8 plechtig Lof met pre
dikatie. Verder gedurende het octaaf 
iedere avond Lof om half 8. 

Vrijdag - om 8 uur repetitie van de 
zangeressen van de meisjes H. Familie. 

ZONDAG: 6 uur Ld. tot zekere in
tentie (G.); 7 uur Ld. tot het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 
uur Ld. voor Henricus van der Meyden, 
vanwege de Broederschap van het H.
Bloed; kwart over 9 Ld. voor Maria de 
Louw-van Liempt, vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; half 11 Ld. voor 
Petrus Baayens, vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed. 

MAANDAG 13 Juni: 7 uur pl. I. m. 
voor Catharina Coverde-Vermeiren; 
Maria-altaar I.m. voor Hendricus van 
Drunen; Familiealtaar I.m. voor Wilhel
mus Versantvoort; kwart voor 81.m. voor 
Jacobus Cuppen; zijaltaar Ld. ter ere 
van de H. Antonius uit dankbaarheid; 
half 9 gez. d. voor de heer Adrianus 
Ruys, te Schijndel overleden. 

DINSDAG 14 Juni: 7 uur l.d. voor 
Jacoba van der Meyden-van de Pas; 
zijaltaar l.d; voor Willibrord van Zee
land; kwart voor 8 Ld. voor Lies de 
Kort-v: d. Elst, vanwege 'n vriendin; 
zijaltaar I.m. voor Adrianus Henricus 
Dank ers; half 9 Ld. voor de overledenen 
van de familie van Geldrop en Eras; 
half 10 gez. huwelijksmis.

WOENSDAG 15 Juni: 7 uur Ld. v. 
Jan van de Nosterum; Maria-altaar I.m. 
voor Willem van Dongen; Familiealtaar: 
I.m. voor Wilhelmus Joannes van Eynd
hoven; kwart voor 8 l.d. voor Johannes
Wagenaars, te Gemcindè· overleden; zij
altaar Ld. tot spoedig herstel van 'n
zieke; half 9 I.m. voor Jan Cornelis
de Bie.

DONDERDAG 16 Juni: 6 uur Ld. tot 
zekere intentie (G.); 7 uur Ld. tot het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; Maria-altaar Ld. voor Rosalia 
Hermes-Schüller; Familiealtaar Ld. voor 
Piet Voets, vanwege zijn vrienden; 8 uur 
1.d. voor Adriaan Kuypers; kwart over 9
de hoogmis voor Constant van Kleef, 
vanwege de buurt. 

VRIJDAG 17 Juni: 7 uur pl. L m. 
voor Piet Baayens; Maria-altaar l.d. 
voor Piet van Pinksteren te 'Bandoeng 
overleden (vanwege verloofde); Fami
liealtaar I.m. voor Adrianus Willems; 
kwart voor 8 Ld. voor Adriaan Kuypers; 
zijaltaar Ld. voor Piet Voets; half 9 Ld. 
voor Piet Baayens. 

ZATERDAG 18 Juni: i uur Ld. voor 
Jos. van Susante en Karel v, d. Ven; 
zijaltaar l.d. voor overleden ouders; 
kwart voor 8 1. d. voor de overleden 
leden van het personeel der fim1a H. J. 
v. Susante; Maria-altaar l.d. voor Jan
van Susante-Spierings; Familiealtaar Ld.
tot bijzondere intentie; half 9 l.j. voor
Petronella de Bie-Schones; half 10 pl.
gez. d. met assistentie, uit dankbaarheid;
half 11 : gez. huwelijksmis.

, PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.

H. Drievuldigheids-Zondag

ZONDAG: half 8 i-1. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adriana, hsvr. van Henricus Geerts. 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus v. d. Rijdt en Adriana de hsvr. 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Christiaan 
v. Esch, Wilhelmina de hsvr. en Maria
de dochter; half 10 gezongen huwelijks
mis.

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
v. Esch-v. d. Schoot.

DONDERDAG: Sacramentsdag; half 8 
H. Mis voor het welzijn der parochie;
10 uur jrgt. voor Christiaan v. Kempen

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Clasina 
hsvr. van Christiaan v. Kempen. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Raaijmakers en Maria de hsvr. 

Deze week zullen geschieden: 

Maandag mndst. voor Adrianus v. d. 
Ven; mndst. voor Josephus Musters. 
Dinsdag mndst. voor Cornelia Brams. 
Woensdag H. Mis voor Adriana v. d. 
Linden, broederschap H. Willibrordus; 
Adriana v. d. Linden, Broederschap H.
Teresia. Donderdag H. Mis voor Joan
nes Wagenaars, Lev. Rozenkrans. Vrij
dag H. Mis Joannes Wagenaars H. Hart, 
H. Mis Joannes Wagenaars, Hakendo
ver. Zaterdag H. Mis Catharina v. d.
Besselaar vanwege de kleinkinderen. H.
Mis voor Catharina v, d. Besselaar v.w.
de Kleinkinderen.

Verzending 

Indië-Abonnementen 
Van verschillende abonné's, die een 
abonnement voor hun zon in Indonesië 
genomen hebben; ontvingen wij klach
ten over de onregelmatige ontvangst 
van Brabant's Centrum. Enkele militai
ren zouden het blad in het geheel niet 
ontvangen hebben, andere zouden het 
weer via de zeepost gekregen hebben, 
enz. enz. - Wij kunnen echter verzeke
ren, dat Brabant's Centrum elke week 
stipt op tijd en per luchtpost wordt 
verzonden, zodat het verwijt ons niet 
treft. 
Zij die er de voorkeur aan geven zelf 
het blad in twee gedeelten in een enve
loppe te verzenden, gelieven ons . dit 
even mede te delen, waarna wij de ver
zending van betreffend abonnement stop 
zullen zetten. 

DE ADMINISTRATif:.. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

H. Drievuldigheids-Zondag
12 Juni 1949.

H. Drievuldigheids-Zondag: 7 uur H.
Mis tot intentie v. d. parochianen; half
9 H. Mis uit dankbaarheid ter ere v. d.
H. Jozef; 10 uur gez. mndst. voor
Leonarda Cornelia Renders. De eerste
schaal is voor de opleiding tot priesters
op ons Bisschoppelijk Seminarie; de 2de
schaal is voor B.N. Om half 6 Lof met
rozenhoedje om Gods' zegen te verkrij
gen over Orion en de kapel van Sta
pelen.

MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur mndst. voor Theo
dorus Huyberts. 

DINSDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; 8 uur gez. 
mndst. voor Maria Maas-v. d. Langen-
berg. 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis v.w. de 
kinderen voor Gerard Leyten; 8 uur 
mndst. voor Gijshertus v. Beers. 

DONDERDAG, H. Sacramentsdag, 
devotiedag, waarop de H. Diensten zijn 
als op Zondag; 7 uur H. Mis tot inten
tie v. d. parochianen; half 9· H. Mis tot 
intentie v. d. leden der Godvruchtige 
vereniging ter ere v. d. H. Theresia. 
10 uur gez. mndst. voor Johanna An
tonetta v. Beers. De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk, de 2de voor de 
St. Pieterspenning, half 6 Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen te verkrij
gen over het H. Jaar. 
VRIJDAG: 7 uur wekenjkse H. Mis 
voor Mej. Anna Maria Peijnenburg-v. 
d. Sande; 8 uur jrgt., waarbij de kerk
met 'n kaars wordt vereerd voor Anto
nia Schelle-v. d. Ven.

ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes 
y. d. Linden en Johanna Leenders hsvr.;
8 uur H. Mis voor Antonius Voets te 
's Hertogenbosch overleden, voor wien 
ook 30 dagen de gebeden worden ver
zocht. 

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. 
Elders zullen geschieden een wekelijkse 
H. Mis voor Theodorus Huyberts, in
Indonesië overleden.

In deze week zullen de leden van ons 
parochiaal Kerkbestuur de niet aange
slotenen aan de boterfabriek in de gele
genheid stellen de botergelden te ver
zorgen en af te dragen van een pond 
boter per koe. Daardoor kunnen zij de 
lasten aan de oprichting van onze 
parochie verbonden, vervullen. Moge 
eenieder, wie zulks aanbelangt, hieraan 
voldoen. 
Door het H. Doopsel zijn kinderen van 
God geworden: Adrianus v. Esch, Jo
hannes v. d. Loo, Antonius de Bie, Ge
rardus Geurts. Moge God hen bewaren. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 

LIEMPDE. 

Drievuldigheids-Zondag 
12 Juni 1949. 

ZONDAG, Feestdag der H. Drievuldig
heid: half 7 l.j. voor Ger. v. d. Boer; 
8 uur I.m. tot welzijn der par.; 10 uur 
z.j. voor Corn. de Laat; 3 uur Lof,
daarna jongens-congregatie.

MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Adr. 
Y. Abeelen; half 8 z.j. voor Augustinus
Lodewijks en Maria de hsvr.; 8 uur l.j.
voor Johanna Ger. v. d. Boer.

DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
v. d. Biggelaar; 8 uur I. mndst. voor
Hendrica Frans v. Eyndhoven; 10 uur 
plechtige huwelijksmis. 

WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Joh. v. d. Sande; half 8 1. mndst. voor de 
Wed. Johanna Maria Theod. v. d. Mey
den; 8 uur l.mndst. voor Adr. v. Berkel. 

DONDERDAG: feestdag van het H. 
Sacrament, geen verplichte feestdag; 
half 7 I. mndst. voor Joh. Bakx; half 8 
I.m. tot welz. der par.; onder . deze H.
Mis predikatie en zoveel mogelijk al
gem. H. Communie der parochianen, uit

' 



te delen door de pastoor; 10 uur z.j. 
voor Theod. v. d. Meerakker; 3 uur 
plechtig Lof met processie; uitstelling 
van het Allerh. 's morgens om 6 uur. 
Woensdag nam. biechthoren als op Za
terdagen. 

In de Kapel der Eerw. Zuster,s: 
Maandag 7 uur I.m. voor Maria Jan 
Maas. Dinsdag 7 uur I.m. tot bijz. int. 
Woensdag, Donderdag en Vrijdag 7 uur 
I.m. voor Joh. v. d. Biggelaar. Zaterdag 
7 uur I.m. voor Wed. Hendrica Theod.
de Beer te Son overl. Zondag 7 uur 
I.m. voor Anna Adr. de Beer.

zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Woensdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. 
Donderdag: Sacramentsdag, H.H. Dien
sten als op Zondag. 

WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Marti
nus Verbruggen en Anna Maria v. d. 
Steen hsvr.; 8 uur jrgt. voor Waltherus 
van Beers. 

in Boxtel is er deze middag in onze . 
kapel geen _vespers en lof. 
Maandag: Feest van de H. Antonius. 
Om ï uur gezongen H. Mis. Om 8 uur 
Lof. 

VRIJDAG: 7 uur l.j. voor Lamb. v. Ger
wen; half 8 z. j, voor Hendrica Theod. 
v. d. Meerakker; 8 uur l mndst. voor
Anna Weymer. 

Zondag a.s. om 3 uur plechtig Lof met 
processie v.w. het Sacramentstriduum. 
Deze Processie zal dit jaar voor het 
eerst buiten het kerkgebouw gehouden 
worden. Nadere bijzonderheden zullen 
Zondag a.s. bekend gemaakt worden. 

DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Jo
hanna van Beers-v. Elderen; half 9 jrgt. 
voor Petrus van Oers; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 

Woensdag om 8 uur 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 
plechtig Lof en processie in de tuin. De 
bruidjes die aan deze processie willen 
deelnemen kunnen zich vandaag om half 
5 aanmelden bij de Witte Zusters op 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH.
ZATERDAG: 7 uur l.j. Christina v. 
Gerwen; half 8 z.j. Gerardus v. Eynd
hoven; 8 uur I. mndst. Martinus v. 
Drunen. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur I. mndst. voor Gerardina 
v. d. Koevering; 10 uur z.j. voor Anna
Catharina Ger. v. Eyndhoven. 

Eerste Zondag na Pinksteren. 
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 en voor de 
nieuwe glas- in lood-ramen. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Petro
nella v. d. Laak-v. d. Coevering te Box
tel over!.; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 

VRIJDAG: 7 uur . jrgt. voor Cornelia 
van Oers-v. d. Braak; 8 uur H. Mis voor 
over!. Familie v. d. Hoogen-Hartjes. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Adria
nus Verhagen; 8 uur H. Mis voor over!. 
Familie v. d. Hoogen-Hartjes. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis Albertus van Rulo. 
H. Mis Henricus van Rulo.

St. Monica. 
Vrijdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 

Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur
algem. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Vrijdagmorgen 
om 8 uur, de meisjes 's nam. om 1 uur. 

Na de middag om 3 uur Lof met rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
5de, 6de en 7e leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 

MAANDAG: 7 uur jrgt, voor Anna v. 
d. Bruggen; 8 uur H. Mis voor Petro
nella v. d. Laak-v. d. Coevering te Box
tel overl. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Petronella 
van Uden; 8 uur H. Mis voor Albertus 
van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
DINSDAG: 7 uur voor Martina Boers 
vanwege het Apostolaat des Gebeds. 
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de 
Voortplanting des Geloofs; half 8 voor 
Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 

Zr. LINSEN, 
VERLOSKUNDIGE 

zal vanaf Woensdag 15 Juni 
van 6 uur tot 7.30 uur n.m. 
spreekuur houden in het Zie
kenhuis, Duinendaal. 

Met grote vreugde en dank
baarheid geven wij U kennis 
van de geboorte van ons 
dochtertje, dat bij het H. 
Doopsel de namen ontving: 

Marianne, 
Hendrika, Elisabeth 

Wij noemen haar: 
JEAN NEK E. 

A. H. v. Geffen. 
J. v. Geffen-v. Drunen.

Ambarawa, 4 Juni 1949. 
Midden-Java N.O.1. 
Mede namens onze kinderen 
en familie betuigen wij langs 
deze weg onze HARTELIJKE 
DANK aan het Feestcomité, 
alle buurtbewoners van de 
Bossche  weg, Geestelijken, 
vrienden en kennissen, voor 
de grote belangstelling die wij 
mochten ondervinden bij ons 
Gouden Huwelijksfeest, dat 
voor ons onvergetelijk is ge
worden. 
J. v. d. Ven
H. v. d. Ven-v. d. Lievenoogen
Boxtel, Bosscheweg 131. 
Getroffen door de buitenge
wone belangstelling, onder
vonden bij mijn terugkeer uit 
Indonesië, breng ik U allen, 
ook namens mijn ouders, mijn 
diepgevoelde DANK. 

Sold. te kl. 
JOS. VAN RUN 

Te koop: een toom biggen bij 
P. v. d. Made, Langenberg 23.
Twee percelen gemest hooi
gras te koop bij Frans van de 
Meyden, Tongeren 62. 
Een dragend varken te koop 
bij Hendr. v. d. Meijden, 
Luisel 20, Boxtel. 
Te koop: bij Kinderen P. van 
Oers A 70, Esch, een perceel 
hooigras nabij De La Salie. 
Te koop: Een perceel hooi
gras. M. Timmermans, Mun
sel 28, Boxtel. 
Te koop: in goede staat zijn
de kleinbeeld-camera, lens
sterkte 4,5. Tegen sterk ver
minderde prijs, Inlichtingen: 
Foto-Atelier Janssen, Boxtel. 
Te koop gevraagd een kinder
wagen. Brieven onder nr. 75, 
Molenstraat 19. 
Ter overname: spiegels, salon
tafel, bloemtafels, stofzuiger, 
div. keukengerei, kleine ge
bruiksvoorwerpen, enz. 
Bevr. Leenhoflaan 6, alhier. 

Te koop: dragend varken, 
bijna aan telling, bij Karel 
van Breugel, Nieuwstraat 134. 
Te koop: maaimachine met 
koren-apparaat en twee ooi
lammeren. 
P. van Eert, Lennisheuvel 10.
Te koop: Transportfiets, als 
nieuw, damesfietsje en Heren
fiets. Bosscheweg 24. 
Te koop: vers gekalfde vaars, 
keuze uit twee. Ook te ruil 
op jong vee. Van Kasteren, 
Oirschotseweg 27. 
Verloren: Zilveren rozen
krans in bruin zakje. Terug te 
bezorgen Molenstraat 19. 
Te koop: een Velo handwas
machine met wringer, z.g.a.n. 
wegens aanschaffing van elec
trische machine. Aan hetzelfde 
adres gevonden een jongens
jas, 10 jaar, tegen adverten
tiekosten terug te bekomen. 
H. Jacobs, Kleinderliempde 26.

• Gevraagd: een Werkster voor
Vrijdags of Donderdags. Be
vragen: Molenstraat 19. 

Landarbeidersbond 

,.St. Deusdedit" 

Aanstaande Zaterdag 11 Juni 
is er tussen 3 en 5 uur 
gelegenheid voor 

inlevering der laatste 
vacantiebonnen bij : 

W.denDekker
Nieuwe Kerkstraat 16a 

Zr. LINSEN :Dames! 
Breukelsestraat 3, Boxtel 
kan U voortaan alle 

CORSETMODELLEN 
en BUIKBANDEN 

laten zien en aanmeten en U 
alle gewenste inlichtingen ver
schaffen over de degelijke en 
prima passende CORSETTEN 
en BUIKBANDEN van: 
VAN MAAREN's Corsettenbedrijf 
• 'S,HERTOGEN BOSCH.

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 3'.2 

Telefoon 51'.2 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

BOERENLEENBANK 
De Spaarbo ekjes 

van de  Boerenleenbank 
kunnen wederom 
worden afgehaald 

op de vastgestelde zitdagen. 
ZATERDAG 11 JUNI is . de 
Bank GESLOTEN. 

Wenst U een degelijk 
en goed passend 

MAATCORSET? 
Wendt U dan tot onder• 
staand adres. Ook aan 
huis tè ontbieden. 

M. A. v. d, Aa-v. d, Boogaard,
Stationsplein 9:

Mevr. KONING, Stations• 
weg 4, 's•Hertogenbosch, 
vraagt in haar gezin met 4 
kinderen, een flinke 

R. K. �ienstbode, 
voor dag en nacht. Niet he• 
neden 18 jaar. Kindermeisje 
aanwezig. 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel, 

• zal
PUBLIEK VERKOPEN 

te Liempde op DINSDAG 14 
Juni 1949 voorm. 10 uur voor 
en ten huize van de Heer P. 
W. Bakx, Klein Hoekje A 140
om contant geld: 
zeefmolen, bietensnijder, big
genmand, kisten, kuipen, zak
ken, beugels, kettingen, land
bouwgereedschap, kast stoe
len, beelden, schilderijen, enz. 
Bezichtiging een uur voor de 
verkoping. 

Ned. Kath. Schildersschool "St.Lucas" te Boxtel. 

, Aanmelding nieuwe leerlingen. 
Als leerlingen kunnen worden ingeschreven: zij die de leeftijd 
van 18 jaar hebben bereikt, in het bezit zijn van het A.B.S. 
dag- en avondschool getuigschrift of een hiermede gelijk
staande ontwikkeling bezitten. Zij moeten twee jaar in de 
praktijk werkzaam zijn geweest. 
Schriftelijke aanmelding: BURGAKKER 5, BOXTEL, waar
na de Directeur de aangemelde leerlingen persoonlijk zal 
bezoeken. 

BEKENDMAKING 
Door het Bestuur van de R.K. Jongensschool voor U.L.O. 
zal op '.23 Juni 1949, des voormiddags om 11.30 uur, in het 
betreffende schoolgebouw, gelegen Burgakker 4, alhier in het 

OPENBAAR WORDEN AANBESTEED: 
het verbouwen van de R.K. Jongensschool 
voor U.L.O. met bijkomende werkzaam� 
heden, gelegl.!n _Burgakker 4, Boxtel. 

het verbouwen van de R.K. Jongensschool voor U.L.O. met 
bijkomende werkzaamheden, gelegen Burgakker 4, Boxtel. 
Bestek en tekening zijn vanaf 15 Juni 1949 verkrijgbaar ten 
kantore van de Dienst van Gemeentewerken tegen betaling 
van f 5,-. 
Hiervan wordt f 2,50 gerestitueerd bij inlevering in onge
schonden staat op de dag van aanbesteding. 

<;.eocaaqd: 

Meisjes voor de stikkerij 
en JONGENS ter opleiding in diverse 

afdelingen. 
J. B. v. d. WIEL, Schoenfabriek, Oisterwijk.

' 

'lla fmnnen wij U weec 

oollediq, Aelpen aan: 

Cocoslopers en 
Cocostapijt 
Prachtsortering in: "' 

� 

) 

1 
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50, 70 en 100 cm breed 

l_ . �.::. g�1;;;;�;ee

n 

c;;�;;�;;;;;�

ns 

200 X 300 • 165 X 240 • 140 X 180 

' 

> Verder :Cocos deurmatjes
Corridor matten en 
Ruige matten 

Een sortering als voor de oorlog. 

Zondag 12 Juni: Feest van de H. Drie
vuldigheid. Vanwege de grote processie 

• •  . .. Zomervreugde l 
ondervindt U eerst dan, wanneer 
Uw garderobe daarmede in over= 
eenstemming is. 

Onze collectie 

Zomerjaponnen 
wordt steeds met het nieuwste 
aangevuld en een keuze uit onze 
uitgebreide sortering is dan ook 
niet moeilijk. 

Prijzen reeds vanaf fl-.15,95 

F. ]. Witteveen
Rechterstraat 18, Boxtel. 

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

Nu het Zomer wordt 
brengen wij U een grote collectie 

Zomer==Artikelen. 
TWEKA BADCOSTUMES 
in diverse modellen en fraaie kleuren 
10,45 1'.2,95 14,90 18,55 
TWEKA HEREN SHORTS 

700, 8,95, 9,60 
MEISJES BADCOSTUMES 

7,90, 9,75 
JONGENS ZWEMBROEKEN 

3,35, 3,65, 4,40 
BADTASSEN 
BADMUTSEN 

'5,15, 6,50 
1,15, 1,95 

ZOMER TUINSTOELEN 
7,90, 9,75, 1'.2,75, 16,90 

Natuurlijk bij: 

6, êll.f!u.d.8oomf2ll.&ink 

BOXTEL 

- rJj _:IJIL .. ,,. 'S MORGENS BESTELD 
"°�"a, 'S AVONDS KLAAR. 

HORLOGE-REPARATIE: vlug en onder garantie, 
F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 
HORLOGERIE • OPTIEK • GOUD EN ZILVER 

Biezenmatten 
de goedkope vloerbedekking. 

maten: 
65 X 120 c.m. gekleurd . 3,25 
65 X 200 cm " 5,45 

115 X 180 cm " 4,55 
140 X 180 cm " . 5,90 
85 X 240 cm met rand 6,20 

140 X 180 cm " 4,90 
115 X 280 cm " 6,80 
100 X 300 cm " 7,00 

Oud= H ollands.e Blokmatten 
140 x 180 cm 
170 x 240 cm 
200 x 300 cm 

. . .  16,75 
. . . . .  27,50 

. . . 42,50 

F.]. Witteveen 
Woninginrichting = Boxtel 

Leden van de 

K. A.B. 
komt Zondag in grote getale op 
om deel te nemen aan de 

H. Bloed-processie.
Samenkomst na de Ho o g m i s 
Koppel-Bosscheweg, bij volg
nummer 14, groep B. 

-- Zie verder mededelingen in dit blad. 

Linnenfabriek W. J. v. Hoog�rwou & Zn. 
Prins Hendrikstraat 11, Boxtel 

ocaaqt POOC de spoelµij 

spoelsters 
of aankomende spoelsters. 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak ' 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Tuinstoelè·n 
met fleurige lopers. 

Zonder armleuning 6,90 
Met armleuning . . . 12,95 

15, 75 • 18, 75 

F. J. Witteveen 
Woninginrichting • Boxtel 

• Alle soorten Scheermesjes en Zepen

PARFUMERIE EN DAMESKAPSALON

M. J. VAN DEN BROEK
• BREUKELSESTRAAT 34 f

Juist ontvangen: 
Zeer fijne links geweven kousen f 3.40 
Zeer fijne kamgaren Herenstoffen 
Pracht witte en zwarte Japonzijde 
Gebloemde Zomerstoffen. 

P. v.d. VELDEN
Stationstr. 11, Boxtel. Sinds 1895. 

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

DagellJkse aanvoer ian Nieuwe Haring. 

VOS Stationstraat 44. Tel. 527 

Voor Brillen 
naar VAN 

en Uurwerken • 
VLERKEN.: 

Bosscheweg 17, Boxtel. Telefoon 479 

DE zaak met DE service. 
Wij helpen U desgewenst met een betalingsregeling, 
die aanpast aan de moeilijke tijdsomsta�digheden. 

Eventueel ruilen wij Uw oude stofzuiger in. 

1 

., 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Luisterrijke 
• • 

v1er1ng van het H. Bloed� Jubileum 

Plechtige Ommegang 
Wel zes eeuwen is het geleden, dat Eli
gius van den Aecker, op het Driekonin
genaltaar in de St. Petruskerk te Boxtel, 
de kelk omver stiet en wonderbare rode 
'l'lekken door corporale en altaardwaal 
zag trekken. Maar de H. Bloed-devotie 
heeft de eeuwen getrotseerd en men 
mag wel zeggen, dat ze thans sterker 
dan ooit leeft bij de Boxtelse mensen, 
die op Drievuldigheids-Zondag het H. 
Bloed-Jubileum op zo'n grootse wijze 
gevierd hebben. En meen nu niet, dat 
de feestelijke luister en praal, die in de 
geheel vernieuwde processie en het spel 
ten toon werden gespreid, enkel een 
kleurige uiterlijke vertoning was, want 
zoals al het schoons uit de processie 
zijn climax vond in het liturgisch ge
deelte, waarin Ons Heer werd meege
dragen, zo ook stond boven de uiterlijke 
vreugde van de mensen de beleving van 
het geloof. 

IMPOSANT BEGIN 
Wapperencle· vlaggen, �traatversie�hgen, 
crucifixen of Mariabeelden voor de 
vensters van de huizen tussen branden
de kaarsen en levende bloemen, gaven 
de mensen al vroeg een devoot-feestge
voel, dat nog verhoogd werd door het 
gebeier der klokken, die hen naar de St. 
Petruskerk riepen, waar Pastoor Van 
Besouw, geassisteerd door de Overste
van de Paters Assumptionisten en de 
Overste van· de Witte Paters, een plech
tige Hoogmis opdroeg. Ook hier bewaar
den frisse bloemen en wandversieringen
de feestelijke sfeer. ,,En waarom geen 
feest vanwege dit wondere gebeuren?" 
vroeg Pater van Eyck zich in zijn predi
catie af "Waarom geen H. Bloedfeesten, 
waarin openlijk en massaal, met veel 
pracht en praal getuigd wordt van ons 
katholiek geloof? Zijn wii, zoals anders
denkenden dat beweren, inderdaad te 
uitbundig in onze geloofsbeleving en 
zijn onze godsdienstoefeningen door al 
te yeel luister omveven? Het is ons werk 
te tonen, dat wij katholieken achter al 
dit feestbetoon nog de ware betekenis 
van ons geloof weten." 
Zo zag de feestpredikant het in deze 
drukke Hoogmis, die het begin vormde 
van de grandioze feestviering, die en
kele ogenblikken later verplaatst zou 
worden naar Boxtel's straten. 

DE - OMMEGANG

Sonoor klokgelui kondigde het aan
vangsuur aan van de processie, die niet 
alleen door geheel Boxtel, maar ook 
door de bedevaartgangers, die van hein
de en verre gekomen waren, met span-

ning werd afgewacht. Zou Lucas van 
Hoek het succes, dat hij in ·België te 
Mechelen en Scherpenheuvel geboekt 
had, kunnen prolongeren? 
Twaalf tromslagers openden de stoet en 
gaven met straf geroffel het statige 
rhythme aan, waarop de pro
cessie in de schier eindeloze 
trek (drie kwartier bijna!) 
langs de dichte mensenrijen 
trok_ Het was een indrukwek
kende kleurenpracht, die ons 
met de zwierige klederdrach
ten uit "gracielycker" tijden 
voor ogen getoverd werd. 
Allereerst waren daar de stoe
re vendelaars, met hun wap
perende purperen vendels, dan 
een lieflijke groep bruidies 
met gouden kroontjes, alsmaar 
bloemen strooiend op de weg, 
die nog honderden begaan 
moesten. Zeker, honderden 
moesten nog komen, maar 
Van Hoek  had het pleit 
reeds gewonnen. Iedereen was 
"weg" van dit processieschoon. Het 
kleurengamma van de Mariale grot>p gaf. 
een overweldigende indruk: witgesluier
de bruidjes met gouden sterrekes op de 
kragen (,,wiegend als fiere pinkster
blommen" zouden we Gezelle haast na 
willen zeggen); statieuze en charmante 
jonge vrouwen met korenaren en ctnii
ventrossen; de draagsters van het ,"1.ana
beeld, dat sinds onheuglijke tijd bewa1rd
wordt in het Vrouwengasthms van Mag
dalena van der Stappen op de Markt.
Veel tijd om onze bewonderin� op deze
groepen gericht te houden kregen we 
niet, want daar kwamen reeds de_ kin
deren, vrouwen, boeren en kriigers uit 
de heerlijkheden Boxtel en 1-1-rl.ier, ge
volgd door de baanderheren van deze 
oude Brabantse gebieden met hun gema
linnen, Dirk en Maria, Eligius en de Pas
toor, de schrijver, de koster, de mole
naar, de sp�elman, de schitterende rode 
engel en vele anderen, die de historie 
van het H. Bloed zo voortreffelijk weten 
te verhalen. 
Twaalf acolieten in rode sleeptogen 
met opstaande kragen en wijde mou
wen met gouden en rode banen, die 
de • wonderbare corporale in het H.
Bloedschrijn meevoerden, sloten dit 
nieuwe gedeelte van de processie, waar
van onze blikken slechts met moeite af
scheid namen. 
Doch het schouwspel was nog niet ten 
einde. Onderwijl de klokken hun feest
klanken kwistig over het devote Boxtel 
strooiden, trok de processie verder aan 
ons oog voorbij. We zagen wr,.:Y de
oude vertrouwde kern uit de stoet: De 
harmonieën, �ie de schooriste processie
marsen bliezen; verkenners, gidsen en 

welpen met hun 
fraaie totumstokken; 
de kajotsters en ka
jotters, de internen
van Duinendaal en 
St. Ursula; de zang
veremgmgen; de 
K.A.B. en K.A.V.,
de R.K. Boeren- en 
Boerinnenbond; de 
leden van St. Vin
centius en St. Eliza
beth; de 1-1. Familie 
met de vanen van 
St. Willibrordus, St. 
Lambertus, St. Fran
ciscus de H. Corne
lis en welke heiligen 
al niet meer. 
De liturgische groep 
werd - hoe kan 
het anders - ge
opend door de suis
se en gesloten door 
het Allerheiligste. 
In deze groep trof
fen we weer het 
wezenlijke proces
siebeeld aan van 
zusters, broeders, 
priesters, studenten, 
de leden van de 
altaarwacht, misdie
naars. kerkmeesters 
en gemeentebestuur. 
Het is onaangetast 

gebleven en nog precies zoals in vroe
ger laren. 
Zo trok een ganse dorpsgemeenschap, nu 
eens zingend en biddend, dan weer stil 
en ingetogen door de vlaggende straten 
van Boxtel, langs de dichte rijen knie-

Begrijpelijk heerste er een spanning van 
verwachting onder de toeschouwers: Hoe 
zou het vervolg van het eerbetoon aan 
het Heilig Bloed van Boxtel uitvallen? 

Geschreven door Rector  H. Be ex. 
Wel, thans durven we met de 
honderden andere opgetogen 
toeschouwers te zeggen: Het 
spel heeft alle verwachtingen 
verre overtroffen. Rector Beex 
heeft zich ontpopt als een 
toneelschrijver van formaat, 
die weg weet met de mogelijk
heden van openluchttoneel en 
er slag van heeft op het be
vattingsvermogen van het pu
bliek te spelen. 

,;,, • ' » 
' 

"Toneel moet het gemoed 
van de toeschouwer weten te 
bewegen" zegt een oude stel
ling. De schrijver heeft dat 
begrepen, want rond de 
schaarse historische gegevens
weefde hij 'n verhaal, dat, on-

lende mensen, voorbij de schone versie
ringen, zoals we die op versàillenrl<" 
punten van de processieweg opmerkten 
en waarvan ons vooral opvielen het 
hoekje bij de Zwaanse brug, waar het 
wondere gebeuren in beeld was gebracht, 
en het mooie bloemperk met in het mid
den de kelk, op de Markt. 
Onder het plechtig-trage "Lauda Jerusa
lem, Dominum" tro� de stoet, aangevuld -
met 'n massa belangstellenden, naar het 
processiepark, waar vanaf het rustaltaar 
de zegen met het Allerheiligste werd ge
geven. Even baande de zon zich toen 
nog een weg door enkele wolkenflarden 
naar Gods lieve mensen beneden haar 
en zette alles nog eens in volle glorie, 
als wilde ze persé een machtig slot aan 
dit devote feest geven. 
Toen was de processie voorbij, doch de 
H. Bloedfeesten duurden voort. Om 4
uur werd op een prachtig plekje in het
park van Stapelen het H. Bloedspel ge
speeld, waarvan honderden toeschou
wers uit Boxtel en verre omtrek intens 
hebben genoten en dat mede reden gaf 
om van dit jubelfeest ter ere van de H. 
Eucharistie te zeggen: .,'t was schoon",
waarin dan alle mogelijke bewondering 
ligt opgesloten voor ontwerper, schrij
ver, regisseur, organisator en de vele, 
vele medewerkers. 

Het H. Bloedspel 
Bezijden het kasteel van Stapelen, onder 
majesteitelijke platanen en beukelaars, 
en tussen wat aanduidende decors, die 
de plaatsbepaling van het gebeuren ver
der aan de fantasie van de toeschou
wers overlaten, ging Zondag voor ruim 
1200 bezoekers de première van het H. 
Bloedspel, geschreven door Rector H.
Beex, geregisseerd door Kees Spierings 
en gespeeld door Boxtelse amateur
toneelspelers. 

FOTO'S.ATELIER VAN ELTEN 
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danks het tijdsverschil van vele 

eeuwen, doortrokken is van een geest, 
die ?.eer n;iuw V':'rbonden is rnet het 
volkseigene van nu. Dat is de grote ver
dienste van het H. Bloedspel. Maar er 
zijn nog tal van verdienstelijke bijkom
stigheden in dit stuk, dat breekt met 
vele geijkte toneelvormen en waarin aan 
de frisse, oorspronkelijke gedachte een 
ruime plaats is toebedeeld. 
Zo bezit de aanvang van het spel bijv. 
spontaniteit genoeg om al uw critische 
vooroordelen in de kiem te smoren. Ge
boeid zult ge zien naar de kinderen, die 
hun spel van alle tijden spelen onder het 
leuke wijsje: 

Hertog Jan zijn perdje, 
't heeft een biezen stertje, 
houten poten, 
kijk daar kommet aangezwierd, 
klip klap, klip klap, 
op de stenen van de markt, 
klip klap, klip klap, 
daar kleppen de klompkes hard. 

Het melodietje breekt echter af als 
Pastoor Gerard met zijn misdienaars 
uit de kerk komt om zijn hulppriester 
Eligius van den Aecker te gaan bedienen. 
Men hoort door de luidspreker dan de 
biecht van de stervende priester, welke 
het verhaal inhoudt, dat zich vervolgens • 
in 12 kleurige, boeiende en sterk afwis
selende taferelen, vol middeleeuwse lief
desromantiek, bloedige strijd tussen twee 
aloude Brabantse gebieden, levensblij
heid en levenstragiek, voor ons oog 
ontrolt. 
Het verhaal bezit een sterke climax, die 
niet zoals we vreesden al halverwege het 
stuk bij het wonderbare gebeuren ein
digt, doch doorgaat 
tot het hoogtepunt 
van Eligius tragiek, 
wanneer de rode 
engel aan de ver
twijfelde priester en 
ons de grootheid 
van Christus Offer 
toont, als hij zegt: 
Gij allen, die van 

't spel genoot, 
wie heeft er nooit 

misdreven? 
Wie werd er nooit 
van schaamte rood? 
0 't kostbaar Bloed, 

dat God vergoot 
dat moet ons veel 

vergeven. 
Geregiseerd door 
Kees Spierings. 

Zo eindigt dit zin
rijke spel, dat zo 
voortreffelijk gere
gisseerd werd door 
Kees Spierings, die 
in een ongelooflijk 
korte tijd iets goeds 
wist te bereiken. 
Het tempo en de 
variatie, die hij er in 
heeft weten te bren
gen, zorgden ervoor, 
dat de toeschouwer 
ruim twee en een 

FOTO'S.ATELIER _JOS DE KONING 

Beevaart 

25 Jaren geleden bleek de terugkeer 
van de 1--I. Bloeddoeken reeds een bron 
van inspiratie te zijn voor vele amateur
dichters. Wij geven bij deze gelegenh�id 
een drietal strofen weer uit een gedicht 
over de H. Bloed-devotie: 
Met pracht en praal werd 't dier kleinood 
Door Boxtel plechtig ingehaald; 
Het hele dorp, zo klein als groot, 
Heeft luide Codes lof herhaald. 
Begroette hem met zangenkrans, 
\'v'iens \'v' onderblocd weerkeerde thans. 
Weer komen van het Brabants land 
De scharen biddend aanaetreên • 
\Veer trekken op van al� kant' 
De pelgrims met hun Rooms gebeên; 
Zij 'tuigen van hun vast oeloof 
Voor spot en schimp en :wereld" doof. 
Hem, grote Koning, eren zii 
Met hart en tong en liefdegloed; 
Ze zijn van Brabants makelij: 
Sterk in geloof, vol blijde moed; 
Hoog eren zij het Kostbaar Bloed, 
Met fier geloof en Rooms gemoed, 

Stien van Brabant. 

half uur lang geboeid bleef zien naar dit 
aantrekkelijke spel. 

Gespeeld door Boxtelse 
amateur-toneelspelers. 

Het heeft geen zin de spelers afzonder
lijk een waarderingscijfer toe te kennen, 
waar één dankbare groep spelers Kees 
Spierings in staat heeft gesteld een uit
stekend stuk werk te brengen, waaraan 
zeer zeker nog de kleine fouten kleef
den, die eigen zijn aan elk begin maar 
dat in de loop van de volgende Zonda
gen ongetwijfeld nog honderden zal 
boeien. En dat zal dan voor een goed 
deel te danken zijn aan de sublieme 
prestatie, die de Boxtelse toneelspelers 
hebben geleverd. 

Tenslotte ..... 
Wij raden U ten sterkste aan dit bij
zondere openluchtspel met zijn sterke 
dramatische spanning, kostelijk afgewis
seld door "echte" humor, te gaan zien. 
Ook Uw aandacht zal dan twee en een 
half uur lang vertoeven bij die wondere 
historie van Boxtels Kostbaar H. Bloed, 
waarmee men zich vooral in dit jubeljaar 
weer zou nauw verbonden voelt. 



Historische Verrekijker 
"BEIEREN" OP HET H. BLOEDFEEST 

Bim-bam beieren 
De koster -lust geen eieren . . . . .  . 

Als er sprake is van "beieren" zal wel 
bijna eenieder aan klokken denken. In 
het hierboven afgedrukte kinderrijmpje 
is het woord ook met het geluid der 
klokken verbonden. En als men de -
overigens schaarse - gegevens over het 
beieren te Boxtel nagaat, dan ko111t er 
ook de koster bij te pas. De koster, die 
over het algemeen de klokken moest 
luiden, zal ook als de voornaa111ste 
beier111an of beiaardier hebben gefun
geerd. 
In de rekening van de • St. Petruskerk 
over het jaar 1608 ko111t nu deze post 
voor: 
lten opten selven clach betaelt aan Jan 
Luykas voor dat hij inden kermis (d.i. 
het H. Bloedfeest op Drievuldigheicls
Zondag) 111ede hadde helpen beijeren 

10 stuiver. 
En na het afbranden van de torenspits, 
toen men wedero111 met de herbouw was 
begonnen, ging de bouwmeester - op 
de koningsstijl in de toren is zijn naam 
tot een blijvende 111e111orie gegrift -
met de koster naar Oirschot om daar 
de kunst van het beieren af te kijken. 
,,Den 26en Juny 1615, na den middag, 
is Hendrick Cornelis met den custer ge
lopen tot Oirschot opten thooren, 0111 
daer te sien hoe het daer ge111ackt is 
om ge111ackelyck te kunnen beyeren, 
want 111en t hier oock maecken moeste, 
soe men den bisschop verwachtte, -
aldaer met den 'custer van Oirschot 
verteert 8 stuiver." 
De �olledige naam van de bouwmeester 
is Hendrik Cornelis Schutkens van 
Liempt; de bisschop, die men ver-

R.K. Huishoudschool 

Herhaaldelijk hebt U in Brabants Cen
trum uiteenzettingen kunnen lezen over 
het nut en de doelstellingen van deze 
school, en dat wij ook nu weer Uw 
volle aandacht vragen voor deze instel
ling, vindt zijn oorzaak in het sociale 
element, in het algemeen belang, in Uw 
belang, dat hier gediend wordt. 
Of zijn de belangen van Uw kinderen 
niet langer Uw belangen? 
In de huishoudschool ligt voor elk 
meisje een kans, 0111 zièh te bekwa111en 
in alle huishoudelijke bezigheden, maar 
dat niet alleen, want elk meisje, dat een 
erkende huishoudschool gevolgd heeft, 
bezit mogelijkheden voor de toekomst, 
die zonder deze opleiding niet in haar 
bereik liggen. 
Kinderen, die zes klassen van de lagere 
school hebben doorlopen, krijgen hier 
hun primaire huishoudelijke scholing 
voor hun later te vervullen taak. Verder 
zal men dit jaar voor het eerst 111eisjes 
boven 16 jaar opleiden tot hulp in de 
huishouding. Beide groepen gaan elke 
dag naar se.hooi. 
Cursussen voor boerenmeisjes, vervolg
cursussen in naaien, avondcursussen voor 
meisjes, die overdag niet kunnen, waar 
zij het koken, voor elke dag en de fijne 
keuken leren, een drie-jarige naaicursus, 
een half jaarlijkse cursus voor fabrieks
meisjes en een avondcursus voor ge
trouwde vrouwen, zijn even zovele be
wijzen van het sociale doel van deze 
school, die daar111ede haar bestaans
recht vaststelt. 
Bij voldoende deelname zal er met 'n z.g. 
vor111ingsklas worden begonnen, waar
voor het M.U.L.O.-diplo111a vereist is, 
maar mogelijk is Boxtel daarvoor toch 
te klein. 
Daarnaast is 111en van plan gezinshulpen 
op te leiden. 's Morgens is het meisje 
thuis of bij anderen en leert er de 
praktijk, terwijl het tegelijk behulpzaam 
is aan anderen, en 's middags gaat het 
naar school 0111 de nodige kennis op te 

wachtte, was bisschop Nicolaas van Zoes 
va·n Den Bosch. 
Wat is nu onder dit "beyeren" te ver
staan? Zeker· is, dat het niet het 
gewone luiden is, noch ook het bespelen 
van een beiaard. 
Volgens de overlevering heeft Boxtel 
wel ooit een klokkenspel bezeten, dat 
door Maarten van Rossum zou zijn ge
roofd en dat nadiEJn in de stadhuistoren 
van Heusden zou hebben gehangen. 
In de 1ïe eeuw bezat de St. Petrustoren 
echter zeker geen klokkenspel meer. 
Over dit beieren wordt in de Neder
landen reeds gesproken, vóór het eigen
lijke klokkenspel of carrillon is uitge
vonden. 
Het woord beiaard zou zijn afgeleid van 
het Oucl-Neclerlandse "baren" of "be
ren", dat klank geven betekent, waaruit 
beyaerden en beyeren zou zijn ontstaan. 
Zo zou het woord carillon zijn voort
gekomen uit het oud-Franse woord 
,,quadrillonner", dat volgens Ferd Ti111-
mermans in zijn Heemschutwerkje 
,,Luidklokken en Beiaarden" gebruikt. 
werd voor het beurtelings aanslaan van 
vier klokken (later: carillonner). Nu 
nog noe111t 111en in Frankrijk een stel 
van twee of drie luidklokken: ,,Ie 
carillon". 
Het beieren zou. hu aldus zijn geschied: 
De klepels . van de klokken in de toren 
worden 111et touwen opgetrokken tot 
de klokkerand; de touwen worden 
stijf vastgebonden. Op die strak-gespan
nen touwen wordt vervolgens geslagen, 
de klepels kunnen zo naar believen fors 
of licht tegen de klokwancl worden ge
bracht. Het geluid, dat op deze wijze 
veroorzaakt wordt; heet beieren. Te 
Borne is dit gebruik in de Kerstnacht 
en op de Eerste Kerstdag gehandhaafd. 

doen. Financieel zal zij zich door haar 
diensten aan anderen gedeeltelijk of ge
heel onafhankelijk kunrten voelen en zal 
dus niet langer een zorg voor de ouders 
behoeven te zijn, terwijl haar scholing 
toch voortgaat, 
Zo zien we, dat de huishoudschool van 
de N.C.B. openstaat voor elk meisje, 
onverschillig, of zij uit de boeren- of 
arbeidersstand of uit het burgermillieu 
komt,, zelfs voor getrouwde vrouwen 
biedt zij nog mogelijkheden. 
Boxtel mag gerust eens 'n beetje trots 
zijn op zijn huishoudschool, want wat 
'n ambachtsschool is voor de jongens, 
is zij voor de meisjes. Boxtel móet gaan 
beseffen, dat er zonder de huishoud
school een hiaat zou ontstaan in de 
toch zo hoog noodzakelijke vorming der 
kinderen. Boxtel heeft het geluk, een 
huishoudschool te bezitten; laten wij 
trachten het te waarderen! Niet ons 
belang, maar dat van de gehele Boxtelse 
gemeenschap wordt gediend' 
Ter oriëntatie van al degenen, die be
langstelling hebben voor dit mooie so
ciale werk, zullen er op Woensdag 22 
en Donderdag 23 Juni van 3-5 uur en 
van ï-9 uur openbare lessen worden 
gegeven, waar iedereen welkom is, ter
wijl er daarnaast een kleine tentoon
stelling zal zijn van het werk van de 
leerlingen van de R.K. Huishoudschool 
van Boxtel. 

SPORT-NIEUWS 

BESLISSINGSWEDSTRIJD 
D.V.G, 2 - BLAUW-GEEL 3

Zondag togen de jongens van het twee
de elftal van DVG naar Esch 0111 daar 
de beslissingswedstrijd te spelen tegen 
Blauw-Geel 3 uit Veghel. 
De bal wordt afgetrapt en DVG zet 
direct een geweldig offensief in. Blauw 
Geel wordt geheel op eigen gebied 
teruggedrongen en meermalen kruipt zij 
door het oog van de n;iald. Een goed 

,,Boxtels K wartierke'' 
Een brief gekregen. Eigenlijk niets bij
zonders. Iedere mens krijgt wel eens een 
brief. ,,Boxtels Kwartierke" is ook 'ne 
mens. 
In die brief gaat het over die geweldig,, 
manifestatie van zegge-en-schrijve 
vijftigduizend Nederlandse Katholieke 
Jongeren. U herinnert het zich misschien 
nog wel, een paar weken geleden in 
Utrecht. Vanuit alle hoeken van het land 
waren ze samen gestroomd rond Pater 
Jelsma, Pater Wesseling en de Wel
eerwaarde Heer de Greeve. En te mid
den van die vijftig duizend onze brief
schrijver. Een enthousiaste Boxtelse 
kerel. Een man 111et Idealen! Eén die 
voelt, dat het "zó" niet langer meer kan, 
Dat er hoognodig "iets" 111oet gebeuren. 
Dat er nu eindelijk eens wat "gedaan" 
moet worden! 
"Waarom, zo schrijft hij, waren die 
50.000 in Utrecht? Vanwege zo-maar
het-prettige-gevoel van te zijn te 111id
den van de massa? Of werden zij ge
dreven door hun innerlijke armoe? Door 
de overtuiging dat dit tenslotte de geest 
van het christendom niet kan zijn, 
waarin zij nu leven? Hoopten zij daar 
het klare antwoord te vinden, dat be
vrediging zou geven aan hun verlan
gend gemoed? Verwachtten zij daar 
kracht te vinden voor hun goede pogin
gen, bij het zien van zovele duizenden 
die eenzelfde ideaal nastreven? Daar
door beseffend dat zij niet alleenstaande 
enkelingen zijn, wier pogingen welhaast 
vruchteloos moeten schijnen? 
Al deze motieven kunnen gewerkt heb
ben. Hij is als belangrijkste indruk van 
het Congres bijgebleven, dat er velen 
zijn, die een vernieuwing willen ..... ," 
Tot zover onze briefschrijver. 
En ja, ,,Boxtels Kwartierke" is het hart
roerend eens met die vijftigduizend: dat 
er nu eindelijk (ook hier in Boxtel!) 
eens wat "gedaan" moet worden! Het 
is alleen maar de vraag: door wie1

Immers, onze Jongeren geven zo heel 
sterk de indruk, dat er vóór de ko111st 
van Pat.er Wesseling nog nooit iets voor 
hen werd gedaan. En dat er nu eindelijk 
een paar maanden geleden een 111an is 
opgestaan, die hen wil helpen bij hun 
streven n;iar godsdienstig-zedelijke ver
heffing, en bij het voluit beleven van het 
christendom. 
Begrijp me goed: dit is géén anti-Wes
seling artikel. Integendeel. Eerbied en 
bewondering voor wat hij is begonnen. 
Waardering voor wat hij nog dagelijks 
doet! 
Maar lang vóór Pater Wesseling waren 
er de verschillende plaatselijke jeugd
organisaties en katholieke verenigingen. 
Oók voor de grotere jeugd! Ook hier in 
Boxtel! Of zijn er bij ons geen welpen 
en verkenners? Zijn er bij ons geen gid
sen, geen kajotters en kajotsters? Is er 
hier in Boxtel clan geen Congregatie 
voor jongens, en voor 111eisjes? Hebben 
wij soms geen Credo Pugno? enz. enz. 
En wordt er in al die verenigingen niet 
telkens weer opnieuw gewezen op 
"hoger"? Op godsdienstige en zedelijke 
verheffing? Op meer beleving van het 
christendom? Dus juist op datgene, 
waarom die vijftigduizend naar Utrecht 
zijn gegaan!! 1 
Maar .. . . . .  bloeien die verenigingen bij 
ons? Of kwijnen ze weg? Ben jijzelf lid? 
Een enthousiast lid? Of ben je een bij
sloffertje? Iemand die zich alleen maar 
laat zien op "gezellige bijeenkomsten"'? 
Of heb je je laten schrappen, je nooit 
opgegeven, omdat het "toch niks voor 
jou is"? Probeer je als overtuiod Con
greganist, Kajotter, Kajotster of Credo
Pugnoman te leven? Of gooi je buiten 
de vergaderzaal je lidmaatschap over de 
heining? Dan kun je nog honderd keer 
en meer, naar Utrecht gaan. Dan kun je 
alle grote manifestaties en landelijke bij
eenkomsten aflopen. En dan maar 

schot van de linksbinnen belandt tegen 
de paal en even later schiet de midvoor 
juist over. Zo blijft DVG aanvallen, 
maar doelpunten blijven uit. Aan de 
overzijde hebben de Blauw-Gelen 111et 
hun schaarse aanvallen meer geluk. Een 
snelle aanval over links en het is 1-0 in 
het voordeel van Veghel. Even later 
wordt een Blauw-Geel speler in het be
ruchte gebied gehaakt en de toegestane 
penalty wordt ingeschoten 2-0. Maar 
dan is het met Veghel ook gedaan. 
Liempde trekt ten aanval en de midvoor 
verkleint al d;idelijk de achterstand. 
2-1. Een minuut later slaat een back
van Blauw Ceel in het beruchte gebied
de bal met de hand weg en de toegestane
penalty wordt hard ingeschoten 2-2.
Nog voor de rust brengt DVG de stand
op 3-2 in haar voordeel.
Na de thee zet Veghel direct een offen
sief in èn 111eer111alen moet de DVG-kee
per handelend optreden. Hij doet dit 
deze 111iddag echter uitstekend en krijgt 
dan ook 111eermalen een hartelijk ap
plaus voor zijn prachtige safes. In deze 
periode onderscheidt zich ook de rechts
back, die al koppend tweemaal achter
een een zeker schijnend doelpunt voor
komt. De druk blijft aanhouden en een 
kwartier voor het einde werkt de ge
hele BI. C.-voorhoede de DVG-keeper 
en de bal incluis over de doellijn. De 
scheidsrechter wijst naar het midden en 
laat zich door de appellerende grens
rechter niet van zijn beslissing afbren
gen. 3-3. In de laatste 111inuut weet de 
DVG-rechtsback niet beter te doen dan 
de bal met de hand over de goal te wer
ken. De toegestane penalty wordt echter 
door de DVG-keeper gekeerd en als de 
scheidsrechter einde fluit is de strijd nog 
niet beslist. De wedstrijd wordt dan ver
lengd en de spanning stijgt ten top. DVG 
zet een hevig offensief io, waarbij haar 
middenvoor het tweede klasserschap 
van de Noord Brabantse Voetbalbond 
veilig stelt. 4-3. 

O.D.C.-JUNIOREN,

De uitslagen van de wijkencompetitie: 
Breukelsestraat-van Hornstraat 0-3 
Molenstr.-v. Osch&v.Leeuwenstr. 4-1 
Gemeentewoningen-Nieuwe wijk 1-6 
A.s. Zaterdag 4 uur:

Molenstraat-Nieuwe wijk
v. Hornstraat-Gemeentewoningen.

De beide andere wijken zijn vrij. 
A.s. Zondag 1 uur: O.D.C. 6-lrene 1
De training van de aangewezen B.
junioren begint voortaan 0111 3 uur.

Hartelijk Dank 
Het H. Bloedcomité dankt langs deze 
weg al degenen, die hebben meegewerkt 
aan het welslagen van processie en spel. 
De prettige verstandhouding tussen de 
verschillende verenigingen onderling 
heeft het H, Bloedjubilé gemaakt tot 
een spontane geloofsuiting van de ge
hele Boxtelse gemeenschap en biedt ook 
de garantie, dat een verdere uitbouw 
van de H. Bloedprocessie in afzienbare 
tijd mogelijk wordt. 
En naast al degenen, die tijd en talent 
voor dit schone doel hebben beschik
baar gesteld, een heel speciaal woord 
van dank aan allen, die de verschillen
de groepen van de processie hebben uit
gebeeld, voor de juiste stemming en 
sfeer, die zij aan de processie hebben 
bijgebracht. Zonder dit was al het an
dere werk vruchteloos geweest. Wan
neer we in aanmerking nemen, dat de 
gehele regie van de stoet noodzakelij
kerwijze tot Zondagmorgen moest wor
den uitgesteld, mochten we terecht ver
stomd staan van de goede geest, en de 
juiste stemming, waarmede alle laatste 
aanwijzingen werden aanhoord en opge
volgd. Aan allen onze oprechte dank. 

De Directeur. 

schreeuwen: Dat er iets "gedaan" moet 
worden! 
Is "Boxtels Kwartierke" dan tegen 
massa betogingen? Helemaal niet! Zo'n 
massa-betoging als destijds in Utrecht 
111oet er af en toe óók zijn. Dat geeft 
weer meer saamhorigheidsgevoel. Nieu
we begeestering! Maar wa;ir het ten
slotte op aan komt, dat is de persoon
lijke daad van ieder afzonderlijk. Thuis. 
In eigen millieu ! 
Hier in ons eigene Boxtel wordt al 
sedert jaren meer dan genoeg gedaan. 
Met na111e door de geestelijkheid en lei
ders en leidsters van onze organisaties 
en godsdienstige verenigingen. 
Als onze Jongeren dáár eens wat meer 
naar toe gingen! Als zij naar hen eens 
wat meer gingen luisteren! Best mogelijk 
dat onze Priesters hier, en onze Leiders, 
het minder interessant "zeggen". Dat 
zij wat minder, of zelfs helemaal géén 
,,redenaar" zijn. D;it zij, wat spreek
talent betreft, niet kunnen tippen aan 
een Pater Wesseling of een Hans Velu. 
Maar de principen, de inhoud vJn wat 
zij zeggen, is precies dezelfde. Ook 
hün grote doel is: aan onze Jongeren 
geven meer geloofs-kennis, en dóór 
111eer geloofs-kennis meer geloofs-bele
ving ! JUIST ZOALS-IN UTRECHT! 
Hulde aan die vele bekende en onbe
kende werkers uit het verleden en uit 
het heden, die (op onze Boxtelse grond!) 
in de ware zin van het woord hebben 
gezwoegd, en nóg zwoegen! Voor wie ... ? 
VOOR ONZE JONGEREN! 
Helaas, hun zwoegen werd niet altijd 
gewaardeerd. Hun edel streven 0111 onze 
jonge 111ensen omhoog te heffen stuitte 
maar al te vaak af op sloomheid of on
begrip. Maar (om het eens in volks
trant te zeggen) zij kunnen hun hoofd 
gerust neerleggen. Want zij hebben ge
noeg gedaan. 
Op één ding wordt thans nog gewacht: 
Op de daad van onze Jongeren zelf. 
Ook op de daad van onze Boxtelse 
Jongeren 1 

P. Venantius Verweerde A.A..

H. JOS. VAN SUSANTE

50 JAREN FABRIKANT 

Ridder In de 

Orde van do 

H. Gregorlus 

de Grote. 

Van 1917 tot 

heden Lid der 

Provinciale 

Staten. 

H. Jos van Susante, staat met zijn zeven
en zestig jaren nu een mensenleeftijd
aan het hoofd van zijn bloeiend bedrijf,
de Elisabeth Bas Sigarenfabrieken te
Boxtel. Het is een zeldzaam voorrecht
voor de oprichter van een onderneming
mede de dag te kunnen vieren waarop
het bedrijf, dat hij geleid en gestuwd
heeft, vijftig lange jaren bestaat. 'n
Groot en zeldzaam voorrecht dat slechts
aan weinigen gegund is.
Als men de jubilaris hierop zoü wijzen,
als 111en hem zou zeggen wat 'n uitzon
derlijk feest hij viert, zou hij filosofisch
glimlachen en hij zou antwoorden, dat
zo'n dubbel jubileum eigenlijk niets te
betekenen heeft en dat menigeen het wel
zo ver zou kunnen brengen als hij maar
maakt er vroeg bij te zijn.
Dat de heer van Susante er vroeg bij
was staat buiten twijfel.
Wilskracht en doorzettingsver111ogen
waren de ken111erken van de jonge on
dernemer.
Van Susante toonde zich in de loop der
jaren ook een ondernemer met 'n warm
sociaal gevoel. Hij heeft in zijn bedrijf,
hoe het ook groeide, het patriarchaal
karakter bewaard en hij heeft zijn arbei
ders nooit anders beschouwd clan als
zijn naaste toegewijde medewerkers en
zo ziet hij het vandaag nog.
De invloed van Van Susante reikte ver
buiten de grenzen van het eigen bedrijf.
Van Susante is een verenigingsman in
hart en nieren. Zijn goede gedachten,
zijn gezonde ideeën draagt hij gaarne
uit naar buiten, ziet hij gaarne verwe
zenlijkt. In het verenigingsleven heeft hij
daarvoor de gelegenheid gezocht en ge-

vonden. De Ned. R. K. Vereniging van 
Sigarenfabrikanten, waarvan de heer 
Van Susante nog tot voor kort voorzitter 
was en waarin hij thans het vice-voor? 
zitterschap bekleedt, kent hem als een 
markante figuur, actief op sociaal en 
econo111isch gebied, steeds met jeugdige 
ijver werkzaam en altijd vol nieuwe 
initiatieven. 
Een lange reeks van jaren was en is de 
heer Van Susante een van de leidende 
figuren bij de talloze contacten, die de 
fabrikantenvereniging heeft met de ar
beidersorganisaties. Zijn begrip voor de 
vele problemen, zijn inzicht en vooral 
zijn tact, hebben er toe medegewerkt, 
dat in de gehele sigarenindustrie de 
arbeidsvrede en arbeidsrust welhaast 
steeds verzekerd bleef. 
Naar het Pensioenfonds voor de Neder-

• landse sigarenindustrie gaat zijn speciale
liefde uit. De zorg voor de oude dag
voor de werkers uit het sigarenbedrijf
staat hem na aan het hart en als voor
zitter van dit belangrijke en zegenrijke
fonds heeft hij zich steeds beijverd voor
uitbreiding en verbetering van de rech
ten der arbeiders op een onbezorgde en
gelukkige levensavond.
Het gouden jubileum, dat thans gevierd
wordt, heeft een zakelijke en een per
soonlijke zijde. Het staat wel vast, dat
de vreugde over het persoonlijke, over
het vele en goede, dat de heer H. Jos
van Susante heeft mogen en kunnen
doen, op dit feest zal domineren.
Het is een dubbele gelukwens waard.

Mr. A. M. C. J. STEINKüHLER, 
Voorz. v. cl. Ned. R.K. Vereniging 
van Sigarenfabrikanten. 

DE MEDEWERKERS 

BERN. v. d. VEN 

Als de jubilerende fabrikant het resul
taat van 50 jaren beziet, zal hij de ge
trouwheid, waarmede zovele Jrbeiders 
zijn zJak hebben gediend, dankbaar 
gedenken. In zijn herinnering zal hij 
vool zich zien de 111än, die de eerste 
dag met hem is begonnen aan de fabri
cage: Bernard v. d. Ven, hierboven ge
plaatst als representant van de vele 
anderen. 

Men kan zich voorstellen hoe intiem
de arbeidsverhouding is geweest tussen 
twee jonge mensen, die samen de grond
slag legden voor het bedrijf en thans 
de voldoening hebben het resultaat van 
hun arbeiclsijver te zien. Bernard v, cl. 
Ven geniet reeds enige jaren van het 
bedrijfspensioen, hem toegekend nadat 
zijn veertigjarige trouwe dienst ook was 
gehonoreerd met de Medaille van de 
Orde van Oranje Nassau. 
i'v1et he111 waren nog een zevental ande
ren 40 jaren werkzaam bij de firma, 
waarvan thans nog in dienst zijn: F. 
Hoffmans, A. Teulings, P. Knoops, Fr.
v. d. Brand en A. van Esch, terwijl G.
v. cl. Broek en A. de Vries reeds zijn
overleden.
Thans vieren H, v. d. Broek, J. Keller en
A. Nooren hun 40-jarig dienstjubileum.
Onder het personeel bevinden zich
overigens nog een negental arbeiders,
rie reeds 25 dienstjaren tellen, n.l.:
G. Bertens, L, Schalkx, L. v, d. Schoot,
M. Baayens, L. Solon, F. Schoenma
kers, L. Knoops, A. v. Dun en A. 
Bertens, w;iarvan L. v. de Schoot, M. 
Baayens, L. Solon en F. Schoenmakers 
nu hun jubileum vieren. De anderen 
hebben dit feit al herdacht. 
Als we het aantal van hen, die reeds 
een 40 of 25 jarig jubilé vierden, mogen 
nemen als 111aatstaf voor verstandhou
ding tussen fabrikant en arbeider, dan 
111ag erkend, dat deze bij de fa, Van 
Susante buitengewoon is. 

SIGARENFABRIEK 1917 



Distributie=Nieuws. sTAMBOEKKEURING RUNDVEE. 
Op de 10 Juni j.l. door de .heer Schraven 
uit Mill gehouden keuring van het 
N.R.S. werden van de leden der Fok
en Controlevereniging de volgende die
ren opgenomen in het Stamboek: 

OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 19 Juni 
tot en met 2 Juli. 

Voedingsmiddelenkaarten 905: 

181 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees 
182 Vlees (A, B) 300 gram vlees 
183 Vlees (D) 100 gram vlees 
185 Algemeen (A, B, D) 250 gram bo

ter, margarine of vet 

186 Algemeen (A, B) 500 gram boter, 
margarine of vet 

187 Algemeen (A, B) • 200 gram kaas 
of 250 gram korstloze kaas 

188 Algemeen (A, B) 125 gram koffie 
192 Algemeen (B) 200 gram kaas of 

Drika van G. Dollevoet, Marie van C. 
Olislagers, Gretha van Wed. C. v. d. 
Aker, Beatrix van Adr.· Peijncnburg, 
Dina I van W. v. Alphen, Dora van 
M. v. d. Sande, Martha van H. Bekkers,
Anna van Jos. v. d. Sande, Nelly van 
M. v. d. Heijden, Anna van M.- v. d.
Heijden, Mina van H. Dollevoet, 
Emma Il van \V/, Peijnenburg, Juliana
van W. Peijnenburg, Sjoerd 10655 S van 
Stierhouderij "De Vooruitgang" allen te
Boxtel. 250 gram korstloze kaas 

194 Algemeen (D) 250 gram 
margarine of vet 

Anni van Math. Verhagen, Lena van L. boter, J. Timmermans, Corri van Adr. van
195 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas 
Tabakskaarten 903: 
88 Tabak (QA) 2 rantsoenen sigaret· 

ten of kerftabak 
90 Tabak (QÇ) 2 rantsoenen sigaret-

ten of kerftabak 
(De letters achter de bonnummers geven 
de· kaarten aan, waarop de betreffende 
bonnen voorkomen). 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 907 (bijz. arbeid, 
-a.s. moeders en zieken):
Geldig zijn de· bonnen, gemerkt met de 
letter Q. 
De bonnen, 168, 169, 170, Ut, 173, 176, 
177, 178 en 179 Algemeen van de bon
kaarten voor voedingsmiddelen kunnen 
vernietigd worden. 

Plaatselijk Nieuws 
H. MIS EN 
GODSDIENSTONDERRICHT 
VOOR DE FRANSE KINDEREN. 
Donderdag 23 Juni kunnen de Franse 
kinderen in de kapel van de Witte Zus
ters weer de H. 'Mis bijwonen. Deze H. 
Mis, die speciaal voor de in Boxtel ver
toevende Franse kinderen wordt opge
dragen, begint om kwart voor 8. 
N.B. Er wordt nog steeds elke Dins
dagmiddag om half· twee godsdienston
derricht gegeven. 

H. BLOED.
Repetitie H. Bloedspel.
Zaterdagavond om half 6 tekstrepetitie 
vopr alle sprekende rollen van het H. 
Bloedspel. Op deze bijeenkomst zullen 
aan de hand van de verschenen recensies 
verschillende details worden besproken. 
Het zal daarom van groot belang zijn, 
dat alle spelers die hiervoor in aanmer
king komen, aanwezig zijn. 
Jubileum-prent. 
De Boxtelse kunstênaar, de Heer Nina
her van Eyben, heeft een ontwerp ge
maakt voor een jubileumprent van het 
H. Bloed van Boxtel. Deze prent zal niet
verkocht worden_ doch het ligt in de 
bedoeling van het H. Bloedcomité, deze 
prent alleen uit te reiken aan degenen, 
·die, op welke wijze dan ook, aan het
welslagen van de H. Bloedfeesten spon
taan en belangeloos hebben meegewerkt. 
Oproep .. 

Het H. Bloedcomité zou het ten zeerste 
op prijs stellen, wannee!' het alle, op 1.1. 
Zondag gemaakte foto's, ter inzage 
mocht ontvangen, daar het in de bedoe
ling ligt een speciaal gedenkalbum van 
de festiviteiten aan te leggen; Foto's 
kunnen ten allen tijde worden bezorgd 
op de pastorie van St. Petrus. 
Bijdragen H. Bloedcomité. 
Degenen, die nog een bijdrage willen 
stortei:i voor de H. Bloedprocessie, kun
nen dit storten op giro 290813 ten name 
van Kapelaan Damen, Duinendaal 2, 
Box�el, onder vermelding H. Bloedpro
:Cess1e. 
Aan alle medewerkers(sters). 

Mocht, bij het uitreiken van de gratis 
toegangsbewijzen, iemand zijn vergeten 
door de grote drukte van de laatste 
dagen, dan zouden we het ten zeerste 
op prijs stellen, wanneer men dit laat 
weten aan de pastorie St. Petrus, mon-
deling of schriftelijk. 
GOUDEN JUBILE 
Fa. H. JOS VAN SUSANTE. 

Feestelijkheden 
Het gouden feest van de Elisabeth Bas 
Sigarenfabrieken van de fa. H. Jos. van 
Susante, zal op grootse wijze worden 
gevierd. , 
Zaterdag 18 Juni om 3 uur zal er een 

·grote historische optocht door Boxtels
straten trekken, aan welke optocht alle 
Boxtelse muziekcorpsen hun medewer
king zullen verlenen. 
De festiviteiten worden hedenavond 
Vrijdag 17 Juni, al ingezet in De Ark 
met de feestrevue "Gouden Regen". 
Het programma voor Zaterdag ver
meldt: Om 7,45 uur H. Mis voor over
leden firmant Jan van Susante. Zijaltaar 
H. Mis voor de overleden leden van het
personeel. Om 9.30 uur H.· Mis van 
dankbaarheid in de parochiekerk van 
het H. Hart, opgedragen door de zoon 
van de jubilerende firmant, de Hoog
eerw. Heer Jan van Susante Plebaan 
der St. Jan te Den Bosch. 
11 .00 uur: Aanbieding huldeblijk van 
het gezamenlijk personeel in een der 
zalen van de fabriek door de heer J. 
Peynenburg. Tevens zullen dan de ju
bilarissen, die 25 en 40 jaar in dienst 
zijn gehuldigd worden. 
's Avonds om 7 uur: Feestelijke avond
bijeenkomst van firmanten met familie 
gezamenlijk personeel en genodigden i� 
de zaal der Nieuwe Bioscoop. 
De jubilerende firmanten zullen in een 
van de zalen der fabriek van half een 
tot twee uur recipiëren. 
Mogelijk demonstreren relaties en vrien
den van de firma en deszelfs oprichter 
nog wel hun medeleven met het jubilé 
door het uitsteken der vlag. 
R.K.J.B. 
Wij maken sportliefhebbers en belang
hebbenden er op attent, dat de R.K.).B.
Sportdag van de .Kring Boxtel is uitge
steld tot Zondag 3 Juli a.s. 

Abeelen, Netje van Cr. Essens, Janske 

van L. Merkx: Door van M. v. Heeswijk. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 7 tot en met 13 Juni 1949. 
GEBOREN: Jacoba A. M. dochter van 
L. A. v. d. Oetelaar en M. A. Kuijs -
Johanna M. H. M. dochter van H. W. 
A. M. Eetgerink en J. A. M. v. Dongen
- Françoise M. I. G. dochter van J. Fr.
de Rooij en P. M. Rijsbosch - Henrica 
L. M. dochter van J. J. v. Moorsel en
P. A. M. Vos - Johannes A. zoon van 
G. Rokven en A. v. Schijndel - Paulus
TI1. M. zoon van D. v. Diepen en J. C. 
M. Dupuits - Johanna M. P. dochter 
van G. J. Steenbakkers en C. G. v. Gils 
- Gijsbertus M. A. zoon van P. v. d.
Sanden en P. A. Hosewol. 
ONDERTROUWD: Henri M. Fitters
en Wilhelmina J. van den Anker. 
GEHUWD: Wilhelmus van der Meij
den en Johanna van Zeeland. 
OVERLEDEN: Hendrika G. Bouhof,
oud 32 jaren, echtgenote van B. v. Rijs
wijk. 

Algemeen Nieuws 
OPENLUCHTBIJEENKOMST 
BOSSCHE DIOCESANE BOND 
DER K.A.B. 
De Bossche Diocesane Bond der K.A.B.
heeft hare leden opgeroepen tot een 
openluchtbijeenkomst op Zondag 19 
Juni a.s. te Orthen. 
Het gehele arbeidersgezin, KA.B., 
K.A.V., K.A.J., V.K.A.]. zijn hiertoe 
uitgenodigd. 
De Diocesane voorzitter der KA.B., de 

Heer P. J. Vriens zal de aanwezigen toe
spreken, waarna het openluchtspel: ,,de 
Geheimen der H. Mis" zal worden op-
gevoerd.. 
De bijeenkomst vangt aan om 4 uur n.m. 
Het is te verwachten dat de afdelingen 
van de KA.B. en hare dochterorganisa
ties met vele leden deze bijeenkomst 

• zullen bezoeken.

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Zondag 19 Juni 1949 

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 wordt opoe
dragen voor A. Fransen, Hoofdbestu�r
der van de R.K. Kleding- en Textielar- • 
beidersbond St. Lamberrus, vanwege de 
afdeling Boxtel. De H. Mis van kwart 
voor 8 wordt opgedragen voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de o.irochie. 
Hedenavond om 7 uur L0f met rozen
hoedje. Vandaag gaat in alle HH. Mis
sen de 2e schaal voor de bizonèere no
den van het Episcopaat, welke bizonder 

• in de milddadigheid van de gelovigen
wordt aanbevolen. 
Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don
derdagavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje vanwege het Octaaf van Sacra
mentsdag. Vrijdag a.s. Feestdag van het 
H. Hart van Jezus. Om half 8 algemene 
H. Communie voor de schoolgaande 
kinderen en om 10 -uur plechtige Hoog
mis met hernieuwing van de Intronisatie 
en Toewijding van ·alle kinderen aan 
het Goddelijk Hart van Jezus. De Hoog
mis wordt bij goed weer opqedragen 
in het processiepark en onmiddellijk na 

. de Hoogmis Kinderprocessie, waaraan 
alle schoolgaande kinderen deelnemen. 
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. 
Vrijdagavond om half 9 H. Familie. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Mgr. Joannes Deppen; z.a.

. gel. H. Mis voor Ida van Oirschot-San
tegoets; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Wilhelmus Traa v.w. de kleinkinderen; 
om half 8 gel. H. Mis voor Theodorus 
Vorstenbosch en Adrianus en Johannes 
de zonen; z.a. gel. mndst. voor Anna 
van der Hal-Spaan; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Jo Bergman v.w. de buurt;
om half 9 gel. jrgt. voor Petronella van 
Gerwen. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Joannes Deppen; z.a. gel 
mndst. voor Josephus v. d. Laar; H. 
Hartalt�ar gel. H. Mis voor Cornelis 
v. d. Besselaar; om half 8 gel. jrgt. voor
Antonia Verhoeven; z.a. gel. H. Mis v. 
Jo Bergman v.w. ooms en tantes; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Petrus Mar
tinus Voets v.w. de spaarkas; om half 9 
gel. H. Mis voor. Henri • Weyers. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Maria Deppen; z.a. gel. 
jrgt. voor Petrus v. d. Ven; H. Hartal
taar gel. H. Mis voor Hendrica van 
Beurden-Verwetering v.w. de buurt; om 
half 8 gel. H. Mis voor onze jongens 
in Indië v.w. Maria's Biddend Leger; 
z.a. gel. H. Mis voor Cornelis v. Kessel 
v.w. de R.K. Gildenbondsharmonie; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johannes 
Wagenaars te Gemonde overleden; om 
half 9 gel. H. Mis voor Johanna Smits
Zevens. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
H. Mis voor Hendrica v. d. Loo; z.a.
gel. mndst. voor Adrianus van Eynd
hoven; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Petrus van Zaaien; om half 8 gel. jrgt. 
voor Anna van Leeuwen; z.a. gel. H. 

Mis voor Constant van Kleef v.w. Di
rectie en personeel van Bogaerts Car
tonnagefabriek; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Martinus Giesbers; om half 9 
gel. irgt. voor Gerardus v. d. Broek
de Nijs. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Wilhelmina v. <l. Ankcr-Brands; 
z.a. gel. mndst. voor Theodorus Voets;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Johannes
van Houtum; om half 8 gel. jrgt. voor 
Martina v. d. Schoot; z.a. gel. mndst. 
voor Maria van Hal-van Esch; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina v. 
d. Anker-Brands; om half 9 gel. jrgt.
voor Johannes van Gerwen; om 10 uur 
plechtige Hoogmis in het processiepark, 
waarna hernieuwing van de intronisatie 
en toewijding van alle kinderen aan het 
H. Hart van Jezus. Hierna Kinderpro
cessie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Caspar v. d. Aker; z.a. gel. 
mndst. voor Hendricus Hobbelen; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Christina v. 
Diessen; om half 8 gel. jrgt. voor Hen
dricus van Gerwen; z.a. gel. mndst. v. 
Eilzabeth Peeters-Maas; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Petrus Martinus Voets 
v.w. de buurt; om half 9 gel. H. Mis
voor Lambert van Elk. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagelijks een H. Mis tot bizondere in
tentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Wilhelmus Theodorus 
Dimmers geb. te Veghel en won. in de 
par. van het H. Hart en Helena Ge
rarda .Siebel geb. en won. in deze paro
chie, waarvan heden de te afkondiging 
geschiedt. 
Christianus Bergman uit deze parochie 
en Maria van Helvoirt uit de parochie 
van het H. Hart; Martinus Maria van 
Beurden uit deze parochie en Clasina 
�ntonis Oudejans won. te Uitgeest; Hen
neus Johannes v. d. Hoogen uit deze 
parochie en Johanna Petronella den 
Otter uit Vught; Albertus Cornelis van 
Schijndel uit deze parochie en Johanna 
Jacoba Alida Beekes uit de par. van de 
H. Dionysius te Tilburg; Franciscus
Nicolaas Vugts. geb. en won. - te Hel
voirt en Maria Cornelia van Breugel 
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. 

Zondag onder het Octaaf 
van H. Sacramentsdag. 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9 en om half 11. Onder de Missen 
van 7 en 8 uur algemene H. Communie 
voor de leden van de H. Familie van 
Moeders en Gehuwde Vrouwen 

De eerste schaal gaat voor ·de kerk, 
de tweede schaal voor de Bijzondere 
Noden, en buiten de kerk wordt na de 

Missen op deze 3e Zondag van de 
maand gecollecteerd voor het Katholiek 
Thuisfront. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
Dinsdag - feestdag van de H. Aloysius. 
Donderdag - octaafdag van het feest 
van H. Sacramentsdag_ Deze week tot 

en met Donderdag iedere avond Lof 
om half 8. 

Vrijdag - Feestdag van het H. Hart 
van Jezus - Patroonfeest van onze 
parochie - de H. Missen zijn om 6, 7 
en 8 uur en om kwart over 9 de plech
tige gezongen dienst met toewijding aan 
het H. Hart. Daags te voren is er tijdens 
de H. Missen gelegenheid om tè biech
ten, alsook des avonds van 6 tot 7 en 
onder het Lof. 
Tot versiering van het H. Hartbeeld 
worden gaarne bloemen verwacht! 

YIA.\ '!DAG 20 Juni: 7 uur l.j. voor 
de heer Antoon van Schaayk; zijaltaar 
l.d. voor Adriana van Hees-Verwetering
(van wc-ge kleinzoon); kwart voor 8 l.i. 
vour Jozina v. d. Akker-Gevers; zij
a\taar Ld. voor Johannes Wagenaars te 
Cemonde overleden; half 9 l.j. voor 
Gerardus Roozenboom; half 10 gez.
huwelijksmis. 

DINSDAG 21 Jimi: 7 uur l.d. voor 
Cato v. d. Wouw; Maria-altaar I.m. voor 
Joannes Hermanus Bax; Familiealtaar 
I.m. voor Johannes Bergmans; kwart
voor 8 I.m. voor Jozina van Grinsven • 
zijaltaar I.m. voor Johan v. d. Nosterum; 
half 9 1.d. voor Petrus Baayens. 

WOENSDAG 22 Juni: 7 uur gef. l.j. 
voor Henrica van den Aker-van der 
Loo; Maria-altaar l.d. voor Johannes 
Wagenaars te Gemonde overleden - Fa
miliealtaar l.d. voor Lies de Kort-'v. d. 
Elst (vanwege de familie); kwart voor 8 
I.m. voor Adriana Rademakers-Peynen
burg; zijaltaar I.m. voor Christianus Joh. 
Kerkhofs; half 9 Ld. voor Piet Voets. 
DONDERDAG 23 Juni: 7 uur : gef.
gez. j. voor Leonardus van de Weyst -
Maria-altaar l.d. voor Franciscus VJ/ 
minks; Familiealtaar l.d. voor Wilhelmus 
Joannes v. d. Aa; kwart voor 8 l.d. voor 
Adriana Mutsaerts-v. d. Boer te Berkel 
overleden; zijaltaar I.m. voor Maria van 
Roosmalen-Smits; half 9 I.m. voor Ma
ria de Louw-van Liempt. 

VRIJDAG 24 Juni: 6 uur 1.d. tot 
zekere intentie (N); 7 uur 1.d. voor 
Henr.icus v. d. Sande en Petronella v. d. 
Loo z.e.; Maria-altaar I.m. voor Adriana 
van• Hees-Verwetering; Familiealtaar 
I.m. voor Henricus Joh. Rooyakkers; 8
uur 1.d. voor Adriaan Kuypers; kwart 
over 9 pl. gez. d. voor de levende en 
overleden leden van de Broederschap 
va,n het H. Sacrament. 

ZATERDAG 25 Juni: 7 uur gef. pl.
gez. j. voor mej. Arnolda van Leeuwen; 
Maria-altaar l.d. voor Maria van Aar
sen te Oudgastel overleden; Familie
altaar 1.d. voor Francisca Peynenburg
Dieden; kwart voor 8 l.j. voor Johannes 
Bek kers; zijaltaar l.d. voor Elisabeth van 
Pinksteren (vanwege Levensverz. ,.St. 
Willibrord"); half 9 l.d. voor Maria van 
Roessel (vanwege de kaartclub). 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

2e Zondag na Pinksteren 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Cornelis Voets en Paulina de hsvr. 
MAANDAG. half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Eykemans en Joanna Maria de hsvr. 
DJi>.JSD.\.G; half ,:; jqn. voor Marinus 
Verha�en; S uur gl'z. H. Mis voor bij
zonckrc intc-ntic: 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
hsvr. van Marinus Verhagen. 
DOf\iDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v. d. l\lugheuvel; half 9 gel. H. Mis 
v00r bijzoli<ltre intentie. 
VRIJDAG: fc:tstdag van het H. Hart. 
0m half 8 ft:z. H. Mis voor Henrica v. 
Vijfriken, lid broederschap H. Harr 

Zaterdag: blf 8 jrgt. voor Henricus 
Hoe·::c:n. 

Deze we.-k zullen geschieden: 
Zon<la,J en Ma,n,èag H. ·Mis als zevende 
voor l.amberta Geerts. Maandag mndst. 
v:)or A,1:-i,n;a \. tl. Linde; H. Mis voor 
_,\driana v. ,;_ Linden v.w. de kleinkin
der�n. D,n,:clag l J. Mis voor Adriana v. 
d. Unden v.w. de Kieinkinderen. Woens
dag H. Mis voor Johannes Wagenaars, 
0. L. Vr .• .,_ L,Jurdes; H. Mis voor Jo
hannes v/agen;i�rs \·.w. de kleinkinderen. 
Don<lerclag :0;_ !vlis voor Johannes Wa
genaar;; v w. e,·n vriend uit Rosmalen. 
Vrijcbg '1 H. Missen voor Lamberta 
Geerts, H. Hart. Zaterdag H. Mis voor 
L:i111berta Cents, Lev. Rozenkrans. Za
terdig 1-1. Mis voor Lamberta Geers, 
H. There�ia.

Vrijdagmiddag om 3 uur Lof met kin- PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL derhulde. Des avonds om half 8 H. Fa-
milie voor meisjes, en om half 9 voor Zondag onder het Octaaf 
de mannen. van Sacramentsdag. 

Zaterdag - geboortefeest van de H. ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
Johannes de Doper. v�n de parochianen; half 9 H. Mis voor 

A.s. Zondag - zal in onze parochie Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot;
na de hoogmis de gebruikelijke H. Sa- lD uur plechtige H. Mis v.w. directie 

cramentsprocessie gehouden worden. Kc,1jnklijke Lederfabriek "Oisterwijk" 
De route zal dit jaar zijn: vanuit de te Oisterwijk voor Theodorus Huyberts. 

kerk door de Pastoor Erasstraat Breu- D" eerste schaal is voor onze eigen 
kelsestraat, Spoorstraat, ParaÎlelweg, kerk, de 2de voor B.N. 
Brugstraat.· Breukelsestraat, Baroniestraat Vergadering v. St. Vincentius. 
en weer naar de kerk. 2 uur plechtig Lof met processie om 
En de intentie zal dit jaar zijn: dat de de vrijheid van Gods' Kerk te verkrijgen 
jeugd van onze parochie altijd haar lief- in Rusland en andere daarmee verbon-
de jegens Christus moge bewaren, en den landen. 
het katholiek onderwijs en jeugdwerk in Onder de processie zal de schaal gaan 
onze parochie mogen bloeien. voor de K.A. 

Verder nog de volgende bemerkingen: MAANDAG: 7 uur H. Mis v.w. Honing-
!. Alle parochianen. in de processie- zemerij: ,,Het Zuiden" voor Harry van 
wijk wonend, worden verzocht te vlag- Dijk;, 8 uur H. Mis, waarbij de kerk
gen._ De buurtschappen worden uitge- met. n kaars wordt vereerd, voor Mej. 
nod1gd om voor de straatversiering en Ida v. d. Breekel-v. d. Heuvel. 
het zuiver houden. van de weg zorg te DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de fa. 
dragen. milie van Johannes Willems; 8 uur H. 
2. _De Hoogmis is met volkszang en Mis voor bijzondere intentie.
begmt om half 11. De processie begint ,WOENSDAG: 7 uur H. Mis v. Adria-
onmiddellijk daarna om kwart over elf. nus Dankers; 8 uur mndst. voor Mari-
Zij is geëindigd tegen half één. nus Berends. 
3. De plaatsen in de kerk worden aan- DONDERDAG: 7 uur v.w. Broederschap
gewezen door de orde-commissarissen. 0. L. Vrouw in 't Zand voor Marinus
Voor een goed verloop gelieve men de Veroude; 8 uur mndst. voor Harry van 
aanwijzingen der orde-commissarissen Dijk. 
stipt op te volgen. VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes 
4. Van de processiegangers en de toe- v. Grinsven; 8 uur mndst. voor Maria
schouwers uit de gehele parochie wordt de Punder-Huige. 
gevraagd, dat zij door eerbiedige aan- ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Maria 
bidding de Processie zullen maken tot v. d. Loo-v. d. Langenberg; 8 uur gez.
et'.n stichtende plechtigheid van geloof, mndst. voor Johanna v. Heerebeek-de 
liefde en dankbaarheid jegens het H. . Beer. 
Sacrament. Er worde dus door niemand Elders zullen twee wekelijkse H. Missen 
gesprl'ken. maar allen worden dringend geschieden: één voor Theodorus Huy-
vuznc'1t, te antwoorden bij de gebeden berts en Harry van Dijk. 
en de refreinen der liederen mee te Alsnog a.s. Donderdag één H. Mis 
:;:ingen. Hreng daarom de parochiebun- elders tot intentie v. d. leden v. d. God-
del mee. vruchtige vereniging, H. Theresia. 
5. Voor d<: orde der processie en ver- 30 dagen worden de gebeden verzocht
dere rang van zaken leze men aan- voor Antonius Voets te 's Bosch, voor 
dachtig het programma wat U allen zal Lamberta Geerts-Klomp te 's Bosch en 
würden thuisbezorgd, Adrianus Schelle te Tilburg overleden. 

70NDAG: 6 uur Ld. tot zekere in- Verder aanbevolen het Gouden Jubilé 
tent ie (N;•; 7 uur Ld. voor het geestelijk van Z.H. de Paus. (wegens zijn Gouden 
en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 Jubilé). 
uur l.d. H'Or overleden moeder; kwart Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
over 9 Ld. voor Petrus Baayens vanwege te ontvangen: Hubertus Theodorus v. d. 
de Rroe<lerschap van St. Willibrord; Heyden uit deze parochie en Ardina 
half 11 l10ogmis voor Hendrikus van der de Bresser uit de parochie v. d. H. Odul
Meyden \'anwege de Broederschap van phus in Best, waarvan heden de eerste 
St. Dern:m.lus te Ulecoten. , afkondiging geschiedt. 

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 de zegeningen des Heren te verkrij
gen over het Gouden Jubilé van Z.H. 
de Paus, tot heil der wereld. 
Degenen, die in de processie iets te 
dragen hebben op Zondag 19 Juni, zor
gen aanwezig te zijn of een plaatsver
vanger te hebben. 
Het zal zeer op prijs gesteld worden 
wanneer de huizen waar het H. Sacra
ment voorbijtrekt, met vlaggen en bloe
men versierd worden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE 

Zondag onder het Octaaf van
Sacramentsdag. 19 Juni. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der 
par.; 8 uur 1. mndst. Gerardina van de 
Koevering; 10 uur z.j. Anna Catharina 
Gerardus v. Eyndhoven; 1 uur Lof, we
gèns de feestelijkheden der Fanfare, 
eveneens a.s. Zondag. In alle HH. Mis
sen de te schaal voor het Seminarie. 
MAANDAG: 7 uur l.j. Adriana v. Ger
wen; half 8 z.j. Joharlhes v. d. Velden; 
8 uur l.j. Adrianus v. d. Koevering. 
DINSDAG: 7 uur l.j. Johanna Johannes 
v. d. Velden; 8 uur l.i. Johanna Adria
nus v. d. Koevering; 9 uur z. Huwelijks
mis. 
WOENSDAG: 7 uur l.j. Frans v. Rooy; 
half 8 z.j. Francisca Cornelis v. d. Vel
den; 8 uur l.j. Eerw. Zr. Sylvestra v. d. 
Koevering. 
DONDERDAG: 7 uur l.j. Adriana Fr.
v. Rooy; half 8 z.j. Eerw. Zr. Egidia v.
Dijk; 8 uur l.j. Petrus v. Alphen. 
VRIJDAG, feestdag van het H. Hart,
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen. 
half 7 I.m. bijz. noden der parochianen;
7 uur l.f Wilhelmina Petrus v. Alphen; 
half 8 z. mndst. voor Weduwe Ever
dina Cornelis Quinten. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. Weduwe
Maria Martinus v. Dijk; half 8 l.j. An
tonius Petrus v. Alphen; 8 uur l.j. Hen
ricus Klompers en • Maria hsvr. 
ZONDAG: half 7 l.i. Cornelis Putmans
en Francisca hsvr.; 8 uur I.m. tot welz. 
der par.; 10 uur z.j. Martinus Kelders.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag I.m. Johannes v. d. Biggelaar; 
Dinsdag 7 uur I.m. overleden families v. 
Gerven en Spiekmans; Woensdag tot 
Zaterdag I.m. levende leden der proc. 
van Sittard. 
Gedoopt: Adrianus J. J. B., z. van Cor
nelisv. Heerebeek-Raaijmakers. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH 

Zondag onder 't Octaaf van 
Sacramentsdag. 

HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie: 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor de nieuwe glas-in
loodramen. Na de middag om 3 uur Pl. 
Processie buiten het kerkgebouw. We 
verwachten, dat onze parochianen in
groten getale aan deze Sacramentshulde 
zullen deelnemen. De deelnemers zullen 
zich strikt houden aan de aanwijzingen 
van de commisarissen van orde. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
2de en 3de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamelijk communiceren. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. 
Vrijdag feestdag van het H. Hart van 
Jesus. Om half 7 uitstelling van het 

allerheiligste en communie uitreiken. 
Om 7 uur plechtige gez. H. Mis met uit
stelling, waarna Litanie van het H. Hart 
en oefening van eerherstel. Om 4 uur 
zullen de kinderen een bloemenhulde 
brengen voor 't beeld van het H. Hart 
bij de kerk. 
's Avonds om half 8 plechtig Lof; na 
het Lof een lied van 't H. Hart. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
v. d. Langenberg te · Boxtel overl.; half
9 H. Mis voor Lamberta Geerts-Klomp 
te Gemonde over!.; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Anna
Schoones- v. Beljouw; 8 uur mndst. voor 
Antonia Muskens-v. Haperen. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Gerardina
van de Pas-Hoevenaars; 8 uur H. Mis 
voor Adriana van Dongen-Kiemenai te 
Oosterhout overl. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor bijz.
intentie; 8 uur jrgt. voor Gerardus van 
Houtum. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor An
toon van de Pas; 8 uur H. Mis voor 
Johannes Bergman en Clasina v. Zee
land hsvr. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
Maria van den Braak; 8 uur jrgt. voor
Anna Maria van de Laar. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Laurens
van de Pas; 8 uur H. Mis ter ere van 
0. L. Vrouw uit dankbaarheid. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor A1bertus van 
Rulo. H. Mis voor Henricus van Rulo. 
Nog worden de gebeden -verzocht voor 
Johannes Cornelis Fick voor wie 't 
Zevende wordt voortgezet. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 19 _luni: 2de Zondag na Pink
stert·n. Deze 111iddag om 3 uur Lof met 
ko:enhudje. 
De Le gehele wtek 's avonds om 8 uur 
Lef 
Vrijdag Feest van het H. Hart. De H.H.
Missen zijn o;n 7 uur, half 9 en om 10 
uur gezongen Hoogmis. De gehele dag 
uiLsteiling van lll't H. Sacrament. 
Zaterdag: Feestdag van de H. Johannes 
de Doper. 
ZONO.\G: C:ll 7 uur H. Mis tot bij
znndere i11tc:f!t1e, om half 9 voor over
leden leden <ler familie Henket. 
MAANDAG: -; uur voor Petronella 
Laak-van de Koevering als lid van de 
Broederschap v?.n de H. Antonius te 
Waalwi;k. 
'�•O!:NSDAG: om half 8 voor Johanna 
F t'ldl>r"gge-Ottt'rh€.ek. 
VRIJDAG om kil; 9 voor Mevrouw. 
Henket-\\:'ind.;: o��er. 
Zaterdilg: om ·.• l!lil' Mariaaltaar voor 
Michiel van der Meijden; om half 8 
voor bijzondere intentie. 



Ter gelegenheid van het 5 0 �ja r i g
b e s t a a n  onzer f i r ma en het 
Gouden Jubileum van de stichter 
H. Jos. van $usante, zal

Zaterdag 18 Juni van 12.30 tot 14.00 uur 
een Receptie worden gehouden 

in een der zalen van de fabriek 
Korte Kerkstraat, Boxtel. 

AVEHA KOFFIE 
nog steeds tegen oude prijs. 

Nergens zo goedkoop 
AVEHA KOFFIE Paars per 250 gr. 82 et. 
AVEHA KOFFIE Rood per 250 gr. 74 et. 
AVEHA KOFFIE Groen per 250 gr. 64 et. 

VERS GEBRAND GEURIG KRACHTIG 

Weet U, dat Uw kleding 
20 °/o voordeliger 

Chemisch gereinigd en 
geperst wordt door 

.. 1dio11 
U kunt Uw kleding bij ons CHEMISCH REINIGEN EN VERVEN

afgeven en wij zorgen er voor /'!/./..•;a / ,.,._ /
dat U ze keurig, netjes en Lll,-1,,!f jZeLJl_""J. • in een week thuis hebt. --

T rizon Aanneemadres W. P. BIEM.ANS & ZOON 
STATIONSTRAAT, BOXTEL. DAMES, EN HFRENKLEDING 

�---------, 

Wij ontvingen heden 

Prima Stoffen 
voor I Costumes en

I weed Jassen naar maat vanaf f 85. -
Jacquet 
Regenjassen 
Rijbroeken 

i( Zomerbroeken 

W. P. BIEMANS & ZOON Dames,&.. Herenkleermakerij 
Gediplomeerd: Amsterdam, Rotterdam, Haarlem 

'' CLARUS" 
Petroleumvergassers thans weer uit v oor r a a d  leverbaar in vooroorlogse uitvoering. Vernikkeld, kope• ren bassin, onverbrandbare asbestpit. 
VAN BOXTEL N.V.
Bosscheweg 17, Boxtel. 

Telefoon 479. 

Permanent U zelf 
THUIS 

met Pin-Up! De sensatie in de Ameri, kaanse en Europese Dames, wereld is thans te Boxtel verkrijgbaar bij: 
Drogisterij "ae Molen" 

l t9 :Juni .... Vadudaq,! 1 Niet iedereen • • • • • • •

Voor VADER hebben wij een ruime sortering in de volgende artikelen: OVERHEMDEN. met 2 boorden . OVERHEMDEN, met vaste boord ZELFBINDERS, diverse soorten . KNOOPDASSEN, diverse soorten BRETELS, diverse soorten . . . SOKOPHOUDERS, diverse soorten MOUWHOUDERS, diverse soorten MANCHETKNOPEN, diverse soorten HANDSCHOENEN, nappa RIEMEN, leder . . . . . . ZAKDOEKEN, wit en gekleurd POCHETJES, wit en gekleurd SOKKEN, diverse soorten . SLIP-OVERS, diverse soorten SJAALS, diverse soorten BOORDEN, papier BOORDEN, linnen 
� J. Wütween 

vanaf f 8,95 5,22 ,, ,, 0,49 
H Il ],85 
,, ,, 1,'.25 1,10 0,45 0,45 ,, ,, 13,25 
,, ,, 0,85 ,, ,, 0,31 1,35 ,, ,, 1,42 ,, ,, 9,25 2,45 0;13 1,45 

Afd. Herenmode 

Rechterstraat 18 - Boxtel 

\. ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE .J 

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

Dagelijkse aanvoer van Nieuwe Haring. 

VOS Stationstraat 44. Tel. 52 7 

UN horloge loopt niet meer? 
Laat 't dan vakkundig repareren bij 

F. P. v. Langen & Zn., Stationstraat 62 
Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver 

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

IN ÉÉN WEEK KLAAR 

beschikt over een vaste wastafel 

Wij brengen 

'n Slaapkamer 
met 

Ledikant 2 persoons 
- Linnenkast

Waskast met marmeren
opzet en spiegel
Nachtkastje
Tafeltje
2 Stoelen

COMPLEET 445.-

Zeer aparte old finished 

H UISK.AMER 
Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils l bekleding
4 Stoelen � wol crimmer 

COMPLEET 595.-

1. J. Witteoeen
Woninqinciclitinq = .130..xtee. 

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

Voor Brillen en Uurwerken 
naar VAN VLERKEN 

Pruimenjam 
43 per pol nu. . . . . d.

Appelstroop 
per beker van 1 kg nu 12d 
Appelstroop 

L p. beker v. 500 gr. nu -,.5d.
Appelstroop

4 per pol van 500 gr. nu 5 d.
Anijs- en 
vruchtenhagel 

2 per 200 gram nu 5d. 
Vanillekoekjes

3 ::t_,t per 250 gram nu / vt.. 

Rumbonen
per 100 gram nu 38d. 

Zachte zeep
O per 500 gram nu 5i d.

Zachte zeep 
4 p. pak van 500 gr. nu 5 ei..

Zachte zeep 
10 kg in zinken 
emmer nu . . . . . f.11,50 
Emmer is van prima kwaliteit 

Toiletzeep 
per 2 stukken nu 45 cl 
Waspoeder

34 per 2 pakken nu . d.
Soda 

25 per 3 pond nu . . cf. 
Carame!s Closetpapier 

25d per 100 gram nu 25ci per 3 rollen nu . . 

Florida Limonadesiroop per grote fles nu 90c:t. 
Vruchten-Limonadesiroop per grote fles nu f45r.i. 

� ... 
WEER EEN BON 

Ge�onde tanden �jjn 
mooie tanden! 

Moeder en dochter poetsen met Prodent, 
's morgens en 's avonds. Alleen Prodent 
bevat Dispergon tegen tandsteen, alleen 
Prodent maakt tanden parelwit! 

,,Mooie, gezonde tan
den zijn zo belangrijk", 
zegt Maureen O'Hara 
(20th Century Fox film 
,,Semimental Journey"). 

Vraag daarom nooit 
zomaar naar "tand

pasta" .... eis Prodent! 

PIIO0ENIA-N1EIISFOOIII .. ,, 

Heerlijk 
schuimend! 

i\, p JQO 

,. Adverteert in "Brabants Centrum" 
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Bij het 50=jarig bestaan der 

Sigarenfabrieken H. Jos. van 

BRABANTS CENTRUM 17 JUNI 1949 

Susante & Co.

* 

1899 
18 JUNI 

1949 

De Gouden Kroon 
op constructief commercieel beleid 

De grote waarde van de bestaande in
dustrie is niet beter af te leiden dan van 
de kreet, die nog dagelijks uit het 
Nederlandse maatschappelijke leven op
stijgt: m é é r industrie ! 
Deze noodkreet, waarop niet zo spoedig 
een bevredigend antwoord zal komen, 
doet ons de grote betekenis beseffen 
van een industrie, die in de lengte van 
jaren reeds onschatbare voordelen heeft 
afgeworpen voor de plaats, waarin ze 
gevestigd is. 
En zo zal voor ieder te begrijpen zijn, 
dat we vandaag eens de aandacht ves
tigen op ·een bedrijf, dat een gouden 
kroon op zijn werk gaat plaatsen, n.l. 
de firma H. Jos. van Susante & Co., 
.die in het bedrijfsleven nu al vijftig 
jaren een belangrijke plaats inneemt. 
Een plaats, die niet zonder moeite ge
handhaafd werd, al wekt de theorie van 
deze tijd niet zelden de schijn, dat met 
gebouwencomplex en -outillage ook. de 
levensvatbaarheid van industrie aanwezig 
is. De toekomst evenwel zal weer leren, 
wat het verleden bewezen heeft: een 
industrie moet groeien. Groeien naar 
rato de bekwaamheid en voortvarend
heid van de industriëlen. Groeien op 
basis van geleidelijkheid, zoals de ont
wikkeling van de fa. H. Jos. v. Susantc 
& Co. dat zo treffend laat zien. 
Eerst een werkplaatsje met 5 sigaren
makers, waar de ondernemer als allround 
man zelf de . productie mee opvoert, 
daarna ·aan de man brengt en overigens 
zijn commercieele capaciteiten -activeert 
op het inkopen van de tabak. 
Zijn broer, Jan van Susante, kort na de 
oprichting als deelgenoot in de zaak 
toegetreden, nam de technische en ad
ministratieve leiding op zich. 

JAN VAN SUSANTE t 17-12-'48 

Hoewel de interne bedrijfsvoering min
der representatie naar buiten inhield, 
eiste dit deel van het beleid veel zake
lijk inzicht en mensenkennis. 
Dat de heer Jan van Susante die bij
zondere eigenschappen bezat was voor 
de jonge firma van betekenis om de 
geregelde gang in de productie te ver
zekeren in het groeiend bedrijf, dat al 
heel spoedig behoefte had aan perso
neel. 
Hierdoor kon de oprichter zich meer en 
meer richten op de uitbouw van de zaak. 
Het groeiproces van het bedrijf hjeld 
de aandacht en daadkracht van • de 
kleine fabrikant altijd gespannen. En zo 
mag veilig verondersteld worden, dat 
de heer Van Susante, toen hij in 1909 
- tien jaar na de· oprichting - het fa
briekje in de Rechterstraat ging over
plaatsen naar de nieuwe fabriek in de
Korte Kerkstraat, al heel wat zorgen
had gekend en nieuwe zou krijgen om
zich op groter plan te kunnen hand
haven.
De tegenwoordige generatie kan er zich
geen idee van vormen, wat het veertig
jaar geleden betekende een "fabriek uit
te breiden", want het was toen, even
min als nu, geen kwestie van gebouwen
. en outillage, maar van verkopen. En

verkopen is nooit een gemakkelijke be
zigheid geweest - behoudens in de na
oorlogse jaren - maar toen was het 
dat zeker niet. 
Veel moest verkocht worden om te blij
ven wat men was en een moeizame voor
uitgang te bewerken. ,,De producten aan 
de man brengen" was waarlijk geen 
sinecure in de tijd, waarin het verkeers
wezen nog pas in het eerste stadium van 
ontwikkeling was. 
Ook in dit opzicht mag de fabrikant, 
die zijn zaak vijftig jaar lang gestadig 
wist aan . te passen aan toenemende 
tijdseisen, de waardering krijgen, die hij 
daarvoor verdiend heeft. Zeker voor 
een branche als de sigarenindustrie. 
Tussen het jaar 1909, waarin de nieuwe 
fabriek betrokken werd, en het jaar 
1914, waarin de eerste wereldoorlog uit
brak, liggen maar vijf jaar en toi;h be
gonnen toen de niet vermoede moeilijk
heden te komen. 
Een industrie uitsluitend aangewezen op 
grondstoffen van overzee! 
Wat dit zeggen wil behoeft niet nader 
te worden verklaard, dit kan iedereen 
afmeten naar het geen de ervaring van 
de jaren 1940-1945 heeft geleerd. 
Er was één verschil: Nederland was 
koopkrachtig. Een gunstige positie, die 
voor vele fabrikanten - speciaal in de 
sigarenindustrie een noodlottige 
terugslag heeft gehad. 
Dat de heer Van Susante zijn bedrijf 
door die tijd heen heeft weten te lood
sen, is een bewijs van zijn vaardig koop
manschap. 
Fabrikant zijn is niet zo gemakkelijk. 
Ontkomen aart de commerciële gevaren, 
die als een reactie op de voorspoedige 
periode 1914-1918 volgden, was de 
positie voor opvoering van de tabriek 
der firma Van Susante als het ware be
vestigd, terwijl voo1· verschillenden de 
dalende tabaksmarkt fataal werd. 
Evenwel was de opgang van korte duur 
en volgden enige depressiejaren (1923-
1925), onmiddellijk gevolgd door invoe
ring van de tabaksbelasting. 
Toch was er in 1924 reden om het 25-
jarig jubilé luisterrijk te vieren. 
Door voorzichtig doch krachtig beleid 
had de firma zich voor de toekomst 
gestabiliseerd. 
Daarbij, uit het opgroeiende gezin van 
de heer Van Susante kwamen jonge 
krachten om hem in de bedrijfsleiding 
bij te staan. 
Na de depressiejaren kwam de zozeer 
verbeide opbloei en zo zagen we de nu 
gouden onderneming uitgroeien tot een 
hoogte, waarop men met 300 arbeiders 
werkte. 
De oorlog van 1940-1945 eiste van
zelfsprekend zijn tol. We zullen voor
bijgaan aan de periode, die voor de 
zaken van goede Nederlanders slechts 
een faze van berusting was, tijdens 
welke de initiatieven voor een nieuwe 
tijd geboren werden. 
Het moet echter jammer genoeg worden 
·geconstateerd: in de na-oorlogse tijd 
zijn de economische omstandigheden
fnuikend voor de daadkrachtigen.
Werd iri. 1945 de fabriek weer geopend,
het initiatief voor uitbreiding moest la
tent blijven door de quotering van tabak.
De vooroorlogse activiteit is evenwel
een factor van betekenis, zodat ondanks
alle uit die quotering voortkomende be
lemmeringen, nu toch weer plm. 200 
arbeiders bij de firma Van Susante &
Co. werkzaam zijn, waarmee de stabi
liteit van het jubilerende bedrijf sterk
wordt geaccentueerd en hoop geeft voor
de toekomst.
Met reden mag daarom het 50-jarig 
bestaan van de Boxtelse Sigarenfabriek 
luisterrijk worden gevierd. Het personeel 
heeft er zich tenminste op voorbereid. 
Jammer genoeg zal de oprichter, de heer 
H. Jos. van Susante, niet alle festivi
teiten kunnen meemaken wegens zijn
gezondheidstoestand.
Laten we hopen, dat hij spoedig volledig
hersteld zal zijn 0111 zich weer ten volle
te kunnen wijden aan zijn zaak.

SORTEERDERIJ 1817 

Klein begonnen 

Hard gewerkt 

Goed gericht en 

Doel getroffen 

maar: 

ER IS NOG VEEL TE DOEN1 
_Bij een industrieel jubileum is de terug
blik op de in het bedrijfsleven bereikte 
resultaten het stemminggevend element 
voor de feestviering. 
Voor de firma Van Susante is er wel 
een bijzondere reden haar jubileum met 
grote voldoening te vieren, omdat de 
sigarenindustrie, vooral in de laatste 25 
jaar sterk onderhevig is geweest aan 
conjunctuurverschijnselen. Vereiste dit 
hoge commerciële capaciteiten gepaard 
met voorzichtig beleid, niet minder 
moest tevens de volle aandacht gericht 
worden op de technische evolutie in de 
productie. 
Voltrok deze zich in de loop der eerste 
vijf en twintig jaren op het gebied van 
de sigarenmodellen en melanges, wat 
voor de sigarenindustrie van buitenge
wone betekenis is geworden, doordat de 
Nederlandse sigaren een wereldver
maardheid verwierven, onder de depres
sieinvloeden vroeg de aanpassing met 
machinale productie ook de volle aan
dacht. Temeer, omdat de aanvankelijk 
gedeeltelijk machinaal vervaardigde si
garen de eigenschappen misten van het 
handwerkproduct. 
Achteraf worden een ontwikkeling en 
daarmee gepaard gaande strubbelingen 
doorgaans onderschat. En een z.g. 
"historisch-objectieve" weergave ervan 
geeft de realiteit niet in elk opzicht weer. 
Ook niet inzake de industriële aange
legenheden van de sigarenindustrie. 
Nemen we het schijnbaar simpele kiezen 
van een handelsmerk voor sigaren. 
De ervaring heeft bewezen, dàt hiervoor 
wel degelijk psychologisch inzicht nodig 
is geweest, ofschoon dit over het alge
meen aanvankelijk niet aanwezig was en 
het geluk bij de keuze van de een of 
andere benaming het succes bepaalde. 
We denken aan de losse merken Kemp
haantjes, Bengalees, de overgang naar 
het eerste standaardmerk Senco, in 1930 
vervangen door het zo succesvolle han
delsmerk Elisabeth Bas, welk merk onder 
de rokers in populariteit voor geen ander 
onder doet. Wat trouwens door het pro
ductiecijfer en de personeelbezetting 
wel is aangetoond. 
Inderdaad, wat 50 jaren bedrijfsleven in
houdt is niet gemakkelijk te overzien. 
Het begin leverde vrijwel geen moeilijk
heden op, omdat de s_igarenindustrie pas 
in het eerste ontwikkelingsstadium ver
keerde. Personeel was echter moeilijk 
te krijgen. Zo begon de heer Van Su
sante 18 Juni 1899 de fabricage met 5 
sigarenmakers in een gebouwtje in de 
Rechterstraat, achter het tegenwoordige 
winkelpand van Steinmann. 
Het zaakje floreerde en personeelsuit
breiding was al gauw noodzakelijk, doch 
wegens gebrek aan sigarenmakers ter 
plaatse moesten deze elders gezocht 
worden. De sigarenindustrie was echter 
nog al gespreid, ook over de plattelands
gemeenten en de aan hun woonplaats 
gehechte arbeiders waren niet te be
wegen zich elders te vestigen. 
De stijgende omzet noodzaakte <le jonge 

ondernemer toen reeds tot een stap, die 
men in de laatste jaren ook weer door 
grote ondernemingen i1eeft zien doen, 
n.l. zich te vestigen in een streek, waar
arbeiders aanwezig waren.
En zo werd in 1903 een fabriekje ge
bouwd in Leende, wat tot 1916 is ge
handhaafd. Ook in Woensel werd om
streeks die tijd gefabriceerd.
Inmiddels was in 1909 een nieuwe fa
briek gebouwd in de Korte Kerkstraat. 
Dat de sigaren der fa. Van Susante een 
gevestigd debiet hadden, kwam steeds 
sterker tot uitdrukking in de toenemen
de productie. 
Het jaar 1913 was voor de begrippen 
van die tijd zelfs een topjaar. Het per
soneel telde toen 188 man. 
Tot 1927 was het sigarenmaken uitslui
_tend. handwerk en gedeeltelijk ook nog 
huisindustrie, waarbij de voorbewerking, 
het z.g. strippen ook inbegrepen was. 
De invoering der tabaksbelasting maakte 
aan de huisindustrie een einde, waarna 
de eerste stripmachine in gebruik werd 
genomen, spoedig gevolgd door de eer
ste wikkel- of bosjesmachine. 
Steeg de productie door het machinale 
werk aanvankelijk met 30 %, in de 
jaren '28-'40 bedroeg de stijging 60°/c,.
Toch werd met de overschakeling op de 
machinale productie het bedrijfsbeleid 
vooral in commercieel opzicht gecompli
ceerder, juist doordat dit geschiedde in 

een depressietijd en bovendien felle con
currentie aanwakkerde. Onze Boxtelse 
sigarenindustrie doorstond de concur
rentiestrijd evenwel. 
De jongere generatie was inmiddels 
capabel geworden voor de bedrijfsleiding 
en zo deed de heer Jac. van Susante in 
1927 zijn intrede in de fabriek, gevolgd 
door zijn broer Gust in 1928 en door 
Charl in 1939. 
In dat jaar bestond de fabriek 40 jaar, 
welk jubileum - zoals bekend - luis
terrijk is gevierd. 
Elders is reeds aangestipt, hoe in de kort 
daarop volgende oorlogsjaren alle acti
viteit achterwege bleef. De fabricage 
werd, na verwerking van de nog be
schikbaar gelaten grondstoffen, geheel 
stil gelegd, totdat er na de bevrijding 
weer op bescheiden schaal begonnen kon 
worden en geleidelijk aan, naar even
redigheid van de tabakstoewijzingen, 
meer personeel tewerk gesteld. 
Jammer, dat de industrie, wegens de 
verwikkelingen in Indonesië en de eco
nomische omstandigheden, nog steeds 
gebonden is aan quotum en het product 
te luxueus belast blijft. Ware dit niet het 
geval, dan zou de productie, die thans 
nog maar 50 % van het vooroorlogse 
peil bedraagt, ongetwijfeld weer tot een 
maximum worden opgevoerd, mede tot 
voordeel van de arbeiders en genot van 
het rokende publiek. 



Ervaringèn van een schoolarts· 
XVIII. 

Een belangrijk onderdeel van het ge-
, neeskundig schooltoezicht bestaat uit 
de bestrijding van de besmettelijke ziek
ten. De overheid die een wettelijke ver
plichting gelegd heeft op het schoolgaan, 
wil zorg dragen voor de gezondheid van 
deze kinderen en het risico zo laag mo
gelijk houden. 
Kinderen zijn zeer bevattelijk voor vele 
ziektekiemen, zodat een aantal ziekten 
gemakkelijk onder de schoolgaande jeugd 
verspreid worden. Iedere bepaalde ziek
tekiem heeft haar eigen kenmerken, zo
dat de bestrijding àfzonderlijk moet ge
schieden. Sommige ziekten geven blij
vende of tijdelijke onvatbaarheid, an
dere in het geheel niet. 
Wij zullen achtereenvolgens er enkele 
bespreken en beginnen met de tuber
culose. Wij moeten deze besprekingen 

• echter beperken tot het aandeel, dat de
schoolarts in de bestriiding is toege
wezen.
De ver.vekker van de tuberculose is be
kend, nl. de tuberbacil. Wordt mens of
dier besmet met deze bacil, dan ontwik
kelt zich een ontstekingsproces, dat zo
wel plaatselijke als algemene ziektever
schijnselen veroorzaakt. De aard van
deze verschijnselen is afhankelijk van
het orgaan, dat besmet wordt, en daar

vrijwel ieder orgaan gevoelig is voor 
tuberculose, vertoont deze ziekte een 
zeer wisselend beeld. 
Toch bezit elke tuberculose-infectie de 
neiging tot chronisch worden, dat wil 
zeggen tot een slepend verloop. In het 
algemeen verloopt er dan ook een ge
ruime tijd tussen het ogenblik der be
smetting en het uitbreken der ziekte
verschijnselen. Zelfs moeten wij aanne
men, dat de meeste gevallen van geringe 
besmetting onopgemerkt voorbijgaan en 
dus genezen? 
Deze vraag is eigenlijk niet afdoende te

beantwoorden. Genezing bij tuberculose 
betekent meestal afsluiting van het ziek
teproces door omkapseling, soms doo.
uitstoting. Voor ieder orgaan is de weg 
ter genezing een bijzondere. Wel kan 
gezegd worden, dat de algemene toe
stand van de patiënt van invloed is op 
de mogelijkheid tot genezing. 
Genezing door het verkrijgen van onge
voeligheid of minder bevattelijkheid als 
beloning van de doorgestane tuberculose 
is slechts betrekkelijk mogelijk. De moei
lijkheid bij de bestrijding der tubercu
lose staat juist in verband met de ge
ringe graad van specifieke weerstand 
tegen de binnengedrongen tuberkelbacil. 
Het gevolg daarvan is, dat de tuberkel
bacil zich in het organisme weet te hand
haven. 

De moeilijke beoordeling der genezing 
wordt bij dit in leven blijven van opge
sloten tuberkelbacillen nog vergroot 
door de waarschijnlijk gunstige invloed, 
die juist van- deze levende bacillen op 
de algemene weerstand van de patiënt 
uitgaat tegen tuberculose en met name 
tegen een nieuwe 'besmetting met tuber
kelbacillen. 
Met andere woorden: een lichte besmet
ting met tuberkelbacillen kan een vol
doende weerstand bewerken tegen een 
toekomstige besmetting. In deze richting 
gaan de maatregelen ter bescherming 
van degenen, die in het bijzonder gevaar 
van besmetting lopen, b.v. medici en 
verpleegsters. Ook pasgeborenen in een 
besmet gezin worden op deze wijze ge
vaccineerd tegen tuberculose. 
Uit deze zeer oppervlakkige algemene 
opmerkinen zal U duidelijk zijn, dat de 
beoordeling over tuberculose een zeer 
deskundige aangelegenheid is. In het al
gemeen kan men zeggen, dat de leek 
zich het gemakkelijkste van eigen beoor
deling zal onthouden, als de medicus in 
staat is tot een scherpe formulering van 
de gevaren van een bepaalde ziekte. Ten 
opzichte van de tuberculose is dit niet 
het geval en daarom kunnen wij onze 
bespreking van de bestrijding van de 
tuberculose beperken tot een enkel on
derdeel, hetgeen tegelijk het kernpunt 
vormt voor de schoolarts, n.l. het voor
komen Vê\n besmetting door de tuberkel
bacil, die immers het begin van alle 
ell.:nde dezer volksziekte is. 

De'le taak is echter een veel omvatten
de ,�n maakt aanspraak op veler mede
werking. Wij hopen dan ook door onze 
bespreking de belangstelling te wekken, 
die nodig is om onze schoolkinderen te 
kunnen vrijwaren voor besmetting. 

J. B. DEELEN. 

GEMONDE. 

ZILVEREN AMBTSJUBILé. 

Op Donderdag 23 Juni a.s. viert de heer 
Chr. A. de Laat, onderwijzer aan de 
R.K. Jongensschool te Gemonde, zijn 
25-jarig ambtsjubilé. Met volle toewij
ding heeft hij een kwarteeuw lang ge
werkt aan het onderwijs en de opvoe
ding van de Gemondse jongens. En met
groot succes, dank zij zijn grote ijver,
zijn jeugdige werkkracht en de hem
eigen opgewekte en frisse leertoon.
Door zijn juist begrip van collegialiteit
is hij in aanzien bij zijn mede-onderwij
zers en verdere collega's.
Moge hij nog in lengte van jaren blij
ven werken in volle vitaliteit en werk
lust, tot heil van de Gemondse jeugd,
en tot heil van zijn mooi en groot gezin.
Wij zijn er zeker van, dat hij op zijn
zilveren feest van vele zijden blijken
van belangstelling en waardering zal
ontvangen.
JAARVERGADERING 
STIERHOUDERIJ. 

Op Vrijdag 10 Juni hier de stierhouderij 
"Ons Belang" haar jaarvergadering in 

Café Verbruggen. Na de opening door 
de voorzitter, de heer Math. Verhagen, 
bracht de secretaris een keurig verslag 
uit over het boekjaar 1948, dat met een 
batig saldo sloot. Daarna reikte de 
voorzitter de prijzen uit van de goed 
geslaagde locale fokdag van 1948, feli
citeerde de leden met de door hen be
haalde prijzen en spoorde hen, die niet 
voor een prijs in aanmerking waren ge
komen, aan zich gereed te maken om 
op de eerstvolgende fokdag de onder
linge concurrentie op te voeren. 
De Heer E. v. d. Linde werd bij accla
matie herkozen als secretaris. 
De herkozene dankte voor het in hem 
gestelde vertrouwen en verklaarde, zich 
bereid ook in de toekomst weer met 
veel ambitie voor de vereniging te zullen 
werken. 
Na de verkiezing werd op voorstel vàn 
de voorzitter besloten de Land- en Tuin
bouwtentoonstelling van de Centrale 
Boerenleenbank te Eindhoven gezamen
lijk te gaan bezoeken op de daar te 
houden Fokveedag. 
Met dank voor de vlotte afwerking der 
agenda sloot de voorzitter deze geanu
meerde vergadering. 

BENOEMD. 

Naar wij vernemen werden de Heren 
M. Habraken en H. v. Liempt respec
tievelijk tot Administrateur én Secretaris
der Fok- en Controlevereniging "Ons
Belang" te Boxtel benoemd.

Adverteert in Brabants Centrum Accountantskantoor 
Woningruil. Flinke woning in 
Centrum Amsterdam. Gezocht 
woning te Boxtel of omgeving. 
Brieven No. 45, Molenstr. 19. 

F.F. M. Kluytmans, WASSERIJ DE SLUISWEIDE 

ONDERTROUWD: 
F. H. J. KORTENHORST 

semi-arts 
en 
FRANSJE VAN OERLE 

Huwelijksinzegening Donder
dag 7 Juli a.s. te 10 uur in de 
parochiekerk van 't H. Hart 
te Boxtel. 
Assen 
Boxtel 12 Juni 1949.

Receptie van 12.30-13.30 uur 
"De Molenwijk", Boxtel 

Toekomstig adres: 
Beilerstraat 85, Assen. 

Te koop: herenrijwiel, onder
stel voor vierwielige wagen 
(ook • geschikt voor hand
wagen) en een kinderstoeltje. 
Rovers, Nieuwstraat 26. 

Te koop: een jonge Duitse 
Herder bij G. Spierings, Ton
geren 88. 

Te koop: 1 dames- en 2 heren
fietsen, in prima staat, voor 
elk aannemelijk bod. Bossche
weg 24. 

Verloren: zilveren rozenkrans 
waarschijnlijk in processie'. 
park. Tegen beloning terugbe
zorgen: v. Coothstraat 4. 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 

Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 

bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Voor Rijwielreparatie 
naar Willem v. Rooij 
Bo sscheweg 96 - Boxtel 

Koopjes bij

Klein maar Dapper 

KAPPERS 
GEVRAAGD EEN 

Kappersleerling 
voor het herenvak. Hij kan 
bij mij het vak in de perfectie 
leren. G. H. v. d. BRAAK, 
Gediplomeerd Herenkapper, 
Breukelsestraat 113, Boxtel. 

Arts. 

AFWEZIG 

van Zater d ag 18 Juni tot 
3 Juli. 

WAARNEMING 

Coli. v. Groeningen, 
letters A-H 

Coli. Hoek,.. leitus I-P 
Coli. Wentholt, letters Q-Z 

vraagt enige 

nette Meisjes 
en een leerling-Wasmeester 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak. 

en Koopt bij Bert van den Braak!
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Linnenfabriek W. J. v. Hoog�rwou & Zn. R.K. Huishoudschool N. �-B.
ocaaqt P4Wt d:r�:C)::�rikStraat tl, Boxtel Aan me Idi n g van leerlingen

spoelsters voor het nieuwe schooljaar Hartelijk dank aan allen,· ook 
namens mijn ouders, voor de 
grote belangstelling, die ik 
mocht ondervinden bij mijn 
terugkeer uit Indonesië. 

MOERA SBEVERS 
NUTRIA Voor Dames: of aankomende spoelsters. 

op 22, 23 en 27 JUNI van 3-5 en 
van 7-9 uur aan de school. 

JO. v. ZEELAND. 
Marinier I klas 

Buurtbewoners, vrienden, ken
nissen en allen; die meewerk
ten om van mijn thuiskomst 
uit de Oost een onvergetelijke 
dag te maken, mijn hartelijke 
dank, ook namens mijn ouders, 
broers en zus. 

J. H. M. VERHAGEN 
Sergt. Maj.

Boxtel, 14 Juni '49. 

Mede namens mijn ouders en 
verdere familie betuig ik mijn 
oprechte dank aan allen, die 
hun belangstelling hebben ge
toond bij mijn behouden 
terugkeer uit Indonesië. In het 
bijzonder denk ik hierbij aan 
H.H. Geestelijken, Buurtgeno
ten, Kath. Thuisfront St. Pe
trus, R.K. Gildenbondsharmo
nie, Handboogschutterij "Een
drac:ht-Rozenjacht" en Ka
jotters. 

Said. L. OP 't HOOG 

Bosscheweg 133. 

Voor de belangstelling on
dervonden tijdens de ziek
te, bij overlijden en begra
fenis van onze dierbare 
Echtgenoot, Vader, Be
huwd- en Grootvader 

Johannes Wagenaars 
betuigen wij onze hartelij
ke dank. 

Uit aller naam, 
Wed. H. Wagenaars

Schellekens 
Gemonde, 108. 

Hiermede betuigen wij 
onze hartelijke dank aan 
hen, die op enigerlei wijze 
hebben getracht ons zoontje 

FRANS 

nog te redden, in het bij
zonder de heer J. Bullens, 
en overigens aan allen, die 
hun deelneming hebben 
getoond met het voor ons 
zo droevig verlies. 

Harrie Voets 
Annie Voets-Driessen 

Rechterstraat 

Te koop gevraagd: voeder
bonnen. Koks, Molenstraat 37, 
Boxtel. 

Hebt U kippen of hanen 
teveel. Laat het mij weten. 
Koks, Molenstraat 37, Boxtel. 

Aangeboden, directe import, 
prijs op aanvrage: 

ANJMALI- VOGELHANDEL 
Korvelseweg 97 - TILBURG 

Nieuwbouwhuis te koop te 
Boxtel, best. uit suite, 3 slaap
kamers, vliering, gang, keu
ken, bijkeuken., kelder, grote 
bergplaats en tuin met 25 
fruitbomen, groot 9,70 a, is 
7 Juli te bewonen. Adres te 
bevragen Molenstraat 19. 

Te koop: wit geëmall. fornuis 
en Brabantse kachel. M. de 
Laat, Vrilkhoven D 72, 
Liempde. 

Te koop: 20 jonge hennen, 12 
weken oud, bij W. v. d. Pasch, 
Onrooy 17. 

Te koop: twee percelen hooi
gras. P. van der Sloot, Rech
terstraat 65 

Te koop: hangklok en elec
trisch strijkijzer, z.g.a.n. Eind
hovenseweg 72. 
R.K. Meisje, 19 jaar, met 
Mulo-diploma en Typen, zoekt 
plaatsing op kantoor. Brieven 
onder No. 55. 

Particulier te ko?p: tegen 
sterk verlaagde pnizen vanaf 
17 tot en met 24 Juni, wegens 
verplaatsing der zaak: kinder
boxen, kinderstoelen, kleer
hangers, wringerbokken en 
diverse andere houtwaren. 
Brabantse Houtwarenfabriek, 
Van Hornstraat 34, Boxtel. 

Voor direct gevraagd een 
Bakkersleerling. C. Barten, 
Spoorstraat 2, Boxtel. 

Te koop: een toom zware 
biggen bij Adr. v. cl. Meijden, 
Tongeren 59B. 

Te koop: een fornuiskachel. 
Kleinderliempdseweg 20. 

Te koop: een kinderwagen, 
zo goed als nieuw, Frans 
Staelstraat 9. 

Te koop: een perceel hooi
gras op Hoppendonk. Bevra
gen bij M. van Zeeland, 
Liempde A 78. 

Te koop: bij P. van den Boer, 
Eindhovenseweg 47, een toom 
zware G. Y.-biggen waarvan 
gemerkt voor stamboek. 

Complete Herenfiets, geheel 
uitgerust, z.g.a.n., aan billijke 
prijs te koop. Wilhelmina
straat 22. Te koop: een perceel hooigras 

bij J. v. Griensven, Onrooise-
straat 1. Herenfiets, i.z.g.st., te koop, 

Kosthuis. R. K. alleenstaand 
jongeman zoekt degelijk kost
huis. Brieven met prijsopgaaf 
onder no. 83, Molenstraat 19. 

compleet. Ten Brinkstraat 19. 

Te koop: 9 prima bevolkte 
bijenkorven. Bevr. Merheim
straat 23. 

Links gew. Dameskousen 2,69 
Directoirs vanaf 1,75 
Hemden 1,97 

Voor Heren: 
Khaki Sporthemden 6,09 

Manchesterbroeken, 
Fantasiebroeken. 

R. K. Bakkersvereniging "St. Nicolaas" 
maakt heden bekend 

dat wegens bezoek aan de Internationale 
Tentoonstelling te Breda 

Geeft U Vader op Vaderdag 
een klein of een groot cadeau) 

Jos. van de Laak 
Rechterstraat 67. op Donderdag 23 Juni a.s. geen vers 

brood zal worden gebakken en tevens 
die dag geen brood zal worden thuis 
bezorgd. HET BESTUUR.

Onze grote collectie maakt U de 

keuze gemakkelijk en beide étalages 

tonen U speciaal deze week: 

Mevr. M. J. Linsen, 
Verloskundige, 

woont thans in de 

Cadeaux voor Heren, 

Jan van Brabantstr. no. 1. 
Het s pr e e k u u r is iedere 
Woensdagavond van 6 uur 
tot 7.30 uur in het Ziekenhuis 

-P,ciLfen 's morgens besteld 

's avonds klaar Fa A.v. Vlerken, .Boxtel 
F. P. v. Langen, Stationstr. 62 JUWELIER - HORLOGER BOSSCHE WEG 10 

DUINENDAAL 12. 
Lev eran cier v oo r  ALLE Ziek enfon d sen 

Wij brengen U Speciale Zomec aanS-iedûtq,en 
uit onze goed gesorteerde vakken. 

STOFFENVAK BADVAK MANUFACTlmFNVAK MODEVAK 

haircord, fijne kleuren, p.m. 1,95 heren zwembroek 3,35 pyamaflanel, effen bleu, p.m. 1,65 haarlint, per meter 98 et. 
lavable, aparte tinten, p. m. 3,75 badmutsen, div. kleuren 1,25 fantasieschortjes 4,40 vierkante sjaal, georgette 8,90 
Crêpe imprimé, chique dessins. badtassen, leuke kleuren 5,15 flanellen stofdoeken 46 et. K_inderkraagjes 1,25 

p. m. 4,50 Tweka damesbadcostuum 12,10 Theedoeken, prima kwal. .1,03 dameskraag, vierkante hals 5,90 
moiré zijde, div. kleuren p.m. 2,75 

KLEINVAK REGENKLEDING JONGENSVAK HERENVAK 

veters, zwart en bruin, p. p. 10 et. plastic damesjas m. capuchon 9,95 jongens blouses 4,40 poloshirts, in wit 6,80 
keperband, per stukje 21 et. dames gummi-jas 27,00 jongens zelfbinders 1,50 heren overhemden 8,90 

boorlint, per stukje 24 et. peau de peche heren jas 32,50 khaki jongensbroeken 5,10 losse pantalons, f ijne kwal. 17,10 
strengen haakzijde 39 et. Falon gabardine mantel 92,50 plusfours, alle maten vanaf 9,25 tweedjassen, de ideale dracht 

vanaf 55,75 

KOUSENVAK 
GORDIJNVAK TAPIJTVAK KLEUTERVAK glasgordijnstof, 

skisokjes, vanaf 71 et. prima kwaliteit, p.m. 2,18 cocos tapijt, 100 cm breed 7,38 kinderstoel, org. Tork 37,50 
sportkousen, pracht dessins mystere dwars 170 cm hoog cocos karpet 200 x 300, kinderbox, met bodem 33,80 

vanaf 2, 15 p.m. 8,90 zeer sterk 54,50 closetstoeltje, zeer solide 9,80 
dameskousen, mooie kleur. 98 et. damast overgordijnstof p.m. 5,15 pluche karpetten 200 x 300 98,00 Pericles kinderwagen, 
zeer fijne dameskous 2,67 velour sordijnen

l eer meter 8,45 Wilton karpetten 200 x 300 217,50 opvouwbaar 123,00

ZOMERMEUBELEN DEKENVAK BEDDENVAK MEUBELEN 

solide tuinstoel 6,90 witte molton deken 125/ l 80 4,60 2-pers. los kapok bedstel 
2-persoons slaapkamer

bestaande uit: 
pracht ligstoel Zomerdeken 180/220 16,90 met peluw en 2 kussens 79,00 ledikant - waskast

met prima loper 9,75 pracht gev. kinderdeken 2-pers. houten ledikant 46,00 tafel - nachtkast 
tuinstoel, extra zwaar 16,90 80/120 10,90 2-pers. spiraal, met garantie 36,50 + 2 stoelen
klapfauteuil 17,90 fant. dekens, 150/200 10,50 spec. prijs f 165,00

U koopt beter 
bij A. P. v. d. Boomen-Re·sink en vooral

en prettiger vertrouwd. 
STATIONSTRAAT 43 - BOXTEL

DRUKKERIJ TIELEN voor alle • mogelijke reclamedrukwerk 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Uitslag Stemming voor de Gemeenteraad van Boxtel De Dr. Hoek's-Yereniging bestaat 40 jaren 
Gehouden op 22 Juni 1949. 

Namen van de candidaten 

LIJST 

* Valks, A

* Van Susante, Ch. J. F. M.

* Van der Meijden, P. J.

* De Laat, R.

* Oliemeulen, C.

* Van der Sande, P. J.

* Pietermans, J. A.

Van Nistelrooy, A. M.

* Van de Laar, W. J.

Van Griensven, H. M.

* Bekkers, M.

Ven Meurs, A.

Van Kol, A.

Pastoor, Th.

* Kurstjens, L. A.
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Colla, A. H. J.

Peijnenburg, J. M.

Van Elk, A. J. M.

Helmer, F. J.
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Van Rixtel, M. C. 11 2 6 3 

459 401 364 513 450 

4 

14 

407 

3 

3 

243 473 455 258 

23 

41 

4023 
(Het totaal aantal stemmen van de lijst in 1946 was 3730) 

LIJST 2 

* De Visser, W. A. P. M.

* Van der Krabben, H. A. P.

* Van 1er Weyst, A. C.

* Kempenaars, H. J. J. H.

Merks, K. M.

Van Oers, F. J. M�·

Savelkoul�, P. J.
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5) 
Van der Velden, H. A.

Baayens, L. W.

Van der Haagen, A. P. W.
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(Het totaal aantal stemmen van de lijsten De Visser en v. d. Krabben in 1946 was 1488) 

LIJST 3 

* Van der Meijden, G. M.

Voortman, J. W.

Dekkers, A. P.

28 
4) 
5 
5) 
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(-) 

34 

35 
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13 
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2) 

49 

31 20 
6) 6)

10 2
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263 
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23 
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39) 

16) 

13) 

(Het totaal aantal stemmen van de lijst in 1946 was 365) 

Totaal ongeldig 
uitgebrachte stemmen 

33 
( 21) 

40 
( 62) 

33 26 
( 39) ( 49)

40 
( 59) 

33 
( 54) 

4 
11) 

26 36 13 284 
(295) 

De tussen haakjes geplaatste getallen geven het stemmencijfer aan, dat door deze candidaten in 1946 werd verworven. 

Voor de namen van de gekozenen is * geplaatst. 
De candidaten van lijst 2 hebben de onderlinge afspraak gemaakt, dat alleen de candidaten, die de meeste stemmen 
verwierven, zitting zullen nemen. Dit zal tengevolge hebben, dat inplaats van v. d. Weyst en H. Kempenaars zitting 
zullen nemen: M. Merks en L. Baayens. 

INDELING DER STEMDISTRICTEN. 

Gemeentehuis: Rechterstraat, Burgak
ker, Markt, Rozemarijnstraat, Rijksweg, 
Eindhovenseweg, Kleinderliempde, Klein
derliempseweg. 
B.L.O.-school: Prins Hendrikstraat, 
Raaphof, Kasteellaan, Van Coothstraat, 
Ten Brinkstraat, Frans Staelstraat, Sta
tionsplein, Parallelweg-Zuid, Molen
straat. 
ST. Franciscusschool: Korte Osch & van 
Leeuwenstraat, Van Osch & van Leeu
wenstraat, Spoorstraat, Korte Kerkstraat, 

Kloosterdwarsstraat, Ons Doelstraat, 
Breukelsestraat vanaf 35 en 44, Paral
lelweg-Noord. 
St. Aloysiusschool: van Salmstraat, Mijl
straat tot 21 en 64, Tongersestraat, 
Roond, Tongeren, Luissel. 
St. Paulusschool: Nieuwstraat, Onrooise
straat, Onrooy, Munsel, Langenberg. 
Gemeenteslachthuis: Selissenwal, Molen
wijk, Zandvliet, van Hornstraat, van 
Merheimstraat, van Rantstraat, Brug
straat, Ridder v. Cuykstraat, Jan van 
Brabantstraat, Duffourstraat, Leenhof
laan, Hertogenstraat. 

R.K. Jongensschool te Gemonde: Ge
monde. 
Ziekenhuis: Duinendaal, Kerkstraat, 
Bosscheweg, Koppel, Molenpad, Mgr. 
Wilmerstraat, Deken de Wijsstraat, Dr. 
P. M. Hoekstraat, Deken Spieringstraat,
Hal, Heult, Selissen, Vic. v. Alphenlaan. 
De Ark: Nieuwe Kerkstraat, Pr. Bern
hardstraat, Stationstraat, Wilhelmina
straat, Julianastraat, Breukelsestraat tot 
33 en 42. 
R.K. Jongensschool te Lennisheuvel: 
Lennisheuvel, Mijlstraat vanaf 24 en 66. 

Maandag 27 Juni zal het 40 jaar gele
den zijn, dat de Dr. Hoek's Vereniging 
werd opgericht. Dit geschiedde naar aan
leiding van het 25-jarig ambtsjubileum 
van Dr. P. M. Hoek, dat op 1 Mei 1909 
was gevierd, bii welke gelegenheid Z.Eà. 
namens Boxtel's ingezetenen een som 
geld werd aangeboden, die door hem 
werd bestemd als fondatie voor de ver
eniging. 
Met die oprichting ging de wens van 
Dr. P. M. Hoek in vervulling, om Box
tel een instelling te geven waardoor de 
volksgezondheid zou kunnen worden be
vorderd, of, zoals in de inleiding van het 
n,.otulenboek staat opgetekend, ,,ten 
dienste der kranke menschheid". 
Iedere tijd heeft zijn figuren, wier groot
heid eerst in het kader der historie kan 
worden afgemeten. 
Zo was , een halve eeuw geleden Dr. 
Hoek voor Böxtel de man, die in zijn 
praktijk de intentie maakte het volk 
meer te geven dan hulp bij ziekte. Hij 
zag zijn taak groter en zocht naar mid
delen ter versterking van de volksge
zondheid, ter voorkoming van ziekten. 
Bij zijn jubileum kreeg hij een kans zijn 
wens in vervulling te doen gaan en hij 
stimuleerde de huldigingsactie om zijn 
persoon door het kenbaar maken van 
zijn verlangen. 
Zo kreeg Boxtel zijn Dr. Hoek's Ver
eniging, die zovele jaren weliswaar op 
bescheiden schaal, doch heilzaam heeft 
gewerkt en mede de toekomst heeft 
opengelegd voor de vele thans bestaan
de instellingen ter bevordering der 
volksgezondheid. 

Liempde 

UITSLAG GEMEENTERAADS
VERKIEZING. 

Lijst 1 
* ]. M. Baks
* P. H. v. d. Wiel
" A. C. Schalkx 
* J. v. Abelen
* C Kreyv<:>ld
* P. ]. v. d. Velden

J. Putmans

Lijst 2
* L. C. v. J-Ioutum

356 
138 
56 
60 
'.24 
45 
45 

259 
De candidaten, waarvoor een *· is ge
plaatst. zijn gekozen. 

Esch 
UITSLAG GEMEENTERAADS
VERKIEZING. 

Lijst 1 
* C. den• Ouden 78 
* M. Peijnenburg 8 

]. M. v. d. Hoogen 12 
* H. A. E. Vugts 50 

A. ]. Dieden 25 
]. J. Konings 13 
J. A. Sterks 3 

Totaal aantal stemmen 189 
Lijst 2

* :fh. A. Spooren 88 
* M. Schoones 10 

M. v. Rooij 12 
Wilh. v. d. Langenberg 10 

Totaal aantal stemmen 120 
Lijst 3 

* E. H. Vlassak 50 

* ]. _I. v. d. Akker 27 
K. Verhagen 7 
W. v. Roosmalen 3 
Fr. Liket 4 

Totaal aantal stemmen 91 
De candidaten, waarvoor een * is ge
fb.? tSt· zijn gekozen. 

Plaatselijk Nieuws 

VOOR EEN BOXTELSE MISSIONARIS 
Deze tabernakelkast, vervaardigd door 
de firma J. H. van Schaayk, Brandkas
tenfabriek te Boxtel, werd aangekocht 
voor Father J. v. d. Laar, Pastoor te Niri, 
Sarawak voor zijn totaal verwoeste en 
geplunderde missie op Br. Borneo. 

De eerste zorg van de stichting gold de 
verzorging van zieken, waartoe al aan
stonds de nodige verplegingsartikelen 
werden aangeschaft en zodra de finan
ciën het mogelijk maakten werd een ver
plegingsdienst ingesteld. 
Ook de tuberculosebestrijding had de 
volle aandacht en werd met voor die 
tijd beschikbare middelen aangepakt, ter
wijl ook de bestrijding van de zuigelin
gensterfte, die toen nog al hoog was, 
zeer practisch werd ondernomen door 
het bêschikbaar stellen van "speciaal be
reide melk" en de voorlichting omtrent 
de voeding van het kind in de eerste 
levensjaren. 
De voorlichting van het volk door het 
doen houden van lezingen over onder
werpen van hygiënische aard had ook 
steeds de volle aandacht, evenals die 
omtrent de voeding en voedingsmiddelen. 
Als men nagaat, dat de vereniging met 
een naar onze begrippen bescheiden 
kapitaal haar werkzaamheden begon en 
de economische omstandigheden • geen 
hoge contributieheffing toelieten, dan 
mogen we bewondering hebben voor het 
vele goede werk, dat de Dr. Hoek's Ver
eniging voor de Boxtelse bevolking heeft 
gedaan, vooral in de eerste vijf-en-twi�
tig jaren van haar bestaan met beschei
den middelen en eenvoudige apparatuur. 
Met deze memorie moge de nagedach
tenis geëerd zijn van hem, die vóór 40 
jaren het initiatief nam voor de oprich
ting van de vereniging, die thans als af
deling van het Wit-Gele Kruis zo veel
zijdig sociaal werk verricht voor onze 
bevolking. 

ANJERACTIE 1949. 

Evenals vorige jaren zal ook dit jaar te . 
Boxtel een inzameling worden gehouden 
ten bate van het Prins Bernhardfonds. 
Zoals bekend stellen het Prins Bernhard
fonds en de daaronder ressorterende 
provinciale Anjerfondsen zich ten doel, 
werkzaam te zijn in het belang van de 
geestelijke en culturele weerbaarheid 
van ons volk, o.m. door het geven van 
subs:c!;�s aan Stiótingcn, ,crenigingc.n 
of corporaties op het gebied van weten
schap, muziek e.d., alsmede aan muse11, 
voor jeugdwerk e.d. Zo heeft b.v. ook 
reeds het volksmuziekwerk in deze pro
vincie een bijdrage ontvangen. 
Het bestuur van de R.K. Volksmuziek-

_;;chool, alhier, is bereid gevonden, voor 
1949 als plaatselijk Anjercomité te fun
geren, zodat de collecte door dit bestuur 
zal worden georganiseerd. 
Op Zondag 26 Juni a.s. zullen anjer
speldjes worden verkocht, terwijl op 27, 
28 en 29 Juni daaraan volgend een bus
collecte zal worden gehouden. 
De opbrengst van de collecte komt ge
deeltelijk aan het provinciaal Anjerfonds 
ten goede, waardoor dus ook speciaal 
Brabantse belangen kunnen worden ge
diend· 
Eenieder taaie· zich met het speldje, dat 
tot en met 29 Juni (de verjaardag van 
Prins Bernhard) gedragen kan worden!! 
Het gaat om de verrijking van onze 
eigen cultuur 1 

H. MIS VOOR FRANSE KINDEREN.

Dinsdag 28 Juni wordt in de kapel van 
de Witte Zusters in de Rechterstraat 
we�r een H. Mis opgedragen voor de 
Fraa,e kinderen. 
Deze H. Mis, die om kwart over acht 
a�,nvangt, zal. worden gecelebreerd door 
een Franse priester, I' Abbé Lesage, du 
secours catholique. 

Mede hierom worden Dinsdagmorgen 
de Franse kinderen, zonder uitzondering, 
verwacht bij de Witte Zusters. 

25 JAAR ONDERWIJZERES. 

Onze plaatsgenote, Mej. A. v. d. Laar, 
onderwijzeres aan de St. Ursula-school, 
zal 26 Juni a.s. haar zilveren ambtsjubi
leum vieren. 
Ongetwijfeld zal het haar deze dag niet
aan belangstelling ontbreken. 

GESLAAGD. 

Op de Dinsdag en Woensdag gehouden 
examens voor het Diploma MULO B 
slaagden: J. M. de Beer, Marlise Mul
ders, A. L. v. d. Sloot, P. N. Snijders en 
]. A. A. Versantvoort. 
Zij genoten hun opleiding op de R.K.

Jongensschool voor MULO, alhier. 

BENOEMD. 

Onze vroegere dorpsgenoot Jos. J. M. 
de Visser, thans leraar aan de H.B.S. te 
Roermond, is benoemd tot directeur der 
Hogere Burgerschool te Venlo. 

H. BLOEDPROCESSIE.

De dames, die een paar schoenen heb
ben afgegeven om gespoten te worden 
voor de processie, kunnen deze terug
be:comen a.s. Maandagavond van half 8 
tot haif 9 in de naaikamer op Duinen
daal. 

KATH. THUISFRONT. 

Op de Feestavond van de Brandweer 
werd voor de parochiële Thuisfronten 
opgehaald f 34,50. 
Eerste H. Communie van Mientje van 
den Brand f 3, 12. 
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-.,,Boxtels K wartierke'' 
Maandagavond aan het begin van deze 
week 
Vandaag weer éens heel de dag de zon 
gezien! Wat denk je? Zou het mooiè 
weer nu eindelijk eens gaan doorzetten? 
't Wordt tijd, vind je ook niet? Dit jaar 
nog niet heelveel van de zomer bemerkt. 
Ellendig, man. Als 't zó doorgaat, kan 
het een reuze strop worden voor de va
cantie-gangers. 
Over· vacantie gesproken: Heb je al 
plannen? 
Hè? Wat zeg je? Maak jij je zorgen? 
Waarover? Over de vacantie? 
Man, hoe bestáát het! Vacantie is toch 
niet om je zorgen te maken. Integendeel, 
vacantie is juist oni eens een hele week 
zónder zorg te zijn! 
Hè ...... ? Aooh, Maar nou snap ik je 
pas! Je bedoelt, dat het veel "kost". 
Veel geld. 
Hangt er maar vanaf, wat je onder va
cantie-nemen verstaat. Ligt er maar aan 
waar je in de vacantie naar toe gaat, en 
wat je onder je vacantie alzo gaat doen. 
Eigenlijk een kwestie van weten-waar-de
kneep-zit. ,,Feeling" heet dat sedert de 
bevrijding. 
Nu is het helaas een feit, dat nogal aar
dig wat mensen wat vacantie betreft, 
helemaal geen feeling J1ebben-. Met één 
week vacantie zijn ze (wat de portemon
naie betreft) zes weken achterop! De 
sla?er, de bakker, de melkboer en de 
verzekeringsagent moeten dan maar 
,,wachten". Soms zelfs heel lang wach
ten. En 's Maandagsmorgens als de huis
baJs komt, heeft Moeder zich "verstopt". 
(Zoals ze 's weeks na Boxtel Kermis zich 
ook "verstopt".) En een verlegen kin
dermond komt zeggen: 
,,Mijnheer ... ons Moeder is niet thuis!" 
\Vil hiermee gezegd zijn, dat het overal 
zó gaat? Welnee, Goddank niet. Er zijn 
gelukkig nog heel veel gezinnen waar 
vader en moede, (o·ok onder de vacan
tie !) de tering naar de nering zetten. 
Die 't wel uit hun hoofd laten om bui
tensporige vacantie-tripies te maken, als 
het er niet "af" kan. Die het niet over 
hun hart kunnen verkrijgen om ter wille 
van hun overdreven vacantie-plezier an
deren tekort te doen. Dat stuit die men
sen tegen de borst. Ten eerste zijn ze 
daar te verstandig voor. En ten tweede 
zijn ze daar te rechtvaardig voor. 

Maar hoe gaat het nogal eens vaak on
der mensen? Zij met heel hun gezin een 
week naar Valkenburg? Zij met heel 
hun gezin een week vér van huis? Wij 
ook een hele week er tussen uit! Die lui 

. mochten eens l'!aan denken, dat wij niet 
meer "mee kunnen". Stel je voor! Maar 
ondertussen heel veel kopzorg, droog 
brood en een schrale middagpot. Troost 
je, man. Straks heb je vacantie ! ! 
Natuurlijk, vacantie kost geld. Want bij 
vacantie hoort een "extra'tje". Maar is 
het geen grote dwaasheid om een heel 
kapitaal neer te tellen voor trein en 
hotel, (gevolgd door straks thuis zes 
weken "krom liggen"), terwijl je, zoals 
wij, de mooiste plekjes natuurschoon 
vlak achter je huis hebt liggen? 
Wat zeg je? 0, doe je het eigenlijk al
leen maar voor de kinderen! Ja, juist 
Maar wordt het niet meer dan tijd, dat 
wij onze kinderen weer gaan gewennen 
aan meer soberheid, óók onder de va
cantie? Waarom met de kinderen vér 
weg gaan? Ga met je groten eens heer
lijk dwalen door onze verrukkelijke 
Campina! 

. Spring eens 's morgens vroeg op de fiets, 
en rijd dan eens de grote weg Boxtel
Vught Eén van 's lands mooiste wegen 
wat natuurschoon betreft! En dan van 
Vught op Oisterwijk, en door de bossen 
weer op huis aan. Maar dan niet jak
keren. Nee, kalmpjes aan. Ogen open, 
en "kijken". Want er is veel te zien! 
Neem eens voor een hele dag brood m!ie 
en laat het kleinere grut eens naar har
telust ravotten in ons Wandelpark. Geef 
ze een zuurstok of een lolly. Trakteer ze 
eens op limonade of een ijsco! 
Zie je nou wel, dat "Boxtels Kwartierke" 
heel vèr van het werkelijke leven af 
staat. Anders zou hij weten, dat voor 
vele van onze kinderen zuurstok, ijs en 
snoeperij al sedert lang geen traktatie 
meer is, maar dagelijkse kost! Geen 
wonder dan ook dat dié kinderen onder 
de vacantie veel geld kosten! 
Meer soberheid in de vacantie van onze 
kinderen! 
Is het geen dwaasheid wat je op som
mige plaatsen ziet gebeuren? Vaders en 
Moeders die per kind vijf gulden (en 
meer!) moeten neertellen, omdat de 
jeugdbeweging een vacantietrip op touw 
heeft gezet. ,,En onze Jas en ons Fien 

De Fa. H. Jos. van Susante &, Co. bestond 50 jaar 
De stichter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

Met hoeveel voldoening de Heer 
H. Jos van Susante terug heeft mo
gen blikken op 50 jaren zakenbeleid,
kan niet beter worden afgeleid, dan
wel van de eervolle benoeming, die
hem op zijn gouden jubileum door
jhr. mr. J. Th. M. Smits van Oyen
werd medegedeeld: Ridder in de
Otde van Oranje Nassau.
Rondom deze hoge onderscheiding is
verder nog in allerlei toonaarden de 
lof over zijn werk gezongen. Bonds
bestuurders, fabrikanten, afnemers, 
vrienden en kennissen waren uit alle 
hoeken van het land naar Boxtel ge
stroomd om aan het 50-jarig bestaan 
der firma luister bij te zetten met
een indrukwekkende huldiging van de 
oprichter, die tijdens de receptie de 
parade afnam van ontelbare relaties, 
die bij de heer Van Susante duizend 
en één herinneringen aan vroeger 
jaren moet hebben wakker geroepen. 
En dan het eerbetoon, dat door het
personeel aan ,de jubilerende werk
gever gebracht is .... Het moet alles
bijeen overweldigend zijn geweest
voor de jubilaris - steeds omgeven
door de bezorgdheid van vrouw en
kinderen, wie de gebrachte huldes
natuurlijk evenzeer golden.

INZET DER FEESTELIJKHEDEN. 
De feestelijkheden waaraan maanden
lange voorbereidingen van het personeel 
zijn voorafgegaan, werden Vrijdagavond 
ingeluid met de feestrevue "Gouden 
Regen", die door het personeel aan de 
firmanten en in het bijzonder aan de 
stichter werd aangeboden. Deze avond, 
die door vele Boxtelse geestelijke en 
wereldlijke autoriteiten werd bijgewoond, 
is ongetwijfeld in goede aarde gevallen. 
Balletten, muziek en zang, afgewisseld 
door conferences, sketches en wat dies 
meer zij, vormden een effectvol geheel. 
De eigenlijke feestdag - Zaterdag 18 
Juni - werd, naar goede gewoonte, in
gezet met een Plechtige H. Mis van 
dankbaarheid, die door de zoon van de 
jubilaris, de Hoogeerw. Heer J. van 
Susante, Plebaan van de Sint Jan, in de 
H. Hartkerk werd opgedragen met as
sistentie van Deken Broekman en Kape
laan Van Gorp. 
De gezangen der H. Mis werden o.l.v. 
de heer Jac. Driessen werkelijk voor
treffelijk uitgevoerd door een koor, ge
vormd door enige leden van het per
soneel. 

HULDIGING DER 
JUBILARISSEN. 

Omstreeks 11 uur vond in een der 
benedenzalen van de fabriek de huldi
ging plaats van de jubilarissen, die 25 of 
reeds 40 jaren in het bedrijf werkzaam 
waren. De heer Jac. van Susante, die 
namens de directie het woord voerde, 
betreurde het, dat zijn vader niet in staat 
was "de getrouwen" van zijn bedrijf te 
huldigen. Hij hoopte echter op een spoe
dig herstel. In een geestige toespraak, 
waarin hij telkens even raakte aan de 
karakteristieke bijzonderheden van elke 
jubilaris �part, bracht hij hen hulde voor 
de getrouwheid, waarmee zij de zaak al 
die jaren hadden gediend. 
De heren Keller, Nooren en v. d. Broek 
met hun 40-jarige, en Baayens, Solon, v. 
d. Schoot en Schoenmakers met hun 25-
jarige staat van dienst, werd een kistje 
Elisabeth Bas-Jubileumsigaren plus een
cadeau onder couvert aangeboden. 
A. Nooren vertolkte daarop de dankbare

gevoelens van de jubilarissen, waarbij 
hij het accent niet zo zeer op de huldi
ging legde, als wel op de bestaansmoge
lijkheid, die de firma Van Susante hun 
25 of zelfs 40 jaar had geboden. Voor 
de groei en de bloei van het bedrijf 
wenste hij, dat in de loop van - de tijd 
nog vele leden van het personeel gehul
digd zouden moeten worden. 
Vervolgens feliciteerde de voorzitter van 
het feestcomité, de heer ]. Peynenburg, 
de jubilarissen namens het gezamenlijke 
personeel, dat zijn cadeaux reeds had 
aangeboden. 

FIRMA EN OPRICHTER 
IN DE BLOEMETJES. 

In de sigarenmakerij, waar onmiddellijk 
hierna de huldiging van de heer H. Jos 
van Susante zou plaats hebben, zou men 
zich op een bloemenshow wanen. Bloem
stukken in de prachtigste variaties en m 
een ondenkbare overvloed maakten van 
deze afdeling een bloemenparadijsje, 
waarin de huldiging, die een ogenblik 
later zou beginnen, volledig tot zijn 
recht beloofde te komen. Hartelijk toe
gejuicht door het personeel, kwam de· 
jubilaris, gevolgd door echtgenote en 
kinderen de feestzaal binnen. Zoals de 
heer Peynenburg het in zijn huldigings
rede zei, was toen het hoogtepunt van 
de feestelijkheden gekomen: de huldi
ging van de jubilaris door het personèel, 
dat hem een fraaie plaquette (waarop 
het borstbeeld van de heer Van Su
sante) aanbood. De onthulling geschied� 
de door een dochtertje van de heer Jac. 
van Susante. Door de aanbieding van 
eenzelfde plaquette werden ook de jon
ge firmanten in de huldiging betrokken. 
Aan de ·echtgenoten van de heren wer
den bloemen aangeboden. 

GERIDDERD. 
Namens de Commissaris der Koningin 
voor de Provincie Noord Brabant, richt
te Jhr. mr. J. Th. M. Smits van Oyen 
zich tot de grondlegger, met bewonde
ring gewag makend van, diens grote 
capaciteiten. Hij noemde de heer Van 
Susante een voorbeeldig en sociaal voe
lend werkgever, die 50 jaar geleden de 
roep om industrialisatie al heeft voelen 
aankomen en met de oprichting van zijn 
sigarenfabriek daarom de tijd reeds voor 
was. Groot schatte hij ook de betekenis
van de heer Van Susante als figuur in 
het maatschappelijke leven, waarin hij 
zo lang - naast zijn drukke bedrijfs
werkzaamheden - in tal van hoedanig
heden geijverd heeft. 
Onder doodse stilte las hij daarop het 
besluit voor van H. M. de Koningin om 
hem te benoemen tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 'n Stormachtig ap
plaus was de reactie van de verdere aan
wezigen op deze erkenning van het 
grote werk van de jubilaris. 
Namens het bestuur van de R.K. Ver
eniging van Sigarenfabrikanten in Ne
derland, dat voltallig aanwezig was,
sprak vervolgens mr. Steinkühler tot de 
geridderde, die hij geluk wenste met het
jubileum en de eervolle onderscheiding, 
die zijn inziens een verdiende honore
ring was van de verdiensten, welke de
heer Van Susante steeds had gehad voor 
het industriële en maatschappelijke 
leven. Terloops roerde hij even de bijzon
derheden van deze verdiensten aan: een 
bestaan voor de vele arbeiders, die ook
het pensioenfonds, vacantiefonds en de 
kinderbijslagverzekering voor een be
langrijk deel aan hun patroon te danken

mogen ook mee". Natuurlijk. Alle kin
,deren mogen mee. Want niemand wil 
• zijn kinderen bij anderen ten achter stel
len. Maar ik geef het je te doen, als je 
thuis een stuk of vijf van die snaken 
hebt rondlopen. Pa zal wel dokken. En 
wordt er gebeld, dan zal Ma wel "on
derduiken". Ondertussen moet 't hele 
huishouden die riem aantrekken 't Is 
immers vacantie !! 

Mag ik U eens wat vertellen?? Kijk,
"Boxtels Kwartierke" is eigenlijk gen_e 
Boxtelse. Dat weet iedereen. En er 1s
natuurlijk een groot verschil tussen zijn 
vacantie vroeger als jongen-uit-de-stad 
en de vacantie van een Boxtelse school
jongen. Dat ligt voor de hand. 
Maar nu hij dit neerschrijft, denkt hij
terug aan zijn vaca'nties vroeger thuis. 
Dan maakte Moeder een tas vol brood
jes en lekkernij. En dan gingen we met 
Vader en Moeder en allemaal naar de 
paardentram. Stel je- voor een een half 
uur in die paardentram! Buiten de stad
had je een grote speeltuin. ,,Freeriks"
heet die tuin. Daar werd een hele dag
geravot. En onder het ravotten door 
kwam Moeder met haar lekkernijen. 
Had U ons daar eens bezig moeten 
zien! Nee, had U eens moeten komen 
luisteren die eerste. dagen ná de vacan
tie, op de speelplaats. Wat je dan al niet 
te horen had gekregen. 
- Ik ben lekker een hele dag naar 
,,Freeriks" geweest! 
- En ik ben met m'n Vader stekeltjes 
wezen vangen! Zukke! Wil je ze zien? 
- En ik heb met m'n Vader een vlie
ger geplakt. En toen zijn we hem samen
wezen oplaten. Hoog, joh! 
- En ik ben met m'n Vader en Moeder 
'n hele dag naar Scheveningen geweest! 
Zo stonden wij die eerste dagen na de
vacantie tegen elkaar op te scheppen. 
Maar nu ik aan dit alles. nog eens terug 
denk, weet ik: dat was géén opschep
perij. Nee, dat was oprechte vreugde. 
Dat was eerlijk gemeende en spontane 
blijheid om een verrukkelijke vacantie ! 
Maar ja, toen (en het is heus niet zó 
lang geleden) - toen waren kinderen 
nog "kinderen". Zegt U maar gerust: 
toen waren kinderen nog erg naïef. 
En wat "Boxtels Kwartierke" betreft ... 
die is ook later erg naïef gebleven. Dat 
blijkt alweer uit dit artikeltje. 

P. Venantius Verweerde A.A.

hebben. Voorts schilderde spreker de 
grote werkkracht en de ondernemings
geest, die zijn levensloop steeds gesierd 
hebben en waarvan men de bron, zoals 
bij ridders uit vroeger tijden, moet zoe
ken bij de vrouw. Heel humoristisch 
merkte hij daarbij op, dat in het leven 
van de heer Van Susante de figuur van 
Elisabeth Bas en Mevrouw Van Susante 
een rol van invloedrijke betekenis heb
ben gespeeld. De rol van de laatste 
achtte hij evenwel van zo'n importantie, 
dat alles wat ten overstaan van de heer 
Van Susante was gezegd, oÓk van toe
passing was op haar. Aan het slot van 
zijn treffende rede spelde mr. Stein" 
kühler de gouden jubilaris de versierse
len van de hoge onderscheiding op, met 
de woorden: Ridder Van Susante, draag 
dit kruis lang en met ere. 

NOG DRIE GEDECOREERDEN. 
Na deze indrukwekkende ogenblikken 
belichtte Burgemeester Drs. M. A. M. 
van Helvoort de betekenis van de jubi
lerende firma voor Boxtel. En ook uit 
dit oogpunt bezien bleek de heer Van 
Susante een figuur van betekenis te zijn 
geweest. Naast de tijd, die door de zaak 
in beslag werd genomen, wist de jubi
laris nog gelegenheid te vinden om de 
gemeenschap te dienen als wethouder, 
als raadslid en als lid van tal van in
stellingen. 
Zijn bedrijf kreeg van de burgemeester 
de eretitel: ,,Een sociaal vooruitgescho
ven punt". 
Hierna kon spreker tot zijn grote vreug
de mededelen, dat het H. M. de Konin
gin behaagd had drie leden van het per
soneel te begiftigen met de ere-medaille 
in de Orde van Oranje Nassau, n.l. J. 
Keiler, A. Teulings en F. Hoffmans,
Spreker" meende in deze onderscheidin
gen het beste bewijs te kunnen zien van 
de hechtheid dezer werkgemeenschap, 
waarin het persoonlijke contact tussen 
werkgever en werknemer nog altijd sterk 
was blijven bestaan. Tenslotte wemte hij 
de jubilaris nog het genot toe van een 
lange, welverdiende rust, waarin hij met 
voldoening zou kunnen terugzien op de 
resultaten, waarvoor hij nu openbaar ge
huldigd werd. 

DANKWOORD VAN 
DE JUBILARIS. 

De reactie van de jubilaris op de huldi
gingstoespraken was een zuivere type
ring van zijn persoonlijkheid. Na zijn 
dank aan H.' M. de Koningin voor de 
hem verleende onderscheiding, aan de 
Commissaris der Koningin en allen, die 
op enigerlei wijze geijverd hadden voor 
deze honorering, richtte hij zich op de 
eerste plaats tot de drie werknemers, die 
zo juist wegens hun 40-jarige dienst 
waren begiftigd met de eremedaille van 
Oranje Nassau. 
Hij bewonderde hen en alle anderen, die 
zovele jaren hadden kunnen voldoen 
aan de hoge eisen, die in het bedrijf aan 
hen werden gesteld, en betrok alle ar
beiders in zijn dank voor hetgeen zij in 
de loop der jaren door hun werk had
den bijgedragen tot de bloei van de 
fim1a. 
Verder dankte hij allen, die hem op deze 
dag waren komen huldigen, voor de 
samenwerking, waardoor voor het alge
meen belang zoveel tot stand was ge
komen. 
Ingaande op de toespraken karakteri
seerde de jubilaris in realistische zin het 
verband tussen ouderdom en waardering, 
welke laatste milder wordt met het toe
nemen der jaren. 
Door de aanwezigheid van de vertegen
woordigers van de R.K. Tabaksbewer
kersbond werd hij nog herinnerd aan de 
prettige samenwerking met die organisa-

Gouden H1:1welijksfeest· 

Zaterdag 2 Juli zullen Hendrikus van Erp en Antonia van Erp-Vlamings hun 
gouden huwelijksfeest vieren. Hun hoge leeftijden, 78 en 80 jaar, ten spijt, zullen 
de beide krasse oudjes - in gezellig samenzijn met hun kinderen en klein
kinderen - op die dag in Kleinderliempde de bloemetjes nog eens buiten zetten. 
Boxtel zal wel voor de belangstelling zorgen. 

tie, waarvoor ook nog een speciaal dank
woord tot hen werd gericht. 
De voorzitter, de heer v. d. Boomen, 
dankte hierna op zijn beurt, welk dank
woord hij vergezeld liet gaan van de 
beste wensen voor de toekomst. 

UITERMATE DRUK
BEZOCHTE RECEPTIE. 

De imposante huldiging kreeg met de 
receptie nog een verlengstuk van grootse 
allure. Honderden maakten hun opwach
ting bij de recipiërende firmanten. Zo 
zagen we o.a. 
De vertegenwoordiger van de Commis
saris van H. M. de Koningin; het ge
hele hoofdbestuur van de R.K. Vereni
ging van Sigarenfabrikanten in Neder
land; de voorzitter en de secretaris van 
het Verbond van Sigarenfabrikanten in 
Nederland, dr. Backenist en mr. Colen
brander; de vertegenwoordigers van de 
R.K. Tabaksbewerkersbond, v. d. Boo- . 
men en Heesterbeek; L. Jansen en Loe
vendie, namens de Algemene Katholieke 
Werkgeversvereniging in het Bisdom 
Den Bosch; een afvaardiging van Ged. 
Staten; de vertegenwoordiger van het 
Rijksbureau voor Tabak, de heer Har
derveld; bestuursleden van St. Adelbert; 
de besturen van alle plaatselijke organi
saties en verenigingen; de burgemeesters 
van Boxtel en omliggende plaatsen; De
ken, pastoors en geestelijkheid uit Box-
tel en omstreken. 
Het werd een machtig bewijs van de 
populariteit, die de heer Van Susante 
geheel het land door geniet, en van de 
betekenis, die aan de jubilerende firma 
wordt toegekend. 
Ook Boxtel bleek nog een kleine hulde 
in petto te hebben, die ver_tolkt we�d
door de verschillende harmomeen en die 
ook tot uiting werd gebracht met het uit
steken der vlag en de belangeloze mede
werking, die het feestcomité van velerlei 
zijden had mogen ondervinden. Zo had 
de fa. Gebr. Van Oers bijv. voor het 
bloemenmateriaal gezorgd bij de versie
ring, die in de omgeving van de fabriek 
was aangebracht. 
De historische optocht met zijn contras
terende voorstellingen van het eerste 
werkplaatsje en de nieuwe fabriek, de 
voorstellingen van de verschillende mer
ken en het werk tijdens de bezetting, 
trok terecht veel belangstelling. 
Met een feestelijke avondbijeenkomst in 
de zaal van de Nieuwe Bioscoop werd 
de grootse viering van dit belangrijke 
jubileum besloten. De beste wensen ver
gezellen firma en firmanten op de weg 
naar een nieuwe mijlpaal. 

Algemeen Nieuws 
LUVA VERLOTING 1949 . 

3 Hoofdprijzen elk ter waarde van 
f 10.000, - . Trekking 29 Juli.

Ten bate van de vakafdeling Model: 
vliegtuig-sport van de Kon. Ned. Ver. 
v. Luchtvaart, ten bate van de Motor
Luchtvaart van de Kon. Ned. Ver. v.
Luchtvaart en ten bate van de Stichting
Nationaal Luchtvaartfonds, heeft de Mi
nister van Justitie de goedkeuring ge
hecht aan het houden van de jaarlijkse
( ditmaal de 15e) Luva (Luchtvaart) ver-
loting. 
Voor elk dezer verlotingen A, B en C 
is als hoofdprijs uitgeloofd een prijs ter
waarde van f 10.000,-. 
Naar keuze f,10.000,- op de aankoop 
van een huis overal in Nederland, 
f 10.000,- op de aankoop van een auto 
(prijs-klasse f 6500,-) met gratis ben
zine, olie, banden, verzekering, belasting 
en dergelijke; veestapel, stamboekvee, 
n.l. 4 paarden ter waarde van f 5000,
en 4 koeien ter waarde van f 5000,-. 
De prijs per lot is 60 • cent. Evenals vo
rige verlotingen geschiedt de trekking 
te 's-Gravenhage ten overstaan van het
Notaris-kantoor Waldorp. De datum is 
vastgesteld op 29 Juli. Advertenties in 
dit blad vermelden nadere bijzonderhe- _ 
den ten aanzien van de verdere prij
zen, enz. 

DE SPAR BEZORGDE ONZE 
JONGENS IN IND!ë f 1330,60.

Op de Spar Bonte Avonden in Brabant 
werd "even" gecollecteerd voor Katho
liek Thuisfront: (alle bedragen werden 
plaatselijk afgedragen.) 
Best 44,76; Asten 37,25; Veghel 49,54; 
Oirschot 35, 10; Hilvarenbeek 52,22; 
Drunen 79,83; St. Michiels Gestel 35,-; 
Mierlo-Hout 46,98; Gemonde-Liempde 
37,65; Reusel 46,25; Waalwijk 44,60; 
Goirle 27,81; Bladel 55,11; Geldrop
Heeze 36,85; Bergeyk 35,40; St. Oeden
rode 36,16; Valkenswaard-Dommelen 
37,68; Boxtel-Liempde 47,05; Tilburg 
76,26; Oss 45,48; Uden 30,16; Schijn
del-Wijbosch 63,48; Schijndel-Wijbosch 
(2e keer) 30,21; Ammerzoden-Hedel 
71,34; Geertruidenberg-Raamsdonks
veer 37,35; Lieshout 18, 14; Oss-Nistel
rode-Herpen 47,87; Helmond-Some
ren 56,23; Middelbeers-Diessen 30,24 
Mierlo-Mierlo-Hout 38,47. Totaal 
f 1330,60, 

Ervaringen van een schoolarts 
XIX. 

Het onderzoek naar tuberculose bij 
schoolkinderen is een massa onderzoek 
en geschiedt door de toepassing van een 
eenvoudige huidreactie bij alle kinderen. 
Naar de ontdekker spreekt men van de 
reactie van v. Pirquet. Nadat de huid 
aan de binnenvlakte van gewoonlijk de 
linker onderarm met aether plaatselijk • 
is gereinigd, worden met een vaccinatie
pen twee oppervlakkige krasjes op de 
huid aangebracht. Het bovenste dient 
als controle en blijft zonder verdere be
werking; op het onderste wordt een 
druppel van een bruine vloeistof aange
bracht, nl. tuberculine. Dit tuberculine is 
een product afkomstig van een zwakke 
cultuur van tuberkelbacillen en als een 
vaccin te beschouwen. Blijft na enkele 
dagen de huid ter plaatse van het met 
tuberculine bestreken krasje . onveran
derd, dan noemt men de reactie nega
tief. Komt er evenwel een rood bultje als 
bewijs van een lichte ontsteking dan is 
de reactie positief. 
Wat betekent deze positieve reactie van 
v. Pirquet?
Een belangrijke vraag voor de ouders, 
waarop de kinderen zelf al een ant
woord aan hen geven; natuurlijk een 
foutief antwoord! 
Zij spreken van "tuberculeus" en be
schuldigen elkaar van "tuberculeuzen". 
Kinderen hebben altijd iets gelijk als zij 
een beoordeling uitspreken op tastbare 
feiten maar toch is dit woord "tubercu
leus" 'wel een erg groot woord. Aardig 
en origineel was de kinderlijke uitdruk
king van "kamelen", waarmede de groep 
van positief reagerenden door hun nega
tieve kameraden betiteld werden, n.l. 
,,bultjesdragers" naar een vrije vertaling. 
Het zou wel erg geruststellend zijn voor 
angstige ouders als deze benaming in
gang vond. 
\Velnu deze .,,kamelen" dan komen voor 
eer. nader onderzoek in aanmerking en 
di!artoe worden zij groepsgewijze· en 
mce�tal per auto naar een longarts ver
voerd ter Röntgenologische doorlich
ting. Iedereen weet tegenwoordig wel, 
dat bij doorlichting de allereerste ver
schijnselen van een tuberculeus proces 
in de longen zichtbaar zijn en dat iedere 
longaiwijking regelmatig vervolgd kan 
worden op het Röntgenscherm. Blijkt er 
nu geen enkele afwijking in de longen 

te bestaan, dan is het onderzoek hier
mede beëindigd. Wordt er wel een af
wijking gevonden, dan geschiedt een 
eenvoudig bloedonderzoek en wordt er 
bovendien een longphoto gemaakt, waar
dcor de afwijking wordt vastgelegd. De 
grote vraag is dan of het een oud of een 
nieuw proces is; wij spreken van actief 
of inactief. De beoordeling daarvan 
wordt echter niet uitsluitend aan het
Röntgen- en bloedonderzoek overgela
ten, maar bovendien wordt het sputum 
bacteriologisch onderzocht op de aan
wezigheid van tuberkelbacillen. Is geen 
sputum te verkrijgen, dan wordt nuch
ter de maag "uitgepompt" omdat het 
weinige sputum gedurende de nacht is 

. ingeslikt. Ondertussen is de huisarts in 
kennis gesteld en kan het kind als pa
tiëntje onder behandeling komen, als er 
afwijkingen zijn gevonden. 
Het is natuurlijk tot grote ontsteltenis 
van de ouders, indien een dergelijk kind, 
dat schijnbaar gezond naar school ging, 
nu plotseling inderdaad tuberculeus �s. 
Gewoonlijk echter is het proces nog m 
het allervroegste stadium en weldra ver
heuoen zich de ouders in de gelukkig 
vro:gtijdige ontdekking en de bij�a ab
soluut zeker te verwachten genezmg. 
Maar...... · het onderzoek wordt nu 
voortgezet bij alle huisgenoten, want met 
het kind is ten eerste een bron van tu- . 
berculose ontdekt met de vraag of ook • 
anderen besmet zijn in dezelfde omge
vino en ten tweede, welke is de oor
spr�nkelijke bron van besmetting, 
Blijkt in een bepaalde klas niet één kind 
besmet maar meerdere, dan is de hron 
van b;smettino in die klas mogelijk te 
vinden • een �oerbeeld daarvan is de 
besmetting door gewoonlijk een ou�er 
persoon, die al hoes_tende de bes�ettmg 
heeft verbreid. Daarom moeten met al
leen de kinderen, maar alle personen, 
die in de school werkzaam zijn, zich aan
het onderzoek naar tuberculose onder
werpen. Op deze wijze kan met zeker
heid de aanwezigheid van een bron van 
besmetting worden uitgesloten. 
De betekenis van het onderzoek naar
tuberculose is dus tweevoudig; ten eer
ste is het een onderzoek naar tubercu
loselijders, maar bovendien is het een 
onderzoek naar tuberculosebronnen. 

J. B. DEELEN. 

J 



Plaatselijk Nieuws 
HET ZWARTE-RAT-GEVAAR. 
De zwarte rat richt steeds meer schade 
aan en bezorgt de mensen grote over
last. Onder leiding van de Plantenziekte
kundige Dienst te Wageningen wordt in 
de periode van 20-25 Juni in Noord
Brabant en Limburg een algemene be
strijdingsactie gehouden. 
Laat ieder die last ondervindt van de 
-zwarte rat • NU bestrijdingsmiddelen uit
leggen, totdat ALLE ratten zijn ver
delgd. 
De z.g. Torpedo's, ongevaarlijk vo0r kat 
en hond, zijn verkrijgbaar ten kantore 
van de Dienst van Gemeentewerken, 
UITSLAG AANBESTEDING. 
Bij de aanbesteding voor de bouw van 
een gewapendbetonbrug in de ,Mgr. 
Wilmerstraat, een gewapendbetonbrug 
in de Molenstraat alsmede van een keer
muur bij de Zwaanse brug te Boxtel, 
gehouden op 20 Juni 1949, werd inge
schreven, als volgt: 
Jac. Blijlevens, Geertruidenberg• . f 111,700 
Fa. J. J. Oldenburg en W. Woude, 

Bergen (N.-H.) f 106,985 
Bouwbedrijf Theo van Lieshout 

en Fa. A. H. v. d. Velden 
's-Hertogenbosch f 102.490 

Betonmij. ,,De Peel", Roermond f 99,800 
Eerste Weerter Betonindustrie, 

Weert 
L. van Drunen, 's-Hertogenb.
Joh. de Koning, Boxtel 
C. Blijleven, Helmond
G. Dirks & J:n., Helmond
A. J. Blijlevl-ns, Breda 
Fa. F. M. van der Pluijm, 

Rosmalen 
H. J. E. Mertens, Weert 
Fa. Wed. A. J. van Liempt, 

Boxtel 
Aannemingsbedrijf "De Oost

hoek", Uden 
Fa. H. en B. Beljou, 

f 99.200 
f 98.700 

96.820 
96.750 
96.650 
94.735 

f 94.700 
93.740 

f 93.000 

f 92,400 

's Gravenhage f 92.200 
H. Timmenga, Vught f 91,700 
J. W. Brands, 's Bosch f 91.600 
Fa. van Beuningen en Golgaard, 

Oss f 89.000 
Hussen's Aannemersbedrijf, 

Culemborg f 88.400 
Fa. v. d. Bron en Visser, 

's Gravenhage f 88.261 
N.V. Aannemers eff' Wegenbouw 

Mij. v.h. fa. Heijmans, 
Rosmalen f 84.870 

Huigen's Aanneembedrijf, Zeist f 84.680 
TERUG UIT INDONESlë. 
Vrijdag 17 Juni wapperde op het fa
brieksgebouw van de firma W. J. van 
Hoogerwou & Zn. de driekleur ter ere 
van de terugkomst van de jongste fir
mant, Res. Luitenant-vlieger G. J. Bur
gers Jr, uit Indonesië. 
's Middags vond een gezellig samenzijn 
van directie en personeel plaats in Ho
tel van de Ven. 
De gerepatrieerde maakte van deze gele-
1lenheid gebruik het personeel te bedan
ken voor de door hem op de dag van 
thuiskomst namens 't personeel ontvan
gen welkomstgroet en het prachtige 
cadeau. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 14 tot en meL)0 Juni 1949. 
GEBOREN: Johanna C. M. dochter van 
A. v. Amstel en J. M. Blummel - Ca
tharina M. J. dochter van G. A. v. d.
Weide en C. W. Fr. van Kasteren -
Hendrikus J. A. zoon van L. v. d. Schoot 
en C. v. Griensven - Hans W. P. M. 
-zoon van W. P. v. d. Vorst en J. A. Re
louw - Antonia W. J. M. dochter van
W. de Hommel en B. G. Schalkx -
Maria A. H. dochter van A. M. v. Dijk 
en J. Mauriks - Maria A. S. H. dochter 
van J. E. v. Rooij en A. S. Hoskam -
Martinus P. A. zoon van A. C. v. Esch 
en C. J. Michielsen - Adrianus M. J. 
-zoon van M. A. v. d. Brand en M: J. M. 
Vlaminckx. 
ONDERTROUWD: Coenradus A. J. 
van Buuren en Adriana J. Habraken. -: 
Wilhelmus Th. Dimmers en Helena G. 
Siebel - Jacobus J. van Eekelen en 
Paulina J. Verhagen. 
OVERLEDEN: Petronella van Dijk, oud 
63 jaren, echtg. van M. C. Boumans. 

GEMONDE. 
KATHOLIEK THl,JISFRONT. 
De huis-aan-huis collecte, vorige week 
gehouden, heeft opgebracht: Vogelen
zang f 26,-; Besselaar f 10,64, Boom
straat f 18,16; Dorp onder St. M. Ges
tel f 31,20; Kaart-Hezelaar f 16,10; 
Dorp onder Boxtel f 28,07; Beek f 5,20; 
Hoog Gemonde-V-.Eorheide f 19,90; to
taal f 155,27. 
\',•rder is op de uitv_aart van Lamberta 
G(•erts nog f 7,47 opgehaald. 
Het bestuur dankt namens de militairen 
alle inwoners voor hun bijdrage, en deelt 
verder mede, dat binnenkort weer aan 
onze negen soldaten • in Indië pakketjes 
zullen worden gezonden. 
Ook het contactblaadje "Van de hak op 
<le tak" met het dorpsnieuws, wordt 
wt'er verzonden.• 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. BOXTEL. 
Jaarvergadering. 
De R.KS.V. Boxtel zal Zaterdagavond 
om 8 uur haar ja.rlijkse algemene leden
vergadering houden in het clublokaal 
(café v. tl. Meijden, Nieuwstraat). 
Naast de huishoudelijke agendapunten 
zijn enkele belangrijke bestuursvoorstel
len op de agenda geplaatst, die een alge
mene opkomst zeer wenselijk maken. 

O.D.C.-JUNIOREN.
J.I Z<1terdag wist de Nieuwe wijk de 
Molenstraat 'n 1-1 gelijk spel af te 
dwingen, terwijl de van Hornstraat met 
9-0 van de Gemeentewoningen won.
De laatste zal voor de volgende wed
strijden versterkt worden. 
Votor a.�. Zaterdag zijn er vanwege het 
H. Bloedspel geen wedstrijden vastge
steld 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Zondag 26 Juni 1949 

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 wordt 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 half 
12 Plechtige Hoogmis, bij goed weer in 
het processiepark voor de Eindhovense 
processie. Vandaag na de Hoogmis ver
gadering van de zelatricen van de Bond 
van het H. Hart. Hedenavond om 7 
uur Kruisweg voor degenen wier namen 
in het eerste halfjaar op het zielboek 
staan. Daarna kort Lof. Woensdag feest
dag van de HH. Apostelen Petrus en 
Paulus. Het is geen verplichte feestdag, 
maar het is toch het verlangen van de 
Bisschoppen, deze dag zoveel mogelijk 
als feestdag te vieren. 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 rozen
hoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje, waarna gelegenheid tot 
biechten tot 8 uur v.w. de eerste Vrijdag. 
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand, 
feestdag van het Kostbaar Bloed van 
0. H. Jezus Christus. De H. Mis van
half 8 wordt opgedragen ter ere van
het H. Hart van Jezus, waaronder alge
mene H. Communie van de Bond van 
het H. Hart. Des avonds om 7 uur Lof 
met rozenhoedje.
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand,
tevens Priester-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. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Hendricus van Osch; z.a. gel.
H. Mis voor Gerardus van Hotrtum en
Mechelina van Eerd; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Wilhelmus v. d. Hagen; om 
half 8 gel. jrgt. voor Maria van Gerwen;
z.a. gel. H. Mis voor Henrica Voets
van Assouw; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Henri W eyers; om half 9 gel. H. 
Mis voor Johanna Smits-Zevens. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Henrica van Dijk-Beukenex;

_Waarheen met het M.U.L.0.-diploma? 
Er wordt vaak gevraagd door de ouders 

� van leerlingen, die het Mulo-diploma be
haald hebben, wat de jongens nu kun
nen doen. Daarom wprdt hier een over
zicht gegeven van de verschillende be� 
trekkingen, waarvoor een Mulo-diploma 
vereist is en van de scholen, die op dit 
diploma aansluiten. 
Hierbij moet meri niet uit het oog ver
liezen, dat. bevordering_ slechts verwacht 
kan worden, indien de betrokkene op 
de eerste· plaats zijn werk behoorlijk 
verricht en op de tweede plaats zich 
tracht te bekwamen voor zijn taak, dus 
studeert door een opleiding te volgen, 
die nodig is voor zijn vak. Jongelui, die 
een aanstelling ergens hebben gekregen 
en denken, dat, ze nu wel op hun lau
weren kunnen rusten, hebben het volko
men mis. Om vooruit te komen moet er 
in de jaren, die er het best voor ge
schikt zijn, dus voor het 25ste levens- . 
jaar, duchtig gewerkt worden. 
Met MULO-A bestaan de volgende 
mogelijkheden : 
Personeel Rijksoverheid. Rangen die be
reikbaar zijn: Machines.chrijver, Schrij
ver Ile en Ie klas, Adjunct Commies. 
Hiervoor zorgt de Centrale Personeel 
Dienst van het Min. van Binnen!. Zaken. 
P.T.T. Rangen: kantoorbediende, Tele
grafist etc. 
Belastingen. Rangen: Schrijver lle en Ie 
klas, Adjunct-Commies, Commies, Con
troleur. Met MULO-B ook: Tekenaar 
bij het Kadaster. 
Raad van Arbeid. 
Gemeente. . 
Nederlandse Spoorwegen. Rangen: Lijn-_ • 
assistent, Stationsambtenaar, Adjunct
Commies, Haltechef, Eerste Haltechef. 
.Rijksvakschool voor opleiding van Goud
en Zilversmeden en Horlogemaker. 

Rijksvakschool voor de . Leder- en 
Schoenindustrie. 
Rijkstuinbouwschool. Kweekschool 
voor de Zeevaart. - Kweekschool voor 
Machinisten - Leraar bij het Nijver
heidsonderwijs ÇA + wiskunde) -
Kweekschool voor Onderwijzers. - Ana
lyst (diploma A met Algebra). - Apothe
kers-assistent. - Diploma Heilgymnas-
tiek en Massage. Sportleider 
Maatschappelijk werker. 
Met MULO-B zijn ook nog de volgen
de opleidingen mogelijk: 
Middelbare Technische School. - Tex
tielschool. - Mijnschool. - Koloniale 
Landbouwschool. - Rijkszuivelschool. 

Middelbare Landbouwsch0ol. 
Rijksluchtvaartschool. 
Een opleiding, die nog veel te weinig 
wordt benut, is het bezoeken van een 
Nijverheidsschool na het behalen van 
het MULO-diploma. De schoolarts, Dr. 
Deelen, heeft hierop de nadruk gelegd 
op de Ouderavond voor de MULO
school. Daar deze leerlingen met de 
theoretische vakken geen moeite hebben, 
kunnen ze al hun aandacht concentreren . 
op de practische vakken en op tekenen. 
Zij worden daardoor uitblinkers in hun 
vak en komen later zover, dat ze leiding 
kunnen geven aan anderen. Daarbij komt 
dan nog, dat ze zonder veel moeite het 
Middenstandsdiploma behalen. Voor Ne
derlandse Taal hebben ze reeds vrij
stelling, terwijl ze in verschillende an
dere examenvakken al behoorlijk onder
legd zijn. 
Vanzelfsprekend zijn hier slechts de 
voornaamste mogelijkheden genoemd. 
Verdere inlichtingen worden steeds 
gaarne verstrekt door het Hoofd van de 
R.K. Jongensschool voor MULO. 

-z.a. gel, jrgt. voor Franciscus W etzei"; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna
v. d. Sloot-v. d. Langen berg; om half
8 gel. jrgt. voor Lamberta van Gerwen; 
z.a. gel. H. Mis voor Maria Koene
Grillis te Loosduinen overleden; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis 
van Kessel v.w. de buurt; om half 9 
gel. H. Mis voor de overleden familie
Hendricus van Boxtel-van Kuyk. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel.
mndst. voor Adriana van Heumen-Tim
mermans; z.a. gel. H. Mis voor Johanna 
van Hamond-Hoffmans; H. Hartaltaar
gel. mndst. voor Petronella Verdonck
v. d. Koevering; om half 8 gel. H. Mis 
voor het geestelijk çn tijdelijk welzijn 
van de parochie; z.a. gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië v.w. Maria's Bid
dend Leger; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Jo Bergman v.w. personeel van de 
Raad van Arbeid; om half 9 gel. H. Mis 
ter ere van de H. Antonius; om half 10 •
gez. Huwelijksmis; hedenavond om 7 
uur Lof met rozenhoedje. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Frederica Looijmans-Pee
ters; z.a. gel. jrgt. voor Johannes van 
Gerwen; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Jacoba van Diessen; om half 8 gel. jrgt. 
voor Johanna Bosch; om half 9 gel. H. 
Mis voor Jo Bergman v.w. de buurt. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid tot biechten 
tot 8 uur v.w. de eerste Vrijdag. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Petrus Buddemeyer; z.a. gel. H. 
Mis voor Wilhelmus Traa v.w. de klein
kinderen; H. Hartaltaar gel. H. Mis v. 

Wilhelmina v. d. Anker-Brands'; om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H.
Hart; z.a. gel. H. Mis voor Elizabeth 
Peeters-Maas v.w. haar kleinkind; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis 
van Késsel v.w. de R.I( Gildenbonds
harmonie; om half 9 gel. jrgt. voor Hen
rica Smits; hedenavond om 7 uur Lof 
met rozenhoedje. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendrica van Beurden-Ver
wetering; z.a. gel. H. Mis voor Jose
phus v. d, Laar v.w. zijn medearbeiders; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Petrus
Martinus Voets v.w. de buurt; om half 
8 gel. H. Mis ter ere van het Onbe
vlekt Hart van Maria tot bekering van 
de zondaars; z.a. gel. jrgt. voor Corne
lia van Oers-Verbaeten; H. Hartaltaar 
gel. mndst. voor Henri W eyers; om half 
9 gel. H. Mis voor de overleden familie 
van Oerle-Cremers; om half 1 0 gez. 
H. Mis tot bizondere intentie.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagelijks een H. Mis tot bizondere in
tentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Coenradus Arnoldus Jose
phus van Buuren geb. en won. te St. 
Michielsgestel en Adriana Johanna Ha
braken geb. en won. in deze parochie; 
Gerardus van Gelder geb. en won. te 
Oss (0. L. Vrouw Onbevlekt Ontvan
gen) en Elisabeth Anna van der Meij
den geb. en won. in .deze parochie; Hen
ricus van Vreeden geb. in deze parochie 
en won, in de· parochie van .de H. Mar
tinus te Eindhoven en Maria van Stralen 
geb. en won. te Oirschot, waarvan he
den de eerste afkondiging geschiedt. 
Wilhelmus Theodorus Dimmers geb. te 
Veghel en won. in de par. van het H. 
Hart en Helena Gerarda Siebel geb. en 
won. in deze par. waarvan heden de 
-tweede afkondiging geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen waarin niet is 
gedispenseerd ten spoedigste aan de 
Pastoor kenbaar te makén. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL
Zondag onder het Octaaf van het 
feest van het H. Hart, 
26 Juni 1949

De HH. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om half 11 de plech
tige Hoogmis (met volkszang) en pro
cessie door de parochie. 
Voor de processie dient men zijn paro
chiebundel mee te brengen. Kaarsen, 
om mee te dragen, zijn verkrijgbaar bij 
de koster. 
1 e Schaal gaat voor de kerk, en de 2e 
\ oor de Bijzondere Noden. 

De bijeenkomsten van Santa Teresa 
en de jongens-H. Familie vervallen van
daag: boeken worden enkel uitgeleend 
van half 4 tot half 5.

Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen 
in Indonesië. 

Woensdag - feestdag van de H.H. 
Apostelen Petrus en Paulus. 
De HH. Missen zijn om 6, 7, 8, en 9 
uur, de Hoogmis. 
Des avonds om half 8 Lof. 

Ilonderdag feestdag van het 
Euchàristisch Hart van Jezus. 
Des middags om 3 uur H. Familie voor 
Moeders en Gehuwde Vrouwen. En van 
6 tot 7 uur gelegenheid .tot biechten. 

Vrijdag 1 Juli - feestdag v. h. Aller
kostbaarst Bloed van Onze Heer Jezus 
Christus - tevens eerste Vrijdag van 
de maand: de plechtige gez. dienst ter 
ere van het H. Hart is om kwart voor 
7. Ook om half 7 wordt de H. Commu
nie uitgereikt.
Des avonds om half 8 Lof met oefening
van Eerherstel. 

Zaterdag - feestdag van Onze Lieve 
Vrouw Visitatie - Priester-Zaterdag. 

ZONDAG, 26 Juni: 6 uur l.d. tot 
zekere intentie ( G) ; 7 uur Ld. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; 8 uur l.d. voor Adrianus Dan
kers v.w. het Apostolaat des Gebeds; 
kwart over 9 Ld. voor Maria de Louw
van Liempt, v.w. de Broederschap van 
het H. Hart; half 11 v. Petrus Baayens, 
v.w. Broederschap van het H. Hart.

MAANDAG, 27 Juni: 7 uur l.d. voor
Adriaan Kuypers als lid en weldoener 
van de H. Familie; Mariaaltaar Ld. voor 
Francisca Peynenburg-Dieden; Familie
altaar l.d. voor Piet Voets v.w. 'n vriend; 
kwart voor 8 Ld. voor Mathilde Sche
pens-Hoenselaars; zijaltaar Ld. voor Jo
annes Wagenaars te Gemonde overle
den; half 9 l.d. voor Willem van de 
Langen berg. 

DINSDAG, 28 Juni: 7 uur pl. gez. j. 
voor Jordanus van Esch en Johanna 
Cornelia Wouters z.e.; Mariaaltaar Ld. 

ter ere van de H. Antonius en de H. 
JV\aagd Maria; Familiealtaar l.d. voor 
Elisabeth van Pinksteren-van Nieuw
burg v.w. levensverz. ,;St. Willibrordus'; 
kwart voor 8 l.d. voor Jan van de Nos- • 
terum v.w. zijn vriend v. d. Boogaard 
uit Indonesië; zijaltaar l.d. voor Jacobus 
van Wijk; half 9 Ld. voor Cornelis de 
Bie v.w. de kleinkinderen. 

WOENSDAG, 29 Juni: 6 uur Ld. tot 
zekere intentie ( G) ; 7 uur Ld. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn v. d. paro
chie; zijaltaar l.d. voor Francina v. d. 
Loo-Kluytmans, v.w. de kleinkinderen; 
8 uur l.d. voor Arnoldus v. d. Heuvel 
en Helena de Groot; zijaltaar l.d. voor 
de overleden familie v. d. Hout-Heer
kens; 9 uur hoogmis: gez. d. voor Jan 
van Susante. • 

DONDERDAG, 30 Juni: 7 uur gez. 
j. voor Mevrouw Gijsbertha van Laar
hoven-van -Zandvoort; Mariaaltaar l.j. 
voor Wilhelmus van de Boer; Familie
altaar l.d. voor Petronella van de Boer
Smulders; kwart voor 8 l.j. voor Lam
bertus van de Staak• zijaltaar l.j. voor
Cornelis Slijters; half 9 l.j. voor Petrus 
Voets en Elisabeth van de Nosterum 
z.e.

VRIJDAG, 1 Juli: kwart voor 7 pl.
gel d. voor de levende en de overleden 
leden van de Broederschap van het H. 
Hart; Mariaaltaar l.j. voor Adrianus v. 
Hommel; Familiealtaar l.d. voor Lies 
de Kort-v .d. Elst, v.w. de familie; kwart 
voor 8 l.d. voor Adriaan Kuypers; zij
altaar 1.d. voor Adriaan Kuypers, v.w. 
de Broederschap van St. Bernardus te 
Ulecoten; half 9 l.d. v. Petrus Baayens. 

ZATERDAG, 2 Juli: 7 uur l.d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie ;kwart voor 8 l.d. voor Josina 
van Grinsven-van Grinsven, v.w. de 
buurt; zijaltaar l.d. voor Helena Bekers
van der Steen, v.w .. de buurt; half 9 
Ld. voor Piet Voets. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
3e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Theodorus v. Grinsven. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Swanenberg en Wilhelmina de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon v. 
Kempen. 
WOENSDAG: feestdag van de H. 
Apostelen Petrus en Paulus. Het is geen 
verplichte feestdag. De H.H. Missen zijn 
om half 8 en 9 uur. 
half 8 H. Mis voor het welzijn der par . 
9 uur jrgt. voor Antonetta hsvr. v. An
toon v. Kempen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Leo
nardus Voets en Gertrude de hsvr. 
VRIJDAG, eerste Vrijdag: half 8 jrgt. 
voor Henricus Verhagen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
dina hsvr. van Henricus Verhagen. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag 2 H.H. Missen voor Joannes 
Wagenaars v.w. de Buurt; Dinsdag 2 
H.H. Missen voor Joannes Wagenaars 
v.w. de Buurt; Woensdag 2 H.H. Missen
v. Joannes Wagenaars v.w. een kennis;
Donderdag 2 H.H. Missen voor Joannes 
Wagenaars v.w. familieleden; Vrijdag 2 
H.H. Missen voor Lamberta Geerts v.w.
familie; Zaterdag H. Mis voor Lamberta
Geerts v.w. familie; Zaterdag H. Mis 
voor Lamberta Geerts v.w. Gelovigen 
Zielen.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
3de Zondag na Pinksteren, 26 Juni 1949 
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 H. Mis voor 
Petrus v. Beers en Maria de dochter; 
10 uur gez. H. Mis voor Harry. v. Dijk. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor B.N. Vandaag collecte voor 
Kath. Thuisfront. Ten eerste aanbevolen. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om Gods' 
zegeningen te verkrijgen over Orion en 
de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur wekelijkse H. Mi::; 
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; 8 
uur mndst. voor Marinus Berends. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Lam
berta Geerts-Klomp te 's-Hertogenbosch 
overleden; 8 uur gez. H. Mis voor Jo
hanne v. Heerebeek- de Beer. 
WOENSDAG, feestdag van de H. Pe
trus en H. Paulus, dag van devotie, 
waarop de H. Diensten zijn als op Zon-_ 
dag: 7 uur H. Mis tot intentie v. d. pa
rochianen; half 9 H. Mis tot intentie 
v. d. leden v. h. Genootschap der H.
Kindsheid; 10 uur gez. H. Mis v.w.
Comité "Orgelfonds" voor Marinus 
Veroude.
De openschaal zal gaan voor de H. 
Kindsheid. Deze wordt U ten zeerste
aanbevolei. Half 3 Lof met rozenhoedje,
en zegening der kinderen, die lid zijn 
van het Genootschap der H. Kindsheid;
daarna lied van dat Genootschap en het 
gebed voor die vereniging voorge
schreven. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt, v. Everardu�
v d Aker en Drika v. Gorcum hsvr.;
8
. 
uu·r H. Mis voor Johanna Kruyssen-v.

Mol.
VRIJDAG, ee�te Vrijdag van de maand,
toegewijd aan de verering van het God
delijk Hart van Jezus, 7 uur jrgt. voor
Johannes v. Hal en Maria de Bie. hsvr.; 
8 uur gez. jrgt. voor Anna v. Beers-v. 
Geffen.
ZATERDAG, Priester-Zaterdag: 7 uur
jrgt. voor Francisca v. Doremalen-van
Grinsven; 8 uur H. Mis v.w. St. Elisa
bethstichting tot intentie v. d. leden en
weldoeners, De Elisabeth-Stichting heeft
voor tweede patroon het bezoek van
Maria aan haar nicht Elisabeth. • 
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 zegeningen des Heren over het gou
den priesterfeest van Z.H. de Paus over
de gehele wereld te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
v. Lamberta Geerts-Klomp te 's-Bosch,
Adrianus Schelle te Tilburg en Petro
nella Boumans-v. Dijk, in de parochie
v. h. H. Hart te Boxtel overleden.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen' 
te ontvangen: Hubertus Theodorus v. d. 
Heyden uit deze parochie en Ardina de 
Bresser uit de parochie v. d� H. Odul
phus in Best, waarvan heden de 2é af
kondiging geschiedt. 

. Elders zullen geschieden twee wekelijkse • 
HH. Missen, één voor Harry v. Dijk en 
één voor Theodorus Huyberts, in Indo
nesië overleden. 
Alsnog één H. Mis op Donderdag v:an 
deze week elders voor de leden van de • 
Godvruchtige Vereniging ter ere van de 
H. Theresia.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE 

3e Zondag na Pinksteren, 26 Juni 
ZONDAG:half 7 l.j. Cornelis Putmans 
en Francisca hsvr.; 8 uur I.m. tot welz. 
der par.; 10 uur z.j. Martinus Kelders; 
1 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Cornelis Schoenmakers; half 8 l.j. voor 
Martinus Leennakers; 8 uur Lj. voor 
Petrus voets. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Adriana en Mar
garetha Martinus Kelders; 8 uur Lj. Jan 
Leermakers; 9 uur z. huwelijksmis. 
WOENSDAG, feestdag van de H.H. 
Apostelen Petrus en Paulus, geen ver
plichte feestdag: 6 uur l.j. Anna Maria 
Jan Leennakers; 7 uur l.j. Adriana 
Voets; 8 uur I.m. voor de leden der H. 
Kindsheid; men wordt vriendelijk ver
zocht, gedurende deze H. Mis de ban
ken en stoelen in de middengang vrij 
te laten; na deze H. Mis zegening. der 
Kinderen; 10 uur Hoogmis tot welz. 
der par,; 3 uur Lof. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. Jozef 
v. d. Laar; half 8 l.j. Leonardus Voets;
8 uur l.j. Hendricus v. Rooy. 
VRIJDAG, te Vrijdag van de maand,
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen: half 7 I.m. bijz. noden 
der parochianen; 7 uur l.j. Johanna Leo
nardus Voets; half 8 z. mndst. overleden 
familie v. Boeckel-v. Rumpt; deze H. 
Mis met uitstelling van het Allerheiligste. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. Petrus v. Esch;
half 8 l.j. Adrianus Huyskens; 8 uur l.j.
Andries Scheutjens en Anpa Maria 
hsvr. 
ZONDAG: 8 uur l.j. Wilhelmina Adria
nus Huyskens; 10 uur z.j. Johannes de
Laat. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. Maria Jan Maas; 
Dinsdag 7 uur I.m. overleden familie v. 
d. Koevering en Scheutjens; Woensdag
en Donderdag 7 uur I.m. Adrianus Kup
pens; Vrijdag 7 uur I.m. Johannes v. d. 
Biggelaar. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH 
Zondag onder 't Octaaf van het 
H. Hart-feest

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor de nieuwe glas-in
lood-ramen. Na de middag om 3 uur 
Lof met rozenhoedje; na het Lof een 
lied. 
Woensdag, feestdag van de H.H. Apos
telen Petrus en Paulus, HH. diensten als 
op Zondag. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot half 8. Om 
half 8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om 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.
Zaterdag, Priester-Zaterdag. 
Op Zondag 24 Juli zullen de kleintjes
hun eerste H. Communie doen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz.
Intentie; half 9 H. Mis voor onze mili
tairen in Indië en elders; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis ter ere van
de H. Antonius uit dankbaarheid; 8 uur
H. Mis voor Albertus van Rulo.
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Michaël
van der Meyden; 8 uur H. Mis voor
Maria van Roosmalen-Abrahams v.w.
Br. Willibrordus Luyssel.
WOENSDAG" 7 uur H. Mis voor An
tonia Cornelia Muskens-v. Haperen;
half 9 H. Mis voor de Parochie; 10
uur Hoogmis gef. H. Mis voor Mevr.
Johanna M. v. Kuyk-Hackfoordt. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Anna
van der Meyden-v. d. Ven; 8 uur H.
Mis voor Maria van Roosmalen-Abra
hams v.w. Br, H. Corn. Bokhoven.
VRIJDAG: 7 uur Gez. Gef. jrgt. voor
Francisca van den Braak; 8 uur Gef. 
jrgt. voor de Weled. Heer Gerardus
Bern. Verheyen. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis
van der Meyden; 8 uur Gef. jrgt. voor 
Mevr. Anna Elisabeth M. v. Velddriel.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van 
Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 26 Juni: Derde Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Woensdag Feestdag der H.H. Apostelen 
Petrus en Paulus. De H.H. Missen zijn 
zoals op Zondag. Om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feest van het Kostbaar Bloed. 
Eerste Vrijdag van de maand. De gehele 
dag uitstelling van het H. Sacrament, om 
8 uur Lof. 
Zaterdag: Feestdag van het Bezoek van 
Maria aan hare nicht Elizabeth. Pries
terzaterdag. Om 8 uur Lof. 
ZONDAG: 7 uur H .. Mis als maand
stond voor Caspar van den Aker; half 
9 H. Mis voor Pastoor Otterbeek; 10 
uur maandstond voor Martina Boers. 
MAANDAG: 7 uur voor Martina Boers 
als lid van de Broederschap van het Hei
lig Bloed; half 8 voor Meester Swanen. 
DINSDAG: 7 uur tot bijzondere inten
tie; half 8 voor Meester Swanen. 
WOENSDAG: 7 uur voor Victor Swa
nen; half 9 voor Johanna Feldbrugge
Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor Victor Swanen. 
VRIJDAG: 7 uur tot bijzondere inten
tie; half 8 voor Mevrouw Henket
Windstosser. 
ZATERDAG: half 8 tot bijzondere in
tent!e. 



FRANS VUGTS 
en 

RIET v. BREUGEL 
gev,çn U hiermede kennis van 
hun voorgenomen Huwelijk, 
waarvan de inzegening zal 
plaats hebben op Woensdag 
29 JuQ_i a.s. om half 10 in de 
Parochiekerk van St. Petrus 
te Boxtel. 

Voor de huldiging bij mijn 
40-jarig dienstjubileum bij de
firma H. Jos. van Susante & 
Co., betuig ik mijn hartelijke 
dank aan firmanten en col
lega's. 

H. v. d. BROEK. Koopt Uw Philips Radio bij VAN BOXTEL 

Helvoirt,

Bosscheweg 99. 
Te koop bij Wed. van der 
Meyden, Tongeren 77, jonge 
honden, 7 weken oud, Mechel
se Herders. 

De zaak met de bekende Philips Service 

BOSSCHEWEG 17 • BOXTEL • TELEFOON 479 
B t I Juni 1949.ox e ,  
Gelegenheid tot feliciteren 

van 1-2 uur 
Bosscheweg "Bellevue". 

Toekomstig adres: 
D 61 Helvoirt. 

••••••••••••••••••••••••••• 
. . .

Te koop: een dertien we
ken dragend stamboekvarken 
V.D.L.
H. v. d. Loo, Nieuwstraat 71. Net meisje 
Te koop: keukenfornuis, zo gevraagd, voor halve dagen, 
goed als nieuw. of flinke werkster

Herenhuis met tuin 
te koop gevraagd te Boxtel,. 

: Op 30 Juni a.s. hopen onze : 
: geliefde Ouders : • •

Bevragen Zandvliet 59. 
Moerasbevers: Nutria 

Aangeboden, directe import, 
prijs op aanvrage: Animali
Vogelhandel Korvelse weg 97, 
Tilburg. 

voor twee dagen per week. moet direct te aanvaarden zijn, heb hiervoor in ruil te 
huur herenhuis met grote fruittuin in klein dorp ± 8 km MEVR. VAN LIEMPT van 's,Bosch. Brieven onder no. 53 Molenstraat 19, Boxtel.: G. A. van Bussel : • •• en • • • : M. E. van Bussel-v. Gennip : 

: de dag te herdenken, waar-: 
: op zij 25 jaar geleden in : 
• het huwelijk traden. : 
: Wegens het verblijf van: 

: hun zoon Jan in Indonesië : 
: is het feest uitgesteld. : • • 
! Hunne dankbare : 
: Kinderen. : 
: Ton"oeren 35. : • • 
........................... 

•••••••••••••••••••••••••••• •: Op 2 Juli a.s. hopen onze : : geliefde Ouders : • • 
: HENDRIKUS v. ERP : 
: en : 
: ANTONIA VLAMINGS :• •: de dag te herdenken, dat: 

: ze voor 50 jaar, in het : 
: huwelijk traden. : : Die dag zal ter hunner in- • 
: tentie 'n H. Mis van dank-: 
: baarheid worden opgedra- : 

: gen om 9.30 uur in de St. : 
: Petruskerk. : 
: Hunne dankbare : 
: Kinderen. : 
: Kleinderliempde 13. : 
·················· ••·······

Door deze betuig ik 
mijn oprechte dank aan 
allen die blijk hebben ge
geven van medeleven tij
dens de ziekte en het over
lijden van mijn innig ge
liefde Echtgenote 

Hendrika Gerritje 
van Rijswijk-Bouhof 

en wel in het bijzonder 
Dr. Kluytmans en her ver
plegend personeel van het 
St. Lidwina-Ziekenhuis voor 
de liefdevolle behandeling. 

B. van Rijswijk.
Boxtel, Juni 1949. 
Mijlstraat 17. 

Hiermede betuig ik mijn 1 
dank aan Dr. Kluytmans, 
de HoogEerw. Heer De
ken, Zuster v. Vessem en 
Mevr. L. Graste voor de 
goede verpleging, alsmede 
aan de buurtbewoners en 
kennissen voor de vele 
blijken van belangstelling 
ondervonden, tijdens de 
ziekte en het overlijden 
van mijn echtgenote. 

M. C. BOUMANS
Ons doelstraat 1.

Hebt U kippen of hanen 
teveel. Laat het mij weten. 
Koks, Molenstraat 37, Boxtel. 

Breukelsestraat 2. 

TE KOOP: Een partij goed e 
oud e eetaardappelen, een Burgerwoonhuis te koop ge- karnmachin e  70 1. in houd, vraagd. Schriftelijke aanbie-

ding onder nr. 60 Molenstr. 19 kachelhout en �en Ijzeren 

Een· perceel hooigras te koop, 
gelegen langs harde weg. 
Bevragen Markt 23. 

ploeg. Lennisheuvel 24. 

Radio-reparaties 
Biggen te koop bij G. Eyke- e.d. worden door mijmans, Lennisheuvel 112. . t · htWoningruil. Aangeboden wo
ning te Eindhoven-Acht 
voor woning te Boxtel. Be
vragen. H. van den Anker, 
Liempde. 
Te koop: Garage 3 x 5 111, van 
hout en golfplaatbedekking, 'n 
keukenpomp en 2 vleugelpom
pen no. 2 en 3. Bevragen: 
Gemonde 91 A. 
Biggen te koop bij Jos. Maas, 
Lennisheuvel 11. 
Een dame (zonder kinderen) 
zoekt voor hulp in haar 
huishouding 

een net dagmeisje 
Gezellig huiselijk verkeer en 
prettige werkkring. 
Adres bevragen Molenstr.19 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel, 

zal aldaar op Dinsdag 5 Juli 
1949 voorm. 10 uur voor en 
ten huize van de Heer H. v. 
Breugel, Bosscheweg 78, om 
contant geld, 

publiek v erkopen: 
Tafels, stoelen, mah. linnen
kast, waskast, buffetkast, ledi
kanten, matrassen, wastafels, 
wasstellen, kachels, spiegels, 
lampekampen, schilderijen en 
hetgeen verder te koop wordt 
aangeboden. 
Bezichtiging: een uur voor 
begin verkoping. 
Notaris P. Mertens 

te Boxtel, 
zal publiek verkopen 

te Boxtel op Donderdag 30 
Juni 1949 voorm. to uur voor 
en ten huize van de heer 
W. Jonkers, Selissenwal 18,
om contant geld: tafel, stoe. 
len, kasten, hangklok," kuipen, 
tonnen, kisten, koebeugels, 
kafmolen, brandhout, boter
stand, 3 ijzeren voederbakken 
voor varkens, beeld onder 
stolp, weckfless"!n, wasfornuis, 
hooi en stro, enz. 
Bezichtiging een uur voor de
verkoping. 

n1e meer verr1c 

J. M. STRIK

Eindhovenseweg - Boxtel.

Zomerseizoen 
Tennisseizoen 
Wij hebben momenteel 
een aardig zijden linnen 
tennisjurkje. 

Prijs f24,75 

F. J. Witteveen 
Rechterstraat 18, Boxtel 

IJS 
Aanstaande Zaterdag 

beginnen wij met de winkel, 
en straatverkoop van het 
verpakt 

Heerlijk 

St. Lucia==IJS 
ZUIVELHANDEL 
'TANKER 

C. DE JONG-VAN KEMPEN 
v. Hornstraat 1 2 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 1 hijhouden v.• administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

-
'n Steeds grotere sortering Meubelen ... 

brengen wij naast onze duurdere kamers, ook 
in diverse goedkopere Huis::: en Slaapkamers. 

Old finished Huiskamer Old finished Slaapkamer 
DRESSOIR 160 cm breed 
TAFEL MET FLESPOOT 
2 FAUTEUILS 
4 STOELEN 

pluche bekleding 

COMPLEET 2 9 5 .-

Old finished Huiskamer 
DRESSOIR, 170 cm breed 
UITSCHUIFTAFEL 
2 FAUTEUILS 
4 STOELEN 

Wolmoquette bekleding 
COMPLEET 3 9 5 • -

LEDIKANT 
LINNENKAST, 130 cm breed 
NACHTKASTJE 
TAFELTJE 
2 STOELEN 

COMPLEET 225.-

Old finished Slaapkamer 
TOOG LEDIKANT 
LINNENKAST, 140 cm Qreed 
2 NACHTKASTJES 
TAFELTJE 
2 STOELEN 

COMPLEET 395.-

Il 

l 

Bij de intrede van de zomer brengen wij 
U. een uitge�reide collectie

Dames= en 
Kinderconfectie 

Ook in grote maten hebben wij momenteel 
een aardige sortering . 
Onze étalages tonen U slechts een kleine 
verscheidenheid van onze voorraad. 

Witteveen' s 
Manufacturen en Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18 Boxtel. 

Voor UURWERKEN 

naar VAN VLERKEN 

KIENZLE zakhorloges 13,50 
KIENZLE wekkers 10,50 -15,95 
Dames- en Herenpolshorloges. 

Alle uurwerken onder garantie. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
HORLOGER JUWELIER 

3 Verloti 
(3x1'icn 
o/draamb 

,,,-�,""' " 
tl-..... &-.� . ./�: 'I. 
!Ver1'001> i 

LUVA-LOTEN 60 cent - te BOXTEL: coiffeur Kim pel; GEMONDE: 

café Verbruggen. 
• 
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Boekhandel TIELEN 
STATIONSTRAAT 28 BOXTEL 

Een 

� 

ENCYCLOPAEDIE 
IS EEN BEZIT VOOR UW LEVEN ! 
U kunt in onze boekhandel nog intekenen op de 

KATHOLIEKE ENCYCLOPAEDIE 
WINKLER PRINS - OOSTHOEK 
en elke andere. 

Gaarn� verstrekken wij alle mogelijke inlichtingen. 

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

Uw horloge loopt niet meer? 
Laat 't dan vakkundig repareren bij 

F. P. v. Langen & Zn., Stationstraat 62 
Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver 

IN ÉÉN WEEK KLAAR 1 

Kaartverkoop H. Bloedspel 
De voorverkoop van kaarten voor het H. Bloed
spel bij de volgende adressen: 

P.J. TIELEN, Stationstraat 
DAMES v. HOOFF, Bosscheweg 
C. v. GRIENSVEN, Rechterstraat
]. MANDOS, Kerkstraat

• BERT v.d. BRAAK, N._Kerkstraat
sluit ZATERDAGAVOND om 6 uur. 
Des Zondags zijn kaarten verkrijgbaar aan de 
kassa bij de ingang van het park Stapelen aan de 
Prins Hendrikstraat, van half 12 tot half 1 en van 
half 3 tot 4 uur. ZEGT HET VOORT. 

ENIGE INTERESSANTE ARTIKELEN 

Poplin Herenshirts 
met vaste boord 
prima kwaliteit 
f 10,50 

Gebloemde Zijde 
80 cm breed 

\ 

• in licht-groen, donker-groen en bleu
p.m. f 2,75

Pluche Tafelkleden 
Perzisch dessin 

iets aparts f 69,00 
Natuurlijk bij: 

BOXTEL 

Vooc direct q.eoc:aaq.d te 93oxtee 

een nette R.K. Kantoorjuff rouw 
in staat zelfstandig eenvoudige kantoor" 
werkzaamheden kunnende verrichten. 
Vooral is accuratesse vereist. 

Brieven onder motto Kantoorjuffrouw bureau 
van dit blad. 

-p,eiffen 's morgens besteld 
's avonds klaar 

F. P. v. La ngen, Stationstr. 62 
Lev era n ci er voor A LLE Zie k e nfo n dse n 

Wij kunnen weer zo�ls voor de oorlog 
leveren: 

Corsetten en Buikbanden 
speciaal voor moeilijke figuren en zijn 
meestal uit voorraad te leveren. 

Corsetten en Buikhanden op dokters advies 
worden bij ons vakkundig aangemeten. 

Verder: 
Elastieken Kousen, Breukbanden, enz. 

DROGISTERIJ "DE VIJZ[L" 
MARKT 8, BOXTEL. TELEFOON 462 

Hèèèè, wat zijn ze mals dit jaar,• 
E et elke da g malse maatj es, 1 Ho!landse j 

Nl8UWe Dagelijkse aanvoer van NIEUWE HARIN6. 

Sm ul t .... en doet gezondheid op. 

V O S Stationstraat 44 Tel. 527 

Rookt kwal iteit vol geur en smaak 

Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuw e K erkstraa t 73, T elef. 450 

Gothieke Huiskamer 
DRESSOIR, 180 cm breed 
UITSCHUIFTAFEL 

Gothieke Slaapkamer 
TOOGLEDIKANT 
LINNENKAST, 150 cm breed 
COMMODE MET SPIEGELS 
2 NACHTKASTJES 

DE SPAR 

1 pak bijzonder lekkere 
KIPPENSOEP 1 fles Slasaus voor 85 et 

met 5 Sparzegels extra 
1 pot Uitjes voor 68 et 
met 1 0 Sparzegels extra 
1 pot Augurken voor 52 et 
met 1 0 Sparzegels extra 

2 FAUTEUILS 
4 STOELEN TAFELTJE 

W olmoquette bekleding 2 STOELEN 

COMPLEET 595.- COMPLEET 575.-

]. F. Witteveen 
Woninginrichting = Boxtel. 

' 1 . . • / , 

• 
WETTl6 e1:o&P0N&EAO 

tu 

LIEBIG 
HONIG 

TERD ( 
met 5 Sp 

(Alle aanbiedingen geldig 

45 et 
60 et 

1 pot Piccalilly voor 56 et 
met 1 0 Sparzegels extra 

5e Jaarlijkse Verloting der Koninklijke Ned. Ver. v. Luchtvaart 
ngen A.B.C. ieder met hoofdprijs t.w.v. /10.000 

111.illc) ieder pracht-prijzen uitvoerig vermeld 
iljetten K.L.M., Kiosken, Lissone, Giro 241.000 

-~~11.3 :t:i~1 [~(rtM11JIII 
n ,·olie gang! M. v. J. 26-10-48. 2e Afd. A 1506,1507,1508 j 

.. 

~TATION5T~AAT 43 
~*s--.,; 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Onze Hulde aan het Koninklijk Paar 
Donderdag 7 Juli viert het Koninklijk 
Paar zijn 12½-jarig huwelijksfeest. En 
ofschoon Koningin Juliana uitdrukkelijk 
de wens te kennen heeft gegeven, dat 
rond dit intieme gezinsfeest geen open
baar huldebetoon zal plaats vinden, be
looft het heuglijke feit toch door geheel 
Nederland herdacht te worden. Onge
twijfeld zullen millioenen Nederlanders 
Donderdag hun gedachten, meer dan bij 
welke gelegenheid ook, laten vertoeven 
bij het Koninklijke Gezin. Hoe kan het 
ook anders? Als zodanig staan de vor
stelijke personen nu eenmaal het dichtst 
bij het volk. Nooit zullen wij immers dat 
treffende beeld van de inhuldigings
plechtigheid vergeten, toen Juliana zich 
voor het eerst als Landsvorstin aan haar 
volk vertoonde met haar jongste lieve
ling op de arm. En ho.e sprekend was 
haar moederliefde niet, toen zij zich 
diezelfde dag op de rijtoer door Neder
lands hoofdstad liet vergezellen door 
haar kinderen. De kinderen, die los van 
alle hofetiquette worden opgevoed naar 
het model van de opvoeding, die hun 
moeder genoot en waaraan deze haar 
populariteit voor een groot deel te dan
ken heeft. Want door haar ongedwon
gen levenswijze kon het gebeuren, dat 
"Juliaantje" reeds in haar jeugd op 
handen werd gedragen. En hoe sympa
thiek werd zij niet door de hartelijkheid, 
die. zij in haar omgang met haar mede
studenten wist te leggen? 

Maak ook gebruik van 
oudere arbeidskrachten I 
Dit is de slagzin waarmede de Stich
ting van de Arbeid haar circulaire aan 
de werkgevers signeert en deze met het 
vermelden van wetenschappelijk vastge
stelde feiten aanspoort ook oudere ar
beiders in dienst te nemen. 
Vanzelfsprekend willen wii gaarne mee
werken aan de propaganda voor de 
tewerkstelling van oudere arbeidskrach
ten, met te meer · gen0egen, omdat we 
uit eigen ervárini:t wistPn wat in cl_,, cir
cula'ire als wetenschappelijl2 vastgesteld 
een her-ontdekking wordt genoemd. 
De wetenschappelijke bedrijfseconomie 
heeft door de toepassing van gespeciali
seerde werkmethoden de ambachtskun
de verdrongen. 
Routine was de eerste eis bij het werk
tuigelijk verrichten van de arbeid. Dat 
jonge arbeidskrachten hieraan het best 
voldeden, daarvan hielden de bedrijfs
economen zich overtuigd, en clo.,or hen 
werd het rationale element het hoogst 
gewaardeerd. 
Bij· deze arbeidsmethoden was geen 
plaats meer voor oudere krachten en 
niet zelden werden arbeiders op 30 à 35 
jarige leeftijd daartoe reeds gerekend. 
Als de bedrijfswinst veilig kon gesteld 
worden was het doel bereikt, 111aar dat 
de jonge krachten geestelijk werden af
gestamd, daaraan werd slechts betrek
kelijk aandacht besteed. Hoogstens kwam 
daar tegenover in vraag de ontspanning 
na werktijd als opfrissing van de geest. 
Nu is gedurende de oorlog en door de 
na-oorlogse omstandigheden ontdekt dat 
de tè rationele werkmethoden, ;z�al� die 
voorheen werden toegepast, sociaal fout 
zijn, wan toen de jonge arbeiders naar 
het oorlogsveld werden opg�comman
deerd en de oudere in de fabrieken te 
werk gesteld, bleek dat met verstande
lijke arbeid wézenlijke rationele pro
ductie werd bereikt 
Ford, die in de circ�laire wordt genoemd 
als voorbeeld, wist het eigenlijk al vóór 
de oorlog. 
Maar daarmede is in ons kleine landje 
met groeiende bevolking de situatie voor 
de oudere arbeiders nog niet gered. 
Het is verheugend in de Stichting van 
de Arbeid een propagandiste te hebbe1: 
in deze aangelegenheid, doch o.i. zou de 
moderne wetenschap, die wij economie 
noemen, ook een stuwing moeten krij
gen en er op gewezen moeten worden, 
dat zij meer practische waarde zou krij� 
gen in de toekomst als zij werd toege
past op maatschappelijke problemen, die 
zich als natuurlijke en nationale reali
teit openbaren. 
Oppervlakkige redeneringen naar aan
leiding van lage sterftecijfers van de 
groep ouderen en over hoge geboortecij
fers in verband met het zogenaamde ge
brek aan werkgelegenheid in de naaste 
toekomst wijzen naar onze opvatting te 
veel in de richting- van de weg van de 
minste weerstand. 
Wat tot nu toe is bereikt· met de be
drijfseconomie in het algemeen is niet 
zo erg wetenschappelijk, want met de 
toepassing van de leer der rationalise
ring is van de jeugd niet meer dan een 
onpersoonlijke massa gekweekt, wat 
maatschappelijk zó fout is, dat met man 
en macht en ten koste van enorme finan
ciële offers moet worden gewerkt om 
weer tot een beter geestelijk peil te 
komen. Een schier hopeloos werk! 

A.s. Zondag

Tilburgse Processie 
Vlaggen uit! 

Maar zonder enige twijfel is haar popu
lariteit ten top gestegen, na de verlo
ving en het huwelijk met de al even 
sympathieke Prins Bernhard. Iedereen 
had groot respect voor haar vurige moe
derliefde, die in haar persoonlijkheid 
steeds heeft gedomineerd, en groot was 
dan ook het medeleven van het volk 
met het wel en wee van haar gezin; met 
de geboorten van Beatrix, Irene, Mar
griet en Marijke, maar ook met de kruis
jes, waarvan een koninklijk gezin ev_en
min gevrijwaard blijft. We denken dan 
onmiddellijk aan de wrede scheiding in 
1940, toen men uit moest wijken naar 
Canada en vaderlandse plicht de Prins 
de harde noodzaak oplegde om in En
geland te blijven. 
Maar hoe uitbundig was de vreugde, 
waarmee het beproefde Nederland de 
Koninklijke Familie na de bevrijding 
weer ontving en hoe groot de blijd
schap toen de ideale moeder van dit 
gezin het vorige jaar de Troon mocht 
bestijgen en het moederschap over een 
geheel volk mocht aanvaarden. 
En Donderdag zal het dan 12½ jaar ge
leden zijn, dat de grondslag werd gelegd 
voor de stichting van het mooie gezin, 
zoals we dat nu kennen. \'v'ij willen aan 
dat feit niet voorbij gaan, zonder de 
wens geuit te hebben, dat het Konink
lijk Gezin tot in lengte van jaren zijn 
vreugde mag blijven vinden in de heer
lijke sfeer van het intieme gezinsleven. 

In Memoriam 

MÈRE GERTRUDE 

Zaterdagnacht overleed vrij plotseling 
en in de ouderdom van bijna 63 jaar 
Mère Gertrude van de Zusters Missio
narissen van Afrika (Witte Zusters). 
Mère Gertrude

J 
die van 1939 tot 1948 

overste was van de procure alhier, was 
voor Boxtel geen onbekende. Door haar 
eenvoud en beminnelijkheid, haar onder
nemende geest en grote werkkracht ver
overde zij een eerste plaats in de har
ten vau ailen, die met haar in aanraking 
kwamen. \X'ie haar kende, beminde en 
bewonderde haar. En wie kende in Box
tel Mère Gertrude niet? Die bescheiden 
en nobele Witte Zuster, die altijd klaar 
stond om te helpen, waar geestelijke of 
materiële nood dreigde. ,,Ik bouw :rn 
graag, geestelijk en stoffelijk" placht ze 
te zeggen. Ze heeft dat ook gedaan, 
haar gehele 40-jarige kloosterleven door. 
Bijna steeds is zij belast geweest met de 
vorming van de toekomstige Witte Zus
ters. Eerst in 't noviciaat als onder
meesteres; in 1919 als Overste te Esch;· 
in 1929 werd zijn uitgezonden om het 
eerste huis te stichten in Engeland; in 
1933 werd zij weer Overste te Esch; in 
1934 werd zij benoemd tot Regionale 
Overste van Europa en Amerika, welke 
taak nog verdubbeld werd toen zij in 
1939 bovendien nog plaatselijke overste 
in Boxtel werd; in 1948 bekroonde zij 
haar arbeid als Regionale Overste met 
de aankoop en opening van het postu
laat te Maarn (U), waar zij als Over
ste al haar :krachten inspande om aan de 
congn·gatie goede, degelijke zusters-mis
sionarissen te geven. 

Tussen al deze drukte en zorgen door 
wist Mère Gertrude nog altijd tijd te 
vinden voor "de wereld". Speciaal Boxtel 
heeft veel te danken gehad aan haar 
veelzijdig sociaal werk. 
Met grote gastvrijheid nam zij tijdens de 
laatste oorlogsdagen de evacué's in huize 
"Lavigerie" op; grote zorg besteedde zij 
aan de verpleging der oorlogsgewonden . 
(voor Het Eindhovense Rode Kruis Zie
kenhuis maakte zij een groep Witte Zus
ters mobiel om daar een staf van ver
plegend personeel te vormen); de be
waarschool liet zij onder de oorlog bij 
haar onderbrengen; in diezelfde dagen 
zwermden dagelijks talrijke Witte Zus
ters over geheel Boxtel uit om als hulp 
in de huishouding te gaan fungeren; 
bergen verstelwerk van particulieren 
werden op haar initiatief door de Witte 
Zusters doorworsteld. En hoe 'n mo
rele steun zij voor de geallieerde mili
tairen, die in de procure gelegerd waren, 
is geweest, kan door buitenstaanders 
moeilijk begrepen worden. 

Dit is een greep uit het vele wat zij 
voor Boxtel gedaan heeft. Maar al zou
den wij er in slagen dit werk volledig 
weer te geven, dan zou het nog een 
ónvolledig beeld geven van haar enorme 
werkkracht, waaraan wel een onver
woestbare missieliefde ten grondslag 
moet hebben gelegen. In volle overgave 
moet zij ook haar laatste offer - 't of
fer van haar vruchtbare kloosterleven -
gebracht hebben. 
Maandagavond werd haar stoffelijk over
sçhot van huize "Mirjam" te Maarn 
overgebracht naar Huize "Lavigerie" te 
Boxtel en Woensdag vond de plechtige 
uitvaartdienst plaats, waarin Père Ker
sten werd geassisteerd door haar twee 
Heer-neefs. Zij werd begraven op het 
kloosterkerkhof van- Sint Monica te 
Esch. 

• Zij ruste in vrede.

Plaatselijk Nieuws 
BELANGRIJK VOOR ONZE 
MOEDERS. 
Reeds enkele jaren werden in het win
terseizoen cursussen gegeven in naaien 
en koken voor onze - moeders, in de 
huishoudschool op Duinendaal. Door 
verschillende moede;s werd hierván een 
·dankbaar gebruik gemaakt. Ook dit jaar
wordt deze gelegenheid weer geboden.
Het is daarom, moeders, dat· wij L!
vooral in deze moeilijke tijden aanspo
ren deze kans te benutten. De kosten 
kunnen voor niemand een bezwaar zijn.
Van hoc groot belang is het niet dat U
zelf de naald goed kunt hanteren, d.w.z. 
behoorlijk kunt verstellen, van iets ouds 
weer eens iets nieuws kunt maken. Ook 
voor ·gevorderden is er gelegenheid zich 
verder te bekwamen. 
Hetzelfde geldt ook voor het koken. 
Daar leert U een goed en degelijk maal 
bereiden. Denk nu niet, dat wij menen 
dat U dat niet kent, maar het is vooral 
in deze tijd dat, nu 'n moeder met haar 
huishoudgeld als het ware wonderen 
moet kunnen doen, er op dit gebied nog 
wel wat te leren valt. 
Daarom moeders, stap over eventuele 
bezwaren heen, met een beetje goede wil 
kan er veel gebeuren. Geeft U op voor 
één van deze cursussen of zo ge wilt 
voor beiden. Mannen, geeft Uw vrou
wen de kans, het komt uw gezin ten 
goede. 
De duur van de naaicursus is een half 
jaar - een avond per week - kosten 
f 5,- voor de gehele cursus, te voldoen 
in twee termijnen. 1 

Duur van de kookcursus, 6 lessen, dus 
6 avonden. Kosten f 1,-
0pgave bij de Sociale \'(,' erkster van 
de Gezinszorg, Mej. L. v. d. Laar, Mo
lenstraat 92 en de Par. Werkster van de 
parochie St. Petrus Mej. B. v. d. Ven, 
Rechterstraat 12, waar tevens alle ver
dere inlichtingen te krijgen zijn. 

EEN KLEINE TAAK 
VOOR EEN GROTE ZAAK ! 
U hebt toch al wel eens eerder gehoord 
van het Mgr. Kanunnik-van-Schaikfonds? 
Het for:Js dat ,,1 het leven we,J g.<::.-oc
pen bij gelegenheid van het 40-jarig 
Priesterjubileum van de Hoogeerw. Heer 
Mgr. J. G. v. Schaik, Verbondsadviseur 
der :'\:ed. Kath. Arb. Bew. et dat ten 
doel heeft zoons van leden der Ned. 
Kath. ;\rb. Bew. die voor het H. Pries
tersch:ip v,orden opgeleid financieel en 
rnored Lij t� staan. 
Mag dit fonds ook op Uw steun 
rekenen? 
U weet dat het tekort aan priesters 
zeer groot is! 
Help door Uw gebed en offervaardig
heid dit tekort verminderen. In de ko
mende dagen zullen de leden der plaat
selijke Credo-Pugnoclub U een thermo
meter gratis aanbieden, welke U ook de 
graadmeter Uwer liefde voor onze toe
komstige priesters zou kunnen noemen. 

Wat U te doen hebt, wann�er U in het 
bezit bent van zulk een thermometer, 
zullen onze p1'opagandisten wel ver
tellen. 
Door een kleine taak voor een grote 
zaak: een goede daad! 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
De Raad der gemeente Boxtel zal Vrij
dag 8 Juli om 7 uur ten gemeentehuize 
in openbare vergadering bijeenkomen. 
De agenda vermeldt o.a. voorstellen tot 
aankoop en ruiling van grond ten be
hoeve van de uitbreidingsplannen, een 
voorstel tot vaststelling van het partieel 
uitbreidingsplan voor het z.g. ,,Konijns
hol", en een voorstel betreffende de 
electrificatie van Luissel. 
R.K. H.B.S. TE BOXTEL. 
Het Bestuur der Herman Br;:ndt Stich
ting heeft besloten de in September a.s. 
te openen R.K. H.B.S. aan te sluiten bij 
de Vereniging "Ons Middelbaar Onder
wijs in Noord-Brabant". 
Op voordracht van het Stichtingsbestuur 
heeft het bestuur van "O.M.O." tot 
directeur der nieuwe H.B.S. te Boxtel be
noemd de heer Drs. J. van der Ligt, 
leraar te Roosendaal. 
TERUG UIT INDONESië. 
Met de Kota Inten, die op 13 Juli in 
Rotterdam verwacht wordt, repatriëren 
de Boxtelse militairen C. v. cl. Bon
gaart (Tongersestraat 8) en A. J. v. d. 
Broek (v. Coothstraat 17). 
H. MIS VOOR FRANSE KINDEREN.
Donderdag 7 Juli wordt in de kapel der 
Witte Zusters in de Rechterstraat om 
kwart over 8 een I-1. Mis opgedragen 
voor de Franse kinderen. 
De· pleegouders worden verzocht te 
zorgen, dat de kinderen tijdig aanwezig 
zijn .. 
K.A.J.-RECOLLECTIE. 
De leiders en pioniers van de Boxtelse 
Kajotters komen Zondagmorgen (3 Juli) 
weer in recollectie bijeen. Vooraf zal 
men om kwart voor acht in de St. Pe
truskerk de H. Mis bijwonen. Hierna 
zullen in De Kajuit de besprekingen 
w0rden gehouden. 
KAJOTSTERS ST. PETRUSPAROCHIE 
Dinsdag- en Woensdagavond beginnen 
wPer de geregelde clubavonden voor de 
V.K.A.]. Wij verwachten alle Kajotsters
<les a,,onds om 8 uur in het KJ.V.-huis. 
CEVONI)EN ! 
Bi1 het cpruimen van de costumes werd 
in dè nàaikamer op Duinend.aal gev�n
dPn een zwarte portemonna1e met m
houd. Deze is terug te bekomen op de 
1,astcrie van St. Petrus. 
NOG EENS: DE, SCHOENEN. 
Dames, die de grijze schoenen, voor de 
processie afgestaan, nog niet hebben af
gehaald, kunnen zich daarvoor deze 
week wenden tot Mej. B. v. d. Ven in 
de Rechterstraat. 

,,Boxtels K wartierke'' 
Het laatste nieuws al gehoord? Nee? 
Moet je luisteren. 
Vrouw van Puffelen heeft al haar kin
deren van de Jeugdbeweging afgehaald. 
Wil ze niets meer mee te maken heb
ben! Trouwens, die Jeugdbeweging is 
van het begin af aan een doom in haar 
_oog geweest. Maar ja, ze heeft het dan 
toch willen proberen. Maar niks hoor! 
't Heeft geen twee maanden hoeven du
ren, of zij had het al dóór. De jongens 
(altijd van die echte, nette en beleefde 
knulletjes geweest!) werden met de dag 
brutaler. Een snauw en een grauw, meer 
kreeg je niet. En een branie dat die 
jochies kregen! Was gewoon geen land 
meer mee te bezeilen. Hoe je het ook 
aanpakte, je kon gewoonweg niets meer 
van ze gedaan krijgen. Ja, er werd in 
huis zelfs de nodige keren gevloekt! 
(Door de knulletjes dan, wel te ver
staan). En Moeder van Puffelen conclu
deerde: ,,Dat leren jullie zeker allemaal 
in die Jeugdbeweging!" 
Met de durskes ging het al niet veel 
beter. Bijterig en snauwerig. Nog iets 
voor je doen?? Ho maar! Wel 's avonds 
veel te laat thuis komen! En Moeder 
van Puffelen conclqdeerde weer: ,,Dat 
leren jullie zeker allemaal bij die Gid
sen!" Nu heeft Vrouw van Puffelen von
nis geveld. ,,Afgelopen, uit! Jullie gaat 
van die Jeugdbeweging af. Jullie blijft 
thuis! 
Tussen haakjes: Hoe zit dat nou eigen
lijk met die Jeugdbeweging? Moet je je 
kinderen daar naar toe sturen, of niet? 
Moet je ze er aari laten, of moet je ze 
er af halen? Nog duidelijker: worden je 
kinderen in de Jeugdbeweging beter, 
of...... slechter? 
Hierop kan kort en bondig aldus wor
den geantwoord: De Jeugdbeweging, 
mits goed begrepen en goed geleid maakt 
onze kinderen beter! 
Immers, door wie werd de Jeugdbewe
ging in het leven geroepen? Door onze 
Bisschoppen! En welke is de taak van 
onze Bisschoppen? De mensen (dus ook 
de jonge mensen) te helpen om hun 
levensgeluk en hun levensdoel vast en 
zeker te bereiken. Doel van de Jeugd-

beweging is dus: de jeugd van vandaag 
te vormen tot degelijke, karakter-vaste 
mensen. Tot mannen en vrouwen die 
straks het leven "aan kunnen". 
Maar is dat dan niet de taak van het 
gezin? 
Inderdaad. De kinderen "vormen" is op 
de allereerste plaats de taak van Vader 
en Moeder. Zij zijn de allereerst aange
wezenen om hun kinderen leiding te 
geven en op te voeden voor het leven. 
Dat is hun onvervreemdbàar recht en 
heilige plicht! Niemand mag hun die 
taak uit handen nemen! 
Maar u zult ook nooit een serieuze (let 
op het woord!)' leider of leidster tegen
komen, die beweert, dat de Jeugdbewe
ging de taak van vader en moeder over
neemt. Nooit zal de aalmoezenier u ko
men vertellen, dat u de opvoeding van 
uw kinderen nu wel gerust aan hem en 
de hopman of de guido kunt overlaten. 
Want zó is het zeer beslist niet!! 
Integendeel. Eerst vader en moeder. Zij 
geven leiding. Zij voeden op. En naast 
hen, als hulp, de Jeugdbeweging. 
Ziet u dat goed? De Jeugdbeweging 
heeft dus een louter aanvullende taak, 
n.l. de ouders .te helpen om de kinderen
zo goed mogelijk klaar te maken voor 
het leven. 
Wil hiermee gezegd zijn, dat het in de 
Jeugdbeweging allemaal koek-en-ei is? 
Verre van daar! Overal waar mensen 
werken, worden fouten gemaakt. Dus 
dan toch zéker in de Jeugdbeweging, 
waar jonge mensen de leiding hebben. 
In hun vurigheid en enthousiasme voor 
de goede zaak gaan ze wel • eens een 
beetje "te" ver. Overdrijven ze wel eens 
in het goeie. Let wel: ik zeg "In het 
goeie". Want dit staat als een paal boven 
water: wat zij ook doen of op touw 
zetten, zij bedoelen het goed met uw 
kinderen. Dat staat voorop. En die be
doeling alleen reeds verdient waardering 
en erkentelijkheid! 
Dus moeten vaders en moeders dan maar 
alle fouten over het hoofd zien? Alles 
goedvinden wat de leiders zeggen en 
doen? Hel.emaal niet. 
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OMGEVING 

TONEEL. 
De Toneelgroep Leeringhe ende Ver
maeck ·bereidt zich voor op het nieuwe 
speelseizoen. Reeds is er een begin ge
maakt met de repetitie's van het in stu
die genomen stuk "De Spooktrein", een 
spel in drie bedrijven van Arnold Rid
ley. Dit uitermate zware stuk, dat bij het 
beroepstoneel ert de film een dankbaar 
object geweest is, belooft ook voor Box
tel een evenement te worden. Dat is 
ook nodig, want de Spooktrein zal de 
opening vormen van het seizoen, waarin 
Leeringhe ende Vermaeck haar 1ste lus
trum hoopt te vieren. 
De spelers zijn zich bewust van hun taak 
en elke week wordt er dan ook serieus 
gerepeteerd. De regisseur, de Heer Jo 
van Erp, heeft hoge verwachtingen van 
dit stuk, want hiermede, wil hij het suc
ces van de vorige stukken, nl. Polly Per
kins en Onder de Klapper. ..... , nog 
overtreffen. Natuurlijk legt hij het 
zwaartepunt op de mise en scène, maar 
anderzijds besteedt hij vele uren aan 
mimiek, gebaar en uitspraak, want ..... . 
de Spooktrein moet iets bijzonders wor
den. 1-Iet ontwerpen van de decors is in 
de beproefde handen van Pater Marius, 
de censor van de toneelgroep, en dit 
zegt voor het Boxtelse publiek voldoen
de. Ook het geluid en de belichting 
berust in zijn handen en dikwijls lijkt het 
of de bestuursvergaderingen gehouden 
worden in de wachtkamer van een druk 
station ...... ! 
De première van "De Spooktrein" is 
vastgesteld op Maandag 10 October 
1949, terwijl ook 11, 13 en 14 October 
voor dit spel zijn vastgelegd. 

SACRAMENTSPROCESSIE IN DE 
H. HARTPAROCHIE.
Traditiegetrouw trok Zondag in de pa
rochie van het H. Hart weer de sacra
mentsprocessie door de straten. De in
tentie was: Dat het Katholiek Onderwijs 
en Jeugdwerk in onze parochie mogen 
bloeien. 
Voorafgegaan door een grote schare 
bruidjes, die slingers van groen en 
levende bloemen droegen, emblemen 
meevoerden en bloemen en blaren strooi
d�n, trek de g;mse p,.rochieg�rnecJJschap 
biddend door de vlaggende straten, waar 
een belangstellende0,menigte de bidstoet 
gadesloeg. 
Godsdienstige en charitatieve verenigin
gen, jeuaclbewegingen en standsorganisa
ties, schooljeugd en verdere parochia-

,.,, nen, zij allen beleefden in deze omgang 
de devotie tot de H. Eucharistie. 
Aan het eind van de processie werd Ons 
Heer, omgeven door walkende wierook 
en rinkelende altaarschellen, meege
dragen. 
In de kerk vormden knielende bruidjes 
een erehaag voor de talrijke deelnemers, 
aan wie de zegen met het Allerheiligste 
werq gegeven en die met het zingen van 
Tantum Ergo en Aan U o Koning der 
Eeuwen de plechtige pulde aan het H, 
Sacrament besloten. 

Maar ten eerste: schuif nooit op de rug 
van de Jeugdbeweging, waar zij de 
schuld niet van draagt. Dat deed bij
voorbeeld vrouw van Puffelen. Zij gaf 
de Jeugdbeweging de schuld van de bru
taliteit van haar kinderen "Dat leren jul
lie zeker allemaal bij de Gidsen!" Dat 
is dom, stompzinnig, hatelijk en on
rechtvaardig! 
Ten tweede: Bekritiseer het Jeugdwerk 
niet in het bijzijn van de kinderen. Dat 
is averechtse opvoeding! Maar is er iets, 
waar u het niet mee eens bent (bij
voorbeeld, vindt u dat de kinderen wel 
wat al te uithuizig worden? Dat ze wat 
erg laat thuiskomen? enz.) ga dan eens 
praten met de leiders of met de Aal
moezenier. Zijn uw klachten en bezwa-

'ren gegrond, dan zal men daar vast en 
zeker rekening mee houden. Bovendien, 
door samen eens te praten komt men 
tot wederzijds begrip en waardering voor 
elkaars werk. Maar hoe gaat het nog 
al eens? Men kankert onder elkaar: 
"Dit moest niet en dat moest niet". Zus 
moesten ze doen en zó moesten ze 
doen." Maar niemand heeft de moed 
(en het verstand!) om eens rustig met 
de Aalmoezenier te gaan praten. 
Gevolg? De Jeugdbeweging haalt niet 
veel uit. Bij wie de schuld? Bij de lei
ders? Nee, maar bij die onverstandige 
vaders en moeders! 
Ten derde: wil samenwerken met de 
Jeugdbeweging. Ga eens uit eigen be
weging met • Aalmoezenier of leid(sters) 
praten over de kinderen. Door wat gij 

. hun vertelt, krijgen zij een nog betere 
kijk op uw kinderen. En dat vergemak
kelijkt weer hun taak. Daardoor zullen 
zij aan uw kinderen nog meer goed kun
nen doen! 
Vaders en ·moeders, het gaat om Uw 
rijkste bezit! Het gaat om de toekomst 
van je kinderen. En daarom: Uitbuiten! 
Woekeren met alle middelen die je ten 
dienste staan. Met alle hulp die je ge
boden wordt. En één van die hulpmidde
len is de Jeugdbeweging! 
Als vrouw van Puffelen dát allemaal 
eens geweten had. 'k Wed, ze had het 
ánders gedaan. 
U weet het nu. Wat gaat U doen ...... ? 

P. Venantius Verweerde AA.1 
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Er wordt verkaveld in Spoordonk. 
Al onze lezers zijn daarmede vermoede
lijk bekend en velen zijn er meer of 
min bij geïnteresseerd. 

de wettelijke voorschriften of dat zij in 
hun moeilijke taak zullen worden bijge
staan door goed· geformuleerde wensen 
van de eigenaren, 
Naast het bureauwerk is er echter ook 
veel werk op het terrein geschied. 

Nadat de ruiverkaving Spoordonk reeds 
voor de oorlog werd aangevraagd is er 
tijdens de voorbereiding veel en lang-
durig gesproken over de vraag of er wel In het najaar 1948 is op bescheiden 
verkaveld mocht worden in een streek schaal begonnen met het verbeteren van 
van zo unieke schoonheid en, of er in- enkele wegen, gelegen langs de omtrek 
dien er wel verkaveld werd, geen sp�cia- van het blok. In het voorjaar is het tem-
Ie maatregelen genomen moesten wor- po opgevoerd en is o.a. de Broekstraat 
den, opdat een deel van het prachtige onderhanden genomen. Zij die het laat-
Beersedal zijn schoonheid zou be- ste . halfjaar dit gebied niet bezocht heb-
houden. ben, raden wij aan hier eens een kijkje 
Deze vragen zijn opgelost, wel niet voor te gaan nemen. Zij zullen versteld staan 
100 % naar de zin van onze landbou- van de veranderingen, die hier hebben 
wende bevolking, maar toch zo, dat een plaats gehad. Flink aangelegde zandwe-
zeer belangrijk deel van de woeste gen, voorzien van een vrijliggend rijwiel-
grond, die nu aan weerszijden van de pad, zien we thans op de plaats van 
Beerse gelegen is, tussen de Viem1an- wegen, die vorig najaar óf door be-
netjesbrug en de Logtse brug, binnen af- groeiing óf door kuilen, gaten en mod-
zienbare tijd in exploitatie genomen kan der haast onbegaanbaar waren. 
worden. Een woord van hulde aan de Ned. Hei-
In Februari 1948 werd de verkaveling de Maatschappij, die dit werk zo keurig 
met grote meerderheid van stemmen aan- uitvoerde, is hier zeker op zijn plaats. 
genomen en nadat de Plaatselijke· Com- Maar hiermede zijn we er nog niet. Op 
missie in Juni was benoemd werd on- het ogenblik is men bezig een weg aan 
middellijk begonnen met de e'erste werk- te leggen vanaf het gehucht 11De Logt" 
zaamheden de schatting van de is Oostelijke richting naar de Boxtelse 
gronden. dijk. Deze weg, die dwars door de broek-
Wij hebben ons in verbinding gesteld gronden gaat, zal weldra een goede ver-
met de Plaatselijke Commissie en de binding Oost-West vormen. 
landmeter-deskundige van deze verka- Door de zorg van de afdeling Land-
veling en geïnformeerd naar de huidige schapsverzorging van Staatsbosbeheer 
stand van zaken en naar de plannen voor zullen de gereedgekomen wegen in de 
de toekomst. , loop van het a.s. najaar worden beplant. 
Na de schatting van <le gronden is men Het is de bedoeling van de PI. C. om in 
aan het bureau Ruilverkaveling te Breda een rustig tempo door te gaan met de 
direct begonnen met het vervaardigen aanleg van wegen in Spoordonk, maar 
van kaarten, waarop de schatting is ge- dat kan slechts geschieden, wanneer er 
kaarteerd en met het berekenen van de voor een goede afwatering wordt zorg 
waarde der gebruikspercelen. Deze gedragen. Ook op dit gebied wordt 
kaarten en berekeningen zijn gereed, zo- groots werk verricht. 
dat men van iedere eigenaar kan zeggen Gaan we n.l. naar de Noordzijde van 
voor welk bedrag hij in de ruilverkave- het blok, dan zien we in de Gemeente 
ling meedoet. Boxtel, nabij het gehucht De Roond, een 
Daarnaast moet worden opgemaakt een ander belangrijk deel van het werk. 
lijst van a.lle rechten, die in het blok Draglines zijn daar bezig met het gra-
van ruiverkaveling voorkomen en van ven van het afleidingskanaaltje van het 
de rechthebbenden, die deze rechten uit- Smalwater naar de Vuile (Esscher) 
oefenen. Deze lijst is buitengewoon be- stroom, terwijl bulldozers druk doende 
langrijk, want wie èr niet op voorkomt, zijn de uitkomende grond te ver-
doet bij de ruilverkaveling niet mee, en werken. 
is zijn rechten na de verkaveling kwijt! Wanneer men dit, in het groot aange-
De Plaatselijke Commissie, bijgestaan pakte, werk ziet, zullen velen zich wel 
door haar landmeter-deskundige, heeft eens afvragen: 11Hoe komt hier alles 
een nauwkeurig en uitgebreid onderzoek ooit weer in orde?", maar de PI, C. en 
ingesteld naar rechten en re.chthebben- de Technische Dienst van het Water-
den en de z.g. lijst van rechthebbenden schap 11Het Stroomgebied van de Dom-
is eveneens gereed. mei", _die hier de directie voert, zijn 
Eigenaren, hypotheekhouders, pachters, overtmgd, dat binnen enkele maanden 
bezitters van een pootrecht, enz. enz. ter plaatse alle leed geleden is en n1en 
komen dus op deze lijst voor. vermoedelijk nog van dit najaar een 
Zeer binnenkort worden de lijst van niet-officiëel verkavelingsplan der gron-
rechthebbenden en de uitkomsten van de den langs het afwateringskanaaltje zal 
schattingen bekend gemaakt en voor een kunnen maken. 
ieder ter inzage gelegd op de Gemeen- Heimachines en betonmolens zijn bezig 
tehuizen te Oirschot, Boxtel, Oisterwijk met het maken van funderingen en bo-
en Esch. De kennisgevingen hierover venbouw voor de nodige bruggen en 
zijn reeds in zee. stuwen, zodat, wanneer door de aanleg 
Daar de raadpleging van de stukken vrij van het afleidingskanaal oude routes 
ingewikkeld is en de Plaatselijke Com- komen te vervalle1i, de nieuwe overgan-
missie een ieder niet in deze stukken gen gereed zijn. Enkele dagen geleden 
kan laten grasduinen, heeft zij besloten besteedde de PI C. het graven van een 
om aan officiële tervisielegging een niet- leiding om het Kampinaterrein aan, be-
officiële serie zittingen te laten vooraf- nevens het verbeteren en bekaden van 
gaan met de bedoeling om ieder daar de Beerse vanaf de Viermannetjesbrug 
rustig omtrent de schatting en de lijst tot aan de brug bij De Logt. 
van rechthebbenden in te lichten Binnen enkele weken zal dus ook hier 
Bovendien maakt de Pl. C. van de aan-"" met volle kracht worden begonnen en 
wezigheid van belanghebbenden gebruik zullen vermoedelijk voor de winter de 
om ze te vragen naar hun wensen om- Broekgronden watervrij zijn, waardoor 
trent de nieuwe toestand. de aanleg van wegen en waterlopen on-
Dit onderdeel van de verkaveling is gestoord voortgang zal kunnen vinden. 
zeer belangrijk omdat de wensen van de Dit alles overziende mogen we gerust 
belanghebbenden t.a.v. de nieuwe kavel- zeggen, dat er in Spoordonk buitenge-
indeling de grootste waarde hebben woon hard gewerkt wordt om de ver-
van alle factoren, die de plaats van de kaveling snel tot een goed einde te 
nieuwe kavels bepalen. . brengen. Zoals de zaken er nu voor 
Heeft men geen wensen geuit, dan kan staan heeft men nauwelijks een maand 
men later natuurlijk nog gerust bezwa- achterstand bij het werkprogramma, dat 
ren tegen de nieuwe indeling naar voren de landmeter-deskundige vorig jaar aan 
brengen, maar opmerkinoen als: 11Ik had de Pl. C. voorlegde, en heeft hij alle 
het toch veel liever zus of zo gewild", hoop, dat eind 1950 de nieuwe kavel-
kan de Pl. C. dan natuurlijk niet accep- indeling tot stand zal kunnen komen, 
teren. Voor het zover is, zal er door alle bij 
Vandaar dan ook, dat· de Pl. C. alle be- deze verkaveling betrokken instantie's 
langhebbenden dringend aanbeveelt om nog enorm veel werk verzet moeten 
zich goed in te leven in de nieuwe situ- worden, maar geiien het tot nu toe ge-
atie en zijn gedachten tijdens de zitting presteerde, heeft men alle hoop, dat het 
van de commissie vrijuit kenbaar te werk volgens het programma zal verlo-
maken. pen en dat dus binnen afzienbare tijd 
Het zal dus voor een belangrijk deel van de boeren van Spoordonk zullen kun-
de betrokkenen zelf afhangen of de PI. nen profiteren van de enorme verbete-
C. en de Landmeter bij de nieuwe inde- ringen, die deze verkaveling met zich 
ling slechts rekening zullen houden met brengt. 

GESLAAGD. 
Op het Donderdag 23 Juni te Tilburg 
afgenomen examen voor het diploma 
MULO-B slaagden onze plaatsgenoten 
T, v. d, Boomen, G. v. d. Wetering en' 
J. van Zoes t. 
Hiermee zijn alle 8 B-candidaten van 
de R.K. Jongensschool voor Mulo, al
hier, geslaagd. Een mooi resultaat! 
21 Juni j,I_ slaagde onze plaatsgenote, 
Mej. W. R. M. de Greeff, voor het 
examen "Einddiploma Middelbare Meis
jesschool". Zij genoot haar opleiding bij 
de Zusters der Congregatie van het H, 
Hart te Bergen op Zoom, 
Op het te Eindhoven gehouden examen 
slaagde vc,or Lerares in de Modevakken : 
met eer: R, v. Liempd-v, d. Biggelaar te 
Liempde; voor Coupeuse: Jo Kanters, 
te Boxtel. Zij genoten hun opleiding bij 
�- Verlouw-Verhagen, Frans Staelstr. 8. 
Te 's Gravenhage slaagde voor het 
examen gemeente-administratie de Heer . 
S, J. Deelen, alhier, 
R.K. BOERENBOND. 
De leden gelieven niet te vergeten 
Woensdagavond de vergadering te be
zoeken. Voor aanvangsuur zie adverten
tie in dit blad. 
Zij houden er ook rekening mee dat het 
Pakhuis Zaterdag 2 Juli gesloten zal zijn. 

KATH. THUISFRONT 
St. Petrus. 
Opgehaald bij de thuiskomst van Leo 
Op 't Hoog f 15,15. 
Op de Zilveren Bruiloft van Jos, van 
Berkel, Stationstraat f 11, 17. 
Op de Bruiloft van M. v, d. Heijden
Verhagen f 6,50. 

Bij gelegenheid van de thuiskomst van 
Leo v. Geffen werd door zijn zusje Ag
nes gecollecteerd voor Kath. Thuisfront, 
en een bedrag van f 23,68 bij elkaar 
gebracht. 
Bij een bierfeest in café' v. d. Aker (De 
Ketting) werd een bedrag van f 10,
opgehaald voor Kath. Thuisfront. 
Aan alle gevers onze hartelijke dank! 

AANWINST, 
Garage "De Mol" heeft voor haar bus
diensten een nieuwe modern uitgevoer
de autobus ingeschakeld. 
De comfortabel ingerichte bus biedt 
plaats aan ca, 30 personen, Er is radio 
"aan boord" en er is verwarming en 
neonverlichting in aanwezig. 
Deze aanwinst inbegrepen, heeft Garage 
De Mol thans drie bussen in exploitatie. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 21 tot en met 27 Juni 1949. 
GEBOREN: Hendrika J. L. dochter van 
W. A. v. Oers en H. J. v. d. Meijden -
Eduard W. M. zoon van C. H. M. Hees
been en W. v. Mol - Cornelia R, J. 
dochter van A. W. Walravens en H, G. 
i'v1. Schellekens Christiana H, B, 
dochter van A. v. Boxtel en W. J, M. 
Oerks. 
ONDERTROUWD: Gerardus van Gel
der en Elisabeth A. van der Meijden. 

GEMONDE 
KATH. THUISFRONT. 
Op het feest van de heer Chr. de Laat 
werden de soldaten in Indonesië niet 
vergeten. Een collecte bracht f 14,25 op, 
Op de zilveren bruiloft van Gerard 
Schellekens werd opgehaald f 28,66, 

Distributie=Nieuws 
OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 3 tot en met 
16 Juli 1949. 

Voedingsmiddelenkaarten 905: 
201 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees 
202 Vlees (A, B) 300 gram vlees 
203 Vlees (D) 1()() gram vlees 
204 Algemeen (A, B, D) 250 gram rijst 
206 Algemeen (A, B) 200 gram kaas of 

250 grant korstloze kaas 
214 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas. 
(De letters achter de bonnummers geven 
de kaai ten aan, waarop de betreffende 
bonnen vcrJrkomen), 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE 
MD MH 908 (bijz. arbeid, a.s. moeders, 
en zieken). 
Geldig 2.ijn de bonnen gemerkt met de 
letter R. 
De niet-aangewezen 'bonnen 184, 189, 
190, '.91, 193, 196, 197, 198 en 199 kun
nen worden vernietigd, 

BEKENDMAKING. 
Inleveren van aanvragen om toeslag 

wegens bijzondefe arbeid voor de 
9e periode 1949 t.e.m. lste periode 1950. 
De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat met 
ingang van de 9e periode 1949 de toe
slagkaarten voor bijzondere arbeid niet 
meer, zoals tot dusverre het geval was, 
voor twee perioden van vier weken zul
len dienen. 
Met ingang van de 9e periode 1949 zul
len toeslagkaarten ZA t.e.m. ZE 909 
worden uitgereikt, waarvan gedurende 
zes perioden van vier weken (31 Juli 
1949 t.e.m. 14 Januari 1950) gebruik zal 
worden gemaakt. 
De indiening van de aanvragen voor de 
9e periode 1949 tot en met de 1 ste pe
riode 1950 dient op de normale wijze 
plaats te vinden in de week van 3 Juli-
9 Juli 1949 aan het Distributiekantoor, 
In de Boerenmouw 15, loket 10 en voor 
de overige aangesloten gemeenten op de 
zitdagen aan de plaatselijke kantoren en 
uitreiklokalen. 
Indien gedurende het tijdvak, dat loopt 
van 31 Juli-17 December 1949, mutaties 
in de aard der werkzaamheden optreden, 
waardoor werknemers aanspraak op een 
hogere toeslag maken, dient hiervan me
dedeling te worden gedaan aan het 
kringkantoor. Behalve de namen van de 
werknemers dienen te worden opge
geven: 
a) de verrichte werkzaamheden; b) de
daarvoor verstrekte toeslagen; c) de 
nieuwe werkzaamheden; d) de datum, 
waarop de nieuwe werkzaamheden zijn 
aangevangen, 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. 11BOXTEL". 
Jaarvergadering. 
De R.K.S.V. ,,Boxtel" hield Zaterdag 25 
Juni in haar clublokaal de jaarlijkse al
gemene ledenvergadering, welke zeer 
druk bezocht was. De secretaris kon in 
zijn jaar,,.rslag melding maken van een 
aanzienlijl<e ledenwinst, terwijl de pen
ningmeester moest wijzen op een grote 
financiële aderlating, De Technische 
Commissie, die uiteraard niet geheel vol
daan was over de resultaten in het afge
lopen jaar, drong aan op een grotere en 
intensievere deelname aan de training. 
Om in het komende jaar aan de hoge 
exploitatiekosten tegemoet te kunnen 
komen, werd op de vergadering een 
nieuwe contributieregeling voorgesteld. 
Deze nieuwe regeling, die met algemene 
stemmen werd aanvaard houdt in, dat 
werkende leden 75 et, per maand + 10 
et. bondscontributie, rustende leden 50 
et. per maand + 10 et. bondscontributie 
en junioren 50 et. per maand + 5 et. 
bondscontributie zullen moeten betalen. 
Het bestuur, waarin de heren A. v. Ha
mond, G. v. Uden en J. v. Breugel af
tredend, doch herkiesbaar waren, hand
haafde zich in zijn oude formatie, 
De Technische Commissie werd aange
vuld met de heren \'v'. Toemen • en A. 
Poirters. 
Bij de rondvraag werden enkele interne 
kwesties aangesneden, die door de voor
zitter tot voldoening van alle aanwe
zigen uit de doeken werden gedaan. 
Rest nog te vermelden, dat op de verga
dering terloops nog enkele bijzonderhe
den werden bekend gemaakt over de 
nieuwe terreinen, betreffende accomo
datie enz. Zo deelde men o.a. mede, dat 
er een tribune geplaatst zal worden, die 
plaats biedt aan ongeveer 150 personen, 
wat het cachet van de prachtige sport
velden, waaraan elke avond door de ge
hele vereniging wordt gewerkt, zeker 
nog zal verhogen. 
De opening zal bij de aanvang van het 
nieuwe seizoen plaats hebben. 

Zondag 3 Juli 
Taxandria - Boxtel 

A.s. Zondag mag "Boxtel" het gesloten
seizoen even onderbreken voor het spe
len van een huldigingswedstrijd tegen
Taxandria uit Oisterwijk. Deze vereni
ging heeft op die dag een speler 20 jaar 
in haar gelederen, aan welk feit men 
niet zonder meer voorbij meende te mo
gen gaan, De wedstrijd vangt aan om
half drie. 

Training, 
Naar wij vernemen zal de training (en 
tevens alle Woensdag- en Zaterdagmid
dagvoetbal) gedurende 3 weken worden 
stil gelegd. Dit gaat reeds volgende 
week in. 

K. S.V. ,,O.D.C." 
De wedstrijd Zwaluw-O.D.C. vormde 
een waardig sh1itstuk van het grote Be
kertournooi, uitgeschreven door de 
V. V. Rhode te St. Oedenrode, en af
gaande op het gezegde van het Bestuur 
van die vereniging, zelfs de beste wed
strijd die er in St. Oedenrode gespeeld 
is. O.D.C. verscheen met een sterk ge
wijzigde opstelling, waarin Snijders, 
Elissen en Merks debuteerden, die allen 

behoorlijk hebben voldaan, al misten zij 
heel begrijpelijk het . tempo van die 
klasse, Jammer was het dat Merks aJ
gauw geblesseerd raakte, zodat hij op 
halve kracht verder moest spelen, In ·de 
tweede helft werd hij vervangen door 
Bertens, die zich eveneens ontpopte als 
een veelbelovende jonge speler. Het was 
een op behoorlijk peil staande techni
sche wedstrijd, er werd in een vlot tem
po gespeeld, doch op het laatst deed de 
vermoeidheid zich gelden, en hel: was 
aan beide ploegen te zien, dat er een 
flinke rustperiode was geweest na de 
competitie. 
O.D.C. nam na keurig samenspel door 
Pennings de leiding, en nog geen twee 
minuten later verscheen Scheepers al
leen voor de Zwaluw-doelman, doch zijn 
schot vloog langs de voor O.D.C. ver
keerde kant van de paal. 
Aan de andere kant redde Snijders keu
rig, toen de Kort alleen was doorge
broken, terwijl harde schoten van Broers 
en van Dun bij hem evenmin genade 
vonden. En zo bleef de strijd spannend 
en boeiend. Bergwerff had ook in deze 
wedstrijd met zijn schoten, die tegen de 
deklat vlogen, weer geen geluk. Twee 
minuten voor het einde maakten de 
Zwaluwen gelijk, en moest er een ver
lengstuk komen, van twee maal 7½ mi
nuut. Hierin waren de Zwaluw-jongens 
zo gelukkig het winnende doelpunt te 
kunnen scoren: 2-1. Met deze stand 
kwam het einde, 
Het A-elftal, aangevuld met enkele 
ouderen, verloor van Rhode 2 met 3-1. 
De eerstvolgende wedstrijd van O.0.C. 
is op 14 Augustus te Zaltbommel waar 
wordt deelgenomen aan de wedstrijden 
om de Zilveren St. Maartenstoren, 

Training, 
A.s. Maandag wordt de training hervat
zowel voor senioren als junioren. Tijd
en plaats als voorheen.

O.D.C.-JUNIOREN.
Het programma voor Zaterdag is als 
volgt: 3 uur training. 
Osch v. Leeuwenstraat-Breukelsestraat 
Gemeentewoningen-Molenstraat 
Het B en C elftal nemen Zondag deel 
aan het jeugdtournooi op het ODC-ter
rein, hetgeen voor beide elftallen geldt 
als de laatste wedstrijd van het seizoen. 
Het A-elftal zal in de komende weken 
bok nog deelnemen aan het tourno::ii 
van de A-klasse in Den Bosch, 

JEUGDTOURNOOI. 
Zondag a.s. wordt een begin gemaakt 
met het juniorentournooi van kring 
Den Bosch in de A 2 klasse. Een groep 
speelt in Dinther, terwijl een tweede 
groep op het ODC-terrein speelt. De 
deelnemers in Boxtel zijn Rhode B, Box
tel A, ODC B en ODC C. De drie 
eerste elftallen zijn felle tegenstanders 
uit de afgelopen competitie, waarin 
ODC B eerst afrekende met Rhode en 
Boxtel, maar uit de laatste vijf wedstrij
den slechts 3 punten wist te behalen, 
zodat uiteindelijk "Boxtel" en Rhode 
onverwacht samen aan de kop kwamen. 
In een beslissingswedstrijd won Boxtel 
van Rhode, dat natuurlijk op revanche 
zint. ODC C kan in dit gezelschap voor 
verrassingen zorgen. 
De wedstrijden beginnen om 1.15 uur 
met ODC B-ODC C, om 2 uur Boxtel 
-Rhode, terwijl de laatste wedstrijd van 
deze halve competitie 9m 5 uur begint. 
Elke match duurt 2 x 20 minuten. De 
toegang tot het OQC-terrein is gratis. 

Maria Visitatie cz Juu)

Ik ben maar gekomen, mijn lieve nicht, 
Al waren het donkere naèhten, 
Want moeders te helpen ben ik verplicht, 
Geen vrouw zal vergeefs op mij wachten: 
Ik ben trouw als de komst van het licht. 

(Ant. van Duinkerken). 
Als we op de feestdag Mária Visitatie 
deze versregels over Maria's voorbeel
dige spontane naastenliefde lezen, moe
ten wij onwillekeurig denken aan onze 
moderne sociale charitas, zoals die knap 
georganiseerd en uiterst deskund\g_J,_en 
dienste van de hulpbehoevende mens
heid staat, Bij deze vergelijking overvalt 
ons nog geen enkele weemoedige gedach
te, want opdat 't sociale werk in de ge
meenschap van vandaag zal blijven 
wortelen is een georganiseerde hulpver
lening wel noodzakelijk. 
Maar 'als we dan bedenken hoe weinig 
nog is overgebleven van de spontane, 
individueel beoefende naastenliéfde, dan 
wordt het ons toch wel wat 11vreemd 
te moede", zoals dat heet. 
Waar is de familie-, buren- of vrienden
hulp? Zeker niet weggeorganiseerd, 
want hoe perfect de sociale organisaties 
thans ook werken, er blijft voor de 
ontplooiïng der zelfwerkzaamheid nog 
gelegenheid genoeg open. En de leiders 
van de verschillende sociale instellingen 
zijn er zich heus wel van bewust, dat 
de vrijwillige, particuliere hulpverlening 
niet te vervangen is. door een georga
niseerde naastenliefde. 
Maar naar het schijnt, maakt de mens 
van vandaag zich maar al te gemak
kelijk van zijn plicht van naastenliefde 
af, in het besef, dat de sociale instel
lingen toch wel de helpende hand zullen 
reiken. 
Men geeft zich daarbij natuurlijk geen 
rekens�hap van de lasten, die een ge! 

organiseerde charitas met. zich mee 
brengt, ook al is deze nog niet ver
stard en verambtelijkt tot een 11dienst". 
Maar - en dat is erger - men geeft 
zich al evenmin rekenschap van de 
plicht, die elke mens is opgelegd om de 
naastenliefde te beoefenen, anders zou
den die prachtige gewoonten, dat fa
milieleden, buren of vrienden elkaar bij 
geboorten of ziekten helpen, zeker geen 
zeldzaamheid zijn geworden, En dan 
zou elke vrouw die prachtige versregels 
tot haar lijfspreuk maken. Maria's voor
beeld zou weer worden opgevolgd en 
de vele sociale instellingen, die nu nood
zaak zijn geworden, zouden dan slechts 
een aanvullende taak te vervullen 
hebben. 
Laten we op de feestdag Maria Visitatie 
bidden, dat iets van het liefdevuur dat 
de Moeder Gods begeesterd moet heb
ben zal overslaan op de vrouwen van 
vandaag, opdat de vrijwillige hulp :van 
familie, buren en vrienden onderlmg, 
ons sociale leven weer spoedig gaat 
sieren. 

HOE IS UW NIEUW ADRES? 

Bij verhuizing doet U verstandig 
op het • postkantoor enige adres
wijzigingskaartjes te halen en deze 
te zenden aan familie en ken
nissen. 

En vergeet dan niet ook aan onze 
administratie, Molenstraat • 19, op 
te geven waar U woont. U ont
vangt dan Brabants Centrum 
z o n d e r onderbreking op uw 
nieuw adres. 

Ervaringen van een schoolarts 
XX. 

Uit onze vorige bespreking blijkt, dat 
een positieve reactie van v. Pirquet een 
bewijs is van een besmetting met tuber
kelbacillen ergens in het lichaam. Maar 
daaruit volgt niet, dat het bezit van een 
dergelijke positieve reactie iemand ver
oordeelt tot tuberculoselijder, 
Het is mogelijk, dat er een tuberculeus 
proces in wording is, maar even zeker 
bestaat er weerstand tegen de tubercu
lose. Enerzijds is deze positieve reactie 
een bewijs van besmetting, anderzijds 
van afweer, 
Er is daarom reden tot nader onderzoek, 
maar als dit onderzoek gunstig is, dan 
is er geen gevaar voor tuberculose. In
tegendeel, zoals wij reeds zeiden, geeft 
het bezit van een positieve reactie bewijs 
van weerstand. Het is· daarom, dat per
sonen, die aan ernstige besmettingsgeva
ren bloot staan, gevaccineerd worden 

• met een daartoe bijzonder geschikt ge
worden cultuur van tuberkelbacillen, 
Wie eenmaal positief reageert blijft po
sitief reageren. Wij zien dat ook bij het 
herhaalde tuberculose onderzoek van de
schoolkinderen. De regelmatige door
lichting van deze "positieven" geeft dan
de gelegenheid om het proces van be
smetting en afweer te blijven contro
leren, 
Belangrijk echter zijn de nieuwe positie
ven, dus de kinderen, die bij een vorig 
onderzoek negatief reageerden. Uit deze 
"omgekeerde re<).ctie" komt n.L vast te 
staan, dat sinds het vorig onderzoek een
besmetting met tuberkelbacillen heeft
plaats gehad. Blijkt dit positief gewor
den kind geen afwijkingen te bezitten, 
dan heeft toch de reactie een verse bron 
van besmette aangewezen. Wij gaan 
dan op zoek naar de bron van de be
smetting. Allereerst weer bij de huisge
noten van dit kind of bij de klasgenoten. 
Op deze wijze kan eèn bron van be
smetting thuis of in de klas inderdaad 
gevonden worden. 
Het onderzoek van de schoolarts in deze 
is dus werkelijk een tweevoudig onder-. 
zoek, n.l. naar lijders en naar bronnen 
van t.b.c. Zijn bevindingen komen daar
om ook centraal terecht bij de organisa
tie van de tuberculosebestrijding. Indi
rect geeft dit schoolonderzoek een 
beeld van tuberculose in een gemeente. 
Door samenwerking kan een overzicht 
van een besmetting onder een bepaalde 
bevolking verkregen worden. 
In deze samenwerking wordt tevens de
veterinaire bestrijding der tuberculose 

betrokken. Dit laatste is uitermate be
langrijk, want het mag gerust worden 
aangenomen, dat de voornaamste bron 
van t.b.c.-besmetting van het rundvee 
uitgaat. De menselijke t.b.c.-patiënten 
worden uiteraard voldoende geïsoleerd, 
zodat het gevaar voor besmetting klein 
blijft. Bij het vee was tot voor korte tijd 
van een regelmatig onderzoek weinig 
georganiseerd; thans is door de activiteit 
van de 'veterinaire dienst en van de die
renartsen een registratie van t.b.c.-vee 
aangelegd. De bestrijding is bij het vee 
eenvoudiger in zoverre de besmette die
ren worden afgemaakt, 
Speciaal de hoerenkinderen worden be
dreigd door besmetting van het vee en 
de boerenbevolking, die dit gevaar be
grepen heeft, is behulpzaam bij de be
strijding. Dit gevaar is tweevoudig; ten 
eerste door besmetting van de melk; ten 
tweede door besmetting van longaan
doeningen, de z.g. open tuberculose. Wij 
zullen hierop niet verder ingaan, maar 
menen toch te moeten vermelden, dat 
er naast het grotere gevaar van be
smetting op de boerderijen, ook een 
voordeel aangenomen mag worden, om
dat een lichte besmetting weer als een 
afweermiddel werkt. Maar oppassen 
blijft geboden! 
Wat wil dit alles nu zeggen en waarom 
zijn de .schoolartsen zo actief met het 
t.b.c.-onderzoek der scholen? 
Och, de conclusie is erg eenvoudig! 
Vroeger gingen een aantal jonge men
sen aan tuberculose, aan de echte long
tering, in de bloei van het leven dood. 
Hoeveel ouders hebben niet getreurd bij 
een of zelfs meerdere kinderen uit hun 
gezin, die zij na een smartelijk ziekbed 
en een jarenlange opoffering naar het
kerkhof konden brengen? Dat kan voor-. 
komen worden; dat mag niet meer! 
De schoolarts draagt zijn aandeel bij 
in de algemene en systematisiche be
strijding der tuberculose. De ouders be
hoeven eigenlijk niet anders te doen dan
zijn werk te· laten doorgaan en belang
stellend te blijven. De kinderen worden 
beschermd tegen persoonlijke . t.b.c.-af
wijkingen en bovendien beschermen zij
elkander door het massale onderzoek. 
Ten slotte is het onderzoek niet over
bodig, want regelmatig worden t.b.c.
gevallen bij schoolkinderen ontdekt. Het 
aantal is niet onrustbarend, maar toch 
dwingt het tot voortdurende waakzaam
heid, De woningnood is in deze niet 
bevorderlijk voor de bestriiding, 

J, B. DEELEN. 



Nieuwe Gebruiksmogelijkheden voor katoen 
Het vruchtbare brein van deskundigen, 
,wetenschappelijke onderzoekers en \lit
vinders op textielgebied in de Verenigde 
Staten heeft zich intensief bezig gehou
den met de vraag hoe katoen kon wor
den geschikt gemaakt voor elk mogelijk 
gebruik in bijna elke denkbare vorm, 
en sommige van de verkregen resultaten 
zijn . werkelijk verbluffend. 

Nadat plastic zijn intrede had gedaan, 
zagen specialisten nieuwe belangrijke 
mogelijkheden voor het gebruik van ka
toen op een zeer uitgebreide schaal. 

, Nieuwe experimenten leverden spoedig 
het bewijs dat zij zelfs in meer dan een 

. opzicht gelijk hadden. Deskundigen ont
dekten twee mogelijkheden waarbij van 
katoen gebQuik kon worden gemaakt als 

. een basis voor plastic artikelen. In de 
eerste plaats kwamen zij tot de ontdek
king dat katoenen weefsels in ·lagen op 
elkander konden worden gelijmd door 
middel van kunsthars. Dit uit lagen be
staande katoenen materiaal, in verschil
lende dlikten, levert een sterk duurzaam 
plastic op, dat geschikt is om tot vele 
producten verwerkt te worden. Weten
schappelijke onderzoekers gingen zelfs 
nog verder en ondernamen experimenten 

• met de doppen van katoenzaad, welke
vroeger als waardeloos afval beschouwd
werden. Deze experimenten leverden
goede resultaten op en een nieuwe plas-·
tic industrie begon van dit materiaal een
goed gebruik te maken. Om deze soort

'plastic te maken, worden de katoen
zaaddoppen tot poeder gemalen en met
een chemische oplossing geimpregneerd.
Vervolgens wordt het poeder door persen
tot balletjes gevormd om daarna in
andere persen de gewenste vom1 van
het eindproduct te verkrijgen.

Van de twee soorten katoenen plastic
wordt een grote verscheidenheid van ge
bruiksartikelen gemaakt, zoals radio
kasten, voetballers- en vliegeniershelmen,
tafelbladen, omhulsels voor stofzuigers,
raamkozijnen, deurpanelen, vliegtuig
onderdelen, boten en cano's, decoratie
materiaal, koffers en diverse machine
onderdelen. Een soort van plastic mate
riaal kan gebruikt worden om verroeste
bumpers en roestgaten in de carosseriën
van auto's te herstellen.

'.; 

Katoen als voedingsmiddel is niet be
paald een nieuw begrip. Meel van ka
toenzaad heeft reeds sedert vele jaren
ertoe bijgedragen dat biefstuk op de
Amerikaanse tafels kon verschijnen. Het
meel en de koeken, welke uit katoen
zaad worden bereid werden reeds lang
geleden door deskundigen op landbouw
kundig gebied als een van de beste vee
voeders erkend vanwege het hoge pro
teïne gehalte. In de laatste jaren is ka
toenzaad echter voor menselijke con
sumptie geschikt gemaakt. Het speelt
thans een toenemend grote rol in het
dieet V<ln de mens in de vorm van meel
dat minder dan twee procent zetmeel,
doch mee{' ,dan vijftig procent proteine
bevat. Aan deze eigenschappen is het
te danken, dat hiernaar een grote vraag
is ontstaan voor zetmeel-arme diëten en 
meer speciaal voor patiënten, die aan
suikerziekte lijden. Een biscuit van dit
katoenzaadmeel bereid, bevat voldoende
proteïne. voor een volledige maaltijd.
Gezien het buitengewoon hoge proteïne-· 
gehalte werd de verkoop van dit meel
tot dusverre hoofr•�akelijk beperkt tot
confiseurs en bakkers, die een speciali
teit van gezondheidsbrood maken.

Deskundigen met een ruime fantasie
waren van mening dat een goedkoop
katoenen weefsel zou kunnen worden
gemaakt m_et uitschakeling van .. de nor
male werkwijze .om eerst van katoenen
garens te spinnen en da·arna hiervan
stoffen te weven om zodoende een ste
vig, duurzaam weefsel te verkrijgen.
Zij ontdekten een methode om katoenen
vezels aan.elkaar te hechten door middel
van een· dunne laag .plastic waardoor
een ongesponnen, ongeweven materiaal
werd vei kregen dat geschikt bleek voor
een grote versclieidenheid van artikelen,
zoals llanddoeken, servetten, gordijnen
en luiers. De ongesponnen artikelen
welke goedkoop genoeg zijn om na
kort gebruik weggegooid en door
nieuwe vervangen te worden, blijken
langer mee te gaan dan concurrerende
soortgelijke goederen terwijl zij boven
·dien zachter aanvoelen en er beter uit
.zien.

De Amerikaanse textielindustrie heeft
een grote verscheidenheid van derge
lijke stoffen, geschikt voor practisch ge
bruik, in -de handel gebracht.
Een van de op deze wijze samengestelde
materialen biedt bepaald.e voordelen
welke zelfs leder mist en kan in vele
opzichten nog betere diensten dan leder
bewijzen. · Met plastic bedekte katoenen

Gesprek van Vanavond 
Als ·m'n grootvader, die "voor zijn 
doen", zoals dat vroeger gezegd werd, 
heel goed kon lezen, iets niet begreep, 
zeide hij "niet erg geleerd te zi1n". 
Dat vond ik zo typisch omdat grootva
der werkelijk met vrucht onderwijs had 
,genoten, ip. aanmerking genomen: ruim 
100 jaar geleden. 
Hij kon natuurlijk niet met de "leven
.de" taal uit de weg, en als hij nu nog 
leefde zou hij er helemaal n_iets meer 
va,n begrijpen. 
.Moest hij nu lezen dat z'n baas met het 
"loonplafond aan de· grond zat". Wat 
-zou hij lachen!
Ja, dat loonplafond bezorgde hem lach
stuipen en misschien ook nog schrik als 
het "doorstoken" was. 
Ik zou ook wel 'ns willen horen hoe 
hij dacht over "reëel" en "geblokkeerd" 
1oon. 
Nu we het over reëel loon hebben. 
De wet op de werkloosheid is aangeno
men. En h_ebt ge gelezen dat min. Lief
-tinck er op heeft gewezen, d11t de werk-

weefsels worden in de eerste plaats ge-
• bruikt voor de stoffering van meubelen
en auto's, voor reismateriaal en schoe
nen. De meeste van deze materialen zijn

. vlek- en stofvrij. en bestand tegen water.
Met behulp van een vochtige doek kun
nen inkt- en andere vlekken zonder
sporen na te laten van deze materialen
verwijderd worden.

Katoen is thans een sterke concurrent
van andere materialen voor de vervaar
diging van allerlei gewilde artikelen.
Voor de dagelijks wederkerende huis
ho�delijke plichten van de Amerikaanse
huisvrouw hebben katoen en asbest een
verbond aangegaan in de vorm van een
nieuw soort droogdoeken. Deze worden
gemaakt uit 800/0 katoenen vezels en 
200/o asbest vezels waardoor een weefsel
wordt verkregen met een fraaie glans
en een uitstekend waterabsorberend ver
mogen. Met deze doeken kan de afwas
sneller en beter afgedroogd worden
met minder inspanning.

Door aluminiumgaren in combinatie met
katoen te gebruiken worden werkelijk
buitengewone en opvallende effecten
bereikt, die zeer geschikt zijn voor mo
derne japonstoffen. Ook is R1en er de
laatste tijd toe overgegaan om glans in
katoenen weefsels te verwerken, welke
speciaal voor ·kinderen, die zich na .don
ker op straat bevinden, een grotere be
veiliging tegen verkeersongevallen bie
den. Dit nieuwe beschermende materiaal
is van zodanige samenstelling, dat het 't
litht zo sterk weerkaatst, dat het door
automobilisten op een afstand van on
geveer ¾ km kan worden waargenomen.
In het materiaal zijn glasdeeltjes ver
werkt, welke met het materiaal een zijn
geworden en waardoor het licht van
auto's weerkaatst wordt, zodat de auto
mobilist duidelijk de draagster kan on
derscheiden. Dit beschermende materiaal
zal worden gebruikt bij wijze van gar
nering zodat het hiermede gegarneerde
kledingstuk niet slechts aantrekkelijker
wordt, doch aan de draagster tevens
groter veiligheid biedt.
Een ander materiaal, dat soortgelijke
diensten bewijst is een katoenen weefsel
dat 8 uren achtereen in het donker een
blauw licht uitstraalt, als het slechts een
ogenblik aan wit licht blootgesteld wordt.
Dit lichtgevende materiaal kan onder
meer gebruikt worden voor toneelcos
tuums, voor lichtschakelaars en voor de
koppels van politie-agenten, die 's nachts
patrouilleren.

De medische wereld vond eveneens baat
bij deze nieuwe katoenen materialen.
Tijdens een laboratorium onderzoek met
katoen is men bij toeval een soort ka
toenen verbandgaas op het spoor ge
komen, dat door het menselijke lichaam
kan worden geabsorbeerd. Wanneer dit
in gehechte wonden wordt achtergelaten
wordt het in korte· tijd, variërend tussen
een paar dagen en een paar weken, door
het lichaam geabsorbeerd. Chirnrgen
maken van dit gaas een dankbaar ge
bruik om bloedingen te stelpen.

De slechte kwaliteit katoen, welke niet
zo lang geleden. nog als waardeloos werd
beschouwd is· thans gepromoveerd tot
een product, dat van onschatbare waar
de voor huiseigenaars is. Wetenschappe
lijke onderzoekers hebben van deze in
ferieure kwaliteit vezels een isolatie-ma
_teriaal vervaardigd waarvan gebleken is,
dat het veel doelmatiger is dan alle
andere thans in de handel verkrijgbare
isolatie-materialen. Isolatie door middel
van katoen is een vinding van de na-'
tuur zelf als beschermi_ng tegen zomerse
hitte en winterse koude. Deze hoogst
doelmatige katoenen isolatie is bestand
tegen een felle vlam, en zal niet ont
branden zelfs niet indien zij wordt bloot
gesteld aan een steekvlam, welke ·een
hitte vari 1800 graden heeft.

Furfural, een chemische verbinding die
uit katoenzaad doppen wordt bereid,
werd tijdens de oorlog gebruikt voor de
fabricage van synthetische rubber arti
kelen waaraan de strijdkrachten grote
behoefte hadden. Dit product waar van
het gebruik inmiddels op vredesproductie
omgeschakeld is, speelt thans een be
langrijke rol bij de fabricage van zulke
artikelen als nylon kousen en telefoon
toestellen.
Sommige chemici zijn van mening, dat
voor de Amerikaanse textielindustrie
nieuwe mogelijl<:heden geschapen zijn
door het gebruik van uit katoenzaad
verkregen vezels, waarover thans uit
gebreide onderzoekingen worden ver
richt.
Uit andere laboratorium proeven is ge
bleken, dat uit een ton katoenzaad
doppen ongeveer 350 liter synthetische
benzine kan worden verkregen.

loosheids�et niet mag leiden tot verho
ging van de werkloosheid, wat hij "niet
denkbeeldig" achtte als "loonsverhoging
de concurrectiemogelijkheden met het
buitenland zou verminderen".
Over reëel gesproken! ! ! !

Parochie�Agenda 
Een goed Kathollek Is IN de kerk, 
als ,de H. Mis b«;glnt en verlaat 
eerst DAN ·de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE -ST. PETRUS, BOXTEL. 
• 3e Zondag na Pinksteren.

Zondag 3 Juli 1949.
.De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 

. '\'.OOr 8, om 9 uur en om half 11 een 
stille H. Mis die wordt opgedragen voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
de parochie. Tegelijkertijd wordt bij goed 
weer, een plechtige Hoogmis gecele-

breerd in het processiepark voor de Til
burgse Processie naar het H. Bloed te 
Boxtel. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bijzondere noden van het 
Episcopaat, welke bijzonder in de mild
dadigheid ván de gelovigen wordt aan
bevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Van 19-22 Juli wordt er in het Cenakel 
een retraite gegeven voor huismoeders. 
Wij willen deze. retraite speciaal aanbe
velen en men kan zich hiervoor opgeven 
deze week voor en na de H.H. Missen 
in de sacristie. 
Maandaga-vond om half 8 Mariacon
gregatie. 
Donderdag 7 Juli Feestdag van de Zoete 
Lieve Vrouw van Den Bosch. Wij wil
len vooral onze oudere jongens en meis
jes • aansporen op die dag zoveel moge
lijk de H. Mis bij te wonen en de H. 
Communie te ontvangen om door de be
scherming van de Zoete Moeder te ver
krijgen: het behoud van het Katholiek 
Geloof in ons bisdom. Des avonds om 
7 uur Lof met rozenhoedje. 
Vrijdagavond om half 9 H. Familie .. 
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: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Philibertus Bosch; z.a. gel. jrgt. 
voor Willibrordus Vogels; om half 8 gel. 
H. Mis voor Petrus Martinus Voets
v.d. buurt; z.a. gel. H. Mis voor Corne
lis v. Kessel v.d. de R.K. Gildebondshar
monie; om half 9 gel. H. Mis voor Ida 
Smits. Des avonds om half 8 Mariacon
gregatie. 
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
'Voor Cornelia Bosch; z.a. gel. H. Mis 
voor Adriana Prick-v. Son; om half 8 
gel. jrgt. voor Cornelia Hellemons-Kerk
kamp; z.a. gel. H. Mis voor Johanna 
Martens-Aarts; om half 9 gez. H. Mis 
voor Johanna Smits Zevens. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Theresia Spoorenberg-v. El ten, z.a. 
gel. jrgt. voor Maria v. El ten; half 8 gel. 
}I_ Mis voor onze jongens in Indië v.w. 
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Elisabeth Peeters-Maas, v.w. haar 
kleinkinderen; half 9 gel. H. Mis voor Al
fonsus v. Vlerke·n en Sjaak de zoon. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna v. Hamond-Hoff
mans; z.a. gel. mndst. voor Martina v.· 
Asveld; half 8 gel. jrgt. voor Jan Helle
mons; z.a. gel. H. Mis voor Martinus 
Giesbers; half 9 gel. H. Mis ter ere van 
0. L. Vr. v. d. Bosch uit dankbaarheid.
Des avonds om 7 uur Lof v.w. de Feest
dag van de Zoete Lieve Vrouw van Den
Bosch.
V,JUJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Wilhelmus Traa; z.a. gel. mndst. 
voor Jan van Liempdt; om half 8 gel. 
mndst. voor Wilhelmus Snellaars; z.a. 
gel. mndst. voor Petrus Martinus Voets; 
half 9 gel. H. Mis voor Adriana Leer
makers Avendonks. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jan v. Lieshout; z.a. gel. 
mndst. voor Hendrica Hobbelen-v. 
Heesch; om half 8 gel. mndst. voor Ma
thilda Smits; z.a. gel. mndst. voor Jo
sephus v. Son; om half 9 gel. H. Mis 
voor Hendricus v. d. Meijden in de par. 
van het H. Hart overleden. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagelijks een H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen_: Petrus Gerardus 
Heerkens_. geb. en won. in deze pa
rochie en Joanna Maria Koopmans, geb. 
te Heesch en won. in deze parochie; 
Jacobus Johannes v. Eekelen, geb. te 
Wouw in won. in deze parochie en Pau
lina Johanna Verhagen, geb. en won. in 
deze parochie, waarva� heden de 1e af
kondiging geschiedt. Henricus v. Vree
den, geb. in deze par.· en won. in de 
par. van St. Martinus te Eindhoven en 
Maria. v. Straaten, geb. en won. in de 
par. van St. Petrus te Oirschot. Gerar
dus v. Gelder, geb. en won. in de par. 
van 0. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
te Oss en Elisabeth Anna v. d. Meyden, 
geb. en won. in deze parochie; Coen
radus Josephus v. Buuren, geb. en won. 
te St. Michiels Gestel en Adriana Jo
hanna Habraken, geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt; Wilhelmus Theodorus 
Dimmers, geb. te Veghel en won. in de 
par. v. h. H. Hart te Boxtel en Helena 
Gerarda Siebel, geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 3e afkon
diging 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 na Pinksteren. 
3e Juli 1949. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, en 
kwart over 9, en om half 11 de hoogmis, 
De 1 e schaal is voor éle kerk (geluids • 
installatie) en de 2e schaal voor de Bij
zondere Noden. 

Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
Woensdag - octaafdag van het feest 
van de H. Apostelen Petrus en :Paulus. 
Donderdag - feestdag van de Zoete 
Lieve Vrouw van Den Bosch. Om 3 uur 
H. Familie voor Moeders en Gehuwde
Vrouwen. Des avonds om half 8 Lof. 
Vrijdag - om half 9 H. Famil�e voor 
Mannen. 

Zaterdag - feestdag van de 19 Mar
telaren van Gorcum: 9 Juli 1572 te Den 
Briel vermoord, en in 1867 plechtig hei
lig verklaard. 

ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere in
tentie (G); - 7 uur l.d. voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
8 uur l.d. voor Cornelis de Bie, vanwege 
de retraitepenning; kwart over 9 Ld. 
voor de heer L. v. d. Meys, voorzitter 
van "St. Lambertus", de R.K. Belangen
gemeenschap van textiel en kleding, te 
Utrecht overleden (vanwege de afdeling 
Boxtel); half 11 de hoogmis voor Petrus 
Baayens, vanwege de Broederschap van 
de H. Rozenkrans. 
MAANDAG 4 Juli: gef. Ld. voor mej. 
Wilhelmina van Oerle en haar afgestor
ven familie van Oerle-van Nuenen; Ma
ria-altaar Ld. voor Henricus v. d. Mey
den; Familiealtaar l.d. voor Johannes van 
Kasteren te Eindhoven overleden; kwart 
voor 8 l.j. voor Joannes van Erp en Pe
tronella Kruyssen z.e.; zijaltaar l.d. voor 
Petrus Baayens en Catharina v. d. Mey
den; half 9 gez. j. voor Marinus van 
Breugel. 

DINSDAG 5 juli: 7 uur gef. pl. gez. 
j. voor mevrouw Cornelia Eras-van Cam
pen; Maria-altaar l.d. voor Theodorus v.
de Weyst-van Dongen; Familiealtaar l.j.
voor Wilhelmina Peynenburg-Roozen
boom; kwart voor 8 l.d. voor Adriaan
Kuypers; zijaltaar l.d. voor de overleden
ouders van Eert-van Eindhoven; half 9
l.j. voor Gerardus van Roosmalen en
Henrica Peynenburg.

WOENSDAG 6 Juli: 7 uur I.m. voor 
Catharina Coverde-Vermeiren; Maria
altaar I.m. voor. Maria van Roosmalen- .. 
van Geffen; Familiealtaar I.m. voor Wil
helmus Versantfoort; kwart voor 8 I.m. 
voor Piet Voets; zijaltaar I.m. voor An
tonius van Rooy; half 9 I.m. voor Maria 
v. d. Langenberg-v. d. Meyden.

DONDERDAG 7 Juli: 1.j. voor Jan
van Berkel; Maria-altaar I.m. voor 
Adrianus Willems; kwart voor 8 I.m. 
voor Elisabeth de Kort-v. d. Elst; zij
altaar I.m. voor Gerdina Verdonk-v. d. 
Braak; half 9 I.m. voor Petronella van 
Dommelen-van Run; 10 uur solemnele 
huwelijksmis. 

VRIJDAG 8 Juli: 7 uur pl. l. m. voor 
Jan ·van Susante; Maria-altaar I.m . .,.oor 
Joannes Hermanus Bax; Familiealtaar 
I.m. voor Joannes Bergmans; kwart voor
8 I.m. voor Elisabeth van Pinksteren
van Nieuwburg; zijaltaar I.m. voor Josina 
van Grinsven; half 9 I.m. voor Jacobus 
Cuppen. 

ZATERDAG 9 Juli: 7 uur 1.d. voor 
Piet Baayens; Maria-altaar I.m. voor Jo
anna Kruyssen-Soeterings; Familiealtaar 
I.m. vöor Constant van Kleef; kwart voor
8" l.d. voor Antonius van Rooy-Peters;
z11altaar Ld. voor Piet Voerts; half 9 Ld. 
uit dankbaarheid. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

4e Zondag na Pinksteren 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Cor
nelis Timmermans. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel-
mus v. d. Nieuwenhuizen. . 
DINSDAG: half 8 jrgt Elisabeth hsvr. 
van Wilh. v. d. Nieuwenhuizen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt voor Maria 
Eykemans. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus Eykemans. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus 
Eijkemans. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. Nistelrooij.

D�ze week zullen geschieden:
Maandag mndst. voor Adriana v. Kessel; 
mndst.• voor Joannes v. d. Eerden. Dins
dag mndst. voor Adrianus v. Gerwen; 
mndst. voor Johanna Maria van Dinther. 
Woensdag mndst. voor de Heer Frans 
Maas; mndst. voor Catharina v. d. 
Besselaar. 
DONDERDAG: �ndst. voor Adrianus v. 
d. Ven; mndst. voor Josephus Musters.
Vrijdag mndst. voor Cornelia Brans;
mndst. voor Adriana v. d. Ljnçen.
Zaterdag mndst. voor Joannes Wage
naars ;' mndst. voor Lamberta Geerts.

PAROCHIE H. THÈRESIA; BOXTEL. 

4e Zondag na Pinksteren 
3 Juli 1949. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis v.w. S( Vin
centiusvereniging voor Theodorus Huy
berts; half '9 voor Johanna Maria v. 
Nunen-v. d. Schoot; 10 uur de Hoogmis 
tot intentie v. d. parochianen. De eerste 
schaal is voor onze eigen kerk, de 2de 
voor B. N. Vergadering v. St. Vincen
tiusvereniging; half 3 Lof met rozen
hoedje, gm God's zegeningen te verkrij-· gen over "Orion" en de kpel van Sta
gen over "Orion" en de kapel van Sta
pelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis v.w. Gods
vruchtige vereniging H. Theresia voor 
Johanna Smits-Zevens; 8 uur wekelijkse 
H. Mis voor Maria de Punder-Huige.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianus 
Schelle· te Tilburg overleden; 8 uur gez. 
mndst. voor Johanna Kruyssen-v. Mol. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis uit vriend
schap voor Johannes Willems; 8 uur 
mndst. voor Adrianus Dankers. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis v.w. Broe
derschap O.L.Vr. v. d. Bosch voor Ma
ria Maas-v. d. Langen berg; 8 uur H. • 
Mis v.w .. Godvruchtige vereniging "H. 
Theresia" tot intentie van de leden. 

VRIJDAG, i uur wekelijkse H. Mis voor 
mej. Anna Maria Peynenburg-v. d. 
Sande; 8 uur gez. jg. voor Anna v. 
Beers-v. Geffen. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
hannes Vissers; 8 uur H. Mis voor Bar
bara v. Kasteren, Wed. v. Hendrikus 
Veroude. 
Biechthoren van half 3 tot 4 en van 
half 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje, om Gods zegeningen te verkrij
gen over het Gouden Priesterfeest van 
Z. H. de Paus en het H. Jaar. 
30 Dagen worden de gebeden ver..1:ocht 
voor Lamberta Geerts-Klomp te Den 
Bosch; Adrianus Schelle te Tilburg en 
Petronella Boumans-v. Dijk, in de pa
rochie v. h. H. Hart te Boxtel overleden. 

• Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Hubertus Theodorus
v. d. Heijden uit deze parochie en Ardi
na de Bresser uit de parochie v. d. H.
Odulphus in Best, wa�an hede de 3de
afkondiging geschiedt.
Elders zal geschieden: wekelijkse H. Mis 
voor Theodorus Huyberts, in Indonesië 
overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 

4e Zondag tra Pinks-teren 
3 Juli 1949. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der 
par.; 8 uur l.j. voor Wilhelmina Adr. 
Huyskens; 10 uur z.j. voor Joh. de Laat; 
3 uur Lof, daarna meisjes-congreg. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmi
na Petrus v. Esch; half 8 z.j. Ger. Philip
pus Tinne broek; 8 uur l.i. voor Joh. Pau
lus Coppens en Anna Maria hsvr. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Gerardina 
Ger. Philippus Tinnebroek; 8 uur l.j. 
voor Lamb. v. Rijzewijk; half 10 z. hu
welijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. Laurentius v. 
d. Boer; half 8 l.j. voor Jacobus v. Dies
sen eu Adriana de hsvr.; 8 uur l.j. voor
Lamb. Kelders.
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Cornelia 
v. d. Boer; half 8 l.j. voor Catharina
Lamb Kelders; 8 uur l.j. voor Adr. de
Beer. •
VRIJDAG: 7 uur z.j. Everd Bakx; half 8 
I.m. voor Corn. Verhoeven in Nederl.
Indië over!.; 8 uur l.j. voor Josina Mart. 
Kelders.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Hendrica 
Everd Bakx; half 8 l.i. voor Adriana 
Adr. de Beer; 8 uur l.j. voor Ant. Tho-. 
massen, Cornelia en Johanna hsvrn. 
ZONDAG: half 7 l.j. v0or Adriana de 
Beer; 10 uur z.j. voor Adriana Jan de 
Laat. 

Bij de Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. Maria Adr. Cop
pens. Dinsdag tot Vrijdag 7 uur I.m. tot 
bijz. intentie. Zaterdag 7 uur I.m. voor 
Mart. v. Drunen. 
30e Voor Corn. Verhoeven uit Heus
den, in Indië overleden. 
Gedoopt: Anna Martina Gemma doch
ter van Corn. v. Gemert-v. d. Velden. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
4e Zondag na Pinksteren 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco-
paat en voor de nieuwe glas-in-lood
ramen. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Dbnderdag feestdag van 0. L. Vrouw 
van Den Bosch. We verzoeken de ge
lovigen en vooral de jeugd, op die dag 
de H. Mis 'bij te wonen en te communi
ceren. 's-Avonds om half 8 Lof; na het 
Lof een Marialied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
van de Ven-Timmermans te 's-Bosch 
overl.; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
na van de Akker-Doleweerd; 8 uur 
mndst. voor Maria van Roosmalen
Abrahams. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Henricus 
van de Sande; 8 uur H. Mis voor overl. 
Familie van Eyndhoven. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Petro
nella 'Van de Sande-v. d. Loo; 8 uur H. 
Mis voor Johanna van Liempt-v. d. Lief
voort te Rosmalen over!. 
DONDERDAG: ,7 uur jrgt, voor Corne
lis van der Zande; 8 uur H. Mis voor 
Maria van Roosmalen-Abrahams v.w. 
Br. H. Antonius Waalwijk. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt voor Francisca van 
der Zande-van de Ven; 8 uur H. Mis 
voor Anna Schoones-v. Beljouw v.w. Br. 
H. Cornelis Bokhoven. •
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Adria
nus Verhagen; 8 uur gef. jrgt. voor de 
Weled. Heer Arnoldus Gerardus Ver
heyen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor AJbertus van 
Rulçi. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.

Zondag 3 Juli. Deze middag 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 Martina Boers 
vanwege de Retraitepenning. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Schapendouk. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 

Per autobus naar de Dokter A. J, van Groeningen 
AFWEZIG T.T. races

in Assen. 

Plaatabeapreken bij : 

Garage De Mol 
Tel. 336 

van 3 Juli tot 18 Juli. 

WAARNEMING:· 
Dokter Hoek letters A-H 
Dokter Kluytmans " 1-P 
Dokter Wentholt " Q-Z 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN BOXTEL 

t(walitelisdrukwerk op elk gebied 



Met vreugde geven wij kennis van de voorspoedige gèboorte van ons dochtertje enzusje MIEKE 
]. A. v. Engeland A. H. v. Engeland-JacobsPeter Hans

Vaals, 22 Juni 1949. Maastrichterlaan 157 

Hierbij betuigen wij onze dank aan de Firma H. Jos. van Susante en het personeel voor de prettige samenwerking en de huldiging bij gelegenheid van on�dienstjubileum. Ook voor de aan drie onzer verleende Koninklijke onderscheidingen. H. v. d. Broek L. Solon J. Keiler L. v. d. SchootA. Nooren Fr. Hofmans M. Baaijens A. Teulings Fr. Schoenmakers Mede namens mijn ouders be- _,,..__.,_,._�.___,�
tuig ik mijn hartelijke DANK voor de belangstelling, die ikbij mijn terugkeer uit Indonesië mocht ondervinden vanH.H. Geestelijken, Buurtgenoten, Kath. Thuisfront St. Petrus, R.K. Gildenbondsharmonie, Kajotters en K.S.V. ,,Boxtel", afd. Voetbal en Korfbal., Sold. te kl. L. A. v. GeffenOnrooisestraat 22. 

Mede namens mijn Ouders,Broers en Zusters, dank ik allen voor de overweldigendebelangstelling ondervonden bijmijn terugkeer uit Indonesië.In het bijzonder H.H. Geestelijken, Kath. Thuisfront van 

Een perceel rogge te koop, Notaris P. Mertensbij J. Kerssemakers, Selissen-wal 13. te Boxtel, 
zal aldaar op Dinsdag 5 Juli Te koop: een goede Studie- 1949 voorm. to uur voor en piano. Billijke prijs. ten huize van de Heer H. v. Bevragen Molenstraat 19. Breugel, Bosscheweg 78, om 

Haard te koop (prijs 60 gu\- contant geld, 
den) Bosscheweg · 30, Boxtel. PUBLIEK VERKOPEN: 
Te koop: een nieuwe Radio.Keuze uit twee bij J. v. d. Heijden, Koestraat C. 50, 
_Liempde. 
Gevraagd: net dagmeisje bijJ. de Koning, Korte Kerkstraat 10. 

tafels, stoelen, mah. linnenkast, waskast, buffetkast, ledikanten, matrassen, wastafels,wasstellen, kachels, spiegels,lampekappen, schilderijen enhetgeen verder te koop wordtaangeboden. 
Par. H. Hart, Gildenbonds- Te koop gevraagd te Boxtel: harmonie, Buurtbewoners v. d. Klein burgerwoonhuis metVan Salmstraat en Mijlstraat tuin, direct te aanvaarden en speciaal de heer M. van Brieven onder no. 22. Meersbergen voor zijn treffende toespraak bij het overhandigen van de prachtigecadeaux. 

Bezichtiging: een uur voorbegin verkoping. 
Doe zelf Uw was met 
een veiligheids• 

Mededeling 
Distributiekantoor 

H. G. BREUER 

Wasmachine 
v. Salmstraat 20.
••••••••••••••••••••••••••• • • 
. 0 

• : p 7 Juli a.s. hopen : • •: onze lieve ouders :
: Leonardus Kennis : • •
: en : 
: Catharina Kennis-Lauwers :• • : hun Zilveren Huwelijks-:: feest te vieren. :: Dat God hen nog lang :: voor ons moge sparen is :: de wens van hun dankbare :: kinderen '. :: Dora v. d. Staak-Kennis:: Martien v. d. Staak •: Anny en verloofde· :: Bart - Tiny :• •: Boxtel, Tongeren 37. : 
• •

••••••••••••••••••••••••••• 

De Witte Zusters zeggenhiermee dank voor alle bewijzen van medeleven enbelangstelling ondervondenbij het overlijden en debegrafenis van 
Mère Gertrude. 

Woningruil. Heb mooi landhuisje, in· bosrijke omgeving,nabij Sportpark Molenwijk, bevattel\de: huiskamer, 2 slaapkamers, keuken en bijkeuken, 
wil ruilen tegen degelijke woning in centrum Boxtel. ~· 

De DIRECTEUR van de 
Distributiekring 's,Hertogen•bosch maakt bekend, dat de
telefoonaansluiting van het 

Bijkantoor Boxtel 
1< 4106 • 270 

per 1 Juli a.s.

komt te vervallen. 
Voor inlichtingen e.d. kan het 
publiek zich wenden tot het 
Kringkantoor 's,Hertogen• 
bosch, telefoon K 4100 • 8912 

De Directeur, 
H. B. J. BRANDS. 

Moerasbevers: Nutria 
Aangeboden, directe import,prijs op aanvrage: AnimaliVogelhandel, Korvelseweg 97,T _ilburg. 
R. K. Boerenbond 

Algemene 
Vergadering 

van 

VAN BOXTEL N.V.

Bosscheweg 17, Boxtel, Tel, 479 
Wij r e g e l e n  d e s g ewenstgaarne met U de betalings=voorwaarden. 

DE BESTE 

VIEIJINOSVRIENDlN 

-

-

BROOD MET ICAAS 
van 

a.c.va_s
op Woensdag 6 Juli STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

//oor Kaas en lh:S des avonds om 8 uur bij
H. v. ROOIJ. • 

X 
G. v. FOKKERS

VI R TE - De leden die deel wensen
te nemen aan de 

f'1j_ ci,f,lo1A 'S MORGENS BESTELD 
J:J · �ra, 'S AVONDS KLAAR. 

1 HORLOGE-REPARATIES I In een weelc: lc:laar 1 
F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 HORLOGERIE• OPTIEK• GOUD EN ZILVERLeverancier voor a 11 e Ziekenfondsen. 

Het ga�t nog wel niet als vóór de oorlog 
Maar . . . toch kunnen wij de meeste 

Philips Radio's uit voorraad

leveren in prijzen f 105.-, 155.-, 195.-
210.-, 230.-, 260.-, 325.-, 345.-, 395.-. 

Ook Stofzuigers 
Ruton • Excelsior • Ritsema • Electrolux • Volta. 

Strijkijzers 
in diverse modellen in hoogglans nikkelen uitvoering
De meest bekende Radio- en Electriciteitszaak in Boxtel 

Technisch Bureau VAN DEN BREKEL 
RECHTERSTRAAT 42, BOXTEL. 

Kleding 
naar maat!! 

,-:,.. 

Wollen J 
Cheviot-costuums :1 
vanaff 72,50 compleet \�

Kamgaren Costuums 
vanaf f 115, - compleet 

onze agent: 
W. 1 VERMEULEN,
Breukdsestraat 108BOXTEL.. 

ALSUCOED GEKLEED WILTCAAN 

LIESHOUT, Heuvel A 14. Tel. 277 K 4992 
Te bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop: een schrijfbureau. Heren ondergoed 
Het betere 

Fokdag in Eindhoven • 
kunnen zich opgeven tot Bonnen inleveren.f 25,-; een paar z. g. a. n. rubberlaarzen m. 40 f 7,50; thans verkrijgbaar bij : 

een prima rijbroek met leren 
H. Y, E1'1'ck-de Louw zitvlak f 10,-; een prima 

en met Zondag a.s. bij 
O V .. d 1 J 1- 7 10 ur p r•J: ag u I van - u , M.. v. R{)OSM.ALEN, Zaterdag 2 Juli van 9-12 uur en jekker f 10,-; een schapen: wollen trui f 15,-. HERENMODES Lennisheuvel "96. Kosten van 2-4 uur voor georganiseerden 

worden gedeeltelijk vergoedTe bevragen Molenstraat 19. Breukelsestraat 42, Boxtel. 
Te koop: een zo goed alsnieuw damesrijwiel. Adres bevragen bureau vandit blad. 
Wegens plaatsgebrek te koop: een in goede staat zijnde linnenkast; 1 twee persoonshouten ledikant; 1 Philipsluidspreker; 1 hangklok. Tebevragen Tongersestraat 14. 

Aangeboden: Zit- en slaapkamers met pension voor éénof twee heren. Op �oedestand in centrum Boxtel. Brieven nr. 33, Molenstr. 19. 
Te koop: Van Delft's Kind-:rwagen z.g.a.n. Bevragen Wilhelminastraat 1. 
Te koop wegens plaatsgebrekKinderwagen en wandelwagentje, beide i.z.g.st. Bevragen:Bosscheweg 117, achterom. 
Te koop: Een toom biggenbij Th. v. Krieken, Kleinderliempde 5a, Boxtel. 
Te koop aangeboden: een Maaimachine, compleet metKorenapparaat, goed merk, bijJan de Pander, Lennisheuvel.
Te koop: Zonnescherm. Mgr. Wilmerstraat 14.
Te koop aangeboden: een Maaimachine, compleet metkorenapparaat merk "Deezing", bij A. van BreugelScheutjens, Roond. 

Alleen van 1 t/m 9 Juli 

Speciale aanbiedingen 
in onze 

DAMES-CONFECTIE 
DAMES MANTELS prima velours,
TOPPERS prima velours,
JAPONNEN bloemdessins,
COSTUUMROKKENgebloemd, 
KLOKROKKEN 

vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 

prima kwaliteiten, vanaf 

49.75 

29.75 

15.95 

11.25 

18.90 
DAMESBLOUSES wit matting, vanaf 6.95

WITTEVEEN 

de zaak, voor de vrouw met smaak 
Rechterstraat 181 

BOXTEL 

Te koop : dames- en heren- z k k t h' t J t rijwiel compleet uitgerust, bil- a en an oor Ier er p aa selijke prijzen. Wilhelminastr. 22 
Te koop: • een toom zwareG.Y. biggen bij W. v. Nieuwburg, Langenberg 12. 
Te koop: Zware biggen, allenborgen, bij A. Peijnenburg,Roond 5. • --
Te koop: een beste kalfvaars,aan telling 7 Juli, bij M. v. d.Ven, Selissen 2. 

vraagt twee meisjes 
voor administratieve werkzaamheden. • 

Brieven onder no. 276 aan Brabants Centrum, 
Molenstraat 19. 

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

Op Maandag 4 Juli van 7-10 uur 
en Dinsdag 5 Jull van 7-10 uur 
voor ongeorganiseerden 

op DEN BURGAKKER 
e Bonnen netjes opplakken, losse bonnen worden niet-aangenomen. Na deze datum worden geen bonnen meeraangenomen. Namens bestuur R.K. Bouwvakarbeidersbond,C, VAN DEN AKER, Secretaris. 

Profiteer de komende weken van'. onze 

RECLAMEi:KOEKJES 
Deze week voor eenieder voor slechts 
extra fijne Janhagel !�/��tpond 
Banketbakkerij A. v. DUREN-SCHOLLEN BREUKELSESTRAAT 62. TEL. 274 

• Wij hebben voor U steeds voorradig:
TandenborstelsTandpasta Gebitwater Mondwater

Toiletzepen Kammen Haarborstels enz., enz.
ParfumerieM.J.v.d.BROEK 

• BREUKELSESTRAAT 34. f 

Nette Meisjes 
kunnen geplaatst worden voor de 
expeditie-afdeling. 

F�-H. Jos. v. Susante &. Co. 
Te melden op het kantoor Korte 
Kerkstraat. 

Slechts vier dag�ï,
(Vrijdag, Zaterdag, - Maandag, Dinsdag) 

Vergelijk onderstaande 
prijzen met de 

genu mmerde artlkelen 
in onze étalages. 

En ..... . 

Profiteer van _deze 
zeldzame gelegenheid. 

1 
HALF WOLLEN KINDERLEDIKANTDEKENTJE

Il ZUIVER WOLLEN DEKEN 160 x 220 cm 
190 x 230 cm 

111 
GEBLOEMDE WOLLENDEKEN 190 x 230 cm 

IV GERUITE ZOMERDEKEN150 x 200 cm 
V GESTIKT KINDERLEDIKANT-DEKENTJE 
VI BINNENVERING BEDSTEL 2-PERSOONS 

. VII 
LIGSTOELKUSSENS PER STEL 

VIII BOUCLé GANGLOPER70 cm breed, per meter 
IX HALF WOLLEN TAFELKLEED 140 x 170 cm 

5.95 

19,95 
23.95 

32.95 

6.45 

8.95 

98,50 

14,90 

8.95. 

14.75 
X SLAAPKAMER OVERGORDIJN-

3 95STOF, 120 cm breed per·-meter • 

F. _J. ·Witteveen
Woninginrichting - Boxtel

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

- Een chique parelcollier
past· bij elk Zomerjaponnelje !

Wij ontvingen Franse 
parelcolliers in 12 nieuwe 

modellen 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Bosschewe.g JO 

UIT ONZE TAPIJTAFDELINGbrengen wij U een greep uit onze grote sortering : COCOSMATJES , - 2,24 en 2,65COCOSLOPER, 50 cm breèd p.m. f 3,95 en 4,25 COCOSLOPER 70 cm breed p.m. f 5,50 en 6;25 -COCOSLOPER EN TAPIJT 100 cm breed 7,38 en 8,64COCOSKARPETTEN 170 x 240 prima kwal. 34,50COCOSKARPETTEN 200 x 300 mooie dessins 49,00 en 54,50WIL TON LOPER • 70 cm breed zware kwal. pluchein perzische dessins per meter 16,50 en 18,50PLUCHE KARPETTEN JASPE 200 X 300 f 98,. -ZWAAR MOQUETTE KARPET Perz. dessin 250 x 350, prachtige kleuren f 398, - en f 495, -
OOK IN VASTE VLOERBEDEKKINGbrengen wij een zeer grote collectie. 
VERTO TAPIJT 100 cm breed, p. m. 5,75 en 6,95BO U CLE TAPIJT 70, cm breed, per meter 7,70MOQUETTE TAPIJT 100 cm breed, p. m. f 16,50Ziet onze étalage en vraagt geheel kosteloos prijsopgaaf voor het installerenvan Uw woning. 

VOOR ALLE WONINGTEXTIEL 

fJ//.l!u.d.8oomtHl�l 

BOXTEL 

VOOR 0 

1 
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KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

De werkloosheidsverzekering en haar perspectieven 
Het vraagstuk van de verplichte werk
loosheitlsverzekering heeft reeds vóór 
de tweede wereldoorlog de aandacht 
gevraagd. Was er toen in verschillende 

kringen van ons volk nog principiële 

weerstand tegen deze .sociale maatregel, 
thans schijnt men overtuigd van de 
noodzaak van een dergelijke verzeke
ring. Bij de behandeling in de Tweede 
Kamer, kwamen uit schier alle politieke 
kampen bijvalsbetuigingen. 
Op twee manieren is er tot op· heden 
gepoogd aan de noden, die door werk
loosheid ontstaan, tegemoet te komen. 
Aan de ene zijde waren er de bedrijfs-

• taksgewijze ingestelde wachtgeldregelin
gen, die ook wel door afzonderlijke on
dernemingen in het leven werden geroe
pen. Zij dienden echter veelal om arbei
ders aan een bepaalde bedrijfstak te 
binden of voor een zeker bedrijf te be
houden. Men wilde voorkomen, dat ar
beiders, die een jarenlange scholing had
den gekregen voor een bepaalde onder
neming of bedrijfstak, daarvoor verlo
ren zouden gaan, door over te stappen 
naar een andere werkkring. Het betrof 
hier dus een kostenvraagstuk, een zuiver 
economisch probleem. Niet alleen dus in 
het belang van de werknemers, doch ook 
ten gerieve van de bedrijven. • 
Van geheel andere aard waren de zgn. 
werklozenkassen, die door de vakorga
nisaties werden ingesteld. Deze kassen 
hadden een zuiver sociale functie. Zij 
dienden om de mede-arbeiders, die door 
werkloosheid werden getroffen, te steu
nen. Stellig hebben deze kassen een 
goede werking gehad en zijn zij. ook als 
prelude te beschouwen van de nu ko
mende wet. 
De nieuwe verzekering wil een synthese 
zijn en een uitbreiding van de reeds 
vroeger ingestelde regelingen, die dus 
niet van ·overheidswege kwamen, al wer
den zij door ons staatsapparaat gestimu
leerd. De werking van deze wet betreft 
hen, die f 6000,- per jaar of minder 
verdienen. Bij een eventuele werkloos
heid zijn er drie perioden: 
De eerste betreft een wachtgeldverzeke
ring. In deze tijd, welke hoogstens acht 
weken zal duren, ontvapgt een arbeiáer, 
die 'minstens een half jaar in een be
paalde bedrijfstak heeft gewerkt, een 
uitkering van 60 tot 80 procent van zijn • 
loon of salaris .• Werkgever en -nemer 
zullen gezamenlijk de premie voor deze 
overbruggingsuitkering opbrengen. 
Na afloop van deze periode valt men 
eerst in de eigenlijke werkloosheidsver
zekering. Deze beoogt een uitkering ge
durende 13 weken. De middelen daar
toe worden voor de helft door de staat, 
voor de andere helft door werknemers
en werkgevers gefourneerd. 
Zijn er 21 weken verstreken, dan moet • 
de sociale bijstandregeling verdere uit
komst brengen. Hieruit moge blijken, 
dat het geenszins de bedoeling is met " 
deze regeling de financiële middelen te 
vergaren voor een algemene conjunctu
rele massa-werkloosheid, doch meer om 
een tegemoetkoming te scheppen voor 
bedrijfsgewijze optredende werkloosheid 
en seizoenwerkloosheid. Toch kan zij 
mede dienen om de eerste stoot op te 
vangen voor een ,optredende algemene 

De H. Martelaren 
van Gorkum (9 Juli) 

EEN HERDENKING 
MET 'N ACTUELE BETEKENIS. 

Morgen, Zaterdag 9 Juli, herdenken wij 
de marteldood van de 19 helden, die in 
1572 voor hun geloof stierven. 19 man
nen, wereldgeestelijken, kloosterlingen 
en één broeder, willoos overgeleverd aan 
de duivelse wreedheden van de Geuzen, 
die onder aanvoering van de beestach
tige Lumey van de Mark hun slacht
offers wilden dwingen hun geloof af te 
zweren. 11Liever ons leven er aan geven 
dan ons geloof" was het moedige ant
woord, dat de gevangenen in de ver
schrikkelijke worsteling tussen helden
moed en doodsangst gaven. Deze man
moedige houding was olie op het vuur 
en de beulen gaven hun bloeddorst dan 
ook de vrije teugel. Ze verlustigden zich 

in de lichaamsfolteringen, maar meer 
nog in de doodsangst en de zielenkwel
lingen van de gevangenen. 
Een maand lang bleven de gevangenen 
blootgesteld aan de barbaarse grillen 
van de Geuzen, die nachtelijke braspar
tijen hielden in de nabijheid van de be
proefden, die uit zelfverloochening 
vastten. Toen ze weer eens stomdronken 
bij de gevangenen kwamen stelden ze 
Pastoor Nicolaas Jansen, die het om zijn 
onverschrokken strijd tegen de k�tterij 
dubbel moest ontgelden op de proef. 
Men hield hem een geladen pistool 
voor het gele.at en vroeg hem of hij de 
leer, die hij predikte ook met zijn bloed 
zou willen bezegelen. De pastoor be
vestigde dit en denkend, dat toen zijn 
stervensuur was gekomen, riep hij uit: 
"Mijn God, in Uwe handen beveel ik 
mijn geest". Maar zo eenvoudig was 
hun beulswerk niet. Zij wilden zich door 
een snelle dood van hun slachtoffers het 
wreed plezier, dat zij in d.e geestelijke 
en lichamelijke folteringen hadden, niet 

werkloosheid van langere duur, waarvan 
wij een voorbeeld vinden in de zo be
ruchte achter ons liggende d,rtiger 
jaren. 
Bevrediging op alle fronten brengt geen 
enkele regeling. Zo is het ook hier. Te 

wensen ware, dat elk land voor werk
loosheidsdoeleinde,n in tijden van alge
mene bedrijvigheid een behoorlijke con
junctuurreserve vonnde, waarmee men 
eventuele .schokken in de arbeidsgelegen
heid in minder voorspoedige tijdsge
wrichten kan opvangen. Ook wanneer 
die schokken hevig zijn. Een dergelijke 
toestand, hoe gewenst ook, zal voor ons 
land met zijn benarde financiële toe
stand, voorlopig tot de wensdromen moe
ten blijven behoren. Immers, de thans 
ontworpen regeling baart reeds vele 
zorgen, die ons aller aandacht vragen. 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, 
dat de voorziening in noden en de ver
zorging van de mens van de wieg tot 
het graf, waarnaar wij met al deze 

maatregelen streven, offers met zich 
brengt. Men z;:il als ondernemer en als 
arbeider zijn steentie moeten bijdragen. 
In dit geval zal de heffing niet zwaar 
zijn, maar wij zijn er allen van over
tuigd dat de hedendaagse lasten, ons 
door de overheid voor sociale en fiscale 

doeleinden opgelegd, reeds uitermate 
drukkend zijn. Meer en meer wordt de 
vrije inkomstenbesteding voor bedrijf en 
individu aangetast ten bate der ver
plichte inkomstenaanwending. Bij velen 
zal de vraag opkomen waar de grens 
ligt en of die misschien niet reeds hier 
en daar wordt overschreden. Men heeft 
tenslotte allen zijn dagelijkse uitgaven 
voor primair levensonderhoud, waar
over men hoe dan ook de beschikking 
dient te hebben. Wordt dit gedeelte van 
het inkomen bedreigd en dat is bij velen 
het geval, dan zal uiteindelijk een her
ziening van de bestaande loon- en prijs
politiek moeten volgen. De verschillende 
betogen in de Tweede Kamer w�zen 
reeds op dit vraagstuk en bij de behan
deling van de begroting van Sociale Za
ken zal zowel de Kamer als de minister 
hierover zijn standpunt nader uiteenzet
ten. Men zij er van overtuigd, dat hier
mee de ontwikkeling van Nederlands' 
positie op de wereldmarkt ten nauwste 
samenhangt. 
Dit geldt ook voor het bedrijfsleven. 
Steeds meer worden handel en industrie 

belast met de offers voor sociale voor
zieningen, hoe gewenst deze op zich
zelf ook mogen zijn. Stellig dient men 
ook aandacht te schenken aan de positie 

• van kleine en minder kleine zelfstandi
gen, die steeds óf vergeten óf de krui
mels der sociale wetgeving worden toe
geworpen.
Maar er zijn meer moeilijkheden op
komst. Naast de werkloosheidswolkjes
dreigen er andere wolken aan het Ne
derlandse economische firmament. Er zijn

. wolken van hernieuwde devaluatie van
de gulden, die reeds naderbij komen en
samen met de op stapel staande huur
verhoging onmiskenbaar een wolkendek
gaan vormen, dat bij ontlading het thans
bestaande prijzen- en loonsysteem in
korte tijd zal wegspoelen.

ontnemen.
Wel sjorden zij hun slachtoffer een
Franciscanerkoord om de hals, hesen het
daaraan op en lieten het daarna gere
geld op de grond smakken. Gekneusd
en bezwijmd schopten ze de lijder in
een hoek.
Nicolaas Pieck, die eens edelmoedig voor
zijn gardiaan in de bres sprong, onder
ging hetzelfde lot. Om te zien of ze na
de mishandeling met een levende of een
dode te doen hadden, zetten de bar
baren hem tegen de muur, blakerden
hem het gelaat met een brandende kaars
en lieten de vlam in neus en mond
holte spelen.
Toen de geuzen verdwenen waren en
Nicolaas Pieck weer bij kennis kwam,
wist hij nog te vertellen, dat de strop
in elk geval van geen betekenis was
tegenover de heerlijkheid, die het loon
zou zijn van het geduldig gedragen
lijden.
Zo bleven deze mannen dag in dag uit
het mikpunt van de duivelse wreedhe
den, die de geuzen tijdens hun slemp
partijen uitdachten.
Zo liet men eens de gevangenen de wan
gen bol blazen, om er dan met het ge
weld van de gebalde vuisten op los te
hameren, zodat het bloed uit neus, mond
en ogen sprong. En zoals de beulsknech
ten. dat voor Christus deden, zo kniel
den de Geuzen voor de priesters neer
als biechte�gen. Toen een der spotters
de 90-jarige Pater Willehold vroeg:
,,Wat heb je op mijn biecht te zeggen?"
zei de kloosterling uit de volheid van
zijn liefdevol gemoed: ,,Ik zal God voor
U bidden". Een regen van slagen be
loonde de liefde van de monnik.
Eens werd Pastoor Leonard van Vechel
toestemming verleend om met een vrij,
geleide van de Geuzenaanvoerder zijn
doodzieke moeder in Den Bosch op te
gaan zoeken. Men noemde zijn vertrek
echter onmiddellijk een poging om de
Spanjaarden spionnendienst te gaan ver-

lenen. Het lichtgelovige volk liet zich 
door deze valse beschuldigingen maar 
wat gaarne ophitsen voor een drijfjacht 
op een zwartrok. Nog voor hij Den 
Bosch bereikt had, werd Pastoor van 
Vechel gevat. Men ontnam hem zijn vrij
geleide, zodat het hem onmogelijk was 
zich te ontlasten. In Gorcum zou zijn 
lijdensbeker tot de rand gevuld worden. 
Daar werd hij door het volk, dat hij 
achttien jaar geherderd had, vernederd 
en bezwadderd met de gemeenste be
schuldigingen. 
In de nacht van 9 Juli kon men 19 leven
loze, gefolterde lichamen aan de balken 
zien hangen. Zij, die wij thans eren als 
de Heilige Martelaren van Gorcum, had
den de martelkroon ontvangen. 

* 

De tijd gaat snel en de mens vergeet 
gemakkelijk, maar elke dag opnieuw her
haalt zich de geschiedenis en wordt 
weer een blad toegevoegd aan het mar
telarenboek van de H. Kerk. 
Duizenden schurken, die duizendmaal zo 
doortrapt zijn als een Lumey van der 
Mark, vervolgen de Kerk in China en de 

Oost-Europese landen, waar de helden 
van ons geloof in een schrikbarende hoe
veelheid ten prooi vallen aan de mo
derne wreedheden van satan's knechten, 
die ondanks onweerlegbare bewijzen van 
onschuld, vonnissen aan de lopende 
band voltrekken en die priesters en ge
lovigen murw trachten te terroriseren. 
We denken aan de priester- en zuster
missionarissen in China, die hun geloof 
met martelarenmoed trouw blijven, aan 
figuren als Kardinaal Mindszenty, Mgr. 
Stephinac en Mgr. Beran, in wie we alle 
geloofshelden uit de Oost-Europese 

landen gedenken, aan de vele verban- ' 
nen katholieken, die in het barre klimaat 
van Syberië, in het Oeralgebergte en de 
Russische mijnen hun slafelijk werk ver
richten, omda_t zij overtuigd waren van 
de eeuwigheid van de Kerk van 
Christus. 
Inderdaad, we houden morgen een her
denking met 'n actuele betekenis. 

Plaatselijk Nieuws 
LIJST 2. 

Naar wij vernemen zullen voor lijst 2 
zitting nemen in de gemeenteraad de 
heren W. d. Visser, H. v. d, Krabben, 
A. v. d. Weijst en L. Baayens.
ZILVEREN KLOOSTERJUBILEUM. 

Zondag 17 Juli viert Zuster Française 
Thérèse, moeder Overste van de Zusters 
J.M.J. op Duinendaal, haar Zilveren
kloosterjubileum.
Zij is, uiteraard haar werkzaamheden
voor de Orde, niet zo algemeen bekend
in de onderwijswereld, daar zij reeds
direct na haar intreding in het admini
stratiewezen van de Congregatie ge
plaatst werd.
Hier .heeft zij echter haar bijzondere
begaafdheden getoond, wat tot gevolg
had, dat zij reeds na 11 jaar benoemd
werd tot assistente van Huize de Weyer
te Boxmeer, waar zij in 1937· zelfs
Overste werd.
12 September 1939 werd Moeder Fran
çaise Thérèse benoemd tot Overste van 
het St. Antoniusgesticht te Rotterdam 
en op 15 October 1945 kreeg zij haar 
benoeming als Overste te Boxtel. 

VESTIGING VAN EEN 
TRICOTAGEFABRIEK TE BOXTEL. 

De textielindustrie in Boxtel is door de 
vestiging van een nieuwe tricotagefabriek 
weer belangrijk uitgebreid. De heer 
Dors, eigenaar van Tricotagefabriek "De 
Zwaluw" te Eefde, heeft voor de over
plaatsing van zijn bedrijf het gebouw 
en de terreinen van de voormalige hout
warenfabriek in de Van Hornstraat 
aangekocht. 
Voor de gemeente Boxtel zal dit wer
kelijk een aanwinst betekenen, want het 
nieuwe bedrijf zal aan circa 100 mensen 
werkgelegenheid bieden. Het merendeel 
der employé's zal natuurlijk moeten be
staan uit meisjes voor de afdeling con
fectie, maar doordat er bovendien een 
breierij aangebouwd zal worden, komt er 
ook plaats voor mannelijke werkkrach
ten. Onze meisjes vinden hier dus een 
pracht gelegenheid om in eigen plaats te 

blijven werken, zodat het reizen naar en 
het verblijven in andere plaatsen spoe
dig tot het verleden kan behoren. 
Door de jarenlange ervaring als zaken-. 
man en de uitgebreide kennis op trico
tage-gebied, waarop de firmant, de heer 
Dors, kan bogen, zal deze zaak onge
twijfeld tot hoge bloei komen en mogen 
wij Boxtel gelukkig prijzen met deze 
vestiging. 

BRAND. 

Woensdagmiddag omstreeks 3 uur brak 
- door tot nog toe onbekende oor
zaak � brand uit in de aangebouwde
stallingen van de percelen Ridder van
Cuykstraat (Merheimstraat) 19 en 21,
bewoond door de families v. d. Steen en
Van Roosmalen.
Doordat er op dat moment niemand in
huis was, kon het vuur, aangewakkerd
door de felle wind, snel om zich heén
grijpen in het pand, dat een rieten dak
bezat.
Arbeiders, die in de omgeving werkzaam
waren en de brand het eerst ontdekten,
vingen aanstonds aan met blussen, waar
bij zij spoedig geholpen werden _door de 

brandweer. Men kon echter niet voor
komen, dat beide woningen, waarvan de 

inboedel nog gered kon worden, in
vlammen opgingen. Wel slaagde men er
in de belendende percelen te behouden.

PROMOTIE. 

Onze oud-dorpsgenoot, de \X'eleerw. 
Pat<>r St. Wellens, Witte Pat�;, p•omo
veerde op Dinsdag 28 Juni te Leuven 
tot Doctor in het Kerkelijk Recht. 
Zijn Doctorsthesis verdedigde hij magna 
cum laude. 
Wij bieden onze nieuwe Doctor onze 

felicitaties aan en wensen hem een 
vruchtbare loopbaan toe. 
Pater Wellens werd door zijn Oversten 
benoemd als Professor van het interna
tionaal Groot-Seminarie der Witte Pa
ters te Monteviot in Schotland. 

R.K. H.B.S. TE BOXTEL. 

Naar wij vernemen· zal het toelatings
examen voor de 1e klasse der begin 
September a.s. te openen R.K. H.B.S. te 

Boxtel worden gehouden op Donderdag 
14 Juli a.s. in de R.K. Landbouwschool. 
Degenen, die tèn deze nog nadere in
lichtingen wensen, kunnen zich wenden 
tot de Secretaris der Herman Brandt 
Stichting, Mgr. Wilmerstraat 10, Boxtel. 

,,Boxtels K wartierke'' 
Vandaag dan nog maar eens een Kwar
tierke voor de Boxtelse jeugd. 't Mag 
trouwens wel weer eens. 't Is onderhand 
een dikl<e maand geleden, dat we elkaar 
hier voor 't eerst hebben ontmoet. 
Weet je nog, waar het die eerste keer 
over ging? 
Over levens-ideaal! Dat je nû nog elke 
dag mensen rondom je heen hebt staan, 
die jou zeggen, wat je moet doen en hoe 

je moet doen. Maar straks sta je op 
eigen benen. Dan moet je zelf weten 
11wat" en "hoe". Dan moet je zelf 
"sturen". En goed sturen. Anders vlieg 
je tegen een boom en is je leven kapot! 
Herinner je je nog? 
En weet je nog, dat we die eerste keer 
een Ideaal boven ons leven hebben ge
zet? En ken je nog het Ideaal van de 
Boxtelse jeugd? ,,Wij bouwen ons leven 
op naar het Schone, wij bouwen ons 
leven op naar God!" 
Mooi! Tot nu toe nog niets nieuws ver
teld, hè? Wist jij allemaal nog. Maar ja, 
hier in Boxtel zijn ze niet allemaal zó 
pienter als jij. En daarom was dit even 
een klein opfrissertje voor degenen die 
wat meer vergeetachtig zijn. 
Maar nou. Let op! Wat moet jij nou 
DOEN om in het leven omhoog te 

klimmen? Om iets moois te maken van 
je leven? Zodat jij niet tevergeefs leeft? 
Zodat jij waard bent, dat je leeft? 
Jaaa, wat moet je daar allemaal voor 
doen? Da's me ook 'n vraag. Daar moet 
je heel veel voor doen. Te veel om hier 
zo-maar achter mekaar .op te noemen. 
Maar het eerste en allervoornaamste wat 
je daarvoor moet doen, da� is werken
aan je karakter. 
Weet je, wat een karakter is? Dat is 
heel .moeilijk met één enkel woord te 
zeggen. Het duidelijkst kan ik het zó 
zeggen: een karakter, da's een mens! 

En de éne mens is de andere niet. De 
éne mens is zûs, de andere mens is zó. 
Jullie moeder zegt dat wel eens. 11We 
hebben zes kinderen, maar ze zijn stuk 
voor stuk weer anders". Jij bent anders 
dan jullie Ties. En jullie Trees is weer 
anders dan jullie Miet. Hoe komt dat? 
Kwestie van karakter. Zit hem in 't 
karakter. 
Er zijn flinke karakters en slappe karak
ters. Opgeruimde karakters en zwartgal
lige karakters. Goede karakters en slech
te karakters. En daarom zijn er flinke 
mensen en slappe mensen. Opgeruimde 

mensen en zwartgallige mensen. Goede 
mensen en slechte mensen. 
Tot zo ver begrepen? Mooi. 
Nu willen jullie natuurlijk straks alle
maal behoren tot de goede, tot de flin
ke mensen. Wat moet je dus daarvoor 
doen? Werken aan je karakter net zo 
lang totdat je karakter flink en goed is! 
Erg logisch, hè? Ja, buitengewoon 
logisch! 
En erg makkelijk gezegd. Maar buiten
gewoon moeilijk om te dóén ! Heb je 
trouwens al vaak ondervonden. Je wilt 
goed, maar tien keer per dag stoot je je 
kop tegen allerlei moeilijkheden en na
righeidjes. Wil 'k er eens 'n paar op
sommen? 
Je moet opletten in school - en je vindt 
die les ontzettend saai! Je moet thuis 
huiswerk maken - en je zou liever bui
ten ravotten! 
Je zit heerlijk te. lezen - en moeder 
vraagt 'n boodschap te doen! 
Je moet op staan, tijd voor de kerk 
en je zou nog zo graag 'n halfuurtje 
lekker luieren! 
Je vraagt om een ijsco - en moeder 
zegt "nee". 
Je wilt nóg een cigaret - en vader zegt 
,,vandaag' niet meer!" 
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OMGEVING 

ZIEKENDAG 1949. 

't Is weer Zomer! Dus Zieken van Box
tel en Omstreken, gaan we weer eens 
aan onze jaarlijkse Ziekendag denken! 
Het Ziekencomité is reeds met de eerste 
voorbereidingen begonnen! De dag is 
dit jaar: Donderdag 28 Juli. U hoort er 
binnenkort wel meer van! 
Zieken van Boxtel, Esch, Liempde en 
Gemonde mogen we alvast één ding van 
U vragen? 
Zendt zo nu en dan 'n klein gebedje 
naar Boven om alvast wat mooi weer 
te vragen voor onze Ziekendag! 
Herinnert U zich nog die al te veel ge
zegende dag van 't vorige jaar? 

MEDEDELINGEN VOOR DE 
FRANSE KINDEREN. 

Maandag 11 Juli worden de Franse kin
deren van Boxtel, Esch en Liempde om 
9 uur v.m. op Duinendaal verwacht voor 
een medisch onderzoek. 
De pleegouders worden verzocht de 
naamkaarten ·van de kinderen mee te 
geven. 
Donderdag 14 Juli om 8.15 uur i-; er 
een H. Mis voor de Franse kinderen in 
de kapel van de Witte Zusters. 

R.K.J.B. 

De R.K.J. B. afdeling Boxtel gaat Zondag 
naar de Sportdag te Moergestel. 
Vertrek om half elf in Lennisheuvel bij 
Den Brekel. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Het bestuur van Kath. Thuisfront is van 
plan onze Jongens en Mannen in Indië 
met de Boxtelse Kermis weer 'n pakket 
te sturen. De inhoud zal in hoofdzaak 
bestaan uit Rookartikelen zoals: Siga-
retten, Shag, enz. 1 
Er is nu geen bon meer voor nodig 
dus. ..... doen we allen mee aan de 
Rook-Actie-Indië. 
Volgende week komen we er nader op 
terug. 

A.s. Zaterdz,g en ZonJag is het SPELD
JESDAG van Kath. Thuisfront.
Natuurlijk tooit zich heel Boxtel met 't 
bekende Thuisfrontspeldje ! 

CONCERT OP DE MARKT. 
De harmonie van Huize De La Salie zal 
Zondagavond 10 Juli om 7 uur concer
teren op de Markt.,, 
Ten gerieve van muzikanten en muziek
liefhebbers wordt eenieder verzocht om 
tijdens het concert de grootst mogelijke 
stilte te bewaren. 

GESLAAGD. 

Op het 28 Juni j.l. te Amsterdam afge
nomen examen voor verwerving van het' 
diploma "Sociale Verzekering" slaagden 
de heren P. v. d. Horst en J. v. Kessel. 

VOOR DE BOXTELSE 
MISSIENAAIKRING. 

Op de bruiloft van Riet van Breugel 
werd f 5 ,08 opgehaald voor de Boxtelse 
Missienaaikring. 

Moeder zei "zó laat binnen komen" .:__ 
en de jongens zeggen "joh, blijf hier!" 
Begrijp je goed, wat ik bedoel? Lees het 
rijtje nog eens over. Probeer het eens 
wat langer te maken door je eigen erva
ringen er bij aan te plakken. 
Zie je, het éne is prettig. Gemakkelijk. 
Zou jij "liever doen". Maar het andere 
is plicht. Valt je veel zwaarder! 
Wat ga jij nou doen? Hangt er maar 
vanaf. Hangt af van je karakter. Heb je 
een slap karakter, dan schrik je dadelijk 
terug voor de moeilijkheden. Dan ben 
je gauw om te praten. Dan doe je ge
makkelijk mee met h�t verkeerde. Dan 
ben je geen menc maar een PRUL ! 
Maar heb je een flink karakter, dan ben 
je voor geen kleintje vervaard. Dan 
durf je de moeilijkheden aan te pakken. 
Dan doe je altijd je plicht. Probeer je 
tenminste altijd je plicht te doen. Ook 
al is die dagelijkse plicht eentonig en 
zwaar! Dan ben je géén prul, maar een 
MENS! 
Op 't einde heb ik nog een heel bru
tale vraag. Niet boos worden, hoor. 
Maar. ..... wat heb jij eigenlijk voor een 
karakter? Wat zeg je? Wel eens goed, 
en óók wel eens verkeerd? Wel eens 
flink en óók wel eens slap? 
Nou, ik zou zeggen: da's heel natuur
lijk. Heel gewoon. En ook helemaal 
niet erg. Want nu ben je nog jong. Alles 
moet nog in je groeien. Zich ontwikke
len. En dus ook je karakter. Alleen moet 
je er voor gaan werken, dat "het ver
keerde" van nu af aan steeds minder in
je wordt, en "het slappe" verdwijnt. Dat 
"het flinke" steeds sterker, en "het 

goeie" steeds beter in je wordt! 
Denk er aan, je hebt nog een,paar jaar. 
Dan is de tiid voorbij. Dan �lijf je, die 
je bent! Nû kun je nog van alles 
worden! 
Maar bedenk ook: Prullen zijn er al ge. noeg. Hier in Boxtel hebben we MEN
SEN nodig! 

P. Venantius Verweerde A.A.



VANDAAG IN INDONESIË 

• Vloedgolf van onrust saboteert Java's opbouw
ZAL DJOCJA'S HERSTEL VAN GUNSTIGE INVLOED ZIJN? 

CHERIBON, 29 Juni. - Het havenbedrijf van Cheribon werkt momenteel 
met 30 % van het normale aantal arbeiders en :zij zijn voor het grootste 
gedeelte ongeschoold. De grote tabaksfabrieken in de:ze stad missen onge
veer de helft van de werkkrachten, en de textielindustrie, die vorig jaar 
nog in de behoefte van een groot deel van Java kon voorzien, is vrijwel 
lamgelegd. Dit alles is een gevolg van de toegenomen activiteit van illegale 
verzetsorganisaties. Zij oefenen een terreur uit op de buitenaf wonende 
arbeiders, die - :zo het leven hun lief is - eenvoudig gedwongen :zijn_ 
geen stap te zetten in de richting van hun werkzaamheden. De toegangs
wegen naar de stad zijn 's morgens afgezet en ieder die poogt te passeren 
wordt met de punt van de bajonet de weg terug gewezen. De terroristen 
hebben groots opgezette plannen om de economische activiteit, de wel
vaartsbron voor duizenden Indonesiërs te vernietigen. En niet alleen rond 
Cheribon leggen zij hun hinderlagen. Uit vele andere grote steden van 
van Java bereiken ons soortgelijke berichten. 

Spoorlijnen worden opgebroken, treinen 
ontsporen, bruggen worden opgeblazen, 
wegen geblokkeerd, overal is de guerilla
àctiviteit in opvallende mate toegenomen. 
Passargangers, eenvoudigè landlieden, 
die hun producten naar de markt bren
gen, worden lastig gevallen. Dezer da
gen hoorden wij zelfs dat in een kleine 
plaats door leden van extremistische 
strijdkrachten persoons bewijscontrole 
werd uitgeoefend. Alle bewijzen, die niet 
van een door republikeinse ambtenaren 
aangebracht stempel "Merdeka" voor
�den waren, werden eenvoudig ver
scheurd. 
Het leven wordt de Indonesische land
man, de tani, en de buitenwonende ar
beiders ondragelijk gemaakt. In allerlei 
hoekjes en gaatjes hebben zich terreur
benden genesteld, die de streken onveilig 
maken. Zij eisen een groot gedeelte van 
de rijstopbrengst van de landbouwer. 
Soms vijftien procent, waarbij wij aan
tekenen, dat ook de legale belasting-amb
tenaar van de Negara van het overblij
vende zijn deel komt incasseren, want 
het landvolk betaalt zijn belasting in 
schepels rijst, En daarna komen de 
guerilla's weer te voorschijn en wij ken
nen gevallen waarin de tani z'n laatste 
zuurverdiende roepiah moest afstaan. 
Want aan rijst hebben de peloppors 
(bendeleden) niet voldoende. Zij vragen 
hun leiders ook om soldij. Zij vechten 
toch voor de "Merdeka" en "Merdeka" 
betekent immers het bezit van veel geld 
en een luxe leven zonder werken. 

ZELFSTANDIGE "STAAT". 
In de steden is het rustig. Daar zetelt het 
Nederlandse gezag en verzekert ons 
leger de veiligheid. Rond talloze buiten
posten die door mannen van onze weer
macht zijn bezet, is het ook veilig. Maar 
Java is. groot en het Nederlandse leger 
is klein. Uitgestrekt zijn de gebieden, 
waar men slechts zelden een Neder
lands soldaat aanschouwde. In deze ge
bieden heersen de tegenstanders. Soms 
zitten in één gebied strijdgroepen die er 
verschillende idealen op na houden. Dan 
bekampen zij elkaar op leven en dood. 
Maar 100 kilometer verder vechten zij 
tegen de T.N.I., het Republikeinse leger, 
de Daroel Islam of weer gezamenlijk met 
deze laatste tegen ons leger. Soms ook 
is er een stilzwijgende samenwerking 
tussen ons en de T.N.I. in de strubbe
lingen met de Daroel Islam. Zoals b.v. 
onlangs in de buurt van Tasikmalaja, 
waar een T.N.I.-onderdeel een berucht 
Daroel-Islam leider had gevangen geno
men en ons triomfantelijk in _ haar 
vreugde liet delen. Maar in die con
treien vormt de Daroel Islam ook een 
belangrijke factor in het spel. Lieden 
van deze beweging hebben het in het 
Garoetse n.l. gepresteerd om er een 
eigen staatje te fonneren op lslamieti
sche grondslag. De juistheid van de prin
cipes van deze staat worçlt echter door 
talloze vooraanstaande Islamietische 
godsdienstleiders op felle wijze bestre
den. Edoch, het staatje is er, compleet 
met eigen strijdkrachten, ,bestuursamb
tenaren en openbare diensten. Geldzor
gen kent men er weinig, want men heeft 
een eigen Dienst voor het Boswezen, die 
goede zaken maakt met de verkoop van 
"hout op stam" uit de grote bossen. De 
ambtenaren van de Negara-dienst voor 

SLOT H. BLOEDFEESTEN 1949. 

Toen de engel uit het H. Bloedspel Zon
dag voor de laatste maal naar voren was 
geschreden om onder doodse stilte het 
-duizendkoppige publiek de zin van het
spel te verhalen, was er feitelijk een ein
de gekomen aan de viering van het H.
Bloedjubileum. Maar voordat de 1300
bezoekers, waaronder een deputatie uit
Hoogstraten, met de ,beste herinneringen 
aan het verhaal over het H. Bloedwon-·
der en zijn verwikkelingen huiswaarts 
keerden, werd door de Directeur van het
H. Bloedcomité, kapelaan A. Damen, no�
hulde gebracht aan de ontwerper van 
costuums voor processie en spel, Lucas
van Hoek; aan de regisseur Kees Spie
rings, wiens vrouw een tuil bloemen in 
ontvangst moest nemen; aan de auteur
van het spel, Rector H. Beex, die men
straks een gedenkalbum zal aanbieden; 
aan de spelers en speelsters, die met
zoveel toewijding aan repetities en op
voeringen "gewerkt" hebben; aan de 
150 naaisters, die dag in dag uit in het 
geweer waren om de costuums tijdig ge
reed te krijgen, en tenslotte aan allen, 
die op enigerlei wijze hadden meege
werkt om de jubileumfeesten te doen 
slagen.
Hierna sprak de loco-burgemeester, de
heer W. v. d. Laar, nog enkele waar
derende woorden over de stichtende vie
ring van 't H. Bloedjubileum, waarbij hij 
in het bijzonder kapelaan Damen dank
te voor diens bezielende leiding. 
Ook de secretaris van het H. Bloed
comité, • de heer Van Etten, bracht nog
hulde aan de organisator, Kapelaan Da
men, op wiens naam het succes van de
jubileumfeesten geschreven mag worden. 
Een hartelijk applaus van het . publiek
onderschreef elke gebrachte hulde, 
Het H. Bloedcomité bracht daarna per
soonlijk nog 'n bezoek aan de Paters 
van Stapelen om ook deze werkers ach-

bet boswezen, die er het rechtmatige be
heer uitoefenden, hebben de wijk moe
ten nemen. In deze streken is de ver
standhouding tussen T.N.I. en de K.L. 
zeer behoorlijk te noemen. Maar kijk 
geen honderd kilometer verder. . .. . .  

VERWARRING. 
Reeds voor de .tweede politionele actie, 
waren er verscheidene groepen in het 
Republikeinse leger, wier opvatting om
trent de gang van zaken en de te volgen 
koers, volledig afweek van de leiders te 
Djocja. Zij veroorzaakten veel last,· Zo
wel aan deze, als aan de andere zijde 
van de stattisquo lijn. Maar na de actie 
is het grote gedeelte ·van het leger, dat 
zich in het Republikeinse gebied op
hield, aan het zwerven geraakt. De Sili
wangi-divisie b.v. trok naar de Pasoen
dan omdat deze divisie vrijwel geheel uit 
Soendanezen bestaat. Dit was een der 
keurkorpsen van de T.N.I. Duizenden 
uit deze gelederen hebben zich ge
schaard aan de federale zijde. Door de 
medewerking van de Wali-Negara van 
Pasoendan, kwamen er zelfs enkele ba
taljons in haar geheel aan deze zijde 
te staan. Zij ontvangen thans in Tjimahi 
(bij Bandoeng) een omscholing en zullen 
binnen zeer afzienbare tijd strijden in 
hetzelfde uniform als de Koninklijke 
Landmacht. De meeste onderdelen ech
ter raakten het spoor bijster en raakten 
verward met de Daroel Islam en andere 
organisaties, ja zelfs roversbenden trok
ken profijt van deze toestand. 

HEILIGE OORLOG? 
Aan deze gang van zaken is het ook 
voor een groot deel te wijten, dat het 
ttians op zoveel plaatsen van Java tot 
zo grote onrust is gekomen. Straks 
blaast Djocja verzamelen voor haar 
strijdgroepen. Vele zullen ongetwijfeld 
present zijn, een groot deel is echter 
op het dwaalspoor gebracht en zal op 
het appèl ontbreken. 

.. Vooreerst zal men in Djocja werk ge
noeg hebben om -de orde in eigen huis 
te handhaven. De overdracht van het 
bestuur wil men nog voor de Poeasa, 
d.i. de Islamietische vastenmaand, doen
plaats vinden. In deze tijd grijpt het 
godsdienstig leven diep in op de maat
schappij\ en onverantwoordelijke ele
menten zullen niet nalaten om tegen het 
einde van deze maand, wanneer velen
in een roes leven, het volk op te hitsen 
tot een heilige oorlog aan het gezag.
Want naar de opvattingen van sommigen,
zou men in deze periode moeten strij
den voor meerdere a)orie van het Mo
hammedaanse geloof en- indien men
sneuvelt, een vooraanstaande positie in 
het hiernamaals innemen.
Met deze elementen zal men ook in
Djocja te kampen krijgen, waarmede de
pas herstelde Republiek dan wel voor 
een zware opgave wordt gesteld.
Voorlopig is er nog weinig reden tot
optimisme inzake de perspectieven voor 
dit land. Alles dient er op gericht te 
zijn om zo �nel mogelijk tot politieke
overeenstemming te komen. Is die er
eenmaal, dan kunnen de handen ineen
geslagen worden om op snelle en effec
tieve wijze, het terrorisme uit te ban
nen. De hulp van het Nederlandse leger 
zal daarbij voorlopig nog onontbeerlijk
zijn.

ter de schennen de verdiende dank te 
brengen. 
En zo is het H. Bloedjubileum dan weer 
tot het verleden gaan behoren. Alleen de 
herinnering aan de luisterrijke processie 
en het aantrekkelijke openluchtspel is 
gebleven. 
Volgend jaar zal de processie echter 
weer door Boxtels straten trekken, ter
wijl de goede gedachte van een perio
dieke heropvoering wellicht ook nog te 
verwezenlijken is. 
Met deze vooruitzichten heeft Boxtel 
afscheid genomen van de H. Bloedfees
ten 1949. 

STICHTING "VRIENDEN 
VAN DE B.O.V."
Evenals vorige jaar zullen de bestuurs
leden en afgevaardigden van de Stich
ting "Vrienden van de Boxtelse Orkest
vereniging" binnen enkele dagen de 
"Vrienden-kaart" aanbieden voor het 
nieuwe seizoen, dat 1 Juli is aangevan
gen. De bijdrage bedraagt, zoals be
kend, minimum f 2,50, waartegenover, 
evenals in het vorige seizoen, 50 % 
reductie wordt genoten op de entree
prijs voor het "Vrienden-Concert". 
Het Bestuur van de Stichting biedt ech
ter op veler verzoek een tweede kaart 
aan, de z.g. ,,Dubbele-Kaart". Op ver
toon van deze kaart ontvangt men 50 %
reductie voor twee personen. Aan deze 
kaart geven vele "Vrienden" klaarblij
kelijk de voorkeur. De kosten van deze 

. kaart zijn f 4,- (minimum). 
Daar men in 't algemeen nog een zeer 
aangename herinnering heeft aan het 
Vrienden-Concert • 1948/1949, vertrouwt 
het Bestuur van de Stichting ook dit jaar 
op �e sp�?tane medewerking van hare 
,,Vnenden . 
Voor de uitvoering van het Vriendencon
cert 1949/ 1950 worden reeds thans om
vangrijke voorbereidingen getroffen. Het 

Orkest zal op de ingeslagen weg blij
ven voortgaan en haar streven zal spe
ciaal gericht zijn op de uitvoering van 
die ·werken, welke men kan rangschik
ken onder het "betere" genre, doch die 
gelijktijdig voor de "gemiddelde" con
certbezoeker zeer aanvaardbaar zijn. In 
studie zijn momenteel o.a. werken van 
Ed. Grieg en Fr. Schubert, die op het 
Vrienden-concert worden uitgevoerd. 
Verder is het aan de meer ingewijden 
reeds beken<,1, dat een jonge Boxtelse 
kunstenaar doende is een compositie te 

. voltooien, welke op het a.s. Vrienden
concert voor het eerst zal worden uitge
voerd, n.l. een Suite voor Piano en Or
kest. De componist zal zelf als solist 
optreden. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, ver
dient het Orkest de zo nodige steun, 
waarop zij, gezien de ervaring in het 
verleden, dan ook wel zal mogen 
rekenen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Brabant's Heem gaat een ·werkkamp or
ganiseren voor het bestuderen van veld
werk, bestudering toponomie; de deel
nemers kunnen aanwezig zijn bij een of
ficiële opgraving, onder leiding van be
kende medewerkers van Prof. van 
Giffen. 
Het kamp wordt gehouden te Alphen -
het land van pastoor Binck - van 
Woensdag 3 tot Zaterdag 6 Aug. a.s. 
Er is slechts plaats voor vijftig inkwar
tieringsgasten en meer dan honderd 
werkers zijn moeilijk goed bezig te hou
den. Wie dus "het eerst komt, het 
eerst maalt". 
Bij de inschrijving wordt er dus ergens 
een streep gezet. 
Men kan zich voor deelname aanmelden 
bij de bestuursleden van de Heemkun
dige Studiekring, dan wel rechtstreeks 
bij Gerrit Beex, secretaris van Brabants 
Heem te Hoogeloon. 
Het programma is als volgt: 
Woensdag 3 Augustus: 5 uur ontvangst 
ten Gemeentehuize; uiteenzetting over 
het werkterrein; aanwijzing der inkwar
tiering. Des avonds spel over de Donge. 
Donderdag des morgens voorlichting, 
over doel en werkwijze, des middags het 
terrein in en bezoek met uitleg aan een 
uitgraving. Des avonds spel over Alphen. 
Vrijdag 5 Augustus des morgens voor
dracht door een bel�ende toponomist 
over allerlei plaatsnamen. Des middags 
het terrein in om streeknamen op te zóe-

• ken bij de bewoners.
Des avonds spel over de sagen, levende
rond Alphen.
Zaterdagmorgen. Een laatste voordracht
over het werk wat in de kringen te doen
is, in verband met wat in deze kamp
dagen geleerd is.
En dan naar huis!
De kampdagen beloven zeer interessant,
zeer genoeglijk en zeer leerzaam te zijn.
Niet alleen de rijpere jeugd is welkom,
maar vooral ook de leden uit de kringen 
van Brabant's Heem. 
De prijs voor deelname bedraagt 10 gul
den, inkwartiering inbegrepen. Zonder 
inkwartiering is de prijs f 1,- per dag. 

K.A.J., Afd. Boxtel.
Kajotters, die deel wensen te nemen aan
de Diocesane Kajotters<lag, die Zondag
17 Juni te Oss wordt gehouden, kunnen 
zich daarvoor opgeven tijdens de Dins
dagavond-pioniersgroep; men kan dan 
tevens alle verdere bijzonderheden over
deze bijeenkomst van ,,'t Bossche" ver
nemen. 

GOUDEN BRUILOFT.
Zaterdag 2 Juli vierde het echtpaar
H. van Erp-Vlamings uit Kleinderliemp
de zijn gouden huwelijksfeest. • 
De dag werd ingezet met een H. Mis 
van dankbaarh,eid in de St. Petruskerk, 
waarna het buurtcomité, dat voor een 
passende versiering aan de woning had 
gezorgd en het gouden paar door een 
groep bruidjes had laten vergezellen, 
iubilaris en jubilaresse, namens de buurt 
een prachtig radiotoestel aanbood. 
In intieme kring werd het feest daarna 
voortgezet, totdat de Boxtelse harmo
nieën en zangkoren 's avonds hun sere
nades kwamen brengen, waarbij eveneens 
talrijke Boxtelse ingezetenen hun be
langstelling voor dit gouden huwelijks
feest lieten blijken. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 
Op het gouden huwelijksfeest van het 
echtpaar H. v. Erp-Vlamings werd door 
Zusje v. d. Langenberg en Riki Roovers 
f 41,45 opgehaald voor Katholiek Thuis-
front. 
Van dit bedrag zal f 20,- aan Kath. 
Thuisfront, par. St. Theresia en f 21,45 
aan Kath. Thuisfront, par. St. Petrus 
worden geschonken. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 28 Juni tot en met 4 Juli 1949.

GEBOREN: Josephus J. M. zoon ·van H. 
de Jong en C. W. v. d. Pasch - Elisa
beth J. dochter van G. J. W. Koenders 
en I. M. Gouders - Josepha P. dochter 
van J. W. v. cl. Steen en J. M. van de 
Langenberg - Elisabeth S. A. M. doch- • 
ter van P. K. Bergman en J. M. Kremer 
- Frederik W. zoon van C. W. van
Schaaijk en Fr. M. M. Elting - Paulus
P. J. zoon van C. Th. v. d. Langenberg
en J. Smits - Johannes M. zoon van
J. Timmermans en C. J. v. d. Sloot -
Franciscus W. zoon van W. Th. G. Bar
ten en J. v. Meurs - Theodorus A. G. 
M. zoon van L. A. J. M. Spierings en
W. G. C. Comuit.
ONDERTROUWD: Wilhelmus H. F. 
van Roosmalen en Theodora Chr. van 
Doleweerd. 
GEHUWD: Franciscus N. Vugts en 
Maria C. van Breugel - Wilhelmus Th. 
Dimmers en Helena G. Siebel - Cor- • 
nelis W. Kop en Francina A. van den 
Braak. 
OVERLEDEN: Cornelia van Kasteren, 
oud 55 jaren, echtgenote van J. v. Bel
jouw. 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,BOXTEL".

• Taxandria - Boxtel 6 - t.
In de wedstrijd Taxandria-Boxtel, waar
in de Oisterwijkers officieel afscheid na
men van hun ploeggenoot Chr. Borgers, 
die reeds 20 jaar de clubkleuren in het 
eerste elftal verdedigd had, werden de 
roodwitters met 6-1 door hurt gasthe
ren "gekraakt". 
Hoewel deze uitslag wat geflatteerd is, 
blijft de zege toch volkomen verdiend, 
want het pas gedegradeerde Taxandria 
maakte tegenover het gehavende • Box
tel een buitengewoon goede indruk en 
scheen nagenoeg geen hinder te onder-

' vinden van de grote hitte. 
Iets wat men van Boxtel niet kon zeg
gen, want hier scheen de warmte alle 
activiteit te verlammen. 
Boxtel bleek bovendien erg gehandicapt • 
door het niet meespelen van twee achter
spelers. Telkens zag men de defensie 
van Boxtel uit haar verband gespeeld 
worden, nu enkele zwakke punten on
ophoudelijk versterking nodig hadden 
van spelers, die daardoor hun eigen ver
dedigingspositie prijs moesten geven. 
Begrijpelijk ontbrak daardoor ook de 
schakel tussen achter- en voorhoede, zo
dat de Boxtelse voorw<1,artsen hun spo
radische operaties bij voorbaat mislukt 
wisten. De enkele opgelegde kansen, die 
desondanks nog in het stuk . voorkwa
men, werden door de schotloze voor
hoede om zeep gebracht. 
Doordat bij Boxtel bovendien nog het 
gewen,;tt tempo ontbrak was het voor 
Taxandria een k1eine moeite om de veste 
der roodwitters voor de rust "stormrijp" 
te maken ( 1 -0) en deze na de rust 
s'tormenderhand te nemen (6-1. 
Al met al een wedstrijd, die ons reden 
zou geven tot • ernstige bezorgdheid, als 
we er niet van overtuigd waren, dat de 
Boxtellui veel beter kunnen. 
Laten we hopen, dat zij na het_ ,,gesloten 
seizoen" hiervan het- bewijs zullen 
leveren. 

JUNIORENTOURNOOI. 
Gezien de uiterst kleine uitslagen ga
ven de deelnemers aan het j.l. Zondag 
gehouden jeugdtournooi op het ODC
terrein elkaar weinig of niets toe. Boxtel 
A werd ten slotte winnaar en zal ·met 
Avesteijn, dat in Dinther won, met twee 
Bossche elftallen om de beker mogen 
kampen. 

JUNIOREN SELECTIE-WEDSTRIJD. 
Zaterdagmiddag wordt om kwart voor 3 
op het ODC-terrein een weJstri_irl !f> 
speeld tussen f'En selectieelftal van B
ju 1ioren uit Boxtel en on�geving en een 
elftal mt Den Bosch. Het Boxtels . elftal 
bestaat uit spelers van Irene, DVG, Box.tel en ODCi het aantal opgestelde spe
lers houdt verband met het aantal B
elft.îllen waarmee in de competitie werd 
uitgekomen. De opstelling is: 

P. v. d. Boomen (ODC)
P Smul<lers (DVG) B. v. Zoest (Boxtel) 
H. v. Osch W. v d. Langenberg

(ODC) H. v. Weert (Irene)
·,ODC)

J. Pastoors H. Eltink
(Boxtel) (ODC) 

G. v. Ruremonde Th. v. d. 
(DVG)

Reserves: H. v. d. Weyden 
Hellings ( lré1e). 

O.D.C.-JUNJOREN.

B. v. d. Plas
(Boxtel)

Langen berg 
(lréne) 
(Boxtel) en 

Alle jongens die nog in het bezit zijn 
van een shirt, worden verzocht dit bin
nen een week in te leveren, tussen 6 en 
half 8 bij C. Zijlemans, óók ·de spelers 
van het A-elftal, die op het tournooi in 
Den Bosch een ander shirt zullen ont- . 
vangen. 

In verband met de wedstrijd tussen twee 
selectie-elftallen op het ODC-terrein, is 
de training deze week bij Robben. De 
wijkencompetitie gaat gewoon door met 
de wedstrijden: 

v. Homstr.-Osch & v. Leeuwenstr.
Nieuwe Wijk-Breukelsestraat. 

'-0-

Uitslagen van j.l. Zaterdag:
v. Osch & v. Leeuwenstr.-Breukelse
straat 3-1; Molenstr.-Gemeentewo
ningen 3-4.

Bloemenverzorging 
HOE HOUD IK MIJN PLANTEN 

HET MOOIST? 
Helaas beschikt lang niet iedereen over 
een tuintje, waarin hij zich naar harte
lust kan verdiepen in het kweken van 
bloemen en planten. • 
Toch hebben mensen die de gehele dag 
binnen zitten vaak behoeft� aan fleurige 
bk,emen, en tot die mensen behoort in 
de eerste plaats de huisvrouw. Voor haar 
is het een heerlijke bezigheid een aantal 
karnerplamen te verzorgen, waarop ze 
(!agelijks trot, kan zijn. 
In sommige huizen ziet men op alle mo
gelijke plekjes planten staan, en de ven: 
sterbank is haast omgetoverd in een 
bloemenkas. Zoiets bereikt men echter 
niet door zomaar een aantal planten, te 
kopen en te zien wat er van komt. 
In de eerste plaats moet rekening gehou
den worden met de atmosfeer in huis, 
in een donker, oud huis kan men geen 
planten zetten, die veel licht nodig heb
ben, want dan zou er niet veel van te
recht komen. 
Natuurlijk hangt het welzijn van kamer
planten geheel af van de verzorging, 
die ze krijgen. Het is moeilijk daarvoor 
a:lgemene regels te geven, omdat er 
maar weinig planten zijn, die precies op 
dezelfde manier behandeld kunnen wor
den. Toch zijn er enkele factoren, waar
mee we bij het kweken vooral rekening 
moeten houden, en wel licht, lucht, wa
ter en temperatuur. 

LICHT. 
Licht is voor de meeste planten een heel 
vo,.ornaam ding; dit is wel te begrijpen, 
want buiten beschikken de planten over 
veel meer licht dan binnenshuis. 
Daarom moeten we steeds een lichte 
plek opzoeken. In ouderwetse huizen is 
de keuze voor planten dan ook minder 
ruim, en moeten we ons beperken tot 
die soorten, die een beetje schaduw ver
dragen. Ook deze mogen echter niet 
verder dan een paar meter van het raam 
verwijderd staan. Hiertoe behoren het 
Kamerdennetje, de Hortensia, de Pri
mula's, de gewone Palm en ·de Blad
Begonia. 
De meeste planten staan echter het 
liefst in het volle licht, wat nog niet wil 
zeggen dat ze de hele dag in de volle 
zon mogen staan. 
Daar kunnen alleen cactussen en som
mige vetplanten tegen. 

LUCHT. 
Ook planten zijn levende wezens en 
hebben geregeld verse lucht nodig. 
Daarom moeten we '� avonds, als het 
benauwd is in de kamer, of als er veel 
rook ha.ngt, even een raam openzetten. 
Echter niet zo, dat de planten op de 
tocht staan, want daar kunnen ze hele
maal niet tegen. Ook kunnen daardoor 
gemakkelijk luizen op de planten komen. 

WATER.
Het gieten is een heel nauwkeurig werk-

• je, al lijkt het zo gemakkelijk. . 
De fout van de meeste mensen is, dat
ze alle dagen maar gieten, of het nodig
is of niet. De hoeveelheid water die een
plant nodig heeft, hangt helemaal af van 
de omstandigheden, waaronder ze ge
kweekt wordt. Een bloem voor een ven-

Ervaringen van een schoolarts 
XXI 

Een tweede besmettelijke ziekte, waar
mede de schoolarts te maken krijgt, 
is diphtherie. Echter niet met de behan
deling, want de schoolarts behandelt 
nooit. Evenmin met de diagnose, want 
het zal tot de zeldzame uitzonderingen 
behoren, dat een door hem onderzocht 
kind, toevallig lijdende zou zijn aan 
diphtherie. Diphtherie is meestal een 
ernstige ziekte, zodat diphtherie-patiën
tjes niet schoolgaan. 
Wel met de prophylaxis, d.w.z. met de 
voorbehoeding van diphtherie, komt de 
schoolarts in aanraking. 
Waarin bestaat deze voorbehoeding? 
Diphtherie is een besmettelijke ziekte 
veroorzaakt door de diphtherie-bacil. 
Deze tast de slijmvliezen aan, vooral op 
de tonsillen, maar ook in de neus en el
ders en vindt daarop een prachtige voe
dingsbodem ter ontwikkeling. Het ge
volg is een gedeeltelijk afsterven van het 
oppervlakkige weefsel en de vorming van 
grijswitte vlekjes. Ondertussen worden 
giftstoffen in het bloed afgescheiden, die 
allerlei organen aantasten en verlammin
gen veroorzaken, soms zelfs na schijn
bare genezing. De ontsteking op de 
slijmvliezen in de keel en luchtpijp geeft 
aanleiding tot zwelling en benauwdheid 
bij het ademen; bovendien heesheid en 
,,croupe", d.i. een blaffend hoesten. 
Dit alles kan zeer snel optreden en is 
in het bijzonder verraderlijk, omdat de 
eerste dag slechts algemeen ziek zijn be
staat en nog geen keelpijn. •Is het aan
getaste kind begint te klagen is feitelijk 
de ziekte al in het verborgene begon
nen; daarom wordt heel vaak de medicus 
pas geroepen, als feitelijk het kind al 
bijna reddeloos moet geacht worden, 
Bijna! Want juist bij diphtherie kent de 
geneeskunde een uiterst werkzaam ge
neesmiddel, dat bij tijdige toepassing 
vrijwel zeker algehele genezing mogelijk 
maakt. 
Dit is het serum tegen diphtherie, het
geen niet anders dan dierlijk serum is, 
afkomstig van dieren, die doelbewust met 

diphthere besmet zljn. In het bloed 
van alle, lijders aan diphtherie wor
den gifststoffen door de diphthe
riebacil afgescheiden, maar tegelijkertijd 
ontwikkelen zich in dit bloed tegengift-
stoffen. 
Welnu, deze tegengifststoffen kunnen 
ingespoten -worden bij het patiëntje, dat 
met diphtherie besmet is; de giftstoffen 
worden dan gebonden en de ziekte wordt 
genezen, die immers door de giftstoffen 
veroorzaakt werd. De diphtheriebacillen 
blijven aanwezig, maar zij doen geen 
kwaad meer aan dit kind. Het kind zelf 
is van de diphtherie genezen, maar is 
bacillendrager en daardoor gevaarlijk 
voor de besmetting van anderen. 
Het zijn dus de door de diphtheriebacil 
afgescheiden giftstoffen, die ten eerste 
de ziekte veroorzaken en ten tweede 
aanleiding geven tot de vorming van 
tegengiftstoffen. De vraag is slechts, wie 
van de twee het sterkste is? 
In de praktijk blijkt nu, dat er van de
aanmaak van tegengiftstoffen in zeer 
korte tijd zo goed als niets terecht komt; 
daarom wint gewoonlijk de ziektestof het
en met name, indien deze. zeer giftig is.
Snelle inspuiting met tegengiftstoffen 
doet de patiënt dan wel genezen, omdat 
er tijdelijk een overvloed van tegengift
stoffen bestaat, maar hieraan komt met 
de genezing een einde. Niettegenstaande 
de patiënt diphtherie heeft doorgemaakt, 
is er geen onvatbaarheid overgebleven, 
omdat hij zelf niet de strijd gevoerd had 
met eigen wapenen, maar geholpen was 
door anderen. 
Het komt er dus op aan bij de voorbe
hoeding van diphtherie om eigenge
maakte tegengiftstoffen in• voorraad te 
bezitten, terwijl dan bovendien het 
lichaam als het ware heeft geleerd deze 
tegenstoffen tè vormen. In geval van be
smetting blijkt dit van uitermate grote 
betekenis. . • 
Waarin bestaat nu de voorbehoeding? 
In het inenten of vaccineren van de kin
deren met diphtherievaccin. 
Daarover nader. 

J. B. DEELEN. 

.. 



ster op het Zuiden zal meer water nodig 
hebben dan een voor een venster op het 
Ncorden. Van belang zijn de rusttijden 
van d� phnten. Dezelfde plant, die in 
de zomer wel water kreeg, hoeft in de 
winter in een koele kamer bijna geen 
water te tebben 
Verder moeten we vooral niet te koud 
w:itcr gebruiken. De wortels van de 
planten kunnen dit niet opnemen, zodat 
e"11 plant temidden van veel water nog 
kan vt:rdrogen. De potgrond verzuurt 

"d,m. 
TEMPERATUUR. 

In de meeste kamers is de temperatuur 
te droog. Dit kan voorkomen worden 
door de planten een paar maal daags 
met een fijne verstuiver te besproeien, 
maar dit kan niet altijd binnen gedaan 
worden. Dan kunnen we al veel bereiken 
door water te laten verdampen. Plaat
selijk kan de atmosfeer vochtiger ge
maakt worden door de plant in een diep 
bord met water te zetten, waarin een 
schoteltje gelegd is, zodat de pot zelf 
niet nat wordt. 

Algemeen Nieuws 
ZEER VLOTTE VERKOOP. 
Trekkng 29 Juli. 
De animo voor de verkoop van de Luva
loten, ten behoeve· van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, 
blijkt allerwege zeer groot te zijn. Reeds 
meer dan de helft der loten zijn ge
plaatst. 
De trekking vindt definitief plaats op 
29 Juli a.s. te 's-Gravenhage, ten over
staan van de H.H. Notarissen: Waldotp, 
Duynstee en Neuteboom. 

Kleine Weetjes 
IS BENZINE TE DUUR? 
NEEM DAN WATER! 
Een Franse ingenieur, M. Raymond 
Devaux, heeft onlangs een toestel uitge
vonden dat hij "hydrolyseur" noemt, en • 
waarmee men door het toevoegen van 
water het verbruik van een moter met 
gemiddelde cylinderinhoud belangrijk 
kan verminderen. Met een 11 PK 
"proef" Çitroën heeft de uitvinder 15,5 
km in snelle vaart gereden en maar één 
liter gewone bezine en.... . .  75 gram 
water gebruikt. Per 100 km is het ver
bruik dus 6,45 liter benzine en een hal
ve liter water. 
M. Devaux maakt gebruik van de druk
van het uitlaatgas om het water te ver
stuiven in een zeer fijne sproeier; de
microscopisché druppels worden daarna
geatomiseerd, of anders gezegd, ze val
len uiteen in de elementen waaruit zij
zijn opgebouwd, n.l. waterstof en zuur
stof door de werking van een electri
sche boog die door een kleine transfor
mator wordt geproduceerd, die door de
batterij -accumulatoren worden gevoed.
Door het kaliber van de benzine
sproeier te venninderen en door de
voorontsteking te vergroten, heeft M.
Devaux niet alleen het benzine-ver
bruik met 40 % weten te verminderen,
maar bovendien het gehalte van de scha
kelingen en de soepelheid van de derde
versnelling kunnen verbeteren.

PAROCHIE-AGENDA 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

5e Zondag na Pinksteren. 
10 Juli 1949. 

De H.H. J\1issen 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 Martinus Oppers in 
Indonesië overleden. 
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 Mariagarde in 
de kapel op Duinendaal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
A.s. Donderdag kwart voor 8 bijeen
komst van de Katholieke Actie in het 
K.JV.-huis, Prins Bernhardstraat.
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 Martinus van Zeeland; z.a. 
gel. mndst. voor Maria v. d. Miezen
v. d. Akker; om half 8 gel. jrgt. voor de 
overleden familie Antoon Bosch; z.a. gel. 
jrgt. voor Henricus van Kerkoerle en 
Antonia v. Heerebeek de hsvr.; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria Koe
ne Grillis, te Loosduinen overleden; om
half 9 gel. H. Mis voor Petronella v. d. 
Laak-v. d. Koevering vanwege de ver
zekering St. Willibrord. 

Magnetisme als 
• •  

geneesw1Jze 

DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt, voor Petronella van Zeeland-Ha
braken; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mus Traa; om half 8 gel. jrgt, voor de 
overleden familie An toon Bosch; z.a. gel. 
mndst. voor Jacobus v. d. Broek; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Henriette 
Witteveen-Schöne; om half 9 gel. H. Mis 
voor Alfonsus van Vlerken en Sjaak de 
zoon; om half 10 Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. Kunnen arts en magnetiseur niet samenwerken? • gez. jrgt. voor Joannes van Zeeland; z.a.
gel. mndst. voor Cornelis van Kessel; 
om half 8 gel. H. Mis voor onze jon
gens in Indië vanwege Maria'.s Biddend 
Leger; z.a. gel, mndst. voor Godefridus 
van Oirschot; H. Hartaltaar gel. jrgt. 
voor Hubertus Verrijt; om half 9 gel. 
H. Mis voor Johannes v. d. Plas en Hen
rica Dirks de hsvr. 

Dit is een zeer precaire zaak, een ma
terie, die door veel onenigheid en mis
verstand vertroebeld wordt. 
Om te beginnen is het goed een ogen
blik bij het doktersberoep stil te staan. 
De studie in de geneeskunde duurt na 
,de middelbare scho9lopleiding minstens 
nog 7 jaar. Iemand die het artsdiploma 
verwierf, heeft zich een uitgebreide ken
nis eigen moeten maken. Met deze exacte 
univisitaire kennis is hij gerechtigd en 
ook in staat het beroep van geneesheer 
-uit te oefenen. Maar met deze acade
mische wetenschap alléén, is het dok
tersberoep een vak als een ander, zon
der <lat er eigenlijk een wezenlijk onder
scheid is met andere beroepen van hoofd 
en hand. 
Van oudsher heeft men echter in de 
uitoefening van de geneeskunst iets 
anders, iets bijzonders gezien. 
Terecht stelde men zich voor, dat de 
geneesheer over meer eigenschappen en 
kwaliteiten beschikte, dan over vakken
nis alleen. De gedachten gingen hier uit 
naar belangstelling en liefde voor de 
mens, zoals hij leeft en werkt en lijdt, 
naar de voortdurende inspiratie, waaruit 
de wil om te helpen geboren wordt, 
naar de eerbied voor het leven in zijn 
verschillende vormen. Deze • dingen 
vormden, naast de kenftis der natuur, 
het mystieke aureool waarmee de ge
neesheer zijn patiënten tegemoet trad. 
Door de materialistische en rationalis
tische tendenzen, die de laatste eeuw 
steeds meer de overhand hebben gekre
gen en ook door sociologische invloeden, 
die zich in dit tijdsbestek hebben doen 
-gelden, is er ook op het gebied van de
geneeskunde veel veranderd. De artsen 
die zich tegenover een zich snel en 
voortdurend uitbreidende exacte weten
schap geplaatst zagen, kozen,· meesten
tijds zonder het zelf te willen meer en 
meer de zakelijke richting, meer en meer 
de kant van de hekwame vakman. 

MAGNETISCHE KRACHTEN. 
De magnetiseur heeft over het algemeen 
geen universitaire opleiding. 
Het is iemand die door een bepaalde 
gebeurtenis in zijn leven bemerkt heeft, 
dat hij over k•·achten beschikt, waarmee 
hij andere mr.nsen kan beïnvloeden· en 
- wanneer 'Zij ziek zijn - soms ook
kan genezen. 
Het schijnt, <lat de magnetiseur in staat 
is deze merkwaardige krachten bij zich
zelf te ontwikkelen en te vervolmaken. 
'Sommigen leggen bij de behandeling van 
patiënten '!en of twee handen op het 
zieke lichaamsdeel of strijken daar over 
heen. Anderen raken de patiënt h!j de 
behandeling in het geheel niet aan, zij 
kunnen·hun krachten zonder lichamelijk 
contact overbrengen. 
Wat. wc ons onder deze "magnetische" 
krachtC'n moeten voorstellen, is een moei
lijke zaak. We weten, dat het magne
tisme reeds bekend was aan de oude 
Egyptenaren en dat het door hen veel
vuldig toegepast is. 
Zoals dat met zoveel oude wijsheid het 
.-gev-il is, weten wij uit die tijden niet 
veel meer, dan dat het bestond. Over 
-de bijzonderheden· zijn wij echter zeer
slecht ingelicht.

HET ALLES 
DOORDRINGEND FLUIDUM. 

In Europa kreeg het magnetisme pas 
weer bekendheid door het werk van 
Franz Anton Mes_mer (1733-1815) en 
naar hem -wordt het magnetisme tegen
woordig ook wel "mesmerisme" ge
noemd. 
Mesmer, ·die in zijn jeugd veel met die
ren omging, ontdekte al op jonge leef
tijd, dat hij een bijzondere macht over 
hen bezat. Door ze aan te raken, kon 
hij ze laten slapen en ook weer wakker 
laten worden. • Later gelukte het hem, 
dit ock bij mensen te bereiken. Mesmer 
zelf was van opvatting, dat er een alles 
doordringend fluïdum bestaat

J 
dat door 

de mensen en ook door de hemellicha
men wordt beïnvloed. Bij de gezonde 

mens zouden de magnetische krachten 
met elkander in evenwicht zijn. 
Gezonde personen merken dan ook 
niets van dit fluïdum. Bij de zieke mens 
is het evenwicht verbroken, vandaar het 
ziektegevoel. Het verstoorde evenwicht 
zou hersteld kunnen worden, door een 
mai;netische beïnvloeding, die er van 
sommige mensen uit kan gaan. 

VERZET UIT 
GENEESKUNDIGE KRINGEN. 

Sedert zijn herontdekking heeft het mag
netisme van verschillende kanten felle 
kritiek ondervonden. De scherpste aan
vallen kwamen daarbij wel van de zijde 
der ·geneesheren. Uit dit kamp kon men 
dan ook zo vaak als men wilde verne
men, dat het magnetisme op leugen, be
drog, inbeelding, ja wat al niet zou be
rusten. • • 

, DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Andreas van Zeeland; 
z.a. gel. H. Mis voor Johanna Geerts
Pijnenburg, Gerardus de zoon en Jo
hanna de dochter; om half 8 gel. H. Mis 
voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel. jrgt. _ ·
voor Hendricus van Weert; H. Hartal- . 
taar gel. mndst. voor Jo Bergman; om 
half 9 gel. H. Mis voor Henri Weyers; 
om half 10 Huwelijksmis. 

Toch is liet geen toeval, dat de herle
ving en de opbloei van het magnetisme 
in Europa juist valt in een tijd, waarin 
de artsen zich langzaam maar zeker 
gaan afwenden van het mystieke in hun 
beroep. In een tijd, waarin de genees
kunde steeds vaster in de rationalistische 
greep verstrikt raakt. 
Hoewel er op het gebied van het mag
netisme inderdaad veel zwendel en op
lichterij is, héeft het verzet uit genees
kqndige kringen eigenlijk een geheel 
andere oorzaak en een veel diepere 
achtergrond. 
Vele .artsen hadden:, zonder dat zij dit 
zichzelf realiseerden, innerlijk geen 
vrede met hun zo sterk vermeerderde 

·kennis, waardoor zij een oud en geliefd
gedeelte van hun arbeidsveld moesten 
prijsgeven, omdat een mens nu een
maal niet alles tegelijk kan zijn, 
Het is begrijpelijk, dat dit gevoel van
onbehagen nog werd versterkt toen zij 
bemerkten, dat leken op dit gebied zich 
gingen • bewegen en...... succes hadden. 

NAAR EEN SYNTHESE. 
• Langzamerhand schijnt de tijd echter rijp
te zijn voor de beëindiging van deze 
onverkwikkelijke· ,controverse► Om te 

beginnen is er eeH onmiskenbaar geeste
lijk reveil in de medische wereld, ver
volgens lazen wij tot onze voldoening 
in een kort geleden verschenen en door 
artsen veel gebruikt boek (Therapie 
Compendium. Receptuur voor de huis
arts) in een hoofdstuk, dat aan het mag-
netisme is gewijd: 

',,Met zekerheid kan wonlrn vas+gesteld,
dat vele genezi:i6en zijn verricht op on-· 
verklaarbare, wonderbaarlijke wijze, 'zij
het door "magnetisme", zij het door 
andere occulte invloed. 
In dit verband moge :worden herinnerd
aan de talloze andere invloeden, waar
aan het levende organisme is onderwor
pen en die evenmin noch in wezeq. 
noch in maat of getal kunnen wordeiÎ 
vastgelegd. We denken aan de subtiele 
invloeden, veroorzaakt door wisselingen 
in de luchtdruk of luchtvochtigheid,
luchtelectriciteit, aethertrillingen, het mo
gelijke bestaan van "aardstralen" en ten 
slotte aan de "telepatische beïnvloeding 
van mensen onderling". 
Wellicht is daarmee de tijd gekomen,
dat er een samenwerking tussen de arts 
en de magnetiseur mogelijk wordt, ter
wijl de eerste beschikt over een uitge
breide kennis van de ziekteleer, die hij 
door een langdurige studie moeizaam 
heeft verworven, is de ander door de 
natuur begiftigd met merkwaardige 
gaven, die deze kennis in meer dan één 
opzicht kunnen aanvullen. 
Het is niet uitgesloten, dat de arts in
de toekomst gebruik zal maken van de 
bijzondere gaven, waarover sommige
magnetiseurs beschikken. Het is echter 
noodzakelijk, dat de zieke zich eerst tot 
de arts wendt1 opdat deze kan beslissen 
of er een ziekte in het spel is, waarbij
op een zeer speciale manier kan of moet
worden ingegrepen. Wanneer dit laatste
niet het geval is, zouden bepaalde pa
tiënten door de arts zeer zeker naar een 
magnetiseur kunnen worden verwezen.

Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedie. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Cornelis v. d. Besselaar; z.a. gel. 
mndst. voor Christina v. d. Heuvel; om 
half 8 gel. mndst. voor Johannes van 
Houtum; z.a. gel H;. Mis voor Josephus 
v. d. Laar vanweoe de kinderen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina v. d.
Anker-Brands; om half 9 gel. H. Mis
voor Johanna Smits-Zevens.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Henrica Veroude; z.a. gel. 
jrgt. voor_ Gerarda van Hemmen-van 
Vugt; om half 8 gel. H. Mis voor de 
overleden familie van Geldere van der 
Meyden; z.a. gel. mndst. voor Anna van 
Licmpdt; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Petrus Martinus Voets v.w. de Spaar
kas: om half 9 gel. H. Mis voor Petrus 
v. d. Krabben; om 10 uur gez. Huwe
lijksmis. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Da<?eliiks een H. Mis tot bijzondere in
tentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen • 
te ontvangen: Petrus Gerardus Heerkens 
geb. en won. in deze parochie en Joan
na Maria Koopmans, geb. te Heesch en 
won. in deze parochie; Jacobus Johan
nes van Eekelen, geb. te Wouw en won. 
in deze parochie en Paulina Johanna 
Verhagen, geb. en won. in deze pa
rochie; Henricus van Vreeden, geb. in 
deze parochie en won. te Eindhoven (St. 
Martinus) en Maria van Stralen, geb. en 
won. te Oirschot (St. Pet(us); Franciscus 
Henricus Geerts geb. en won, te Boxtel 
en Johanna Catharina de Wit geb. en 
won. te Best, waarvan heden de 2e af
kondiging geschiedt. 
Koenradus Arnoldus Josephus van Buu
ren geb. en won. te St. Michielsgestel en 
Adriana Johanna Habraken, geb. en won. 
in deze parochie; Gerardus van Gelder, 
geb. en won. te Oss (0. L. Vr. Onbevl. 
Ontvangen) en Elizabeth Anna van der 
Meyden 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. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
5e Zondag na Pinksteren. 
10 Juli 1949. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9 en om half 11 de hoog
mis (met volkszang). 1 De 1 e schaal gaat voor de kerk; de 2e 
voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de hoogmis Santa The
resa in de kapel van de_ Zusters Ursuli
nen; en om kwart voor 12 in de kerk 
jongens H. Familiie. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 

Vrijdag - om half 8 repetitie voor de 
zangeressen van de H. Familie voor 
meisjes. 
ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere inten
tie (G); 7 uur Ld. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
l.d. voor Adriana van Hees-Verwetering,
vanwege de Broederschap van de H. 
Rozenkrans; kwart over 9 Ld. voor Pe
trus Baayens, vanwege de Broederschap 
Boxtel-Kevelaer; half 11 de hoogmis 
tot bijzondere intentie. 
MAANDAG 11 Juli: 7 uur Ld. voor
Constant van Kleef vanwege zijn ouders; 

Mariaaltaar Ld. voor Constant van Kleef 
vanwege de demobilisatieraad; Familie
altaar I.d. voor Jacobus van Zeeland; 
Kwart voor 8 Ld. voor Wilhelmina Schel
lens-Oomen te Bergeijk overleden; zij
altaar I.m. voor Adrianus Henricus Dan
kers; half 9 I.m. voor Cornelis de Bie. 
DINSDAG 12 Juli: 7 uur Ld. voor Jo
hanna Maria Geerts-Peynen:burg; Maria- . 
altaar I.m. voor Helena Bekers-van der 
Steen; Familiealtaar Ld. voor Lies de 
Kort-van der Elst, vanwege de familie; 
kwart voor 8 l.d. voor Gertrude Goe
mans-Prins, te Haarlem overleden; zij
altaar l.m. voor Willem van Dongen; 
half 9 gez. j. voor de heer Henricus Ja
cobus van Buul. 
WOENSDAG 13 Juli: 7 uur gef. gez. j. 
voor Adriaan Verhoeven; Maria-altaar 
I.d. voor Piet Voets vanwege 'n vriend;
Familiealtaar Ld. voor de heer Jan van 
Susante, vanwege de buurt. kwart voor 
8 I.d. voor Henricus de Man en Adria
na Morlog, te Langenboom overleden; 
zijaltaar I.m. voor Christianus Kerkhofs; 
half 9 l.m. voor Frans Veroude. 
DONDERDAG 14 Juli: 7 uur gef. gez.
j. voor Adriana Verhoeven-van Rulo;
Maria-altaar l.d. voor Elisabeth van 
Pinksteren-van Nieuwburg, vanwege Le
vensverz. ,,St. Willibrord"; Familiealtaar 
l.d. voor de heer Wilhelm en mej. Oda
van Eupen; kwart voor 8 I.m. voor Jo
han van de Nosterum; z'ijaltaar I.m. voor 
Maria van Roosmalen-Smits; half 9 I.m.

• voor Maria de Louw-van Liempt.
VRIJDAG 15 Juli: 7 uur l.d. voor Cato
van de Wouw; Maria-altaar Ld. voor 
Joh. van Kasteren te Eindhoven over
leden; Familiealtaar l.j. voor Petrus van 
Eindhoven en Henrica Bekkers z.e. 
kwart voor 8 l.j. voor Petrus v. d. Aa 
en Gertruda Janssen z.e.; zijaltaar l.d. 
voor Antonius van Rooy-Peters; half 9 
1.d. voor Adriaan Kuypers.
ZATERDAG 16 Juli: 7 uur l.d. voor
Rosalia Hermes-Schüller; zijaltaar l.j. 
voor Jozefina Hoenselaar; kwart voor 8 
Ld. voor Piet Voets; zijaltaar l.d. voor 
Wilhelmus Leermakers-van Spaandonk, 
te Oisterwijk overleden; half 9 l.d. voor 
Petrus Baayens; half 10 gez. huwelijks
mis.
PAR, H. LAMBERTÛS, GEMONDE. 

5e Zondag na Pinksteren. 
10 Juli 1949. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor An
toon v. d. Akker. 
MAANDAG: half ''8 jrgt. voor Adrianus 
-v. Oirschot.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor de familie
v. Schaik.
WOENSDAG: half 8 jrgt van Accola
sina Toelen.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus Kemps. . 
VRIJDAG, half 8 jrgt. voor Adrianus
v. d. Sande en Maria de hsvr.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus
v. d. Velden.

Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Hubertus v. 
Osch. Dinsdag H. Mis voor Joanna v. 
Gestel-v. d. Oetelaar te Den Dungen 
overleden. Woensdag H. Mis voor Ma
ria van Kasteren. Donderdag H. Mis 
voor Joannes Wagenaars v.w. de buurt. 
Vrijdag H. Mis voor Joanna Wagenaars 
v.w. de buurt. Zaterdag H. Mis voor
Lamberta Geerts, proc. Roermond. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 

5e Zondag na Pinksteren. 
10 Juli 1949. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Gijsber
tus v. Beers; half 9 H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wórdt vereerd voor 
Johanna Antonetta v. ·Beers; 10 uur 
Hoogmis tot intentie van de parochianen. 
De eerste schaal is, om de rente van 
"Orion" te kunnen verzorgen, de 2e 
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 vanwege het 
personeel v. Honingzemerij "Het Zui
den" yoor Harry v. Dijk; 8 uur gez. 
mndst. voor Maria Maas v. d. Langen
berg. 's Avoryds te 8 uur vergadering 
van St. Elisabethstichting in de pastorie 
DINSDAG: 7 uur H. Mis vanwege fa
milie v. Loon voor Theodorus Huyberts; 
8 uur gez. mndst. voor Gerardus Leyten. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis van wege 
godvruchtige veremgmg H. Theresia 
voor Johanna v. Heerebeek-de Beer; 8 
uur gez. jrgt. voor Leonarda Cornelia 
Renders. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis uit dank
baarheid voor Gertruda Manders; . 8 uur 
H. Mis tot intentie van de leden der,
godvruchtige vereniging ter ere v. d. H. 
Theresia. 
VRIJDAG! 7 uur wekelijkse H. Mis voor
mevr. Maria Maas-de Werd; 8 uur gez. 
mndst. voor Maria de Punder-Huige.
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Johan
nes Willems; 8 uur H. Mis voor Cor
nelia Jacobus Beljouw-v. Kasteren. 
Biechthoren van half 3 tot 4 en van
half 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen af te sme
ken over het Gouden Priesterfeest van 
Z. H. de Paus en het H. Jaar. 
30 Dagen worden de gebeden verzocht
voor ,Lamberta Geerts-Klomp te 's Her
togenbosch; Adrianus Schelle te Tilburg; 
Petronella Boumans-v. Dijk in de parochie 
van het H. Hart te Boxtel overleden. 
In deze week is eën ieder in de gelegen
heid om banken- of Plaatsengeld te bet�
len in de sacristie ot pastorie. 
In uw gebeden wordt aanbevolen een 
zieke·, voor wie een noveen wordt g�
houden ter ere van 0. L. Vrouw van 
Lourdes. 
Het H. Sacrament des Huweliîks wen
sen te ontvangen: Joannes Theodorus 
Carolus Jereskes uit de parochie v. d. 
H. Jozef op de Heuvel te Tilburg en
Gertrudis Huberdina Meuwissen uit de
parochie van het H. Sacrament te Til
burg, waarvan heden de eerste afkon
diging geschiedt.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
hálf 7 tot 8 uur, daarna -Lof met rozen
hoedje, om het communisme af te weren
en God's zegeningen over het Gouden
Priesterfeest van Z. H. de Paus en het
Jubeljaar 1950 te mogen verkrijgen tot

U kunt zelf Brabant's Centrum 

weer per luchtpost naar Indië 
verzenden. 

Naar aanleiding van de klachten over· de 
slechte ontvangst van Brabants Centrum 
door de militairen in Indië, delen wij 
mede, dat de kranten door onze admini
stratie iedere week volgens de voor
schriften per LUCHTPOST worden 
verzonden. 
De oorzaak van de slechte· ontvangst 
moet dus liggen bij de veldpost ofwel 
in Nederland ofwel in Indië. 
Aangezien de voorschriften voor de 
verzending niet meer zo streng worden 
gehandhaafd als oorspronkelijk bepaald, 
is het mogelijk, dat de ouders zelf het 
blad in twee enveloppen per luchtpost 
verzenden. 
Ouders, die dus zelf Brabants Centrum 
naar hun zoon in Indië willen sturen, 
kunnen hiervan mededeling doen aan 
onze administratie, Molenstraat 19, en 
ontvangen dan gratis een tweede exem
plaar voor hun zoon in Indië. 

heil der wereld. 
Elders zullen twee H. Missen opgedra
gen worden, één voor Harry v. Dijk en 
één voor Theodorus Huyberts, beiden 
in Indonesië overleden. 
De zelatricen van de drie Pauselijke Mis
sie Genootschappen, van de Voortplan
ting des Geloofs, H. Kindsheid en St. 
Petrus Liefdewerk, worden uitgenodigd 
na de Hoogmis op 10 Juli in "Orion". 
Dan kunnen zij zich opgeven _voor de 
zelatricendag, na de middag in "Braa
cken" te Vught op 14 Augustus. Al deze 
zelatricen worden in Huize "Braacken" 
uitgenodigd, om de missie-belangen te 
bespreken. Daar wordt ook behandeld, 
hoe deze Missiebelangen ook in ons 
Dekenaat kunnen behartigd worden. 
Trouwe opkomst verzocht van alle zela
tricen of van haar plaatsvervangsters. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

5e Zondag na Pinksteren. 
10 Juni 1949. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Adriana de 
Beer; 8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 
10 uur z.j. voor Adriana Joh. de Laat; 
3 uur Lof.· 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Lambertlis 
v. d. Keer; half 7 l.j. voor Maria v.
Rooij; 8 uur l.j. voor Petrus Scheutjens. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Hendrica 
Lamb. v. d. Keer; half 8 l.mndst. voor 
Wed. Johanna Maria Theod. v. d. Meij
den; 8 uur I. mndst. voor Adr. v. Berkel. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Adr. v. Abeelen; half 8 I. mndst. voor 
Joh. Bakx; 8 uur 1. mndst. voor Anna 
Weymer. 
DONDERDAG: 7 uur z. rondst. voor
Joh. v. d. Sande; half 8 I. rondst. voor 
Mart. v. Drunen; 8 uur 1. mndst. voor 
Gerardina v. d. Koevering. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor de
Wed. Everdina Corn. Quinten; half 8 l.j. 
voor Ant. v. Alphen; 8 uur l.j. voor Ar
nolda Hub. v. d. Laar. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Wed. Maria Mart. v. Dijk; half 8 l.j. 
voor Maria Ant. v. Alphen; 8 uur I. j. 

. voor Adr. Goyaerts.
ZONDAG;. half 7 l.j. voor Corn. v. 
Alphen; 8 uur l.j. voor Jos. Petrus v. d. 
Velden. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Maria Jan 
Maas. Dinsdag tot Vrijdag 7 uur I.m. 
tot bijz. intentie. Zaterdag 7 uur I.m. 
voor Maria Hendr. v. d. Sande. 
Gedoopt: Theodora Catharina Gemma 
dochter van Joh. Hubers-Kokshoorn; 
Theod. Joh. Henr. Maria zoon van Pe- . 
trus v. d. Dungen-v. d. Meyden. 

Missiebus: 
Bij bruiloft van Johan v. d. Koevering
Scheutjens f 11,27. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

5e Zondag na Pinksteren. 
10 Juli 1949. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaal-collecte voor Bijz. Noden Episco
pàat en voor de nieuwe glas-in-lood
ramen. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het. Lof een lied. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
de Arme Doofstommen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
van Roosmalen-Abrahams vanwege Br. 
H. Bern., Ulecoten; half 9 H. Mis voor
Albèrtus van Ru_lo; 10 uur Hoogmis voor
de parochie.
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Anto
nia Muskens-v. Haperen, 8 uur jrgt. 
voor Marinus van Bragt. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie; 8 uur H. Mis voor Johannes 
Konings. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Anna 
Maria van Bragt-v. Zeeland, 8 uur jrgt. 
voor Antonius van den Braak. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Henrica 
van den Braak-v. Abeelen 1 8 uur H. Mis
voor Anna Schoones-v. Beljouw uit 
dankbaarheid. 
VRIJDAG: 7 uur rondst. voor Johannes· 
Cornelis Fick; 8 uur jrgt. voor de Eerw. 
Zuster Philippa van den Braak. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhel
mina Maria van den Braak; 8 uur H. Mis 
voor Anna Schoones- van Beljouw v.w. 
Br. H. Bernardus, Ulecoten. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 10 Juli. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. Deze week Don
derdag en' Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 
DINSDAG: 7 uur voor overleden fami
lie van de Nosterum-van der Linden. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor overleden 
familie van de Nosterum-van der 
Linden. 
ZATERDAG: half 8 jaargetijde voor 
Lambertus van Berkel en Antonia van 
Boxtel. 



GETROUWD: 

F. H. J. KORTENHORST 
semi-arts 

en 

FR. VAN OERLE 

De Heer en Mevrouw Kor
tenhorst-van Oerle zeggen 
mede namens wederzijdse 
ouders hartelijk dank voor de 
vele blijken van belangstelling 
bij hun huwelijk ondervonden. 
Boxtel, 7 Juli 1949. 

A.s. Zondag 10 Juli hopen
onze geliefde ouders

G. v. d. Vorstenbosch-
Hosewol 

hun 25-jarig huwelijksfeest 
te vieren. 
Dat God hen nog lang !
moge sparen is de wens van 
hun dierbare kinderen. 
Christ v. d. Vorstenbosch-

Reijnders en kind 
Martien v. d. Vorstenbosch-

v. d. Lievenogen 
A Wellerd-Vorstenbosch 
G

0

onnie en verloofde 
Riet. 
De H. Mis van dankbaar
heid zal om 10.30 worden 
opgedragen in de parochie
kerk van het H. Hart. 

Boxte_l, Merheimstraat 5. 
·-·-·-·-..,,·,.·---...,· ..........

Hiermede dank ik Leni Ver
louw-Verhagen voor de van 
haar genoten opleiding tot 
lerares in het modevak. 

H. E. VAN LIEMPD-
• v. d. BIGGELAAR

Liempde, Kerkeind A 108j. 
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� � 
� OP 17 Juli a.s. hoopt de Eerw. Overste van i
i • Duinendaal, � 
i Zr. M. François Thèrése � 
,; van het Gez. J. M. J. � 

� 
- haar Zilveren Kioosterjubilé te, vieren. i 
i Gelegenheid tot feliciteren van 2 tot 4 uur. �
� Zusters Duinendaal. -� � � 
,11u1111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111 111111111111111111111 111111111111111•,,111111111:111111111111111111f 

t Heden overleed tot onze diepe droefheid, na
tijdig voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten· 

1er Stervenden, onze inniggeliefde Echtgenoot en 
zorgzame Vader, Broer en Oom 

de Heer 
George Dirk Willem van der Krabben 

Gepensionneerd Stationchef Ned. Spoorwegen A'dam 
Echtgenoot van 

Josina Jacoba Cornelia van Sparretak 

in de ouderdom van 66 paren. 
Amsterdam: J, J. C. v. d. Krabben-v. Sparretak 

P. A. H. v. d. Krabben 
Cheribon (Java): C. A. W. v. d. Krabben 
Boxtel: Fam. v. d. Krabben, 

Amsterdam, 2 Juli 1949. 
Linnaeusstraat 223 II. 

Te koop: een prima hangklok, Gevraagd en net en' eerlijk 
keuze uit twee. M. v. d. Pasch, meisje in klein zakengezin. 
Kleinhoekje A 128a, Liempde. Adres bevragen: Molenstr. 19. 

Wegens vertrek naar elders 
ter overname aangeboden 
enige vloerkleden, tafel, SP.ie
gel, bed, enz. 
Te bevragen: Markt 10. 

Te koop: een halve hectare 
zware rogge. Kerkhof, Ton
geren 60. 
Te koop: een toom zware big
gen. C. v. d, Langenberg, 
Tongeren 73. 

Nette Werkster gevraagd, 
voor liefst 2 maal in de week. 
H. Voets, Bosscheweg 2-4,
Boxtel.

Wegens overcompleet te koop 
een zo goed als nieuwe ka
merkachel en een in goede 
staat zijnde kolen-fomuis
kachel. Te bevragen: H. v. 
Breugel. p.a. P. v. d. Meyden
van Breugel, Bosscheweg 31. 

Donderdag 28 Juli 1 
wordt in het P r o c e ss i e p a  r k op 
Duinendaal de 

6e Boxtelse Ziekendag 
gehouden voor de zieken van Boxtel, 
Liempde, Esch en Gemonde. 

Mag het Ziekendag-Comité op 
Uw medewerking rekenen ? 

Tricotagefabriek "De Zwaluw" 
vestigt te Boxtel aan de 
VAN HO RN STRAAT 34  een 
nieuwe afdeling voor de confectie 
van ondergoederen 

en vraagt voor deze af deling 

prima Naaisters en

leerling== Naaisters 
Lonen volgens C.A.O. - Aanmelden aan 
de fabriek, v. Hornstraat 34 of op het 
Arbeidsbureau, Rechterstraat 

Foto-Atelier JOS. W. DE KONING 
Korte Kerkstraat 10 Hietmede betuig ik, ook na

mens ouders en familie, mijn 
hartelijke DANK aan de Zeer 
Eerw. Heer Pastoor, Kath. 
Thuisfront, buurtbewoners en 
het Dames- en Mannenkoor, 
voor de vele blijken van be
langstelling ondervonden bij 
mijn terugkeer uit Indië. 

Te koop bij W. v. Alphen, 
Luissel 13 een V. D. L.-var
ken, 15 weken drachtig. 

Te koop bij A. de Rooy-Vis
sers, beste biggen en !-jarige 
kippen. 

Over goedkoop zal wegens vacantie GES LO Î EN gesproken •••••• zijn van 24 t.m. 30 Juli.
Damesdirectoirs vanaf 

Korp. M. H. Verhagen 
Schoolstraat A 85, Esch 

l é! koop: kinderwagen, v. o.,
en trekwagentje, zeer solide.
Zandviiet 6.

Te koop: een zo goed als 
nieuw paardentuig. Een par
tijtje eigen teelt tabak, 2 voe
derbonnen. Breukelsestr. 110. 

1.65 • 1.75 • 1.89 • 2.25 

Te koop een toom biggen Camisoles 1.97 • 2.09 • 2.75

bij Jennissen, Liempde. Fantasieschorten vanaf 3.50 

Te koop: twee prima dames- OOK IN BEDRIJFSKLEDING 
rijwielen en één herenrijwiel. hebben wij een ruime ·sortering 
Bosscheweg 24. 

vooR ·0PL E101NG Klein maar Dapper 
Lingerie, Costumière Rechterstraat 67 

en coupeuse z1E oNzE ETALAGE 

kan men zich opgeven bij 

H.E. Y, Liempd-Y, d, Biggelaar 
Kerkeind A 108 j, LIEMPDE 

Mevr. WENTHOLT-VERDIJK, 
Stationstraat Boxtel, 

vraagt tegen 1 St:ptember een 
flinke 

tweede R. K. dienstbode 
niet beneden 18 jaar. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 3'.2 

Telefoon 51'.2 
Inrichten, controleren en -. 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

AANBESTEDING 
Namens het R.K. Schoolbestuur, H. Hart-Parochie te Boxtel, 
zal ondergetekende in het 

OPENBAAR AANBESTEDEN: 
Het aanbrengen van diverse verbeteringen 
aan de R.K. Jongensschool voor L.O. ,,St. 
Aloysius-school", Mijlstraat 7 te Boxtel. 

Bestek en tekening tegen betaling van f 1'.2,50, franco per 
post f 12,75 (rest. bij de besteding f 10, - ), verkrijgbaar ten 
kantore van de architect. 
De aanbesteding vindt plaats op VRIJDAG 22 JULI, n.m. 
3 uur in 11de Ark", te Boxtel. 

G. KOESEN, Architect
Taalstraat 111, Vught.

ALBERT HEIJN 
vraagt voor spoedige indiensttreding 

'n flinke en vlotte Verkoopster 
Persoonlijk aan te melden aan het filiaal 
Stationstraat, Boxtel. 

GEVRAAGD 

Een bekwaam en net chauffeur 
Genegen ook andere werkzaamheden te verrichten. 
Z.g.g.o.z.a.t.m. Sollicitaties schriftelijk onder no. 87
bureau dezer courant.

VOOR EEN MANTEL OF JAPON 
NAAR: 

WITTEVEEN. 

•••• de zaak voor de vrouw met smaak 

Onze COLLECTIE is geweldig groot 
Onze PR IJZEN zijn geweldig laag 

RECHTERSTRAAT 18 • BOXTEL 
Ziet onze speciale étalages 

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

voor dat U op vacantie gaat 
vragen wij uw aandacht voor 

echte Zomerartikelen. 
Gebloemde katoenen stofjes p. m. 1.95 
Lava bie zijde, frisse dessins p. m. 3. 7 5 
.Pracht Imprimé io 15 mooie 

dessins en kleuren p. m. 5.96 

Polo,shirts in verschillende kleuren .. 
Poplin heren,shirts, iets aparts 1 0. 5 0 

Badmutsen 98 • 1 .45 - 1.95 
Tweka badpakken in 10-tallen 
fraaie kleuren en modellen in 

prijzen vanaf 1 2. 75

.Koop prettig en gezellig 
bij: 

BOXTEL 

Het gaat nog wel niet als vóór de oorlog 
Maar . . . toch kunnen wij de meeste 

Philips Radio's uit voorraad
leveren in prijzen f105.-, 155.-, 195.-
210,-, 230.-, 260.-, 325 ... , 345.-, 395.-. 

Ook Stofzuigers 
Ruton • Excelsior • Ritsema • Electrolux • Volta. 

Strijkijzers 
in diverse modellen in hoogglans nikkelen uitvoering 

De meest bekende Radio- en Electriclteitszaak in Boxtel 

Technisch Bureau VAN DEN BREKEL 
RECHTERSTRAAT 42, BOXTEL. 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Steeds wisselend ••••

en apart 
is onze collectie meubelen 

Dit week=end tonen wij U in onze 

etalages 

Gothieke Huiskamer 
DRESSOIR 
UITSCHUIFTAFEL 
2 FAUTEUILS 
4 STOELEN 775 

COMPLEET • -.:::::

Gothieke Slaapkamer 
TOOG LEDIKANT 
2 NACHTKASTJES 
LINNENKAST 
COMMODE 
TAFELTJE 
2 STOELEN 

COMPLEET. 595.::::: 

F.J. WITTEVEE-N 
Woninginrichting � Boxtel 

b/d KLM, Llssone, Kiosken. Giro 21tl.0OO J.27-11-48,2a1506,1257,1508 

29 JULI ZEKERE TREKKING 

LUVA-LOTEN 80 cent - te BOXTEL: coiffeur Kimpel; GEMONDE: 
cafê Verbruggen. . • 

Ook voor gebakken Vis naa_r Vos 
DAGELIJKS 

Verse Vis en Nieuwe Haring 
"" Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit 

·-v-
■

--�- VOS, Stationstr. 44 Tel. 5�7

{lj _:/JIJ _IA 'S MORGENS BESTELD 
��....... 'S AVONDS KLAAR. 

1 HORLOGE-REPARATIES l 10 een week klaarl

F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 
HORLOGERIE • OPTIEK • GOUD EN ZILVER 

Leverancier voor a 11 e Ziekenfondsen. 

Foto•A telier en Fotohandel 

VAN ELTEN 
STATIONSTRAAT 9 - BOXTEL 

Bij gelegenheid van het 25=jarig 
bestaan onzer zaak en het 1 O=iarig 
bestaan der Fotozaak geven wij van 
12 t.m. 19 Juli 

bij iedere atelier::opname een 
18 x 24 vergroting GRATIS 

En voor de amateur bij elke · 
gebrachte film hiervan 

1 Briefkaartvergroting naar 
keuze GRATIS 

12 Juli de gehele dag 
GESLOTEN 

Bosscheweg 17, Boxtel. Telefoon 479 

DE zaak met DE service. 
Wij helpen U desgewenst met een betalingsregeling, 
die aanpast aan de moeilijke tijdsomstandigheden. 

Eventueel ruilen wij Uw oude stofzuiger h1. 

DRUKKERIJ TIELEN Voor allè mogelijke reclamedrukwerk 

~ ............................. 7 
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VOO RH EEN BOXTELSCH E CO U 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  

Bij een intentie 
De Bisschop van 's-Hertogenbosch gaf dit jaar, bij gelegenheid van de Plechtige Omgang een typerende gebedsintentie. Hij vroeg de gelovigen te bidden om meer roepingen voor het religieuze leven. 
Het tekort aan Zusters en Broeders schijnt ontstellend groot te zijn, en <le gevolgen voor de katholieke gemeensch;w zullen zich meer en meer doen gevoelen door het opheffen van kloosters en het verdwijnen van de .religieuzen uit scholen, ziekenhuizen en verpleeginrictingen. 
Wat dit betekent is het best te begrijpen als men zich eens tracht voor te stellen wat voor Boxtel de gevolgen zouden zijn als onze Zusters zich zouden moeten terugtrekken. 
Dit is reeds in ,·erschillende plaatsen gebeurd en in het najaar zal een stadje in Geideriand de Zusters zien vertrekken r1it z' 'l ziekenhuis, tehuis voor ouden ,·«n da!,'en, :neisjes- en bewaarscholen. Dat de vc1 slagenheid onder de bevolking van het stadje zeer groot is laat zich begrijpen. 
Toch valt er niets aan die noodlottige maatregel te veranderen, want de Religieuze Orde, die daar haar Zusters had geplaatst toen er nog voldoende religieuzen ter beschikking waren, is door het achterwege blijven van roepingen genoodzaakt tot opheffing van het klooster. 
Ook de Orde van St. Joannes de Deo,die zich uitsluitend met de ziekenverpleging bezighoudt moest haar Broeders reeds uit enige ziekenhuizen terugtrekken en de exploitatie opgeven. 
De gebedsintentie door onze Bisschop opgegeven is dan ook zeer actueel en de gelovigen mogen er intens gevolg aan geven, niet alleen gedurende de dagen van de Omgang ter ere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, 

Gemeenteraadsvergaderi ngen 

VRIJDAG 8 JULI. 

Op de Vrijdag 8 Juli gehouden vergadering van de Raad der gemeente Boxtel werd besloten een perceel grond, gelegen nabij de in aanbouw zijnde montagewoningen en eigendom van P. G, J. de Leyer te St. Michielsgestel, aan te kopen. 
Bij de behandeling van het voorste! om een strook grond, gelegen achter Hotel Bekkers, aan de heer A. H. Bekkers te verkopen, merkte het l id Pietermans op, dat de verkoop van zo'n klein stukje grond (165 m2) wel eens bezwaarl ijk zou kunnen zijn, daar de koper geen eigenaar, doch slechts huurder is van het hotel, waarvoor het betreffende perceel is bedoeld. De voorzitter gaf dit toe en verzocht de Raad aan B. ;n W. machtiging te verlenen om te verkopen, 
wanneer blijkt dat de eigendomsverhoudingen dit mogelijk maken. 
Teneinde het uitbreidingsplan Breukelen te kunnen doorvoeren is het nodig, dat de gemeente de beschikking krijgt over een tweetal percelen grond van Adriana van der Meyden-van de Ven. Voorgesteld werd daarom deze grond te ruilen tegen de Dommelweide. Hoewel grondruil zo veel mogelijk vermeden wordt, besloot de Raad - de bedrijfsomstandigheden van betrokkene in aanmerking nemende - toch deze methode toe te passen. Het partieel uitbreidingsplan in onderdelen voor het z ,g. Konijnshol, werd zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aanvaard. Naar aanleiding van dit voorstel vroeg de voorzitter herbevestiging van de goedkeuring, die de Raad eertijds gehecht had aan de voorgestelde bouw van 2 middenstandswoningen in de Konijnshoolsedreef. Deze herbevestiging was nodig, in geval men er nog in zou slagen rijkssteun voor deze bouw te verkrijgen. 
Het voorstel tot vaststelling van een be�luit met betrekking tot de door de gen,eerne te verhuren woningen gaf he't lid De W'eyst aanleiding om een opmerkmg van informatieve aard te maken, en wel inzake sameqwoning in de gemeentewoningen. De Voorzitter kon verzekeren, dat samenwoningen nooit worden opgelegd en , ,in de gemeentewoningen slechts dan worden toegelaten, als er bijzondere motieven v<;>or aangevoerd worden. ' , . ' " , ' '  • 

, 1 i . ,rl 1 ·  i Voorts werd, besloten het Rijk te vragen om deelneming · . in he't vedeis, , ,dat uit ' de lening, die' .de gemeente aan 1de  heer P. van Rossum' heeft ,verstrekt, zou kun- , ,nen ontstriall_;- 1 ., ·1 1 1 t ,  .... ! ,, 1 l j 1 • . , - : , 1 . ! ,  
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, ,Y,l,(f� ,vaqL e , -1e1 ,7, ;, we, Qu fr� • m s J was met' 'nun voor- , ·• stèl, ah� . zï\" W.!i.' ' eeh • i11gefüld' öiMei-zoek' • ', niet', l!i.oûdbitari achtten. De Voorzitter 

maar onafgebroken en zelfs in alle bisdommen, 
Het zou niet overdreven zijn als het katholieke volk zich bezon op méér dan bidden, want het gebrek aan roepingen voor het religieuze leven moet worden opgeheven. Wij mogen ons ook wel eens afvragen of we aan het ontstaan ervan niet gemeenschappelijk schuldig zijn, \'vordt ook onder ons, katholieken, niet te veel meegewerkt om wereldse genoegens te brengen, Beijveren wij ons niet te veel op de aaneenschakeling van allerlei ontspanningen, Vereenzelvigen wij de eenvoud niet te lichtelijk met simpelheid, soberheid in levensstijl met culturele achterlijkheid, Verafgoden Ónze dagbladen niet mee om het hardst de sportmaniakkerij. Laat onze Radio tussen serieuze radiotoespraken en lichte vermakelijkheidsuitzendingen wel tijd voor bezinning. Men versta ons goed, wij zijn geen puriteinen en weten sportbeoefening enz. 
ten volle te waarderen, doch bedoelen af te vragen of door onze publiciteit niet veel wordt overdreven. Dan mag ook bedacht of onder ons het sociale begrip niet zelden meer is afgestemd op ontvangen <lan geven. En wordt bij de opvoeding in het gezin en door de instanties, die daarbuiten aan de opvoeding willen meewerken, de wederzijdse offerzin, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid-zonder-beloning wel voldoende aangekweekt? Wordt dikwijls niet teveel afgestemd op geldinzamelingen en voor wat werken betreft, de weg van de minste weerstand het liefste gevolgd. 
Nog meer zou opgenoemd kunnen worden waardoor in de loop der jaren de mentaliteit wereldser is geworden, doch dit zij voldoende als bijdrage ter overweging hoe wij allen onze kerkelijke overheid in haar zorg voor ons aller welzijn volgzaamheid kunnen tonen. 
Vullen wij de gebedsformule dan aan met ambitieuze daden en versobering. 

adviseerde daarom het voorstel van de agenda af te voeren, 
Het paviljoen Molenwijk zal volgens besluit van de Raad aan C A P. Robben verhuurd worden voor f 500,- per jaar. 
Hierbij is echter het recht om in het park te verkopen niet inbegrepen, welke uitsluiting het lid v. d ,  Krabben reden gaf er op te wijzen, dat vroeger de vol� ledige huur f 550,- en de huur zonder het bewuste recht f 450,- bedroegen. 
De voorzitter sloeg voor om aan het onderwerp "verhuur van het recht tot verkoop in het park" nog eens een afzonderlijke bespreking te wijden. 
Hierna werd het voorstel betreffende de electrificatie van Luissel in  behandeling genomen. De voorzitter sprak er zijn vreugde over uit, dat deze electrificatie na lange besprekingen eindelijk 'n agendapunt was geworden, mede door de aannemelijke voorstellen, die de PNEM gedaan had. 
Van <le aanlegkosten, die ca. f 1 25.000 zullen bedragen, zou de gemeente f 25.000 bij moeten dragen, terwijl het in de bedoeling lag om van dit laatste bedrag 85 % af te wentelen op de betrokkenen. 
Het lid P. v. d. Meyden verzekerde de Raad, dat Luissel verheugd was, dat deze zaak eindelijk in behandeling was gekomen, maar herinnerde de Voorzitter aan het onderhoud, dat B. en W. met de bewoners van Luissel had gehad en waarin de "bijdrage geraamd was op 700/0 (even later verhoogd tot 75%). 
Het feit, dat de baatbelasting nu op 85 % was bepaald, noemde hij teleurstellend voor <le 20 boeren, die in aanmerking kwamen voor aansluiting op het electrische net. De Voorzitter merkte hierbij op, wel genegen te zijn te proberen om de baatbelasting bij Geel. Staten verlaagd te krijgen, als zulks tenminste de volledige instemming had van de Raad, die wel diende te bedenken, dat deze bepaling dan vanzelfsprekend ook gold voor de nog komende gevallen. 
Daar het lid v. d. Meyden ook gesproken had over teleurgestelden, die niet onder de electrificatieregeling vielen, meende het lid v . d .  Krabben te moeten infonneren of er van te voren voldoende overleg was gepleegd met de betrokkenen. De Voorzitter kon h ierop antwoorden, dat het onmogelijk was geweest aan het plan van de PNEM te tornen. Men diende er volgens de voorzitter rekening mee te houden, dát het hier een gunst betrof, die de PNEM verleend had op grot)d van de morele , verplichting waarmee deze maatschappij zich ' na de eerste grote , toezeggingensteeds belast heeft geyoeld. , 
Het lid De Visser kon over , de · , z.g. "geste',' niet zo enthousiast zijn. Naar zijri ' ,menÎi!lg gold, het hier slechts een kostbare, aa;nleg; , waarvan ' de PNEM , straks , wel • . weer ,de  voordelen zou hebben, terwijl hij, de . bepaling, dat met '. de_, werkzaamheden op het meest geschikte tijdstip begonnen • zou worden, , wel , wati riskant vaag vond. Volgens de '-' Voorzi'tter ,kon , men ,echt!er .op een spoedige , uitvoering , �ertrouwen, terwijl de, 

aanleg niet zo rendabel w:ts als het lid De Visser \·eronderstclde, zodat men het toch als een belangrijke tegemoetkoming mag beschouwen, Het voorstel werd aangenomen, in dien verstande, dat gepoogd zal worden om de b:iatbelasting tot 75 '1/0 verlaagd te krijgen. Hierna kon de Voorzitter mededelen, dat het bouwvolume 1 949 met 20 montagewoningen was uitgebreid en dat de Van 1 - Iornstra:it naast een nieuwe bestrating ook trottoirs zal krijgen. Bij informaties was gebleken, dat voor DU\Xl-werken een basisuurloon geldt van 60 cent als "begroting", zodat men , in accoord natuurlijk hoger kan komen. Het lid De Laat merkte hierbij op,' dat de DU\Xl-werken, waar hij over gereclameerd had onder "wegenbouw" thuis hoorden, Deze zaak dient derhalve opnieuw onderzocht te worden. 
Voorts bleek uit de mededelingen, dat St, Michielsgestel niet accoord gaat met de gemeenschappelijke regeling voor het kerkdorp Gemonde, zoals die enige tijd geleden i s  voorgesteld. Besloten werd om de Kroon te vragen St. Mischielsgestel 
deze gemeenschappelijke regeling van Boxtel, Schijndel en St, Oedenrode op te leggen. 
Bij de rondvraag maakte het lid Pietermans van de gelegenheid gebruik om de medewerking van B. en W. te vragen voor het werk, dat de onderwijzers 
in samenwerking met de schoolarts, op het gebied van speelgelegenheid voor de kinderen willen gaan verrichten, Deze medewerking werd verzekerd. Het lid Oliemeulen drong aan op verfraaiing van de Nieuwstraat. Ondanks te verwachten particuliere tegenwerking zal men hiervoor blijven ijveren, Het l i <l v. d. Sande beklemtoonde dit verzoek en vroeg tevens om verbetering van de Roondsepad. Deze zal worden aangebracht, zo<lra de middelen daartoe verkrijgbaar zijn. Het lid v, d. Krabben wees op de onhoudbare toestand, die door de slechte riolering in de Ten Brinkstraat ontstaan was, De Voorzitter zag hierin weer een bewijs van de noodzaak van een geheel herzien rioleringstelsel Het lid Bekkers uit Gemonde y:·r-crr QPl v.--.rbntcrir-rr van fiet-:-p-iJ,:::ip e��n�ls ·1�·et ffcl -P . •  v.n d. Meyden. ,.D;z� laatste verzocht tevens een onderzoek in te stellen naar de al dan niet geoorloofde heffing van f 1 ,- <lie de PNEM de bezitters van een electrische weideafrastering oplegt. Het lid De Laat klaagde over de ondoelmatige verbetering van fietspaden en over de onhoudbare toestand van Dommel en Smal Water, welke echter pas zal kunnen worden opgeheven als de stuw in de Mgr. Wilmerstraat gereed is. 
Een hinderlijk obstakel vormde z,i .  de overhangende struiken op de weg in Tongeren, tussen overweg en Stinessen. De voorzitter hoopte, dat dit en passant uit de weg geruimd zou worden, als de weg naar Esch in zijn geheel verhard wordt. 
Tenslotte verzocht De Laat om de mensen, die onder de regeling ouderdomsvoorziening vallen, tegemoet te komen in de , betaling van hun ziekenfondspremies. 

DINSDAG 12 JULI. 

Dinsdag 12 Juli kwam de Raad opnieuw in vergadering bijeen ter behandeling van enkele belangrijke agendapunten, waaronder het voorstel tot :iankoop van het pand Rechterstraat 80 van de heer A. A. M, van der Eerden. Het pand, dat kon \\'Orden aangekocht voor f 22, 500,-, zal aan de Gezondheidsdienst voor Vee worden verhuurd voor f 2000,- per jaar. 
Het lid De Visser stelde de vraag of de huurtermijn van 5 jaar niet gewijzigd kon worden in een termijn van 1 0  jaar of meer, De Voorzitter antwoorcl<le, dat daartoe wel pogingen in het werk waren gesteld , doch dat deze vruchteloos waren gebleven, omdat het hoofdbestuur van de betreffende Dienst zich in geen geval langer wilde verbinden dan 5 jaar, ofschoon een blijvende vestiging toch wel in de lijn der verwachtingen lag, naar de Voorzitter mededeelde. 
Het lid Van Susante informeerde of ereen maximum bedrag geraamd was voor de nog te maken onkosten, De Voorzitter hoopte met het aanbrengen van een centrale verwanning, het te verrichten schilderwerk en nog enkele kleine wijzigin�en beneden het geraamde bedrag van f 5000,- te kunnen blijven. 
Ook het lid P. J. v. d. Mey<len sprak er zijn teleurstelling over uit, dat men geen langere huurtermijn had kunnen bedingen, wat de Voorzitter aanleiding gaf nog eens de aandacht te vestigen op de vele mogelijkheden, die aan deze koop verbonden zijn. Ook al zou de Gezondheidsdienst voor Vee na 5 jaar geen verlenging meer wensen, dan blijven er nog tal van bestemmingsmogel i jkheden, waannede het belang van Boxtel evenzeer gediend is, aldus de Voorzitter. 
Het lid v. d. Krabben vond de huur wat erg laag. De Voorzitter reageerde hierop met er op te wijzen, dat het hier een vestiging gold, die voor Boxtel van groot belang geacht mocht worden. Op een desbetreffende vraag van het l id De Laat deelde de Voorzitter mede, dat er 1 1 25 m2 grond bij de aankoop was inbegrepen. 
Hierna werden áoor~een commissie bestaande uit de raadsleden v. d .  Krabben, Pietermans en G, v. d ,  �eijden, de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht en in orde bevonden. 
Punt 7 van de agenda vermeldde een gratificatieregeling voor het gemeentepersoneel voor het jaar 1 949. Deze gratificatieregeling, die een beperking vermeldde tot de' salarissen van f 4380,en een percentage aangaf van 2 % van het genoten salaris tot een maximum van f 50,-, was voor het l id  v. d .  Krabben aanleiding om de Raad te verzoeken adhesie te betuigen met zijn voorstel om de Regering te verzoeken de grens op f 5000,- te bepalen en het maximum te laten vervallen, ook al  was succes uitgesloten. 
De Voorzitter wees er ten overvloede op, d<1t dit "vlagvertoon-zonder-meer" zou worden, terwijl de overige raadsleden er hun steun niet aan wilden geven. Hierna werd het voorstel betreffende het 

, ,Boxtels K wartierke' ' 
Vandaag een pluim voor heel Jong Boxtel. Allemaal een veer op je hoed ! Dus, jongelui, een ogenblikje? 't Is zó gebeurd. 
Eerst even een inleiding. 
Een paar avonden geleden zat ik ergensbuiten Boxtel. Ze hadden me uitgenodigd op een vergadering van "Jongeren". Doel van die vergadering was : alle Jongeren van die plaats eens een avondje bij elkaar te trommelen om ze warm te maken voor het �rote streven naar "Vernieuwing". Opkomst overweldigend ! 
Er was ook een spreker, Niet zo'n doodgewoon spreker-,,tje", hoor, Nee, noemt u hem gerust "vuurvreter". Want, meneertje, wat ging dieë mens te keer !  
Achteraf bekeken toch maar goed, dat het niet hier in Boxtel was, En dat er ook geen Boxtelsen in de zaal waren. 'k Wed, jullie hadden op hem geschoten, ,  . . . .  
Terwijl hij zijn "vuur" door d e  zaal deed spetteren, heb ik geprobeerd hem bij te houden op papier. Zo veel mogelijk aantekeningen gemaakt. Het ging dus over ,,Vernieuwing", Levens-vernieuwing. ,,Als je werkelijk niet langer meer tevreden bent met zo-de-mensen-nu-leven, dan moet . je zelf beginnen om in je eigen leven heel veel dingen anders te doen. Doe je dat niet, dan is al  dat geschreeuw om Vernieuwing "Grote Poppenkasterij". en meer niet !" 
Dat zei die mens. En da1s waar, Hie.r volRti eeH : passage uit ,z'n redevoe, ring. ' 'k Haal, letterlijk aan. Moet je eens , horen . . (En . pnderhand nadenken). 
, ,  . . , ., . , .Str�ks ·ben ·je )weer thuis: 1 Wees dan anders ithuis' tegt!nover' je Vader en Moeder, ' en tegenover · de anderen; An- , , der.s dan je , tot nu toe was. , ,,,Hoe" je  

moet zijn, dat  zeg ik  j e  niet. Dat  vóél je. Van binnen. 
Iedereen voelt, dat geld-verdienen en thuis niets afgeven, dat dat verkeerd is ! Iedereen voelt, dat thuis "kostgeld" betalen een belediging is .  Een verlaging. Een ontering van je Vader en Moeder ! Iedereen voelt, dat thuis je eigen gangetje gaan ; ze allemaal een grote mond geven ; Vader en Moeder brutaliseren en ze overal buiten laten ; weggaan wanneer je wilt, heengaan waar je wilt, thuiskomen wanneer je  wil t ;  iedereen voelt, dat <lat fout is ! 
Straks ben je thuis. (En jij zit nou thuis in  Boxtels krantje te lezen). Wat ga j i j  nou doen, . . . . . ? 
Morgen sta je wee_r -op het werk. Wordt er weer gepraat en gelald over Geloof en over Kerk. Over meisjes, over huwelijk en over moederschap. Lach en lal dan niet mee. Doe dan niet mee met de bende, Doe anders 1 
Maandag begint weer een nieuwe werkweek. Een "werk"-week !  
Wat g a  jij dan doen? Mee d e  kantjes er af lopen? Lekker niks doen? Mee kankeren? Mee je gal uitspuwen tegen je baas? Tegen al degenen die op het werk boven jou staan? Omdat zij volgens jou hun centen maar makkelijk binnen krijgen? 
Doe er niet aan mee. Denk aan je toe0 

komstkomst. En wérk ! Dan verdien je  straks de plaats waar je  staat. Dan beteken je  straks , iets op · het werk, in je vak, in het bedrijf. Dan hoef je  straks geen , ge11ade-brood te eten. ' Want • dan , kun je de kost verdienen voor jezelf en v0,0r je gezin. Dan ben jij , straks het ' leven' waard. Slechts, éne voorwaarde, • Begin nu. Begin "áNDERS", , 
Van nu a,f . aanr sta , , je  weer voor de, 

HOE IS UW NIEUW ADRES? 

Bij verhuizing doet U verstandig 

op het postkantoor enige adres

wijzigingskaartjes te halen en deze 

te zenden aan familie en ken• 
nissen. 

En vergeet dan niet ook aan onze 

administratie, Molenstraat 1 9, op 
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vangt dan Brabants Centrum 

z o n d e r onderbreking op uw 

nieuw adres. 

industrieterrein langs de spoorweg Boxtel-Gennep aan de orde gesteld. 
Doordat er vrij spoedig een begin zal worden gemaakt met de aanleg van eer provinciale weg Boxtel-Tilburg is de noodzaak om langs de spoorweg Boxtel -Gennep een industrieterrein te projecteren, komen te vervallen. Het bestaande industrieterrein, dat langs deze weg komt te liggen, zal daarom worden uitgebreid. 
De burgemeester richtte vervolgens enkele woorden van afscheid tot de leden v. d. Brand en Megens, die zich bij de gehouden verkiezingen niet herkiesbaar hadden gesteld en uit de Raad zullèn treden. De Voorzitter sprak met grote waardering over het werk, dat beide raadsleden in het belang van de gemeente hadden verricht, en deelde de Raad mede, dat het lid v. d .  Brand éen prachtige smeedijzeren kroonlamp aan <le gemeente had cadeau gedaan. Een hartelijk applaus van <le raadsleden bewees hoezeer deze de geste van de heer v. d. Brand op prijs stelden. 
De mededelingen vermeldden een ingekomen eis tot schadeloosstelling van Mevr. G. van Osch, die door een onrechtmatige daad van het gemeentebestuur in 1941 benadeeld meende te zijn. Op rechtskundig advies zal de gemeente zich hiertegen verweren. 
De Raad herbevestigde de goedkeuring, die destijds gegeven was aan de verbouwing van Je zeik.ict VZdl het ge1nc�ntehuis, De zolder zal ingericht worden als kantoor voor gemeentewerken, terwijl het arbeidsbureau beneden in het gemeentehuis gevestigd zal worden. 
Bij de Rondvraag informeerde het l id v. cl. Meijdcn of voor de verkoop van grond in het Kin<lerbosch al goedkeuring verkregen was, welke vraag bevestigend beantwoord kon worden, hoewel de uitvoering nog hangende is. 
Het l i<l De Laat verzocht om aanleg van waterleiding in de Nieuwstraat vanaf Bevers tot aan het afwateringskanaal. 
Het lid Pietermans ried aan voor de vernieuwing van het zwembad een deskundig advies in te winnen, terwijl het lid Oliemeulen bespoediging wenste in het plaatsen van banken in het wandelpark. 
Het lid v. d. Brand (Megens was afwezig) dankte de Voorzitter voor zijn waarderende woorden en sprak de hoop uit dat de gemeente Boxtel een periode van grote bloei tegemoet zou gaan. 

keuze : zeven avonden in de week uitgaan. De straat op lopen. Avond-aanavond met je meisje langs de straat zwalken, of thuis bij haar Moeder aan de tafel "hangen". Of een paar avonden in de week thuis blijven. Om wat te leren. Om één of ander diploma te halen. Om ,je te bekwamen voor je werk. Zodat je straks nóg beter het leven aan kunt. Nóg beter kunt zorgen voor haar, ,,de Moeder van morgen". En voor het gezin, waarvan jullie straks de 
Vader en Moeder zult zijn . . . . . .  " Tot zo ver de spreker van die avond. 
Wat denken jullie er van? 
Daarginds waren ze het hartroerend met hem eens. Maar ja, DIE zullen zo'n woord heel hard nodig hebben gehad. 
Een ovatie dat die mens kreeg ! 't Léek wel, of ze de zaal afbraken, Er werd geklapt met handen en voeten tegelijk. Toen kwam de spreker op mij af. 
"Pater", zei-ie, ,,hoe zoudt u er over denken om ook in Boxtel de Jongeren eens een keertje bij elkaar te trommelen? Dan wil ik graag meekomen om mijn woorden van deze avond nog eens te herhalen voor de Boxtelse Jongeren". 
Toen ik. - ,,Od11 meneer, wat zal ik zeggen? DIE WOORDEN. . . . . . DIEZELFDE WOORDEN van deze avond? BIJ ONS IN BOXTEL. .  . . . . ? Zou dat wel nodig zijn . . . . . .  ?" 
- , O", zei-ie, ,,dus bij jullie in Boxtel hoeft zoiets niet meer gezegd te worden. 
Daar weten ze dat allemàal wel !" 
- ,,Juist me11eer. Onze Jongeren "weten'' h eel goe'd. l;:n ze · ,,doen" · het goed. 
Bij ons in Boxtel hoeven DIE woordenniet meer gezegd te worden !" 
Toen d;aaide hij zich met �en ruk om. 
,,Hou doe!' 
Ik zei' : , ,Ho� ddè'." • ' ' 

1 . r: · · • , • · ! , , ,. · , P, . Venant(us Verweerde AA. 
, MLssiehtri5 "St. Theresia", 

/ 



Historische Verrekijker 
PERIKELEN 

VAN DE WATERSTAND 
ROND BOXTEL 

De waterstandkundige toestand -van 
Boxtel heeft in vroeger tijden steeds 
werd toen nog ten zeerste beïnvloed door 
werd toen nog ten zeerste beïvloed door 
de watermolens op de Dommel en het 
Smalwater, waardoor het water dikwijls 
kunstmatig op een hoger peil moest wor
den gehouden, dan wel strookte met de 
belangen der aangelanden. 
Aan pogingen om hierin verbetering te 
brengen heeft het nooit ontbroken. 
Dezer dagen kwam ons een stuk in 
handen uit den jare 1827, dat berust 
in het provinciaal archief, waarin - over 

verschillende zaken met betrekking tot 
de afwatering van dit gebied, in ver
band met de watermolens, wordt ge
handeld. Het betreft hier een rapport 
van de toenmalige burgemeester van 
Boxtel Jonkheer Abraham Florentius 
Speelman van Wulverhorst. 
Burgemeester Speelman was in 1811 
Hendrik van der Voort als maire opge
volgd. Bij het einde van de Franse tijd 
heeft Speelman de burgemeesterlijke 
waardigheid behouden, tot aan zijn 
overlijden in het jaar 1840. 
Hoewel, wij over zijn persoonlijkheid 
en karakter slecht zijn ingelicht kan dit 
wel gezegd worden dat Burgemeester 
Speelman een zeer ijverig en bekwaam 
magistraat is geweest: de bewijzen zijner 
werkzaamheid liggen als het ware in 
het gemeente-archief opgestapeld. 
In het rapport is allereerst vastgelegd 
ln,e het stellen van het peil bij de mo
lens op_ de Dommel geschiedde. 
Hier volgt de letterlijke tekst: 

Bij het stellen van den Pegel werd 
het volgende in acht genomen: 
Een kleine weide, bij het kasteel van 
Stapelen alhier gelegen, en aan den 
Heer van Boxtel toebehorende, is 
altijd en wordt nog gehouden voor . 
het laagste der landerijen onder Box
tel boven de sluis der watermolens 
gelegen. Zoodra men nu den Pegel 
wilde stellen, wierd op deze weide 
een persoon geplaatst, belast met op 
de rijzing van het water te letten, 
de schutdeuren der sluis en molèn 
werden gesloten, en eene commissie 
uit het bestuur der gemeente wagte 
op de plaats, .waar dé pegel gesteld 
moest worden, het oogenblik af, dat 

gemelde persoon door een schot het 
sein gaf, dat het water tot op 
eenige duimen beneden die weide 
was gewassen,· akdan wierden op 
twee plaatsen spijkers in de 
schoeijingen geslagen gelijk met het 
water en hierna den pegel tér ge
lijker hoogte gesteld. 

Voorts vernemen we dat de watermolen 
te Boxtel in perioden van windstilte, 
als dus de windmolens bezwaarlijk kon
den malen uitkomst bood, niet alleen 
voor de b�woners der naburige kleine 
gemeenten maar ook voor de brood
bakkers van Den Bosch, die dan ge
noodzaakt waren "hun graan alhier ter 
molen te brengen in belangrijke kwan
titeiten". 
Hielden zulke perioden met weinig 
wind lang aan dan kwamen zelfs karren 
met graan uit de grensdorpen der na
burige provincie Antwerpen - te dien 
tijde waren, onder Koning Willem I de 

Noordelijke en de Zuidelijke Neder
landen in één staat verenigd _,__ om van 

de met waterkracht gedreven Boxtelse 
molen gebruik te maken. 
De Burgemeester stelt dan dat het bed 
van alle rivieren zich van jaar tot jaar 
verhoogt en is dat ergens waar, dan 

heeft dit vooral plaats in de Dommel 
en "principaal" bij de benedenmolens 
te Boxtel: er zijn zandbergen ontstaan 
op plaatsen, waar vóór 15 jaar met een 

vaarboom van 5 ellen geen grond te 
vinden was en, zo vervolgt het rapport, 
men behoeft in de zomer slechts de ri
vier langs te gaan tot Heult toe om 
zich van deze zo sterke verzanding te 
overtuigen. " 
Bij de minste toevloed van het boven
water wordt het water bij de molens 
opgestuwd, kan niet aflopen, de mole
naar is genoodzaakt de sluis te trekken 
en de molens te laten stilstaan. 
Een en ander berokkent groot nadeel 
aan de molenaar en aan de eigenaren 

van de weilanden beneden de mole115. 
Deze lage weilanden toch staan dan 
midden in de zomer onder water met 
het gevolg dat het gras totaal is be
dorven. 
Verlaagt men de zomerpegel dan heeft 
het water niet meer de nodige kracht 

cp de raderen en de grote molen moet 
dan een groot deel van het jaar stilstaan 

tot ongerief dergenen die van heinde 

en verre met hun graan ter molen plegen 

te komen. 

De "Gewone" Kinderziekten l 
• ,,Bent U vroeger wel eens ziek ge
weest?", dat is een vraag die de dokter 
meermalen stelt. ,,Alleen de gewone 
kinderziekten", dat is hetgeen hij daar
op dan herhaaldelijk ten antwoord krijgt. 
Wat zijn dat, de "ge,vone" kinderziek
ten? Angina (keelontsteking), otitis 
media (middenoorontsteking) en pyelitis 
(nierbekkenontsteking), ziekten die bij 
kinderen veelvuldig voorkomen, worden 
daar niet mee bedoeld. 
Men heeft hier steeds de besmettelijke 
kinderziekten op het oog; gerangschikt 

naar de ernst en te beginnen met de 

meest onschuldige: waterpokken, rode
hond, mazelen, roodvonk, kinkhoest en 
diphterie. 
Iedereen maakt in zijn jeugd één of 
meer van deze ziekten door en omdat 
t•r voor ieder van deze ziekten, wan
neer men ze eenmaal heeft gehad, in 
het verdere leven meestal een onvat
baarheid blijft bestaan, worden zij zel
den bij volwassenen waargenomen en 
doen zij zich aan. ons voor als typische 
kinderziekten. 
In dit antwoord: ,,alleen de gewone 
kinderziekten" ligt stilzwijgend nog
mèer besloten. Meestal kan men daar 

immers tevens in beluisteren: ,,ik zeg 
dat nu omdat u 't zo nadrukkelijk 
vraagt, maar belangrijk vind ik 't niet 

en u waarschijnlijk ook niet". 
Nu is het waar, dat waterpokken· en 
rode hond zeer onschuldige en daar
mee onbelangrijke ziekten zijn, dat
zelfde kan men echter van kinkhoest
en diphterie zek_er niet zeggen. Boven
dien zijn al deze ziekten zeer belang
rijk voor de ouders op het tijdstip, dat 
een van hun kinderen zulk een ziekte 

heeft. De grote bezorgdheid en de
voortdurende ongerustheid, die men dan 
steeds weer bij vader en moeder waar
neemt is dan ook de aanleiding deze 
"gewone" ziekten eens gezamenlijk en 
in onderling verband te bespreken. 
Bij waterpokken zit het kind onder de 

blaasjes. Deze verdwijnen vrij spoedig 
en ook van het littekentje, dat er aan
vankelijk van ieder blaasje overblijft is 
na niet al te lange tijd niets meer over. 
Rode hond, mazelen en roodvonk gaan 
ook met een huiduitslag gepaard. 
Bij deze ziekten zijn dat echter rode 

vlekken en al naar de plaats, de kleur, 
de uitbreiding en de nevenverschijnselen 
zal de dokter zijn diagnose stellen. 
Bij waterpokken en rode hond behoeft 
men wel nauwelijks ongerust te zijn;
vaak voelen de kinderen zich hierbii in 
't geheel niet ziek en in vele gevallen 
is er geen reden om hen in bed te 

houden. 
GEVAAR VOOR 
LONGONTSTEKING 

Anders is het met mazelen en rood
vonk. Daarbij zijn vrijwel alle kinderen 

de eerste dagen flink ziek. De ernst van 

de ziekte is echter sterk afhankelijk van 
het karakter der epidemie. Er zijn name
lijk jaren dat men vrijwel alle patiëntjes 
met mazelen of roodvonk voorspoedig 
ziet genezen, terwijl in andere jaren 
het verloop tamelijk kwaadaardig kan
zijn. Bij deze ziekten kunnen onaan
gename complicatie's optreden en ook 
de aard en de veelvuldigheid van deze
verwikkelingen ziet men per epidemie 
wisselen. Bij mazelen is de gevreesde 
complicatie: longontsteking. Het al of 
niet optreden daarvan hebben we voor 
een deel nog zelf in de hand, want of 
het zieke kind no� eens kou vat is een 

kwestie van verpleging. De soms bij 
roodvonk optredende oorontstekingen, 
hartgebreken en nierontstekingen kun
nen wij minder goed voorkomen. Door 
het vroegtijdig instellen van de juiste 
behandeling heeft het kind de beste 

kansen in het latere leven geen schade
lijke gevolgen van- deze dingen te 
ondervinden. 
De kinderziekten worden overgebracht 

van kind op ki� en daarom doen zij 
hun intrede in het gezin meestàl dan 
wanneer het oudste kind naar school 
gaat. De jongere broertjes en zusjes 
krijgen deze ziekten dan meestal ook. 
Het is niet gunstig, wanneer de kin
deren op al te jonge leeftijd deze in
fectieziekten doormaken, omdat hun 
weerstand dan nog - niet zo groot is. 
Te vermijden is het meestal niet. Hier
bij is het goed om te weten, dat maze
len en roodvonk bij kinderen die jonger 

dan zes maanden zijn praktisch niet 

voorkomen. Zuigelingen zijn. echter 
zeer vatbaar voor kinkhoest en diphterie 
en deze ziekten verlopen bij hen 
meestal zeer ernstig. Daarom mag de 

moeder, die in het �raambed roodvonk 
krijgt haar kindje aan de borst houden, 
maar wanneer er diphterie of kinkhoest 
in 't gezin is, moeten er strenge maat
regelen worden getroffen. Het is dan 
aan te bevelen het kleintje tijdelijk 
ergens anders onder dak te brengen. 
Kinkhoest is gekenmerkt door ernstige 

hoestaanvallen, die met heftige be
nauwdheid gepaard gaan, diphterie is 
een bepaalde vorm van keelontsteking, 
die tot de zeer ernstige ziekten gere
kend moet worden. Voor deze beide 
ziekten heeft het alle. zin de kinderen 
langs kunstmatige weg onvatbaar te 
laten maken. Voor de diphterie levert 
dat geen enkel probleem op, de inspui
tingen zijn niet alleen ongevaarlijk, de 

onvatbaarheid blijft geruime tijd bestaan. 
De op deze wijze verkregen onvatbaar
heid voor kinkhoest duurt echter maar 
korte tijd, daarom kan men hiermee 
het beste wachten tot er kinkhoest in 

de buurt is en er dus daadwerkelijk ge
vaar dreigt. 

Plaatselijk Nieuws 
RECEPTIE 
ZILVEREN KLOOSTERJUBILEUM. 
Bij gelegenheid van ·f1áar zïiveren kloos
terjubileum zal Moeder Françoise Thé
rèse, van de Zusters J. M. J. op Dui
nendaal, Zondag 17 Juli van 2 tot 4 uur 
recipiëren in het Liefdehuis. 
KAJOTTERS OP! 
Ook de Boxtelse Kajotters nemen Zon
dag 17 Juli deel aan het Diocesane Ka
jottersfeest in Oss, de stad die- haar 
530 jarig bestaan viert. De deelnemers 
gelieven zich om 9 uur v.m. in "De 

Kajuit" te verzamelen. Vandaar zal de 
bus naar Oss vertrekken. 
BOND VAN HET H. HART 
(St. Petrusparochie) 
In de loop van de volgende week zullen 
de volgende HH. Missen geschieden 
voor onze overleden leden: Maria van 
Boxtel-Leermakers, Christina van Dies
sen, Petrus Laus, Christina v. d. Heu
vel, Elisabeth Peeters-Maas, Adriana v. 
Heumen-Timmermans en Anna van 
Liempdt. Voor de juiste datum willen 
wij de familieleden verwijzen naar de 
kerkberichten van onze parochie. 

BELANGRIJK BERICHT VOOR 
DE PLEEGOUDERS VAN 
FRANSE KINDEREN. 
Terugkeer naar ouders bepaald. 
Maandag 18 Juli a.s. zullen de Franse 
kinderen naar hun ouders terugkeren. 
Allen moeten om 7 uur 's morgens in de 
3de klas wachtkamer op het station aan
wezig zijn. 

Bagage: 
Bij de medische keuring heeft ieder kind 
'n blauwe (Nîmes) of grijze (Nancy) 
label gekregen die aan de bagage be, 
vestigd moet worden. Voor meerdere 

koffers of dozen gelieven de pleeg
ouders labels bij i:e halen op Molen
straat 12, alhier, Zondag a.s. tussen 11 
en 12 uur, daar het anders bijna onmo
gelijk is de bagage voor de diverse plaat
sen te sorteren. 
Het brood voor Maandag tot Dinsdag
middag 12.45 uur moet apart worden 
ingepakt. Men wordt verzocht geen 
eieren voor beleg te gebruiken. Ook 
moet ieder kind 'n beker bij zich heb
ben. (Deze natuurlijk niet in de koffer). 
Voor drinken hoeft niet gezorgd te wor
den. De pleegouders wordt aangera
den de kinderen oude kleren aan te 

doen, daar zij door de 30 uren lange 
treinr!!iS nogal vuil worden. 
Voor de aankomst in hun woonplaatsen 

worden de kinderen in de trein door 
de leidster gewassen en omgekleed. Leg 
dus de kleren die zij dan aan moeten 
doen BOVEN OP in de koffers. 
Voor nadere inlichtingen: 

?i>ndag tussen 11 en 12 uur bij mej. J.
Smits, Molenstraat 12, alhier. 

OUDEN-VAN-DAGEN-DAG 
TE ORGANISEREN DOOR 
BOXTEL VOORUIT. 
Zoals velen zich zullen herinneren was 
het vóór de oorlog gebruikelijk dat jaar
lijks door Boxtel Vooruit een ouden-van
dagen-dag werd georganiseerd. Door de 
oorlog en de -moeilijke omstandigheden 
in de eerste jaren na de oorlog is deze 

traditie onderbroken moeten worden. 
Het bestuur van Boxtel Vooruit heeft 
gemeend dat het thans weer mogelijk is 
aan onze behoeftige ouden van dagen 
een aangename middag te bezorgen en 
hen te laten genieten van een heerlijke 

autotocht en het daarbij behorende 
feestelijk onthaal. 
We willen onze oudjes weer eens voor 
een middag uit hun dagelijkse sleur ha
len en hen volop laten genieten. 
Daartoe hebben we echter de medewer
king nodig van Boxtels ingezetenen. 
Binnen enkele dagen zullen we op de 
Dames- en Heren-autobezitters een be
roep doen om hun auto voor dit doel 
één middag beschikbaar te stellen én 
aan de Boxtelse neringdoenden, als bak
kers, slagers, winkeliers enz. enz. 
broodjes, vlees, kaas, snoepgoed, siga
ren en sigaretten te verstrekken. De niet 
neringdoenden zouden hun penningske 
kunnen bijdragen voor de koffietafel op 
de plaats waarheen de tocht ons voeren 
zal, en die spoedig nader bekend ge
maakt zal worden. 
Wanneer iedá-een een weinig helpt, dan 
zal de voorgenomen tocht voor de oud
jes kunnen plaats hebben en wij menen 
er van ?vertuigd te zijn, dat ons beroep 
op de ingezetenen niet tevergeefs zijn 
zal. 
De tocht is reeds vastgesteld op Dinsdag 
2 Augustus. • 
Aan dit uitstapje kunnen deelnemen 

ouden van dagen, zowel mannen als 
vrouwen van circa 70 jaar of ouder 
echter alleen die mensen wier omstan'. 
digheden zó zijn, dat zij 

1

zich zelf nooit 
eens iets extra's kunnen veroorloven 
Ouden van dagen. die het maken van 
een dergelijk pleizierreisje zelf best kun
nen betalen, komen niet in aanmerking. 
Op Dinsdag 19 Juli a.s. van 4 tbt 6 uur 
is er gelegenheid zich aan te melden 
voor het medemaken van deze toch in 
de concertzaal van Hotel Riche. Enkele 

bestuursleden van Boxtel Vooruit zullen 
daar aanwezig zijn om de namen te 

.noteren. Het bewijs, dat men aan de 
tocht kan deelnemen wordt echter niet 
direct mede uitgereikt, doch kan op een 
nader te bepalen datum en plaats wor
den afgehaald. 
Men leze daarom goed de verdere 

mededelingen over deze tocht. 

BEKRONING. 
G. v. d. Leur, leerling van de R. K.
Schilderschool "St. Lucas" te Boxtel, 
behaalde op de tentoonstelling "Schilders 
vragen uw aandacht", die op 12, 13 en 
14 Juli te Utrecht werd gehouden de 
eerste prijs (zilveren St. Lucas-medaille). 
Een fraai resultaat ! 

V ARKENSFOKDAG N.L. en V.D.L. 
Voor de varkensfokdag, die op 2 Sep
tember te Eindhoven gehouden zal wor
den, kunnen enkele geselecteerde zeu
gen en loopvarkens worden opgegeven. 
Voor bijzonderheden verwijzen wij naar 
de advertentie in dit blad. 

HULDIGING ST. PETRUS 
EN ST. CECILIA. 
Was het jubileum van de R.K. Zang
vereniging St. Petrus en St. Cecilia ge
vierd met een Groot Nationaal Zang
concours, de huldiging van de jubilaris
sen en jubilaressen was tot nadere 

datum uitgesteld. 
Maandagavond kwamen voltallig Bestuur 
en alle leden bijeen in de danstent van 

Paashuis geplaatst bij café van Berkel. 
Na een kort welkomstwoord van de 
voorzitter, de Heer Ch. van Susante, 
begon het feest met een kleine verster
king van de inwendige mens. 
Aansluitend vond de huldiging plaats. 
Allereerst werd de Heer Jac. Driessen, 
Directeur van beide verenigingen in het 
zonnetje gezet. Hij is de man geweest 
en is het nog, die dit koor gemaakt heeft 
tot wat het nu is. De gestadige voor
uitgang, de succesvolle klim van de laag
ste regionen naar de hoogste is vooral 

aan hem te danken. Als blijk van waar
dering werd hem een geschenk onder 
couvert aangeboden. Daarop volgden ge
lukwensen aan de Heren Jan, Marinus 
en Bart Peijnenburg, J. Smits, A. Doe
vendans, K. Hulskens, W. de Kort en 
A. v. d. Meijden, die allen reeds zolang
lid zijn, als hun koor bestaat. Er werd 
hun een klein cadeautje overhandigd. 
De dames Dora en Adrie de Laat, Mien 
Strijbosch en R. Zijlemans, die gedu
rende 10 jaar lid zijn van St. Cecilia, 
kwamen toen aan de beurt en ontvingen 
uit de handen van de voorzitter een
fles Eau de Cologne. De Heer J. Peij• 
nenburg dankte het Bestuur namens alle 

gehuldigden en sprak de wens uit, dat 
het Bestuur van thans de kans mocht 
vinden om ziin overkoepelende functie, 
waarin het leiding geeft maar daarnaast 
ook voorbeeld en stuwkracht, nog lang 
zal monen vervullen. Met al0emene 
stemmen werd vervolgens de Heer J. 
Ruys aan het Bestuur toegevoegd. 
In gezellig samenzijn werd de vereni
gingsband verstevigd. Het werd een 
feest van sfeer en plezier. 

VOOR DE MISSIE. 
Bij de uitvaart van Elisabeth Schapen
donk-v. d. Staak werd door Marie v. d. 
Bruggen f 13,17 opgehaald voor de 
missie van Pater Meulendijk. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 5 Juli tot en met 11 Juli 1949. 
GEBOREN: Anna M. dochter van M. 
Heesakkers en A. M. Kuipers - Wil
helmina J. dochter van H: W. v. d. 
Schoot en J. v. Grinsven - Peter H. W. 
M. zoon van tt. W. C. van Elten en 

P. C. C. van Kessel - Theodorus P. 
zoon van L. A. v. d. Langenberg en E. 
J. v. d. Steen � Frederik Th. P. M. M. 
zoon van J. A. J. v. d. Boomen en M. J. 
C. Volkeri. 
ONDERTROUWD: Gerardus van Kas
teren en Elisabeth van den Besselaar -
Michiel A. Roovers en Johanna van 
Kessel. 
GEHUWD: Frederik H. J. Kortenhörst 

en Francina J. M. van Oerle. 
OVERLEDEN: Elisabeth P. van der 
Staak, oud 63 jaren, echtgenote van P. 
J. Schapendonk. 

SPORT-NIEUWS 

ST. PAÖLUS SPORTPARK. 
In de Nieuwstraat, achter het St. Pau
lus Jeugdhuis, klinkt reeds geruime tijd 
het lied van de arbeid. Avond in, avond 
uit en elke vrije Zaterdagmiddag werkt 

een legertje "Boxtel"-mannen aan de 

algehele vernieuwing en verfraaiing van 

het St. Paulus Sportpark. 
Het werk vordert snel en ofschoon men 
nog ver verwijderd is van de voltooiing, 
laat het zich toch aanzien, dat de plan
nen bij de opening van het nieuwe sei
zoen verwezenlijkt zullen zijn. De beide 
sportterreinen zijn nagenoeg gereed en 

vragen alleen nog maar een zorgvuldig 
onderhoud van de prachtige grasmat, 
waaromheen een ijzeren afrastering is 
aangebracht. 
Als de 6 lichtmasten geplaatst zijn, zul
len alle handen vrij zijn gekomen voor 
het bouwen van een kleine onoverdekte 

tribune, waarmee men echter reeds in 
volle gang is. 
Waarsc_hijnlijk zullen straks de kleed
kamers nog een grondige beurt krijgen, 
evenals het St. Paulus Jeugdhuis, dat 
men weer een nieuw en beter aanzien 

wil geven. Wanneer de plannen voor 

een stijlvolle stenen toegangspoort met 
- ingebouwde loketten, bij de betreffende 

instanties genade vinden, zullen ook 
deze uitgevoerd worden. Voorts zal de 

omgeving van de sportvelden nog ver-

Gesprek van Vanavond. 

Een devaluatie· van de gulden zou in de 
samenleving van ingrijpende betekenis 
zijn, maar erger is, dat "het "penningske 
der weduwe" in het kader der liefdadig• 
heid is gedevalueerd. 
Hadden die penningskes vroeger nog als 
"vele kleintjes" verdienste, nu er voor 
allerlei "liefdadige" en gemeenschappe
lijke doeleinden zovéél geld nodig is, 
heeft het penningske geen waarde meer. 
? ? ? ? ? ? ? ? 
Ja, ja, goed begrijpen, in de ogen der 
"mensen", want "de Meester", die altijd 
nog aan de ingang van de tempel bij de 
offerkist zit, blijft Zijn eigen maatstaf 
aanleggen. 
'Ik geloof tenminste niet, dat Hij voor 
diverse vormen van "liefdadigheid" ook 
maar de minste waardering heeft, zelfs 
niet al steken "sociale" instellingen er 
de loftrompet over! 
Om een voorbeeld te noemen! De stich
ting "Het vierde Prinsenkind" die zich 
ten doel stelt aan kinderen, wier vader 
door de oorlog is omgekomen, een va
cantie te verschaffen, voert' onder de 
titel "Klaver vier" een actie voor 
vacantieonderdak voor die kindertjes bij 
particulieren. 
En die actie heeft, volgens de laatste 
berichten, goed succes opgeleverd, 
want...... - let op lezer - ,,steeds 
meer kinderloze echtparen werden be
reid gevonden een oorlogsslachtoffertje 
te adopteren - aan te nemen, betekent 
dit geleerde woord - à raison - weer 
zo'n vreemde uitdrukking - van f 25,-
per week. 
Wat zegje me daar nu van, beste lezer! 
Is me dat even liefdadigheid. 
Ja, u wist het nog niet op welke manier 
men de liefdadigheid zo al kan betrach
ten, hé. 
Moet je bij diè kinderloze echtparen 
komen ! 
Die doen pas een duit in het zakje! 

fraaid worden door een rijke beplanting. 
Men ziet: De plannen wijzen erop, dat 
,,Boxtel" in ·h.et nieuwe seizoen 'n zeld
zaam mooi sportparlè • tot haar beschik-
king krijgt. . 
Wat we tot nu toe gezien hebben, heeft 
althans onze oprechte bewondering, te
meer omdat het werk gedragen wordt 
door een bewonderenswaardige club
liefde. 

O.D.C.-JUNIOREN. 
Alle spelers van 12 jaar en ouders, die in
de nieuwe competitie willen uitkomen, 
kunnen van nu af een pasfoto, voorzien
van hun naam, inleveren. Jongens van 
wie geen foto wordt ontvangen zullen 
niet mee kunnen spelen. Wie vorig jaar
al 'n legitimatiekaart had, hoeft geen 
foto meer in te leveren. 

-o-

Nog niet alle shirts werden tot op heden 
ingeleverd. Willen de achterblijvers daar 
alsnog voor zorgen? 

-o-

Het À-elftal komt Zondag a.s. voor het 
laatst in het veld op het Concordia-ter
rein in Den Bosch. Deelgenomen wordt 
aan hèt bekertournooi van de A-klasse. 
ODC A is ingedeel bij BW A en Zwa• 
luw A en speelt haar eerste wedstrijd 
om kwart voor twee. 

-o-

De wijkcompetitie wordt Zaterdag om 
4 uur • voortgezet met: 
Gemeentewoningen-Osch & v. Leeu• 
wenstraat; Molenstraat-v. Hornstraat. 

Ervaringen van een schoolarts 
XXII. 

De voorbehoeding tegen diphtherie is 
een vaccinatie, dat wil zeggen een toe
diening van de ziektekiem zelf in ver
zwakte mate en ongevaarlijke vorm. 
Door deze vaccinatie of inenting wor-

. den in het lichaam afweerstoffen bereid, 
die bij een mogelijke echte infectie door 
de betreffende ziektekiem van het begin 

af een uitbreken van de zièkte voor
komen. 
Deze vaccinatie tegen diphtherie is een 
eenvoudige ingreep en bestaat uit en
kele inspuitiugen, enige weken na elkaar. 
Ziek worden de kinderen er niet ,.;an ; 
zij krijgen hoogstens een plaatselijke 

lichte zwelling, die ·steeds absoluut onge
vaarlijk is. 
\'{-'�1111.eer kan deze vaccinatie nu ge-
5chicdcn? 
Het spreekt •:an zcli-, dat zij moet wor
den toegediend, alvorens besmetting van 

het kind heeft plaats gehad. De besmet
ting door diphtherie kan zelfs de pasge
borene al treffen; daarom moet de vac'

cinatie bij het gezonde kind zo vroeg
tijdig mogelijk geschieden. Als een ge
schikte tijd wordt het einde van het 
eerste levensjaar genomen. In ieder ge
val behoort het kind te zijn gevaccineerd 
vóór het naar school gaat. 
Heeft de vaccinatie in een eerste serie 

van inspuitingen (soms tweemaal, 
meestal driemaal als één serie) plaats 
gehad, dan behoort daarna op regelma
tige tijden de vaccinatie herhaald te 

worden met één enkele inspuiting. 
De schoolarts heeft dus eigenlijk slechts 
te maken met de vervolg-inspuitingen. 
Helaas moet hij ondervinden, dat er van 
de vaccinatie tegen diphtherie vóór de 
schooltijd weinig of niets terecht is ge
komen. Het vorig jaar zijn • alle 
schoolgaande kinderen in mijn district 
gevaccineerd en gerevaccineerd tegen 
diphtherie, terwijl er tevens gelegen
heid is gegeven tot vaccinatie van de no_g 
niet naar school gaande kinderen: 
Wel ondervindt de schoolarts, dat er 
nog steeds kinderen aan diphtherie 
overlijden. De ervaring leert, dat onver-

wacht zich plotseling echter epidemieën 
van gevaarlijke diphtherie vertonen. Dan 
is het te laat om deze epidemia te voor
komen. Voorkomen is alleen mogelijk, 
indien in tijden van rust de vaccinatie 
over een geheel gebied systematisch 
wordt uitgevoerd. 
Als alle ouders nu eens de overtuiging 
van alle medici aanvaarden en hun 
kleine kinderen tegen diphtherie laten 
vaccineren, dan wordt er een- J:weevou
dig resultaat bereikt. 
Ten eerste is het vrijwel uitgesloten, dat 
een gevaccineerd kind bij een besmet
ting nog ernstig ziek wordt aan diph
therie. U kunt dus uw eigen kind be
schermen tegen diphtherie. 
Ten tweede krijgt de diphtherie geen 
kans meer tot een epidemische verbrei
di% in een gebied, waarin alle kinderen 
gevaccineerd zijn. Ieder kind, dat gev�c
cineerd wordt, helpt als het ware zich 
zelf, maar wordt tegelijk geholpen door 
de vaccinatie van alle andere kinderen. 
Het is toch wel zeer te betreuren, dat 
de vaccinatie tegen diphtherie geen ge
woonte is geworden. Het is daarom zo 
jammer, omdat met zekerheid om de zo• 
veel jaren een epidemische uitbreiding 
verwacht moet worden, indien niet ge• 
vaccineerd is. 
En ten slotte is het nog eens jammer, als 
het niet gebeurt, omdat de vaccinatie 
tegen diphtherie beslist ongevaarlijk is. 
Groter!- kinderen en kleuters zijn wel 
eens bang voor het prikje, maar heus 
de medicus gebruikt een hele fijne naald, 
die geen. pijn doet; het is allemaal angst! 
Kleinere kindertjes zijn nog niet bang, 
voelen ook geen pijn van het prikje en 
daarom ouders, laat uw eenjarigen in
enten 'tegen diphtherie. Bij tijdelijke 
ziekte kan er immers uitgesteld worden. 
Het zou allemaal zo heel eenvoudig 
kunnen gaan als er algehele samenwer
king is van alle instanties. De kleine 
kindertjes zouden net als kabouters de 
grote mensen wel eens kunnen aankla
gen, die alle eenvoudige dingen soms 
zo geweldig ingewikkeld kunnen maken. 

J. B. DEELEN. 



Kleine Weetjes 

EEN WARME SIDDERING 
VAART DOOR DE AARDE. 

Volgens geophysici van het Califomia 
lnstitute of Technology zijn vulkanen 
wellicht de reusachtige veiligheidsklep
pen van de aarde, die de ongelooflijke 
hoeveelheden warmte, die door aard
bevingen veroorzaakt worden, afvoeren. 
Vulkanen vindt men voornamelijk in die 
streken, waar hoge bergen naast diepe 
zeetroggen voorkomen en waar aard
bevingen en vloedgolven vrij normale 
natuurverschijnselen zijn. 

hebben beginnen de wonden van de 
breuk langs elkaar te glijden en hij dit 
langs elkaar schuiven treden trillingen 
op, die de aarde in heftige beweging 
brengen, zo heftig, dat de aardkorst 
zelfs in de een eind verder gelegen kust
gebieden scheurt. Het zeewater wordt 
hierbij zo sterk in beweging gebracht, 
dat er reusachtige vloedgolven ontstaan, 
die heinde en ver eilanden en kuststeden 
teisteren. 

bevindt - zich een toestand aan het 
ontwikkelen is, die tot een aardbeving 
zal leiden. 

De San Andreas-breuk is een van de 
drie voornaamste barsten in de aard
korst onder de Stille Zuidzee. De Cali
fornische geleerden zijn het er onlangs 
over eens geworden, dat er nog twee 
andere bestaan - een tegenover de 
Westkust van Zuid-Amerika en een, 
die ongeveer van Samoa naar Nieuw
Zeeland loopt. Vroeger werden deze 
als een serie kleine breuken en niet als 
twee grote doorlopende scheuren be
schouwd. 

- Europa, de Oostkust van de Verenigde
Staten, Canada en Zuid-Amerika - zijn
in dat opzicht gunstiger gelegen. De
bodem van de Atlantische Oce·aan ver
toont tussen Europa en Amerika geen
diepe troggen. Aardbevingen, vloed
golven en vulkanen komen in dit gebied
practisch niet voor.

echter met het gedurende de laatste 
week plaatselijk sterker optreden van 
larven, is het, indien de weeromstandig
heden hiervoor gunstig blijven, te ver
wachten, dat de besmetting zal toe
nemen. 
Wanneer de nodige bestrijdingsmaatre
gelen dan achterwege blijven, gaan de in 
1948 bereikte resultaten ongetwijfeld 
weer teniet. Bij deze aardbevingen ontwikkelen zich 

geweldige hoeveelheden warmte, zoveel 
warmte, dat, in letterlijke zin des woords, 
er zelfs hele bergen van zouden kunnen 
smelten, aldus verklaart Dr. Hugo Be
nioff, een van de geophysici van de 
bovengenoemde instelling in Californië. 
Door deze hitte wordt de gesmolten 
lava gevormd, welke bij vulkanische uit
barstingen uit de aarde te voorschijn 
komt. 

Voor de Landbouwers De Plantenziektenkundige Dienst wijst 
er daarom de aardappeltelers met klem 
op, vóór de oogstwerkzaamheden be
ginnen, nogmaals het aardappelgewas 
aan een orondige inspectie te onder
werpen, en waar een aantasting wordt 
waargenomen, ook al is deze gering, 
tot bespuiting of bestuiving over te gaan. 
Deze behandeling dient grondig en 
nauwgezet te worden uitgevoerd. 
Houders van volkstuinen en andere 
particulieren wordt eveneens met nadruk 
aangeraden, vóór de vacantie, hun per
ceeltjes onder handen te nemen. 

BESTRIJDING 

Hoge bergen met daarnaast diepe 
oceaantroggen komen op vele plaatsen 
voor, aldus deze geleerden. Het samen
gaan van beide is vooral in het gebied 
van de Stille Zuidzee zeer opvallend -
in het Zuidelijke deel van de Pacific, 
bij de kust van Zuid-Amerika, in Indo
nesië langs de kusten van Japan en 
Siberië en langs de Aleoeten. Het ver
schijnsel doet zich evenees voor bij de 
Caraïbische Golf en in West-Indië. 

VAN DE COLORADOKEVER 

Nogmaals: grondige inspectie 
van het aardappelgewas. • De geophysici verklaren, dat waar hoge

bergen en diepe zeetroggen naast elkaar
liggen gewoonlijk reusachtige barsten -of
scheuren in de aardkorst voorkomen.
Deze scheuren zijn soms duizenden kilo
meters lang. Langs deze scheuren is de
aarde voortdurend in beweging - de
ene kant wordt voortdurend verder naar
boven geperst en de andere kant zakt
onophoudelijk. Als deze krachten en
spanningen een zekere hoogte bereikt

De bewoners van Californië interesseren 
zich bijzonder voor aardbevingen, omdat 
de resultaten van hun onderzoekingen 
erop wijzen, dat er langs de San Andreas
breuk - een grote barst in de aardkorst, 
die zich dicht bij de Californische kust De gebieden om de Atlantische Oceaan 

Dank zij de krachtige bestrijding van de 
Coloradokever in 1948 en de gunstige 
weersomstandigheden van het vorige 
seizoen en dit voorjaar, zijn in het Zui
den-, Midden- en Oosten van ons land 
nog betrekkelijk weinig larven van de 
Coloradokever waargenomen. In verband 

Vandaag begint onze HALF JAARLIJKSE OPRUIMING 
Enorme koopjes in-MEUBELEN 

en WONINGTEXTIEL 

� J. Wïttevu� w 
RECHTERSTRAAT22- BOXTEL 

Maria M. van y_egchel 
en DOKTER WENTHOLT Vo Or Rijwielreparatie stevige Boerenjongen gevraagd, Leeft.15-171,

Afwez.,g 
om te worden opgeleid voor alle looierljwerkzaamheden 

Hentices M. van Roosmalen 
_geven hiermede kennis van hun 
voorgenomen huwelijk, waar
van de voltrekking zal plaats 
hebben op Donderdag 28 Juli 
in de parochiekerk van het 
H. Hart, om 9.30 uur.

naar Willem v. Rooij 
van 17 Juli tot 24 Juli Bosscheweg 96 - Boxtel Aanmelden bij: A. J, M. VAN ELK, Leder- en Lederwarenfabriek

Burgakker 16 - Boxtel 

Breukelsestraat 78. 
Boxtel, Julianastraat 29.
Bij deze betuigen wij onze 
hartelijke dank voor de vele 
blijken van belangstelling, die 
wij bij ons Gouden Huwelijks
feest mochten ondervinden. 
In het bijzonder danken wij 
de buurtschap voor versiering, 
cadeau, enz., en de Boxtelse 
Harmonieën en Zangvereni
·gingen voor de gebrachte
serenades.

H. v. Erp-Vlamings.
Kleinderliempde 13.

Te koop : een patij dakpan
nen en drie dakramen. 
Bosscheweg 39. 

Te koop: een guste zeug, 
een toom beste biggen en 
éénjarige legkippen bij A. de 
Rooy-Vissers, Lennisheuvel 113 

Te koop bij L. v. Hommel,
A 69 Esch, witte _ leghorns,
10 weken oud. 

Te koop bij G. Vogels, Klein-
- -derliempde 20, een toom
beste biggen en 'n vaarskalf.

Waarneming: 
Dokter v. GROENINGEN, 

letters A - H. 
Dokter KLUYTMANS, 

letters I - P. 
Dokter HOEK, 

letters Q - Z. 

BEKENDMAKING 
Leden van de Varkensfokver. 
N.L. - V.D.L. worden op 't 
volgende attent gemaakt:
Op 2 Sept. a.s. zal op de grote
tentoonstelling in Eindhoven
een varkensfokdag worden ge
houden. Op deze fokdag kun
nen enige goede zeugen en
loopvarkens boven het half
jaar worden ingezonden.
Opgave kan geschieden tot
uiterlijk Zondag 17 Juli bij
de Secr. van uw vereniging.

Namens het Bestuur: 
F. J. HELMER, Secr. 

Mevr. Kluytmans•Mertens 
MARKT 6 

vraagt per 1 September 

F 1inke Dienstbode 
voor dag en nacht 

Directiekeet 

't ANKER 
vanaf Zaterdag 

gedurende 14 dagen 
bij aankoop van 

een fles heerlllke wijn à f 2.25 

een fles Limonadesiroop 
van f 1.- voor 25 cent. 
Bij aankoop van elke 500 
gram Margarine, Boter, Vet 
en Kaas 

1 lolly gratis. 

De fijnste Koekjes 
45 cent per 250 gram. 

Hebt U ons heerlijk ?
St. LUCIA■IJS al eens 
geprobeerd 
En is U ook al bekend 
met onze fijnste 

VLEESWAREN ■ 
Ook steeds v oorradig: 
Heerlijk gekoelde Slagroom 

't ANKER 

C. de J ong:::van Kempen
Van Hornstraat 12.

Te koop: een toom beste
biggen V.D.L. gemerkt stam
boek.
A. Verhoeven, Mijlstraat 30.

TE KOOP, 3X4 m., 
dubbelwandig, zo goed 
als nieuw. BrieYen of 

Te koop: een guste zeug en bevragen: Molenstraat 19 

twee gemerkte driften G.Y. 
bij G. v. Oirschot, B 25 Esch. 

DE BESTE BELEGGING 
.... WOR uw GELD EN BONNEN.-: 

Herplaatst. 
Te koop: een zo goed als 
nieuw paardentuig, een par
tijtje eigenteelt tabak, 2 
voedertonnen. 

Breukelsestraat 110. 

Te koop: een toom beste 
G.Y. biggen bij Meeuwissen, 
Lennisheuvel 89. 

Biedt zich aan een naaister 

Speciaal voor warme dagen 

STROHOEDEN 
POLO HEMDEN 
wit en gekleurd. 

VI RT EX Heren-interlock 

H. v. Eijck-de Louw

ICAAS 
van 

a.c.vas

voor alle mogelijk werk, thuis. Breukelsestraat 42 
STATIONSSTRAAT 44 •TEl.527 
Voor Koos en �:S 

Te bevragen Molenstraat 19. -------------'-------------

Een eikenhouten tafel te koop, 
in goede staat. Zandvliet 14. 

Te koop: een veertien weken 
dragend varken G.Y., eerste 
worp. Wed. G. Schellekens, 
Onrooi 15. 

Te koop : een toom zware 
biggen, waaronder gemerkt 
·voor stamboek bij J. de Bie,
Roond 8.

Te koop: 6 arbeiderswoningen,
in prima staat, met ongeveer
1 ha bouw- en weiland.
Bevragen Molenstraat 19.

Te koop: een Spaniel, oud 5
maanden.
Adres: Eindhovenseweg 35.

Er is nog gelegenheid een per
ceel rogge te maaien, en nog
te koop een handwasmachine
aan billijke prijs, bij Jacobs,
Kleinderliempde 26.

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

Attent.Ie ' Om vele teleurstellingen 
• te voorkomen 

is onze vacantie 
UITGESTELD tot 14 Aug. 

Foto-Atelier JOS. W. DE KONING 
KORTE KERKSTRAAT 1 0. 

• In onze moderne speciaalzaak

IN PARFUMERIEËN 
steeds voorradig alle soorten

Eau de Cologne's, Parfums 

en Toiletartikelen 

Parfumerie M.}. �d.BROEK 
• BREUKELSESTRAAT 34 • BOXTEL f 

Aanmeldingsuren: Zaterdag 16 Juli van 9 tot 1 2 uur 

Maatcostuum ! 
Doet Uw keuze uit onze 
grote collectie 

prima stoffen. 
Vóór Boxtel kermis heeft 
U dan nog een prima 
costuum, voor weinig geld. 

Wendt U zich tot onze 
agent: W. Vermeulen 

Breukelsestraat 108 
Boxtel 

DOYENS* 
Als U goed gekleed wilt gaan 

LIESHOUT • Heuvel A 14 • Telefoon 277 K 4992 

'.k�#i9î,·":r1/1♦f•fflti 
lloofclprijs ieder t.w. f 10.000, Autorijden, Huls, Veestapel, 
Prachtprijzen w.o. Koeien f 5000, Paarden f ISOOO. Verdere 
waarden/ 2000 / 1000 f 500 enz. Radio's, Rijwielen-Solex, Bruyn

.:ccl-keulrnns en -Parket, Bontma,itels, zilvervossen, Stofzuigers, 

•teislrips, velerlei waardebonnen. M.v.J. 6-10-482al506,lli07,1608 

Laatste Luva Loten 60 cent bij nav. adressen 1

�M 
LUVA-LOTEN 60 cent - te BOXTEL: coiffeur Kimpel; GEMONuE 
café Verbruggen. 

Rookt kwaliteit vol geur �n smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Het gaat nog wel niet als,vóór de oorlog 
M a a r . . . toch kunnen wij de meeste

Philips Radio's uit voorraad

leveren in prijzen fl0-5.-, 155.-, 195.-
210 -, 230.-, 260.-, 325.-, 345.-, 395.-.

Ook Stofzuigers 
Ruton • Excelsior• Ritsema • Electrolux • Volta. 

Strijkijzers 
in diverse modellen in hoogglans nikkelen uitvoering
De meest bekende Radio- en Electrlclteltszaak In Boxtel 

Technisch Bureau VAN OEN BREKEL 
RECHTERSTRAAT 42, BOXTEL. 

SPAAR UW OGEN 
met een ZONNEBRIL van 

F. P. v. Langen, Stationstr. �2 
Lev e r anc ier v o o r  ALLE Z ie k enfo n dsen 

Het ideaal van elke huisvrouw 

Gero Zilmela, 
door en door vlekvrij 

Aardige kleine cadeaux van f 2.25- 2.90- 4.25 

Zilmeta cassettes voor 6 personen 
vanaf f 36.90 tot f 67.55. 

Steeds een grote Gero collectie op 

een Gero stand in de zaak. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier • Horloger Bos3cheweg /0 

EDAH 
GEEFT DEZE WEEK 

BIJ AANKOOP VAN 

ELKE 250 GRAM 

KOPPIE 

100 
GRAM 

KOEKJES\ 

. . .. 

}� 

-

r.iI ,t •• ••••••• • •••••• • ;.<t • ••••••••• 1, ........ .. 

� iftJo'IU

1 
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Onze grote Seizoen-opruin,ing 
begint a.s. - Maandagmiddé:lg 18 Juli, om 2 uur 

_ IN AL ONZE AFDELINGEN TEGEN .... 

SPOTPRIJZEN EN .... ZONDER PUNT-EN 

Op_ alle verdere goederen �uiten de opruiming geven wij 10 °/0 KORTING 

F J W I T T E V E E N , S 
Manufacturen en Confectiebedrijf

■ ■ • Rechterstraat 18 - BOXTEL

Positie�Corsetten 

Buikbanden 

Elastiekenkousen enz. 
Iedere vrouw stelt prijs op een goed zittend 
corset of een • goed passende buikband 

Aan de zorg die bij ons besteed wordt 
voor go e d e  p a sv o rm, hebben wij het 
grote succes van onze verkoop te danken 

DROGISTERIJ "DE VIJZEL" 
MARKT 8 , BOXTEL 

Koopt Uw Philips Radio bij VAN BOXTEL 
in prijzen vanaf f 105.- tot f 580.-

oE • zAAK met de bekende Philips Service

BOSSCHEWEG 17 - BOXTEL - TELEFOON 479 

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

Ta 

<Dit fraaie 
7heetrommeltje 

gevuld met 2 pakjes à 100 gram 

1Jouwe &gberts 
THEE 

TIJDELIJK VERKRIJG BAAR Prijs: f 2.38 
Inclusief inhoud 

-------

1 Vier Dagen!! 1
1 Enorme Opruiming 1
1 vanaf Vrijdag 15 Juli 1 

1 
-

Bij 1 

1 :13ooutduct 1 

1 m� . 1 

1 
fantastisch lage prijze� ·I

van 75 cent 

1
1.95 - 4.95 - 7.50 - 9.951
Kousen en sokken zonder punten 

1 
tegen 

�
terk verminderde prijzen. 

1 

1 Z I e E ta I a g e ! ! 1
-------

Nieuwe wekkers met garantie 
uit voorraad leverbaar zeer voordelig 

1 HORLOGE-REPARATIES! in een week klaar 1 
F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 
HORLOGERIE• OPTIEK• GOUD EN ZILVER 

DEZE EEK 

ZONDER PUNTEN 
Bij: 

Firma A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK 
STATIONSTRAAT 43, BOXTEL 



Bijlage 

!J3c:a&mt's Centaun, 
No. 242 - 15 JULI 1949 

Distributie=Nieuws 
OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 17 Juli 
tot en met 30 Juli 1949. 
Elk der volgende bonnen geeft recht 
op het kopen van: 
Voedingsmiddelenkaarten 905 

221 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees 
222 Vlees (A, B) 300 gram vlees 
223 Vlees (D) 100 gram vlees 
226 Algemeen (A, B) 200 gram kaas 

of 250 gram korstloze kaas. 
227 Algemeen (A, B) 125 gram koffie 
232 Algemeen (B) 200 gram kaas of 

250 gram korstloze kaas. 
234 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas. 
(De letters achter de bonnummers ge
ven de kaarten aan, waarop de betref-
fende bonnen voorkomen). 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 908 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen, gemerkt met de 
letter S. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 15 Juli a.s. worden gebruikt. 
De bonnen 205, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 215, 216, 217, 218 en 219 (Al
gemeen der bonkaarten voor voedings
middelen kunnen vernietigd worden. 

Postzegelverzamelaars 

DE NIEUWE KONINGINNEZEGELS. 
t-,1aandag, 11 Juli a.s., zullen als eerste 
m de reeks van de nieuwe postzegels 
met beeltenis van H. M. Koningin Ju
liana de 10 cents- (goud-oker) en f 1,-
zegel (rood) verschijnen. De overige 
waarden zullen geleidelijk volgen. 
Deze serie zal de beeltenis van H. M. 
en face dragen, op een donker fond, 
waarin zijn uitgespaard monogrammen 
J. R. met een kroon erboven. Bij de 
zegels van f 1,- tot en met f 10,- is 
het fond opgebouwd uit een fijn netwerk 
van elkaar kruisende lijnen. 
De verkoop van de zegels zal geschie
den, voor zover de voorraad van de 
overeenkomstige waarden van de tegen
woordige uitgiften zal zijn uitgeput. 
Voor verzamelaars zullen evenwel op 
hun verzoek de nieuwe zegels, voorzo
ver zij zijn verschenen, verkrijgbaar zijn. 

POSTZEGELS "VERGEET HEN NIET" 
Van 1 Aug. t.e.m. 30 September a.s. zul
len bijzondere postzegels worden uitge
geven met een toeslag boven de fran
keerwaarde, die gelijkelijk ten goede zal 
komen aan: Het Nederlandse Rode 
Kruis, ,,Stichting Nederland helpt Indië" 
en de N.I.W.I.N. 
De zegels zullen een afbeelding dragen 
van een bruine en een blanke hand die 
zich uitstrekken naar een zonneblo;m 
De waarden en de kleuren, waarin de 
zegels zullen verschijnen, zijn de vol
gende: 

2 cent + 
6 cent +

10 cent +
30 cent +

3 cent, 
4 cent, 
5 cent, 

10 cent, 

grijs 
roodbruin 
blauw 
donkerbruin 

Twee nieuwe vindingen 
Twee nieuwe vindingen in de ge
neeskunde zullen waarschijnlijk bin
nenkort toepassing kunnen vinden 
om de mensheid te beschermen tegen 
t.b.c. en tegen doofheid. Wij vonden 
dr. H. W. Scalongne bereid over bei
de vindingen iets naders te vertellen. 

1. KUNSTMATIGE BESMETTING
TEGEN T.B.C. 

Door een bepaalde tuberkelbacil steeds 
weer op een nieuwe voedingsbodem van 
ossengal en glycerine te enten, is het 
de Franse onderzoekers Calmette en 
Guerin destijds gelukt na 230 van zulke 
passahe's een tuberkelbacillenstam met 
afwijkende eigenschappen te verkrijgen. 
Zij beschreven deze stam als "avirulent 
et non tuberculigène", waarmee zij be
doelden, dat de door hen gekweekte ba
cil voor de mens geen gevaar opleverde, 
Daar het bekend was, dat iemand, die 
eenmaal een tuberculeuse infectie heeft 
doorgemaakt, voor zijn verdere leven 
een verhoogde weerstand tegen tuber
culose heeft, ligt het voor de hand, dat 
men heeft overwogen of het niet mo
gelijk zou zijn een verhoogde weerstand 
tegen tuberculose op te wekken door 
een kunstmatige infectie met de Bacillus
Calmette-Guerin. 
Sedert dien heeft de prophylactische 
toediening van culturen van deze bacil 
,B.C.G.) een vrij uitgebreide toepassing 
ge\\fnden, ook in ons land. 
Sinàs jaren wordt met goed gevolg aan 
alle zuigelingen die in een tuberculeus 
milieu worden geboren, in de eerste 
levensdagen B.C.G. met de melk toege
diend. 
In de dagbladen heeft men onlangs kun
nen lezen, dat, naar aanleiding van on
derzoekingen in Scandinavische landen, 
thans ook in Nederland het verplegend 
personeel van verschillende grote zie
keninrichtingen voorzover noodzakelijk, 
met B.C.G. zal worden behandeld, om 

daarmee het gevaar van besmetting voor 
de verpleegden te verminderen. 

2. OPERATIE TEGEN DOOFHEID.
Reeds in de vorige eeuw werd gepro
beerd erfelijke doofheid door operatie 
te genezen. Deze pogingen werden wel 
eens met succes bekroond, maar het 
resultaat was niet blijvend; bovendien 
beschikte de oogarts toen nog niet over 
voldoende middelen om complicatie's 
tengevolge van infectie van het operatie
terrein uit te sluiten. 
Thans is het evenwel mogelijk in bijna 
80 % der gevallen de lijders aan erfe
lijke cloofhcicl van hun kwaal af te hel
pen door een chirurgische ingreep. 
De oorzaak van de aandoening ligt in 
de verminderde mogelijkheid van bewe
gen van de stijgbeugel, d.i. het gehoor
beentje, dat in het ovale venster past en 
de geluidstrillingen via deze opening 
moet overbrengen op de daarachter ae
legen vloeistof van het inwendioe oor" 
Het principe van de operatie �an L�m
pert bestaat nu in het maken van een 
nieuw ovaal venster en uitschakelen van 
de stijgbeugel. De geluidstrillingen wor
den clan voortaan onmiddellijk van het 
trommelvlies af_ op de nieuwe opening
overgebrilcht, die met een stukje kraak
been gevuld is, op dezelfde wijze als 
een fles met een kurk afgesloten wordt. 
1-!et kraakbeentje kan zich in de ope
rnng heen en weer bewegen en in tril
ling komen. Het klinkt allemaal vrij 
eenvoudig, maar de operatie vereist een 
buitengewoon grote handvaardigheid. 
Bovendien zijn de afmetingen van het 
gehoororgaan zo gering, dat de opera
teur met een microscoop moet werken. 
De infectie, die in het oor zo licht van 
de keelholte uit kan optreden (langs de 
buis van Eustachius), wordt bestreden 
door het toedienen van penicilline. 

Van het Missiefront 
DE MISSIE OP SOEMBA. 

In Waiteboela, een kampong in het 
landschap Laora in West-Soemba is 
het centrum van de Nederlandse 
Missie op Soemba gevestigd. Er staat 
een aantal gebouwen, waartoe een 
school, een internaat, een rijstpellerij1 

en een pastorie behoren, die met 
hun muren van grote, witte natuur
stenen en tegelgalerijen een wat 
middeleeuwse indruk maken. Vier 
priesters en een broeder werken hier 
sinds jaren aan de uitbreiding van 
het Christendom onder de heidense 
Soembanese bevolking. 

Reeds in de laatste decennia van de vo
rige eeuw was er op Soemba een kleine 
Missie van Jezuïeten, die evenwel, na 
e�n arbeid van tien jaren, in 1898 het 
eiland weer verliet, naar verluidt door 
personeelsgebrek, slechte verbindingen 
en het ontbreken van "ke manan". Met 

de ongeveer duizend Katholieken onder 
de bevolking werd contact gehouden 
door tournees van het nabijgelegen Flo
res. Eerst dertig jaren later, in 1929, 
keerde op verzoek van de Katholieken 
die hun geloof waren trouw gebleven' 
een priester terug. Aanvankelijk bracht 
de vestiging van de Missie enige moei
lijkhedei:i met zich mee omdat Soemba 
eigenlijk in zijn geheel ·een Zendingsge
bied was. 
De Missie verkreeg echter toestemming 
haar arbeid in het landschap Laora te 
beginnen en later eveneens voor de 
landschappen Kodi en Wadjewa. Bij het 
uitbreken van de oorlog in 1942, werk
ten in het Missiegebied vier priesters en 
een broeder. Naast de Hoofdstatie in 
Waiteboela was er een bijstatie in Hom
ba Karipit in het landschap Kodi verre
zen. In Waiteboela waren de fundamen
ten gelegd voor een kerk. Het aantal 
Katholieken bedroeg 3.500. Er waren 10 
volksscholen met driejarige cursus èn 
een Vervolgschool met tweejarige cursus. 
Gedurende de Japanse bezetting werd 
het personeel in kampen op Zuid-Cele
bes geïnterneerd. Eerst in het begin De
cember 1945 keerden de pastoors en de 
broeder in hun Missie terug. Zij vónden 
de gebouwen beschadigd, de inventaris 
en de administratie verdwenen, de scho
len gesloten en sommigen verbrand en 
het Katholicisme enigs�ins verlopen! 
In Augustus 1946 kwam de Missie pas 
weer goed op dreef. De scholen die in 
handen van het B. B. waren geweest, 
werden door de Missie heropend, thans 
met subsidies van de Regering. Voor
dien moest de Missie geheel zelf haar 
schoolwezen onderhouden. 
Thans, in 1949, bedraagt het aantal scho
len 13, waarvan 9 scholen met 3-4-
jarige cursus, een sekolah Rendah van 
6 klassen en nog drie z.g. wilde scho
len, die geen subsidie ontvangen. Het 
aantal leerlingen bedraagt 1700 en het 
aantal leerkrachten 29. Het aantal Ka
tholieken bedraagt 4.500. 
Zeer grote moeilijkheden ondervindt de 
Missie door het gebrek aan leer
materiaal. Sinds drie jaren ontving zij 
niet één zending schriften, pennen, pot
loden, inkt, etc. 
Daarnaast is er een tekort aan perso
neel, vooral aan Missiezusters, die hun 
arbeid .onder de Soembanese vrouwen 
moeten verrichten. 
Zoals overal: het gaat om mensen, in 
casu Zusters en om .. . . . .  geld, _want ook 
zonder dit kan de Missie van Waite
boela, die slechts een rijstpellerij en een 
kudde Bengaals vee als bron van inkom
sten heeft, niet bestaan!!! 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt op-

gedr�_gen voor het geestelijk en tijdelijk
welz11n van de parochie 
Vandaag gaat ï"n alle HH. Missen de 
tweede schaal voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in 
de milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur lof met rozen
hoeclie. Maandagavond om half 8 Maria
congregatie. Donderdagavond om 7 uur 
Lof met rozenhoedje. Vrijdagavond om 
half 9 H. Familie. 
Zaterc\aq is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Donen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt_ voor Adrianus van Zeeland: ·z.a. 
gel. mndst. voor Maria van Boxtel-Leer
makers, H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Petronella v. d. Laak-�. cl Koeverino. 
om half 8 gel. H. Mis voo� Cornelis �'. 
Kessel v.w. de R.K Gildebondsharmonie; 

. z.a. r,c-1. H. Mis voor Johanna van Ha-
mond-Hoffmans v.w. de verenioino 
..Reka", J-1. Hartaltaar gel. J-1. Mis ��; 
Elisabeth Schapendonk-v. cl. Staak v.w. 
de godvruchtige vereniging der H. The
resia; om half 9 gez. mndst. voor Jo
hanna Smits-Zevens; om half 8 Maria
conQren-atie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt, voor Franciscus van Zeelind; z.a. 
geJ. mndst. voor Petrus van Zaaien; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendricus 
van Aarle; om half 8 gel. H. Mis voor 
Jo Bergman v.w. het personeel van de 
Raad van Arbeid; z.a. gel. H. Mis voor 
Maria van Boxtel-Leennakers v.w. de 
Bond van het H. Hart; H. Hartaltaar • 
gel. H. Mis voor Christina van Diessen 
v.w. de Bond van het H. Hart; om half 
9 gez. irgt. voor Johanna Theuwkens
van Diik. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Martina van Zeeland; 
z.a. gel. irgt. voor Johannes v. d. Heu
vel; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Ge
rarda Verdonk; om half 8 gel. H. Mis 
voor onze jongens in Indië v.w. Maria's 
Biddend Leger; z.a. gel. mndst. voor 
Anna van der Hal-Spaan; H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Antonius Brussel ers; om 
half 9 gel. H. Mis voor Georges van 
der Krabben. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Petrus Buddemever • z a 
gel. mndst. voor Josephus van der 'La;r: 
H. 1-Iartaltaar gel. H. Mis voor Hen'.
drica van Beurden-Verwetering v.w. echt
genoot en kinderen; om half 8 gel. mndst 
t;>or Petronella van der La�k-van cl� 
1<..oevermg; z.a. gel. H. Mis voor Mar
tinus Giesbers; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Cornelis van Kessel v.w. de 
buurt; om half 9 gel. H. Mis voor Henri 
Weyers; om 7 uur Lof met rozen
hoedie. 
VR]JDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Frederica . Looijmans-Peeters; z.a. 
gel. H. Mis voor Jan van Deursen• H 
Hj"lrtaltaar gel. H. Mis voor Jose�hu� 
van der Laar v.w. de kinderen; om half 



8 gel. H. Mis voor Johannes Wagenaars 
te Gemonde overleden; z.a. gel. 1-l. Mis 
voor Christina van den Heuvel vanwege 
de Bond van het H. Hart; H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Gerardus van der Ligt; 
om half 9 gel. H. Mis voor Jo Bergman. 
v.w. Ooms en Tantes; om half 9 H. 
Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst voor Wilhelmina v. d. Anker
Brand�; z.a. gel. nmdst. voor Christina
van Diessen; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Wilhelmus Traa v.w. de klein
kinderen; om half 8 gel. H. Mis voor 
Elizabeth Peeters-Maas v.w. de Bond 
van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor 
Adriana van Neumen-Timmermans v.w. 
de Bond van het H. Hart; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Anna van Liempdt 
v.w. de Bond van het 1--f. Hart; om half 
9 gel. H. Mis voor Petrus Laus v.w. 
de Bond van het H. Hart; om half 10 
huwelijksmis. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagelijks een H. Mis tot bizondere in
tentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hendricus Adrianus van 
den Broek geb. en won. in deze parochie 
en Henrica Catharina v. cl. Langenberg 
geb. te St. Oedenrode en won. in deze 
parochie, waarvan heden de eerste af
kondiging geschiedt. 
Gerardus van Kasteren geb. te Gemonde 
en won. in deze parochie en Elizabeth 
van de Besselaar geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de tweede af
kondiging geschiedt. 
Petrus Gerardus Heerkens geb. en won. 
in deze parochie en Johanna Maria 
Koopmans geb. te Heesch en won. in 
deze parochie; Franciscus Henricus 
Geerts geb. en won. te Boxtel en Jo
hanna Catharina de Wit geb. en won. 
te Best; Jacobus Johannes v. Eekelen 
geb. te Wouw en won. in deze parochie 
en Paulina Johanna Verhagen geb. en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de derde afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
i, gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
µ;;stoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
6e Zondag na Pinksteren. 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9, en om half 11 de hoogmis. 
Onder de H. Missen van 7 en 8 uur 
Algemene H. Communie voor de leden 
van de H. Familie van Moeders en Ge
huwde Vrouwen. 
De eerste schaal gaat voor de arme doof
stommen; de tweede voor de Bijzondere 
Noden; en op deze 3e Zondag van de 
maand wordt buiten aan de kerk gecol
lecteerd voor het Katholiek Thuisfront. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen in 
Indonesië. 
Dinsdag - Feestdag van de H. Vincen
tius a Paula (1581-1660). Hij werd in 

1729 zalig, in 1737 heilig verklaard, en 
in 1885 verheven tot Patroon van alle 
liefdewerken. De naar hem genoemde St. 
Vincentius Vereniging is ontstaan te 
Parijs in 1833. Boxtel heeft sinds 1849 
haar St. Vincentius Vereniging. 
Vrijdag - des avonds om half 8 H. 
Familie voor de meisjes; om half 9 H. 
Familie voor, de mannen. 
Zondag 17 Juli van 10 tot 12 en van 
5 tot 7 uur is er gelegenheid tot het aan
geven van nieuwe kinderen voor de 
Kleuterschool der Ursulinen. Ingang 
poort Kloosterdwarsstraat. Voor een rus
tig verloop van de eerste schooldag ge
lieve men nu reeds het schoolgeld te 
voldoen bij aangifte. Voorlopig· komen 
alléén in aanmerking de kinderen, die 
vóór 1 October 4 jaar worden. 
ZONDAG: 6 uur !.cl. tot zekere inten
tie (B); 7 uur Ld. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
!.cl. voor Henricus van der Meyden, 
vanwege de Broederschap van het H. 
Hart; kwart over 9 Ld. voor een over

ledene (G); half 11 hoogmis voor een 
overledene (N). 
MAANDAG 18 Juli: 7 uur Ld. voor An
tonius van Rooy-Peters; Maria-altaar Ld. 
voor Jan Hazen berg; Familiealtaar I.m. 
voor Wilhelmus Joannes van Eindhoven; 
kwart voor 8 l.j. voor Anna Stams-van 
Beers; zijaltaar I.m. voor Adriana Rade
makers-Peynenburg; half 9 l.j. voor de 
heer Alphons v. cl. Brekel. 
DINSDAG 19 Juli: 7 uur gef. l.j. voor 

\X/ilhelmus van der Linden; Maria-altaar 
!.cl. voor Piet van Pinksteren, vanwege 
zijn verloofde; Familiealtaar !.cl. voor 
Lies de Kort-van der Elst vanwege de 
familie; kwart voor 8 !.cl. voor Gertru
dis Goemans-Prins te Haarlem overle
den; zijaltaar !.cl. voor Elisabeth Scha
pendonk-v. cl. Staak, parochie St. Petrus 
overleden; half 9 !.cl. voor Anna Doe
vendans-van Grinsven. 
WOENSDAG, 20 Juli: 7 uur 1.d. voor 
Piet Baayens; Mariaaltaar I.m. voor 
Henricus van Drunen; Familiealtaar !.cl. 
voor Elisabeth v. Pinksteren-van Nieuw
burg; kwart voor 8 I.m. voor Henricus 
Johannes Rooyakkers; zijaltaar I.m. v. 

1-lenricus van der Meijden; half 9 I.m. 
voor Petronella Boumans-van Dijk. 
DONDERDAG, 21 Juli: 7 uur I.m. v. 
Piet Baayens; Ma,-iaaltaar !.cl. voor de 
overleden familie van Eert-van Eind
hoven; Familiealtaar Ld. voor Cornelis 
de Bie; kwart voor 8 l.j. voor Wilhelmus 
van der Linden-de Bie; zijaltaar l.j. v. 
Cornelia van der Linden-de Bie; half 9
l.d. voor Jan van der Aa en Wilhelm.
de zoon.
VRIJDAG, 22 Juli: 7 uur pl. I.m. voor
Adriaan Kuypers; Mariaaltaar 1.d. voor 
Truus Mand ers, parochie H. Theresia
overleden; Familiealtaar l.d. voor Ma
thilde Smits, parochie H. Petrus over
leden; kwart voor 8 l.d. voor Helena
Bekers-van der Steen, v.w. de buurt; 
zijaltaar Ld. voor Josina van Grinsven
van Grinsven, v.w. de buurt; half 9

l.d. voor Cornelis de Bie, v.w. de klein
kinderen. 
ZATERDAG, 23 Juli: 7 uur gef. pl.
gez. j. voor de ZeerEerwaarde Heer
Rector Cornelis Bek kers; Mariaaltaar
l.d. v. Gerardus Persoons te St. Oeden
rode overleden; Familiealtaar Ld. voor
Johannes Sanders te St. Michielsgestel
overleden; kwart voor 8 Ld. voor Mar
tina van Mcurs-v. cl. Bessel.aar; zijaltaar 
Ld. voor Piet Vocts; half 9 Ld. voor 
Adriaan Kuypcrs. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
6e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn per parochie; 10 uur jrgt. voor Ger
dina v. d. Eerden. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Essens. 
DINSDAG; half 8 jrgt. voor Joannes 
Cornelis v. d. Oetelaar en Joanna Maria 
de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
v. cl. Oetelaar-de Bresser.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
lem v. cl. Linden en Joanna de hsvr. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodora 
Rijken. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus v.
Breugel en Antonetta de hsvr.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag I-1. Mis voo :r Joannes Wage
naars. Dinsdag H. Mis voor Joanna v. 
Gestel-v. cl. Öetelaar te Den Dungen 
overleden. Woensdag: H. Mis voor Hen
ricus Lavrijssen te St. Oedenrode over
leden. Donderdag 1 -I. Mis voor Elisa
beth Schapendonk te Boxtel overleden. 
Vrijdag H. Mis voor Elisabeth Schapen
donk te Boxtel overleden. Zaterdag H. 
Mis voor Lamberta Geerts v.w. familie. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
6e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: 7 uur J-1. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 H. Mis van
wege Kath. Thuisfront voor Harry van 
Dijk; 10 uur gez. H. Mis vanwege 
comité Orgelfonds voor mevr. Maria 
Maas-de Werd. lste Schaal is voor de 
arme doofstommen; de 2e voor B. N. 
Vergadering v. St. Vincentiusvereniging. 
Bidden we voor de zaligverklaring van 
Frederik Ozanam, stichter van St. Vin
centius-vere111g111g; 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. Een onderdeel van die in
tenties is: ook de zegen des Heren te 
vragen over het Gouden Priesterfeest 
van Zijne Heiligheid de Paus en het H. 
Jaar; 8 uur mndst. voor Marinus Be
rends. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis v.w. vrienden 
voor Jo Wi11ems; 8 uur mndst. voor 
Gijsbertus v. Beers. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis v.w. demo
bilisatieraad voor Theodorus Huyberts; 
8 uur gez. mndst. voor Marinus Ver-

oude. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt., waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor 
mej. Isabella Johanna v. Hal; 8 uur I-1. 
Mis tot intentie v. cl. leden der God
vruchtige vereniging ter ere v. d. I-1. 
Theresia. 
VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor mejuffr. Anna Maria Peijnenburg
v. cl. Sande; 8 uur gez. mndst. voor 
Gertruda Manders. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Antonet
ta v. Esch-Bullens; 8 uur gez. H. Mis 
v.w. comité Orgelfonds voor Gerardus 
Venmans. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
half 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje om Gods' zegeningen te verkrij
gen over het Gouden Priesterfeest van
Z. H. de Paus en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Petronella Boumans-v. Dijk, in de 
parochie van het H. Hart te Boxtel over
leden.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Joannes Theodorus 
Carolus Jereskes uit de parochie v. cl. H.
Jozef op de Heuvel te Tilburg en Ger
trudis I-luberdina Meuwissen, uit deze 
parochie, waarvan heden de 2de afkon
diging geschiedt. 
Elders zullen geschieden twee H. Missen, 
één voor Harry v. Dijk, en één voor
Theodorus Huyberts, beiden in Indo
nesië overleden" 
In deze week is een ieder in de gelegen
heid de bank of de plaatsen te betalen

• voor het lopende jaar. Zulks geschiede
in de sacristie of pastorie.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING. 
LIEMPDE.

6e Zondag na Pinksteren.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Corn. v.
Alphen; 8 uur l.j. voor Jos. Petrus v. cl.
Velden; 10 uur de hoogmis tot welzijn
der parochie; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. In alle H. Missen de 1 e 
schaal voor het Instituut van Doof-Stom
men te St. Michiels-Gestel.
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Com.
Schoenmakers; half 8 l.j. voor An toon v.
Alphen; 8 uur l.j. voor Petronella Jos.
Petrus v. cl. Velden.
DINSDAG: 7 uur I.m. tot bijz. intentie;
8 uur l.j. voor Lamb. v. Roosendaal; half
10 z. huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor Jo
zef v. d. Laar; half 8 l.j. voor Jan v. d. 
Velden; 8 uur l.j. voor Adr. v,qBoxtel.
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Ant. v.
Mensvoort; half 8 l.j. voor Johanna Jan 
v. cl. Velden; 8 uur l.j. voor Henrica v.
Boxtel.
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Maria Ant. v. 
Mensvoort; half 8 l.j. Jan Nijssen en
Henrica de hsvr. 8 uur l.j. voor 1-Ien
drica Willem v. cl. Langenberg.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Christ.
Quinten; half 8 l.j. voor Maria Hendr.
v. cl. Sande; 8 uur l.j. voor Johanna Jan
Bakx.

ZONDAG: 1,alf 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. voor Joh. 1 -Iabraken; 10 
uur z.i. voor Adr. Mathijsen. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
Algem. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdag
morgen 8 uur, de meisjes Vrijdagmor
gen 8 uur. 
Gedoopt: Henrietta Gcm ma dochter van 
Simon de Laat-v. Gulick; Anna Maria 
Jösephina Hendrica dochter van Engel
bertus v. cl. Velden-Hendriks; Wilhel
mus Ant. Petrus Joh. zoon van Willem 
de Koning-v. cl. Dungen; Johanna Ger. 
Henrica dochter van Willem v. Erp-v. 
Remunt. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
6e Zondag na Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
scha;lcollecte voor de arme Doofstom
men; derde voor Bijz. Noden Episcopaat 
en voor de nieuwe glas-in-lood-ramen. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 5e, 
6e en 7e leerjaar komen biechten; 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Petro
nella Schapendonk--v. d. Staak te Boxtel 
overleden; half 9 H. Mis voor onze mi
litairen in Indonesië en elders; 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur 1-1. Mis voor over!. 
familie van het kind van Elias van 
Griensven; 8 uur H. Mis voor Cornelia 
van Beljouw van Kasteren te Boxtel 
overleden. 
DINSDAG: 7 uur 1-1. Mis voor de be
kering der zondaars; 8 uur H. Mis ter 
ere van 0. L. Vrouw van Lourdes voor 
bijzondere intentie. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor An
tonius van der Bruggen; 8 uur mndst. 
voor Anna Schoones-van Beljouw. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis uit dank
baarheid (J); 8 uur H. Mis voor Anna 
Schoones-v. Beljouw v.w. Br. H. Hart. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes 
Schoones, Geertruda de hsvr., Lamber
tus de zoon.; 8 uur jrgt. voor Martinus 
Witlox. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
Witlox-v. Kasteren; 8 uur gef. jrgt. voor 
Mej. Lucia Isabella Verheyen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. cl. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Rulo; H. Mis voor Henricus van Rulo 
en Maria van Dongen hsvr. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 17 Juli. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Deze week Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie 1-lenket. 
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de 
Voortplanting des Geloofs; half 8 voor 

. Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
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Va can tiegen oegens

Rond bossen en vennen, langs duinen 
en strand kan men in de zomerse dagen 
de trek van de vacantiegangers, die, na 

. een jaar van arbeid, zich de genoegens 
van een welverdiende vacantie veroor
loven, weer zien. En als God de wereld 
met zijn mooie en schilderachtige plek
jes voor de mensen heeft geschapen" 
dan heeft Hij dat zeker gedaan, opdat 
zij in de schoonheid van de natuur de 
Schepper zouden eren. Wat is het jam
mer, dat de mens deze bedoeling van 
God hoe langer hoe minder schijnt te 
begrijpen, door de mooiste en schilder
achtigste hoekjes van de natuur te mis
bruiken, om de schoonheid van het 
lichaam ten toon te spreiden op een ma
niet, die ieder christen afstoot, en die 
voor velen noodzakelijk de ondergang 
van de ziel met zich brengt. Goddank 
zijn er nog katholieke ouders, die de 
ernst hiervan begrijpen en verstandig uit
zien naar een plaats, waar hun kinderen, 
:zonder dit gevaar, volop van water, licht 
en zon genieten kunnen. 
En toch, wanneer men langs de wegen 
de jongelui ziet uittrekken, dan stelt 
men zich onwillekeurig nog de vraag, 
hoe het toch mogelijk is, dat ouders hun 
oudere kinderen aldus vacantie laten 
vieren. Terwijl de kleinere kinderen 
vaak te veel gecontroleerd worden in 
het zoeken van hun ontspanning en in 
het kiezen van vrienden en vriendinnen, 
geniet de oudere jeugd hierin zeker een 
al te grote vrijheid. Het is voortaan heel 
gewoon, meent men, dat oudere kinde
ren, geheel op eigen gelegenheid, een 
week op vacantie gaan naar een of 
andere badplaats aan zee of elders. Zij 

Beauraing 
VERSCHIJNINGEN EN WONDEREN 

VAN BEAURAING ERKEND! 

De jaarlijkse bedevaart uit Boxtel en 
omstreken naar het genadeoord van 
0. L. Vrouw te Beauraing is reeds tra
ditie geworden. Hoe vermoeiend de
urenlange tocht, hoe eenvoudig het ge
nadeoord, hoe sober soms ook de
plechtigheden mogen zijn, toch blijft
deze uitverkoren plek de pelgrim immer
aantrekken en wil hij er gaarne vol ver
trouwen bidden. 0. L. Vrouw heeft zijn
geloof en devotie niet beschaamd.
Voor hem, meer dan voor wie ook, zal 
het 'n bijzondere vreugde geweest zijn 
te vernemen, dat Mgr. A. M. Charue, 
de bisschop van Namen, nu officieel de 
echtheid en het bovennatuurlijk karakter 
van de verschijningen van 0. L. Vrouw 
aan de vijf kinderen van Beauraing heeft 
bevestigd. 
Talrijke bewoners van het bevoorrechte 
dorp en vrienden van Beauraing uit de 
omstreken, in allerijl gewaarschuwd, 
waren aanwezig toen hun bisschop 
Maandag 11 Juli na het gebruikelijke 
Rozenkransgebed aan de Hagedoorn -
sinds het afscheid van 0. L. Vrouw nog 
iedere dag door één of meerdere zien
sters voorgebeden - de verhoging be
klom en een schrijven voorlas, waarin 
hij twee genezingen, verkregen op voor
spraak van 0. L. Vrouw van Beauraing, 
als echte wonderen verklaarde. Beide 
genezingen hadden plaats in 1933 enkele 
maanden na de laatste verschijning. 
Het ene geval is dat van Mej. van Laer 
(Zr. Pudentia van de Congregatie van 
de Zusters Franciscanessen van de H. 
Familie) te Turnhout. Zij leed aan een 
ernstige, ongeneeslijk verklaarde, tuber
culeuse ziekte, die haar laatste stadium 
bereikt had. 23 Juni 1933 ging zij op 
bedevaart naar Beauraing om haar ge
nezing af te smeken. Daags daarna was 
zij plotseling. en voor goed genezen. 

Het andere betreft Mevrouw Acar
Group uit St. Nicolas (Waes) die, lij
dende aan een kwaadaardig gezwel aan· 
de baarmoeder, de 30ste Juli 1933 bij 
haar terugkeer van een bedevaart naar 
Beauraing, voor haar genezing onder
nomen,plotseling en volkomen genas. 
Beide genezingen werden duidelijk ver
kregen door de voorspraak van 0. L. 
Vrouw van Beauraing. 
Na dit decreet las de bisschop nog een 
brief voor, gericht aan de geestelijkheid 
van zijn bisdom. Hij verklaart daarin, 
dat nu het uur is aangebroken om alle 
voorbehoud aangaande de feiten van 
Beauraing en hun karakter in te trekken. 
In volle waarheid kan men nu :zeggen, 
dat Maria in de winter van 1932-1933 
aan de kinderen van Beauraing is ver
schenen. 
Het "Te Deum", dat door de bisschop 
op dit historisch ogenblik werd aange
heven, heeft er zelden zo vurig ge
k!onken. 

De eerstvolgende Zondag was een 
grotere toeloop van pelgrims reeds merk
baar. Zij kwamen 0. L. Vrouw bedan
ken voor deze grote gebeurtenis in de 
geschiedenis van Beauraing, van België 
en voorzeker ook van de Maria-devotie 
.van de laatste eeuw. De ingewijden van 
het heiligdom voorspellen het 'n grote 
toekomst! 

, 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

zijn natuurlijk oud en wijs genoeg in het 
kiezen van hun reisgenoten. Zij weten 
hoe ze zich te gedragen hebben en ze 
moeten toch ook zelfstandig het leven 
leren kennen. En het gevolg hiervan is, 
dat we op alle toeristenplaatsen en bad
plaatsen een schaamteloze jeugd aan-
treffen, die zich voor niets generen ..... . 
en die zich tot achter de oren zouden 
schamen, wanneer ze in dat vreemde 
vacantieoord vrienden of bekenden zou
den ontmoeten. 
Ouders, het is al heel gemakkelijk,. wan
neer ge de zorgen over uw kinderen 
niet verder laat gaan dan tot aan de 
grenzen van uw eigen huis of tuin, maar 
wilt toch begrijpen, dat de zorg voor de 
opvoeding van uwe kinderen zich heel 
wat verder uitstrekt. Het is niets anders 
als ernstige plicht: te weten, waar uw 
kinderen hun vacantie zullen doorbren
gen, met wie ze erop uit zullen trekken 
en waar ze hun nachten zullen door
brengen. Het is voorzeker een moeilijke 
taak, en om u daarbij te helpen, is in 
het leven geroepen de Katholieke Vacan
tiehuizen Centrale, waarvan het Secre
tariaat gevestigd is in de Lange Put
straat 44 te 's-Hertogenbosch. Over het 
ge-hele land verspreid en bij uitstek in 
de mooiste en meest aantrekkelijke stre
ken liggen de vacantiehuizen voor jon
gens of meisjes, waar men voor zeer bil
Eike prijzen logies en pension verstrekt, 
waarbij men . bovendien verzekerd is van 
een goed tehuis ook tijdens de vacantie
dagen. Een seintje naar de Lange Put
straat en u ontvangt een keurig verzorg
de gids met alles wat u maar weten wilt 
over de katholieke vacantiehuizen, die 
ook voor uw kinderen werden gesticht. 
Houdt die in het leven, door er gebruik 
van te maken. 

7 Augustus a.s. zal ook Boxtel en om
streken met nog groter geloof en devotie 
dan • andere jaren een bezoek gaan 
brengen aan de Moeder met het "Gou
den Hart" en de "Koningin des Hemels", 
zoals Zij zich toonde en noemde te 
Beauraing, vertrouwend dat ook de 
bedevaart van Boxtel eens "de machtige 
bemiddeling van 0. L. Vrouw van Beau
raing" op 'n bijzondere wijze moge 
ondervinden. 
De grote dankbedevaart zal gehouden 
worden op Maandag 22 Augustus. 
Beauraing zal zich dan in 'n ongekende 
feesttooi kleden. 
Evenals de vorige jaren, wordt de bede
vaart georganiseerd door .het Neder
lands Comité "Pro Maria" afd. Boxtel, 
o.l.v. de Paters Assumptionisten, die 
daartoe -de goedkeuring van het Hoog
waardig Episcopaat hebben ontvangen. 
Inlichtingen en opgave voor beide da
tums bij het Missiehuis St. Theresia te 
Boxtel, Tel. 472. 
In verband met de paspoorten en het 
aanvragen van Belgische francs tijdige 
opgave dringend gewenst. 

T elevisie::primeur 
DE EERSTE TELEVISIE-ONTVANGST 

OP DE TOREN DER ST. PETRUS-
KERK TE BOXTEL. 

Maandagavond deelde de Radionieuws
dienst in zijn uitzending van 11 uur 
mede, dat in Middelburg enige malen 
een televisieuitzending uit Engeland was 
ontvangen. 
Hieraan werd toegevoegd, dat dit tot

nu toe in Nederland niet was gelukt 
vanwege de grote afstand. 
Dat de Middelburgse amateur in zijn 
enthousiasme meende de primeur te 

hebben op de ontvangst over grote af
stand is volkomen begrijpelijk, doch de 
resultaten door onze Boxtels<i amateur, 
de heer Graste, overtreffen óe Middel
burgse in afstand en datum. 
Op 31 Maart l.i. ving de heer Graste een 
televisieuitzending van de B.B.C. op een 
in de 65 m. hoge toren van de St. Pe
truskerk te Boxtel geplaatste experimen
tele televisieontvanger. 
Dit gebeuren op televisiegebied was zo 
verrassend, dat de mededeling ervan door 
zijn collega's van de ontwikkelgroep 
Televisie bij Philips in twijfel werd ge
trokken en voor onmogelijk gehouden. 
Op aandringen van de"heer Graste heeft 
de chef van genoemde afdeling de B.B.C. 
te Londen opgebeld en geïnformeerd 
naar het uitgezonden programma. 
De B.B.C. bevestigde door de opgave 
van het programma de mededeling van 
de heer Graste omtrent de ontvangst 
op zijn toestel. 
Deze kon de twijfel van zijn collega's 
beJ!rijpen, omdat volgens de theorie, 
golflengten beneden 10 m. zich uitslui
tend recht voortplanten en niet, zoals 
normale korte golven tussen 10 en 50 

m. door hogere luchtlagen gereflecteerd
worden, maar er doorheen schieten,
waaruit dus zou volgen dat de horizon
practisch de grens is om deze signalen
op te vangen.
Deze theorie werd door de heer Graste 
in twijfel getrokken, omdat hij wist, dat' 
proeven met antennes tussen 10 en 20 
m hoogte op afstanden, vele malen gro-

ter dan de horizonafstand, hoegenaamd 
geen resultaat opleverden. Daarom 
plaatste hij zijn antenne op het hoogste 
voor hem bereikbare punt, n.l. de 65 m 
hoge toren der St. Petruskerk te Boxtel. 
Het eerste resultaat was verrassend. 
Men heeft er over kunnen lezen in de 
Maasbode van 1 en 2 April. 
De B.B.C.-uitzending betrof een toneel
spel in enige acten en vervolgens een 
korte film. Daags na de eerste ontvangst 
op 31 Maart werd een uitgezonden 
boksmatch ontvangen, die door enige 
verbeteringen aan de antenne nog beter 
ontvangen werd dan de eerstgenoemde 
uitzendi!,g. Voor de heer Graste was het 
meest verrassende dat de 7 m golflengte 
op 350 km afstand - ongeveer 7 maal 
de horizonafstand - zo duidelijk door
kw,,m. 
Het schitterende, onverwachte resultaat 
i� voor hem een prikkel geweest zich 
mtr n0g meer inspanning op zijn expe
nmenten toe te leggen, over welks 
resultaten hij ons binnenkort nadere 
mededelingen zal doen. 
Naar aanleiding der mededelingen van 
de Hadio Nieuwsdienst meenden wij de 
aandacht te mogen vestigen op de resul
taten van cnze Boxtelse amateur, de 
heer Crast�. wien de eer toekomt van 
de eerste (,nivangst en wel over een gro
ter afstand dan die door genoemd Radio
beritht gemflJ. 

Plaatselijk Nieuws 
BRANDMELDING!! 

Sedert enige dagen beschikt de brand
weer over een nieuwe moderne brand
alarminstallatie, c in de vorm van een 
wekkerinstallatie. 
Het gemeentebestuur heeft door de aan
schaffing dezer installatie zeer zeker een 
stap gezet in de goede richting om te 
komen tot een snelle alarmering van de 
brandweer. 
Hiertoe is nodig dat de brand tijdig ge
meld wordt. Aan het laatste wordt niet 
steeds de hand gehouden. Bii woning
branden zijn bewoners en omwonenden, 
zoals is gebleken, dikwijls geneigd om 
zelf tot blussing over te gaan teneinde 
de brand tot een minimum te beperken. 
Dit is natuurlijk een te waarderen stre
ven, maar men vergete dan niet om 
tevens onmiddellijk de brandweer te 
waarschuwen en wachte hiermede niet 
tot de situatie niet meer te redden is. 
Het is overbodig erop te wijzen, dat het 
spoedig arriveren van de brandweer zeer 
belangrijk is voor een doeltreffende 
blussing, want in de meeste gevallen kan 
vanaf het tijdstip dat de brandweer aan
wezig is uitbreiding worden voorkomen 
en dikwijls het perceel nog worden 
gered. 
Indien men iedere brand onmiddellijk met 
opgave van omvang en plaats meldt, kan 
op een snelle komst van de brandweer 
gerekend worden. 
De brand weer rekent op U ! ! ! ! 
Meldt terstond telefonisch onder num
mer 200.

P-E ZESDE BOXTELSE ZIEKENDAG. 
Op Don.derdag 28 Juli wordt in het 
Proce�siepark op Duinendaal de 6e 
B0xtelse Ziekendag gehouden. Laten we 
hepen dat het weer eens wat beter mee
werkt dan vorig jaar, dan zal deze dag 
vast en zeker naar genoegen van alle 
zieken slagen. Dat er aan de voorberei
ding van zo'n dag heel wat vast zit, laat 
ziel. begrijpen. Het Ziekendag-Comité is 
d.:carom uiterst dankbaar voor de spon-

tane medewerking, die het van alle zij
den mag ondervinden in de vorm van 
gele.lelijke steun, giften in natura, mede
,,crhng van auto-bezitters voor het ver
voer der zieken enz. 
\½'e zouden nog eens graag de collecte 
aa.1bevelen, die het comité huis aan huis 
h0udt. Iedereen, die zijn gezondheid 
wa aèeert, :zal graag een kleinigheid mis
sen om onze zieken naar geest en 
lichaam een echte goede dag te bezor
gen. De Ziekendag wordt geheel ge
lwuden in de openlucht, in speciaal voor 
dit doel aangekochte tenten. Vóór 28 
Juli zullen alle zieken zijn bezocht, die 
voor de Ziekendag in aanmerking komen 
en van de huisarts verlof krijgen, de dag 
mee te maken. Ook de ouden van 
dagen en gebrekkigen, die geen kerkbe
zoek meer kunnen -doen, zullen worden 
uitgenodigd. 
De verpleging en verzorging der zieken 
is in handen der verpleegsters. Het is 
aan niemand toegestaan gedurende de 
dag de zieken in het processiepark te 
bezoeken, ook niet aan familieleden. 
Wel mogen familieleden �n verder alle 
belangstellenden de plechtigheden in de 
openlucht bijwonen. Voor hen zullen 
zitplaatsen worden gereserveerd. 
Hieronder volgt het programma der 
plechtigheden: 
8.30 uur Stille H. Mis, waaronder ge

legenheid tot Communiceren alleen 
voor de zieken. 

10 uur Plechtige Hoogmis met assis
tentie en predicatie. 

3 uur Plechtig Lof met Sermoon. 
Mariahulde en zegening der zieken. 

25 JAAR KATHOLIEK LAGER 
ONDERWIJS VOOR JONGENS 
IN DE H. HARTPAROCHIE. 

Vrijdag 29 Juli zal het 25 jaar geleden 
zijn, dat het lager onderwijs voor jon
gens in de H. Hartparochie, onder wij
len Pastoor Eras, op katholieke leest ge
schoeid werd. 
Natuurlijk is dit feit voor het schoolbe
stuur aanleiding geworden om de school
jeugd die dag een mooi feest te berei
den. In nauwe samenwerking met een 
onlangs gevormd (blijvend) oudercomité 
is er een aantrekkelijk feestprogramma 
vastgesteld, dat bijna geheel door de 
jeugd zelf zal moeten worden afge
werkt. 
Om 7.45 uur zal er in de Parochiekerk 
van het H. Hart een H. Mis worden op
gedragen, waarvan de gezangen door de 
jongens zullen worden uitgevoerd. 
Om half 10 zullen alle kinderen op de 
St. Franciscusschool bijeenkomen om 
getuige te zijn van de onthulling der pla
quette, die door de Utrechtse kunste
naar Uiterwaal werd vervaardigd en door 
de parochianen aan de St. Franciscus
school ten geschenke wordt gegeven. 
Hierna zullen de kinderen een optocht 
(waaraan reeds met man en macht ge-· 
werkt wordt) houden door de straten, 
die naar de St. Aloisiusschool in de Mijl
straat leiden. 
Daar zal de tekening worden aangebo
den van de plaquette, door Luc van 
Hoek in opdracht van de parochianen te 
vervaardigen. 
Vervolgens zullen de kinderen op de St. 
Franciscusschool onthaald worden op 
een heerlijke tractatie. 
Het ouder-comité, dat reeds enkele 
maanden druk in de weer is geweest om 
bij de parochianen gelden in te zamelen 
voor de cadeaux, zal omstreeks 12 uur 
in De Ark de plaquettes officieel over
dragen aan het schoolbestuur, dat hier
na zal recipiëren. 
Om half 4 zullen jonge "acteurs" voor de 

,,Boxtels K wartierke" 
Ja, dat hebt U nu eens goed gezien. 
,,Boxtels Kwartierke" is deze week kor
ter dan anders. Erg kort zelfs. Wat of er 
aan de hand is? Och, wat zal 'k zeggen. 
'k Ben suf. Of nee, ,,suf" is het woord 
niet. 'k Ben verbijsterd! Verbijsterd en 
teleurgesteld! En vooral: 'k Ben zo on
rustig van binnen. 'k Zit vol angst! 
'k Heb altijd gemeend, dat je als Pater 
zijnde overal een antwoord op zou we
ten. Dat je een oplossing zou kunnen 
geven voor alle levens-problemen. Dat 
ze je nooit "vast" zouden kunnen zet
ten. Dat je nooit met je mond vol tan
den zou hoeven zitten. 
Niks hoor! Gisteren kwam de teleurstel-· 
ling. 'k Ben "vast-gezet" door een kind. 
Tegenover een kind(!) heb ik met m'n 
mond vol tanden gezeten, niet wetende 
wat ik zeggen moest. 
Moet u horen. Momenteel zit ik ergens 
in Nederland. Kinderen die voorgoed 
van school afgaan maken een korte 
retraite om zich voor te bereiden op 
het leven dat komen gaat. 
Waar je dan al zo over praat? Wel, over 
wat-het-leven-waarde geeft. Dus: werk
lust, plichtsvervulline eenvoud, offer
vaardigheid, naastenliefde, geloof, ge
bed, Sacramenten, enzovoorts. 
En natuurlijk besteed je er ook een half 

uurtje aan om die kinderen te waar
schuwen. Om ze te wijzen op sommige 
gevaren. Zo bijvoorbeeld: dat ze niet 
stiekem met jongens (meisjes) mee moe
ten gaan. Niet stiekem samen uit moe
ten gaan; geen afspraakjes om te gaan 
dansen of voor de bioscoop. Dat ze daar 
nu nog te jong voor zijn. Dat dat alle
maal dingen zijn waardoor ze vroeg of 
laat hun levensgeluk vast en zeker ver
liezen. En dat dit juist de reden is 
waarom ze van Vader en Moeder die 
dingen niet mogen. 

Gisterenavond werd er aan m'h deur ge
klopt. ,,Binnen". Tegenover me stond 
een meisje. ,,Pater", zei ze. ,,'k kom U 
eens wat vragen. 'k Heb ook een jon
gen. Niet "stiekem", hoor. Nee, hij komt 
gewoon thuis. En we mogen ook samen 
uit. En we gaan ook wel eens samen 
dansen. Want Vader en Moeder vinden' 
het goed!" 
- ,,Zóóóó ! En hoe oud ben jij?"
- ,,Volgende maand word ik vijftien(!!!)
Pater".
Toen zat ik met m'n mond vol tanden. 
Toen wist ik geen woord meer uit te 
brengen. 0, 'k heb nog wel wat ge
praat, hoor. Over "voorzichtig :zijn". 
Over "goed oppassen en altijd netjes 
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schooljeugd in De Ark een bont, afwis
selend programma ten tonele voeren, dat 
om half 8 herhaald zal worden voor het 
oudercomité en genodigden. 
Zaterdag zullen er voor de jeugd film
voorstellingen gegeven worden. 
Zo luidt in het kort het feestprogramma, 
waarvan natuurlijk nog verschillende 
verrassingen in petto gehouden worden, 
om de aantrekkelijkheid van deze dag 
straks nog te verhogen. 
Onder het onderwijzend personeel schui
len nog enkele jubilarissen, met name 
de heren v. d. Bragt, v. Oerle, v. Erp 
en Sips, die het katholiek lager onder
wijs voor jongens in de parochie van het 
H. Hart gedurende deze 25 jaren met
al hun kwaliteiten en capaciteiten ge
diend hebben.
Vanzelfsprekend delen zij in de hulde, 
die Vrijdag aan het schoolbestuur ge
bracht zal worden. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 

De parochianen van Sint Petrus zullen 
zich nog herinneren hoe het Kath. 
Thuisfront enkele maanden geleden een 
shag- en sigaretten-inzameling heeft ge
houden voor onze jongens in Indië. Die 
pakjes zijn ondertussen weer op de 
plaats van bestemming gekomen en, wie 
ooit de sigaretten heeft gerookt, waarop 
onze jongens in Indië worden getrac
teerd, zal zich kunnen voorstellen dat de 
Boxtelse sigaretten met een applausje 
werden ontvangen. Vele -jongens vroe
gen ons dan ook om de St. Petrus
parochianen langs deze weg eens harte
lijk te bedanken. Wat wij gaarne doen. 
Maar. ..... ondertussen zijn hier de shag 
en sigaretten van de bon. Zou 't nu geen 
goed idee zijn om onze jongens in Indië 
met Boxtelse Kermis nog eens een extra 
rantsoen te sturen? Laten we meteen 
spijkers met koppen slaan: we doen het! 
Als iedereen eens één pakje shag of één 
pakje sigaretten geeft. Liefst shag; die 
is gemakkelijker in te blikken en daar 
doen ze langer mee. Maar dan moest 
U zorgen vóór Zaterdag-middag 'n pak
je in huis te hebben. Zou U het toch 
vergeten hebben, dan is een geldelijke 
bijdrage óók welkom. Maar Zaterdag
middag komen we huis aan huis rond. 
De collectanten hebben een legitimatie
bewijs bij zich met het stempel van 
Kath. Thuisfront St. Petrus, dat :ze op 
verzoek zullen vertonen. 
Dus: a.s. Zaterdag: shag-collecte! 
En...... Elke St. Petrus parochiaan in 
Indië met Boxtelse Kermis een extra 
rantsoen! 

Bij de feestelijkheden ter gel�genheid 
van het 50-jarig bestaan der sigarenfa
brieken van de Firma H. Jos van Su
s;-.11te werd voor onze jongens in Indië 
f ï'.i.- opgehaald. 

OUDEN VAN DAGEN-DAG. 

De voorbereidingen voor de autotolht 
met de ouden van dagen :zijn in volle 
gang. Naar 't zich laat aanzien :zal deze 
eerste tocht na de oork,g een �ven 
groot succes worden als Je eerder ge
houd"'n dagen. 
Het bestuur van Boxtel Vooruit doet 
nog even een beroep op de medewer
king van alle Boxtelse ingezetenen .?m
de oudjes weer eens een recht heerh1ke 
middag te bezorgen. 
Zijn er nog ouden van dagen die om 
een of andere reden verzuimd hebben 
zich op te geven, dan kunnen zij dit als
nog doen op Dinsdag 26 Juli a.s. van 
5 tot 6 uur in Hotel Riche 

blijven". En over "in deze tijd extra 
goed bidden". Maar wat ik had willen
zeggen, dat mocht ik niet zeggen. Want 
je mag toch uit een kind het vertrouwen 
niet weghalen? Het vertrouwen dat het 
heeft in Vader en Moeder! Je mag 
tegen zo'n kind toch niet :zeggen: Je 
Vader en Moeder zijn dom! Je Vader 
en Moeder vergissen zich! Je Vader en 
Moeder vem10orden jouw levensgeluk!!! 

Vanmorgen was de retraite afgelopen. 
Blij en vol levensmoed zijn ze wegge
gaan. Terug naar huis. Terug naar vader 
en Moeder waar ze alles van verwach
ten! Vader en Moeder, die hen zullen 
helpen om van het leven iets moois te 
maken. 
Vanaf de speelplaats heb ik ze nage
wuifd. Achteraan liep die éne. Ze is wat 
groot voor haar leeftijd. Volgende maand 
wordt ze vijftien ........ . 
Toen ben ik wat gaan rondlopen door 
de verlaten school. Maar in de gangen 
en langs de trappen was het, alsof 'k 
werd achterna gezeten door die kinder
stem, die als 'n echo mij steeds weer in 
de oren klonk: ,,Volgende maand word 
ik vijftien, Pater. En Vader en Moeder 
vinden het goed!" 
En plotseling werd ik gepakt door een 
grote �rust. Plotseling overviel mij een
geweldige angst: ,,Veronderstel, dat er 
bij ons in �.oxtel ?,ók van dié Vaders en
Moeders z11n ..... . 

P. Venantius Verweerde A.A. 



Historische Verrekijker 
PERIKELEN VAN DE WATERSTAND 

ROND BOXTEL. 

II. 
Burgemeester Speelman geeft vervol
gens in zijn brief van 29 September 1827 
een beschouwing over het belang • der 
Binnendommeltjes voor de gemeente 
Boxtel. Het nut dat deze Binnendom
meltjes voor de ingezetenen hebben zou 
ernstig geschaad kunnen worden, als het 
zomerpeil van de Dommel zou worden 
verlaagd. 
Het gebruik van het woord "spranken" 
voor deze Binnendommeltjes heeft in 
onze oren een poëtische klank: 
"Behalven de groote rivier, die langst 
de kom van het dorp loopt, wordt het
zelve op onderscheide punten doorsne
den met spranken uit gemelde rivier 
komende en die zich boven de molen 
weder in de rivier ontlasten; deze tak
ken verschaffen aan verre de meeste 
huizen het nodige water, zijn van hoog 
belang bij het ontstaan van brand en 
allezints bevorderlijk aan de reinheid en 
dus aan de gezondheid zelve der Inge-
zetenen. 
Deze kleine bijkanalen zijn echter niet 
diep en kunnen niet dieper gemaakt 
worden, daar dezelve algemeen op de 
eene en op sommige plaatsen aan beide 
zijden met huizen bezet zijn, wier fonda
menten bij eene meerdere uitdieping 
ontbloot zouden raken, zoals dat bij eene 
deswegens genomen proef reeds is ge
bleken." 

CONCERT IN HET WANDELPARK. 

Bij gunstig weer zal a.s. Zondag 24 Juli 
door Boxtel's Harmonie een concert 
worden gegeven in het Wandelpark, op 
de plaats waar in 1947 het openlucht
spel St. Clemens-Willibrord werd opge
voerd. 
Wanneer het weer wil medewerken zal 
men dus zowel van een prachtig stuk 
natuurschoon als van mooie muziek kun
nen genieten. 
Het concert begint om 7 uur. 
De Heren rokers wordt wel aangeraden 
- ter voorkoming van brandgevaar -
hun. sigaren of sigaretteneindjes goed 
uit te maken alvorens deze weg te 
werpen. 
Hier volgt het programma: 
1. Mars
2. Dichter und Bauer

(Ouverture van F. v. Suppé) 
3. Les Patineurs

(Wals van E. Waldteufel) 
4. Sinfonia (Joh. Chr. Bach) 

Pauze. 
5. 2de Grande Ouverture (L. Langlois)
6. ln<lischer Brautzug (L. Siede) 
7. Finlandia (Jean Sibelius) 
8. Mars
COLLECTE 
.,HERWONNEN LEVENSKRACHT". 

A.s. Zaterdag zal Herwonnen Levens
kracht, de vereniging tot bestrijding der
tuberculose, een collecte houden waar
bij iedereen de gelegenheid wordt gebo
den de tuberculose-bestrijding in Neder
land krachtdadig te steunen. 
Herwonnen Levenskracht staat reeds 36 
jaar op de bres voor t.b.c.-lijders en heeft 
in die reeks van jaren al duizenden pa
tiënten naar een sanatorium uitgezon
den, terwijl honderden thuis verpleegde 
patiënten, voor wie geen plaats was in 
een sanatorium, met een bijdrage voor 
extra voeding werden geholpen. 
Herwonnen Levenskracht deed echter 
nog meer. Zij bouwde het sanatorium 
"Berg en Bosch" te Bilthoven. In • dat 
sanatorium werden reeds bijna 13000 
patiënten verpleegd, waaronder ook 
meer dan 7000 niet-leden van de K.A.B.

,,Berg en Bosch" neemt onder de emi
nente leiding van Prof. Dr. W. Bronk
horst een bijzondere plaats in onder de 
Nederlandse sanatoria. Onder deze lei
ding is het sanatorium "Berg en Bosch" 
uitgegroeid tot een leidinggevend, door 
de wetenschappelijke wereld erkend 
wetenschappelijk centrum op gebied van 
de tuberculose-behandeling en het 
mocht een internationale reputatie ves
tigen. Het is het Moederhuis geworden 
van de beste tuberculose-medici en het 
is een feit, dat het percentage verbeter
_de of veel verbeterde gevallen op "Berg 
en Bosch" aan de kop staat. De steeds 
verbeterde onderzoekingsmethoden en 
de perfectionering van de geneeskundi
ge behandeling in de laatste jaren, heeft 
de directie echter genoopt over te gaan 
tot een nieuwe uitbreiding, waardoor 
nog meer ernstige operatie-patiënten 
kunnen worden behandeld. Een kranten
artikel leent er zich niet toe verder in 
te gaan op de steeds in perfectie voort
schrijdende behandelingsmethoden. We 
mogen er echter wel op wijzen, dat elke 
nieuwe ontdekking bij de behandeling 
van de tuberculose onmiddellijk in studie 
wordt genomen en zo mogelijk toega
past. 
Om al deze redenen verdienen Herwon
nen Levenskracht en "Berg en Bosch" 
Uw steun en sympathie. Geeft daarvan 
blijk door een milde gift aan de collec
tanten, die a.s. Zaterdag ook op Uw 
milddadigheid aanspraak zullen maken. 

GESLAAGD. 
Voor het eind-examen Middelbare Tech
nische School Afdeling Werktuigbouw
kunde slaagde deze week onze dorps
genoten P. van der Krabben en W. 
v. d. Bogaart. Proficiat.
K.A.J., AFD. BOXTEL. 
Filmavond. 
Dinsdagavond 2 Juli zal in De Kajuit 
een filmavond gegeven worden, waarop 
alle leden, zowel jongeren als ouderen, 
verwacht worden. Aanvang 8 uur. 

Vervolgens wordt een somber beeld ge
schetst van de noodlottige gevolgen, wel
ke de daling van de waterstand zou mee
brengen: 
,,Wordt nu den zomerpegel verlaagd, 
dan veranderen deze bijkanalen den 
gantschen zomer in drasse modderpoe
len, de ingezetenen zijn van het zoo 
noodige versche water verstoken, de uit
waassemingen benadeelen hunne ge
zondheid, en de gantsche kom van het 
dorp staat bij onverhoopte brand aan 
eene geheele vernieling bloot". 
De burgemeester geeft dan aan als mid
del tot verbetering van de waterstaat
kundige toestand rond Boxtel het gra
ven van een kanaaltje van de Dommel 
naar het Halse water (de Essche stroom) 
Deze vaart was gedacht parallel aan de 
grote weg Boxtel-Hal. De gemeente
raad had reeds zijn instemming met het 
plan betuigd.
Gedeputeerde Staten hadden hun goed
keuring gegeven, doch er was nog 
tegenkanting, welke blijkbaar zo sterk 
was, dat het olan tenslotte moest wor
den opgegeven. 
Dit afwateringskanaal was mede ge
dacht als aanvoerkanaal van mest, in 
verband met het in cultuur brengen der 
vele woeste gronden, welke nog ter 
weerszijden van de weg naar 's-Herto
genbosch waren gelegen. 
Een volgende maal zullen wij zien 
welke maatregelen werden beraamd om 
de overlast van het water in het Weste
lijk gedeelte der gemeente weg te 
nemen. 

VACANTIE-SPEEL TUIN. 

Onder leiding van de schoolarts Dr. 
Deelen, heeft zich een comité gevormd, 
dat zich ten doel stelt gedurende de 
maand Augustus speelterreinen ter be
schikking te stellen voor kinderen. 
De medewerking van het gemeentebe
stuur is daarbij verkregen. In het wan
delpark zal het terrein, waarop het open
luchtspel "St. Willibrord" is opgevoerd, 
voor de kleinere kinderen van 4-10 jaar 
worden ingericht. 
De bedoeling is dat deze kinderen on
der leiding naar de speeltuin gaan. 
Als vergoeding wordt een gemiddelde 
bijdrage gevraagd van f 0,25 per week 
per kind; grote gezinnen reductie. 
Opgave tot deelneming kan geschieden 
aan de onderwijzers en onderwijzeres
sen en op het gemeentehuis Woensdagmiddag 27 Juli van 2-4 uur n.111. 
SPEELTUIN IN DE NIEUWSTRAAT.

In het kader van de algehele verfraaii�1g van het St. Paulus-Sportpark, zal er lmks van het Jeugdhuis weer een kleine speeltuin aangelegd worden. Men is deze week met de werkzaamheden begonnen. Het ligt in de bedoeling om deze speelgelegenheid voor kinderen noa vóór de vacantie gereed te maken. " 

KINDERVACANTIE. 

De leden van de K.A.B. die hun kinder�n (van 8 tot en met 13 jaar) vacantie willen doen doorbrengen op De Braacken of De Witte Bergen, kunnen hiervan tot" en met Zondag 24 Juli opgavedoen btJ J. Henzen, Breukelsestraat 64 J. G. v. d. Plas, Baroniestraat 95 en p' Boley, Dr. Hoekstraat 11. De kosten be� dragen per kind 5 gulden, plus de reis-kosten. 
De meisjes worden ondergebracht op DeBraacken, de jongens op De WitteBergen. 

HET ZILVEREN KLOOSTERJUBILé
VAN MOEDER OVERSTE 
VAN DUINENDAAL. 
Met het Zilveren Jubilé van de Overste Zuster M. François Thérèse, heeft Dui�nendaal een schone dag beleefd Dit_ feest bracht voor alle bewo�ers van Dumendaal een ongezochte gelegenheid het hart eens te tonen. 
De Zusterkens ...... ? Ach ja die waren nu echt gehandicapt door ' de belofte v�.n �rmoede ! Vanzelfsprekend konden 
ZIJ 111et anders dan een tuiltje geestelijke bloemen leggen voor de voeten van Moeder en zich één voelen met haar. 
De blijdschap was haar van de gezichten te lezen. Zij verheugden zich in de eeraan Moeder Overste betoond. 
Zo zagen we haar de jubilaresse omringen, die, eenvoudgetrouw, enigszins onopvallend de muzikale hulde van deGildenbondsharmonie aanvaardde. 
Maar ook de anderen van Duinendaal 
was de genoegelijkheid aan te zien. De 
flankerende Pensionnairen zowel als de 
oudjes, die, kaduk of nog hè!, ook ge
tuigen wilden zijn van de hulde aan 
haa:, onder wier leiding zij verzorging 
ge111eten. 
's Morgens hadden deze hun erkente
lijkheid reeds getoond en Moeder Over
ste mede een cadeau aangeboden van de 
inwoners, een klok door haar bestemd 
voor de kapel. 
Pensionnairen en onderwijzend lekenper
soneel hebben zich als onderdeel van de 
kleine gemeenschap overigens ook niet 
onbetuigd gelaten, terwijl van buiten het 
klooster zeer veel belangstelling is ge
toond. 
Gedurende de receptie kwamen Pa
rochiePeestelijken, • Oversten en Reli
gieuzen van de in Boxtel gevestigde Or
den, BurPemeester en velen uit de Bur
gerij de Jubilaresse feliciteren. 
Een pracht van bloemen vertolkte bo
vendien de genegenheid en waardering 
voor Moeder Overste, een bewijs te 
meer dat een 25-jarig kloosterpubilé een 
titel van bijzondere betekenis • heeft, 
waaronder de wereld haar erkentelijk
heid kan tonen voor het zegenrijk. be
langeloos werk van de religieuzen. 
Zondag was voor Duinendaal dan ook 
een echte Moederdag! 

BOERDERIJ IN VLAMMEN 
OPGEGAAN. 

Zaterdagavond tussen 8 uur en half 9 
brak brand uit in de boerderij van M. 
v�n Oord, Lennisheuvel 77a, nabij het 
Kmderbos. 
Doordat de bewoners afwezig waren, 
konden de vlammen ongehinderd van 
de stal op het woonhuis overslaan zodat 
de toegesnelde buren zich al ' direct 
voor een vuurzee geplaatst zagen, waar
aan weinig te blussen ziel. Zelfs van de 
inventaris kon nagenoeg niets gered 
worden. 
T-oen de brandweer, die inmiddels ge
arriveerd was, eindelijk voldoende blus
water had weten te vinden, lag de boer
derij al bijna in as. 
Omtrent de oorzaak van de brand tast 
men in het duister, doch de grote droog
te zal ook hier wel in 't spel betrokken 
zijn geweest. 
De verzekering dekt slechts gedeeltelijk 
de schade. 
Het gedupeerde gezin bestaat uit man, 
vrouw en twee kinderen, 2 en 3 jaar 
oud. 

71 FRANSE KINDEREN 
GINGEN HUISTOE. 

De 71 katholieke Franse kinderen, die 
in het gastvrije Boxtel een heerlijke 
vacantie van liefst veertien weken door
gebracht hebben, verzamelden zich 
Maandagmorgen al vroeg gepakt en ge
zakt in de derde klas wachtkamer van 
het station te Boxtel, voor het vertrek 
naar huis. 
Het was er een drukte van belang, te
meer omdat alle voogden waren meege
komen om hun gastjes uitgeleide te doen. 
Deze waren natuurlijk "weg" van de 
grote reis, die ze gingen maken en 
waarvan ze wisten, dat de eindbestem
ming hun eigen thuis was. Niettemin 
viel het vertrek vele kinderen zwaar en 
men kon ze hier en daar zo nu en dan 
wel eens een traantje weg zien 'pinken. 
Och, ze hadden ook zó'n schat van her
inneringen aan hun goede Boxtelse vrien
den - vaders en moeders, broers en
zusjes, zouden we misschien wel mogen 
zeggen -, die hen veertien weken lang 
met de meest liefdevolle zorgen omge
ven hadden, dat hun spreekwoord "Par
tir c'est mourir un peu" hier wel type
rend toegepast kon worden. 
Toen de trein om circa kwart voor acht 
het station binnenliep werd het perron 
tenminste nog even het toneel van een 
roerend afscheid. Doch toen de trein 
even later wegstoomde was het leed al 
weer geleden. Ze gingen immers naar 
huis! 
Naar huis ...... De Francaisjes zullen er 
zeer zeker opgetogen en dankbaar ver
tellen van de Brabantse gastvrijheid, die 
zij in Boxtel genoten. 
Rest te vermelden, dat deze uitzending 
was mogelijk gemaakt door de Centrale 
Raad van Buitenlandse Kinderzorg en 
werd georg;:miseerd door het Neder
landse R.K. 1-Iuisvestingscomité. 
MULO-EXAMENS 1949. 
R.K. Meisjes-Mulo 
der Zusters Ursulinen. 

Van de can<lidaten, die reeds examen 
hebben afgelegd, slaagden de volgende 
meisjes: 
T. v. Hoek (Helmond); M. Jochems en
M. v. Heeswijk (Veghel); T. de Gier
(Kerkdriel); T. Yssink, J. v. Heertum en 
M. van Horst (Boxtel).
R. K. Meisjes-Mulo op Duinendaal. 
Alle 16 candidaten van deze school be
haalden 't A-cliploma. Hier volgen de 
namen: 
A. van Bakel (Nuenen); M van Beers
(Ravenstein); J. Brekelmans (Udenhout); 
M. Gerrits (Haps); N. Maas (Tilburg);
W. v. Mil en L. v. Mil (Gemonde); B.
de Ruyter (Waddinxsveen); R. Venrooy 
(Berlicum); M. Verberne (Hee;. e); C. de 
Visser (Veghel); A. v. d. Weyclen (Gul

pen); D. Wijgergangs (Berlicum); R. v. 
Etten; R. v. d. Laak en Sj. v. d. Sloot
(allen uit Boxtel). 
R.K. Mulo voor Jongens "St. Petrus". 
Geslaa!!d: B. v. Deursen en W. v. d. 
Octeb:r (Best); J. Smulders en C. v. d. 
W0uw (Oisterwijk); W. v. cl. Laar, J. v. 
d. Vleuten en W. Vosmeer (Liempde);
W. Habraken (Gemonde); L. v. d. Eer
der., C. v. Giersbergen, A. Groos, A.
Habraken, A. v. Hoorn, J. Keunen, A.
Leenen, M. Muurlink, A. Schellekens en
E. Verhoeven (allen uit Boxtel).
TOELATINSEXAMEN 
R.K. H.B.S., BOXTEL. 
Voor het dezer dagen gehouden toe
latingsexamen van de R.K. H.B.S., die in 
September voor het eerst haar poorten 
zal openen, slaagden de volgende can
didaten: 
J. v. Erp, P. Jansen, J. Linsen, R. Smits,
Th. van Dam, F. Hurks, F. v. Etten, J. v.
Oers, P. v. Grinsven, A. v. d. Steen, A.
Welvaarts, B. Brands en F. Florie (allen
uit Boxtel); F. de Laat (Gemonde); H.
Hooyman, G. Linsen, H. Linsen, W. den
Otter, B. Romme (allen uit Vught); M.
Brok (Haaren); J. v. d. Boon1 (Oister
wijk); C. Duran (Best); H. Thomassen
(Olland).
7 Candidaten moesten worden afge
wezen. 
GEVONDEN. 

Na afloop van een der laatste opvoerin
gen van het H. Bloedspel werd op de 
binnenplaats van het kasteel nog een 
zonnebril gevonden, die waarschijnlijk 
van een der spelers afkomstig is. Deze 
is terug te bekomen op de pastorie St. 
Petrus, Duinendaal 2. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 1'.2 tot en met 18 Juli 1949. 

GEBOREN: Wilhelmina T. M. dochter 
van J. H. v. Griensven en A. J. de Bie 
- Maria F. J. P. dochter van J. M. H.

Voets en P. A. Goossens - Albertus A.
M. zoon van Th. W. de Bie en M. Ver
berne - Paulina M. dochter van H. v.
Gestel en J. v. d. Bosch - Henrica W. 
dochter van Q. v. d. Nieuwenhuijzen en 
A. Fr. Gloudemans - Lamberta J. M. 
dochter van M. v. cl. Bogaard en L. v. d.
Meijden. 
ONDERTROUWD: Petrus P. J. Bevers
en Anna P. van Geffen - Antonius F. 
M. Mutsaerts en Antonia H. Karsse
makers ,- Waltherus Heeren en Mar-
tina M. van Hemmen.
GEHUWD: Coenradus A. J. van Buuren
en Adriana J. Habraken � Wilhelmus 
H. F. van Roosmalen en Theodora Chr. 
van Doleweerd - Gerardus van Gelder 
en Elisabeth A. van der Meijden. 
OVERLEDEN: Godefriclus van Gestel,
oud 78 jaren.- Johanna M. Belzen, oud 
72 jaren, wed. van L. M. Hesselmans. 

SPORT-NIEUWS 
INDELING 3e EN 4e KLAS K.N.V.B. 
Deze week heeft de K.N.V.B. de inde
ling van de derde en vierde klas bekend 
gemaakt. O.D.C. en "Boxtel" zijn voor 
de competitie 1949-1950 in dezelfde 
afdeling ondergebracht, zodat de Box
telse voetballiefhebbers weer enkele 
spannende derby's te wachten staan. 
De afdeling is dit jaar wel bijzonder 
groot geworden; liefst twaalf elftallen 
zullen erin uitkomen, wat een flinke 
spanning teweeg kan brengen. Hier 
volgt de indeling: 

3e klasse B 

Baardwijk 
Best Vooruit 
Blauw Geel 
Boxtel 
Haarsteeg 
St. Michielsgestel 
O.D.C. 
O.J.C. 
S.C.B.
Udi 
Uno Animo 
W.S.C. 

Men ziet: vele ploegen met een uitste
kende reputatie, die het elkaar erg lastig 
kunnen maken. 
DP indeling van de 4e klas B luidt: 

Bavos 
D.V.G. 
Eli 
E.V.V.S.
Gemert 
Gestelse Boys 
Mierlo 
Nuenen 
Rhode 
Sparta 

JAARVERGADERING O.D.C. 

Donderdag 28 Juli houdt O.D.C. haar 
ja.irlijkse algemene vergadering in de 
f0yer van de Ark. De convocaties met 
vermelding van de uitvoerige agenda 
zi_jn, of worden deze week huis aan huis 
bezorgd. Gezien de belangrijke punten, 
mag geen enkel lid, het zij rustend of 
werkend, op deze vergadering ontbreken. 
Het bestuur heeft gezorgd dat allen het 
tijdig weten, dus houdt Donderdagavond 
vrij voor deze vergadering. 
K. S. V . .,BOXTEL". 

Training. 
Donderdag 28 Juli zal de training voor 
senioren hervat worden. De training zal 
worden gegeven op het reserve-terrein 
in het St. Paulus-Sportpark en zal op 
dezelfde tijd als vroeger aanvangen. 
O.D.C.-JUNIOREN.

Het A-elftal besloot op keurige wijze 
het seizoen door de wisselbeker van 
kring Den Bosch in de wacht te slepen, 

daarmede bewijzend dat ODC met haar
jeugd kan wedijveren met alle grote ver
enigingen van de omgeving. Zelfs uit
stekende ploegen als BVV, Wilhelmina 
en Concor�ia werden aan de ODC-zege
kar gebonden. 

-o-

Voor de nieuw te vormen elftallen staan 
enige wedstrijden tegen elftallen van 
Huize de la Salie 0p het program. 
De A-junioren speelden deze week reeds 
twee wedstrijden, welke in de komende 
weken op Dinsdag- en Donderdagavond 
worden voortgezet. Drie B-elftallen ko
men Zaterdagmiddag om 4 uur in het 
veld, waardoor de training deze week 
vervalt. 

-o-

ODC 8 neemt a.s. Zaterdag deel aan de
bekerwedstrijden, welke door Irene te
Gemonde worden uitgeschreven. 

-o-
In verband met bovenstaande wedstrij
den worden de beide laatste wedstrijden 
van de wijkcompetitie gespeeld op 
Woensdagavond 7 uur. 
Het zijn: Breukelsestraat-Molenstraat; 
Osch & v. Leeuwenstraat-Nieuwe wijk. 

.,BOXTEL" -JUNIOREN. 

De junioren van Boxtel zullen Zaterdag 
23 Juli met een elftal deelnemen aan hét 
tournooi van "Irene" uit Gemonde. De 
volgende wedstrijden zijn vastgesteld: 

Boxtel 6--0.D.C. 
Irene-Boxtel 6 

Dezelfde middag gaan de_ A-junioren 
naar Den Bosch, waar R.K.J.V.V. een 
tournooi organiseert. Zij zullen om half 
vijf tegen de junioren van Zaltbommel 
uitkomen. 

KEGELEN. 

Maandag 18 Juli l.i. vierde de Kegel
club "Steeds Beter" haar 20-jarig be
staan in het clubhuis van Hotel Theuw
kens. Na de H. Mis volgde om half 
tien het gezamenlijke ontbijt. Om kwart 
voor elf begon de eerste wedstrijd, het 
jaarlijkse koninggooien. 
Deze wedstrijd was zeer spannend en 
eerst in de laatste bal viel de beslissing, 
waarbij de heer H. v. d. Krabben met 
een totaal van 308 hout juist boven de 
heer A. van Boxtel bleef die 306 haalde. 
Het koningschap kwam daardoor weer

voor een jaar terecht bij eerstgenoemde, 
die vorig jaar door de heer H. v. d.
Vorst werd onttroond. 
Daarna volgde het gebruikelijke ver
eeuwigen der kegelaars, waarna nog een 
zeer interessante en aantrekkelijke bil
jart-kegelwedstrijd werd gespeeld, waar
voor enige aardige prijzen waren uit
geloofd. 
Aan het diner werd de Voorzitter H. v.
d. Krabben voor zijn 20-jarig voorzitter
schap een cadeau namens de kegelaars 
aangeboden en werden aardige speeches 
afgestoken over de belevenissen gedu
rende al die jaren, over de modernise
ring van het kegelhûis, 18 jaar geleden, 
waarin thans kegelclubs uit Eindhoven 
en 's-Hertogenbosch komen kegelen. 
Na het diner om half vijf volgde een 
tweede wedstrijd op de kegelbanen en 
wel to worpen op elke baan, waarvoor 
een tiental prijzen beschikbaar waren, 
een vóórwedstrijd van de grote strijd 
om de Bondskegel aangeboden door de
's-Hertogenbossche Kegelbond, welke 
wedstrijd om 8 uur aanving. 
Wede rom moest de laatste bal beslissen 
en opnieuw werd gewonnen door H. v.
d. Krabben met hetzelfde aantal hout
(308) en ook weer 'met de zelfde op
volger van 's morgens nl. A. v. Boxtel 
(306) in 45 ballen 15 op elke baan.
Hierna reikte de wedstrijdleider de heer
H. v. d. Vorst de prijzen uit. Een ge
zellig samenzijn besloot dit clubfeest 
van "Steeds Beter'. 

Ervaringen van een schoolarts 
XXIII (slot). 

Wij zijn aan het einde van onze erva
ringen gekomen en vertrouwen, dat de 
belangstelling in de schoolartsendienst 
bij de ouders is gewekt. Het werk van de 
schoolarts is op het platteland nog 
nieuw. Toch mag gezegd worden, dat de 
grootst mogelijke waardering ondervon-
den is. 
Als wij de schoolartsenclienst zelf nog 
een klein kindje, een kleuter mogen 
noemen, dan volgt hieruit, dat er nog 
een langdurige periode zal verlopen tot 
aan de definitieve vorm. 
Zoals ieder kind een vader en een moe
der heeft, zo zou iets dergelijks van 
deze diens, als kleuter ook gezegd kun
nen worden. De overheid heeft het va
derschap, hetgeen niet meer ontnomen 
kan worden. Maar het particulier initia
tief vraagt de plaats van moeder bij de 
opvoeding. Die plaats bezit zij reeps. 
Wij menen, dat het daarom een werk 
van wederzijdse toewijding is om de op
voeding gezamenlijk door te zetten. 
Aan de gezondheid van de dienst be
hoeft niet getwijfeld te worden. Velen 
hebben daaraan iets bijgedragen en allen 
deden het in de liefde voor het kind. 
Het schoolkind zelf heeft alle blijken 
gegeven van genegenheid. Het is met de 
schoolarts en met de schoolverpleegster 
vertrouwd. Maar wij aarzelen ook niet 
te zeggen, dat het een schoolarts nodig 
had! 
Hoe vaak heeft ervaren schoolpersoneel 
mij niet verzekerd, <lat het tegenwoor
dige schoolkind een heel andere kind is 
dan dit van enige jaren geleden? Het 
kan ook moeilijk anders, want welke ae
weldige ommekeer heeft er na de h;ee 
wereldoorlogen in de wereldmaatschap
pij van alle volkeren plaats gegrepen! 
Wat heeft het tegenwoordige geslacht 
een afstand gekregen van het vooraf
gaande? Wat leefden de vroegere vaders· 
en moeders rustiger dan die van onze 
s�hoolki�deren thans? Ook in de gezmsfeer 1s veel meer beweging gekomen die zeker niet bevorderlijk is voor ee� ongestoorde opvoeding en voor geestelijke rijping? 

Het kind, dat van nature bewegelijk is 
en vrijheid vraagt naast discipline, is met
de onrust der tijden nog drukker en wil
der geworden, Wat wordt er al niet 
voor het kind gedaan? Maar wat zal er 
straks niet veel en veel meer gevergd 
gaan worden van dit kind? 
Vele ouders beseffen nog niet, dat zij 
bijna de traditie van hun ouders voort
zetten, al menen zij het moeilijker dan 
deze te hebben. 
En toch zullen onze tegenwoordige kin
deren voor levensopgaven kqmen te 
staan, die nauwelijks nog te omschrij
ven zijn? 
Onze "jongens-over-zee" zijn er een be
wijs van. Uit de legernummers der ge
sneuvelden lezen wij, dat nauwelijks 
twintigjarigen het offer van hun te jon
ge leven brachten in de ons vijandige 
Oosterse wereld. 
En dan de geestelijke strijd? De offi
ciële uitspraak van Rome, dat het com
munisme onverenigbaar is met het 
christendom en de afkondiging der ex
communicatie zal eindelijk de ogen ope
nen voor de verschrikkelijke kerkver
volging, die systematisch in gang ge-
zet is. 
Neen, ouders, laat U niet blind zijn voor 
de betekenis van de ernst, die straks 
van uw kinderen gevergd zal worden en 
waarbij Uw eigen levenservaringen 
slechts nietig lijken. 
Wij mogen heus onze jeugd wel prepa
reren voor die strijd; wij zijn er als 
ouders op de eerste plaats verantwoor
delijk voor. 
Daarom moge voor de nieuwe eisen van 
nieuwe tijden ook nieuwe middelen ge
organiseerd worden om onze kinderen 
voor te bereiden. In dit toekomstbeeld 
zie ik de schoolartsendienst uitgegroeid 
tot een jeugd-dienst, waarin lichamelijke 
en geestelijke volksgezondheid even 
innig verbonden worden als het stoffe
lijke aan het geestelijke in ons mens-zijn. 
Aller liefdevolle samenwerking in ons 
katholieke Zuiden is daartoe vereist. 
Het gaat om onze kinderen en om de 
toekomst van wat ons het· meest dier
baar is. 

J. B. DEELEN. 



Distributie==Nieuws 

BEKENDMAKING. 
Vergoeding puntenverlies tegengevolge 

wijzing voor omzetvergroting aan 
textielhandelaren. 

De . Directeur van de Distributiekring 's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in het tijdvak v.!rl 25 Juli t.e.m. 20 Augustus 1949 handelscoupures textiel zullen worden uitgereikt voor: te. vergoeding van het in verband met de opruimingsregeling geleden punttenverlies. 
2e. een extra toewijzing voor omzetvergroting. Handelaren, welke in aanmerking komen, kunnen ter plaatse op de eerstvolgende zitdag een verklaring M 10 afhalen, welke 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 (4 % van het totaal aantal van 1 Juli 1948 tot en met 30 Juni 1949 ingeleverde punten) zullen in bovengenoemd tijdvak handelscoupures worden verstrekt. Het tweede gedeelte van eerdergenoemde verklaring is bestemd voor herziening van het zogenaamde puntenkapitaal. Voor zover de inlevering in het eerste halfjaar 1949 meer heeft bedragen dan in het eerste halfjaar 1948 zullen eveneens in bovengenoemd tijdvak handelscoupures worden uitgereikt voor 30 % van het verschil tussen deze twee getallen. De inlevering der·verklaring M 10 dient te geschieden aan het kantoor, In de Boerenmouw 15 te 's-Hertogenbosch en voor de overige aangesloten gemeenten ter plaatse op de bekende zitdagen. 
Kleine Weetjes 

WAT IS EEN AQUAFLEX? De Aquaflex is een nieuwigheid die op de Parijse Jaarbeurs werd vertoond. Het is een film-opname toestel dat speciaal voor het opnemen van films pnder water werd ontworpen. Het toestel genoot zeer veel belangstelling en opent veel nieuwe perspectieven voor een terrein dat tot nu toe afgesloten bleef voor enkele ingewijden die van zeer onvoldoende materiaal voorzien waren. Met de Aquaflex kan de operateur onder water even goed . werken als met Je gewone camera op het land. Het is een eivormig-kastje in stroomlijnmodel, voorzien van een verticale en horizontale stabilisator die beiden beweegbaar zijn en waardoor de nodige stabiliteit verzekerd wordt tijdens het opnemen. Het kastje is van zeer licht metaal gemaakt en natuurlijk waterdicht, en bovendien bestand tegen de sterkste drukken . In het ·kastje is een camera, zijn electrische motor, zijn accu's en een casette voor 120 meter. Voorin het kastje is een optische spiegel waardoor de lichtstralen op één van de drie objectieven kunnen vallen. Het,,. scherpstellen geschiedt door middel van een trommel met een wijzerplaat met grote cijfers die zich voor een verstelb�ar venstertje verplaatst naar geiang • van het gebruikte objectief.De Aquaflex is voorzien van een photo-• electrische cel- waardoor de waarde vande belichting rechtstreeks in lux kanworden afgelezen. Ook in "het voorzienvan een snelheidsmeter en een meterteller die van buiten zichtbaar zijn dankzij hun verlicht scherm. De gemiddeldedichtheid van het toestel is zodanig dathet zonder ballast onder water vrij blijftdrijven.

Voor de Landbouwers
VOORDELEN EN PRAKTIJK VAN DE RUILVERKAVELING 

1n het kader van de Veertiende Nederlandse Landbouwweek is op Woensdag 13 Juli j.l. te Wageningen een Ruilver-• kavelingsmiddag gehouden, waar deheren Ir. W. C. Visser, Hoofd van deAfdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht en Ir. G. J.ter Brugge, Cultuurconsulent te Arnhem,spraken, respectievelij_k over "Gedachtenen getallen over de geldelijke gevolgenvan ruilverkavelen" en "Uitvoering vanruilverkavelingen".Ir. Visser betoogde dat het heel moeilijkzou zijn het totale geldelijke voordeelvan bepaalde ruilverkavelingen in depractijk na te gaan en daarmee hetwerkelijke nut van het ruilverkavelenaan te tonen. Dat hangt er o.a. van af,wat voor een gebruik van het nieuw verkavelde gebied wordt gemaakt. Het isechter wel mogelijk een globale berekening te maken van de voordelenwelke het ruilverkavelen voor de verschillende onderdelen v;m de bedrijfsvoering per ha per jaar meebrengt. Inguldens per jaar per ha kunnen dezevoordelen als volgt worden getaxeerd:Geringere afstand 11aar en betere bereikbaarheid van de percelen: f 60,-;betere vorm en grootte van het perceel: f 15,-; daarbij komen dan nogde voordelen welke voort kunnen vloeienµit de eventueel met de ruilverkavelinggepaard gaande bodemverbetering, berekend op een gemiddeld bedrag van
f 75,-:- per ha per jaar, verbetering vandrainage en afwatering f 100,- en tenslotte het opruimen van sloten en greppels f 60,-.Bepaalt men zich tot het eerstgenoemdeaspect, nl. de geringere gemiddelde afstand van de boerderij tot de percelen,dan blijkt dat hierdoor besparingen vandrieërlei aard mogelijk worden. Wantten eerste leidt de geringere afstand vande boerderij naar de percelen tot eenbetere verzorging van de gewassen, hetgeen groter opbrengst kan meebrengen,ten tweede gaat men op dichterbij gelegen percelen eerder tot de verbouwvan arbeidsintensieve gewassen over, zo-

Parochie-Agenda 
Een goed Kathol_iek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat eerst DAN de kerk, als de priester terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 7e Zondag na Pinksteren. 24 Juli 1949. De H.H. 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 het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te schaal voor de arme doofstommen, terwijl de 2e schaal gehouden wordt voor de bizondere noden van het Episcopaat, welke beide collectes ten zeerste in uwe milddadigheid worden aanbevolen. Vandaag na de Hoogmis Mariagarde in de kapel op Duinendaal om kwart voor 12. Hedenavond om 7 uur Lof metrozenhoedje.In de week van 24 tot 31 Juli zal dejaarlijkse collecte huis aan huis ten batevan de St. Vincentiusvereniging in onzejarochie gehouden worden.Donderdagavond om 7 uur Lof met rozenhoedje.Zaterdag is er gelegenheid tot biechtenvan half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.Dopen iedere d�g van half 3 tot 3 uur.A.s. Zondag 124 Juli van 2 tot 4 uur ishet aangeven van de kinderen voor deKleuterschool op Duinendaal. Men wordtverzocht op die tijd te komen en hettrouwboekje mee te brengen. De kinderen moeten vóór 1 October 4 jaar zijn.
In het belang van school en kinderenheeft het schoolbestuur van de St. Petrusparochie bepaald, dat behalve dekinderen, die nu reeds naar de St. Paulusschool gaan, ook voortaan de kinderen, die wonen aan beide zijden van deEindhovense weg en op Kleinderliempdenaar deze school zullen gaan.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Henrica Veroude; z.a. gel.mndst. voor Hendricus Hobbelen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor ElisabethSchapendonk-v. d. Staak; om half 8 gel.H. Mis voor de overleden familie Heerkens-Koopmans; z.a. gel. mndst. voorElizabeth Peeters-Maas; om half 9 gel.H. Mis voor Godefridus van Gestel.DINSDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt.voor Catharina Vullings; z.a. gel. mndst.'voor Adrianus van Eyndhove_n; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna vanHamond-Hoffmans vanwege de Vereniging Reka; om half 8 gel. jrgt. voorMaria Anna van Rooy-v. d. Velden; z.a.gel. H. Mis voor Godefridus van Oirschot; om half 9 gez. H. Mis tot bizondere intentie; z.a. gel. H. Mis voor overleden ouders; om half 10 gez. Huwe'lijksmis.WOENSDAG: om kwart voor 7 gel.mndst. voor Theodorus Voets; z.a. gel.mndst. voor Maria van Hal-van Esch;H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis v. d. Besselaar; om half 8 gel. H.Mis voor onze jongens in Indië v.w.Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Misvoor Josephus v. d. Laar v.w. de Bondvan het H. Hart; om half 9 gel. jrgt.voor Kapelaan Bless.DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. .voor Martinus Jacobs en Petronella N elissen; z.a. gel. jrgt. voor Laurentius v. d. Biggelaar en Hendrica Timmermàns hsvr.; om half 8 gel. jrgt. voor Petrus Bosch; z.a. gel. H. Mis voor Martinus Giesbers; om half 9 gel. H. Mis voor Henri Weyers. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. mndst. voor Adriana van Heumen-Timmermans; z.a. geL mndst. voor Petronella Ver-
dat ongewenste extensivering van het bedrijf wordt tegengegaan en tenslotte bètekent een geringere afstand tijdwinst voor boer en arbeider. 

Nog heel wat te doen 1 Ir. G. J. ter .Brugge wees er in zijn inleiding o.m. -op, dat de gebieden, waar in Nederland reeds ruilverkavelingen tot stand zijn gekomen, of ;waar ze thans in uitvoering zijn, tezamen nog geen 100.000 ha omvatten Als men daarbij bedenkt, dat er hier te lande nog naar schatting 750.oo.J ha voor ruilverkaveling in aanmerking komen, dan is het duidelijk, dat er nog heel wat te doen is in dit opzicht. Men verkavelt momenteel ongeveer 10.000 ha per jaar, terwijl men een capaciteit van 20.000 ha per jaar hoopt te bereiken. Daar de jaarlijks in behaqdeling te nemen oppervlakte o.a. uit hoofde van de kosten gelimiteerd is, zal het noodzakelijk zijn te komen tot het opstellen van een urgentie-programma. Hierbij zal vastgesteld moeten worden, in welke gebieden de nood het hoogst is en tevens welke ruilverkavelingen met het oog op het algemeen belang het meest wenselijk moeten worden geacht. Aan de hand van de hoeveelheid ha in de eerste urgentie-klasse, het beschikbare personeel, de te verwachten personeelsterkte en de financieringsmogelijkheid zal dan een jaarschema kunnen worden opgesteld, een werk dat reeds onder handen is. Een dergelijk urgentie-programma zal vele voordelen met zich meebrengen. Tenslotte wees de inleider op het grote belang van het feit, dat de cultuurtechnische werken uit de werkverschaffingssfeer zijn gehaald. De cultuurtechnische werken vormen een belangrijk doel op zichzelf, waarvan men de uitvoering. niet kan laten afhangen van het fluctueren van de werkloosheid. Een volgens een bepaald plan uitgevoerde reeks van cultuurtechnische werken over lengte van jaren zou de vorming van een vast contingent . cultuurtechnische arbeiders met zich mee kunnen brengen, waardoor. ook het vraagstuk van de seizoenwerkloosheid gedeeltelijk zou worden opgelost. 

donck-v. d. Koevering; om half 8 gel. jrgt. voor Anna van Oerle-v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis voor Jo Bergman v.w.het gez. pers. van de Raad van Arbeid;om half 9 gel. H. Mis voor JohannaSmits-Zevens.ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H.Mis voor Wilhelmus Traa; z.a. gel.mndst. voor Laurentius v. d. Besselaar;_om half 8 gel. mndst. voor Wilhelmusv. d. Hagen; z.a. gel. H. Mis voor Cornelis v. Kessel v.w. de buurt; om half 9gel. H. Mis voor Alfonsus van Vlerkenen Sjaak de zoon.
In het Liefdehuis zal nog geschieden: Maandag een H. Mis tot bizondere intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hendricus Adrianus van den Broek geb. en won. in deze parochie en Henrica Catharina v. d. Langenberg geb. te St. Oedenrode en won. in deze parochie, waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt. Gerardus van Kasteren geb. te Gemonde en won. in deze parochie en Elizabeth v. d. Besselaar geb. en won. in dezeparochie, 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. 

7 e Zondag na Pinksteren. 
24 Juli 1949. De H. Missen zijn om 6, 7, 8

1 
kwart over 9, en de hoogmis met volkszang om half 11. De eerste schaal is voor de kerk, en de tweede voor de Bijzondere Noden. Onmiddellijk na de Hoogmis Santa Teresa in de kapel van de Zusters Ursulinen, en om kwart voor 12 Jongens H. Familie in de kerk. Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoedje voor onze jongens en mannen in Indonesië. Maandag - feestdag van de H. Jacobus de Meerdere, die als eerste van de Apostelen de marteldood stierf. 

Dinsdag - feestdag van de H. Anna, de moeder van de H. Maagd Maria, patrones voor een gezegend huwelijk. 
Vrijdag - viering van het 25-jarig Katholiek Onderwijs op onze jongensscholen. De dag wordt geopend met een solemnele H. Mis om kwart voor 8, waarbij de kinderen de vaste en wisselende gezangen zullen uitvoeren. Verdere bijzonderheden staan vermeld op het progra.mma dat zal worden thuisbezorgd. ZONDAG: 6 uur I.l voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 7 uur l.d. tot bijzondere intentie; 8 uur l.d. voor Petrus Baayens, vanwege de Broederschap Boxtel-Bokhoven; kwartover 9 l.d. voor overleden echtgenote(S); half 11 hoogmis voor Cornelia vanBeljouw-van Kasteren, vanwege de Broederschap van het H. Hart. MAANDAG 25 Juli: 7 uur: gez. d. voor Mej. Bouwman vanwege de buurtvereniging; Maria-altaar l.d. voor Helena Bekers-v. d. Steen vanwege de buurt; Familiealtaar l.d. voor Josina van Grinsven-van Grinsven vanwege de buurt; kwart voor 8 l.j. voor Petronella van der Horst-van Hamel; zijaltaar l.d. voor Petronella van der Sloot-van Roosmalen; half 9 l.d. voor de levende leden van de St. Elisabethvereniging . DINSDAG 26 Juli: 7 uur gef. gez. j. voor de heer Jan de Vries en mej. Catharina Padden berg z.e.; Maria-altaar l.d. voor Adriana van Hees-Verwetering; Familiealtaar l.d. voor Anna van Eindhoven-Kop; kwart voor 8 I.d. voor Martina Nooten te Vlijmen overleden; zijaltaar Ld. voor Maria van Hal-van Esch, parochie St. Petrus overleden; half 9 l.j. voor Maria Bergmans-Louwers enMartina de dochter. WOENSDAG 27 Juli: 7 uur pl.l.m. voor Adriaan Kuypers; Maria-altaar Ld. voor Kees van Kessel, parochie St. Petrus overleden; Familie-altaar l.d. voor Antonius van Hees, parochie St. Petrus overleden; kwart voor 8 l.d. voor • Adrianus van Uden, vanwege de buurtvereniging Merheimstraat; zijaltaar Ld. voor Adrianus Dankers parochie H. Theresia overleden; half 9 l.j. voor Antonius Wagenaars; half 10 gez. huwelijksmis. DONDERDAG 28 Juli: 7 uur Ld. voor overleden. familie van Roosmalen-v. Veghel; Maria-altaar l.d. voor Theodorus Timrhermans; Familiealtaar l.d. voor Jan v. d. Nosterum, vanwege de rijvereniging St. Martinus; kwart voor 8 l.d. voor Kees van Schaayk, zijaltaar Ld. voor Helena Bernardina van Laarhoven te Haaren overleden; half 9 l.j. voor Huberdina v. d. Eerden-v. d. Boer; half 10 gez. huwelijksmis. VRIJDAG 29 Juli: 7 uur l.d. voor Elisabeth van Pinksteren-van Nieuwburg; Maria-altaar l.d. voor Elisabeth van Pinksteren-van Nieuwburg, vanwege de Levensverz. ,,St. Willibrord"; Familiealtaar Ld. voor Cornelis de Bie; kwart voor 8 solemnele dienst uit dankbaar
heid; zijaltaar l.j. voor Gijsberta Peynenburg-Valks; kwart voor 9 l.j. voor Cornelis v. d. Boer en Antonia v. d. Boer-Smulders. ZATERDAG 30 Juli: 7 uur l.d. voor Petrus Baayens; Maria-altaar l.d. voor .Theodorus Barten; Familiealtaar l.d. voor Lies de Kort-v. d. Elst vanwege de familie; kwart voor 8 l.d. voor Antonius van Rooy-Peters; zijaltaar l.d. voor Piet Voets; half 9 l.d. voor Adriaan Kuypers. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE .. 
7e Zondag na Pinksteren. 
24 Juli 1949. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur H. Mis voor een bijzondere intentie. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis de Laat, Henrica de hsvr. en Marinus Schellekens. DINSDAG, voor onze parochie dag van Aanbidding; om half 8 jrgt. voor Elisabeth v. d. Ven; om 9 uur gez. H. Mis voor Lamberta Geerts, als lid van de boerinnen bond. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus v. Ruremonde. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus v. d. Biggelaar en Maria de hsvr. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Hendrica v. Logten.ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana Sanders. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

7e Zondag na Pinksteren. 
24 Juli 1949. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Barbara v. Kasteren, Wed. van H. Veroude;half 9 H. Mis vanwege directie Koninkl. Lederfabriek "Oisterwijk" te Oisterwijk voor Theodorus Huyberts; 10uur Hoogmis tot intentie van de parochianen. De eerste schaal is voor hetBisdommelijk Jeugdwerk; tweede voorB. N.; half 3 Lof met rozenhoedje, omGod's zegeningen te verkrijgen over,,Orion" en de kapel van Stapelen.MAANDAG: 7 uur mndst. voor Harry v. Dijk, in Indonesië overleden; 8 uurH. Mis voor Joanna Kruyssen-v. Mol.DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianus Dankers; 8 uur gez. mndst. voor Johanna Antonetta v. Beers. WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Gerardus Leyten; 8 uur jrgt, waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor Petronella v. d. Sloot-v. Roosmalen. DONDERDAG: 7 uur H. Mis v.w. kinderen v. d. Heuvel voor Marinus Berends; 8 uur H. Mis voor Maria Maas-v. d. Langenberg.VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Henricus v. Kasteren en Petronella Soeterings hsvr.; 8 uur wekelijkse H. Mis voor Maria de Punder-Huige. ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor onze jongens in Indonesië, zo levenden als cverledenen; 8 uur gez. mndst. voor Johanna v. Heerebeek-de Beer. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van half 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozenhoedje, om God's zegeningen te verkrijgen over het 50-jarig Priesterjubilé van Z. H. de Paus en Heilig Jaar. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensoo te ontvangen: Joannes Theodorus Carolus Jereskes uit de parochie v. d. H. Jozef op de Heuvel te Tilburg enGertrudis Huberdina Meuwissen uitdeze parochie, waarvan heden de derdeafkondiging geschiedt. Reinier Janssenuit deze parochie en Christina v. Eindhoven uit de parochie v. h. H. Hart teBoxtel waarvan heden de tweede af-kondiging geschiedt.30 Dagen worden de gebeden verzocht voor Petronella Boumans-v. Dijk, in de parochie v. h. H. Hart en Godefridus v. Gestel, weduwn. van Jacoba v. Summeren en echtgenoot van Antonia v. d. Sande, alhier overleden. In deze week is een ieder in de gelegenheid de bank of plaatsen te betalen voor het lopende jaar. Zulks geschiede in de sacristie of pastorie. Elders zullen drie H. Missen opgedragen worden één voor Harry v. Dijk, in Indonesië 1

; één voor Theodorus Huibers in Indoiiesië en één vanwege de Godvruchtige Vereniging ter ere v. d. H. Theresia tot intentie v. d. leden op Donderdag van deze week. 

De maaier 

De maaier zingt een zomerliedtje en snijdt, het staal in d'handen alwaar hij 't dikste kooren ziet, en dweers deur 't zonnebranden; 
hij kapt, hij kerft, hij zwikt, hij zwaait, al schuifelend in het ronde, hij pakt, hij pikt, hij dringt, hij draait, . het sperkelend graan ten gronde: en 's avonds late, als 't westen gloeit, hij heft zijn hoofd omhooge, en 't slagveld, maar dat zonder bloed, verheugt zijn dankende ooge. 

G. GezeQ_�·
Bij de Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur I.m. voor de levende en overleden leden van de Klompenmakerspatroonsbond. Dinsdag 7 uur I.m. voor Hendrica Alb. v. d. Tillaart als overleden lid Broederschap H. Moeder Anna. Woensdag 7 uur I.m. voor Maria Jan Maas. Donderdag 7 uur I.m. voor Adr. v. Berkel. Vrijdag 7 uur I.m. voor Maria Joh. de Leest te Best overleden. Zaterdag 7 uur I.m. voor Petronella Corn. v. Laarhoven te Cromvoirt overleden. Zondag 7 uur I.m. voor Adrianus x_. Berkel.30e Petronella Corn. v. Laarhoven teCromvoirt overleden. ' 
7 e Joh. v. Kaathoven, Hendrica Corn. de Laat en Hendrica Alb. v. d. Tillaart te Liempde overleden. Gedoopt: Anna Maria Jos. Hendrica dochter van Engelb. v. d. Velden-Hendriks; Wilhelmus Ant. Petrus Joh. zoon van Wilh. de Koning-v. d. Dungen; Johanna Ger. Henrica dochter van Wilh. v. Erp-v. Remunt; Corn. Franc. zoonvan Corn. Putmans-Poirters.
Bij uitvaart 
f 13,80. 

Missiebus: van Joh. v. Kaathoven 
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 7 e Zondag na Pinksteren. 24 Juli 1949. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de parochie. De kleintjes zullen onder de H. Mis van half 9 uur hun eerste H. Communie doen. Voor de groten zal onder deze H. Mis geen Communie worden uitgereikt; alléén voor en na deze H. Mis. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de nieuwe glas-in-loodramen. Na de middag om 3 uur plechtig Lof, waaronder oplegging van het scapulier aan de-kleintjes en toespraak. 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 a.s. tweede schaalcollecte voor het Diocesaan Jeugdwerk. ZONDAG: 7 uur H. Mis; half 9 H. Mis voor Petronella van der Sloot-v. Roosmalen; 10 uur Hoogmis voor de par. MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes Gerardus Rutten; 8 uur H. Mis voor Anna Schoones-v. Beljouw v.w. Br. H. Bloed. DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis van Kempen; 8 uur H. Mis voor Johanna Maria van den Akker-Doleweerd. WO!;:NSDAG: 7 uur H. Mis voor Jan van den Aker; 8 uur jrgt. voor de Eerw. Broeder Willibrordus Konings. DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Henricus van Vessem; 8 uur jrgt. voor Michiel Konings. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, VRIJDAG: 7 uur jrgt voor Christina LIEMPDE. van Vessem; 8 uur jrgt voor, Albertus 7e Zondag na Pinksteren. Pijnenburg. · 24 Juli 1949. ZATERDAG: 7 uur jrgt� voor Henrica 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der Pijnenburg-van Rooy; 8 uur jrgt voor Cornelis van Brunschot en Theodora parochie; 8 uur l.d. tot bijz. intentie; 10 uur z. 7e Joh. v. Kaathoven; 3 uur Lof, Latijnhouwers de hsvr. 
daarna jongenscongregatie. Elders: H. Mis voor Cornelia van: Oers-
Maandag, Woensdag, Donderdag en - R { Braak. H. Mis voor Albertus van
Vrijdag 7 uur z. 7e voor Johannes v. u 0-
Kaathoven. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. en Zaterdag 7 uur z. 7 e voor Hendrica Corn. de Laat. MAANDAG: 8 uur l.j. voor Antoon van Alphen. DINSDAG :7 uur z.m. ter ere van H. Anna voor de leden van de Boerinnen-

Zondag 24 Juli. Deze middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Maandag: Feest v. d. H. Jacobus, Apostel. Om 8 uur Lof. DINSDAG: Feest van de H. Moeder bond; 8 uur l.j. voor Johanna Jan v. d. Anna. Om 8 uur Lof. Velden. WOENSDAG: 8 uur l.j. voor Jan Nijs Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. ZONDAG: om half 9 H. Mis voor s.en en Henrica de hsvr.DONDERDAG: 8 uur I.m. voor Hen- Pastoor Otterbeek. 
drica Alb. v. d. Tillaart als overl. proc. MAANDAG: 7 uur maandstond van Kevelaer. DONDERDAG: half 10 z. huwelijksmis. VRIJDAG: 8 uur I.m. voor Hendrica Alb. v. d. Tillaart als over!. lid van de Retraitepenning. ZATERDAG: 7 uur z. 7e voor Hendrica Albertus v. d. Tillaart; 8 uur I.m. voor Joh. v. Kaathoven als over!. lid v. d. Retraitepenning.ZONDAG: half 7 I.m. voor PetronellaCorn. v. Laarhoven te Cromvoirt overleden; 8 uur I.m. tot welz. der par.;10 uur z 7e voor Hendrica Corn. deLaat.

voor Martina Boers-v. d. Biggelaar; half 8 jaargetijde voor Caspar v. d. Aker. DINSDAG: 7 uur voor Martina Boers-v. d. Biggelaar; half 8 voor een overledene.WOENSDAG: 7 uur voor MartinaBoers-v. d. Biggelaar; half 8 voor Johanria Feldbrugge-Otterbeek.DONDERDAG: 7 uur voor MartinusJansen en Anna de doèhter.VRIJDAG: 7 uur voor Anna Jansen-v.d. Biggelaar; half 8 voor mevrouw Henket Windstosser.
Voor de grote belangstelling, felicitaties, bloemen en cadeaux, die wij ontvingen van vrienden, buurtbewoners en kennissen, bij gelegenheid van ons Zilveren Huwelijksfeest, betuigen wij onze hartelijke dank 

Te koop: 4 jonge hondjes, ras Chow-Chow, lieve beestjes, met originele stamboom. Selissenwal 7. 
Hebt U hanen of hennen op I Te koop: een toom beste bigte ruimen? Laat het mij even gen bij M. de Bresser, Onrooiweten. Koks, Molenstraat 37. Kasteren 13, Boxtel. 

G. Vorstenbosch
A. Vorstenbosch-Hosewol

en Kinderen. 

Verloren in de Molenstraat auto-sleuteltje aan lederen riempje. Vinder wacht beloning. Molenstraat 32. Te koop: prima jonge haantjes en geslachte kippen. Molenstraat 37, Boxtel. 

Ouden van dagen dag! 
Voor ouden van dagen van circa 70 jaar of ouder - die zich nog niet hebben opgegeven OtJl de mooie autotocht op 2 Augustus a.s. mee te maken - bestaat daartoe nog éénmaal gelegenheid en wel op Dinsdag 26 Juli a.s. van 5 tot 
6 uur in Hotel Riche. 



t/m Zaterdag RESTANTEN-OPRUIMING. 
TEGEN SPOTPRIJZEN 

bij F. J. WITTEVEEN'S 
Manufacturen- en Confectiebedrijf
RECHTERSTRAAT 18, -soXTEL 

�:��! ;:�a;!ti!�r d�:�e��j; BEKENDMAKING VA CANTIE AAN BE s TE D IN G_Adres bevragen Molenstr. 19. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOXTEL zullen Biedt zich aan R.K. dagmeisje, De R.K. Bakkersvereniging "Sint Nicolaas" op DONDERDAG 28 JULI 1949, des voormiddags omis genegen alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. te BOXTEL 11.30 uur ten gemeentehuize in het openbaar aanbesteden: Bevragen Molenstraat 19. maakt heden bekend, de indeling van de vacantieweken: Mia "'· d. Nosterum, v. Leeu- van 24 t.e.m. 31 Juli: van 21 t.e.m. 28 Aug.: wenstraat 53, zag zich gaarne 
g _eplaatst als leerling-naaister. 
Te koop: een Luidspreker z.g.a.n. Kasteellaan 10.
Gevraagd: net meisje voor dag, of dag en nacht. M_ evr. Maas, Bosscheweg 69. 
Te koop een z.g.a.n. hoogkar, wil ook ruilen tegen een goede aagkar. P. v. d. Made, Langenberg 23.

A. de Leijer Jr.C. BartenA. Heerenvan 31 Juli t.e.m. 7 Aug.: A. de Leijer Sr.J. v. LiemptA. v. d. MeijdenNijkampvan 7 t.e.m. 14 Aug.: W. v. d. LaarJ. v. d. SandeJ. MelisJac. GhijssensS. Tausch

Fr. Hazenberg P. v. EttenJ. PeijnenburgGebr. Goossensvan 28 Aug. t.e.m. 4 Sept.: Fr. Ghijssens J. v. AsveldtH. v. GeffenJ. v. GriensvenW. v. Griensvenvan 4 t.e.m. 11 Sept.: L. v. d. VliertJ. v. DijkW. v. SantvoortTe koop: een beste kalfvaars, aan telling 6 Augustus, en een toom biggen bij M. Smits, Bosscheweg 119. De week vóór kermis zullen geen bakkerijen gesloten zijn. 
Per 1 Augustus gevraagd, een net meisje voor de huishouding, zelfstandig kunnende werken, ook koken. Flink salaris en verval. Zich te melden of brieven onder no. 65 Molenstraat 19. 
Gevraagd: flinke zelfstandige dienstbode voor dag en nacht. Uitsluitend voor de huishouding, Was buitenshuis. Hulp van werkster. fa. M. W. v. d. Heijden, Banketbakkerij, Taal,straat 154, Vught. 

Te koop: witte leghorns, broed 1949, tegen de leg. Breukelsestraat 34, Boxtel. 
:Jl. :Jl. � ! Voor herfstuitzaai voorradig van nieuwe oogst: 
Stoppelknollen halflange 

blauw kop, 
Jobé origineel en ronde 

blauwkop, 
Spurrie-, Gras- en KlmrzadeA. 

Billijke prijzen. ZAADHANDEL 

Voor verkoop van kruidenierswaren en chocolaterie, 
mogen de winkels geopend zijn. 

Beleefd verzoeken wij ook een beetje medewerking van de Boxtelse bevolking. KNIP DEZE BEKENDMAKING UIT, OM MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN. HET BESTUUR. 
F J W •itteveen's 

Manufacturen en Confectiebedrijf1 1 RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 

is: 

MAANDAG 25 JULI, de gehele dag 

en 

G EOPEND 
A L L É É N DINSDAG 26 JULI,

wegens omstandigheden 

GESLOTEN· 

Vacant·ie 
P. P. van Zogchel De Boxtelse R.K. Slagers-BoxTEL. 

vereniging maakt bekend 

PHILIPS RADIO dat alle Slagerswinkels op

25, 26 en 27 Juli 
wegens VACANTIE 
GESLOTEN ZIJN. 

nog wel niet volop 
maar 

TECHN. BUREAU 

J. v. d. BREKEL
kan toch meest uit 
voorraad leveren in 
diverse prijzen vanaf 

105,- 155,- 195,-

Met ingang van 1 Augustus gevraaJ;d: 

Ervaren verkoopster in Manufacturen 
J. M. v. GEEL::DE KONING

Stationstraat 22, BOXTEL 
210,- 230,- 260,- �================================== 

345,- 395,-

Accountantskantoor 
H. CuppenBijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 Telefoon 512 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 

Stoomwasserij "De Smalle Stroom"
Zandvliet 1 Boxtel 

vraagt voor direct 

enkele Meisjes 
voor de mangelafdeling 

Aanmelden aan de fabriek van 8-12 en 
van 1 .30-5.30 uur, of Bosscheweg 42 

Behandeling van Belastingzaken Bij Vos uw kaas en vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht!! 

Uit voorraad leverbaar VOS, Stationstraat 44 - Tel. 527 

Jobé groenzaad 
N.A-K. geplombeerd NLJ KQQPJESTIJD 

in zakjes van 1 en 2 kg :Zeer speçiale aanbieding: 

Bruine kruissandalen met crêpe�zool 
No. 28 • 31 slechts f 5.20 J.MAAS

Bosscheweg 103, Boxtel " 32. 35 " f 6.50 Depot " 36 • 40 " f 7.75 
N.V. V.h. A. Hobbel Zie verdor onze opruimings•etalage 

OOLTGENSPLAAT HE IJ MANS • Breukelsestraat • Boxtel 

VOOR UW 

KINDER- en 

Van WANDELWAGEN 
NAAR Boxtel 

De allernieuwste modellen - diverse kleuren 

Soliede uitvoering - Laag in prijs. 

" 

het uitvoeren van SCHILDERWERKEN 
aan meerdere gemeente•eigendommen. 

Het bestek is vanaf Zaterdag 23 Juli a.s. verkrijgbaar ten kantore van de Dienst van Gemeentewerken (gemeentehuis) tegen betaling van f 2,50. Bij inlevering in ongeschonden staat op de dag der aanbesteding wordt hiervan f 1,50 gerestitueerd. 
G. v. d. Heijden, Manufacturen, Best.

GROTE VERKOOP VAN

LEGER GOEDEREN 
Slechts één dag 

op DINSDAG 26 JULI a.s. 

bij Edmond Schoëmacher, 
A 35 Liempde 

o.a. windjacks, broeken, overjassen, sokken,
regenkleding en overhemden (Amerikaanse
shirts). Alles zo goed als nieuw.

Goedkoop en ZONDER PUNTEN. 
Geopend van 9 tot 3 uur voor iedereen. 

ZIE RECLAMEBILJET ! 
G. v.d. Heijden, Manufacturen, Best.

1 Pracht old finished Huiskamer

• 

DRESSOIR MET NOTEN DEUREN, 
TAFEL 
2 FAUTEUILS 
4 STOELEN 

COMPLEET SLECHTS 398.-

Zware Eiken Huiskamer 
DRESSOIR 
UITSCHUIFTAFEL 
2 CLUBS � Bekleding 
4 STOELEN i wol Epinglé. 

COMPLEET SLECHTS 448,-

F. J .. Witteveen

STEEDS VOORRADIG 

Woninginrichting 
Boxtel. 

BERKEN HAARWATER 
PARFUMERIE EN DAMESKAPSALON 

M. J. VAN DEN BROEK
• BREUKELSESTRAAT 34 • BOXTEL 

1 Als de ooievaar komt is babJ) U 

dankbaar voor een blijvend cadeautje! 

Kinderbekers Pap bordjes Rammelaars Paplepels, recht en dwars Kindercouverts Servetbandjes Armbandjes Scapuliermedailles met speldje 
U kiest gemakkelijk uit onze grote collectie 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Bosscheweg /0 

• 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d, Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel 

De best gesorteerde zaak op gebied van 

)(-. SIGARETTEN 
Alle soorten Virginia's, platte dozen en 
pakjes Amerikaanse, Egyptische en Turkse 

Boxtelse Tenniskampioenschap pen 
van 10 t.m. 21 Augustus 1949 INSCHRIJVINGEN uiterlijk 3 Augustus bij L. PECHTOLD, Molenstraat 5

' 
BOSSCHEWEG 17 • TELEFOON 4 79 • BOXTEL KOSTEN: Enkelspel zowel Dames als Heren f 1.75 per .. persoon, Dubbel f 1.50 per persoon. " Junioren (deelnemers beneden 18 j.) f 0.75 per persoon 

EDA.H 
GEEFT U 

TEGEN INLEVERING VAN DE 

JULI-WAARDEBON 

UIT DE EDAH-KA LENDER 

3-
FI.ESSEN 

GRA1'E·FRUIT 
VOOR2SCENT 

OF EEN FLES FIJNE

tl MONADE"IRfJIJP 

2Sct�a 
1------�,totRll�: 

\1 OOR 01E. RO\.E.E.N GR \-\ \J \ 1
6 � se • �c\.

nJ:.nu '400f 
'431\� 

Koopt uw koekjes en gebak bij de ... 

Banketbakker, recht uit de oven, zo op uw tafel 

Om u te overtuigen, deze week voor reclame 

Spritskoekj&s en Spritskoeken 
voor 50 cent per 1/z pond 

U proeft het verschil. 

Banketbakkerij A.v. DUREN-SCHOLLEN 
Breukelsestraat 62 Telefoon 274 

RESTANTEN 
IN ALLE 

Afdelingen 

Tegen Spotprijzen 
BIJ 

fJ//.P.v.rl.J3oomen.&ïn 
�TATION5T�AAT43 

�*� BOXTEL 

1 

1 1 

. -
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Opvoeding 
Op de laatste Zondag van Juli 
preekt men in onze kerken over 
de opvoeding der kinderen. 
Het laatste woord zal nog wel 
niet gezegd zijn over de verheven 
taak van de opvoeding. 
Als leek kijken we een beetje .an
ders tegen deze levenstaak dan 
onze Priesters. 
En in feite is het een kwestie die 
zowel op het terrein van de Pries
ter als van ons leken valt. 
In de kerk zullen we gelegenheid 
te over hebben de geestelijke 
zijde van de opvoeding te beluis
teren. Toch is het op de eerste 
plaats iets wat het domein is van 
de leek. Ik bedoel hiermede, dat 
God als levenstaak van de ge
trouwde man en vrouw heeft 
weggelegd de opvoeding van hun 
kinderen. 
Misschien zouden we mogen zeg
gen, dat we in een periode leven, 
waarin men het meest filosofeert 
en theoretiseert over opvoeding 
en paedagogie. 
Er zijn boeken over geschreven 
zo dik als turven. Tijdschriften 
en periodieken en alles wat meent 
zich te moeten respecteren als 
blad van "standing" schrijft over
opvoeding. 
Hi�in ligt een gevaar! Een groot 
gevaar. 
Men heeft "De opvoeding" ge
promoveerd tot een wetenschap. 
Wetenschap met een hoofdletter. 
Goed, er zijn aspecten, die dit 
rechtvaardigen. 
Opvoedkunde, paedagogie. Het 
prijkt tegenwoordig op de lijst 
der wetenschappen, men kan 
doctoreren in deze wetenschap, 
geloof ik. 
Het zal wel onder de psycholo
gie vallen en dus op het terrein 
van de philosophie liggen. Ik 

weet het niet, ik ben maar een 
gewone leek en heb alleen onder
vinding van de praktijk. 
Maar nogmaals, er ligt volgens 
mij een groot gevaar in al dat 
wetenschappelijk gepraat over 
de opvoedkunde. 
Volgens mij is de opvoeding een 
hoofdbestanddeel van onze le
venspraktij k. 
Het is een kunst, geen weten
schap. 
Er kan niet alleen sprake zijn 
van verstand of intellect. 
Een goede opvoeding is de vrucht 
van de harmonie tussen hoofd en 
hart. 
Ik geloof zelfs, dat kinderen op
voeden op de eerste plaats iets is 
van het menselijk hart. Het is 
geen dode theorie, evenmin als 
ons geloof geen loutere theorie is, 
maar vooral een levende werke
lijkheid. Ons geloof moet leven 
in de lief de. 
Spaar me toch al die diepzinnige 
bespiegelingen en geef mij een 
stuk leven, want dat moet de op
voeding zijn. 
Ge moet niet alleen weten hoe 
het moet, bovenal dient men in 
zich de vaardigheid, de kunde, 
de begaafdheid, het vermogen te 
hebben om zijn eigen kinderen 
op te voeden. 
Ik ken iemand, die zich bezondig
de aan die bezigheid bovenge
noemde boeken van turvendikte 
vol te schrijven over alle soorten 
van waarheden en behartens
waardigheden in zake opvoeding, 
maar zijn eigen kinderen werden 
stuk voor stuk mislukkelingen. 
Hij had wel de wetenschap der 
opvoedkunde in het hoofd, doch 
hij miste de kunde in het hart om 
werkelijk op te voeden. Waar
mee ik maar zeggen wil, dat ook 
voor hem opvoeden ·op de eerste 
plaats was een aangelegenheid 
van het hart of de wil. 

Uitreiking van de diploma's 
aan de R. K. Huishoudschool van de N. C. B. 
Onder grote belangstelling . yan de 
ouders werden Dinsdagmiddag om 4 uur 
in de huishoudschool de diploma's uit
gereikt aan de meisjes, die de primaire 
opleiding hadden gevolgd, en aan haar, 
die dit diploma reeds eerder behaalden 
en zich daarna nog verder op huishou
delijk gebied hadden bekwaamd. 
Aan de uitreiking was een officieel ka
rakter gegeven, onder de aanwezigen 
merkten wij OQ de Bisschoppelijke In
specteur van het Nijverheidsonderwijs 
in het Bisdom Den Bosch, de Heer 
Kluytmans als afgevaardigde van het 
Hoofdbestuur van de N.C.B. de Heer 
van den Hout als plaatsvervanger van 
de Burgemeester van Boxtel, Geestelijk
heid uit de beide parochies en alle 
leraren en leraressen, die aan deze school 
verbonden zijn. 
Na de opening met de Christelijke groet 
door de Voorzitter van de Commissie 
van toezicht, de heer Valks, wees deze 
in zijn inleiding op de practische be
tekenis van deze opleiding, welke ge
heel op de toekomst van de leerlingen 
is gericht. Het grote nut voor het leven 
van alles, wat hier in deze school ge
leerd was, zou later de gehele maat
schappij ten goede komen. Na deze in
leiding zongen de leerlingen een lied 
ten bewijze dat ook de ontwikkeling va� 
de kinderen waar het de muziek betrof 
niet was verwaarloosd. 
Als punt 3 stond op het programma: 
het examen, en wij hadden om op de 
hoogte te komen van de behandelde 
stof, geen betere weg kunnen vinden. 
D!?or leraressen en leraren werden bij 
WlJze van steekproef vragen gesteld die 
dikwijls in een dermate vlot tempo �er
den beantwoord, dat overduidelijk 
bleek, dat men de stof goed onder de 
knie had. Sprekend was hier wel het 
zuiver op de praktijk gericht zijn van 
de leerstof. Het was niet alleen interres
sant, maar ook zeer leerzaam 
Hierna nam de Heer Kluyt�ans het 
woord. Hij wees op het belang van deze 
school en memoreerde in het kort wat 
er zoal in de betrekkelijk korte tijd, dat 
de N.C.B. bestaat, zoal gedaan is. 
Het aandeel dat de Huishoudschool 
daarin gehad heeft, mag men niet onder
schatten, want zij was het die de mensen 
niet alleen· geleerd heeft· hoe het moet 
ma'ár ook waarom het �o moet. Wan
neer het in een huishouden goed gaat 
wanneer er kundig wordt gehandeld; 
wanneer men de geldelijke middelen 
goed besteed, dan zal dit ontegenzeglijk 

een gunstige invloed hebben op de ver
houdingen in dat huishouden. 
Hierna volgde de uitreiking van de 
diploma's. 

Van de klasse Primaire Opleiding 
ontvingen het diploma de dames: 

J. Adelaars, M. Beekmans, H. Hendriks,
M. de Jong, A. Mandos, M. Sterke, H.
Wagenaars allen Boxtel; M. v. Aarle, 
M. v. Berkel, Fr. Dekkers, P. Hurkx
allen Best; G. Schoones, Esch; W. Traa, 
Liempde; R. v. d. Pol, Gemonde. 

Van de Landbouwhuishoudklasse 
werd het diploma uitgereikt aan 
de dames: 

M. v. Berkel, S. Peynenburg, J. Peynen
burg, A. v. d. Sloot, M. v. d. Ven. L. 
Ha braken allen Boxtel; P. Beekmans, 
M. Bressers, J. Geerts, M. Versantvoort,
A. Groenendaal, Th. Geerts, J. Verhagen
allen Gemonde; N. Gooyaarts, Mien 
Versantvoort beiden Olland; M. Kuypers, 
D. v. d. Laar, J. Vermeltfoort allen St.
Oedenrode; M. v. d. Bruggen, Esch; 
C. v. Roessel, J. Simons beiden Helvoirt;
A. v. Abeelen, A. Brunschot, N. Slen
ders, Gr. Stoof, allen Liempde. 
Hierna bracht de Heer Valks nog een 
woord van hulde aan de Directrice en 
leraren en leraressen. die hun moeiten 
zagen beloond met het poor de leer
lingen bereikte resultaat. 
In Boxtel zo zeide de Heer Valks kan 
men niet genoeg doen voor een instel
ling die de vorming van onze toekom
stige moeders ten doel heeft. 
Dr. G. Smulders wees de ouders van 
de nu geslaagde leerlingen tenslotte op 
de mogelijkheid, die het huishoudonder
wijs zelf biedt. 
Een waarschijnlijk tekort aan leerkrach
ten in de komende jaren, geeft de meis
jes een kans, die zij indien haar capaci
teiten zulks toelaten, • niet ongemerkt 
voorbij moeten laten gaan. 
In gezellig samenzijn werd deze officiële 
uitreiking besloten. 

* * *

Dit jaar zijn er drie klassen te jaars 
primaire opleiding met 58 leerlingen, in 
het tweede jaar zijn er 18 leerlingen. 
Verder zijn er de landbouw-huishoud
klassen te en 2e jaars, waarnaast nog 3 
avondcursussen koken, 2 naaien en 2 
avondcursussen voor vrouwen. 

CONSTANT VAN DEN BROEK en MARIA KRONENBURG, 
het gouden paar, dat 8 Augustus zijn 50-jarig huwelijksfeest zal vieren. 

Uitreiking van diploma's aan de Ambachtsschool 
Na de opening met de Christelijke groet 
door de voorzitter van het schoolbestuur, 
de Hoogeerwaarde Hee,· Deken Broek
man, heette hij de 'teestelijkheid, leraren, 
leerlingen, ouders, maar niet het minst 
de vertegenwoordigers van de gemeente 
Boxtel en van de omliggende gemeenten, 
hartelijk welkom. Er werden waarderen
de woorden gesproken aan het adres 
van deze gemeentebesturen, die allen 
medewerkten aan de oprichting en in
standhouding van deze streek-nijver
heidsschool. 
De jongens, die nu hµn diploma behaal
den, vormen met hen, die de school 
reeds hebben verlaten, de kleine maar 
stevige kern, die de Nijverheidsschool 
als het ware zelf mede hebben opge
bouwd, die de moeilijke periode, die 

• beginnen altijd met zich brengt, de
periode van primitieve. provisorische 
huisvesting, langzaam zagen verdwijnen, 
naarmate de bouw van de nieuwe school 
vordert. En al had het schoolbestuur ge
hoopt, dat het nieuwe schooljaar in het 
nieuwe schoolgebouw kon beginnen, toch
onderschat men het nut niet, dat de 
nieuwe lichting zich nog enkele maan
den op dezelfde wijze zal moeten be
helpen zoals de oudere dat deed. Bij de 
sluiting van de retraite, aldus de Hoog
eerwaarde Heer Deken, hebben wij de 
leerlingen op het hart gedrukt te trach
ten op de allereerste plaats goede men
sen te zijn. Een goede vakman, die een 
goed mens is, is ons ideaal. Daar moe
ten wij naar toe. Vol waardering sprak 
hij vervolgens over de stemming tijdens 
deze retraite en noemde dit met name 
een van de vele voordelen van een voort
gezette ·opleiding: het geluk van de 
jongens om nog enkele jaren te mogen 
werken, zich te mogen vormen onder 
de leiding van de leraren, die niet alleen 
leraar maar ook zielzorger zijn. 

Hierna volgde de uitreiking der 
diploma's. 

Afd. Houtbewerken 

H. 1. a.

L. Beekmans, Boxtel; C. de Bresser,
Best; J. Ennen, Oisterwijk; H. v. Gestel, 
Middelbeers; J. v. Gils, Boxtel; C. Hoe
venaars, Vught; M. v. cl. Koevering, 
Schijndel,; H. v. cl. Pasch, Vught; W. 
Schuurmans, Vught; A. Slijters, Boxtel; 
E. Timmermans, Boxtel; M. Vogels, Best;
A. Fonken, Moerg�stel; M. Haze,,lxrg,
Boxtel; C. v. Lieshout, Boxtel; \V. v. d. 
Steen, Vught; J. Wolfs, Oisterwijk. 

H. 1. b.

Th. Bressers, Oirschot; N. v. d. Broek, 
Boxtel; P. v. Gerven, Oirschot; G. v. cl. 
Heyden, Schijndel; J. v. cl. Heuvel, St. 
Michielsgestel; P. v. Laanen, Vught; 
A. Nouwens, Oirschot; M. Peyncnburg,
Vught; J. Branten, Liempde; F. Dolfijn, 
Boxtel; A. v. Engelen, Vught; J. v. Ku
ringen, Boxtel; H. Lamoen, Vught; W. 
Melis, Helvoirt; Th. Pevnenburg, Vught; 
J. de Lange, St. M. Gestel; A. Schut,
Boxtel;W. de Wert, Best. 

Bankwerkers. 

J. de Bever, Vught; P. v. cl. Eerden,
Boxtel; J. Ha braken, Boxtel; J. Jilisen, 
Boxtel; A. Kroon en burg, Oirschot; W. 
v. d. Laak, Boxtel; J. de Leyer, St. M.
Gestel; J. Overdijk, Oirschot; A. Peij
nenburg Vught; A. Rovers, Liempde; 
Ma Schmitt, Vught; H. Smit, Vught; M. 
Snijders, Boxtel; J. Stads, Oisterwijk; C. 
Sterke, Boxtel, M. Sterke. Boxtel; A. 
Vriens, Vught; J. Vos, St. M. Gestel; 
G. v. Zoest Boxtel; C. Roosen, Moer
geSteI.

Metselaars. 

C. v. Aarle, Liempde; A. v. d. Laar,
Boxtel; A. Sm etsers, Oirschot; F. Sm et
sers, Oirschot; M. Smolders, Moergestel; 

,,Boxtels K wartierke'' 
VOOR DE JEUGD. 

Laatst hadden we het over karakter. 
"Prullen zijn er al genoeg. We hebben 
mensen nodig!" 
Herinner je je nog? Ja? Dan gaan we 
verder. 
Wat moet jij nou doen om een mens
met-karakter te worden? Want natuurlijk 
moet je daar wat voor dóén. Begrijpt 
iedereen. Zolang je op een stoel blijft 
zitten, kom je geen stap vooruit. Bereik 
je niets. En zolang jij alleen maar zegt:
Ik wil mens-met-karakter worden 
word je het zéér beslist nooit! 
Voorbeeld? Let op. 
S.V.V. is kampioen! Waarom? Omdat ze 
alleen maar gezegd hebben: Wij wor
den dit jaar kampioen? Nee, natuurlijk 
niet. Waarom dan wel? Omdat die men
sen er iets voor gedáán hebben. Sterker
nog: die mensen hebben er alles voor 
gedaan. Ze hebben er alles voor over 
gehad. Week-in week-uit hebben die 
mensen zich geoefend in het bal-schop
pen, in het bal-stil-leggen, in het bal
dood-maken, in het koppen. Enzovoort. 
Kortom, die mensen hebben zich ge
traind in alles wat nodig was voor een 
behoorlijk partijtje voetbal. Dáárdoor 
werd S.V.V. kampioen! 
Pas dit nu eens toe op je eigen.
Zie je goed, wat ik bedoel? Wil je een 
mens-met-karakter worden, een kerel
met-pit, dan moet je je eigen oefenen. 
Dan moet je dag-in dag-uit je eigen 
trainen. Dan moet je nu beginnen, en 
net zolang doorzetten, totdat jij je doel 
hebt bereikt! Logisch, hè? Zou ik 
menen. 
Nu dacht ik zó. Als we van nu af aan 
eens elke maand een "Boxtels Kwartier
ke" gaven met zo'n karakter-puntje? 
Zou jou dat niet wat lijken? Het is om 
elkaar te helpen. Om langzaamaan en 
geleidelijk ons te vormen tot mensen
met-karakter. 

Niet langer meer over bomen. Ineens 
dóén! 
Hier heb' je het trainings-puntje voor de 
komende maand. 'k Heb er maar een 
&oort slagzin van gemaakt. Dan kun je 
het beter onthouden. Daar is-ie. 

,,WEES THUIS GEEN PRUL. 
WEES THUIS EEN MENS!" 

Wat of ik daarmee bedoel? Zal 'k je 
vertellen. 
Bij jullie thuis ït een gezin. Vader, Moe
der, broers en zusters. Die mensen wo
nen bij elkaar en leven met elkaar. Die 
mensen zijn dag en nacht, en in alles op 
elkaar aangewezen. 
Het gaat met een gezin precies als met 
een bloem. Alle blaadjes van die bloem 
werken samen en helpen elkaar om 
samen een mooie bloem te zijn. Trek 
je er één blaadje van af, of is er één 
blaadje verdord, dan is die bloem niet 
meer mooi. Die bloem gooien ze weg. 
Niets meer waard! 
Ander voorbeeld. 
Het gaat met een gezin precies als met 
het lichaam van een mens. Alle delen 
van een mensenlichaam werken samen 
en helpen elkaar. Wanneer één deel van 
dat mensenlichaam staakt, of niet meer 
zo goed functionneert, dan is heel dàt 
mensenlichaam in de war. Die mens is 
helemaal van streek. Heb je ook wel 
eens ondervonden. Laatst had je pijn in 
je maag. En warempel, je kon op school 
niet meer zo goed leren. Je kon je huis
werk niet meer zo goed maken. En toch 
weet iedereen, dat je nu niet bepaald 
studeert met je maag. Eerder met je 
hoofd. Maar ja, je hoofd liet je ook al 
een beetje in de steek. Hoe kwam dat? 
Je had pijn in je maag. Goed begrepen? 
Kijk, zoo gaat het nu ook in een gezin. 
Je hebt wel eens horen zeggen: de mens 
is een sociaal wezen. Dat betekent, de 
mens kan alleen niet leven. Alleen kan 
hij zijn levensdoel niet bereiken. Daar-
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OMGEVING 

A. v. Boven, Den Dungen; J. v. Boven,
Den Dungen.

DIPLOMA ONTVANGEN 
Houtbewerkers 

H. '.2. a.

G. Bergman, Esch; N. Boons, Boxtel;
H. v. Boven, St. M. Gestel; W. Elesen,
Oisterwijk; J. v. d. Heuvel, Boxtel; H.
Op 't Hoog, Boxtel; H. Maas, Vught; 
G. v. Roy, Boxtel; A. Scheepens, Haa
ren; Th. v. d. Sande, Best; C. Versandt
voort, Best; H. v. Weert, Boxtel; W. 
v. Weert, St. M. Gestel; F. v. Wolfs,
Oisterwijk. 

H. '.2. b.

P. v. Haaren, Best; H. Habraken, Schijn
del; H. v. Hoof, Middelbeers; M. Mar
tens, Vught; C. den Ouden, Esch; P.
den Ouden, Esch; H. Roozen, Moerges
tel; Th. Sm etsers, Haaren; N. Bergman, 
Esch; P. de Bresser, Boxtel; A. v. He
mert. Vught; J. v. Hout, Boxtel; A. v. 
Rooy, Helvoirt; J. v. Schijndel, Boxtel; 
A. v. Geeenen, Vught.

Metselaars. 
A. v. Berkel, Vught; H .. v. Dun, Boxtel;
J. v. cl. Boom, Best; P. Bergsma, Oister
wijk (Stucadoor). 
Namens het gemeentebestuur sprak de 
Heer Valks woorden van dank aan het 
adres van de leeraren en richtte tot de 
leerlingen en hun ouders een hartelijke 
gelukwens. In zijn kwaliteit v;:in voor
zitter der R.K Werknemers organisatie 
deed hij een beroep op alle jongens, die 
hun diploma behaalden, om zich aan te 
sluiten bij hun standsorganisatie. 
De Directeur der Nijverheidsschool, de 
heer van Esch, nam tenslotte het woord 
en vestigde er nogmaals de nadruk op, 
dat de opleiding, die nu voltooid is, niet 
meer is dan censtevig fundament, waar
op men in de toekomst verder kan bou
wen. Men moet, nu men dit diploma 
heeft, niet gaan denken, dat men er al 
is. Er moet nog veel gedaan worden, 
het begin, alleen is gemaakt. 
Zo werd deze korte, sobere maar toch 
indrukwekkende plechtigheid besloten, 
een plechtigheid, die wel voor het laatst 
in het jeugdhuis aan de Nieuwstraat zal 
hebben plaats gehad. 

Vacantiespeeltuin Wandelpark 
Vanaf Maandag 1 Augustus worden 
de kinderen, die zich opgegeven hebben, 
dagelijks verwacht aan een der beide 
parochiekerken, 's morgens te half tien 
precies. 
Zij zullen onder leiding naar de speel
tuin gaan. 
Ouders kunnen ook zelf hun kinderen 
naar de speeltuin brengen. 
Boterhammen moeten worden meege
bracht, voor de kinderen, die de gehele 
dag wegblijven. 
Op de speeltuin bestaat nog gelegenheid 
voor het nemen van toegangskaartjes. 
De vergoeding bedraagt voor de eerste 
twee kinderen f 0,25 per kind per week; 
voor de volgende kinderen f 0, 10 per 
kind per week_ 
Sluiting half zes; kinderen worden door 
de leidsters bij de kerk teruggebracht. 
Zondagen en Zaterdagmiddagen geslo
ten; ook op 15 Augustus. 

voor heeft hij de hulp nodig van andere 
mensen. 
Nergens zie je dat beter dan juist in een 
gezin. Veronderstel, dat bij jullie thuis 
iedereen z'n eigen gangetje gaat. Zich 
van de anderen niets aantrekt. Alleen 
maar op eigen voordeel uit is. Dat zou 
me wat worden! Veronderstel, dat jullie 
Vader zegt: Ik ga niet meer werken. 
Moeder moet maar zien, hoe ze haar 
potje kookt. En van m'n kinderen trek 
ik me niets meer aan. Die moeten zelf 
maar zien waar ze terecht komen in het 
leven. Wat een leed zou dat geven. 
Wat een misèrie. Van zo'n gezin komt 
niets terecht. Dat is trouwens geen ge-
zin. Dat is een bende ..... . 
Iedereen heeft een taak in het gezin. En
die taak is: meewerken met de anderen. 
Samenwerken met de anderen om het
gezin mooi en gelukkig te maken. 
Dat is dus ook jouw taak. 
Veronderstel nu eens, dat jij alleen maar 
denkt aan jezelf. Dat jij een egoïst bent. 
Alleen maar kijkt naar wat je zelf graag 
doet. Naar wat ie zelf graag hebt. Dan 
begrijp jij je taak niet ...... 
Veronderstel dat thuis iedereen altijd 
naar jouw nijpen moet dansen. Heel erg 
op z'n woorden moet passen, omdat jij 
zo gauw op je tenen bent getrapt. Nooit 
eens een aardigheidje kan uithalen, om
dat jij het altijd kwaad opneemt. Dan 
begriin iii ie taak niet. Dan bederf jij de 
vreuode in het gezin. Dan is jullie gezin 
minder mooi. Door jouw schuld ...... 
Veronderstel, dat jij de komende vacan
tiemaand helemaal voor je eigen alleen 
gebruikt. Nooit eens kijkt, of je soms de 
anderen niet ergens plezier mee kunt 
doen. Of je ze thuis niet wat werk uit de 
handen kunt nemen. Dan begrijp jij niets 
van het gezinsleven. Dan ben jij thuis 
geen mens. Dan ben jij thuis een prul! 

,,Wees thuis geen Prul, 
Wees thuis een Mens". 

De training gaat beginnen. Pak aan. Be
gin en zet door! En helpt elkaar. Je zult 
eens zien, hoever we het in een maand 
tijd kunnen schoppen. 

P. Venantius Verweerde A.A.



Plaatselijk Nieuws 
OUDEN VAN DAGEN-DAG 
TE BOXTEL. 

Dank zij de medewerking van zeer vele 
auto- en autobusbezitters zomede van 
Boxtels neringdoenden, kan de autotocht 
voor de ouden van dagen wederom 
plaats vinden. 
De tocht is bepaald op Dinsdag 2 
Augustus a.s. en zal ons voeren naar 
Nijmegen met als eindpunt het heerlijk 
gelegen Hotel Erica te Berg en Dal. 
Daar zullen de oudjes kunnen genieten 
van de schitterende omgeving - er is 
volop amusement - en ze zullen ruim
schoots onthaald worden, van hetgeen 
door Boxtels ingezetenen �welwillend is 
beschikbaar gesteld. 
De stoet zal worden opgesteld op de 
markt. Allen die aan de tocht mogen 
deelnemen, zorgen uiterlijk te kwart 
vóór een op de markt aanwezig te zijn. 
Aan de ouden van dagen wordt nog een 
bewijs voor het deelnemen aan de tocht 
thuisbezorgd. 
De dames- en heren-autobezitters wor
den vriendelijk uitgenodigd · met hur. 
wagen te kwart vóór één op de markt 
aanwezig te zijn opdat direct met in
stappen kan worden begonnen, zodat de 
stoet nog vóór half twee kan uittrekken. 
Moge gunstig weer bijdragen tot een zo 
groot mogelijk succes voor deze Boxtelse 
ouden van dagen-dag. 

DE ZESDE BOXTELSE ZIEKENDAG. 
Voor sommigen is het nog steeds een 
raadsel, waar dat nu weer voor dienen 
moet. Zij vragen zich af, waar dat goed 
voor is, waarvoor al dat vele werk ge
daan moet worden, al dat gesjouw en 
geploeter om een bepaalde categorie 
van mensen een aangename dag te be
zorgen. 
Wel voor die mensen en ook voor de 
anderen zouden wij die vragen met een 
stel wedervragen kunnen beantwoorden. 
Bent U nooit ziek geweest? Niet? Weest 
God er dan dankbaar voor! Bent U het 
wel eens geweest, kunt U zich dan nog 
herinneren. hoc U zich soms verveelde, 
hoe klein Uw kamer soms was, hoe_goed 
U ieder deeltje van het behang of de 
kale, saaie muur kende, hoe blij U was, 
als men Uw bed zó plaatste, dat U op 
de straat kon kijken, en daardoor een 
beetje afwisseling had. 
En dan was U maar een paar dagen of 
weken gedwongen om in bed te blijven. 
Ziet rondom U heen, U hoort, dat die 
of die ziek geworden is en toont hem 
wat medelijden, dat maar al te vaak bin
nen heel korte tijd verstomd. Zij liggen 
dan verder alleen, al die lange maanden 
en jaren. Vrienden in de nood zijn er 
dan maar ontstellend weinig. Is het dan 
niet een prachtig idee om die mensen 
een dag te bezorgen, waarop ,;ij al we
ken lang van tevoren kunnen teren, en 
waarvan zij, als het achter de rug is, 
nog maanden lang genieten? Weet U, 
wat het voor die mensen betekent er 
eens uit te kunnen, eens echt een va
cantie-dag te hebben? Heel Nederland 
geniet van de zomer, geniet van een 
welverdiende rust na een jaar van hard 
werken. Men moet er eens uit. Maar 
een mens, waarvan God het offer van 
ziek te zijn vraagt, hunkert ook naar een 
beetje afwisseling in de eentonige tred
molen van seconden, uren en dagen, die 
alle stuk voor stuk hetzelfde biijven ... 
Weet U nu waar het goed voor is? 
Het geeft de zieken zo'n enorme steun, 
zo'n geweldige moed en berusting, dat 
het voor velen veel meer waard is dan 
voor ons een vacantie in Zwitserland 
zou zijn. 
Gisteren was het de zesde maal dat 
Boxtel zijn Ziekendag organiseerde. Om 
half acht 's morgens werd begonnen met 
de aanvoer van de zieken, 95 in getal, 
waarvan 25 bed-patiënten. Om half 
negen werd er een stille H. Mis opge
•dragen, waaronder de zieken konden 
-communiceren. Om 10 uur werd een
plechtige Hoogmis opgedragen door 
Pastoor Manders met Assistentie van 
Pastoor van Hackfoort en Kapelaan 
Damen. De Hoogeerwaarde Heer De
ken Broekman hield hieronder een klei
ne predicatie. Na de Hoogmis kregen de 
zieken koffie met gebak, terwijl er voor 
een muzikale omlijsting was gezorgd. 
Om half een het diner, waarvan de in
grediënten door de Boxtelse ingezete
nen was geschonken. Natuurlijk zijn het 
de Zusters van Duinendaal, die het weer 
klaar maakten. 
Vervolgens zorgden de meisjes van Dui
nendaal voor een komische noot, waarna 
om drie uur het Lof begon, gecelebreerd 
door Pastoor van Besouw met assistentie 
van Kapelaan v. d. Hout en Kapelaan 
van Gorp. Onder het Lof hield Pater 
Venantius A.A. een predicatie. Tot slot 
een Brabantse koffietafel. 
Moest men het vorig jaar de benodigde 
tenten nog gaan huren, dit jaar heeft 
men twee grote tenten ter beschikking, 
een geschenk van Pastoor van Besouw. 
Boxtel had zijn ziekendag dank zij de 
vrijgevigheid en de medewerking van de 
bevolking. Giften van alle kanten en in 
allerlei schakeringen hebben dit moge
lijk gemaakt. Zelfs de stoelen voor die 
zieken, die niet in bed behoeven te blij
ven, werden bereidwillig door de Box
telse Hotelhouders afgestaan. 
Laat dit dan voor allen, die hielpen, de 
beloning zijn, dat alle zieken een mooie 
onvergetelijke dag hebben gehad, een 
dag die hen steun gaf, een dag, die hen 
korter bij hun genezing bracht. 

MISSIEACTIE. 
Op de bruiloft van E. van Gelder-van 
der Meijden werd voor de Missie van 
Zr. Cantius, Ba. Maas f 31 ,65 opgehaald 
en Óij de uitvaart van G. van Gestel 
door Marietje Kruissen f 18,-. 

R.K. BOERINNENBOND. 
De leden van de oude reidansclub wor
den verzocht allen a.s. Zondag 31 Juli 
na de Hoogmis samen te komen op de 
speelplaats der Zusters Ursulinen ter 
bespreking van de deelname bij gelegen
heid van de ingebruikneming van het 
St. Paulussportpark. 

ZANGCONCOURS. 
Zondag a.s.· gaat het R.K Gemengd 
Koor St. Petrus en St. Caecilia, op con
cours in Nijmegen. Wij wensen Direc
teur, zangeressen en zangers veel succes 
toe en hopen, dat zij Zondagavond weer 
met een te prijs in Boxtel terug zullen 
keren. 

GESLAAGD. 
Op het Maandag en Dinsdag j.l. te Eind
hoven afgenomen examen voor handen
arbeid slaagde Mej. M. J. H. Clemens. • 

Heden slaagde voor Ned. Assosiatie 
Franse Handelscorrespondentie onze 
Dorpsgenoot H. A. van Geffen, Spoor
straat. 

Voor het door de Ned. Ass. voor Prak
tijkexamens te 's Hertogenbosch afgeno
men examen boekhouden is geslaagd A. 
P. J. v. Meersbergen, Tongeren 10. 

MULO-EXAMENS 1949. 
R.K. Mulo der Zusters Ursulinen. 
Voor het A-diploma zijn alsnog geslaagd: 
Ria van Ruurmonde, Boxtel; Tini v. cl. 
Molen, Amsterdam; M. Stautener, Am
sterdam; Mieke Peijnenburg, Veghel. 
Mieke Smits, Someren; Ria Schellekens, 
St. Michiels Gestel; Margo Vers teeg, 
Hengelo en Bep v. cl. Vorst, Boxtel. 

GEDIPLOMEERD. 
Op het te Breda gehouden vakexamen 
van de Stichting Kappersvakbedrijven 
werd de heer H. van den Broek het 
vakdiploma dameskapper uitgereikt en •
aan I de heer M. A. J. Hazenberg het
diploma herenkapper. 
Geslaagden próficiat. 

KATHOLIEK THLIISFRONT 
ST. PETRUS. 
Opgehaald op de bruiloft van Lien Ver
hagen door Anny Verhagen f 4,ï2. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 19 tot en met 25 Juli 1949. 
GEBOREN: Adriana L. M. dochter van 
M. L. Melen en J. C. \'vithagen - Hen
drika C. W. dochter van P. 1 -I. Boleij
en H. M. Baaijens - Gijsbertus C. P.
zoon van Ch. J. Peijnenburg en F. A.
Bekers - Adrianus Th. M. T. zoon van
J. C. Janssen en C. M. Kelders - Wil
helmus D. H. M. zoon van F. L. Smoo
renburg en M. van Helvoirt - Gijsber
dina J. Th. dochter van H. A. Snellaars 
en F. H. P. Bertens - Johannes H. C. 
zoon van F. M. v. d. Langenberg en J. 
M. v. d. Vliert - Gordina A. M. doch
ter van M. J. van den Broek en G. M.
v. cl. Hout.
ONDERTROUWD: Jan J. Smulders en
Hendrika J. van Beers.
GEHUWD: Henri M. Fitters en Wilhel
mina J. van den Anker - Jacobus J. van
Eekelen en Paulina J. Verhagen.

Distributie=Nieuws 

OFFICiëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 31 Juli tot en met 
13 Augustus 1949. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van 
Voedingsmiddelenkaarten 909 
241 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees 
242 Vlees (A, B) 300 gram vlees. 
243 Vlees (D) 100 gram vlees 
244 Algemeen (A, B, D) 250 gram rijst 
246 Algemeen (A, B) 200 gram kaas 

of 250 gram korstloze kaas. 
254 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas. 
(De letters achter de bonnummers geven 
de kaarten aan, waarop de betreffende 
bonnen voorkomen.) 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MH 909 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen gemerkt met de 
letter T. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 29 Juli worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen 224, 225, 
228, 229, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 
238, 239 van de bonkaarten 905 kunnen 
worden vernietigd. 

Na-uitreiking bonkaarten 909 en toeslag
kaarten MD 909/910 voor aanstaande 

moeders. 
De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat de 
na-uitreiking van de bonkaarten voe
dingsmiddelen 909 en toeslagkaarten 
MD 909/910 voor de gemeenten Boxtel,
Schijndel, Liempde en Esch zal worden 
gehouden op Vrijdag 29 Juli 1949 v.m. 

· de letters A t.e.m. K et n.m. de letters
L t.e.m. Z, uitsluitend in het kantoor te
Boxtel, Burgakker 3.

Trachten leed te 

verzachten ... 

� 

�STzeti\\,� 
ten bate van Nederland 

en Indonesië 
Frankeer in de maanden Augustus en 
September Uwe drukwerken, briefkaar
ten en brieven met liefdadigheidszegels. 
Aan alle postkantoren en vele verkoop
adressen verkrijgbaar in waarden van: 

5 et. voor drukwerkfrankering 
to et. voor briefkaarten 
15 et. voor brieven 
40 et. voor pakketjes 

Indië-post 
De • vele klachten van onze Militairen 
in Indië over de ongeregelde ontvangst 
van Brabants Centrum waren voor ons 
aanleiding voor een informatie bij de 
Verbindingsdienst te 's Gravenhage. 
Wij ontvingen thans van vorengenoem
de dienst het volgende antwoord: 

Naar aanleiding van Uw brief van 7 Juli 
jl. deel ik U mede dat de vertraging in 
de overkomst van de naar Indonesië ver
zonden nieuwsbladen een gevolg is ge
weest van de moeilijkheden, welke sedert 
medio December 1948 bij het luchtpost
vervoer op de Amsterdam-Batavia route 
werden ondervonden.· 
Aangezien op deze route sedert 28 
Januari j.l. slechts 3 vluchten per week 
konden worden uitgevoerd en de laad
ruimte voor het postvervoer zeer be
perkt was, was het niet altijd mogelijk 
de aanwezige luchtpost per vlieotuio te 
verzenden. 

" " 
Voor de luchtpostverzending komen in 
de eerste plaats de brieven in aanmer
king, daarna volgen de dag-, sport- en 
nieuwsbladen en vervolgens de contact
bladen .. 
Gedurende de maanden Februari en 
Maart konden, dank zij het feit, dat de 
afzenders in Nederland gevolg hebben 
gegeven aan een door P.T.T. en het 
Ministerie van Oorlog gedaan verzoek 
om hun correspondentie tot het uiterste 
te beperken, alle luchtpoststukken per 
vliegtuig worden vervoerd. Sedert dien is 
het totale gewicht van de luchtpostbrie
ven echter zodanig toegenomen, dat 
voor het vervoer van de overige stukken 
noodgedwongen wel tot het nemen van 
andere maatregelen moest worden over
gegaan. 
Teneinde de overkomstduur van deze 
stukken zo kort mogelijk te houden, 
vond, wanneer er achterstand in het 
luchtpostverkeer ontstond, de verzending 
hiervan tot Caïro per vliegtuig en ver
der rot Batavia per boot plaats. 
Voor het bootvervoer werd bij voorkeur 
van snelvarende boten gebruik gemaakt. 
De doorzending in het inter-insulaire 
verkeer werd steeds per vliegtuig ver
richt. 
Uit het bovenstaande moge U blijken, 
dat dezerzijds alles in het werk gesteld 
werd, de postverbindi,11g met de militai
ren in Indonesië een vlot verloop te 
doen hebben. 
Thans kan ik U mededelen, dat, vol
gens verkregen inlichtingen van de 
KLM. het voortaan weer mogelijk zal 
zijn alle luchtpoststukken per recht
streekse luchtdienst Amsterdam-Batavia 
naar Indonesië te vervoeren. In ver
band met het verlies van de twee kort 
geleden verongelukte vliegtuigen, zal het 
waarschijnlijk nog ,enige tijd duren,alvo
rens het luchtpostvervoer weder op 
regelmatige wijze kan geschieden en 
dient er voorlopio met enige vertraging 
in de overkomst rekening te worden ge
houden. 

De Middenstand emancipeert zich 
tot volwaardige organisatie 

De zelfstandige middenstand organise
ren is een verre van· eenvoudige aange
legenheid. Verscheidenheid van belan
gen en gemis aan saamhorigheid hebben 
op zijn vooroorlogse organisatie onmis
kenbaar hun sporen achtergelaten. Het 
élan en de vaart, die andere stands
organisaties toen reeds kenmerkten en 
die bijvoorbeeld van de Arbeidersorga
nisatie reeds voor de oorlog de mach
tige KA.B. vormde, waar iedereen met 
respect tegenop zag, was bij de voor
oorlogse middenstand na jaren van op
bouw nog niet te vinden. 
Dat er thans een snelle evolutie in deze 
stand waar te nemen valt, is niet op de 
laatste plaats te danken aan het sociale 
besef, dat de Sociale Scholen aan de 
middenstand inmiddels reeds hebben bij
gebracht. 
Alom begint men in deze stand te be
grijpen, dat vóór alles nodig is een ont
wikkelde middenstand. 
Dat de Gewestelijke Sociale Scholen 
hiertoe het enige middel zijn, is mis
schien wat overdreven, maar dat het 
zéér geschikte middelen zijn, is door 
de praktijk van bijna twee volle jaren 
duidelijk gebleken. 
Niet alleen werd tot op heden door ruim 
500 cursisten van de hun geboden ge
legenheid tot ontwikkeling gebruik ge
maakt, maar heel langzaam zijn reeds 
tastbare resultaten aan te' wijzen in een 
veranderde en verbeterde mentaliteit, in 
een betere bezetting van plaatselijke 
besturen (waar afgestudeerden van de 
Sociale Scholen vanzelf hun weg vin
den), in deskundige middenstandsverte
genwoordigers in de Raad en anderszins. 
Dat ook in het zakenleven op de duur 
de resultaten in de vorm van beter en 
doelmatiger geleide ondernemingen niet 
kunnen uitblijven en dat voor veel mid
denstanders deze ontwikkeling wellicht 
de redding kan blijken in deze wel 
uitermate moeilijke tijden, behoeft geen 
betoog. 

HOE DE SOCIALE SCHOLEN 
ONTSTONDEN. 

Het is intussen nu weer geruime tijd ge
leden, dat Mr. Dr. van den Heuvel, Di
recteur van de Diocesane Middenstands
bond in het Bisdom Den Bosch het ini• 
tiatief, de voorbereiding en organisatie 
van deze scholen ter hand nam. 3 Sep• 
tember 1947 werd de eerste Gewestelijke 
Sociale School in de Kring Ravenstein 
geopend. Deze opening vormde het be
gin van de uitvoering van een grootse 
opzet: één sociale school in elk van de 
18 kringen, waarin de Diocesane Mid
denstandsbond in het Bisdom Den Bosch 
is ingedeeld. 
Teneinde het instituut der Gewestelijke 
Sociale Scholen zo goed mogelijk te doen 
functioneren werd een diocesaan Kader
leider aangesteld in de persoon van de 
Zeereerw. Heer M. van Aken, Witheer 
van de Abdij van Berne te Heeswijk. 
Tot in de kleinste plaatsen werd de so-

ciale school gepropageerd en na ruim 
een jaar actief en intensief werken, werd 
het streven van de initiatiefnemer be
loond door de oprichting van niet min
der dan 18 Sociale Scholen met bijna 
500 cursisten, •een uitgebreid college van 
uitstekende docenten en een leerprogram, 
dat alleszins de moeite waard geacht 
mag worden. De inmiddels in het leven 
geroepen "Stichting Gewestelijke Sociale 
Avondi,cholen"', waarin naast Wethou- • 
der Maseland uit Oss als voorzitter, 
tevens de bekende socioloog Pater Si
meon, Capucijn, de bekende onderwijs• 
specialist Eerw Frater Innocentius naast 
meerdere leden van het Hoofdbestuur 
zitting hebben, wijdt al haar krachten 
aan de consolidatie en uitbouw van dit 
voorname vormingsinstituut. Provincie 
en Gemeenten geven van hun waarde
ring blijk door het verlenen en goedkeu
ren van de noodzakelijke subsidies, 
welke een onmisbaar element vormen in 
het geheel van deze grootse opzet. Dat 
het Eerste Kamerlid Dr. H. van Velt
hoven bereid werd gevonden als In
specteur van deze vorm van Onderwijs 
te fungeren, is een verheugend verschijn• 
se!, dat veel belofte inhoudt voor de 
toekomst en de bestendiging van wat 
eenmaal werd begonnen. 

HET LEERPROGRAM. 
Wat het leerprogram betreft, moge het 
navolgende naar voren worden gebracht. 
De cursus, die twee jaar duurt, omvat 
40 lesavonden van telkens drie lesuren 
per jaar. Gedoceerd wordt: Sociologie, 
Economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst, 
Staatsinrichting en Sociale Wetgeving, 
alles zoveel mogelijk aangepast aan de 
speciale noden van de middenstand. Bij
eenkomsten van cursisten van verschil
lende scholen of zelfs van alle cursisten 
van het gehele Bisdom bieden gelegen
heid om, behalve de gewone docenten 
ook uitgelezen specialiste� midden
standsgebied aan het woord te laten. 
Sectiebijeenkomsten van docenten hou
den ook hier het leerprogram aangepast 
aan de speciale middenstandssfeer. 
Tenslotte wat de kosten betreft: deze zijn 
zó laag gehouden, dat zij niemand mo
gen afschrikken. Zij . bedragen f 50,
per cursist voor het gehele cursusjaar. 

Actué1e Citaten 

Men herinnert zich wellicht, dat bij de 
samenstelling van de Verklaring van de 
Mensenrechten onze Nederlandse af
vaardiging getracht heeft aan het docu
ment te grondslag te doen leggen de 
erkenning, dat de mens afhankelijk is 
van de Sc):iepper. 
Onze Nederlandse woordvoerder werd 
genoodzaakt dit amendement terug te 
trekken. 
Mevrouw Roosevelt verklaarde te ge
loven d_at in de Verklaring de geest van
het christendom belichaamd zou zijn. 
In hoeverre Mevrouw Roosevelt begrip 
heeft van het wezen van het christen
dom weten wij niet.· 

�el lazen wij dezer dagen, dat de aarts
bisschop van New York, Kardinaal Spell
man aan Mevr. Roosevelt zijn afkeuring 
heeft te kennen gegeven over haar ver
zet tegen het toekennen van overheids
subsidie aan bijzondere en particuliere 
scholen. Hij beschuldigt haar van anti
katholicisme en van discriminatie "een 
Amerikaanse moeder onwaardig". 
Mevrouw Roosevelt had o.a. geschreven, 
dat "de strijdvraag opgeworpen door het 
verzoek van Kardinaal Spellman, dat 
katholieke scholen zullen delen. in finan
ciële overheidssteun, de burgers van het 
land voor een soort beslissing stelt, wel
ke moeilijk te nemen is". 

De Kardinaal eist in het belang van alle 
Amerikanen en van de zaak der recht
vaardigheid zelf, dat Mevrouw Roose
velt haar ongelukkige verklaringen zal 
herroepen! 
Nu wachten wij af, of Mevr. Roosevelt 
zal tonen de ware geest van het chris
tendom te bezitten! 

30 jaar Fokker 
Fokker's vliegtuigenfabriek bestond op 
21 Juli dertig jaar. In de namiddag van 
die gedenkwaardige dag kwam de Ne
derlandse vliegwereld bijeen in het pa
viljoen van het Amsterdamse Vondel
park om de directie van de fabriek ge
luk te wensen. 
Het is inderdaad een jubileum om even 
bij te verwijlen. Het komt in deze we
reld immers maar weinig voor, dat een 
gewone familienaam een begrip wordt, 
bekend in alle continenten en boven de 
oceanen. De Franse gezant Nicat bij het 
Spaanse hof gaf zijn naam aan wat wij 
kennen als nicotine; Louis Pasteur aan 
het pasteuriseren; rechter Lynch aan het 
lynchen. Aldus werden namen een be
grip. Een begrip werd ook de naam Phi
lips voor de radiowereld, Ford voor 
auto's en Fokker voor vliegtuigen. Een 
van de zeldzame gevallen en des te ver
heugender, wanneer het om een Neder
landse naam gaat. Anthony Fokker ver
kreeg echter stellig niet in Nederland 
zijn vermaardheid. Zijn laatste jachttoe
stellen werden in de Meidagen van '40 
uit de lucht geveegd door de Duitsers, 
dezelfde luchtmacht, die het Fokkerpro
duct beroemd maakten. 
Fokker had zijn eerste militaire toestel
len, plus zijn vinding om "door de 
schroef heen" te kunnen schieten (een 
eenvoudig doch vernuftig systeem van 
synchronisatie) aan de geallieerden aan
geboden, doch kwam tenslotte bij de 
Duitsers terecht, die meer belangstelling 
voor de jonge technicus toonden. Men 
moet de thans al vergeelde krijgsgeschie
denis navorsen om te zien hoe trots de 
grote jachtvliegers als Von Richthofen 
op hun Fokkers waren. 
Terstond na de oorlog nam Fokker de 
bouw van de verkeersvliegtuigen ter 
hand en het is met deze solide en voor
treffelijke producten geweest, dat de 
KLM. haar geschiedenis begon en haar 

Landdag Brabants Studentengilde 
Het lofwaardig streven van het Brabants 
Studentengilde van 0. L. Vrouw, poogt 
telkenjare de Brabantse studenten bijeen 
te brengen op een Landdag, die het ene 
jaar in West- en het andere jaar in Oost
Brabant gehouden wordt. 
Was vorig jaar Wouw de uitverkorene, 
dit jaar zullen de Brabantse Hogeschool
studenten elkaar kunnen treffen in het 
landelijke Den Dungen, dat als een grote 
tuin tegen de Hertogstad ligt aangevleid, 
er van gescheiden door de z.g.n. polder, 
die door de uitbreiding van Brabants 
hoofdstad echter veel van zijn sappige 
weiden heeft verloren. 
Doch zulk een Landdag staat niet op
zichzelf. Deze wordt voorafgegaan door 
een studiekamp, de laatste jaren ver
deeld over twee perioden. 
Rond Pasen hebben de Dungenaren zo• 
doen.de de studenten voor het eerst een 
week gastvrijheid .verleend en in die 
week is het sociographisch en demogra
phisch rapport ontstaan, hetgeen in het 
tweede kamp, dat van 1-7 Augustus 
zal worden gehouden, zal worden aan
geboden. 
IJl dit tweede kamp bouwen de studen
ten zoals telkenjare ook hun kapel. 
Tegen een der binnendijken n.l. langs 
de Bospad (een goed en druk gebruikt 
fiets- en wandelpad door de polder van 
Den Dungen naar 's Bosch) bouwen zij 
een eenvoudige Maria-kapel, die op de 
Landdag in eigendom aan het Dungens 
Kerkbestuur wordt overgedragen. 
De initiatiefnemers hadden deze kapel 
gaarne op het z.g.n. Klooster gezien, 
doch de afgelegenheid dier plaats (ca 
1000 m verderop naar 's Bosch) was oor
zaak, dat de bouwplaats wat dichter bij 
de bebouwde kom werd gezocht. 
Het Klooster, zo heet n.l. het hoogge
legen stuk grond in de Bossche polder, 
waarop alleen enkele oude linde-bomen 
de wandelaar of fietser opmerkzaam 
maken, n.l. een klooster, waarin in de 
15e eeuw de Karthuizers woonden 
In 1466 stichtte n.l. een kanunnik der 
St. Janskerk te 's Bosch een Karthuizer
klooster te Olland. Spoedig verplaatste 
de bestuurder van dit nieuwe Karthuizer
klooster - de later beroemd geworden 
Dionysius de Karthuizer - Barbaradaal 
naar Den Dungen, doch overlast van 
het water was oorzaak dat de moni
ken in 1473 hun kloost�r (dat inmiddels 
op aandrang van Karel de Stoute de 
naam Sophia's-burg had gekregen) naar 
Vught. 
Op den Eikendonk kwamen later (1475?) 
de Zusters Tertiarissen van St Francis
cus, die het ondanks water e� plunde
rende soldatenbenden tot aan de v� van 
's Hertogenbosch (1629) in eigendom 
hadden. 
De troepen van Frederik Hendrik leger
den zich op Barbaradaal en wat de sol
daten niet vernielden, deden in latere 
jaren weer en wind, zodar ten laatste 
het bouwvallige klooster bij de verho
ging van de nieuwe weg naar 's Her
togenbosch geslecht is. 
De herinnering aan Barbaradaal is echter 
vooral levendig gehouden door de gees
telijke liederen van het z.g.n. ,,Zusterken 
van Barbaradaal", waarvan bijna iedere 
geschiedenis der Nederlandse Letterkun
de vermeld, dat zij leefde in een kloos
ter bij 's Hertogenbosch en vele gees
telijke liederen dichtte in de geest van 
het werk van Zuster Bertken. 
In de te bouwen kapel, ·waarvoor het 
Maria-beeld door de Moderator van het 
Gilde, de , Zeereerw. Heer Siemer, zal 
worden gesneden, wordt ook de herin
nering aan het klooster Barbaradaal le
vendig gehouden en wel door twee ge
brandschilderde ramen, welke door Al
bert Troost worden vervaardigd. Het ene 
raam zal het bovengenoemde zusterke 
voorstellen, terwijl het andere Dionysius 
de Karthuizer zal afbeelden, evenals het 
zusterke werkende op het klooster op 
den Eikendonk; het klooster dat de 
naam droeg van de Patrones der Keulse 
Karthuize (St. Barbara), waaruit de 
eerste bewoners van Barbaradaal afkom
stig waren. 

naam als verkeersonderneming vestigde. 
De luchtweg naar Batavia is verkend en
daarna aangelegd met Fokkers, met een 
Fokker (de "Snip") werd de eerste 
oceaanvlucht naar Paramaribo gemaakt. 
De naam Fokker ging over de gehele 
wereld en de combinatie Fokker
K.L.M. deed herinneringen herleven aan
onze glorietijd in de zeilvaart. 
Waarom is dit niet zo gebleven? Waar
om hoort men nu over Lockheeds en 
Douglastoestellen en weinig meer over 
Fokker? Eenvoudig, omdat de .Neder
landse fabriek in de wedloop om de in
dustrialisatie van de vliegtuigbouw niet 
kon volhouden. Om één model te bou
wen van een modem verkeersvliegtuig 
heeft men een kapitaal nodig van zeker 
20 millioen gulden. Nederland kan dat 
niet opleveren. Toen het vliegtuig van de 
gemengde constructie (hout, doek en 
metaal) vervangen werd door de "all 
metal" constructie (van dun-aluminium) 
was het nodig de bakens onmiddellijk te 
verzetten om de vliegtuigfabrieken te 
moderniseren Daarmee waren ongehoor
de kapitalen gemoeid, te groot voor een 
zuiver Nederlandse onderneming. Antho
ny Fokker heeft nog . een laatste poging 
in Amerika gedaan; het gelukte niet en 
stierf, te jong voor een man met zijn 
energie en zijn vindingrijkheid. 
Zijn fabriek aan de Papaverweg in Am
sterdam is gebleven. Het werk werd èr 
beperkt tot de bouw van enkele - ver
rassende - militaire vliegtuigen en van 
lichte toestellen (zoals de Promotor) 
voor de moderne zakenman. Maar nu, 
juist enkele dagen voor het dertig jarig 
jubileum, heeft de Fokkerfabriek een 
nieuw perspectief gekregen. De bouw
order van 300 Gloster Meteor straal
jagers, welke in licentie vervaardigd zul
len worden, geeft de fabriek een kans
zich op een breder basis te stellen,�et 
uitstekende verwachtingen voor de toe
komst. De naam Fokker is dus geens
zins historie geworden. 



1950 Het Heilig Jaar 
In de hoofdstad van Italië, de eeuwen
oude residentiestad der Pausen wordt 
met man en macht gewerkt, om in 1950 
een eindeloze stroom van pelgrims te 
verwerken en te herbergen. De stations 
worden uitgebouwd en gemoderniseerd. 
De grote hotels zijn volop de mogelijk
heden van uitbreiding aan het bestude
ren om de geweldige toeloop niet te be
hoeven teleur te stellen, 
Ja, men voorziet een ongehoorde toe
loop van pelgrims naar de Heilige Stad. 
De mens van deze eeuw zal zich van 
alle mogelijke .vervoersmiddelen voor
zien, om het Heilig Jaar in Rome ge
deeltelijk mee te maken. We spreken 
over het Heilig Jaar, we lezen erover, 
maar waar komt het eigenlijk vandaan. 
Op Hemelvaartsdag 1949 werd het Hei
lig Jaar 1950 plechtig door de Paus aan
gekondigd. Over het ontstaan van het 
Heilig Jaar schreef dè "Osservatore 
Romano", het blad van· het Vaticaan: 
"De heidenen hadden hun Eeuwspelen 
die elke honderd jaar gehouden werden 
met begeleiding van gewijde ceremoniën 
en godsdienstige plechtigheden, die de 
beschermgoden gunstig moesten stem
men. Zij werden in ere gehouden tot aan 
de dagen dat het christendom de over
hand begon te krijgen. Toen maakten de 
stedehouders van Christus gebruik van 
de hun toevertrouwde macht, en gelijk 
de Apostelen aflaten hadden verleend, 
maakten zij van het honderdste jaar een 
Jubeljaar van algemene vergiffenis. 

SPORT-NIEUWS 

K.S.V. BOXTEL. Junioren. 
De A--junioren namen Zondag i.l. met 
veel succes deel aan het R.K.JV.V.-tour
nooi: Zaltbommel werd met 4-0 over
tuigend geslagen. Door deze fraaie 
overwinning hebben de A-junioren zich 
in de beslissende ronde geplaatst. Deze 
zal Zaterdag gehouden worden. 
Zondag vinden op het ODC-terrein de 
finales plaats van het Zilveren-Bal Tour
nooi, waarin de A's al evenzeer een rol 
van betekenis spelen. 
JEUGD-TOURNOOI. 
Evenals een der series van de voorwed
strijden wordt ook de finale van het 
junioren-tournooi in de A 2-klasse op 
het ODC-terrein gespeeld. 
De finalisten: Avesteijn A, Boxtel A, 

PAROCHIE-AGENDA 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Se Zondag na Pinksteren. 
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 als jaargetijde voor Jacoba 
van Dies.en, de H. Mis van 9 uur voor 
Maria van Kasteren-Timmermans 
Vandaag gaat in alle H.H. Mis�en 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. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rczen
hoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
-zenhoedje

1 
waarna gelegenheid tot biech

ten tot 8 uur vanwege de eerste Vrijdag. 
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand 
wordt de H. Mis van half 8 opgedragen 
ter ere van het H. Hart. 
Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Zaterdag eerste Zaterdag van de maand, 
tevens Priesterzaterdag. 
Op Zondag 14 Augustus zal Zijne 
Hoogwaardige Excellentie Monseigneur 
J. Pessers, Apostolisch Vicaris van Ned.
Timor in onze kerk komen preken over
-zijn zwaarbeproefde missie, waarvoor
schaalcollecte.· Monseigneur �elf verbleef
feheel de oorlog in het concentratie-

amp. 
Wij willen nog eens de medewerking 
vraien van alle ouders uit onze parochie, 
opdat de kinderen ook tijdens de va
cantie dagelijks zoveel mogelijk de H. 
Mis bijwonen. Vanwege de vacantie zal 
de kindermis om half 9 zijn. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Deken Franciscus de Wijs; 
-z.a. gel. jrgt. voor Gerardus Schellekens; 
om half 8 gel. H. Mis voor Jo Berg
man vanwege het personeel van de Raad 
van Arbeid; z.a. gel. H. Mis voor Wil
helmus Schalks; om half 9 gel. H. Mis 
voor Henricus Crols. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Josefina v. d. Vliert; z.a. gel. 
H. Mis voor Petronella Cornelia van
der Eerden; om half 8 gel. H. Mis voor
Elizabet Schapendonk v. d. Staak; z.a.
gel. H. Mis voor Petronella v. d. Laak-v.
d. Koevering vanwege de verzekering
St. Willibrord; om half 9 gel. mndst.
voor Henri Weyers.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Hendrica van Beurden-Ver
wetering; z.a. gel. H. Mis voor Hendri
cus v. d. Langenberg; om half 8 gel. H.
Mis, voor onze jongens in Indië van
wege Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
H. Mis voor Maria Koene-Grilis te
Loosduinen overleden; om half 9 gel. H.
Mis voor Johanna Theuwkens-van Dijk;
om half 10 Huwèlijksmis.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Theresia Spoorenberg-van
Elten; z.a. gel. H. Mis voor de overle
den familie van Tits; om half 8 gel. H.
Mis voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel.
mndst. voor Josephus v. Son; om half 9
gel. H. Mis voor Johanna Smits-Zevens;
om half 10 gez. H. Mis tot bizondere
intentie. Des avonds om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Johanna van Hamond-Hoffmans;
-z.a. gel. H. Mis voor Francisca Mom
bers; om half 8 gel. H. Mis ter ere van
het H. Hart; z.a. gel. mndst, voor Cor
nelis van Kessel ; om half 9 gel. H. Mis
voor de over!. familie v. d. Eerden-Bus-

Men kan het jubeljaar reeds terugvinden 
in het Oude Verbond. Het woord schijnt 
afgeleid te kunnen worden van het He
breeuwse woord Yöbel, dat ram bete
kent. De ramshoren deed dienst n.l. als 
trompet om het volk bijeen te roepen, 
zowel in oorlogs- als in vredestijd. De 
trompetten· gaven het teken bij de Sinaï, 
dat de menigte de Heilige Berg mocht 
naderen; bij het schetteren van de trom
petten stortten de muren van Jericho in; 
op vastgestelde uren schalden de trom
petten vanaf de tempelterrassen in Je
rusalem. Maar vooral het vijftigste jaar 
werd met trompetgeschal ingezet en 
daarom Yöbel of jubeljaar genoemd. 
Mozes had dit jubeljaar ingesteld als een 
tijdstip van verlossing en bevrijding: de 
verbannenen mochten weer terugkeren 
naar hun eigen stammen; wie zich als 
slaaf had moeten verhuren, herkreeg de 
vrijheid; wie gedwongen was geweest 
zijn bezittingen te verkopen, kreeg ze 
bij die gelegenheid weer terug. 
Dit Jubilé van de Oude Wet symboli
seert treffend de betekenis van wat het 
Heilig Jaar zou zijn onder de nieuwe 
wet van het Christendom: de geestelijke 
terugkeer naar God, de bevrijding uit de 
slavernij van de zonde en het terugbe
komen van de geestelijke goederen van 
de ziel. 
Een volgende keer iets meer over de 
oorsprong van het Heilig Jaar in de 
dertiende eeuw. 

B.V.V. B en O.J.C. A zullen a.s. Zondag
uitmaken wie uiteindelijk winnaar wordt
van de zilveren bal. Er wordt weer een
halve competitie gespeeld, waarvan elke
wedstrijd een half uur duurt. Om half
twee begint Boxtel tegen Avesteijn.
O.D.C.-JUNIOREN.
ODC 8 wilde voor het A-elftal niet on
derdoen en won verdiend het jeugdtour
nooi van lréne te Gemonde. De betrok
ken spelertjes bezorgden zi_ch daardoor
niet alleen een prettige middag, maar
vooral een blijvende, mooie voetbalher
innering.
Zondag a.s. gaat ook ODC D, 'n combi
natie van verschillende leeftijden, haar 
geluk te Gemonde beproeven. De tegen
standers zijn weer lréne en Boxtel. 
De wijkcompetitie werd Woensdag j.l. 

sing. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmus Traa; z.a. gel. 
mndst. voor Petrus Voets·; 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 Hen
riette Witteveen-Schöne; om half 9 gel. 
H. Mis voor Pastoor Cornelis Damen
Het H. Sacrament des Huwelijks w�n
sen te ontvangen: Petrus Hendricus An
Jtonius van Summeren uit deze parochie 
en Maria Buisse, geb. te Breda en won. 
te 's Bosch (St. Cathrien); Wilhelmus 
Franciscus de Koning uit deze parochie 
en Regina Hendrica Arts uit Vught (0. 
L. Vrouw), waarvan heden de 2e afkon
diging geschiedt; Hendricus Adrianus v. 
d. Broek, geb. en won. in deze parochie
en Hendrica Catharina v. d. Langenberg
geb. te St. Oedenrode en won. in deze
parochie, waarvan heden de derde af
kondiging geschiedt. De gelovigen zijn
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen, :waarin niet is gedispenseerd,
ten spoedigste aan de pastoor bekend te
maken.
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Se Zondag na Pinksteren. 
De H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, kwart 
over 9 en om half 1 t de hoogmis. 
Onder de eerste Missen wordt het Ziel
boek voorgelezen. 
De eerste schaal is voor het Diocesane 
jeugdwerk, de tweede voor de bijzon
dere noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië, 
waarn� oefening van de Kruisweg, voor 
hen wier riamen op het zielboek staan. 
Donderdag -, van 6 tot 7 gelegenheid 
om te biechten .vanwege de Eerste Vrij
dag. 
VRIJDAG - om kwart voor 7 de plech
tige H. Mis ter ere van het H. Hart. 
Des avonds om half 8 Lof. 
Zaterdag ,- Priesterzaterdag. 
N.B. Gedurende de Augustusmaand 
GEEN bijeenkomsten van H. Familie en 
Congregatie. 
ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere inten
tie; 7 uur l.d. voor het geestelijk en tij
delijk welzijn v. d. parochie; 8 uur Ld. 
voor de weduwe de Louw-van Liempt, 
vanwege de Broederschap v. d. H. Ro
zenkrans; kwart over 9 1.d. voor Corne
lis Kerkhof, vanwege de Broederschap 
Boxtel-Kevelaer; half 11 hoogmis voor 
de zelatricen van de Broederschap van 
St. Willibrord. 
MAANDAG 1 Aug.: 7 uur gez. j. voor 
de heer Jan de Leyer; Maria-altaar I.m. 
voor Adriana van Hees-Verwetering 
(Juli); Familiealtaar l.d. voor Elisabeth 
van Pinksteren-van Nieuwburg, vanwege 
de Levensverz. ,,St. Willibrord"; kwart 
voor 8 Ld. voor Jos. van Susan te; zij
altaar l.d. tot bijzondere intentie; half 9 
l.d. voor Hendricus van Drunen.
DINSDAG 2 Aug.: Ld. voor Willem
Mathijssen; Maria-altaar l.d. voor Josina
van Grinsven-van Grinsven, vanwege de
buurt; Familie altaar Ld. voor Helena
Bekers-van der Steen, vanwege de buurt;
kwart voor 8 Ld. voor de heer Adrianus
Baayens; zijaltaar Ld. voor Adriaan Kuy
pers; half 9 Ld. voor Maria Beliën-van
Susante.
WOENSDAG 3 Aug.: 7 uur l.j. voor
Maria van Roosmalen-van Geffen; Ma
ria-altaar Ld. voor Elisabeth de Kort-v.
d. Elst; Familiealtaar Ld. voor Cornelis
de Bie; kwart voor 8 Ld. voor Adrianus
van Uden� vanwege de buurtvereniging
Merheimstraat; zijaltaar I.m. voor Piet
Voets; half 9 l.d. voor Cornelia Strijbos

besloten. De v. Hornstraat-Zandvliet
comb. werd kampioen. Het warme weer 
was oorzaak dat de opkomst niet altijd 
100% was, zodat de competitie niet 
helemaal bevredigd heeft. 
Zaterdagmiddag om 4 uur spelen nog 3 
B-elftallen tegen de La Salie en dan is
het rust tot begin September. De trai
ning op Zaterdag om 3 uur gaat ná deze
week gewoon door

Algemeen Nieuws 
TWEEDE NIWIN-LOTERIJ GESTART. 
Op verzoek van de tienduizenden men
sen die, doordat de vorige NIWIN-loten 
zo spoedig waren uitverkocht, toen geen 
lot meer konden bemachtigen, heeft de 
NIWIN een tweede landelîjke loterij ge
organiseerd, waarvan de baten eveneens 
ten goede zullen komen aan de algemene 
welûjnsverzorging van onze militairen 
in Indonesië. 
Wederom zullen 480.000 loten worden 
uitgegeven. Zij zullen echter deze maal 
een bijzondere attractie hebben, door
dat ieder lot (dat een ]<wartje kost) 
twee nummers draagt. Men heeft zo
doende twee kansen voor één kwartje. 
· Behoudens vele gewone prijzen, heeft
men dus voor één kwartje kans op de
eerste prijs die bestaat uit een nieuwe
Citroën-automobiel, waarbij bovendien
de kosten van de eerste 10.000 km rij
den worden betaald. De tweede prijs be
staat uit een jaar gratis .leven, tot een
maximum van f 3.600,- en de derde
prijs is een in overleg met de winnaar
nieuw in te richten hoenderpark.

Voor de Landbouwers 
Aanwijzingen ten behoeve van 
de dagelijkse landbouwpractijk 
Nu de hoofdgewassen het land gaan 
ruimen of al geruimd hebben, vraagt de 
teelt van stoppelgewassen de volle aan
dacht, reden waarom in de aanwijzingen 
ten behoeve van de dagelijkse land
bouwpractijk, welke in het kader van 
het landbouwkwartier op Maandag 25 
Juli jl. voor de zender Hilversum I wer
den gegeven, een enkel woord aan deze 
belangrijke teelt werd gewijd. Zo werd 
er op gewezen, dat naast de roggestop
pel, die op zeer vele bedrijven beschik
baar komt, er nog meerdere stopptls 

en echtgenoten. 
DONDERDAG 4 Aug: 7 uur Ld. voor 
Petrus Baayens; Maria-altaar Ld. voor 
Wim van Eindhoven, vanwege zijn oud
collega in Indië; Familiealtaar I.m. voor 
Gerdina Verdonk-v. d. Braak; kwart 
voor 8 I.m. voor Antonius van Rooy; zij
altaar I.m. voor Elisabeth de Kort-v. d. 
Elst; Half 9: I.m. voor Maria van de 
Langenberg-v. d. Meyden. 
VRIJDAG 5 Aug.: kwart voor 7 gez. d. 
voor de leden v. d. Broederschap v. h. 
H. Hart; Maria-altaar I.m. voor Joan
nes Hermanus Bax; Familiealtaar I.m.
voor Joannes Bergmans; kwart voor 8
I.m. voor Joannes van de Nostrum; zij
altaar I.m. voor Jacobus Cuppen; Half
9 I.m. voor Frans Veroude.
ZATERDAG 6 Aug.: 7 uur pl.l.m. voor
Jan van Susan te; zijaltaar Ld. voor Ge
rarda van Hemmen-Vuchts; kwart voor
8 I.m. voor Elisabeth van Pinxteren-van
Nieuwburg; zijaltaar I.m. voor Petronel
la van Dommelen-van Rijn; half 9 I.m.
voor Josina van Grinsven; half 10 gez.
huwelijksmis.
PAR H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Se Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 Welzijn der parochie; 
10 uur jrgt. voor Theodora Rijken. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Lam
bertus v. Gestel te Lennisheuvel over
leden. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Alle
gonda v. d. Mugheuvel-v. Abeelen te 
Olland overleden. 
WOENSDAG: half 8 huwelijksmis. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Lamberta Geerts. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 H. Mis 
voor de Leden van de Broederschap 
van het H. Hart. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de 
bloed en aanverwanten van de fam. v. 
Heyst en Loutermans. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Be Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: 7uur H. Mis voor Johannes 
Vermulst; half 9 H. Mis vanwege St. 
Elisabethstichting voor Theodorus Huy
berts; 10 uur Hoogmis tot intentie v. d. 
parochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen in
tentie, de 2de voor B. N. 
Collecte voor Katholiek Thuisfront; 
Vergadering van St. Vincentius-vereni
ging. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's 
zegeningen te verkrijgen over "Orion" 
en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Arnoldus 
Schelle en Johanna Kooien hsvr.; 8 uur 
H. Mis ter ere van 0. L. Vrouw tot bij-
zondere intentie.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Gode
fridus v. Gestel; 8 uur mndst. voor
Theodorus Huybe!lts.
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Hendri
kus v. d. Biggelaar en Maria Catharina
Vogels hsvr.; 8 uur mndst. voor Gijs
bertus v. Beers.
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor
Adrianus Dankers; 8 uur H. Mis tot in
tentie v. d. leden der Godvruchtige ver
eniging ter ere v. d. H. Theresia v. h.
Kind Jezus.
VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis
voor mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d.
Sande; 8 uur mndst. voor Johannes Wil
lems. Op deze dag vieren we de eerste
Vrijdag van de maand ter ere v. h.
Goddelijk Hart v. Jezus.
ZATERDAG, Priester-Zaterdag 7 uur
H. Mis voor v. Hal-Schoenmakers; 8
uur H. Mis voor mevr. Maria Maas-de
Werd. 

zijn, die zich uitstekend lenen voor de 
verbouw van een nagewas. Zo kan bv. 
ook de stoppel van de zomergt"rst ge
bruikt worden en vooral niet te vergeten 
de erwtenstoppel, de zoete lupinenstop
pel en het vroege aardappel!an<l. De ha
verstoppel komt meestal w;;it laat. Toch 
is het in vele gevallen gewenst om ook 
deze te bewerken en te bezaaien. Boven
dien komt het gewonnen vueder per voe
dereenheid belangrijk goedkoper dan 
aangekocht voeder. 
Vooral voor de gemengde bedrijven zijn 
de stoppelgewassen van veel belang, 
daar zij vaak meer voederwaarde leve
ren dan het voorafgaande hoofdgewas. 
Een van. de belangrijkste stoppelgewas
sen voor de zandgronden is wel de stop
pelknol. Dit gewas kan bij een goede 
bemesting zeer hoge voederopbrengsten 
geven. 
Nu de knollen op vele bedrijven inge
kuild worden, is vroeg zaaien noodzake
lijk. Er kan dan n.l. ook tijdig in Octo
ber ingekuild worden. Men zal de knol
len dan over 't algemeen met minder 
grond eraan in de silo krijgen dan wan
neer later in de herfst moet worden inge
kuild. Overigens zaaie men ook de knol
len, die voor vervoedering direct van 
het land bestemd zijn, vóór 10 
Augustus. 
Hoewel de knollen over het algemeen 
steeds breedwerpig worden gezaaid, is 
machinale zaai ook aan te bevelen. 
Want bij machinale zaai heeft men het 
grote voordeel, dat men kan schoffelen, 
zodat het onkruid en de hinderlijke op
slag vernietigd kan worden. Vooral bij 
verbouw van knollen na zomergerst is 
dit van belang. 
Bovendien komen machinaal gezaaide 
knollen bij droog weer beter op en kun
nen bovendien gemakkelijker worden 
geplukt. 
Om behoorlijk te kunnen schoffelen 
moet de rijenafstand op 30 à 35 cm ge
nomen worden. 
De hoeveelheid zaad die men nodig heeft 
moet men dan stellen op ± 1 ½ kg 
per ha. 
Bij breedwerpige zaai kan men het knol
zaad prachtig mengen met b,v. chilisal
peter. Het mengsel moet dan echter de
zelfde dag uitgezaaid worden. Blijft het 
een nacht overstaan

1 
dan lijdt de kiem

kracht. 
De verschillende selecties uit de Half
lange Witte Blauwkop hebben voor onze 
omstandigheden de beste eigenschappen. 
De Jobe en de Lucratief zijn hiervan 
wel de beste vertegenwoordigers. Steeds 

Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot 8 uur; daarna Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen te verkrij
gen over het Gouden Pries;terfeest van 
Z. H. de Paus en het H. Jaar. 
30 Dagen worden de gebeden verzocht 
voor Petronella Boumans-v. Dijk in de 
parochie v. h. H. Hart te Boxtel; Gode
Fridus v. Gestel, weduwnaar van Jacoba 
v. Summeren en echtgenoot van Anto
nia v. d. Sande, alhier overleden.
Elders zullen geschieden twee H. Missen,
één voor Harry v. Dijk en één voor
Theodorus Huyberts in Indonesië over
leden.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Renier Janssen uit deze
parochie en Christina v. Eindhoven, uit
de parochie van het H. Hart te Boxtel,
waarvan heden de derde afkondiging
geschiedt. Jan Johannes Smulders, uit de
parochie van St. Petrus Banden te Oir
schot en Hendrica Josephina v. Beers,
uit deze parochie, waarvan heden de 2de
afkondiging geschiedt.
Door het H. Doopsel zijn kinderen van
God geworden: Hendrikus J. A. v. d.
Schoot en Paulina M. v. Gestel. Moge
God hen bewaren.
Elders zullen geschieden twee H. Missen
een voor Harry v. Dijk en een voor
Theodorus Huijberts, beiden in Indo
nesië overleden.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Se Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 7 I.m. voor Petronella 
Corn. v. Laarhoven te Cromvoirt over!.; 
8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10 
uur z. 7e voor Hendrica Corn de Laat• 
3 uur Lof. 

• ' 

MAANDAG tot DONDERDAG en ZA
TERDAG 7 uur z. 7e voor Hendrica 
Alb. v. d. Tillaart. 
MAANDAG: half 8 z. 7e voor Hendrica 
Corn. de Laat; 8 uur l.j. voor Joh. Ha, 
braken. 
DINSDAG: half 8 l.j. voor Cornelia de 
Jong; 8 uur l.j. voor Francyna Joh. Ha
braken; 9 uur z. m. tot bijz. intentie. 
WOENSDAG: half 8 z. 7e voor Hen
drica Corn. de Laat; 8 uur l.j. voor Jo
hanna Maria Adr. Kuppens. 
DONDERDAG: half 8 z. 7e voor Ca
tharina Marinus v. d. Sande; 8 uur l.j. 
voor Johanna Kuppens. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand -
daarom ook Dond�rdag biechthoren als 
op Zaterdagen. half 7 I.m. voor de bijz. 
noden der parochianen; 7 uur I.m. voor 
Adr. Corn. Kuppens; half 8 z. mndst. 
voor de over!. fam. v. Boeckel-v. Rumpt; 
deze H. Mis met uitstelling van het AI
lerh. en Akte van Ereboete aan het 
Godd. Hart. 
ZATERDAG: half 7 z. 7e voor Maria 
Wilh. Kelders; 8 uur I.m. voor Hendrica 
Corn. de Laat als over!. lid van de proc
van Kevelaer. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Petrus Kup
pens; 8 uur l.j. voor Adr. v. d. Laar; 10 
uur hoogm. tot welzijn der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Joh. v. Kaat
hoven als over!. lid: H. Moeder Anna. 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Joh. v. Kaat
hoven als over!. lid: H. Bloed. Woens
dag 7 uur I.m. voor Hendrica Corn: de 
Laat als over!. lid: H. Moeder Anna. 
Donderdag 7 uur I.m. voor Hendrica 
Corn. de Laat als óver!. lid: H. Bloed. 
Vrijdag 7 uur I.m. voor Hendrica Corn. 
de Laat als over!. lid: St. Willibrord Za
terdag 7 uur I.m. voor Joh. v. Kaathoven 
als over!. lid: Proc. Bergen op Zoom 
naar Sittard. Zondag 7 uur I.m. voor Joh. 

weer blijkt, dat deze rassen, vergeleken 
met oude landrassen of met geïmporteer
de soorten, niet alleen hogere opbrengst 
geven, doch tevens langer groen blij
ven, beter rooien en minder last hebben 
van knolvoet. 
Wat de bemesting betreft, werd opge
merkt, dat knollen zeer dankbaar zijr 
voor een stalmest- of gierbemesting. 
Geeft men echter uitsluitend kunstmest, 
dan bedenke men, dat naast voldoende 
fosforzuur en kali vooral ,een goede stik
stofbemesJing van belang is. De stikstof 
verhoogt nl. de opbrengst in belangrijke 
mate en doet tevens het loof langer groen 
blijven. 60 à 80 kg zuivere stikstof per 
ha is zeker verantwoord. 

STEEK NU UW GRONDMONSTERS. 
Voor kleine bedrijven 
goedkope tarieven; 

Nu binnenkort de graanoogst van het 
veld verwijderd is, dient de landbouwer 
zich af te vragen van welke percelen 
bouw- en grasland grondmonsters geno
men zouden moeten worden, om zo doel
matig mogelijk het dure kunstmest te 
verdelen over de verschillende percelen. 
Het komt dikwijls voor, dat hoge akkers 
maar een halve opbrengst geven, omdat 
zij zeer zuur zijn, voor andere kan fos
faatbemesting één of twee jaar achter
wege blijven, zonder dat de opbrengst 
er onder lijdt, doch vertonen een laag 
kalicijfer. 
Het omgekeerde is ook dikwijls het 
geval. 
Vaststellende dat per ha cultuurgrond 
gemiddeld voor meer dan 80 gulden aan 
kunstmest verstrooid wordt dan is het 
toch zeer zeker gewenst alle percelen 
iedere 5 jaar te laten onderzoeken op de 
zuurgraad, fosforzuur en kalitoestand. 
Immers, zonder voorafgaand grond on
derzoek wordt de kunstmest min of meer 
in de blinde weggegooid. 
De kosten voor volledig onderzoek be
dragen f 5,2� per monster. 
Voor bedrijven met minder dan 10 ha 
cultuurgrond bedragen deze kosten 
f 2,63 per monster. Een simpel bedrag 
en waarvoor men zich bemestingskosten 
bespaart. 
Belanghebbenden moeten uiterlijk vol
gen.de week aan het pakhuis van de Boe
renbond opgeven hoeveel monsters zij 
willen laten steken. 
In het najaar wordt het bemestingsadvies 
voor de vier volgende bemestingsjaren 
toegezonden. H. M. 

v. Kaathoven als over!. lid: St. Willi
brord.
Op Zondag 4 Sept. feestelijke bijeen
komst van de zelatricen der drie mis
siegenootschappen: Voortpl. des Ge
loofs, H. Kindsheid en St. Petrus Lief
dewerk, uit ons dekenaat in Boxtel bij
de Eerw. Zusters Ursulinen, namiddag
om half drie. Met het oog daarop zullen
de zelatricen uit onze parochie van
daag onmiddellijk na het Lof even sa
menkomen bij de Eerw. Zusters.
7e Catharina Mar. v. d. Sande te Esch
overleden; Maria Wilh. Kelders, te
Liempde overleden.
Gedoopt: Wilhelmina Gerarda dochter
van Chdst v. d. Heijden-v. d. Meijden.

Missiebus: 
Bij uitvaart van Hendrica Alb. v. ·d. Til
laart f 11,42. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Be Zondag na Pinksteren. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 
Tweede schaalcollecte voor het Dioce
saan Jeugdwerk; derde voor Bijz. No
den Episcopaat en voor de nieuwe glas
in-Iood-ramen. 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 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 Comrnunieuitreiken; 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.
Zaterdag Priester-Zaterdag.
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor
,,Onze arme Kerken".
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelia
van Beljouw-v. Kasteren te Boxtel
overleden; half 9 H. Mis voor Bijz. In
tentie; 10 uur Hoogmis voor de Par.
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus
Traa; 8 uur H. Mis ter ere van 0. L. Vr.
v. Lourdes uit dankbaarh.
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Barbara
Traa-v. d. Ven; 8 uur voor de bekering
der zondaars.
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Corne
lis van de Nosterum; 8 uur H. Mis voor
Hendricus van Drunen te Boxtel over!.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Petro
nella van de Nosterum-Kremers; 8 uur
H. Mis voor Bijz. Intentie (v. E.)
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor .Maria
van Roosmalen-Abrahams; 8 uur jrgt.
voor Maria van de Nosterum-v. d. Loo.
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Adria
nus Verhagen; 8 uur H. Mis voor over
leden ouders.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Henricus van
Rulo en Maria van Dongen hsvr.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 31 Juli. Deze namiddag om 3 
uur Lof men Rozenhoedje. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag tste Vrijdag van de maand. Om 
8 uur Lof met Rozenhoedje. 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
MAANDAG: om 7 uur H. Mis voor 
Caspar v. d. Aker; om half 8 ter ere 
van 0. L. Vrouw van Altijddurende Bij
stand. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Schapendonk. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
VRIJDAG: half 8 voor Mevrouw Hen
ket-Windstosser. 



DE AUTO VEROVERT ONS LAND. 
Vanaf het moment der bevrijding heeftde vraag naar auto's zich in Nederlandlangzamerhand uitgebreid. Waren eraanvankelijk sterke beperkingen, die hetaanschaffen van een auto voor grotegroepen van ons volk - daartoe financieel in staat - bemoeilijkten, vooral sinds het opheffen van de autodistributie ziet men het aantal wagens snel toenemen, zodat men verwachten kan dat binnen afzienbare tijd het aantal per-• sonen- en bestelwagens in ons land veelgroter zal zijn dan bij het uitbreken vande oorlog. Tal van motieven leiden tot
het aanschaffen van een dergelijk vervoermiddel en het zijn stellig niet alleen economische oorzaken, die het wa-. genpark der Nederlanders zo snel doenuitbreiden, welke uitbreiding zijn invloeddoet gelden op tal van andere takkenvan bedrijvigheid. Afgezien van de vervanging van detijdens de oorlog verloren gegane wagens, zien wij nu de auto verschijnen, waar zij vroeger niet of bijna niet in tel 

was. Wij moeten daarbij bedenken, dat 
het Nederland van 1949 een ander is, 
dan het land waarmee wij de tweede 
wereldoorlog ingingen. De levensomstan
digheden en de mentaliteit van ons volk 
zijn geheel veranderd.Fiscaal gezien is de druk op de grotereinkomens en vermogens naar verhoudingtoegenomen. Het gevolg is, dat menalom hij de inkomensopgave naar eenzo laag mogelijk bedrag streeft, zodatmen de onkostenrekening waar mogelijk opvoert om zodoende een zo gering mogelijk bedrag naar de fiscus te dirigeren .Deze handelwijze is misschien niet teverdedigen, nochtans is zij begrijpelijken zo is er dikwijls op papier een autonoodzakelijk, waar zij in werkelijkheidwel gemist kan worden. Het is de taakvan het ministerie van financiën te zorgen, dat hij de komende belastingherzieningen een dergelijke irrationale politiekoverbodig wordt. De schuld ligt zekerniet geheel aan de zijde van h�t bedrijfsleven, maar een feit is, dat vele auto'slangs onze verkeerswegen minder glanzend zouden zijn dan thans of zouden 

schitteren door afwezigheid zo de belastingpolitiek onzer overheid een andere ware. 
MENSEN OF MACHINES? 

De hogere arbeidslonen van na de oorlog zijn ook een stimulans gewörden omwaar mogelijk het gebruik van arbeidskracht te vervangen door die der machine. Ook hier werd een nieuw afzetgebied voor de auto gevormd. Een winkelier met veel wijkwerk, waar voorheen meer bedienden voor nodig waren, zagzijn post uitbetaalde lonen en daaraanverbonden sociale lasten zodaing stijgen,dat de aanschaffings-, exploitatie- en onderhoudskosten van een auto veel geringer waren. Direct aansluitend aan ditvraagstuk ligt dat der hogere vervoerstarieven van· de gespecialiseerde transportbedrijven en spoorwegen, die mede een stimulans vormen om tot aanschaffing van een eigen vervoermiddel over tegaan. De geweldige goederennood, door deoorlog ontstaan, deed tal van kleinerebedrijven groter worden. Hun omzetten

Maandag 8 Aug. a.s. hopen onze geliefde ouders 
Te koop: een toom biggenV.D.L. Vermulst, Lennisheuvel 64. 

Op  mooie en goede stand 
te huur aangeboden 

Constant v. d. Broek 
en 

Maria v. d. Broek-
Kronenhurg

de dag te herdenken, waarop zij voor 50 jaar in hetHuwelijk traden. Dat zijnog lang mogen leven is dewens van hunne dankbarekinderen.· 
Kees 
Harry 
Marie 
An 

- Jo 

Koos 
Riek. 

• JeanneTruus Constant 
Nel 

De plechtige H. Mis uitdankbaarheid zal wordenopgedragen 8 Aug om 10uur in de St. Petruskerk.
Receptie op Kerkstraat 5, � van 1-2 uur. S

�� 

Goed, degelijk Kosthuis, metvrije slaapkamer aangeboden.Lennisheuvel 3. 
Degelijk Kosthuis gevraagdmet vrije, frisse slaapkamer.Brieven met prijsopgave ondernr. 85, Molenstraait 19. 
Verloren: een ronde zilverenbroche (met inscriptie - VrijeVolken Sterven niet). Tegenbeloning terug bezorgen, Breukelsestraai: 124. 
Te koop: eikenhouten tuinbank, keurig gelakt. BevragenWilhelminastraat 23. 
Te koop: een toom beste biggen G.Y. bij M. Schoenmakers, Roond 2 A. 
Te koop: Kalfvaars, aan telling, ook te ruil op weidévee.Bij M. v. Kasteren, Oirschotseweg 27, Boxtel. 

3 kamers op bovenhuis 
waarvan één kamer ingerichtals keuken. Brieven onder nummer 471 Molenstraat 19 
Geinteresseerden voor aan
biedingen onder nummer 
moeten brieven inzenden. 

Men bespare zich de moeite 
inlichtingen te komen vragen 
aan onze administratie. 

:Jl.:Jl.:l!andSo™r.s! 
Voor herfstuitzaai voorradigvan nieuwe oogst: 
Stoppelknollen halflange 

blauwkop, 
Jobé origineel en ronde 

blauwkop, 
Spurrie-, Gras- en Klaverzaden. 

Glas 
• 

ID 

lood 

namen toe, omdat de afnemers van hunvroegere leveranciers niet voldoendetoevoer kregen. Deze bedrijven trachtenhun afzetgebied te behouden en te vergroten, waarbij men gebruik maakt vanvertegenwoordigers, die men voor representatie niet zelden een auto meegeeft, omdat hun grotere concurrenten dezelfde politieik volgen, terwijl· er ook eenaanzienlijke tijdwinst voor de toch al zodure arbeidskrachten veelal het gevolgvan is. Ook in de particuliere sector van demaatschappij heeft de auto veld gewonnen. De lust tot sparen is vergeleken hijde dertiger jaren stellig niet toegenomen.Een van de oorzaken daarvan is aan demaatregelen van minister Lieftinck metbetrekking tot de vermogensaanwas enheffing ineens te ontlenen. De mogelijkheid tot herhaling van dergelijke impopulaire operaties in de financiële sector die ze�er niet denkbeeldig z(jn, bijvoor�beeld 1. v. m. de nog steeds met afgewikkelde oorlogsschade, doen de drang tot vermogensvorming niet toenemen. Liever ziet men zijn geld door de uitlaat 

van een "droom van een wagen" vliegen dan dat men met zure gezichtenstraks opnieuw een gedeelte van zijn vermogen naar de ontvanger der al dan niet directe belastingen moet overbrengen.Onnodig lijkt ons er aan toe te voegendat niet steeds de auto het object vormtwaarop zich deze drang naar consumptie concentreert, doch in vele gevallen neemt het succesartikel van wijlen HenriFord hier een belangrijke plaats in. Het veroveren van Nederland door deauto zal niet nalaten zijn invloed uit teoefenen op het hotel- en restaurantwezen, op het tourisme in het algemeen,op de spoorwegen en alle bedrijfstakken die direct of indirect hij het vervoer va� onze burgers zijn betrokken. Men kanhet gezond noemen of ongezond, onmiskenbaar eist een zich zo snel evoluerende wereld als die van thans een snelleraanpassingsvermogen en een dynamischer gedachtengang dan velen, gezienhun niet-begrijpende blikken, blijken te bezitten. Zo'n wereld zal van onzeoverheid veel zienerscapaciteiten enreactievermogen eisen. 

MIDDENSTANDERS! 

faat 

Brabants Centrum is niet geïnteresseerd bij de-

verkoop of verhuur van 
advertentie cliché's 

Alvorens in te gaan op aanbiedingen 
gelieve u aan ons ad vies te vragen. 
Wees overigens voorzichtig met 't plaatsen 
van advertenties in diverse reclame•media 

ADMINISTRATIE 

BRABANTS CENTRUM 
1 

Te koop: Huiskamerameublement, bevattende 4 stoelen, 2clubs met tafel. Alle6 eiken.Mgr. \'v'ilmerstraat 5. 
Te koop: een toom zware biggen bij J. A. v. Hal-Pijnenhurg, Tongeren 112, Boxtel. 

Meisje gevraagd: tussen 14 en16 jaar oud, voor dag of dagen nacht. Bevragen Molenstraat 19.
Aangeboden: Motorrijwiel 100cc. in goede staat, motorlaarzen maat 43, gummi motoroverall. 

Billijke prijzen. 
ZAADHANDEL 

P. P. van Zogchel 
BOXTEL. 

uw reparaties 
en glas in lood 
maken in Boxtel 

Links geweven 

Vames&ousen 
SIERDUIVEN. Heb af te geven enkele koppels jonge Hollandse kroppers, kleuren blauwroek, geelzilverroek;roodzilverroek, blauwbont en zwart, zowel tentoonstellingsvogels als fokvogels, verder 1koppel pauwstaarten, dofferroodschild en duif zwartschilden 1 koppel Monnikduivenhlauwgeschubt 1948, dofferbehaalde vorig jaar 1 e prijsZZG, duif G en 1 koppel jonge Monnikduiven. Dit zijn alle jongen van zeer hoog bekroonde ouders. Prijzen zijnbillijk, wil event. een paar koppels ruilen voor Zebra vinkjes. Ad. Steenbakkers, Stationstraat 58, Boxtel. 

ONDERWIJZER 

Bevragen Molenstraat 19. 
Te koop bij M. Timmermans,Mijlstraat 32, een zeug met 10biggen, 10 dagen oud G.Y. 
Te koop bij Kinderen P. vanOers te Esch A 70, zwarebiggen en een perceel nagrasom te weiden of te hooien,gelegen nabij de La Salie. 
Te koop aangeboden een prima fornuiskachel en een vulkachel, wegens overcompleet, tegen billijke prijs. Te bevragen H. Linsen, Jan v. Brabantstraat 1, Boxtel. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 

RUIME SORTERING IN: 
Lampekappen en Kronen 
Slaapkamerschalen 
Kroonkapjes 
Schemerlampkappen enz. 

A. Adelaars
BREUKELSESTRAAT 4 

Erkend installateur 

JJiecce u.an Jfussum 
Leenhoflaan 15 

Glaze n ier 

BOXTEL 
tegenover sportterrein O.D.C. 

stelt vrije tijd beschikbaar 
om afgewezen-, voorwaardelijk bevorderde- en "zwakke" leer
lingen hij te werken. 

Prins Bernhardstraat 3:l 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Sfff.oAûtq. ou.edtefff.den 

Succes verzekerd. 
Brieven onder no. 28, Bureau
van dit blad. 

PRACHT KWALITEIT 
Behandeling van Belastingzaken 

Hiermede breng ik ter kennis van het 
publiek, dat het door mij overgenomen 

Fa. A. P. v. d. Boomen,Resink Boxtel 

Café "Bellevue" Bosscheweg 78 
Zaterdag 30 juli wordt 

*HEROPEND
Beleefd aanbevelend HARRIE v. BREUGEL 

'n los bed 
met pracht damast overtrek 
is weer leverbaar 

Damast in diverse kleuren per meter 
6.65 - 3. 7 0  - 3.25 

Java-Kapok 2.55 - 2.4 0 

F� J. WITTEVEEN 
Woninginrichting, Boxtel 

TE KOOP 
Blauwgeschilderde 
Oirschotse stoelen ± 30 stuks, en 

enige matrassen 
Te bevragen. Harten, Bosscheweg 203 

VACANTIE• 

cursus 

Steno-Typist(e) 
\ 

Instituut Spierings 
Julianaplein 27 • '1,Bo1ch 

Telefoon 8513 
Aanmelding dagelijks 

Koopt Uw Philips Radio bij VAN BOXTEL 
in prijzen van 

DE ZAAK 

f 105,-

1 195,-
f 135,• 
f 2 1 0,-

f 155,-

1 26 0,-

f 160,-

met de bekende Philips Service 

BOSSCHEWEG 17 - BOXTEL - TELEFOON 479 

•
PARFUMERIE
M. J. v. o. B R O E K

• BREUKELSESTRAAT34BOXTEL .

RESTANTEN ZOMEHSTOELEN 
Ligstoel met prima looper 9. 75 

4.75 

Fauteuil 

F. J. Witteveen. 
11.75 

Woninginrichting 
Boxtel. 

Eet nu bakbokking! 
Vers, per stuk 10 cent 

Gebakken, 2 stuks 25 cent 

VOS Stationstraat 44. Tel. 527 

Steinmann 
is wegens ·vACANTIE 

GESLOTEN van 

1 t.m. 6 Augustus 

pracht zomerkleuren 

prima kwaliteit 

speciale prijs 

f 2.4'l 

BOX.TEL 

Hallo! Hallo! 
Bezoekt Zondag a.s. allen 

Lennisheuvel-Kermis 
Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 la ook op gebied van 

Boxtel * SIGAREN
het be• t geaorteerd 

Een greep uit onze merken: Eliaabeth Bas * Willem II • 
Gouden Koets * Dirk de Vries * Duc George 

Senator * Ritmeester * Philips * enz. 

A L B E R T H E IJ N 
vraagt FLINKE JONGEN 

voor winkel• en wijlc:werk 

Aanmelden: Filiaal Stationstraat Boxtel 

l- llJ ... ':1111-1,1 'S MORGENS BESTELD 
��..... 'S AVONDS KLAAR. 

F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62
HORLOGERIE• OPTIEK• GOUD EN ZILVER

Leverancier voor a 11 e Ziekenfon_dsen. 
1 HORLOGE-REPARATIES I In een weelc: lc:laar 1

Kent U de vooroorlogse 
Chinamatten nog ? 

Wij hebben 'n klein partijtje ontvangen 
maat 140 x 180 cm. 

Prijs f 6,95 

:1 J. Wittev.een 
Woninginrichting, Boxtel 

• êll.llu.d.13oomm_l 

------------- ;;::===============:::; 

1 



Se JAARGANG No. 245 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

DE TERING NAAR DE NERING 
Dat is niet zo gemakkelijk wanneer die 
(ver)tering altijd nogal royaal heeft kun
nen zijn en men moet dat drastisch 
gaan verlagen. De leek heeft weleens 
gedacht, dat de geleidelijke afschaffing 
van de distributie, het dus weer in vrij
wel onbeperkte mate verkrijgen van ver
schillende consumptiegoederen, een te
ken van grotere welvaart was en hij het 
daarmede dus weer royaler kreeg. 
De werkelijkheid zal hem intussen an
ders geleerd hebben. Sinds die toene
mende afschaffing van distributiebepa
lingen zijn de prijzen van vele goederen 
ook langzaamaan gestegen. Dat gaat 
zonder veel ophef en zeer geleidelijk, 
zodat de consument het in de beginne 
nauwelijks in de gaten heeft, maar op 
zijn totale uitgaven gaat hij het toch 
steeds meer merken. Dat is het kenmer
kendste teken van de verarming die Ne
derland ondergaan heeft. 
We zijn daardoor niet meer in staat om 
tijdig vernieuwingen van onze eigen
dommen te doen plaatsvinden, noch om 
ons zo te installeren als met onze oor
spronkelijke "stand" overeenkomt. 
We moeten diverse noodzakelijke in
kopen achterwege laten en vele huis
houdens verkeren dan ook niet meer in 
die degelijke staat, welke we "van huis
af" gewend zijn en die een kenmerkend 
Nederlands verschijnsel was. 
Men wil zich daarvoor nog weleens 
schamen, durft niet te erkennen, dat er 
geen voldoende beddelakens meer zijn, 
noch handdoeken, dat de toestand van 
de klerenkast geen ongelukjes meer kan 
verdragen, dat het servies erg geschon
den is en de gaten in de vloerbedekking 
angstvallig met kleedjes en matjes ver
borgen worden gehouden. Maar daarvoor 

behoeft men zich al helemaal niet meer 
te schamen, dat komt in de "beste fa
milies" voor en is geen gevolg van ver
keerd geldgebruik noch van een slecht 
betaalde functie, doch het geld voor al 
zulke dingen kan eigenlijk niet meer 
overgehouden worden van het inkomen. 
En dus moeten we het dan in vredes
naam maar zonder al die degelijkheid 
en netheid gaan stellen en ons behelpen 
op een lager peil. We zullen moeten 
leren om ons diverse aangenaamheden 
des levens te ontzeggen. Wanneer we 
dat in voldoende mate doen en lang ge
noeg volhouden, en dit geldt niet in het 
minst ook voor de rijksinstellingen, dan 
hebben we tenminste nog de kans, dat 
over een jaar of tien onze nationale wel
vaart weer wat zal zijn toegenomen, de 
prijzen dus lager of de lonen· hoger zul
len zijn, en dat we ons dan weer eens 
,,in de bullen kunnen steken". 
Zonder de opoffering van thans zal dat 
nooit gelukken. En laten we dat tegen
over elkaar erkennen, des te gemakke
lijker zal ons de opoffering ook vallen. 
Want valse schaamte maakt alleen, dat 
het gehele proces nog langer duurt. 
Toch kopen en niet kunnen betalen is 
funester voor onze economie dan· het 
staken van alle inkopen. En al woont 
men nu "op deftige stand", men is 
evenzeer een arme Nederlander als de 
man of de vrouw in het noodwoninkje. 
Zo lang men zich dus nog niet schaamt 
voor zijn Nederlander-zijn, zo lang be
hoeft men zich ook niet te schamen voor 
te weinig of kapot huisraad. Wij verke
ren nu in ongeveer dezelfde omstandig
heden als we vroeger een land als 
Griekenland of Bulgarije beschouwden. 
En als men zich daarin maar durft en 
kan schikken, dan is het leven toch nog 
evenzeer de moeite waard. 

Boxtel Vooruit bezorgde de Ouden -van. dagen 

een mooie dag. Wat was ie fijn! 

Een schitterende autorit en een gezellige dag. 

Bij Grave lonkte de zon met haar liefste snoetje tegen 
de chagrijnige Pluvius, en . . . . .. zijn dag was goed. 

Het kon doen wat wilde, maar thuis-
blijven ...... het was er niet bij! De oud-
jes zijn in hun leven al zo dikwijls van 
de drup in de regen gekomen, en heb
ben de zon ook al zo vaak achter de 
wolken zien schuil gaan, dat zelfs de 
stortregen hen niet kon terughouden 
van het buitenkansje. 
Zij gingen mee met Boxtel Vooruit! In 
meer dan 25 luxe auto's en een bus van 
Garage De Mol trok om goed half twee 
het hele gezelschap van de Markt in de 
richting Den Bosch. Voorafgegaan door 
Grard van der Meijden, wit gehelmd, 
met op de duozit een van onze Boxtelse 
veldwachters, Piet Bergmans, die op 
drukke punten het verkeer regelden 
voor de autocolonne. Lowie Bergmans 
sloot de ris met de fouragewagen. 
Het heerlijke zitje in de zachte kussens 
van de auto's en de rit langs onze 
mooie wegen en dorpen was voor de 
gelegenheidspassagiers al een genot op 
zich zelf. De stortbuien gaven wel een 
triestig beeld, maar de plensende reoen 
deerde hen niet. 0 

En de vóór het vertrek uitgedeelde. ver
snaperingen maakten het ,,muleke al 
meteen lekker zuut". 
Even na het vertrek scheen het of de 
buien wilden afzakken, de grijze wolken 
scheurden vaneen en helderblauwe lucht 
kwam te voorschijn. De hoop op mooi 
weer leef�e al aanstonds zo sterk op, 
dat we mt de reflectie van bomen en 
heesters in de regenplassen langs de weg 
al genot puurden ..... . 
Met een vaartje van 50 km sneerde de 
colonne door Vught op Den Bosch aan. 
Alles vonden we mooi, omdat...... nou 
ja...... omdát het zo grijs was. Maar 
toch, eerlijk gezegd, over het zomers
groene Bosscheveld silhouetteerde Den 
Bosch met de dominerende St. Jan zó 
mooi, dat het oudste oudje er nog van 
onder de bekoring kwam. 
De colonne nam de stad zuidelijk en 
noordelijk, stoof Hintham door en een 
half uur na het vertrek uit Boxtel ston
den Grard en Piet het verkeer te rege
len op het kruispunt bij Rosmalen. 
Toen was de baan vrij. Links en rechts 
wisselde het landschap af in bos en hei, 
stoJ?p�I- en aardappelveldjes, oude boer
den1t1es met bemoste daken nieuwe hui
zingen en hier en daar de�oreerde een 
woonwagenkamp de "èrremoeiige" hei
grond. 
Eén keer behoefden we maar te stop
pen omdat een "oud mènneke" de bo
men niet kon geteld krijgen vanuit de 
auto. Overigens ging het in mooi tempo 
op Nijmegen aan. 
Net even vóór Grave lonkte het zon
netje naar Pluvius en...... kuste heel 
eventjes de aarde. 
,,'t Zal nóg schon weer worren !" 
We passeerden de brug bij Grave en 
goed 3 uur kwam Nijmegen in 't zicht. 
Met motor-en-zijspan van de Nijmeegse 
verkeerspolitie voorop werd om Nijme
gen gereden en telkens op drukke ver
keerspunten stonden onze eigen Grard
met-de-witte-helm en Piet fietsers en 

auto's op te keren, en 
Heel Nijmegen werd 
afstand gehouden. 

Boxtel was op toer 

in een houding .. '. 
er door op een 

Om half 4 reed de ris auto's het 
Ericaterrein op, de plaats van verpozing. 
Met de hulp van verpleegsters en dames 
van gezelschap waren de gasten al heel 
spoedig rondom de koffietafel geplaatst. 
Fluks werd de koffie opgediend, ver
pleegsters en de dames seNeerden de 
broodjes met belegging naar keus en 
smaak, de gasten behoefden maar te 
eten en toe te tasten. 
Mijn liefje, wat kon je nog meer ver
langen! 
Het ging er gezellig toe. Vanzelfspre
kend werd er aan tafel onder de gasten 
"een sterk bèkske gezet", terwijl "het 
manvolk" smakelijk z'n sigaartje rookte, 
want "ut waren goei". 
Na de koffie trokken de attracties in 
de tuinen van hotel Erica het gehele ge
zelschap naar buiten, en toen waren we 
er getuige van hoe van verschillende 
grijsharigen nog jonge harten klopten. 
Om niet misverstaan te worden.: .... het 
waren de draaischijven, schommels, rol
lende tonnen en velodrome, die de be
langstelling hadden. En waren ze niet te 
bang geweest van het water, gewis zou
den ze nog een tochtje hebben gemaakt 
per motorbootje. Maar de instap was te 
bezwaarlijk voor de oude, stramme 
benen. 
Zó oud waren ze echter niet of ze 
maakten toch nog een wandeling door 
de dwaaltuin, in welks midden men nog 
eens de kans had zijn ijdelheid te strelen 
in de lachspiegel. - De dwaallichten! 
- Men kan maar ergens plezier in heb
ben, al is het in de weerkaatsing van 
z'n eigen caricatuur. Zo kunt ge nog 
'ns mensenkennis opdoen.
,,'t Is mar· goed dè 'k vruger schonder 
waar, anders ha 'k noit ene mens ge
krege !" was het bescheid van een der 
schonen. 
Na de pret werd weer een plaatsje op
gezocht rond de tafels, voor de thee 
met koekjes en andere versnaperingen. 
Hoe de gasten over het onthaal dachten? 
Nelleke vond het zo jammer dat haar 
Toon niet was meegegaan, maar ja, die 
was nog geen "zeuventig", da wordt ie 
pas volgend jaar. Mar dan gaat Toon ok 
mee, bij leven en welzijn". 0, zo! 
En het trio invaliden, Door, Tonny en 
Marieke, alhoewel anders niet zo ver
legen, durfde niet "veur alleman te 
spreken", doch ze verzochten ons in het 
verslag over de tocht vooral te schrij
ven, dat zij ubuitengewoon" dankbaar 
zijn voor alles wat ze hebben kunnen 
genieten. 
Onder de thee ·kwam een van de man
nen voor de microfoon nog "een stukske 
veurdragen", wat veel bijval vond. 
Met dat al was het tijd geworden voor 
de thuisreis, die opgewekt werd onder
nomen. 
De duisternis begon reeds te vallen, toen 
de feestenden bij Café Bellevue arri-

veerden, vanwaar <le autostoet door Box
tels Harmonie onder vrolijke marsen 
naar de Markt werd begeleid. 
Zo eindigde deze mooie <lag in de meest 
opgewekte stemming. 
Boxtel Vooruit, Autobezitters, Midden
standers en allen, die hebben bijgedra
gen om onze ouden-van-dagen zo'n ge
zellige dag te bezorgen, mogen zich 
overtuigd houden dat hun werk zeer 
wordt gewaardeerd. 
Volgend jaar overdoen! 

Plaatselijk Nieuws 
V ACANTIESPEEL TUIN 
WANDELPARK. 

De deelname is overstelpend. Het comi
té meent daarom een beroep te mogen 
doen op volwassen meisjes die zich als 

_ leidster beschikbaar willen stellen. 
Opgave bij Mej. van Roosmalen, Ge
meentehuis, alhier. 
Met nadruk wordt aan de ouders ver
zocht om de kinderen enig speelgoed 
mede te geven. 
Namens de kinderen een woord van 
dank aan allen die meegeholpen hebben, 
tot het welslagen van het initiatief, dat 
als een eerste proef bedoeld is. 
Bij zeer slecht weer worden de kinderen 
uiteraard niet verwacht. 
Zaterdagvoormiddag worden aan de 
speeltuin de kaartjes verkocht voor de 
2e week van Augustus. 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
De Heemkundige Studiekring voor Box
tel en omgeving organiseert op Dinsdag 
23 Augustus a.s. een excursie naar Arn
hem, waar het aquarium van de Neder
landse Heidemaatschappii, het Open
luchtmuseum, de tentoonstelling van 
Europese beeldhouwkunst in het park 
Sonsbeek (of Burgers Dierenpark) zul
len worden bezocht. Op de terugweg 
wordt een bezoek gebracht aan het 
dezer dagen geopende Jan Cunen-mu
seum te Oss. 
De leden van de Kring zijn per circu
laire ingelicht. 
EERSTE SUCCESSEN VAN DE 
NED. KATH. SCHILDERSSCHOOL 
,,ST. LUCAS". 
Op 23 en 30 Juli slaagden te 's Graven
hage voor de Akten Lager Onderwijs 
Handtekenen G. van de Leur uit Til
burg en G. Derks uit Grave. Beiden 
zijn leerlingen van de "St. Lucas" schil
dersschool te Boxtel. Zij bezochten daar
toe e,en van de speciale cursussen op de 
Zaterdagmiddagen. Gezien de zeer korte 
opleidingstijd - 5 maanden - is dat 
voor de geslaagden een mooi succes. 
BENOEMD. 

Onze oud-plaatsgenoot Dr. Th. van 
Rooy, Ord. Carm. is benoemd tot direc
teur van het opgerichte Geert Groote 
College te Deventer. Dat is een nieuwe 
statie van de Carmelieten in Nederland 
die ook het Carmelietenlyceum in 01� 
denzaal en het Titus Brandsma-lyceum 
in Oss reeds onder hun bestuur hebben. 
Dr. 111. van Rooy is 11 jaar in de mis
sie geweest te Malang in Oost Java, 
waar hij ook directeur was van de H.B.S.
toen de Japanners binnenvielen. Na ge
durende de oorlogsjaren geïnterneerd te 
zijn geweest, keerde hij in 1946 in ons 
land terug. 
ST. CECILIA EN ST. PETRUS 
BEKROOND MET te PRIJS.

Zondag kwamen de zanokoren St Ce
cilia en St. Petrus met h�1 directe�r de 
heer Driessen, weer gelauwerd thuis 'van 
het nationale zangconcours te Nij
megen. 
In de ere-afdeling was hun de te prijs 
ten deel gevallen. 
Hoe de orestatie van onze koren was 

geweest ten opzichte van de andere 
deelnemers kan worden afgeleid uit de 
plaatsing volgens de concourspunten. 
Deze was in de ere-afdeling de tweede 
pbats van de daarin mededingende ko
ren, en van het concourstotaal, 60 koren, 
verwierven onze zangkoren de vijfde 
plaats. 
Zoals gebruikelijk, werden onze zangers 
en zangeressen met hun directeur door 
de zusterverenigingen en de Gilden
bond�harmonie op de geëigende manier 
afgehaald en naar hun verenigings
lokaal vergezeld, na vooraf door hen 
aan het station met muziek en zang te 
zijn gehuldigd, terwijl het bestuur en 
directeur werden gefeliciteerd door de 
besturen van het verwelkomende Box
tels Gemengd koor, Gildenbondsharmo
nie en Boxtels Harmonie. 
UITSLAG AANBESTEDING. 

Hier volgt de uitslag van de op Dinsdag 
26 Juli 1949 gehouden aanbesteding 
betreffende het uitvoeren van schilder
werken van de navolgende gebouwen: 
Perceel A: Gasfabriek met bijbehorende 
Directeurswoning, gelegen aan de van 
Homstraat. 
Perceel B: Het gemeente-slachthuis met 
bijbehorende woning, gelegen op Zand
vliet. 
Perceel C: Een woonhuis gelegen aan 
de van Osch & van Leeuwenstraat no. 7. 
Perceel D: een dubbel woonhuis gele
gen aan de Markt nos. 18 en 20. 
Perceel E: Twee woonhuizen met gara
ge, gelegen aan de Rechterstraat nos. 27 
en 31. 
Perceel F: Een boerderij, genaamd "van 
Coothhoeve", gelegen nabij de Schijn
delseweg. 
Perceel G: Een boerderij, genaamd 
,,Velddrielskamp", gelegen op Onrooi. 
Perceel H: De massa der percelen A
tot en met G. 
Ingeschreven werd als volgt: 
Fa. M. E. Joosten, Boxtel: A 1155,-; 

B 1565 - • C 390 - • D 452 - • 
E 726 .:._ . 'F no - . 'G 462 - ' ' 

Jos. v. 'Ho'mmelen', Boxtel: Á Ü39,-;
E 7%,-. 

H. v. Vught & Zn., Esch: A 1136,-;
B 1473 -· C 304 -• D 410-· 
E 730,.:._' F 780,-; C 426,-. ' ' 

F. Spijkers, Boxtel: A 1042,70; B 1400,-;
C 275,-; D 407,50; E 694,75, 
F 735,-; G 425,-; H 4475,-. 

P. v. d. Me::deP Boxtel: C 292,-;
D 415 -· F 755 -· G 438 -

H. A. v'. cl'. Broek: B�xtel: C ·305,-; 
D 425,-; E 800,-; F 900,-; G 420,36. 

C. Bevers, Boxtel: A 1269,-; B 1792,-;
C 374,-; D 411,-; E 744,-; 
F 936,-; G 435,-. 

Fa. J. Fleuren & Zn. Vught: A 1042,-; 
B 1980-· C 458 -· D 410-· 
E 700..'._.' F 1080'-'. G 430'_'. 
H 6100,....'._. 

' ' ' 1 

Boxtelse Schildersonderneming: 
A 1235,-; B 1687,-; C 324,-; 
D 423 -· E 790-· F 880-· 
G 445'.-'. 

1 ' ' ' 

R.K.J.B. 

De R.K.JB. houdt Zondag a.s. direct na 
de Hoogmis een Algemene Vergadering, 
in lokaal 6 van de Landbouwschool. 
Gezien de belangrijke agenda welke 
onder meer vermeldt bespreking bezoek 
aan de Grote Landbouwtentoonstelling 
te Eindhoven, Bedrijfs- en Veebeoorde
lingscursus en andere niet minder be
langrijke punten, mag geen lid verzui
men deze vergadering bij te wonen. 
Zie advertentie elders in dit blad. 
VOOR DE MISSIES VAN DE 
PATERS ASSUMPTIONISTEN. 

Bij gelegenheid van de begrafenis van 
de Wed. Hesselmans werd voor de Mis
sies van de Paters Assumptionisten een 
bedrag van f 9,42 opg�ha,!J. 

,,Boxtels K wartierke'' 
Stel je voor: ,,Boxtels Kwartierke" is op 
z'n vingers getikt. ,,Boxtels Kwartierke" 
heeft op z'n kop .gehad. 
Dat-ie zo-maar-niet van alles moet 
schrijven. Dat ie gerust eens een beetje 
meer op z'n woorden mag passen! 
,,Niet zo rauw", zeggen ze hier. 
Nou, mensen, komt in orde, hoor! Komt 
in de bus! 
En daarom dacht ik zó. Dan ga ik maar 
eens 'n artikeltje schrijven met in plaats 
van woorden allemaal stippeltjes. Je 
weet wel, allemaal puntjes. 
Dan vult U zelf maar in. Maar dan 
niet klagen, dat ik zo rauw schrijf, Neee, 
U vult zo rauw in! 
U herinnert zich toch nog wel "het-ge
val-van-Puffelen, hè? Vader, Moeder en 
een stelletje kinderen. De vijf oudsten 
(twee jongens en drie meisjes) waren 
destijds op de jeugdvereniging. Maar on
gezeggelijk als dat volkje werd! Gewoon 
geen huis meer mee te houden. 
Geen land meer mee te bezeilen. En 
vloekerig! En rauw-in-d'r-mond! Was 
gewoon niet mooi meer. 
En Ma van Puffelen met haar vrouwe-

lijke scherpzinnigheid en moederlijk 
"aanvoelen", had al dadelijk gevoeld 
waar-h'm-de-kneep zat. ,,Dat leren jullie 
allemaal op die jeugdvereniging. Dus 
jullie gaat van die jeugdvereniging af ... " 
Maar hebt U ooit vrouw van Puffelen 
beluisterd? 
Thuis, te midden van haar kinderen? 
Hier volgt een kleine reportage. (Let op 
de puntjes!) 
Tegen Rien, die zo-maar de pas opge
poetste kamer komt binnen gestormd: 
"Hé, jong, kan je je vuile p...... niet 
vegen!" 
Tegen de kleine Trees, die speelt met 
haar poppen. En tegen Fransje, die zo 
heerlijk rustig zit te tekenen. 
(Maar nu is het tijd om naar bed te 
gaan). ,,Vooruit, r ...... opbergen, en naar 
je n ...... " 
Tegen de kleine Toos, die haar bord 
niet wil leeg eten. ,,Vr ...... op, zeg ik 
je. 'k Zal je een . . . . . . . .. om je kop 
geven." 
Tegen Jos, die een boodsç:hap verkeerd 
heeft gedaan. 
11Ver ......... suffert. Gebruik dan toch je 
stomme h ......... " 
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OMGEVING 

Prinses Irene 10 jaar 
Vandaag viert Prinses Irene haar toe 
verjaardag. 
Geboren in angstige tijden, symboliseer

de haar naam, die "vrede" betekent, het 
vurige verlangen van haar ouders en het 
Nederlandse volk naar een gelukkige 
toekomst. 
Wij bieden het bescheiden prinsesje, dat 
zich in zo'n grote populariteit mag ver
heugen, onze hartelijke gelukwensen 
aan. 

GESLAAGD. 

2 Aug. slaagden voor het Praktijkdiplo
ma Boekhouden van de Nederlandse 
Associatie Mej. J. G. W. v. d. Schoot 
te Boxtel. 

-o-

Van de R.K. Jongensschool voor Mulo 
"St. Petrus" slaagde A. v. d. Boomen 
dezer dagen voor het A-diploma. 
Thans hebben alle candidaten hun eind
examen gedaan. 

-o-

Aan het einde van het schooljaar be
haalden de volgende leerlingen het di
ploma "lingerie", aan de St. Anizela
school: Gerarda Boons, Rini Dolphin, 
Angela van Giersbergen, Sjaan van Laar
hoven, Cisca van de Langenberg en 
Sjaan van Hal. Allen waren leerlingen 
van de 7 e klas van de St. Angelaschool, 
alhier. 

-o-

Bij het te 's Hertogenbosch afgenomen 
examen voor lerares Stenografie Groote 
is geslaagd mejuffrouw Netty Hurks, 
Rechterstraat. 

-0-

Op het Maandag te 's Hertogenbosch 
afgenomen examen voor Middenstands
diploma is geslaagd H. v. d. Broek, Breu
kelsestraat, alhier. 
Mede wegens het vorige week behaalde 
vakdiploma gefeliciteerd. 
EERVOLLE UITNODIGING.

Bij gelegenheid van het bezoek van 
H. M. de Koningin aan Brabant zal er
Dinsdag 6 September in het Casino te 
's Hertogenbosch e�n gala-avond wor
den gegeven. 
Brabantse amateur-toneelspelers zijn
aangezocht op deze avond een toneel
werk te brengen, waarvan de artistieke 
leiding berust bij Lucas van Hoek, ter
wijl Kees Spierings de regie in handen 
heeft en Prof. v. d. Put de muzikale 
illustratie te verzorgen heeft gekregen, 
zodat op een uitstekende uitvoering 
daarvan gerekend mag worden. 
Uit Boxtel zijn gevraagd de heren: J.
Hekkens, G. Kools (Boxtels Toneel), J.
v. Esch en F. Pastoor (Leeringhe ende
Vermaeck); de dames: Tr. Hekkens 
(Boxtels Toneel) en C. v. Grinsven 
(Leeringhe ende Vermaeck). 

Tegen de kinderen, die wel een beetje 
al te veel kabaal maken. ,,Zeg, is 't nou 
uit, anders d ......... jullie maar de straat 
op." 
Tegen Jos, die al aardig begint tegen 
te mopperen als moeder wat zegt. ,,Hou 
je brutale b......... dicht." 
Moeder van Puffelen is verkouden. 
Hóésten? Ontzettend! Ze denkt (en ze
zegt), dat ze er k ...... van gaat." 
Moeder van Puffelen heeft hoofdpijn. 
Erge hoofdpijn. Je kunt het dan ook 
wel aan haar.zien. Ze ziet er scheel van. 
,,Ze ......... van de koppijn." 
Moeder van Puffelen is uitgeweest. 
Gezellig avondje gehad. ,,Ze heeft· zich 
te . . . . . . . . . gelachen." 
Maar moeder van Puffelen zit ook wel 
eens in de put. 
Ze maakt zich ook wel eens zorg. Veel 
zorg zelfs! Op slot van rekening: je 
bent moeder, of je bent het niet. 
Gisteren zat de zorg-volle moeder van
Puffelen bij mij in de spreekkamer. 
,,Pater", zei ze: ,,wat er van m'n kin
deren terecht moet komen, ik weet het 
niet. Brutaal! Grote mond! Rauw-in-d'r
praten ! 
Van wie ze het hebben, ik weet het niet. 
MAAR VAN MIJ NIET!!!!!!!!" 

P. Venantius Verweerde A. A.



Historische Verrekijker 
PERIKELEN VAN DE WATERSTAND 

ROND BOXTEL. 

111. 

Het Smalwater en de Molengraaf. 
In zijn rapport van 1827 behandelt Bur
gemeester Speelman vervolgens de wa
terstand van het Smalwater. 
Volgens de overlevering, zegt het rap
port, heeft het Smalwater, vóór het bij 
Zandvliet in de Dommel kwam in vroe
ger tijden een andere loop g;had. Het 
volgde toen de loop van de z.g. Kleine 
Aa of Klein Water die via Tongeren in 
de Essche stroom uitmondde. 
De Burgemeester verwijst dan naar een 
contract uit het jaar 1615, volgens het
welk de Heer van Boxtel als eigenaar 
der molens met de geërfden op de Roond 
is overeengekomen, om door het gra
ven van een kanaaltje een kortere weg 
voor de afloop van het water van het 
Smalwater te vinden op de Dommel, 
waarbij de heer van Boxtel bedong dat 
het hem vrij zou staan aan de uitloop 
van dit kanaaltje een koren- en een win
termolen te bouwen. Deze molens zou
den alleen des winters bemalen mogen 
worden, terwijl de sluisdeuren des 
zomers moesten worden uitgenomen en 
het water mitsdien, zowel door de sluis 
en molengaten bij de monding, als door 
het sluisje aan de Roond vrij zou kun
nen aflopen. 
Het staat echter vast dat deze overeen
komst van 1615 slechts een bevestiging 
of een wijziging kan behelzen van de 

Actuë1e Citaten 
met kort commentaar 

VOLKSVERHUIZING. 

Het valt je van jaar tot jaar meer 
op, dat zover mogelijk van huis nog 
altijd te dicht bij is. Ik wil ze niet 
allen over één kam scheren als één 
grote kudde, maar je zoudt vaak
denken dat zomerkampen en bi
vakken pas dan geslaagd zijn als 
ze in de verst mogelijke uithoek van 
het land plaats grijpen. Heel ergens 
in de Achterhoek of in het uiterste 
Zuidpuntje van Limburg kun je 
straalmisselijke welpen zioo afdalen 
uit een vrachtwagen, die hen in Lei
den of in Delft of ergens hierom
trent inscheepte. Wat je ver haalt is 
lekker, zegt een snoeplustig spreek
woord. En elke zomer sterker wordt 
het tijdvak der geschiedenis werke
lijkheid, dat staat aangeduid met 
volksverhuizing. En zijn ze wat gro
ter, dan is Nederland stukken te
klein. Nu of nooit. Met de heiligste 
ernst hoort menige vader zijn zoon 
of dochter van amper 18 lentes ver
zuchten, dat ze nooit in hun leven 
wellicht meer in de Ardennen of in 
Zwitserland zullen komen. "Het vol
•gend jaar zijn dan uiteraard Amerika 
of China nog juist goed genoeg. Het 
leven is tegenwoordig maar een vin
ger lang blijkbaar. (St. Jansklokken). 
Kijk, kijk. ..... 

. Is het voorbeeld ook niet op dich
terbij en wat algemener van toepas
sing dan op Noordelijk gelegen 
plaatsen? 
Wij vinden het dan ook gewenst, dat 
de "kampeer" manie wat zou wor
den ingetoomd, want men vergete 
niet, dat ,,leiding en toezicht" met de 
jaren graag worden ontweken, en 
dan ..... . 
Neen, laten we maar niet vertellen 
waarom de politie van een nabijge
"legen stad het beter vond een drietal 
jongelui van 16, 18 en 20 jaar van
uit de kampeertent een paar dagen 
logies te verschaffen op het politie
bureau en ze daarna op transport te 
stellen naar de ouderlijke woon
plaats. Ja, ze kwamen wel uit het 
Noorden, maar laat ons eerlijk zijn: 
afkomst uit het Zuiden is geen 
waarqorg. 

RADIO ANNO SANTO 

De stem van Radio Vaticana moet 
hoorbaar zijn in heel de wereld. Ze 
moet ontvangen worden op de luxe
salonontvangers in Amerika en Au
stralië. Maar beter nog op de met 
doodsgevaar in elkaar geknutselde 
blikken toestelletjes in de concen
tratiekampen achter de Oeral. Radio 
Vaticana móét doordringen tot in 
de verste hoeken der door commu
nisten overheerste landen. Voer hen 
allen is Radio Vaticana het machtig
ste wapen in de strijd, die beslist in 
het voortbestaan van landen en vol
ken. Wie dit begrepen heeft, steun
de de Nederlandse actie voor een 
nieuwe sterke zender van het Vati
caan. Wie dit nu begrijpt, stort nu, 
vandaag, op het gironummer van 
Radio Anno Santo in Amsterdam: 
533000. (St. Jansklokken.) 

Ja, zo is het...... Wie dit begrepen 
heeft steunde de Nederlandse actie 
voor een nieuwe zender van het 
Vaticaan. 
Maar aangezien de propaganda zó 
slap was, is er, na de collecte in de 
kerken, nog herhaaldelijk "gezeurd" 
moeten worden om enkele duizen
den guldens meer binnen te krijgen, 
en nog is het millioen niet vol. 
Toch zou met een offertje van 35 
cent per gezin de benodigde som 
ruim opgebracht zijn. 
Vergissen we ons niet, dan man
keert er nu nog tweehonderd dui
zend gulden aan. 
Wie van onze jongelui heeft er nog 
niet voor geofferd, en wie bepaalde 
indertijd zijn bijdrage in de schaal
collecte stiekemweg met een simpel 
centje? 

bestaande toestand. Hier wordt immers 
gesproken van het ontstaan van de be
nedenloop van het Smalwater vanaf de 
Roond via Breukelen naar Zandvliet. 
Het is inderdaad waar dat dit gedeelte 
is gegraven voor de aan het einde daar
van gestaan hebbende watermolens. Dit 
water heeft dan ook eeuwenlang de Mo
lengraaf geheten, in welke naam de 
wijze van ontstaan door graving en het 
doel van het kanaaltje zijn vervat. 
Het staat echtèr onomstotelijk vast dat 
de Molengraaf reeds eeuwen vóór 1615 
heeft bestaan. In de oudst bewaarde 
Boxtelse Schepenprotokollen, welke 
thans in het Rijks-archief te 's-Hertogen
bosch berusten en welke betrekking heb
ben op de jaren 1393 tot 1399 wordt 
deze Molengraaf reeds herhaaldelijk ge
noemd. Wij hebben hier te doen met 
een der oudste kunstwerken in deze om
geving, welke de waterstaatkundige toe- • 
stand van Boxtel zeer hebben beïnvloed. 
In het rapport wordt voorts gewag ge
maakt van een later accoord dat de 
Heer van Boxtel met de ingezetenen 
van de Roond is aangegaan. Men kwam 
toen overeen dat de voormelde molens 
ook des zomers zouden kunnen worden 
bemalen en mitsdien de sluisdeuren niet 
zouden hoeven te worden weggenomen, 
mits aan de molen zou worden gesteld 
een behoorlijke zomerpegel en dat de 
ingezetenen van de Roond voor het 
persen van ieder vat oliezaad, 2½ cent 
minder aan slagloon zouden hebben te 
,betalen dan de andere ingezetenen. 

BURGERLIJKE STAND 

van 26 Juli tot en met t Aug. 1949. 
GEBOREN: Regina J. M. dochter van 
M. v. d. Aa en C. Verbruggen - Hu
bertus C. M. zoon van J. M. v. d. Nieu
wenhuizen en C. J. C. van Gurp - Pie
ternel J. J. dochter van A. J. A. van Dijk
en J. G. R. M. Swane - Adriana C.
dochter van C. v. cl. Leest en H. v. d.
Oetelaar - Everdina E. dochter van G.
M. v. Esch en A. v. d. Meijden - Fran
ciscus L. C. zoon van L. v. Esch en C.
v. d. Loo - Ludwig C. J. zoon van H.
R. Jacobs en E. M. van Gaal - Adriana
M. C. dochter van A. C. van Oorschot
en A. v. Osch - Francina J. M. dochter
van J. C. van Abeelen en A. C. v. d.
Sande - Franciscus H. zoon van A. G.
van Grinsven en G. C. v. d. Schoot -
Augustinus H. A. zoon van J. C. Voer
mans en M. Th. Strijbosch - Hubertus
L. A. B. zoon van Fr. F. M. Kluytmans
en M. A. Mertens.
GEHUWD: Antonius F. M. Mutsaerts
en Antonia H. Karssemakers.
OVERLEDEN: Johanna C. de Laat, oud
76 jaren, echtg. van A. v. Hal.

Algemeen Nieuws 
CIRCUS 'T HOEFKE IN VUGHT. 
Een circus met een echte pastoor. 
Er zal wel niemand meer zijn, die nooit 
van het Deurnese amateur-circus 't 
Hoefke gehoord heeft. Maar wel zullen 
vele mensen het nog nooit gezien heb
ben. Nu, daartoe heeft men van vandaag 
Vrijdag 5 tot en met Maandag 8 Augus
tus volop de gelegenheid, want dan zul
len de Deurnese "artisten" in Vught 
spelen. We kunnen U een bezoek ten 
zeerste aanbevelen, niet alleen omdat de 
helft van de opbrengst ten goede komt 
aan sociale en liefdadige instellingen, 
maar evenzeer omdat het uitgebreide 
programma bij elke uitvoering een dave
rend succes wordt. Er is hogeschool 
dressuur van de bovenste plank, dol
dwaze clownerie, prachtige acrobatiek en 
een circusorkest dat er zijn mag. Maar 
't meest merkwaardige van dit gezel
schap is, dat het er een eigen geestelijke 
adviseur op na houdt. Het is pastoor 
van Dinter, die bij geen uitvoering ont
breekt en steevast voor de aanvang van 
het hogeschoolnummer de piste in komt 
om een deskundige uiteenzetting van de 
hogere rijkunst te geven. 
U ziet dat dit sympathieke amateur-cir
cus alle elementen voor een juiste ge
meenschapszin (noodzakelijk voor de 
oprichting en instandhouding) in zich 
heeft weten te verenigen en daarom al
leen al aanspraak maakt op onze beste 
wensen. 
Zie affiche's en advertenties. 

UITSLAG LUVA VERLOTING. 

Ten overstaan van de Heren Notarissen 
L. C. J. Waldorp, L. W. A. Duynstee,
J. L. Neuteboom te 's-Gravenhage, vond
de trekking plaats van de gehouden
Luva-Verloting.
De hoofdprijs ter waarde van f 10.000,
viel op lot A no. 68346, op lot B no. 
68346, op lot C no. 68346. 
De tweede prijs viel op lot A no. 
105685, op lot B no. 105685, op lot C 
no. 105685.

De derde prijs op lot A no. 36308, op 
lot B 36308, op lot C no. 36308. 

POST VOOR MILITAIREN 
ONDERWEG NAAR INDONESlë. 

De opvarenden van het m.s. ,,Kota 
lnten", dat op 3 Augustus a.s. met mili
tairen naar Indonesië vertrekt, kunnen 
in een aanloophaven correspondentie 
uitgereikt krijgen, mits deze niet later 
dan 7 Aug. a.s. ter post bezorgd wordt. 
Wil men de stukken bij aankomst in 
Batavia doen uitreiken, dan dient men 
uiterlijk 21 Aug. te posten. 

SPORT-NIEUWS 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Junioren. 

De junioren hebben de afgelopen Za
terdag en Zondag triomfen gevierd. 
De A-junioren sleepten op het RKJVV
tournooi Zaterdag de prachtige wissel
beker in de wacht door overwinningen 
op Vlijmen en Drunen van resp. 3-0 
en 2-0. 's Avonds was er voor hen een 
gezellig samenzijn in het clublokaal 
waar hen voor het onlangs behaalde af
delingskampioenschap alsnog een koffie
tafel werd aangeboden door de heer H. 
v. d. Meijden.
's Zondags namen zij deel aan de slot
ronde van het Zilveren-Bal-Tournooi,
waarbij zij in de finale strandden op
EVV, dat hen met 1-0 overtroefde. Als
goede tweede kregen zij de medaille.

• GOUDEN HUWELIJKSFEEST.

De C-junioren behaalden op het lréne
tournooi te Gemonde eveneens de eer
ste prijs, die bestond uit een bronzen 
medaille. 

Het echtpaar M. v. d, BOSCH-SNELLAARS uit Kleinderliempde, 
dat Zaterdag 13 Aug. zijn gouden huwelijksfeest hoopt te vieren. A.s. Zondag zal Boxtel A (kampioen

kl�sse A 1) op het lréne-terrein te Ge-

Contact met INl)IË 
LANGS DE WEG 

SOERABAJA - KEDIRI. 

Hij, die reeds twee en een half jaar 
geleden vertoefde in Oost-Java, zal zich 
herinneren, dat destijds Wonokromo de 
drempel was, waarover men Soerabaja 
niet clan na veel moeite, papieren en 
passen kon verlaten. 
Wie de dremp_el overschreed liet een ru
moerig en opgewekt stadsleven achter 
zich en ging het gevaarlijke l:luitenleven 
tegemoet. 
Aan de ene kant was de militair een 

• model dienaar van Hare Majesteit, met
nette kleding, groeten, en alle andere 
gevolgen van dien, aan de andere kant 
heersten kameraadschap en ontbloot 
bovenlijf. 
Zuid van de brug kende iedereen 
iedereen en een royale zwaai van de 
hand naar de pet was er alledaagser dan 
het geklikklak van hakken. 
Veel bewegingsvrijheid had je toen nog 
niet: voorbij Sidoardjo liep de beruchte 
lijn, die opnieuw twee werelden scheid
de. Aan deze zijde O.V.W.-ers, bezield 
met het ideaal om schoonschip te ma
�en; aan gene zijde ...... nu ja, Djokja 
1s thans toch weer hersteld ...... 

Een paar dagen geleden reden wij van 
Soerabaja naar Kediri en we zochten 
naar een tweede Wonokromo.. .. .. n 
grens, die als in '46 aangaf waar het bui
tenleven begon. 't Was tevergeefs. Niet, 
dat we kameraadschap misten, maar ze 
was anders, ze gaf minder het idee van: 
,,Hoor je ook bij de familie?" 
Niet, dat er geen mensen waren, die 
werkten om. orde te scheppen in de nog 
steeds heersende chaos, maar ze waren 
ernstig, zagen er vermoeid uit en keken 
het convooi onverschillig na. Bekenden 
hieven 'n hand op en niets op hun ge
zicht verraadde blijdschap van her
kennen . 
Slechts met heel lange tussenpozen za
gen we kinderen, die het duimpje ppsta
ken en een schel "Tabéééé Toeaaaaaan" 
lieten klinken. 
Vroeger (idealiseren wij nu zo erg?) zou 
je al moe zijn geworden alleen van het 
terugzwaaien. 'n Convooi zou in die tijd 
halve kampongs hebben doen leegstro
men. Wat we wel terugvonden was het 
stof, dat in onbetamelijke hoeveelheden 
onze longen binnendrong. Onze enige 
zakdoek was al gauw door de wind mee
genomen en we slikten daarom dapper. 
Voorbij Modjokerto begon je toch wel 
enig verschil te zien. · 
Veel verwoest, verse gaten in de weg en 
hier en daar resten van tankversperrin
gen. Onze plaats op de drie-tonner 
deelden we met enkele praatgrage plan
ters, die terugkeerden naar hun suiker
ondernemingen in het Kedirische en zij 
waren wel zo vriendelijk om ons opge
wekt uitleg te geven bij. al die ver
schijnselen. 
"Zie je, daar ontplofte in Januari een 
trek bom ... verschillende gewonden ... " 
"Dat was vroeger een van de mooiste 
ondernemingen in de omgeving ...... ('n 
Ruïne). 
Bij die zachte gedeelten rijden ze altijd 
een beetje om, want je kunt nooit weten 
of er mijnen in liggen." 
"Nou, daar uit die bamboestoelen kon 
wel eens een stro'tje vuur komen. 't Is 
daar altijd raak." 
"Héé, Jan draait ook weer, kijk maar 
naar die rokende schoorsteen" ..... . 
,,Hoeveel vezel hadden jullie dit jaar? 
Wij zaten enkele dagen tegen de 20 
aan ...... " 
En op die hobbelende wagen voeren ze 
een geanimeerd gesprek over hun be
drijf, waarbij wij voorzichtig conclude
ren, dat "babat" zo ongeveer maaien 
moet zijn en dat zij niet in een malle

. molen hoeven te zitten om te kunnen 
zeggen: ,,We draaien zo lang als het 
licht is". 
Het oordeel over de ondernemingswach
ten is verschillend. De één heeft een 
groep Ambonezen, die uitstekend vol
doet; de ander is minder te spreken, 
maar hij moet er aan toevoegen, dat het 
in de afgelopen maanden vaak ráák was. 
Het oponthoud in Modjokerto was vrij 
kort; dat in Djombang nog korter. 
Onderweg hadden we kunnen zien, dat 
er toch wel enige vooruitgang in het 
herstelwerk zat. De bailey-constructies, 
die de Genie tijdens de tweede actie 
over de gapende ravijnen legde, waren 
alle vervangen door vaste bruggen. We 
herinneren ons nu nog als de dag van 
gisteren, hoe hier op 29 en 30 Decem
ber de Veldgenie onafgebroken zwoeg
de en binnen 2 X 24 uur meer dan 100 

monde een wedstrijd spelen tegen de

meter brug produceerde. Al hoeven we' juniorenleiders van de ploegen, die in

dan niet meer tegen de bailey-opritten deze afdeling zijn uitgekomen. Succes! 
op te tornen en er aan de andere kant 
af te botsen, toch dachten we er aan, 
hoe van al dat werk van de genie-man
nen niets meer te bespeuren viel. Het 
heeft echter zijn nut gehad! 
Misschien lag het zelfde materiaal nu 
100 kilometers verder over een andere 
kali. 
Het stàlen vlechtwerk, dat van de sui
kerfabriek in Modjaagoeng was overge
bleven, stond er nog. De ondernemer is 
klaarblijkelijk een opgewekte optimist, 
want het wemelde er al weer van toe
kangs en koelies, die muurtjes oprich
ten en orde brachten in het oud roest. 
Wat verderop was men bezig met het 
slopen van waardeloze ruïne en het rui
men van puin. 
Tot Diombang was de terugkeer van het 
normale leven te merken aan volle pas
sers en druk wegverkeer. Daarna werd 
het minder en nadat Kertosono in ons 
stofgordijn was verdwenen was de aan
blik bepaald triest: verlaten kampongs, 
lege passars, geen wegverkeer, onbe
roerde puinhopen, dorre sawahs ...... ze 

• waren evenzovele aanwijzingen voor een
nog niet geheel geweken terreur. Alles
wa_s stil en doods.
De drie-tonner hotste door verse (maar
gelukkig lege) mijngaten en over nauwe
lijks herstelde tankvallen. Wij zwegen ...
Met het naderen van Kediri werd het
beter, en de aankomst in dit stadje na
de meer dan drie uur lange rit, was een
verademing.

Terreinwerkzaamheden. 

De werkzaamheden aan het St. Paulus, 
sportpark zijn nog steeds in volle gang 
en de spontane medewerking, die men 
van alle zijden ondervindt, rechtvaardigt 
de verwachting dat de plannen op de 
openingsdag geheel verwezenlijkt zullen 
zijn. 
Bij de bouwers van de tribune was de
ijver en het enthousiasme zelfs zo 
groot, dat men maar besloten heeft om 
de tribune tóch overdekt te maken om , 
hun volledige tevredenheid over het 
werk te schenken. Maar...... dan heb
ben zij de collegiale medewerking nodig 
van de Boxtelse timmerlui, wier aanwe� 
zigheid morgen, Zaterdag 6 Augustus, 
of een of meer der komende vacantie
dagen, ten zeerste gewaardeerd zal 
worden. Zij die genegen zijn aan deze 
oproep gehoor te geven, kunnen zich 
over het werk, de tijd etc. verstaan met 
H. van Grinsven, Nieuwstraat 94.

Programma openingsdag (21 Aug.)

Bij gelegenheid van de opening van het 
nieuwe terrein zal er hoogstwaarschijn
lijk een treffen plaats vinden van de 
te klassers Juliana en Brabantia. 
Over het verdere gedeelte van het pro
gramma van de openingsdag zijn de
onderhandelingen nog gaande. 
In een van de volgende nummers zullen 
wij er uitvoeriger op terug komen. 

Onder rode druk 
DE WAARHEID OVER TSJECHO SLOWAKIJE. 

In Tsjecho Slowakije en de andere landen achter het ijzeren gordijn roken 
wederom de gasovens der concentratiekampen, zijn willekeurige arresta
ties weer aan de orde van de dag en laait opnieuw de verzetsstrijd op van 
een volk, dat niet geknecht wil worderi. 
Qe inlichtingendienst van vrij Tsjecho Slowakije wil deze verzetstrijd steu
nen met aan de pers in democratische landen de best mogelijke berichten 
over de ware toestand in het door communisten overheerste Tsjeeho Slo
wakije te verstrekken, :zodat de wereldopinie - tegen alle rode leugen
en lastercampagnes in - juist georiënteerd blijft. 

Aartsbisschop Beran volledig 
geïsoleerd. 

Volgens berichten welke ons uit Tsjecho 
Slowakije bereiken en welke allen ge
tuigen van Aartsbisschop dr. Jozef Be
ran's onwankelbare standvastigheid, 
vreest het publiek, dat de communisten 
dezelfde methodes gaan gebruiken als 
die tegen Masaryk, Zenkl en Drtina 
werden aangewend. In de herfst van 
1947 ontvingen deze drie leidende demo
craten bommen, welke verpakt waren als 
geschenkjes. Aartsbisschop Beran is 
thans volledig geïsoleerd in zijn paleis te 
Praag. De bisschoppelijke bureaux wor
den door vertegenwoordigers van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken ge
controleerd en de Bisschop heeft geen 
kans op persoonlijk contact met welke 
vertegenwoordigers van de Kerk ook. 
Gezien de penibele economische toe
stand in Tsjecho Slowakije, werd door 
regeringskringen in het geheim besloten 
geen persoonlijke stappen te onderne
men tegen Aartsbisschop Beran, voordat 
de handelsbesprekingen in Engeland en 
andere Westelijke landen beëindigd zou
den zijn. 

Siberië, het nieuwe tehuis voor 
weigerachtige boeren. 

De onderstaatssecretaris van landbouw, 
dr. Kotatko, werd onlangs, toen hij een 
uiteenzetting gaf over de nieuwe land
bouwpolitiek en de leveringsplicht van 
de boeren, gevraagd, welke de politiek 
van de regering was tegenover diegenen, 
die in gebreke bleven de voorgeschreven 
hoeveelheden af te leveren. Zonder aar
zelen antwoordde hij: ,.Dat is eenvou
dig, zij gaan naar Siberië". Het verdwij
nen van mensen is dan ook een dage
lijkse gebeurtenis, die echter een grote 
vrees bij de bevolking verwekt. 

De beruchte "arbeidskampen". 
Het aantal "arbeidskampen" is onlangs 
uitgebreid door de toevoeging van een 
kamp, dat gebouwd is door de gevange
nen van Illava (Slowakije) te Cierna na
bij Cop, twee kilometer van de nieuwe 
Tjechische Sowjet (voorheen Slowakije
Roethenië) grens. Dit kamp is bestemd 
voor vooraanstaande persoonlijkheden 
van het regime vóór de putsch en be
halve vice-luchtmaarschalk dr. Janousek 
(in de oorlog inspecteur-generaal van de 

Tsjechische luchtmacht in Engeland), de 
vroegere eerste minister Beran en de 
vice-ministerpresident Ursiny, worden er 
andere politieke figuren gevangen gehou
den, zodat, indien binnenlandse 'moeilijk
heden in Tsjechoslowakije hiertoe aan
leiding mochten geven, zij direct ver
voerd kunnen worden naar "veiliger oor
den". De duur van hun verblijf in Cier
na is niet vastgesteld en zij worden er
min of meer als gijzelaars gehouden, 
aangezien de meesten van hen nooit 
voor het gerecht kwamen. 
De wacht is toevertrouwd aan de meest 
brute leden van de geheime politie of 
de arbeiders-militie, die of door de 
Nazis of door de Sowjet zijn getraind. 
Volgens de laatste berichten zijn thans 
ongeveer 3000 personen in Cierna van 
wie de meesten geestelijken, leden van 
de secretariaten van niet-communistische 
partijen en vakbondsleiders van de 
rechtse vleugel (dat is niet-communis
tisch) zijn. Aan niemand van hen is enig 
contact met de buitenwereld, zelfs niet 
met hun eigen familieleden, toegestaan. 
Zij worden gebruikt voor het overladeµ 
van goederen en graan naar en van de 
Sovjet Unie, daar in Ciema het Russi
sche breedspoor eindigt en het Euro
pese normaalspoor begint. (Sinds de be
zetting van Roethenië in 1945 door de 
Russen zijn de spoorwegen aldaar op 
Russisç_he breedte omgebouwd). 
Gemiddeld is er een wacht op iedere 
drie gevangenen. De wachten zijn bewa
pend met automatische wapens, welke 
gebruikt worden bij de geringste verden
king op poging tot ontsnapping. Het 
kamp is omringd door draden onder 
stroom; zoeklichten zetten het kamp 
in vol licht, waardoor niemand het 
kamp kan naderen gedurende de nacht, 
en controle-torens zijn bewapend op de 
bekende manier als in Buchenwald en 
Belzen. Ontsnappen is bijna onmogelijk, 
ondanks het feit, dat het binnen het ge
makkelijk bereik der beschaving ligt. 
Spoedig na de aankomst van hef eerste 
contingent gevangenen, brak er een 
typhus epidemie uit, welke bestreden 
werd door inentingen. De slechte hy
giënische toestanden bleven echter on
gewijzigd. Er wordt weinig voedsel ver
strekt, gevangenen die hard moeten 
werken krijgen ongeveer 1600 calorieën 
dagelijks. 



De·,eerste ATOOMBOM viel 
Langzaam dodende "Witte Pest" gevolg van Hiroshima en Bikini 

Zaterdag 6 Augustus viert Japan een droeve verjaardag. Op die dag is 
het namelijk vier jaar geleden, dat de eerste atoombom boven Hiroshima 
afgeworpen werd. Een gebeurtenis, die zowel letterlijk als figuurlijk de 
wereld op haar grondvesten deed schudden. 
Het Is ondertussen wel gebleken, dat deze aanwending van volkomen 
nieuwe krachten de belangrijkste onwenteling betekent in de geschiedenis 
der mensheid. Zoals eens de toepassing van het schrik en ontzetting 
teweegbrengend buskruit een nieuw tijdperk van onze historie inluidde, 
zo hangt ook nu het wel en wee der gehele aarde· af van een juiste behan
deling en toepassing der atoomenergie. 
In elk geval maakt deze uitvinding de atoomoorlog nog niet mogelijk 1 

Vier "jaren zijn voorbijgegaan. Vier jaren 
die ons het ergste deden vrezen voor de 
toekomst der mensheid. En ergens in 
Japan ligt - een gebied, waar een nieuw 
leven opgebouwd wordt en dat voor 
ons, die de verschrikkingen van de 
atoombom nog niet aan den lijve onder
vonden, een richtsnoer kan zijn en een 
voorbeeld. 
Hiroshima leeft weer. Van de meer dan 
·400.000 inwoners zijn er een 200.000
overgebleven. Zij zijn het, die misschien
het minste over de atoombom spreken
en die er waarschijnlijk het minst be
vreesd voor zijn. Hun ogen :zijn op het
heden en de toekomst gericht. Duizen
den winkels en woonhuizen zijn weer
opgebouwd. Tussen de puinhopen, waar
nu en dan nog skeletten onder vandaan
komen, staan, nieuwe, houten huizen.
Er klinkt een nieuwe melodie in Hiroshi
ma, het lied van de hamer.
De stad besloeg eens een oppervlakte
van 57 km2 • 62.000 huizen werden door
het vuur of de luchtdruk volledig ver
nield, ongeveer 20.000 beschadigd. Meer
dan 35.000 huizen werden de eerste

. jaren na de ramp weer opgebouwd -
natuurlijk slechts bouwwerken van ge
ringe omvang. De gemeente bouwt zelf 
ongeveer 500 woningen, die zij voor 
een geringe prijs aan de slachtoffers 
verhuurt. 
De· moeilijkheden zijn groot, want nóch 
dè Japanse, nóch de Amerikaanse auto
riteiten geven aan Hiroshima enige voor
rang. Maar de mensen :zijn veranderd. 
Zij willen uit deze puinhoop een nieu
we, vredelievende stad opbouwen. Zij 
:zijn bezield met een heilige drang naar 
leven. 

Het geloof nam toe 1 
Jezuïetenpaters vertellen, dat de Japan
ners na de ramp veel geloviger zijn ge
worden. Voor de oorlog werden er jaar
lijks ongeveer twee of drie· gedoopt. 
Sedert de bom is dit aantal gestegen tot 
meer dan 300. 
Wat zijn de oorzaken? Het is onmoge
lijk na zulk een catastrophe niet gelovig 
te zijn. De verklaring van de keizer geen_ 
-godheid te zijn, heeft daartoe ten zeer
ste bijgedragen. En dan wordt men er 
.als Christen in dit Boeddhistische en 
Shintoïstische rijk niet meer door de 
politie gehinderd. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
9e Zondag na Pinkstere,1. 

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. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, terwijl de eerste schaal ge
houden wordt. voor "Onze arme ker
ken".· Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Donderdag ·om 7 uur Lof met rozen
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. 
A.s. Zondag :zal Zijne Hoogwaardige
Excellentie Monseigneur J. Pessers,

• Apostolisch Vicaris van Ned. Timor in
onze kerk komen preken ten bate van
:zijn zwaar beproefde missie.
Binnenkort zullen de kerkmeesters rond-
gaan voor het kerkegeld.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt voor· Adrianus van Oerle; z.a. gel.
H. Mis voor Antonius van Aarle; om
half 8 gel. H. Mis voor de over!. familie
v. d. Broek-v. d, Langenberg; z.a. gel.
H. Mis voor Martinus Giesbers; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Lambertus
Groenendaal; om half 9 gel. H. Mis voor
Wilhelmina v. d. Krabben- v. Uden; om
. 10 uur gezongen H. Mis tot bizondere
intentie, tevens huwelijksmis.
Pinsdag om kwart voor 7 gez. jrgt.
yoor Cornelis v. d. Mey�en; z.a. gel. 
mndst. voor Adrianus van Eyndhoven; 
:om half 8 gel. H_. Mis. voor Johannes 
Petrus Tielen; z.a. gel. H. Mis voor 
Maria Koene-Grillis te Loosduinen over
leden; om half 9 gef. gez. jrgt. voor 
Adriana Leermakers Avendonks .. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
rnndst. voor Petrus Buddemeyer; z.a. gel. 
rnndst. voor Hendrica Hobbelen-van 
Heesch; om half 8. gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië vanwege Maria's 
Biddend Leger; z.a. gel. mndst. voor 
Maria v. de Miezen-v. d. Akker; om half 
9 .gel. H. Mis voor Johanna Smits-
Zevens. • - • 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
H. Mis voor Johanna van Hamond-Hoff
rnans vanwege de vereniging Reka; z.a.
gel. mndst. voor Martinus van Asveld;
óm half 8 gel. mndst. voor Jo Bergman;
:z.á. ,gel. H. Mis voor Cornelis van Kes
sel vanwege de buurt; om half 9 gez.·
jrgt, voor Johannes v. d. Langenberg,
Martina de huisvrouw en Henrica de
docnter. Hedenavond op 7 uur Lof met
rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Josephus v. d. Laar vanwege zijn
mede-arbeiders; z.a. gel. mndst. voor
Jacobus v. d. 'Broek; om half 8 gel. H.
Mis voor Elizabeth Schapendonk-v. d.
Staak; z.a. gel. H. Mis voor overleden
ouders; om half 9 gel. jrgt. voor de
over!. familie v. d. Weyst-van Rulo.
ZATERDAG: om kwart_ voor 7 gel. H.

De bom, de onverwachte nederlaag en 
de onttroning van de eigen zo lang aan, 
gebeden god, hebben de behoefte doen 
ontstaan een oplossing te vinden voor 
de problemen des levens. Het Boeddhis
me en het Shintoïsme stonden hier 
machteloos. 
Die hoop en die wil tot leven blijken 
ook uit de drukke toeloop naar de cur
sUGsen, door missionarissen aan bewo
ners van Hiroshima gegeven. Men houdt 
er muziekavonden, neemt lessen in 
Frans en Engels, bezoekt sociale avon
den waar werkgevers en werknemers 
samenkomen en.... . .  de kinderen gaan 
graag naar school. 

De "witte pest" ... 
Maar in het hospitaal liggen nog de 
slachtoffers van vier jaar geleden. Het 
zijn er een dozijn, die niet kunnen ge
nezen. Zij vertonen symptomen waar-· mee de wetenschap nu nog steeds geen 
raad weet. Er komen geen nieuwe pa
tiënten bij, maar die er zijn, hebben alle· 
hoop opgegeven. 
Witachtig zijn de verwondingen van 
deze patiënten; hun lichamen verkeren 
eigenlijk reeds in staat van ontbinding 
voor de dood is ingetreden. Er schijnt 
een teveel aan melkzuren te ontstaan, 
dat soms stuipen veroorzaakt en an
derzijds een indruk wekt van schijndood. 
Pijn lijdt men daarbij niet, doordat de 
onzichtbare stralen eerst het zenuwstel
sel aantasten en het gevoe-lscentrum uit
schakelen. Daarna worden langzamer
hand de spieren en de bindweefsels ver
nietigd en tenslotte volgt de dood door 
een 'algehele verlamming. 
De "witte pest" . . . . . .  zo noemt men 
deze vreselijke ziekte, waartegen nog 
geen geneesmiddel bekend is. Het ergste 
van alles is, dat de lijders hieraan geen 
directe slachtoffers zijn van de ontplof
fing, maar uitsluitend besmet werden 
door de gamma-stralen van de achter
gebleven radio-activiteit. 
Talrijke onmiddellijke gewonden zijn 
reèds lang genezen. Dat waren de men
sen met zware brandwonden. Velen ko
men geregeld terug voor bloedonder
zoek en tonen nog symptomen van 
leukopenie - een gebrek aan witte 
bloedlichaampjes. Een daling van het ge
boortecijfer is niet geconstateerd. 

Mis voor Wilhelmus Traa vanwege de 
kleinkinderen; z.a. gel. mndst. voor Wil
helmus Snellaars; om half 8 gel. H. Mis 
voor Petronella v. d. Laak-v. d. Koe
vering vanwege de verzekering St. Willi
brord; z.a. gel. jrgt. voor Hendricus v. d. 
Sloot; om half 9 gel. H. Mis tot bizon
dere intentie; om 10 uur gez. H. Mis tot 
bizondere intentie. 
In het Liefdehtds zullen nog geschieden: 
Maandag gel. mndst. voor Mathilda 
Smits. Dinsdag gel. H. Mis voor over
leden ouders Petrus Maas. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Henricus Verdonck, 
weduwnaar van Petronella v. d. Koeve
ring, geb. te Liempde en won. in deze 
p�rochie en Anna Maria van Esch, wed. 
van �icolaas van Nieuwburg, geb. en 
won. te Udenhout, waarvan heden de 
2e afkondiging geschiedt; Petrus Hen
dricus Antonius van Summeren uit deze 
parochie en Maria Buisse, geb. te Breda 
en won. te 's Bosch (St. Cathrien); Wil
helmus Franciscus de Koning uit deze 
parochie en Regina Hendrica Aarts uit 
Vught (0. L. Vrouw), waarvan heden de 
3e afkondiging geschiedt. De gelovigen 
zijn verplicht de hun bekende huwelijks
beletselen, waarin niet is gedispenseerd, 
ten spoedigste aan de pastoor bekend 
te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

-9e Zondag na Pinksteren.
De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9 en om half 11 de Hoogmis. 
De te schaal gaat voor "Onze Arme 
Kerken", en de 2e voor de bijzondere 

noden. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoed
je voor onze jongens en mannen in In
donesië. 
ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere inten
tie (B); 7 uur l.d. voor het geestelijk en 

. tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
Ld. voor Piet Baayens vanwege de god
vruchtige ver. v. d. H. Theresia van het 
Kindje Jezus; kwart over 9 Ld. voor 
Henricus v. d. Meyden vanwege de 
Broederschap van de H. Rozenkrans; 
half 11 de hoogmis voor Cornelis de 
Bie vanwege de Broederschap Boxtel
Kevelaer. 
MAANDAG 8 Aug: 7 uur I.m. voor 
Catharina Coverde-Vermeiren; zijaltaar 
Ld. voor Wilhelmus en Johannes van 
Eyndhoven; kwart voor 8 Ld. voor de 
overleden familie Leermakers-Verbunt; 
half 9 l.j. voor Jan v. d. Meyden; half 
to gez. huwelijksmis (J-E). 
DINSDAG 9 Aug.: 7 uur I.m. voor Piet 
Baayens; zijaltaar Ld. voor Helena Be
kers-v. d. Steen vanwege de buurt; 
kwart voor 8 l.j. voor Wilhelmus Ver
santvoort; zijaltaar Ld. voor Lies de 
Kort-v. d. Elst vanwege de familie; half 
9 Ld. voor Toon van der Meyden; 10 
uur gez. huwelijksmis (K-B). 
WOENSDAG 10 Aug.: 7 uur I.m. voor 
Willem van Dongen; zijaltaar Ld. voor 
Josina van Grinsven-van Grins_ven, van
wege de buurt; kwart voor 8 l.j. voor 
Henricus van Grinsven; zijaltaar Ld. 
voor Antonius van Rooy-Peters; half 9 

De gevolgen van Bikini. 
Ook in Amerika heeft de "witte pest" 
zijn slachtoffers gemaakt. Aangezien 
deze atoomziekte zich pas laat open
baarde, hebben de autoriteiten er tijdens 
de proeven bij Bikini nog geen rekening 
mee kunnen houden. Eigen mensen zijn 
op deze wijze het slachtoffer geworden 
van de wetenschap. Alhoewel uitgebreide 
maatregelen waren getroffen ter bescher
ming van elk menselijk lichaam te,�en 
radio-activiteit, brachten de aan de 
gamma-stralen blootgestelde proefdieren 
de besmetting ov.er op het personeel van 
de vloot, met alle gevolgen van dien. 
Want deze atoomziekte blijkt besmette
lijk I Eenmaal aangetast zendt ook de 
zieke op zijn beurt onzichtbare gamma
deeltjes uit, welke een volgend slacht
offer kunnen maken. En meer. 
Op hoog bevel moesten na deze ont
dekking alle marinemensen, die positief 
reageerden, van de buitenwereld worden 
afgezonderd. Bijzondere artsen en pro
fessoren, aan wie ook de algehele zwijg
plicht door Washington werd opgelegd, 
hebben deze gruwelijke gevallen van 
onbegrijpelijke onvoorzichtigheid sinds 
1947 onder handen. In de laboratoria 
wordt koortsachtig gewerkt aan midde
len om verdere aantasting van het men
selijk lichaam te voorkomen. 
Tot nog toe zijn alle pogingen tever
geefs geweest. De "witte pest" blijkt 
niet alleen ongeneeslijk; zoals de zaken 
nu staan, schijnt zij ook niet te voor
komen. Er is maar één middel om uit
breiding in te dammen, hermetische op
sluiting der patiënten en geen verdere 
atoomproeven. 
Dit advies der atoomgeleerden is door 
Washington letterlijk uitgevoerd: voor
lopig worden er geen atoombommen 
meer tot ontploffing gebracht en blijven 
alle bestaande slachtoffers geheel ge
ïsoleerd. Zelfs de naaste bloedverwan
ten mogen hen niet meer ontmoeten, 
alleen de stervenden mogen éénmaal -
en dan voor het laatst van hun leven -
door een ondoordringbaar glazen scherm 
afscheid nemen van degenen, die hun 
dierbaar waren . . .. . .  

Géén atoomoorlog! 
Het is wel duidelijk, dat er onder deze 
omstandigheden voorlopig geen sprake 
kan zijn van een atoomoorlog. Al kun
nen de Verenigde Staten, Canada en 
Rusland in meer of mindere mate het 
wapen produceren, het is niet te ge
bruiken zolang de staat zijn eigen onder
danen niet tegen de gevolgen van een 
ontploffing kan beschermen. Niet alleen 
dient men voor de burgerbevolking een 
bruikbare beveiliging tegen atoomaan
vallen te ontwerpen, maar ook zullen 
de eigen legers beschermd dienen te zijn 
tegen de verraderlijke invloed van de 
zelf op vijandelijk gebied afgevuurde 
projectielen. 
Op dit ogenblik loert de "witte pest" 
nog als een dodelijke verschrikking ach
ter elk gebruik van de atoombom. Pre
sident Truman weet dat. Het Ameri
kaanse Congres weet het. Elke Europese 
regering weet het. 
En Stalin . ..... weet het ook. 

Ld. voor Adria.nus van , Uden vanwege 
de buurtvereniging Merheimstraat. 
DONDERDAG 11 Aug.: 7 uur I.m. voor 
Maria van Roosmalen-Smits; zijaltaar Lj. 
voor Adriana Wagenaars-v. d. Linde; 
kwart voor 8 I.m. voor Maria de Louw
van Liempt; half 9 I.m. voor Hendrikus 
v3:n der Meyden; half 10 gez. huwelijks 
mts (M.-B.) 
VRIJDAG 12 Aug.: 7 uur I.m. voor Pe
tronella Boumans-van Dijk; zijaltaar I.m. 
voor Johanna Kruyssen-Soeterings; 
kwart voor 8 I.m. voor Cornelia ·van Bel
jouw-van Kasteren; zijaltaar Ld. voor 
Joannes v. d. Aa en Wilhelmus de zoon . 
half 9 I.m. voor Hendricus van Drunen'. 
ZATERDAG 13 Aug.: 7 uur Ld. voor 
Petrus Baayensj zijaltaar I.m. voor Con
stant van Kleet; kwart voor 8 Ld. voor 
Adriaan Kuypers; half 9 I.m. voor Joan
na Hesselmans-Belzer; half 10 gez. hu
welijksmis (W-V). 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

9e Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Hen
rica Groenendaal-Schellekens 
MAANDAG: half 8 jrgt. voo� de bloed
en aanverwanten van de families v. 
Heyst en Loutermans. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Regina 
hsvr. en Henricus Schellekens 
DONDERDAG: half 8 jrgt.

. 
voor An

toon v. d. Heijden. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Ma
ria hsvr. van Antoon v. d. Heijden. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Josina 
Smits. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Allegonda v. d. 
Mugheuvel-v. Abeelen te Olland over
leden. Woensdag H. Mis voor een over
ledene Vrijdag mndst. voor Adriana v. 
Kessel. Zaterdag mndst. voor Adrianus 
v. Gerwen.
PAROCI--ÎIE H. THERESIA, BOXTEL.

- 9e Zondag na Pinksteren.
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie
van de parochianen; half 9 H. Mis voor
Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot;
10 uur Hoogmis als gez. jrgt. voor
Christiaan Bergman. Hierbij wordt de
kerk met 'n kaars vereerd. De eerste
schaal is voor de arme kerken van ons
Bisdom; 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 vanwege
oom en tante voor Theodorus Huyberts;
8 uur • H. Mis uit dankbaarheid voor
Gertruda Manders.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de fa
milie Jereskes-Meuwissen; 8 uur geen
H. Mis; half 10 gez. Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege
de buurt voor Harry v. Dijk; 8 uur H.
Mis voor Maria de Punder-Huige.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Jo�
hannes Vissers; 8 uur H. Mis tot inten
tie van de leden. der Godvruchtige ver-

1950 Het Heilig Jaar 
II. 

WANNEER EN HOE IS HET 
ONTSTAAN1 

Tegen het einde van het jaar 1299 ver
spreidde zich te Rome het nieuws dat 
al degenen die het volgend jaar, '1300 
dus, de St. Pieterskerk zouden bezoe
ken, volledige kwijtschelding van alle 
zonden en straffen konden bekomen. 
Dit zou zo het geval geweest zijn bij het 
begin van iedere nieuwe eeuw, als hon
derdste verjaardag van Christus Ge
boorte. De oorsprong van dit gerucht 
was niet te achterhalen, maar vanaf de 
eerste Januari van het jaar 1300 zag 
men hele drommen Romeinen en vreem
delingen zich begeven naar de Vaticaan
se Basiliek. De toeloop werd zo groot, 
dat men op 17 Januari genoodzaakt was, 
de Tiberbrug over geheel haar lengte 
met een houten schutting in tweeën te· 
delen, om de pelgrims te kunnen ver
werken. Vanuit het paleis van Lateranen 
volgde Paus Bonifatius VIII met grote 
belangstelling deze nooit geziene devo
tie en liet onmiddellijk een onderzoek 
instellen in de Pauselijke Archieven, 
doch geen enkel document kon licht 
brengen in deze zaak. 
Toen ging men enkele hoogbejaarde pel
grims ondervragen, of zij zich misschien 
vanuit hun jeugdjaren iets konden herin
neren omtrent een Heilig Jaar, waarin 
een volle aflaat werd verleend. 
Een man van 107 jaar uit de Franse 
Alpen, vertelde dat zijn vader, een land
bouwer, in de eerste dagen van 1200 op 

Gesprek van Vanavond 
Is me dat even een bof, als· pianiste zul 
je ten huwelijk gevraagd worden door 
een Lord, zeg. Ja, je weet toch waarlijk 
niet waar je geluk kan liggen. 
Stel je voor, op het muziekfestival in 
Nederland -kom je zo maar geheel on
verwacht in kennis met een wezenlijke 
Lord (met een hoofdletter, zetter) -
die je ten huwelijk vraagt. 
Is dat geluk hebben of niet. 
En dan, daarbij nog, al aanstonds de 
kans om getrouwd te raken, want de 
trouwplannen "staan (nu reeds) in het 
middelpunt van de belangstelling", enz. 
Aardig, leuk zeg. 
Maar, eh, dat een redactie van een Ka
tholiek blad, met een lezerskring die 
recht heeft op degelijke voorlichting, zijn 
lezers deze "romantische wats" durft 
voorzetten, en nog wel geïllustreerd, 
vinden wij wel een bewijs van, gebrek 
aan . ernstig katholiek journalistiek in
zicht. 
Het heeft veel weg van het systeem 
,,hou je lezers aan de lijn". 

eniging ter ere v. d. H. Theresia van het 
Kind Jezus. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Hendri
kus v. d. Loo; 8 uur jrgt. voor Adrianus 
Brands, Gerarda Walraven hsvr. en Jan 
de zoon. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
Boerinnenbond voor Maria Maas-v. d. 
Langen berg; 8 uur H. Mis voor Gijs
bertus v. Beers. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje ter ere van Zijne Heiligheid de 
Paus wegens zijn Gouden Jubilé. 
30 Dagen worden de gebeden verzocht 
voor Petronella Boumans-v. Dijk, in de 
parochie van het H. Hart, Godefridus v. 
Gestel, weduwnaar van Jacoba v. Sum
meren en echtgenoot van Antonia v. d. 
Sande, alhier; Cornelia v. d. Heijden, 
wed. v. Antonius Vorstenbosch te Haa
ren en Johanna Cornelia de Laat, echt
genote v. Albertus v. Hal, alhier over-
l�ffi. 
Woensdag 8 uur vergadering v. St. Elisa
beth-stichting in de pastorie. 
De zelatricendag voor de Pauselijke 
Missiegenootschappèn in ons Dekenaat 
zal gehouden worden in Böxtel op 4 
September na de middag 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Jan Johannes Smulders 
uit de parochie St. Petrus-Banden t� 
Oirschot en Hendrika Josephina v. Beers 
uit deze parochie, waarvan heden de 
derde afkondiging geschiedt. 
Elders zullen geschieden twee H. Mis
sen, een voor Harry van Dijk en één 
voor Theodorus Huyberts, beiden in In-

• donesië overleden.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
LIEMPDE.

9e Zondag na Pinksteren.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Petrus Kup
pehs; 8 uur l.j. voor Adr. v. d. Laar;
10 uur Hoogmis tot welzijn der parochie;
3 uur Lof.
MAANDAG TOT ZATERDAG 7 uur
z. 7e voor Catharina Marinus v. d.
Sande.
MAANDAG: half 8 z. 7e voor Maria
Wilh. Kelders; 8 uur 1. jrgt. voor Jo
hanna Petrus Kuppens.
DINSDAG: half 8 z. jrgt. voor Lamb.
Bakx; 8 uur 1. 7e voor Anna v. d.
Velden.
WOENSDAG TOT ZATERDAG: half
8 z. 7e voor Maria Wilh. Kelders.
WOENSDAG: 8 uur I.m. voor Elisabeth
Schapendonk-v. d. Staak te Boxtel over
leden.
DONDERDAG: 8 uur I.m. voor Hen
drica Corn. de Laat als overleden lid
van de Retraitepenning.
VRIJDAG: 8 uur 1. mndst. voor Wed.
Johanna Maria Theod. v. d. Meijden.
ZATERDAG: 8 uur 1. mndst. voor Adr.
v. Berkel.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Joh.
Bakx;_ 10 uur z. 7e voor Maria Wilh.
Kelders.

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Hendrica 

• beevaart was gegaan naar Rome en daar
was gebleven, totdat de meegenomen
provisie was verbruikt en dat hij ook
was aangespoord, de Romereis bij het
begin van de nieuwe eeuw te gaan ma
ken, als de gezondheid dit zou toelaten.
Ook andere oudere pelgrims uit het bui
tenland verklaarden onder ede1 dat men 
in hun streken rotsvast gelootde in het
verlenen van de eeuwaflaat, terwijl ook
verschillende oudere Italianen hetzelfde
getuigden.
Na zorgvuldig overleg met zijn Kardina
len vaardigde Paus Bonifatius VIII reeds
op 22 Februari een Bulle uit (Antiquo
rum habet fida relatio) waarin vroeger
verleende aflaten bevestigd en ver
nieuwd werden voor de pelgrims die de
St. Pieterskerk bezochten. En tevens
kondigde hij hierin af. dat nu, in 1300,
en voortaan alle honderd jaat, een vol
ledige aflaat kon verdiend worden onder
deze voorwaarden: een rouwmoedige
biecht en een bezoek aan de basilieken
van Petrus en Paulus, de vreemden ge
durende vijftien, de inwoners van Rome
gedurende dertig dagen.
Een volle aflaat was in die dagen zeer
zeldzaam en werd practisch alleen ver
leend aan de Kruisvaarders. En omdat
de katholieken van die dagen een zeer
groot en diep geloof bezaten, stroom
den ze van alle kanten van de wereld
naar Rome, om daar te verkrijgen de
volledige kwijtschelding van de zonden
en de zekerheid, om zalig te kunnen
worden,

Distributie=Nieuws 

Aanvragen van brandstoffen voor' 
kamerbewoners. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
het tijdvak van 8 Augustus 1949-10 
September 1949 ten behoeve van kamer
en pensionbewoners aanvragen voor 
brandstoffen kunnen worden afgehaald 
en ingediend. 
De aanvraag moet worden ingediend 
door de VERHUURDER. 
Geen aanvragen kunnen ingediend wor-
den voor: 
a)kinderen van de verhuurder, met uit
zondering van gehuwde vrouwen zonder 
kinderen, wier -echtgenoot zijn TD. in 
bewaring heeft gegeven en deze nog niet 
heeft terugontvangen; 
b) kostgangers met zg. huiselijk verkeer;
c) inwonend dienstpersoneel;
d) personen, die slechts een slaapkamer
hebben gehuurd;
e) personen, geboren na 1 October 1933.
De aanvragen moeten met overlegging
van de Tweede Distributiestamkaarten
van de huurders worden ingediend aan
het distributiekantoor, In de Boeren
mouw 15, loket to te 's-Hertogenbosch
en voor de overige aangesloten gemeen
ten ter plaatse op de bekende zitdagen.

Corn. de Laat als overl. lid proc. van 
Bokhoven. Dinsdag 7 .u.ur I.m. voor Hen
drica Corn. de Laat als overl. lid 0. L. 
Vr. van Mariahout. Woensdag 7 uur 
I.m. voor Hendrica Corn. de Laat als
overl. lid Moeder van Goeden Raad.
Donderdag 7 uur I.m. voor Joh. v.
Kaathoven als overl. lid Moeder van
Goeden Raad. Vrijdag 7 uur I.m. voor
Joh. v. Kaathoven als overl. lid van 0,
L. Vrouw van Mariahout. Zaterdag 7
uur I.m. voor Anna v. d. Velden van
wege vriendinnen.
Zondag 7 uur I.m. voor Maria Jan
Maas.
30e voor Anna v. d. Velden en Maria
Wilh. Kelders te Liempde; Catharina
Marinus v. d. Sande te Esch; Elisabeth
Schapendonk-v. d. Staak te Boxtel over
leden.
Gedoopt: Marinus Jos. zoon van Adr.
Bressers-de Koning; . Franciscus Marinus
Henr. zoon van Marinus Rovers.
Schepens.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

9e Zondag na Pinksteren. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en iO uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor onze Arme Kerken; 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat en 
voor de nieuwe glas-in-lood-ramen. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Deze week zal de kerk worden schoon
gemaakt. De gelovigen worden verzocht 
hun kerkboeken mee naar huis te nemen . 
De H. Mis van 8 uur zal deze week 
vervallen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
Wilhelmina Cornelia van der Velden te 
Liempde overleden; half 9 H. Mis voor 
onze militairen in Indonesië en elders; 
to uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Jaco
bus van Zeeland te Enschot overleden . 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Antonia 
Cornelia Muskens-v. Haperen. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor 
Adrianus van de Nosterum. 
DONDERDAG: 7 uur Jrgt. voor Petrus 
Konings. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Elisabeth 
Konings-v. Hooff. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
0. L. Vrouw.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor de· Wed. Ca
tharina van de Sande-Schoenmakers.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 7 Augustus, Negende Zondag 
na Pinksteren. Deze middag om 3 uur 
Lof met rozenhoedje. 
Woensdag: Feest van de H. Laurentius. 
Om 8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: 7 uur Jaargetijde voor 
Cornelius van der Meijden. 
DINSDAG: 7 uur jaargetijde voor The� 
dora Kuypers-Sloots. 
WOENSDAG: half 8 voor Johann-t, 
Feldbrugge-Otterbeek.' 



•••••••••••••••••••••••••••: Zondag 21 Augustus hopen :: onze geliefde Ouders : • • • G. J. Doms :• •: en : : M. Doms-Kouwenberg :: de dag te herdenken waar-: : op zij 25 jaar geleden in ! : het Huwelijk traden. : : Wegens verblijf van hun: : zoon Bart in Indonesië zal : : geen feest worden gevierd. : : Hunne dankbare kinderen. :: Parallelweg Noord 8. : 
••••••••••••••••••••••••••• Bij deze zeg ik hartelijk dank aan allen, die op de dag van 
m!/n thuiskomst op enigerlei WIJZe van hun belangstelling h ebben blijk gegeven. 
Sold. te klas A. v. d. Broek, v. Coothstraat 17.
B!/ deze danken wij allen, die b1J de brand in de Ridder van Cuykstraat hulp hebben verleend om de brand- en waterschade aan ons huis zo doeltreffend mogelijk te beperken. 

J. J. Schellekens-Driessen, Ridder van Cuykstraat 15. Vulpenhouder merk Osmia verloren op d·e weg van Exportslagerij naar Station. Terugbezorgen Markt 8. Te koop: een toom biooen V.D.L., een dekrijp G.Y."�pfokvarken en best hengst-veulen. P. v. d. Made, Langenberg 23.

Te koop een toom G.Y biggen. M. v. d. Heyden, Lennisheuvel t t t. Te koop een prima herenrijwiel. M. de Laat, D 63 Velder, Liempde. Te koop: een Ree Pincertje, teef, 5 j. en Coeur Spaniel, reu zwart, ½ j., tevens nieuwe rugzak. Bevr. Rechterstr. 56. Te koop: enkele jonge kippen. Mijlstraat 30a. GEVRAAGD in Tilburg bij goede lui 
Dienstmeisje voor dag en nacht in gezin met drie kinderen, waarvan 2 
schoolgaande. Was buitenshuis. Goed met kinderen kunnende omgaan. Hoog loon. Brieven onder No. 35, bureau dezer, Molenstraat 19. 

MAAT
CORSETTEN vanaf tl. 31.-

BUSTEHOUDERS II tl. 4.95 
Corsetière Mevr. F. Dl GROOT 

is aanwezig te : 
BOXTEL, p/a G. v. Vuren, Hotel 
11De Kei", Markt 1, iedere Dinsdag ... 
middag van 2 tot 5 uur. 

De R.K.J.B. houdt op Zondag 7 Aug. a.s. direct na de Hoogmis een 

Tijdelijke afsluiting van het verkeer BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL 
maken bekend : -dat zij in verband met het bouwen van een tweetal bruggen met ingang van heden voor elke vorm van verkeer met uitzondering van voetgangersverkeer en verkeer met rijwielen tot nader order gesloten verklaren : a. DE Mgr. WILMERSTRAAT;b. DE MOLENSTRAAT VANAF HET· KRUISPUNTBARONIESTRAA T- MOLENSTRAAT TOT AAN HETPERCEEL ZANDVLIET 1. BOXTEL, 3 Augustqs 1949. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, De Burgemeester, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. De Secretaris, J. P. C. VAN DEN HOUT. 

in een klein gezin, een 

GEVRAAGD 
Netty Hurks 

Fok- en Controlevereniging Algemene Vergadering F I in k e Dienstbode "Ons Belang" in de Landbo u w s choo l. Rechterstraat 54, Boxtel 

Lerares Steno liefst dag en nacht. Zelfstan-BEKENDMAKING. · O�komSt der leden dig kunnende werken. Hoogdringend verzocht. loon en veel vrij. Brieven aanH ET B ESTU UR het bureau van dit blad onVanaf heden worden de geboorteberichten van kalveren ingewacht bij: M. HABRAKEN, Luisel 12 (door middel van de gebruikelijke kaart) of H. VAN LIEMPDE, Tongeren 76 (mondelinge opgave).Dit geldt voor alle leden dervereniging. Het Bestuur.
der nr. 83. 

"Ster" aanbieding Uit voorraad leverbaar 
BIJ aankoop van 2 rollen A LLE SOORTEN • Beschuit ontvangt U grätis een kan eelstok Gras- en Klaverzaden 

of een rol zuur of Spurrie ad 

Systeem Grote 

geeft 2 avonden per week les in 

Stenografie Aanmelden na 6 uur n.m. 
pepermunt van t O et. Z en 3l 3l � f 

B de a t BEAURAING Blj aan koop van vier pakjes Halflange Stoppelknollen V. h. f t ·t . d·. 
e Y ar d Z oor er s UI zaat voorra 1g

pu ding met suiker onder tussenpersonen of agenten, van nieuwe oogst: 

1' Iets
aparts 

vindt U in onze showroom.
U kunt er samen rustig 'ns
'n kijkje nemen.

F.]. Witteveen 

� 

Woninginrichting = Boxtel.

Honderden profiteerden reeds v an onze reclame. 0 o k U geven wij nog een week gelegenheid 
Overheerlijke Sprits en Janhagel 
voor slechts 50 cent per half pond. 

BANKETBAKKERIJ A. v. DUREN-SCHOLLENBREUKELSESTRAAT 62 TELEFOON 274 Hij of zij, die in de St. Petruskerk een Lourdes-rozenkr�ns h eeft gevonden wordt beleefd verzocht deze terug te bezorgen op Molenstraat 19. Zondag 21 en 
Maandag 22 Aug. 

::.!::;9\�nee� 8ak�� Fa. Gebr. v. Oers, Boxtel Stoppelknollen halflangegratis Breukelsestraat 112 blauwkop Tot en met ZA TERDAG 6 AUGUSTUS Chocolade Staven 1 Eln dhoven seweg 28 0 ■ ■ S h Te koop: 12 jonge konijnen en 3 voedsters, alsmede 7 postduiven en haardkachel aan spotprijs. Dufourstraat 14. vertrekken autobussen naar van 20 voor 9 et. --------- Jobé origineel en ronde pru1m1ng van C oenen Beauraing. Hierbij is inbegre-h. d A d Advocaatjes per rol 1 5 et. De zaak van blauwkop, ---pen een se Itteren e r en- NU twee voor 25 et. WiJ" hebben weer RUBBERLAARZEN nentocht. - Reserveert tijdig 
J 

· 
B t t E h Spurrie 6r e KI er ad uw plaatsen voor aanvrage pas • M' 

ac. van rag , e se -, as- n av z eA. en G V MSC HOEN EN in voorraad.,f��1�;!:z�f;fietsen en en ��:�et:�:�;:�se�e��:
e
�,8,5o 1mmi:111111m:1:w1:u� is ge���=�t�egens z�i���!�;� J. A. GEMEN, Stationstraat 14 HAARUITVAL OF KAAL- GARAGE D E  M OL MAANDAG e AUGUSTUS in de week van P. P. van Zogchel BOXTEL TELEFOON 296 HOOFDIGHEID? BOXTEL - TELEFOON 336 wegens Huwelijk gesloten 15 t.m. 20 Augustus BOXTEL. 

• De Kermis is aanstaande !Fantastische resultaten van de kapper van Eèn (uit Drente). Adverteert in Dit haarwater is thans ver-krijgbaar bij Parfumerie Bert 
Brabant's Centrum v. d. Braak, Tel. 450, N. Kerk-straat 73, Boxtel. Wegens overcompleet te koop tegen spotprijs pracht eiken tafel, linnenkast, luidspreker voor distributie of pick-up, zeer geschikt voor Café. M. Hellings, Hertogenstraat 25Te koop een zeug G.Y., 13 weken drachtig, 8ste worp. W. van Esch, Roond 10.Te koop aangeboden: Prima bonen geschikt voor weck en inmaak. M. Stoof, Casteren, Liempde. Te koop: Wegens overcompleet een nog in zeer goede staat zijnde Radio (Philips) 

f 75,-. Bevragen Molenstraat 19. Te koop: zware V.D.L. biggen bij A. van Hal, Roond 13. 

Velo Wasmachine Mii N.V. 
Markt 1 9 Boxtel 

Wegens Vacantie 

GESLOTEN 
van 8 t.m. 15 Aug. 

Het Consultatiebureau 
voor bestrijding der t.b. c. 

Duinendaal 12 • Boxtel 

is van 7 • 27 Augustus 

Gesloten 

Vacantie 
De Boxtelse R.K. Slagers
vereniging maakt bekend 
dat alle Slagerswinkels op 

8, 9 en 10 Augustu·s 
wegens VACANTIE 
GESLOTEN ZIJN. 

Openbare aanbesteding Op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1949 zal door ondergetekende namens het Gemeentebestuur vaii Boxtel, des namiddags 2.30 uur ten gemeentehuize aldaar worden 
AANBESTEED overeenkomstig het aanbestedingsreglement W.B.: 

HET BOUWEN VAN TWEE 
MIDDENSTANDSWONINGEN ± 900 m3, op een nader in het bestek aangegeven terrein in de gemeente Boxtel. Bestekdossier nr. 4833 met één tekening zijn verkrijgbaar ten kantore van de architect, Keizersgracht 8, Eindhoven (Tel. 

K 4900 - 2235) tegen betaling van f 10, - (fr. p. p. f 10,75) 
welk bedrag aan inschrijvers zal worden gerestitueerd voor ongeschonden en onbeschreven exemplaren, op de dag der aanbesteding. Dé Architect, ir. C. G. GEENEN b.i. 

HEROPENING 
Woensdagmiddag 4 uur 
wordt onze gemoderniseerde zaak heropend.
Wij nodigrn U beleefd uit tot een bezoek.

� Voor de extra aanbiedingen zie onze speciale
1-;-:J reclamebiljetten.

�y mm, A. v. d. MEIJDEN 
� Pastoor Erasstraat 13, v/h Korte Kerkstraat

!Bespue,A tij,diq, Uw. 1'.am.anent. 
DAMESKAPSALON EN PARFUMERIE 

• M. J. V. d. BROEK, Breukelsestraat 34 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d. Braak Baron iestraat 73 Boxtel De best gesorteerde zaak op gebied van 
* SIGARETTEN Alle ■oorten Virgin ia's, platte dozen en pakjes Amerikaan se, Egyptische en Turkse 

CIRCUS 't 'HOEFKE 
speelt van Vrijdag 5 Augustus t.m. 

Maandag 8 Augustus in VUGHT, 

Terrein Vlierstraat. Zie raambiljetten. 

Liempdse Kermis Het Bestuur van de N.C.B. afd. Boxtel Iets buitengewoons voor Paardenliefhebbers.
vraagt _.. Jonge boeren, komt kijken. 

Bezoekt tijdens de kermis 
't Café v.an 
C. v.an :Rastecen• Prima Consumptie • Nette bediening Beleefd aanbevelend C. VAN KASTEREN

Maakt met uw 
clubjes een reisje 

in uw vacantie 

1Jeu week speciale 
qo.edAo.petaciev.en Vraagt inlichtin gen 

Hulp voor halve dagen op 't pakhuis. Zich schriftelijk te melden voor 10 Augustus ten kantore van het Pakhuis. 
Alle Boxtelse Dames 

zien er mei' de a.s. Kermis 

Verzorgd en Charmant 
uit, dank zfj het wonder=permanent 

"PIN· U pn

RUIM VOORRADIG IN 

Drogisterij "DE MOLEN'' 

Garage De Mol 
Telefoon 336 Voor VIS naar vos

,,CLARUS" 
Petroleumvergassers 

thans weer uit voorraad leverbaar in vooroorlogse uitvoering. Vernikkeld kope• ren bassin, onverbrandbare asbestpit. 
VAN BOXTEL N. v. 
Bosscheweg 17, Boxtel 

Telefoon 479. 

VERS EN GEBAKKEN 

■ 

1 

• 

• 

-
NOG MEER 

SPAARZEGELS DOOR 

EXTRA 

AANBIEDINGEN: 

♦ 

1 fles AZIJN ... 35 et. 
met 1 0 spaarzegels extra 

1 pot JAM vanaf .. 48 et. met 10 spaarzegels extra 

IIIII 250gr. DRUPS voor 45 et.
1111' met 1 0 spaarzegels extra �� 

Boekhandel Tielen 
Stationstraat 1 n verband met de a.s. verbouwing van onze boekwinkel en kantoren is onze winkel  op Donderdag 11, Vrijdag 12 en Zaterdagmorgen 13 Augustus 

GESLOTEN Zaterdagmiddag gaat de verkoop weer door in een vertrek naast de thans bestaande winkel. Dan zullen wij een groot aantal leesboeken, enz. en ook kantoor- en school benodigdheden aan zeer lage prijzen opruimen. 
GRATIS 

SPAARZEGELS, 

GULDENS 

TER U GI 

ALLEEN BIJ 

SPAR - KRUIDENIERS 

zelfstandige kruideniers • · • ·

--····--

1 

Stationstraat 44 
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KATHOLIEK 

Onder de vele vraagstukken, waarmee 
de wereld van vandaag behept is, neemt 
het bevolkingsvraagstuk schijnbaar een 
zeer voorname plaats in, want de aan
dacht, die er allerwege aan geschonken 
wordt, is waarlijk niet gering. 
De verschenen statistieken, die het laag
ste sterfte- en het hoogste geboortecijfer, 
dus een fantastische bevolkingstoename 
aangeven, hebben in talrijke persorga
nen nogal wat commentaar uitgelokt, ter
wijl men zich in hogere kringen zelfs 
genoopt voelde een commissie te benoe
men om de oorzaken van deze snelle be
volkingsaanwas na te gaan. 
Over zulke negatieve (vermeende) spits
vondigheid staan wij werkelijk perplex. 
Even perplex als over de bergen bezwa
ren, die de Nederlandse pers voor vele 
angstige ogen heeft weten op te stape
len en die het uitzicht op de toekomst 
geheel dreigen te benemen. 
Armoede, massa-werkloosheid, verpau
pering, het zal allemaal gepaard gaan 
met de bewuste sterke groei, als ...... we 
er tenminste niet in slagen een oplossing 
te vinden, zo zegt men. 
Logisch. Als men sinds 1800, toen het 
aantal inwqners van Nederland nog 2 
millioen bedroeg, geen bestaansmogelijk
heden had gezocht voor de 7 à 8 mil
lioen, die er sedert dien bijgekomen zijn, 
dan zou het in Nederland al ettelijke 
jaren terug in het honderd gelopen zijn 
en dan zouden de sombere voorspellin
gen van Malthus (de propagandist voor 
de geboortebeperking) in de vorige eeuw 
ook niet zo "glansrijk" beschaamd zijn 
geworden. 
Maar het optimisme (of was het chris
telijk geestesleven in optima forma?) 
van onze vorige generaties schijnt men 
thans niet meer te kunnen, opbrengen, 
als tegenwicht voor de bezwaren, die 
van alle kanten worden aangevoerd. 

Plaatselijk Nieuws 
DE HUISHOUDSCHOOL 
BEGINT HET 17eCURSUSJAAR. 

In aanmerking genomen, dat onze Huis
houdschool nu reeds 16 jaar bestaat, 
hebben zich de meisjes uit de burgerij 
voor het huishoudonderwijs aan onze 
school niet in die mate geïnteresseerd 
als verwacht mocht worden. 
Mogelijk heeft onder de burgerij tot
nog-toe een verkeerde mening bestaan 
omtrent de aard van het onderwijs. 
Voor de oprichting van huishoudscho
len or het platteland is namelijk het ini
tiatie genomen door de N.C.B., de 
scholen ressorteerden onder het departe
ment van Landbouw·, en het is niet on
waarschijnlijk dat het onderwijs aan deze 
scholen werd geacht gericht te zijn op 
.de bekwaming der meisjes uit landbou
werskringen. 
Het onderwijs aan onze huishoudschool 
is evenwel gericht op de behoefte in alle 
kringen en is hetzelfde als wat gegeven 
wordt aan de scholen in de stad, met dit 
verschil, dat er een speciale cursus aan 
verbonden is voor de meisjes uit land- ,. 
bouwerskringen. 
Voor meisjes uit de burgerstand wordt 
een cursus gegeven voor hulp in de 
huishouding. Hieraan kunnen meisjes 
deelnemen die de leeftijd van 16 jaar 
hebben bereikt en behoorlijk algemeen 
. ontwikkeld zijn. 
De duur van de cursus is 2 jaar en bevat 
alle vakken die nodig zijn voor de bur
gerhuishouding. 
Het voordeel gelegen in het bezoeken 
der huishoudschool ter plaatse is tweeër
lei. De meisjes behoeven niet de gehelè 
dag buiten de woonplaats te vertoeven 
terwijl de kosten van op en neer reize� 
tevens worden bespaard. 
Voor ouders, die hiermede willen i-eke
ning houden, . is er dan ook alle reden 
hun dochters van het onderwijs aan de 
Boxtelse Huishoudschool te doen profi
teren. 

PATER VAN EYCK 
RECTOR VAN HUIZE DE LA SALLE. 
Pater Leonardus 
assistent in de St. Petrusparochie. 
Naar we vernemen zal Pater Maxi(lli
liaan van Eyck, Ass., die tot op heden 
assistent-kapelaan was in de St. Petrus
parochie, met ingang van 1 September 
deze functie verwisselen voor het Recto
raat van Huize De La Salie, alhier. 
Pater Leonardus, Ass., die momenteel 
nog in Steyl (1,.:) werkzaam is als kape
laan, zal Pater van Eyck als assistent in 
de St. Petrusparochie komen vervangen. 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Voor de excursi_e naar Arnhem (Aqua
rium Heidemaatschappij, Openluchtmu
seum en Tentoonstelling Sonsbeek) op 
Dinsdag 23 Augustus a.s. zijn nog enige 
plaatsen beschikbaar. Men melde zich 
spoedig bij de voorzitter van de Heem
kundige Studiekring, Mgr. Wilmer
straat 10. 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Nu willen we gaarne erkennen, dat de 
kwestie thans wel in een wat lastiger sta
dium is geraakt, maar het wil er bij ons 
toch niet in, dat alle levensbronnen in
eens uitgeput zijn en dat men maar 
moedeloos bij de pakken neer moet gaan 
zitten. Men kan of men wil schijnbaar 
maar niet inzien, hoe 'n funeste uitwer
kind de negatieve houding van onze 
economen en persorganen kan hebben 
op de massa, die in de bezwaren maar al 
te gauw een bedreiging gaan zien van 
háár levensstandaard en dan ...... Neen, 
veel beter zou het zijn om - met het 
volste recht - prat te gaan op de prach
tige cijfers, omdat ze een bewijs vorn1en 
van de degelijkheid van onze moderne 
gezondheidszorg en ons zonneklaar to
nen, dat het bederf der huwelijkszeden 
hier geen schijn van kans heeft. 
En nóg veel beter zou het zijn een op
lossing te zoeken, zoals de Paus, die er 
ons dezer dagen zelfs al een aan de 
hand deed toen hij zei: 
,,Het natuurrecht meer nog dan mense
lijk medelijden verplicht de Staten om 
mensen gelegenheid tot immigreren (in 
het land komen) te geven, omdat de 
Schepper van alle mensen wil, dat alle 
goederen- der wereld in dienst van de ge
hele mensheid staan. Daarom is geen 
Staat, welks grondgebied méér mensen 
voeden kan, gerechtigd om zonder goede 
en aanvaardbare reden, toegang aan 
vreemdelingen te weigeren." 
De Paus heeft �oed gezien. God kan 
zich immers niet ·vergist hebben in Zijn 
schepping. Zijn wereld biedt voor alle 
mensen plaats. En heeft de geestelijk be
krompen mens dan wel het recht, gren
zen te trekken en hele gebieden vrucht
bare grond of te sluiten voor de nood
lijdenden? 
Zou het niet volgens Zijn plannen zijn 
de grenzen te openen en daarmede het 
idée overbevolking los te laten. 
Men bedenke tenslotte, dat achter Gods 
Voorzienigheid een almachtige economie 
schuilt, die de vrees voor zo'n bagatel 
als Nederlands bevolkingstoename' er in 
dat licht bezien een is, hopelijk spoe
dig van ons weg zal nemen. 

TER{,IG UIT INDONESlë. 

Met het troepentransportschip "Groote 
Beer", dat vennoedelijk Donderdag 25 
Augustus de haven van Amsterdam zal 
binnenlopen, repatrieert onze plaatsge
noot Marinier Jac. Pechtold, Molen
straat 5. 
R.K. H.B.S. TE BOXTEL.

De lessen aan de R.K. H.B.S. zullen 
aanvankelijk worden gegeven in de Ark. 
Als tijdelijk schoolgebouw is gehuurd 
het pand 'Dijkmans (voorheen van der 
Horst) gelegen in de Kloosterdwars
straat nr. 3. Na enige inrichting van dit 
gebouw zal de school vermoedelijk in 
October daarheen worden overgebracht. 
De officiële opening der R.K. H.B.S. zal 
plaats hebben op Maandag 5 Septem
ber a.s. 
Op Woensdag 31 Augustus zal nog een 
tweede toelatingsexamen worden ge
houden. 
DE K.A.B., AFD. BOXTEL
NAAR HEESWIJK. 

Zoals bekend is, wordt in Heeswijk 
iedere Zondag het openluchtspel ,,De 
Samaritaanse Vrouw" opgevoerd. De 
�itvoering op Zondag 28 Augustus nu, 
1s gereserveerd voor de leden van de 
K.A.B., die op die dag in groten getale 
naar Heeswijk zullen komen om er 
's morgens om 10.30 uur een H. Mis in 
de Abdij van Berne bij te wonen, na het 
gebruik van meegebrachte boterhammen 
(of koffietafel tegen de prijs van f 1,25) 
het kasteel te bezichtigen en tot slot 
om 3 uur de opvoering van "La Sama
ritaine" bij te wonen. (Kosten f 1,- per 
persoon). 
De tocht zal per fiets gem;iakt worden. 
Opgave kan geschieden bij M. de Kort, 
Tongeren 34 of bij C. van Oers, Dr. 
Hoekstraat 6, tot uiterlijk Donderdag 
18 Augustus. Men gelieve het verschul
digde bedrag bij de opgave te voldoen. 
ZELATRICENDAG IN BOXTEL. 

Zondag 4 September zal in het klooster 
van de Zusters Ursulinen alhier een 
dekenale zelatricendag gehouden worden 
voor de zelatricen van de Voortplanting 
des Geloofs en de H. Kindsheid. 
Afgaande op het programma menen wij 
de 300 zelatricen, die zich hebben opge
geven, een interessante dag te mogen 
voorspellen. 
Tussen 2 uur en half 3 zal de ontvangst 
en de kennismaking plaats hebben, waar
bij thee met gebak geserveerd zal wor
den. Na alle gezelligheid vandien gaat 
men om half 3 naar het korte Lof, waar
mee de bijeenkomst zal worden geopend. 
Om 3 uur houdt de directeur van de 
zelatricen, de Weleerw. Heer W. v. Hel
den een causerie over "Idealisme in ons 
werk". Om half vier bestaat er voor de 
zelatricen gelegenheid tot gedachtenwis
seling omtrent de beste methode van de 
uitoefening hunner taak. 
Om 4 uur pauseert men even op de 
cour en in de tuin, terwijl men om half 5 
gaat genieten van een pakkende film of 
het interessante werk van een telepaath. 
Om 6 uur wordt de bijeenkomst beslo
ten met een Brabantse koffietafel. 

SPEELTUIN-WANDELPARK. 

In de tweede vacantieweek is de deel
name der kinderen weer groot geweest. 
Op hft einde van de eerste week werd 
een w'edstrijd gehouden in het sprietlo
pen, welke een groot succes is gewor
den. De pri_izen die door Dr. Deelen 
werden uitgereikt, vielen zeer in de 
smaak. De bedoeling is aan het einde 
van iedere week wedstrijden te houden. 
Er zijn al kindervrienden geweest die 
enkele kleine prijsjes beschikbaar heb
ben gesteld. 
Alles wordt in dank aanvaard. 
KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
A.s. Zondag zal Katholiek Thuisfront

. ,,St. Petrus" wederom de maandelijkse 
collecte houden voor en na de H. Mis
sen De jongens in Indië rekenen op Uw 
vrijgevigheid! 

HOOFDBESTUUR 
BOXTELS GEMENGD KOOR.

Men verzocht ons ter kennis van de 
lezers te brengen, dat het hoofdbestuur 
van Boxtels Gemengd Koor sinds enkele 
weken bestaat uit de heren: Aug. v. d. 
Meer, voorzitter; Colla, Secretaris; Dr. 
de Bruijn, J. de Rooij en J. Vennulst, 
leden. 

KERMIS 1949. 

21, 22, 23 en 24 Augustus gaat Boxtel 
weer kermis vieren. Evenals vorig jaar zal 
de kem1is ook nu gesplitst worden: Op 
de z.g. Houtwerf in de Molenstraat zal 
de kinderkermis worden opgetrokken, 
terwijl de attracties voor ouderen op de 
Markt vermaak zullen moeten bieden. 
Hier volgen de gegunde staanplaatsen 
voor dit jaar: 
HOUTWERF: babysport; hangmolentje; 
zweefmolen; spiegeldancing; danstent; 
gebakkraam; patates frites; suikerwerk
nougat en speelgoederen; kinderdraai
molen. 

MARKT: cakewalk; luchtschommel; 
fotoschietsalon; vogelpiek; rupscarousel;
autoscooter; lijntrek; duikbootsport; 
draaibord; d11i.kboot�port; kop van jut; 
draaibord; waarzeg-automaat; hoeden
sport; oefeningspel; zaagselsport; fles
senhengelsport; gebakkraam; suiker
nougatkraam en paling- vis- en suiker
kraam. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Excursie naar de 
Landbouwtentoonstelling te Eindhoven. 
Het bestuur van de R.K.B.B. nodigt al 
haar leden uit deel te nemen aan een 
excursie naar de grote landbouwtentoon
stelling op 31 Aug., de dag die speciaal 
gereserveerd is voor vrouwen en meisjes. 
Er is gelegenheid de reis per trein of wel 
met de fiets te maken. 
Zij, die aan de excursie wensen deel te 
nemen worden verzocht zich uiterlijk 15 
Aug. op te geven bij een der bestuurs
leden voor het verkrijgen van reductie. 
Nadere bijzonderheden omtrent vertrek 
enz. zullen nader bekend gemaakt 
worden. 

R. K.]. B.

Maandag 15 Augustus, Maria Hemel
vaar.tdag, houdt de R.KJ.B. wederom 
zijn gebruikelijke bedevaart naar 0. L.
Vrouw van de H. Eik te Oirschot. 
Ditmaal tot intentie van zijn leden in
Indië. Dat alle leden deze tocht zullen 
meemaken, wordt vanzelfsprekend ge
acht. We vertrekken 's morgens om 5 
uur bij P. v. d. Pas (Oude Grintweg). 

-o-

De leden die zich opgegeven hebben 
voor de veebeoordelingscursus, worden 
Zaterdag a.s. om 7.30 uur in de Land
bouwschool verwacht. Ook zij die nog 
belangstelling hebben voor genoemde 
cursus, doch zich nog niet opgaven voor 
deelneming, zijn in deze bijeenkomst 
welkom. 

EIERVERENIGING. 

Vanwege de feestdag van 0. L. Vrouw 
ten Hemelopneming is het Zaterdag 13 
Augustus eieren leveren. In verband met 
de mindere aanvoer is het voortaan al
leen voor de middag eieren leveren van 
8-12 uur.

VOOR DE MISSIE. 
Op de bruiloft van Van Kasteren-v. d. 
Besselaàr werd door Ria Wagenaars 
f 11,- opgehaald voor de Eerw. Broe
der Seraphicus v. d. Heuvel (Missie der 
Capucijnen op Borneo). 

-o-

Opgeh<1ald op de begrafenis van Cor
nelia Vorstenbosch-v. d. Heiden door 
Tonny Vorstenbosch voor de Missie der 
Witte Paters f 11,-. 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 

Het was Maandag 8 Augustus feest in 
het Kerkstraatje, Dubbel feest, want be
halve dat het huwelijk van Constant v. 
d. Broek en Maria Kronenburg die dag
met goud bekroond werd, zette Harrie
v. d. Broek nog de eerste schrede op de
lange weg, die zijn ouders reeds tot de
vijftigste mijlpaal hadden afgelegd. 
Feest: De mooie versiering, die de buurt 
aan de woning en in de straat had aan
gebracht, getuigde ervan. Op de gezich
ten van de bruidjes in wit, in blauw en 
in rose, was 't te lezen. De aanwezigheid 
van witgekouste pages en edelknapen 
accentueerde het en de orgeltonen, die 
onder de plechtige H. Mis uit dankbaar
heid door de kerk jubelden, gaven er 
uiting aan. 
50 Jaren van gelukkig huwelijksleven, 
het is een gezegende tijd, waarvoor de 
waardering nog algemeen is, blijkens de 
receptie, waarop vele, zeer vele Boxtelse 
mensen het gouden paar - de jongge
huwden incluis natuurlijk - kwamen fe
liciteren. We merkten o.a. op de Zeer
eerw. Heer Pastoor Jos. van Besouw, 
Oud-Burgemeester F. van Beek en be
grijpelijk ook zeer vele klanten van de 
zaak, die eigenlijk ook . al jubileerde, 
want het kappersvak wordt in Boxtel 
door het geslacht v. d. Broek al 125 jaar 
uitgeoefend. 
De buurt had even voor de receptie 
reeds haar gelukwensen, alsmede het 
cadeau een fraaie kroonlamp - aan-

,,Boxtels K wartierke'' 
Zóóóó, wat zie ik nou? Leest u nog 
steeds "Boxtels Kwartierke"? Hoe be
staat het! En mag ik ook weten waar
óm? Om me uit te lachen? 
Om te zien, of je deze week weer stip
peltjes in moet vullen? 
Zal je tegen vallen, ventje. Dit keer 
geen potlood nodig. Vandaag alleen 
maar je verstand gebruiken. 
Och ja, de ene keer is het wat gemak
kelijker dan de andere keer. Zo'n stip
pellijn-artikeltje is nog al eens gauw in
gevuld. Maar een heel-artikel-lang met 
grote aandacht lezen,· er emstig over na
denken, en dan daarná CONSEKWENT 
HANDELEN, da's nog heel wat anders. 
En daar is het op slot van rekening om 
begonnen. Nou jij! 
Maar à propos, ik ga beginnen . 
Vanmorgen een anderhalf uur in een 
kelder gezeten. Ergens onder een bios
coop. Gekke plaats voor een Pater, hè? 
Doet er niet toe. Ik zat er nu eenmaal. 
En natuurlijk ging het over films. Over 
film-bezoek en film-gehalte . .Over goede 
films en slechte films. Mooie films en 
lelijke films. Een heel gewoon gesprek 
dus als je in zo'n kelder zit. 
Er zijn mensen, die zeggen: de film is 
slecht! Ze· bedoelen: élke film is slecht. 
De bioscoop is een plaats waar een ka
tholiek niet thuis hoort. Waar-ie nooit 
binnen mag gaan. 
Is natuurlijk onzin! Er zijn ook goede 
films. Er zijn ook films, die je als katho
liek gerust mag gaan zien. 
Maar wel is het een feit, dat er een 
massa lichtzinnige, slechte en zedeloze 
films zijn. 
Maar daarom ook is er een Katholieke 
Filmkeuring in het leven geroepen! 
En ook is het een feit, dat menige bios
coop maar van-alles draait. Rijp en 
onrijp! 

Maar daarom ook werd er in de loop 
der jaren op menige plaats en in menig 
dorp een Katholieke Filmzaal geopend! 
Waaróm kwam die Katholieke Film
keuring? 
Om aan onze katholieke mensen te zeg
gen: dié film kun je gaan zien, maar 
van dié film moet je weg blijven! 
En waaróm kwam er op menige plaats 
een Katholieke Filmzaal? 
Om aan onze katholieke mensen duide
lijk te maken: wil je een film zien? Een 
góéde film? Een fiim in overeenstem
ming met onze katholieke beginselen? 
Een film, die niet strijdt tegen onze ka
tholieke huwelijksmoraal? Een film, die 
de liefde tussen twee mensen niet door 
het slijk haalt? Kom dan naar onze Ka
tholieke filmzaal!!! 
Duidelijk ...... of niet? 
Die Katholieke Filmkeuring en die Ka
tholieke Filmzaal is er dus om onze 
mensen te waarschuwen en te leiden. 
Maar ja ...... een mens is een eigenaardig 
wezen. Hij laat zich niet gemakkelijk 
raden. En waarschuw je hem voor het 
gevaar, dan is er heel veel kans dat hij 
het gevaar juist gaat opzoeken. 't Is gek, 
maar het is zo. 
Een voorbeeld? Dan pak ik er één uit 
de oude doos. Geeft niets. 't Is voor de 
duidelijkheid. 
Destijds werd door de Katholieke Film
keuring de filin "Gouden stad" afge
keurd. Radikaal afgekeurd! In heel veel 
kerken is er zelfs van af de preekstoel 
tegen gewaarschuwd. ,,Mensen, gaat niet
naar De Gouden Stad. Die tilm deugt 
niet!" En wat gebeurde? Menigeen die 
zelden of nooit naar de film ging, is wél 
naar De Gouden. Stad gaan kijken. ,,Als 
de Pastoor daar zó over te keer gaat, 
dan zal het toch wel wat bijzonders 
wezen. Dát moeten we zien ...... !" 
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OMGEVING 

geboden en deze vanzelfsprekend in 
grote dank mogen zien aanvaarden. 
Na deze drukte werd het feest weer in 
de intieme kring van de vele kinderen 
en kleinkinderen voortgezet, totdat de 
harmonieën 's avonds bij een feeërieke 
verlichting en een overweldigende be
langstelling van Boxtel's ingezetenen het 
smalle Kerkstraatje vol feestmuziek 
kwamen blazen en de zangverenigingen 
hun vocale hulde brachten, want tóén 
werd de vreugde nog even algemeen. 
Een onvergetelijk mooie dag voor de 80-
jarige gouden bruidegom en de 74-
jarige gouden bruid. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 2 tot en met 8 Augustus 1949. 
GEBOREN: Henricus A. C. G. zoon van 
]. M. H. Melis en P. E. H. J. M. van 
Rooij - Marinus ]. C. zoon van J. A. 
van Doremalen en M. B. van Kasteren 
- Marinus ]. zoon van L. H. v. d. Big
gelaar en H. G. Olijslagers - Christina
J. dochter van A. A. Schakenraad en A.
P. v. Hal - Anna H. M. H. G. dochter
van Fr. P. van Roosmalen en G. J. J.
Russon - Gosewina E. J. dochter van J.
Meeuwsen en G. J. van Remunt - Ma
rinus H. zoon van M. v. Osch en H. M.
Verhoeven - Johanna M. J. dochter
van A. J. van der Meijden en G. H.
Doevendans - Henricus M. ]. zoon van
H. J. M. Strik en D. M. de Koning -
Maria P. dochter van W. J. v. d. Bo
gaard en ]. Schellekens - Gerardus A.
]. M. zoon van J. Hoenselaars en M. J.
P. Kwanters.
ONDERTROUWD: Adrianus van Oor
schot en Petronella Boeren - Martinus
]. M. Vlaminckx en Ida M. Voets
Johannes M. van Dijck en Hendrika G.
van der Meijden.
GEHUWD: Gerardus van Kasteren en 
Elisabeth van den Besselaar - Petrus P.
]. Bevers en Anna P. van Geffen. 

, OVERLEDEN: Geerdina Schalks, oud 
84 jaren, wed. van M. Broeren. 

LIEMPDE. 

MUZIKALE WANDELING. 

De Fanfare "Concordia" zal aanstaande 
Maandag, 15 Augustus, haar jaarlijkse 
muzikale wandeling maken naar Kaste• 
ren. Afmars om 5 uur vanaf Café Kin
deren van de Sande. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 

Dat de gedachte aan onze jongens in 
Indië nog steeds levendig blijft, blijkt 
wel uit de talrijke giften die het Kath. 
Thuisfront bij een of andere gelegen
heid mag ontvangen. Zo werd gecollec
teerd bij de Zilveren Bruiloft van A. v. 
Mensvoort, welke het mooie bedrag van 
f 28,- opbracht. Bij gelegenheid van de 
uitvaart van Mej. v. d. Velden werd 
f 6,- opgehaald en de leden van de 
Spaarkas, welke gevestigd is in Café C. 
Sanders te Kasteren, brachten ook nog 
f 5,- bij elkaar. 
Katholiek Thuisfront Liempde betuigt 
aan alle milde gevers zijn hartelijke 
dank. 

Kunt u het volgen? Kunt u dat be
grijpen? 
Ik niet! Ik begrijp maar één ding: Je 
bent Katholiek, of je bent het niet! 
Je bent katholiek HELEMAAL, of je 
bent het HELEMAAL NIET ! 
Behalve Katholieke filmzalen zijn er, ook 
in ons Katholieke Brabant, nog een mas
sa andere zalen. In Den Bosch, in Eind
hoven, in Tilburg. Enfin je vindt ze bijna 
overal. Neutrale bioscopen. Zalen waar 
van-alles gedraaid wordt. Waar je dus als 
PRINCIPIEEL KATHOLIEK niet naar 
toe gaat. Nooit naar toe gaat. Althans 
nooit naar toe móést gaan. 
Maar ja, de heren exploitanten van die 
neutrale bioscopen zijn uitermate slim. 
Hun laag-bij-de-gronds en zedeloos film
program weten ze zo handig te camou
fleren door er bij tijd en wijle eens een 
"Godsdienstige film" tussen door te 
draaien. En dan zeggen die domme ka
tholieken (en ze zijn inderdaad dom!) 
,,Zie je nou wel, da's een goeie bioscoop. 
Mag je best naar toe gaan. Want die 
draaide toch ook "Het Lied van Ber
nadette". Die draaide toch ook de film 
van Pater Damiaan en van Theresia .... !" 
En die mensen gaan naar de neutrale 
bioscoop. En daar worden ze verpest. Ja, 
ondanks het artikeltje van de vorige 
week durf ik dat lelijke woord hier ge
rust zo-maar neerschrijven, Want het is 
de zuivere waarheid. En een ander 
woord is daar niet voor. Die mensen 
worden daar langzaam maar zeker ver
pest, omdat ze zich om de tuin laten 
leiden door een paar "Godsdienstige 
films" die daar toch-ook-wel-eens-ge
draaid worden. 
Over de film zijn we nog lang niet uit
gekwartierd. De rest komt nog wel bij 
gelegenheid. Maar als ik alles in het 
kort mag samenvatten, dan zou ik zó 
zeggen: Je bent KATHOLIEK HELE
MAAL, of je bent het HELEMAAL 
NIET. OOK ALS JE NAAR DE FILM 
GAAT!!! 

P. Venantius Verweerde A.A.
Missiehuis St. Theresia.



Historische Verrekijker 
PERIKELEN VAN DE WATERSTAND 

ROND BOXTEL. 
Burgemeester Speelman stelde 
ingrijpende verbeteringen voor. 

IV. 
Bij een overeenkomst van de Heer van 
Boxtel met de ingezetenen van de Roond 
werd voorts bepaald, dat het "winterop
zetsel" op de sluis aan de Roond ge
plaatst, des zomers moest worden weg
genomen. 
Deze overeenkomst wordt, zo schrijft de 
burgemeester in zijn rapport van 1827, 
tot heden nog gehouden "behalven dat 
soms van tijd tot tijd kwaadwilligen de 
schutplanken uit het afgelegen sluisje 
aan de Roond wegbreken en mede
voeren". 
De overlast van het water werd in <le 
eerste helft van de 19e eeuw van jaar 
tot jaar groter. In het rapport geeft 
burgemeester Speelman er de oorzaak 
van aan: het steeds meer in cultuur 
brengen van woeste gronden. Daarom 
moest ook het water, dat vroeger in min 
of meer uitgestrekte plassen bleef staan 
"wegsterven" nu door de Dommel en 
het Smalwater worden opgenomen. 
Het Smalwater, zo heet het verder, het
welk aan de molens een zeer hoog ver
val heeft, is naar boven toe, voorna
melijk op de hoogte van de Roond en 
Lennisheuvel verzand, zodat in het voor
jaar de beemden onder water staan, ,,of
schoon ik ieder voorjaar zorg drage, dat 
de pachter der molens een geruime tijd 
zijne deuren aan de balk laat hangen". 

De Kleine Aa of het Klein Water, d.i. 
de oorspronkelijke benedenloop van het 
Smalwater, vanaf de Roond tot aan de 
Essche stroom is meer en meer verzand. 
Alleen des winters heeft dit stroompje 
voor de waterafvoer nog enige beteke
nis; practisch ontiast zich het Smalwater 
geheel in de Dommel bij Zandvliet. 
Als voornaamste oorzaak van de zich 
voordoende opstopping wordt genoemd 
de verhoging en vernauwing van de 
stroombedding van het Smalwater bij de 
Koevert. 
In 1826 had een uitdieping plaats ge
had, maar met dergelijke partiële verbe
teringen is de algemene waterstaatkun
dige toestand niet te verbeteren. 
De Burgemeester van Boxtel komt dan 
ook - let wel in 1827 - reeds tot de 
conclusie, welke met de uitvoering van 
het ruilverkavelingsplan Spoordonk in 
1949 wordt verwerkelijkt: 
Het is noodzakelijk over te gaan tot ver
breding der bruggen, afsnijding der me
nigvuldige kronkelingen, het doen van 
meer uitdiepingen, het graven van nieu
we waterlossingen. 
Over de beneden-loop van de Dommel 
wordt nog medegedeeld, dat deze mede 
meer en meer aan het verzanden is, de 
boorden der rivier worden ondermijnd 
vooral aan het hoge. land, de oevers 
brokkelen af en storten in de rivier, 
waardoor het kwaad van jaar tot jaar 
erger wordt. 
Er zou echter nog veel water door de 
Dommel en het Smalwater stromen voor 
ten deze afdoende werd ingegrepen. 

TERWIJL DE HOGE HEREN PRATEN ..... 

Nederlandse deserteurs verraden landgenoten 
TWEE AMSTERDAMMERS LOKKEN KAMERADEN IN EEN 

HINDERLAAG EN LATEN HEN AFMAKEN DOOR DE-T.N.I. 

Terwijl tijdens de receptie in het oude Volksraadgebouw te Batavia, aan 
de vooravond van het tweede deel van het interindonesisch gesprek, een 
uiterst goede sfeer heerste, terwijl de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon een sigaret presenteerde aan een T.N.1.-officier en de legercom
mandant luitenant-generaal Buurman van Vreeden in een animerend ge
sprek was gewikkeld met de republikeinse premier drs Hatta, stonden in 
Bfora op Oost-Java de kisten opgebaard van een Nederlandse arts, drie 
Nederlandse verpleegsters en acht Nederlandse militairen. 
Terwijl de volgende dag te Batavia Sultan Hamid II, drs Hatta en de 
Republikeinse vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad, Palar, na afloop 
van de opening van het tweede deel van het I. I. gesprek door een 
enthousiaste Indonesische menigte op de schouders werden rondgedragen, 
gingen ruim 700 km verder 12 Nederlanders op weg naar hun laatste 
rustplaats. 

De sfeer tijd'ens het 1.1.-gesprek houdt 
inderdaad beloften in voor de komende 
ronde täfel conferentie in Den Haag, 
maar meer dan ooit dringt zich thans de 
vraag naar voren: in hoeverre is de Re
publiek in staat om de pas uitgevaar
digde order "Staakt het vuren" uit te 
voeren. De huidige situatie in het bin
nenland van Java en Sumatra laat niet 
toe dat de verwachtingen t.a.v. dit punt 
hooggespannen zijn. De berichten over 
terreur namen tot op het moment waar
op het "staakt het vuren" bekend werd 
gemaakt, nog steeds uitgebreidere vor
men aan, en de koppen in de in Indone
sië verschijnende dagbladen lieten aan 
duidelijkheid niets te wensen over: 
,,Moord, brand, zee- en mensenroof"; 
"Rode Kruis-team gedood"; ,,aanslagen 
op bestuur"; ,,elf tabaksschuren in vlam
men"; ,,Ondernemings-employé ver
moord" 
,Daarbij· komt, dat behalve op Java en 
Sumatra sinds enige tijd ook terreurda
den uit Borneo worden gemeld en reeds 
zijn door het militair bestuur in Zuid
Borneo verscherpte bewakingsmaatrege
len getroffen. In het bijzonder blijkt de 
omgeving van Bandjermasin onveilig. 
Het zijn deze feiten, die ondanks de ver
trouwenwekkende resultaten van het in
ter-Indonesisch gesprek velen met zorg 
voor de toekomst blijven vervullen. En 
ook de reeds eerder door Hatta en de 
Republikeinse opperbevelhebber, gene
raal Soedirman, gedane uitspraken over 
de uitvç,ering van het cease-fire maken 
deze zorg niet geheel ongemotiveerd. 

Verraad in Nederlands 
uniform .... 

Na alle belangrijke berichten van de 
laatste weken verscheen er in Het Dag
blad te Batavia een opzienbarend artikel 
over twee Nederlandse deserteurs, die 
aan de zijde van de T.N.I. strijden. Het 
zijn Harry Hulskar en Freddy Weeren
stein. beiden uit Amsterdam, voorheen 
resp. soldaat en korporaal in het Neder
landse leger. Beiden waren in 1945 voor 
de militaire dienst in Indonesië opgeroe
pen. Op 24 Mei 1947 kwamen zij wegens 
diefstal van legergoederen in de gevan
genis te Soerabaja terecht, waaruit zij 
evenwel na vier dagen - volgens hun 
beweringen met behulp van de T.N.I. -
wisten te ontsnappen. Thans fungeren 
zij als luitenant in het republikeinse leger 
en wonen in het Merdeka-hotel in 
Djokja. De medewerker van Het Dag
blad schrijft als volgt over zijn ontmoe
ting met deze verachtelijke lieden: 
"Enige dagen geleden heb ik in Djokja 
met hen gesproken; Hulskar heeft in de 
T.N.I. de rang van tweede luitenant, 
Weerestein die van eerste luitenant. Zij 
hebben Indonesische namen aangenomen 
- Hulskar heet thans "Dermawan" en
Weerenstein "Hadidimuljo". Op 3 Juni 
.1949 waren zij twee jaar bij de T.N.I. 
Zij weten veel te vertellen, of liever ge
zegd, ;zij vertellen dikke verhalen over 
hun heldendaden ..... . 
De lezer oordele zelf. Zij spraken over 
overvallen door de T.N.I. op West-Java, 
bij Soekaboemi en overvallen in de staat 
.Pasoendan. Hulskar en Weerenstein ver
vulden hierbij een vooraanstaande rol. 
Zij droegen Nederlandse uniformen en 
de distinctieven van sergeant en korpo
raal. Zij loerden op convooien en Neder
landse patrouilles en wanneèr het ogen-

blik daar was, deden zij hun werk -
verachtelijk werk. De T.N.1.-patrouilles 
verscholen zich; Hulskar en Weerenstein 
kwamen te voorschijn en spraken met de 
Nederlandse soldaten - met hun land
genoten. Zij vertelden, dat zij door de 
T.N.I. aangevallen waren en de T.N.1.
soldaten op dat ogenblik nog in de 
buurt waren. Daarna brachten zij de Ne
derlandse soldaten naar een hinderlaag 
- niet eenmaal, maar vele malen. Huls
kar beschreef dergelijke scènes met alle 
sappige détails en vertelde uitgebreid op 
welke wijze elke Nederlandse soldaat 
werd afgemaakt. Met smaak haalden zij 
de herinneringen aan een dozijn derge
lijke geschiedenissen op. 

In hetzelfde hotel. 
Toen het Nederlandse leger Djokja be
zette, zocht de Militaire Inlichtingen
dienst de stad af om Hulskar en Wee
renstein te vinden. ,,Alleen maar tijdver
spilling", aldus Hulskar. ,,Zij wisten niet 
dat we in hetzelfde hotel woonden, waar 
zij verblijf hielden". Ik heb dit gecon
ltroleerd en het is inderdaad de waar
heid; beiden hielden zich verscholen in 
een achterkamer van het Grand Hotel 
Djocja." 
Kort na de verschijning van dit artikel 
in Het Dagblad werd van bevoegde mi
litaire zijde medegedeeld, dat zich in 
totaal zes Nederlandse militairen aan 
desertie hebben schuldig gemaakt. Be
halve Weerenstein en Hulskar zijn dit 
de milicien P. van Staveren, die thans 
als radiospreker voor de Republiek op
treedt en op 14 Juni 1947 is gedeser
teerd, J. D. Rooyakkers, die op 22 Juli 
1947 overliep, G. Hovenkamp, die op 
12 Juli 1948 er van doorging maar in
middels is gearresteerd, en de dpi. sol
daat J. C. Princen, die onlangs nog een 
laffe overval leidde op de onderneming 
Hardjasari aan de spoorlijn van Soeka
boemi naar Tjiandjoer waarbij vier on
dernemingswachters werden gedood, 
twee gewond en twee ontvoerd. 

Geen straf? 
Waarschijnlijk zullen deze "landgenoten" 
hun gerechte straf nimmer ontvangen. 
Reeds hebben Hulskar en W eerenstein 
hun Nederlandse nationaliteit vaarwel 
gezegd en vermoedelijk zal het Indone
sische staatsburgerschap hen voor straf
vervolging van Nederlandse zijde vrij
waren. Uit hun woorden moest blijken, 
dat zij sympathie hadden voor de Repu
blikeinse zaak en mogelijk wilden zij 
hier hun houding mee verklaren. Maar 
een sympathie waaraan uitdrukking werd 
g�geven ten koste van het bloed van tal
rijke jonge landgenoten en een verraad 
aan eigen zaak zal ook niet anders dan 
verachting in Republikeinse kringen 
moeten kunnen wekken. In een Indone
sië zoals drs Hatta dat wil en waaraan 
volgens zijn woorden de democratie ten 
grondslag moet liggen, kunnen dergelijke 
figuren niet worden geduld. 

Bij al de grote problemen van het 
ogenblik zullen deze en andere ste
nen des aanstoots ongetwijfeld in het 
niet verzinken. Het is daarom dat op 
deze plaats de woorden van Sultan 
Hamid II, enige tijd geleden in Djok
ja uitgesproken, mogen worden her
haald·: .,Het is niet de berg, maar de 
kiezel die struikelen doet." 

Over de waterafsluiting 
Wie arbeidt komt voor moeilijkheden 
te staan. Deze te overwinnen is niet 
zo eenvoudig, zeker niet als de ene 
tegenslag op de andere volgt. 

Hiermee hebben we zo wat de positie 
getekend waarin ons gemeentelijk wa
terbedrijf zich bevond toen de bevolking 
van Maandagavond tot Dinsdagvoormid
dag zonder leidingwater zat. 
Maar waarom is er dan geen waarschu
wing gegeven? zo zal men vragen. 
Strikt genomen zou dat gebeurd moeten 
zijn. . 
Evenwel, het is. begrijpelijk, dat de man
nen, die het werk uitvoerden, hebben 
gemeend de waarschuwing wel achter
wege te kunnen laten omdat het slechts 
een "karweitje" was, waarvoor niet zo
véél tijd nodig zou zijn, en er, was dan 
toch ook water in onze toren. 
Toen zij klaar waren kwam het befaam
de addertje te voorschijn, waar ,)eder, 
die werkt, zelf ook wel 'ns kennis mede 
maakit. 
Maar dit was een heel giftig addertje, 
zo giftig, dat het in ·de watertoren aan
wezige water door de bevolking al lang 
verbruikt was, voordat de arbeiders het, 
ten koste van veel inspanning en zwaar 
bezweette ruggen, de kop hadden inge
drukt. 
Met dat al was het schijnbaar eenvou
dige werkje een zware karwei geworden, 
waarbij de ene tegenslag op de •andere 
volgde. 
Wij zullen onze lezers de technische uit
leg besparen, zoals de directie ons die 
gaf. omdat we menen met vorenstaande 
vergelijking voldoende begrip te hebben 
gewekt voor het onverwach.te ongemak, 
deze week overkomen en onder een 
klein beetje gemopper te boven ge
komen. 
Nu kunnen de vrouwen toch weer naar 
hartelust wassen-en-plassen en koffie
zetten. 

Algemeen Nieuws 
DE TOEPASSING VAN HET 

ALGEMEEN VESTIGINGSVERBOD 
KLEINBEDRIJF. 

Bij beschikking van de Ministers van 
Economische Zaken en van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening, is het 
Besluit Algemeen Vestigingsverbod 
Kleinbedrijf (B.A.V.K.) buiten toepas
sing verklaard ten aanzien van die tak
ken van bedrijf, waarop de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 toepassing vindt, be
halve de slagersbedrijven, het broodbak
kersbedrijf en het broodbanketbakkers
bedrijf. Dit besluit, dat elke vestiging 
van een middenstandsbedrijf aan een 
goedkeuring bond, is na de bevrijding 
gehandhaafd in verband met de goede
renschaarste. 
De verbeterde goederenvoorziening 
maaklt het thans mogelijk het behoefte
criterium en de grondstoffenpositie bui
ten beschouwing te laten voor die be
drijfstakken, waarvoor de Vestigingswet 
geldt. De objectieve eisen van vakbe
kwaamheid, handelskennis en crediet
waardigheid zijn voldoende rem te ach
ten om ongewenste vestigingen tegen 
te gaan. 
Voor die gebieden, waarop de Vesti
gingswet niet van toepassing is, blijft het 
B.A.V.K. voorlopig nog van kracht. 
Voorshands geldt dit laatste eveneens 
voor de slagers- en bakkersbedrijven, die 
onder de Vestigingswet vallen. Wa,t de 
slagers betreft is het in verband met de 
nog geringe vleesproductie en het grote 
aantal bedrijven, voorlopig gewenst, be
halve de objectieve eisen des Vestigings
wet ook het behoefte-element te knn
nen blijven hanteren. De toestand in het 
bakkerijbedrijf heeft aanleiding gegeven 
tot het instellen van een commissie, wel
ke regionale saneringsvoorstellen heeft 
ingediend. Deze voorstellen worden mo
menteel onderzocht. 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V . .,0.D.C." 
Donderdag 4 • Augustus hield ODC een 
zeer druk bezochte jaarvergadering in 
de foyer van de Ark. Na het welkomst
woord van de voorzitter, en de gebrui
kelijke verslagen van secretaris en pen
ningmeester, waarvan het eerste melding 
maakte van het grandioze kampioen
schap, en de promotie, die ODC op het 
nippertje ontging; en het tweede een 
batig saldo vermeldde; kregen we de 
verkiezing van het bestuur, dat er thans 
als volgt uitziet: H. v. d. Krabben, voor
zitter; M. Hazen berg, Secretaris; A. Vla
mincks, Penningmeester; P. Hendriks, J. 
Diesveld, J. Kuenen, A. v. Meurs, F. v. 
d. Boogaard en W. Biemans, leden. De
elftal-commissie werd terug gebracht van 
zeven op vijf personen en bestaat thans 
uit de volgende heren: J. v. Tricht, B. 
v. Breugel, H. Traa, J. v. d. Aa en J. v. 
d. Loo.
Van de rondvraag werd zeer druk ge
bruik gemaakt en het middernachtelijk 
uur was aangebroken toen de voorzitter, 
deze geanimeerde vergadering kon 
sluiten.

-o-

Zoals bekend is neemt ODC deel aan 
het tournooi om de St. Maartens Toren 
te Zalt Bommel, hetwelk a.s. Zondag be
gint. Na loting ziet het program er als 
volgt uit. 
Zondag 14 Augustus: 

A. Zalt Bommel-ODC
B. WSC-GVV
C. Zwaluw-VFC-LSV
D. Brabantia-SET 

Zondag 21 Augustus: 
Winnaar A-Winnaar B 
Winnaar C-Winnaar D 

Zondag 28 Augustus: Finale 
De deelnemende clubs zijn dus ODC, 
Zalt Bobbel; WSC, Waalwijk; GVV, 
Geldermalsen; Zwaluw-VFC, Vught; 
LSV, Leerdam; Brabantia,Eindhoven; 
SET, Tilburg. Een prachtig bezet tour-

nooi waarin het zeker waard is alles te 
geve�, om de finale te bereiken. 
Zondag 4 September gaat ODC naar 
Brunsum, en dan begint de grote strijd, 
de competitie 1949-1950 op 11 Sept. 

-o-

A.s. Zondag speelt een elftal van ODC
• op haar oefenterrein een wedstrijd tegen

Nevelo uit Oisterwijk. Aanvang half 2. 

O.D.C.-JUNIOREN.
Nog lang niet alle junioren leverden een 
pasfoto in. De foto is absoluut nodig 
om deel te kunnen nemen aan de a.s. 
competitie, zodat spoedige ·inlevering ge
wenst is. 

-o-

Zaterdag van 3 tot 4 uur is het weer 
trainen voor de B-junioren. 

-o-

De beide laatste wedstrijden van 't A en 
B-elftal tegen de dito van De La Salie
zijn uitgesteld tot eind Augustus. 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Programma voor de volgende Zondagen: 
Boxtel 1 is uitgenodigd om Zondag 14 
Augustus op het nieuwe St. Michiels
gestel-terrein een wedstrijd te komen 
spelen tegen een oude bekende, n.l. het 
Rosmalense O.JC.. In verband met de 
openingswedstrijd St. Michielsgestel
Zwaluw-V.F.C. zal de ontmoeting Box
tel-O.].C. eerst om half vier aan
vangen. 
Het is nu definitief bekend, dat de te 
klassers Brabantia en Juliana Zondag 21 
Augustus de openingswedstrijd zullen 
spelen. 
Boxtel zal haar eerste wedstrijd op het 
nieuwe terrein spelen tegen Hoogstraten 
uit België en wel op 28 Augustus. 
Dat wordt dus een internationale kracht
meting. 

Mededeling voor de leden. 
De leden van de R.K.S.V . .,Boxtel" wor
den nogmaals dringend verzocht de ter
reinkaarten voor hun echtgenoten of ver
loofden af te halen aan. het St. Paulus
Jeugdhuis in de Nieuwstraat, dagelijks 
tussen 19 en 20 uur. 
Ook voor niet-leden zijn op bovenge
noemd .adres en tijd terreinkaarten ver
krijgbaar. 
Op Zaterdag 20 Augustus en op de ope
ningsdag 21 Augustus worden geen ter
reinkaarten of tribune-kaarten uitge
geven. 
Men hale dus tijdig deze kaarten af om 
teleurstelling te voorkomen. 

Voor de donateurs. 
Ook zij, die voorheen. een donateurs
kaart hadden, worden beleefd aange
spoord hun kaart voor het nieuwe sei
zoen (looptijd van Juni 1949 tot Juni 
1950) op dezelfde plaats en tijd te ko
men afhalen, daar aanbieding aan huis 
(zoals gewoonlijk) vóór de openingsda
tum in verband met het vele werk dat 
de diverse bestuursleden nog te verrich
ten hebben, onmogelijk kan plaats 
hebben. 
Zoek dus uw voordeel, want wie zich 
vóór de openingsdag (21 Aug. a.s.) niet 
in het bezit heeft gesteld van een nieuwe 
seizoenkaart moet aan één der loketten 
een gewoon wedstrijdkaartje kopen uit
sluitend geldig voor die dag. 

Voor de Landbouwers 
DE AARDAPPELTEELT IN HET 

BELANG VAN ONZE VEEST APEL. 
Circa 30 % van de aardappeloogst 1948 

aan het vee vervoederd. 
In 1948 had Nederland een record-aar
dappeloogst van circa 5½ milli_oen ton. 

Van deze hoeveelheid zijn naar schat
ting 1 2 millioen ton door hèt Neder
landse' volk geconsumeerd, 1,6 millioen 
ton door de industrie verwerkt (aàrdap
pelmeel, stroop, etc_.), 0,6 m!ll!oen ton 
geëxporteerd en rmm 0,3 mt!hoen ton 
voor pootgoed bestemd. Het verlies door 
uitval wordt geraamd op bijna 0,3 mil
lioen ton, zodat circa 1,6 millioen ton 
aardappelen of bijna 30 % van de totale 
aardappeloogst voor veevoederdoelein
den kon worden bestemd. 
Teneinde voor deze hoeveelheid een lo
nende afzet te bevorderen en het aard
appelsurplus zo goed mogelijk te con
serveren, werd van Overheidswege o.a. 
het stomen van aardappelen voor vee
voederdoeleinden aangemoedigd. Tevens 
werd hiermede het verbruik van in eigen 
land voortgebracht veevoeder· gestimu
leerd· 
De schaarste aan voedergranen hield nl. 
na de oorlog het aantal stuks vee op een 
betrekkelijk laag peil, terwijl ook in de-
toekomst onbeperkte invoer van voeder
granen in verband met de deviezen
schaarste waarschijnlijk onmogelijk zal 
zijn. Het vóór de oorlog geïmporteerde 
krachtvoeder zal dus voor een groot 
deel moeten worden vervangen door 
voeder van eigen bodem. Aardappelen 
spelen bij deze verv::nging een belang
rijke rol, terwijl het stomen (en ook het . 
drogen) de mogelijkheid schept deze 
producten lange tijd houdbaar te maken. 
Ook wordt het gestoomde product beter 
door het vee opgenomen. 
Van de aardappeloogst van 1948 zijn 
naar schatting ongeveer 500.000 ton 
aardappelen gestoomd, waarvan rond 
100.000 ton met subsidie. Bovendien 
werden nog circa 50.000 ton aardappe
len gedroogd. In totaal is dus 10 % van 
de totale aardappeloogst voor veevoe
derdoeleinden geconserveerd. 
Een en ander is vooral de varkensvoe
derpositie ten goede gekomen. Dit blijkt 
ook uit het feit, dat de varkensstapel 
zich in het afgelopen jaar met niet min
der dan 50 % uitbreidde. 
De betekenis van de aardappelen voor 
onze deviezenpositie springt nog meer 
in het oog, wanneer men bedenkt, dat de 
voederwaarde van 1,6 millioen ton aard
appelen overeenkomt met die van circa 
400.000 ton krachtvoeder (op graan
basis), waarmee bij import circa 25 mil
lioen dollar zou zijn gemoeid. 

Gesprek van Vanavond 
De problemen groeien met de dag en 
worden steeds moeilijker oplosbaar. 
Zo hebt ge weer het probleem der va
cantiespreiding. 
Het "Werkcomité Vacantie" werkt voor 
de vacantiespreiding. Onze Boxtelse Po
litie haalde met haar jeep, op de eerste 
dag van de vacantie al, een stel ver
spreiden bij elkaar en stopten ze in 
één hok. 
Dat is spreiding tegenwerken! 
Met "samensmelting" is het verwachte 
resultaat niet te bereiken! 
De cultuurdienst van de K.A.B. acht het 
beter op zichzelfstaande huisjes te bou
wen waar het hele gezin gedurende de 
vacantie bijeen gehouden kan worden, 
want uit de ervaring met het vacantie
werk opgedaan schijnt afgeleid te mogen 
worden, dat ook onder de vacantie het 
gezin een eenheid is, die ook gedurende 
die vrije dagen geëerbiedigd moet wor
den. 
Zou het niet beter zijn ervoor te werken, 
dat iedere arbeider na overleg me't zijn 
werkgever zijn vacantie kan nemen, als 
hem dat te pas komt! 
Dan behoeft geen kapitaal bijeenge
bracht te worden. 

Onder rode druk 
DE MISSIONARISSEN IN CHINA 

BLIJVEN .... 
In China blijven de meeste m1ss10naris
sen op hun post, aldus dr. Ranson op de • 
dezer dagen in Chichester (Engeland) 
gehouden bijeenkomst van de Wereld
raad van Kerken. 
wat er achter deze woorden verborgen 
ligt. China is zover van ons vandaan. 
Hoewel we de naam China dag-in dag
uit nu al jaren achtereen, met grote kop
pen in de dagbladen lezen, is heel Mid
den-Azië ons een onbekend gebleven 
gebied. We zijn nauwelijks bereid de 
Chinese mens als een medestrijder in de 
strijd om vrijheid en vrede te begroeten. 
De tijd van 1943 - 1945, waarin China 
in één adem genoemd werd met de ge
allieerde wereldmachten en de tijd dat 
Roosevelt, Stalin, Churchill en genera
lisimo Tsjang-Kai-Sjek in Teheran als 
de "big four" confereerden - ligt als 
het ware mijlén achter ons. Het is alsof 
China er niet meer bij hoort, of we 't 
al afgeschreven hebben. 
De mens in de wereld van het heden 
heeft zovele zorgen en vragen, dat het 
hem bij alle mogelijkheden van het mo
derne verkeer, die de afstanden hebben 
verkleind, helaas in het algemeen niet 
gegeven is, de brug naar het hart te vin
den van een mens, van een volk, dat in 
nood is, alleen omdat het zijn eigen in
teresse niet onmiddellijk raakt. 
Tien millioen Chinezen in nationalistisch 
China verkeren ten gevolge van over
stromingen in nood en hebben dringend 
hulp nodig, aldus de verklaring van het 
Chinese ministerie van Binnenlandse Za
ken in Kanton. Zegt het ons nog wat? 
Hoenan en Kwantoeng zijn de provin
cies, die het zwaarst getroffen zijn. De 
minister van Binnenlandse Zaken heeft 
een beroep op de wereld gedaan om de 
nood te lenigen. Ongeveer 130 millioen 
dollar zijn nodig om de tien millioen 
mensen in de komende twee maanden in 
het leven te houden .....  . 
En weten we wel, dat 50 millioen men
sen in China dakloos rondzwerven? 

HET DRAMA. 
Met verbijsterende snelheid hebben in 
China de gebeurtenissen elkaar opge
volgd. 1 Nov. 1948 viel in de burger
oorlog de hoofdstad van Mandsjoerije 
in handen van het rode leger. Dan vielen 
Peking en Tientsin (15 Januari 1949). 
Vanaf 1 Febr. werd in Nanking over 
wapenstilstand onderhandeld. Toen deze 
onbeslist bleef, gingen de rode -troepen 
op 20 April tot het offensief over. Nan
king viel reeds op 24 April, ruim een 
maand later (27 Mei) Sjanghai. Daar
mede is de zege van het rode leger een 
vrijwel voldongen feit. 
Ziet men deze opmars op de landkaart 
aan, dan is het ongelooflijk met welk 
een snelheid in dit millioenenland opge
trokken werd. In een half jaar tijds toch 
trok het rode leger ongeveer 2000 km op 
(de afstand van Nederland naar Zwitser
land is nog geen 1000 km). 
Het Verre Oosten is in beweging. Het 
brandt aan alle kanten. Het oorlogsru
moer is niet van de lucht. Millioenen 
mensen zwerven op straten en wegen en 
verhongeren bij duizenden. De massa's 
kunnen niet worden verwerkt. 50 mil
lioen daklozen in China behoren tot de 
,,oorlogswinst". 

EEN ERE-SALUUT. 
Tussen al deze berichten lezen we dan, 
dat de missionarissen stand houden. Pro
testantse en Rooms-Katholieke geeste
lijken geven zich niet gewonnen. Zij blij
ven op hun post. Bij de Boxer-opstand 
lieten velen hunner, ook Nederlandse 
broeders, het leven. We weten in China 
een groep persoonlijke vrienden, die 
naar China gingen, in jonge kracht en 
fiere moed om als het zijn moest, ook 
het laatste offer, het offer van hun 
leven te brengen. Ik ben hier thuis, 
schreef er mij één onlangs, want ik ben 
op de plaats waar God mij nu hebben 
wil!" 
Eenmaal een saluut in de krant voor 
dappere missionarissen die in China op 
hun post blijven! 
Hun- voorbeeld bemoedigt ons. Zo'n 
voorbeeld heeft deze werèld nodig! 



1950 Het Heilig Jaar 
III. 

HET EERSTE JUBILEUMJAAR. 
Met uitbundige vreugde werd de afkondiging door alle volken begroet en in verrassend korte tijd werd deze goede mare verspreid over geheel West Europa. De ganse christenheid kwam, volgens ·getuigenis van tijdgenoten, in beweging.Mannen en vrouwen van de meest afgelegen landen ondernamen de avontuurlijke reis. Standvastig, geheel het jaardoor, telde men 200.000 pelgrims inRome, niet meegerekend de eigen bevolking en de vele duizenden die in aantocht of op terugtocht waren. Millioenen mensen bezochten dat jaar de Heilige Stad en dat zonder de moderne verkeersmogelijkheden van onze tijd. leder,zo verhalen de kroniekschrijvers, wasvoorzien van proviand en voedsel voor de rijdieren. En terwijl in gans Italië de burgeroorlog woedde: waar de pelgrimsstaf met de drinkkroes verscheen, daar verdwenen de degens en de dolken. Grote steden, zoals Florence, gingen processiegewijze. Ook uit onze streken daagden de pelgrims op: ,.Uit het land, waar het sterrenbeeld van de "Grote Beer" altijdzichtbaar blijft" geraakten de pelgrims-Opgetogen, wanneer zij, na een reis eneen uitputting van lange maanden, ein-

Distributie=Nieuws 

'Sluiting kantoren op 15 Augustus a.s. 
(Maria Hemelvaart). 

De Directeur van de Distributiekring's-Hertogenbosch maakt bekend, dat de kantoren en uitreiklokalen van de Distributiedienst op Maandag 15 Augustus a.s. gesloten zullen zijn. De zitdagen t.b.v. particulieren, handelaren e.d. zullen in verband hiermedevoor onderstaande gemeenten wordengewijzigd. 
Centrale Kas/Voorlichting. 

De zitdag te HAAREN van Maandag 15 Augustus v.m. wordt Dinsdag 16 Augustus v.m. De zitdag te HELVOIRT van Maandag15 Augustus n.m. wordt Dinsdag 16Augustus n.m. 
Afdeling Handel. 

De inleveringsdag te HAAREN vanMaandag 15 Augustus wordt Woensdag17 Augustus. De slagers van de gemeente HELVOIRTkunnen hun bescheiden inleveren teVUGHT op Dinsdag 16 Augustus c.q.te HAAREN op Woensdag 17 Aug. De inleveringsdag te BOXTEL vanMaandag 15 Augustus wordt Donderdag18 Augustus. 
OFFICiëLE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 14 tot en met27 Augustus 1949. 
Ek der volgende bonnen geeft recht ophet kopen van: Voedingsmiddelenkaarten 909 261 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees.262 Vlees (A, B) 300 gram vlees 263 Vlees (D) 100 gram vlees 266 Algemeen (A, B) 200 gram kaas. of 250 gram �orstloze kaas. 272 Algemeen (B) 200 gram kaas of250 gram korstloze kaas 267 Algemeen (A, B) 125 gram koffie274 Algemeen (D) 100 gram kaas of125 gram korstloze kaas {De letters achter de bonnummers gevende kaarten aan, waarop de betreffendebonnen voorkomen). Bonkaarten ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 909 (bijz. arbeid,a.s. moeders, zieken) Geldig zijn de bonnen gemerkt met deletter V; Bovenstaande bonnen kunnen reeds opVrijdag 12 Augustus worden gebruikt.De bonnen 245, 247, 248, 249, 250, 251, • 252, 253, 255, 256, 257, 258 en 259 Algemeen van de bonkaarten voor voe<lingsmiddelen kunnen vernietigd worden.

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek Is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verbaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTELZondag 14 Augustus, 10e Zondag na Pinksteren. 
De HH. Missen zijn om half 7, kwartvoor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De H. Mis van half 7 wordt opgedragen als gel. jrgt. v. Hendrica v. GeelHensen en de H. Mis van 9 uur voor Johanna v. d. Hagen-Princee. Vandaag onder alle HH. Missen zal Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. J. Pessers een predikatie houden voor de zwaar getroffen missie van Ned. Timor. Vandaar zal de eerste schaal gaan voor dit Missiegebied, terwijl de 2e schaal gehouden wordt voor de bizondere noden van het Nederlands Episcopaat, welke beide collectes ten zeerste in de milddadigheid van de gelovigen worden aanbevolen. Hedenavond om 7 uu, Lof met rozenhoedje. MAANDAG, 15 Augustus, Feestdag van Maria Hemelvaart zijn de HH. Missen om half• 7, kwart voor 8, 9 uur en .om half 11 de Hoogmis. De H. Mis van half 7 wordt alsdan opgedragen voor heltgeestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. De 2e schaal gaat"voor de bizondere noden van het Episcopaat. De H.Mis van kwart voor 8 wordt opgedragenvoor een bizondere intentie, de H. Misvan 9 uur als gel. jrgt. voor Petronellav. d. Boer-v. Dijk en de Hoogmis als gezongen maandstond voor Cornelis v. d.Besselaar. Des avonds om 7 uur Lof metroze·nhoedje. 

delijk de torens en de wallen van het aloude Rome zagen verschijnen. En biddend bleven ze uren en uren neergeknield voor de H. Doek van Veronica, waarin de Goddelijke Zaligmaker de trekken van Zijn H. Aanschijn had achtergelaten. Ontberingen, uitputting, besmettelijkeziekten en de "ongare spijzen" kostten tienduizenden pelgrims het leven. Tot troost van de achterblijvende familieleden verklaarde Z. H. de Paus dat hun ziel de aflaat was deelachtig geworden. De geestelijke vruchten van het jubiléwaren overvloedig en de bekeringen enverzoeningen werden met duizendenvermeld. En zo keerden dat eerste Jubeljaar duizenden en duizenden pelgrims huiswaarts naar alle oorden van de- gehele wereld, zingend in hun gelovig middeleeuwse hart het lied van dankbaarheid aan God voor de overgrote barmhartigheid aan zijn volk opnieuw bewezen. En al kennen we de vele gebreken van onze middeleeuwse geloofsgenoten: hun diep geloof dwingt ongetwijfeld ons aller eerbied af. Laten wij nu reeds bidden, dat God in de gelovigen van deze tijd dezelfde gevoelens van geloof en schuldbewustzijn aan mag kweken, opdat het Heilig Jaar1950 vruchtbaar moge zijn voor het heil. van de zielen. 

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 vanhalf 3 tot 3 uur. DINSDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Wilhelmus Bergman, Wilhelmina de Bresser de hsvr. en Adrianus en Marinus de zonen; z.a. gel. H. Mis voor Petrus van Kasteren en Berdina v. d. Akker de hsvr.; om half 8 gel. jrgt. v.Lambertus Groenendaal; z.a. gel. H. Mistot bizondere intentie; om half 9 gel. H.Mis voor Georges v. d. Krabben. WOENSDAG: om kwart voor 7 gel.H. Mis voor Adriana Korsten-v. Liempdt te Eerde overleden; z. a. gel. mndst.voor Anna v. d. Hal-Spaan; om half 8gel. H. Mis voor onze jongens in Indiëv.w. Maria's Biddend Leger; z.a. gel.mndst. voor Christina v. d. Heuvel; omhalf 9 gel. H. Mis voor Andries v. Ruloen Hendrica Klomp de hsvr. DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.H. Mis voor Marinus van Diessen; z.a. gel. H. Mis voor Cornelis van Kesselv.w. de Broederschap van St. Antoniuste Waalwijk; om half 8 gel. H. Mis v.· Marinus van Griensven; z.a. gel. mndst. voor Petronella v. d. Laak-v. d. Koevering; om half 9 gel. H. Mis voor Jo Bergman v.w. ooms en tantes. Hedenavond om 7 uur Lof me:t rozenhoedje. VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H.Mis tot bizondere intentie; z.a. gel. H.Mis voor Anna van Oirschot-Scheepens; om half 8 gel. H. Mis voor Gijsbertus Looijmans; z.a. gel. mndst. voor Mariavan Boxtel-Leermakers; om half 9 gez.mndst. voor Johanna Smits-Zevens. ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H.Mis voor Wilhelmus Traa; z.a. gel. jrgt. voor Hendricus van de Boer; om half 8 gel. H. Mis voor de overleden fam. Albertus v. d. Horst-Baayens; z.a. gel. mndst. voor Frederica Looijmans-Peeters; om half 9 gel. mndst. voor Annavan Liempdt. In het Liefdehuis zal nog geschieden:Dinsdag gel. mndst. voor Petrus vanZaaien. Het H. Sacrament des Huwelijks wensente ontvangen: Martinus Johannes MariaVlaminckx geb. en won. in de par. vanhet H. Hart en Ida Martina Voets geb.en won. in deze parochie; JohannesMaria van Dijck geb. te Uden en won.in deze parochie en Henrica Geertruidavan der Meyden geb. en won. in dezeparochie; Michaël Adrianus Roovers geb.par. H. Theresia en won. in de par. vanhet H. Hart en Johanna van Kessel geb. te Vught (St. Petrus) en won. in deze parochie, waarvan heden de te afkondiging geschiedt. Adrianus van Oorschot geb. te Liempdeen won. in ,deze par:ochie en PetronellaBoeren geb. en won. in deze parochie;Johannes Koster geb. te Bovenkarspel enwon. in deze parochie en Jacoba Maria de Bresser geb. en won. in deze parochie; Justinus Franciscus Maria van der Eerden uit deze parochie en Catharina Maria Hoefnagels uit Haaren, waarvanheden de 2e afkondiging geschiedt. Henricus Verdonck, weduwnaar van Petronella v. d. Koevering, geb. te Liempdeen won. in deze parochie en Anna Maria v. Esch wed. van Nicolaas van Nieuwburg uit de parochie van St. Lambertus te Udenhout, 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 

10e Zondag na Pinksteren14 Augustus 1949. 
De HH. Missen zijn vandaag en morgenom 6, 7, 8 en kwart over 9, en om half11 de Hoogmis: vandaag met volkszang.Morgen de feestdag van MARIA TENHEMELOPNEMING: verplicht te vieren als Zondag. ()p beide dagen gaat de 1e schaal voor de kerk, de 2e voor de Bijzondere Noden. En is het des avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje voor onze jongens enmannen in Indonesië. ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere intentie(B); 7 uur Ld. voor het geestelijk en tiidelijk welzijn van de parochie; 8 uur l.d.voor Cornelis de Bie, v.w. de Broederschap • Boxtel-Bokhoven; kwart over 9Ld. voor Henricus v. d. Meyden, v.w.de Broederschao Boxtel-Bokhoven; half11 Hoogmis voor Adriaan Kuypers, v.w.de Broederschap Boxtel-Bokhoven. MAANDAG: 6 uur 1.d. tot zekere intentie (B); 7 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 

Ld. voor Antonius v. d. Sande en Johanna Merks z.e.; kwart over 9 l.d. voor Henricus Rooyakkers, v.w. echtgenote en kinderen; half 11 Hoogmis voor Henricus van Drunen, v.w. Spoorpersoneel afd. weg en werken. DINSDAG, 16 Augustus: 7 uur l.d. v.Petrus Baayens; zijaltaar I.m. voor Helena Bekers-v. d. Steen; kwart voor 8 Ld. voor Rosalia Hermes-Schüller; zijaltaar Ld. voor Adrianus van Uden, v.w. de buurtvereniging Merheimstraat; half9 l.j. voor Nicolaas v. d. Braak. WOENSDAG, 17 Augustus: 7 uur Ld.voor overleden moeder; zijaltaar l.d. terere van de H. Aloysius; kwart voor 8 1.d. voor Johanna van Hal-de Laat, parochie H. Theresia overleden; half 9 1.d. voor Henricus van Weert; half 10 gez. huwelijksmis (M.-R.). DONDERDAG, 18 Augustus: 7 uur 1.d. voor Adriaan Kuypers; zijaltaar Ld. v. Antonius van Rooy-Peter_s; kwart voor 8 I.d. voor· Catharina v. d. Sande-Schoenmakers, te Esch overleden; half 9 Ld. voor Jan van Weert; half 10 gez. huwelijksmis (M.-B.). VRIJDAG, 19 Augustus: 7 uur I.m. voor Adriana Rademakers-Peynenburg; zijaltaar 1.d. voor Josina van Grinsven-van Grinsven, v.w. de buurt; kwar:t voor 8 l.j. voor Johanna Maria van Geffen- v.d. Horst; zijaltaar l.j. voor Wilhelmusv. d. Horst en Jacoba Rademakers z.e.;half 9 I.m. voor Christianus Joh. Kerkhofs. ZATERDAG, 20 Augustus: 7 uur pl. I.m .voor Adriaan Kuypers; zijaltaar Ld. voorHelena Bekers-v. d. Steen, v.w. de buurt; kwart voor 8 I.m. voor Cornelis de Bie; half 9 I.m. voor Adriana van Hees-Verwetering; half 10 gez. huwelijksmis (M.-K). 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

10e Zondag na Pinksteren.14 August?s 1949. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor hetwelzijn der parochie; 10 uur H. Misvoor Joannes Wagenaars. MAANDAG: feestdag Opneming vanMaria ten Hemel. Te vieren als Zondag;half 8 H. Mis voor het welzijn derparochie; 10 uur H. Mis voor JosephusMeesters. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Marinus v.Alebeek. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Josephus v. Grinsven en Henrica de hsvr.DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus v. Doleweerd en Adriana de hsvr. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Anna Allegonda de Vroom. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor NicolaasVorstenbosch. Deze week zullen geschieden: Dinsdag mndst. voor Joannes v. d. Eerden. Woensdag mndst. voor Joanna Maria v. Dinther. Donderdag mndst. voor de Heer Frans Maas. Vrijdag mndst. voor Catharina v. d. Besselaar. Zaterdag mndst. voor Adrianus v. d. Ven. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 

tOe Zondag na Pinksteren 14-8-'49 
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentiev. d. parochianen; half 9 H. Mis voorCornelia v. d. Heyden, wed. v. AntoonVorstenbosch te Haaren overleden; indeze H. Mis zijn de kinderbankjes gereserveerd; 10 uur Hoogmis v.w. personeel v. Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk te Oisterwijk voor Theodorus Huyberts. De eerste schaal is voor de rentevan Orion; de 2de voor B.N. 
Vergadering van St. Vincentius-vereniging. 
De meisjes van onze parochie, die bruidjes wensen te zijn in de proce·ssie op Onze Lieve Vrouw-Hemelvaart, 15 Augustus, worden verzocht op Zondagna de Hoogmis op de pastorie te komen.Half 3 Lof met rozenhoedje, om Gods' zegeningen te verkrijgen over "Orion" en de kapel van Stapelen. Daarna biechthoren tot 5 uur. 
MAANDAG, verplichte feestdag v. 0.L. Vrouw ten Hemel-opneming; 7 uurH. Mis tot intentie v. d. parochianen;half 9 H. Mis voor Petrus v. Beers en Maria de dochter, onder deze H. Miszijn de kinderbankjes bij de preekstoelgereserveerd; 10 uur Hoogmis, gezongen voor de familie Schakenraad-v. Hal.De eerste schaal is tot onderhoud vanZ.H. de Paus, v.w. St. Pieterspenning.De tweede voor B.N. Half 3 Lof met processie ter ere v. 0. L. Vrouw, om 
Voor de op onze huwelijksdag, 28 Juli j.l., ontvangen gelukwensen betuigen wij onzehartelijke dank, ook namenswederzijdse familie. 
H. M. v. Roosmalen M. v. Roosmalen-v. Vegchel

v. Ranststraat 14.
Slachtkonijnen te koop.Tongersestraat 24 b. 

Net meisje gevraagd: 2 à 3 dagen per week, voor hulp inde huishouding bij A. M. vanNis:telrooij, Rechterstraat 20,Boxtel. 
Wegens ophouden van mijnbedrijf te koop een beste koe,gevende 12 liter melk. J. vande Loo, Tongeren 91. 
HAARUITVAL OF KAALHOOFDIGHEID? Fantastische resultaten van dekapper van Eèn (uit Drente).Dit haarwater is thans verkrijgbaar bij Parfumerie Bertv. d. Braak, Tel. 450, N. Kerkstraalt 73, Boxtel. 

door haar van Jezus gedaan te krijgenbetere verhoudingen in ·ons vaderland.Onder de processie zal de schaal gaanvoor K.A. Hij, die iets te dragen heeft in de processie, zorge bijtijds aanwezig te zijn, ofvoor plaatsvervanger te zorgen. DINSDAG: 7 uur H. Mis ter ere v. d.H. Bernardus v. Ulicoten voor Johannav. Hal-de Laat. WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna v. Roosmalen-Hoefnagels. DONDERDAG: 7 uur H. Mis v.w. personeel Export-Centrale voor Harry van Dijk. VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor de familie v. d. Linden-v. d. Hoogen. ZATERDAG: 7 uur H. Mis v. w. dekinderen voor Gerardus Leyten. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en vanhalf 7 tot 8 uur; daarna Lof meit rozenhoedje, om Gods' zegeningen te verkrijgen over het Gouden Priester-Jubilé van Z.H. de Paus en 't H. Jaar. 30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Petronella Boumans-v. Dijk, in deparochie v. h. H. Hart te Boxtel; Godefridus v. Gestel, weduwnaar v. Jacoba v.Summeren en echtgenoot v. Antonia v. d. Sande alhier; Cornelia v. d. Heyden,weduwe van Antonius Vorstenbosch teHaaren en Johanna Cornelia de Laat,echtgenote v. Albertus v. Hal,. alhieroverleden. De zelatricendag voor ons Dekenaatwegens de Pauselijke Missie-genootschappen zal gehouden worden in Boxtel 4 September. Elders zullen geschieden drie HH. Missen: één voor Harry v. Dijk, één voor Theodorus Huyberts, en één op Donderdag van deze week tot intentie van de leden v. d. Godvruchtige vereniging ter ere v. d. H. Theresia. Voor de Missie is bij de begrafenis van Johanna de Laat-v. Hal door de jongeheer Pietje Schakenraad in Orion opgehaald een bedrag van 11 gulden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDlNG,LIEMPDE. 

10e Zondag na Pinksteren.14 Aug. 1949. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn derparochie; 8 uur l. mndst. voor Joh.Bakx; . 10 uur z 7 e voor Maria Wilh.Kelders; 3 uur Lof. Vóór en na het Lofbiechthoren tot 5 uur. MAANDAG: feestdag van 0. L. VrouwHemelvaart, geboden te vieren als Zondag; half 7 I.m. vanwege Kath. Thuisfront voor het geestelijk en tijdelijk welzijn onzer Liempdse soldaten in Indië,in verband met de gebeds-actie tot 0. L. Vrouw van Lourdes; 8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10 uur z. m. voor deleden der proc. van Kevelaer. Na de middag 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 Broedermeestersvan de proc. van Kevelaar op de pastorie. DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Adr. v. Abeelen; half 8 z. mis voor Joh. v.Kaathoven vanwege de Bakkers; 8 uurI.m. voor Cornelia Ant. Vorstenbosch-v.d. Heijden te Haaren overleden. WOENSDAG: 7 uur z. mndsf. voor Joh.v. d. Sande; half 8 z. mis voor Hendrica Corn. de Laat als over!. lid: H. Theresia; 8 uur 1. m. Gerdina Broeren-v.Amstel te Lith overleden. DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voorJoh. v. Kaathoven; half 8 z. m. voor Catharina Marinus v. d. Sande als overleden lid: H. Theresia; 8 uur I.m. voor Maria Wilh. Kelders als overleden . lid proc. van Kevelaer. VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Everdina Cornelis Quinten; half 8 z. mis voor Maria Wilhelmus Kelden als overleden lid: H. Theresia; 8 uur 1. mndst.voor Anna W eymer. ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor MariaMartinus v. Dijk; half 8 z. mndst. voorCornelis Schoenmakers; 8 uur 1. mndst.voor Martinus v. Drunen. ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Gerardina v. d. Koevering; 8 uur 1. mis totwelzijn der par.; 10 uur z. mndst. voorHendrica Cornelis de Laait. Bij Eerwaarde Zusters: M�andag 7 uur I.m. tot bijz. intentie;Dinsdag 7 uur I.m. voor Johannes v.Kaathoven v.w. de familie; Woensdag 7 uur I.m. voor Hendrica Cornelis de Laat als overleden lid: H. Eik; Donderdag 7 uur I.m. voor Hendrica Cornelis de Laat als over!. lid: H. Pastoor v. Ars; 

Vrijdag 7 u. I.m. voor de Weled heer Dr.H. Klerkx overleden te Nijmegen; Zaterdag 7 uur I.m. voor Hendrica Albertusv. d. Tillaart als overleden lid: proc. Hakendover; Zondag 7 uur I.m. voor Hendrica Albertus v. d. Tillaart als overleden lid: H. Bloed. 
30e Cornelia Antonius Vorstenbosch-v. d. Heyden overleden te Haaren; GerdinaBroeren-v. Amstel overleden te Lith;Anna v. d. Velden overleden te Liempde. Gedoopt: Anna Emerentiana Helena Johanna d. van Adrianus v. Hak- van der Velden; Marinus Petrus Cornelis z. van Adrianus v. Kempen-v. Hoof. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

tOe Zondag na Pinksteren.14 Augustus 1949. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uurHoogmis voor de parochie. • Tweedeschaalcollecte voor de versiering en licht op 15 Augustus. We bevelen deze collecte zeer in de milddadigheid der gelovigen aan. Derde voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de nieuwe glas-in-loodramen. Na de middag om 3 uur Lof met rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
Maandag, feestdag van Maria ten 1!emelopneming. Tevens dag van Eeuwigdurende aanbidding in onze Parochie. 
Om 6 uur uitstelling van het Allerheiligste Onder de H.H. Missen en onder hetLof zal de Z. E. Pater Spauwen S.J.preken over het H. Sacrament. 
Om 3 uur oefening van het H. Uur. 
's Avonds om half 7 plechtig Lof met preek en Te Deum tot sluiting. De lijsten van aanbiddingsuren zullen achter in de kerk worden opgehangen. 
Ook deze week zal de H. Mis van 8 uurvervallen. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Mariavan Roosmalen-Abrahams; half 9 jrgt.voor Wilhelmina van der Meyden-v.Dijk; 10 uur Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Johannes Cornelis Fick; half 9 H. Mis; 10 uurHoogmis voor de parochie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de bekering der zondaars. 
WOÈNSDAG: 7 uur jrgt. voor Michielvan den Aker. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhelmina van den Aker-v. Rooy. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor de over!.familie Kempenaars-v. Rijsewijk. 
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor AnnaSchoones-van Beljouw. 
Elders: H Mis voor Cornelia van Oersv. d. Bra�k. H. Mis voor Henricus van Rulo en Maria van Dongen hsvr. H. Mis voor Catharina van de Sande-Schoenmakers. 

Klooster St. Jozefzorg te Esch 
vraagt geld ter leen tegen 1 Januari 
1950 op schuldbekentenis In stuk• 
ken van f 1 000.- en f 500.• Rente 31/2 procent. 
Aanmelding en inlichtingen bij: 
F. J. v. d. Braak, A 32 te Esch tot 
1 September a.s. 

ST. CHARLES, HÀL, BOXTEL. 
Zondag 14 Augustus. 10e Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Maandag: Hoogfeest van Maria ten He
melopneming. De H.H. Missen zijn om 
7 uur; half 9 en om 10 uur de gezon
gen Hoogmis. Om 3 uur Lof met rozen
hoedje. 
Dinsdag: Feest van de H. Joachim. Om

8 uur Lof. 
Woensdag, Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor 
overleden ouders Wortelboer-Sutman; 
om half 9 voor. Hans Janssens; om 10 
uur voor Aleida Geven. 
MAANDAG: om 7 uur voor overleden 
ouders Wortelboer-Sutman; om half 9 
voor Anna Maria Verbrugge-van der 
Steen. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; om 
half 8 voor Johanna Feldbrugge-Otter
beek. 

Daar het ons onmogelijk is ons persoonlijk
tot U te wenden zeggen wij langs deze weg aan allen die
op enigerlei wijze hebben medegewerkt het Gouden Jubileum
van onze firma en van onze Stichter tot onvergetelijke
feestdagen te maken, hartelijk dank. 
Dat het Hare Majesteit behaagd heeft onze Stichter te
benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau was voor
ons een grote voldoening en namens (?nze Stichter betuigen wij
U tevens onze oprechte dank voor de belangstelling van
U bij deze onderscheiding ontvangen.
In de hoop dat al Uw wensen in vervulling mogen gaan, 
gaan wij het eeuwfeest tegemoet.

Met de meeste hoogachting, 

H.Jos. van Susante &. Co.
Elisabeth Bas Sigarenfabrieken.

BOXTEL, Augustus 1949. 

Te koop: 75 pathefoonplaten,kruiwagenwiel, houten varkensbak, ijzeren drinkbak(80 liter). Van Salmstraat 18.
Te ruil: herenrijwiel tegendamesrijwiel. Molenstraat 45. Voor de Kermisdagen 

Te koop bij Th. v. Oirschot,Gemonde, een toom zwareG.Y. biggen. 

Besteed het geld van uw kermispdt nuttig. Koop een tweedehands dames- of herenrijwiel. Wilhelminastraat. 22. 

NIEUWE INLEGHARING 
VOS Stationstraat 44. Tel. 527
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Te koop: prima lopende 
hangklok. Bevragen Molen
straat 33. 

Wie helpt ons uit de nood? 
Voor direct gevraagd, net 
meisje in klein gezin, waarvan 
de vrouw een paar maanden 
in bed moet blijven. A. Loer
akker-van Geel, Burgakker 12. 

Te koop: 6 zware driftvar
kens, gemerkt voor stamboek. 
H. Scheutjens, v. Salmstr. 54.

Te koop een zeug G.Y., 14 
weken drachtig, lste worp. 
W. v. Esch, Roond 10 A.

MAAT

CORSETTEN vanaf fl. 31.-

BUSTEHOUDERS ,, fl.�95 

Corsetière Mevr. F. Dl GROOT 
is aanwezig te : 

Te koop: Jonge slachthanen. BOXTEL, p/a G. v. Vuren, Hotel 

L. v. d. Loo, Lennisheuvel 109 "De Kei", Markt 1, iedere Dinsdag, 

(Vorst). middag van 2 tot 5 uur. 

Bezoekt Maandag 15 Augus
tus, Café C. Sanders, voor
heen C. Peijnenburg, te Kas
teren Liempde. Muzikale op
luistering door Fanfare "Con
cordia". Prima consumptie. 
Aanbevelend C. Sanders. 

Te koop: een perceel nagras 
op Hoppendonk. Te bevragen 
bij M. v. Zeeland, Liempde 
A 78. 

Verloren: gouden broche met 
steen, gaande van St. Petrus
kerk naar Café de Ketting. 
Eerlijke vinder beloning. Terug 
te bezorgen bij P. v. Esch, 
Selissen 11. 

Aangeboden z.g.a.n. molièrtjes 
maat 37, prijs f 6,-, Zand
vliet 4. 

Te koop: een gaskachel, lo
pers en nog enkele artikelen. 
Markt 10. 

Voor direct gevraagd: een 
flinke werkster voor Donder
dag of Vrijdag. Café "De 
Kom", Stationsstraat 46. 

Doe zelf Uw was 

met een ERRES 
veiligheidswasmachine 

van 

VAN BOXTELN.V. 
Bosscheweg 17 - BOXTEL 

TELEFOON 479 

""'--.... 

WEGENS DE 

A.S. VERBOUWING 

winkel gesloten 
tot Zaterdagmiddag 13 Augustus half twee 

WIJ RUIMEN DAN AAN ZEER LAGE PRIJZEN OP 

DIVERSE LEES- EN PRENTENBOEKEN, ALSM EDE 

KANTOOR- E N  SCHOOL B E NOD I G DHE D E N  

Boekhandel Tielen 

Boxtel 

N.V. ORGANON

TE BOXTEL 

NETTE MEISJES 
voor verpakkingswerkzaamheden. 

Aanmelden aan de fabriek Lennisheuvel te Boxtel. 

Dokter Wentholt 
AFWEZIG 

!Brillen 'S MORGENS BESTELD 

'S AVONDS KLAAR. Wegens vacantie gesloten 
van 22 t/m 27 Augustus 

van 14 Aug tot 28 Aug. 

WAARNEMING: 
dokter v. Groeningen A tot H 
dokter Kluytmans I tot P 
dokter Hoek Q tot Z 

Accountantskantoor 

F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 

LEVERANCIER VAN AL L E ZIEKENFONDSEN 

EN NU 

Goederen op Dinsdag 1 6 Augustus ' 
ingeleverd op de fabriek, zijn nog 
Zaterdag v óór d e  kermi s klaar. 

Chem. Wasserij-Stoomververij en 
Fij nstrijki n richting "D E N D R I E 5". 

De bij de R.K. Vakvereniging aangesloten H.-Cuppen 
Bijkantoor Boxtel Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

'tANKER 
Biedt U steeds 

Verse en gekoelde Melk, Yoghurt, 
Karnemelksepap, Slagroom, enz. 
Dagelijks bezorgd op vaste 
tijden en op verzoek. 
Maak U dus geen zorgen 
voor warme dagen. 

1 n fijnste Vleeswaren 
ruim gesorteerd en kwaliteit 
bovenaan. 

Ook in Kruidenierswaren 
de beste merkartikelen. 

Prima Kaassoorten, diverse Jams 
en de 

fijnste geslingerde Bijenhoning 
volop verkrijgbaar. 

�t ANKER 
C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 12 , Boxtel.

Het geld wordt duur. 
Koopt dan Uw 

Slechts 3 dagen 

15 slaapkamers 
aan spotprijzen. 

Fa. A. P. v. d. Boornen-Resink 
Stationstraat 43 BOXTEL. 

\. ,,J 
De Burgemeester van BOXTEL; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 52 der "Algemene Politie
verordening voor de gemeente Boxtel 1941"; 

BEV E ELT: 

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, 

GEDUR ENDE DE A.S. KER MISDAGEN 
(van 21 tot en met 24 Augustus 1949) 

VAN 14 UUR TOT 24 UUR 

zijn GEDURENDE DE KERMISWEEK 
van 22 t/m 27 Augustus 

wegens vacantie gesloten. 

Goede Sieraden· 
verhogen Uw charme ! 
Onze speciale kermis-étalages zijn gereed. 

}f Aantrekkelijk nieuwe modellen. 

}f Zeer voordelige prijzen. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Bosscheweg TO 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 

Boxtel * Is ook op gebied van 

SIGÁREN 
het b est gesorteerd 

Ook voorradl0 E X P O R T van 40' - 50 - 60 cent per stuk. 
Verder de meest bekende merken vanaf 12 tot 30 et. per stuk. 

TEXTIEL 
in die localiteit, alsmede in de open aanhorigheden van het
huis waarin zich die localiteit bevindt ■ ----

----■

bij GEEN STERKE DR ANK TE VERKOPEN, 

Kle ·1n maar Dapper te koop aan te bieden, ten geschenke te geven, toe te dienen• 
of op enigerlei andere wijze te verstrekken of te doen ver-

en U zult tevreden 
strekken, een en ander voor gebruik ter plaatse.

zijn. BOXTEL, 6 Augustus 1949.

: Goede wenken 
1 

1 
voor het besteden van 1 
Uw dubbeltjespot 1 

Zie onze étalage ! 
Rechterstraat 67. 

De Burgemeester voornoemd, 

Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 1 Voor de a.s. Kermis brengen 
wij tegen zeer aantrekkelijke 
prijzen een mooie collectie in: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kermis Boxtel 
Iedere dai vertrekken 
auto,cars naar 

Amsterdam 
Monnikendam 

Volendam 
RETOUR f6.-

Reserveert tijdig uw 
plaatsen voor 

Valkenburg en schitterende 

Ardennentocht 

PLAATSBESPREKEN: 

Garage De Mol 
Boxtel Tel. 336 

GEMEENTE BOXTEL 1 
UITBREIDINGSPLAN KONIJNSHOL I Damesmantels 

I Dameajaponnen De Burgemeester van Boxtel 

M A AKT BEK E N D: 

dat vanaf 16 Augustus 1949 ter gemeente-secretarie voor 
eenieder gedurende veertien dagen ter inzage is nederge
legd het door de raad dezer gemeente in zijn vergadering 
van 8 Juli 1949 vastgestelde partieel uitbreidingsplan in 
onderdelen "Konijnshol" in uitvoerige kaarten uitgewerkt, 
met bijbehorende bebouwingsvoorschriften. ' 

BOXTEL, 12 Augustus 1949. 

De Burgemeester voorn,oemd, 

Kindermantels 
1 Kinderjaponnen 
1- ----, 
1 � J. Wittwun' s 

Manufacturen- en Confectiebedrijf 
1 .__ ___ ..;cR;..;E;..;C;;.;;H;;:.T_E_R_ST_R _A_A _ T_l8...:,_B _O_X_T_E _L

____, 

Drs. M . A. M. VAN HELVOORT. ■ ----
----■ 

De entrée van Uw huis 

eist een speciale zorg 

Uw gang. en traploper spelen hierin een 
grote rol. 
Komt U eens kijken naar onze uitge
breide collectie. 
Is Uw loper gedeeltelijk kaal gelopen? 
Wij beschikken over vakkundig perso
neel, om dit euvel te verhelpen. 
Gaarne geven wij U geheel vrijblijvend 
deskundig advies. 

TJ.W� u QOXTEL 

Wij gaan door met onze Reclame I 
Voor de komende week 

♦ Fijn gekruide Speculaas
voor 45 cent per 1/2 pond.

Sprits en Janhagel gaat ook nog door. 

Banketbakkerij A. v. DUREN-SCHOLLEN 
Breukelsestraat 62. Tel. 274 

Wij leveren U: --------------

14-daagS Pendule met bim-bam-slag,
Vooroorlogse uurwerken en kasten 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
HORLOGERIE• OPTIEK• GOUD EN ZILVER 

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

EDAH 
GEEFT NU HAAR 

KOSTELIJKE 

KEUR-KOFFIE 

16et. 
PER POND 

�el/ 
llt�: . 
BIJ EEN ONS THEE 

2 ONS VRUCHTENHAGEL 
voor 20 cent

.,;;;�f '" g;;;,, 
voor f!_w ,ez1itl 

-�
■--�

t 
;:========-=--=. 
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KATHOLIEK 

Kermis 
Was de kermis vroeger een typische 
ontspannings gelegenheid voor jong en 
oud, een afwisseling in de sleur van de 
regelmatigheid van het arbeidsleven, in 
de latere jaren is kermis meer een afwis
seling geworden in de veelheid van ont-
spanningsgelegenheden. • 
Demonstraties van verenigingen, die ten 
doel hebben cultureel genot te verschaf
fen, worden in onze tijd niet zelden 
door zogenaamde kermesses d'été ver
enigd tot ontspanningsgelegenheden, 
waartoe het volk dan wordt aangetrok
ken om daar zijn dure geld te spen-

. deren en <?P die wijze bij te dragen in 
kastekorten of kasversteviging. 
'vergissen we ons niet, dan draaien de 
aanstaande week de draai-, hang- en 
zweefmolens voor de derde maal in dit • 
jaar. 
In zoverre is de jaarlijkse kermis geen 
attractie meer, ook al zal het volk in de 
komende vier dagen in drommen afko
men op de verzameling van klaterende 
schittering en turelurende orgels. 
Ook biedt de kermis door de veelheid 
voor mijnheer pastoor geen titel meer 
voor een speciaal preekske, waarin hij 
zijn "schaapkes" een plezierige kermis 
kan wensen en tevens lichtelijk kan ver
manen gedurende die dagen de voor
zichtigheid te betrachten. 
Uiteraard hebben de gelegenheidsker
·missen het ontspanningsbudget op een 
of andere wijze beïnvloed, het is opge
voerd ofwel de kermispot heeft niet
meer de wekelijkse aandacht.
Ook kan het zijn, dat zij de oorzaak zijn
van hogere besteding voor' de ontspan
ning. en meer zorgeloosheid voor de vol
doening • van verplichtingen.
Het teveel heeft langzamerhand het uit-

Kans op pokken in ons gewest?
GELEGENHEID TOT INENTING.

Wanneer wij een erepoort met het op
schrift "Welkom" voor een woning zien,
weten wij, dat een van onze jongens be-

_...Jwûdeit--is--thuisgekomen. Er. wij verheu
gen o�s me't zijn .°l!ders en famil_�elede_n, 
dat h11 weer tem1ctaen van de z11nen 1s. 
Ongetwijfel4 zien. broertjes en zusjes 
met belangstelling naar de souvenirs en 
cadeaux, meegebracht uit het ver verwij
derde Indië. 
Maar juist deze soldaten, die wij zo 
vreugdevol binnenhalen, kunnen ook 
ziektekiemen medebrengen uit de tro- • 
pen. Allen hebben wif wel gehoord dat 
daar Malaria heerst, evenals Typhus en 
Dysenterie, die nog steeds v_ele slacht
offers vragen. Ook pokken 1s een der 
ziekten, waaraan in Indië J·aarlijks nog
talloze mensen sterven, om at de bevol
king niet of onvoldoende is gevacci
neerd. 
Eerstens is de besmettelijkheid van pok
ken . zeer groot. Iemand, die op tien 
meter afstand van een pokkenlijder 

• ,staat, kan reeds aangetast worden. Niet
alleen kan een patiënt· rechtstreeks de
mensen in zijn omgeving infecteren, ook
de infectiekiemen, het z._g. virus, dat de 
pokken veroorzaakt, blijft zeer lang zijn 
kracht behouden. Dikwijls gebeurt het,
dat mensen de infectiekiemen bij zich
dragen b.v. op de slijmvliezen, en: zelf
niet ziek worden. Deze kiemen blijven 
dagen, weken lang leven en maken dan
een ander persoon ziek, die in contact 
is geweest met de kiemendrager. • 
Hoe verloopt de pokziekte? 
14 dagen heeft de patiënt de pokken
onder de leden en is dan reeds besmet
telijk. Daarna wordt hij heftig ziek en
krijgt hoge koortsen. Na drie dagen
ontwikkelt zich een rode uitslag en pas
weer 4'. dagen later worden de eerste
pokpuisten zichtbaar, welke meestal het
eerst ontstaan in het gezicht en zich ver
volgens over het hele lichaam ver
spreiden. Zodoende bestaat de ziekte al
enige dagen voordat de dokter deze kan
constateren.
Is J>okken een gevaarlijke ziekte?
Geneeskundige middelen om deze ziekte
te genezen .kennnen wij niet. Van de 
door de pokken aangetaste kinderen on
der de tien jaar, sterven ± 50 %, van de
volwassenen ± 15 %, de vrouwen eer
der dan de mannen. Van de a.s. moeders
35 %. Degenen, die niet sterven houden
lelijk� littekens over .. U kent de uitdruk
king: ,,een pokdalig gezicht".
Hoe kan deze ziekte voorkomen worden?
Alleen door U tijdig te laten inenten -
dus niet als de ziekte reeds is uitge
broken.
Wie moeten nu ingeënt worden?
1. Alle kinderen onder de 2 jaar, die
nog niet zijn ingeënt en 6 maanden oud
zijn.
2. Alle personen, die reeds vroeger zijn
ingeënt, maar bij wie de enting langer
dan 7 jaar geleden is geschied. Na 7 jaar
beschermt de enting niet meer.
Aan het inenten is voor beide groepen
practisch geen gevaar verbonden. Zij die
voor de tweede maal · ingeënt worden,
ondervinden weinig of geen la:st en kuna

• 11en meestal hun werk gewoon voort
zetten.
J>ersonen hoven de twee jaar, die nog
nooit .zijn ingeënt, worden afgeraden om

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

zien naar de kem1is uit de sfeer van de 
belangstelling getrokken, en velen, voor
al ouders van kinderrijke gezinnen, zien 
bezwaard op tegen de kermis, veel meer 
dan vroeger. 
De mensen zijn financieel niet meer op
gewassen ,tegen het vele wat het gehele 
jaar door wordt gearrangeerd ter ont
spanning. 
Nu moge dit niet tot uitdrukking komen 
in de kermisviering, de teruggetrokken
heid zal zeer zeker te constateren zijn 
in verminderd bezoek bij diverse gele
genheden, ofwel aan bioscopen, uitvoe
ringen enz. 
Zeer zeker zullen de ouders hun kinde
ren gaam'e het plezier gunnen van 
draaimolen en kermisversnapering. Zij 
zullen de kinderen niet doen delen in 
de zorgen, door hen een gepaste ont- , 
spanning te onthouden. En ook de grote 
kinderen zullen met de kermisdagen wel 
_op ouderlijke gulheîd mogen rekenen. • 
Waarom ook niet. De ouderen zien 
graag toe als de jeugd plezier maakt. 
Daar is het dan kennis voor. Gewis, van 
goed geaarde kinderen is onder alle om
standigheden de kwaliteit van opvoe
ding en vorming af te zien. 
Ook de ouderen, die zich het gehele jaar 
door aan het teveel der geboden ont
spanningen niet veel gelegen laten, zul
len de kem1isdagen wel voor enige ont
spanning benutten. Deze zijn het die hun 
uitgaven afmeten naar hun vermogen en 
bij de ontspanning stellen zij naar levens
gewoonte, de ernst niet geheel terzijde. 
Voor hen is het vermaan overbodig. 
En die zich laat gaan zonder ergens acht 
op te geven...... daarvoor. is • vermaan 
eveneens overbodig...... zelfkant is 
zelfkant. 
Wei zichzelf als mens, hetzij man of 
vrouw respecteert, viert. kermis op g7-
paste tijd en manier. 
Zelf doen we ook mee! 

zich te laten inenten wegens de moge
lijke kans .op complicaties. 
De Inspecteur van de Volksgezondheid 
doet e�n ernstig beroep op U allen, spe
ciaal op de familieleden van onze terug-• kerende militairen, om zich te laten vac
cineren. Daarvoor wordt te Boxtel kos
teloos .de gelegenheid gehoden in "DUI
NENDAAL" op a.s. Maandag- en Dins-

. dag (22 en 23 Augustus) van half vier 
tot half vijf en Zaterdag 27 Aug. van 
3 tot 4 uur. Verzoeke trouwboekje of 
stamkaart mede te brengen, 
Ter geruststelling wordt vermeld, dat Uw 
kermisvreugde hierdoor niet verstoord 
wordt. Wanneer de pokken opkomen, 
zullen de kermisspullen reeds afgebr.o
ken zijn. 

De Burgemeester der 
gemeente Boxtel, 
Drs. M. A. M. van Helvoor.t. 

R.K. Huishoudschool 

HUISHOll;DONDERWIJS 

VOOR BURGERMEISJES. 
1 

In. ons vorig artikeltje over d� huishoud
school werd gewezen op de betrekkelijk 
geringe interesse van meisjes uit de bur
gerij voor het huishoudonderwijs aan 
onze school te Boxtel. 
Voorzover de scholen in nabijgelegen 
steden onze Boxtelse meisjes aantrekken, 
werd aangetoond, da.t er hoegenaamd 
geen verschil in opleiding bestaat tus
sen die der stadse en van onze school. 
Waaraan zou ovengens de te geringe· 
belangstelling geweten moeten worden? 
Worden teveel meisjes uit de burgerstand 
meer aangetrokken tat beroepen buiten 
de huishoudelijke sfeer of worden ze 
door de moeders zelf opgeleid 
Diverse omstandigheden kunnen aanlei
ding zijn voor het kiezen van een beroep 
in het zakenleven, doch wanneer deze 
geen verband houden met de noodzake
lijkheid óm zich voor latere levensjaren 

, een zelfstandige bestaansmogelijkheid te 
scheppen of ter versterking van gezins
inkomsten, dan zouden meerdere meis
jes ,toch beter doen zich te bezinnén op 
de waarde van bekwaming voor huis
houdelijke werkzaamheden. 
Hierbij behoeft op de eerste plaats nog 
niet gedacht te worden aan het kiezen 
van het beroep voor hulp in de huishou
ding, al is dit dan ook, in verband met 
de nood aan hulp in vele gezinnen, voor 
deze tijd. van sociale betekenis. Neen, 
het gezonde directe eigenbelang mag bij 
die bezinning gerust in acht geno,men 
worden. 
Van nature toch voelt zich bijna· ieder 
meisje geroepen tot de levensstaat, waar
in het als verzorgster zal moeten fun
geren. 
En wat zou ook al vanzelfsprekender 
zijn, dat het meisje, hetwelk toch van 
een aanstaande echtgenoot bekwaamheid 
verlangt om voldoende te kunnen ver
dienen voor het op te richten gezin, 
zichzelf ook voorbereidt om met vaar
digheid haar huisvrouwélijke plichten te 
kunnen nakomen? 
Voor zover meisjès zelf dit niet inzien, 
mogen de ouders, en speciaal de moe
ders, haar het inzicht bijbrengen. Zij 
toch weten uit ervaring wat een huis
houding voor eiser\ stelt aan een ·vrouw. 
Als de moeders niet in de gelegenheid 
zijn zelf de meisjes bekwaam te maken· 

voor haar toekomstige taak, dan zullen 
zij in het belang harer dochters goed 
doen de aandacht eens te laten vallen op 
de mogelijkheid, die onze Boxtelse Huis
houdschool biedt. 
Gewis zal dan naast de primail"e cursus, 
die thans reeds een bezetting leerlingen 
voor drie klassen heeft, ook met een 
flink aan1al deelneemsters de cursus 
voor hulp in de huishouding kunnen 
aanvangen. 
Welke vakken in die tweejarige cursus 
onderwezen worden vermeldt de circu
laire, die op aanvrage gaarne zal wor
den toegezonden. 

Plaatselijk Nieuws 
B.IJ HET GOUDEN PROFESSIEFEEST
VAN ZUSTER CASIMIR. 

Onder de gouden jubilea zou er één on
opgemerkt zijn voorbij gegaan, als de 
Gildebondsharmonie Zondag de grote 
trom niet had geslagen. 
De gouden jubilaresse, Zuster Casimir 
van de Witte Zusters, meende haar feest 
binnen de kloostemmren intiem te kun
nen vieren. De wereld mocht er niets 
van merken. 
Die zusterkens zijn o zo bang dat haar 
werk aan de wereld bekend wordt. Zij 
schijnen dat zowat als een verliespuntje 
voor de hemel te beschouwen. 
Maar Zuster Casimir kan gerust zijn. Zij 
zal er geen hemelschade aan hebben. 
Het zou zelfs niet te verwonderen zijn 
dat Onze Lieve Heer zijn engeltjes de 
maat heeft doen slaan, toen de hanno
nie haar de muzikale hulde bracht voor 
het vele goede werk, door haar 50 jaar 
lang voor de missie gedaan. 
En waarom zou de krant dan ook niet 
een tipje lichten? 
Laten we dan maar eens vertellen, d;;t 
het kleine Zusterke Casimir een cordate 
vrouw is. Zij was als meisje al niet voor 
een kleinigheid vervaard, want toen zij 
met andere meisjes ter beevaart toog om 
door de voorspraak van de H. Willibror
dus de genade te verkrijgen missiezuster 
te kunnen worden, was storm noch regen 
hevig genoeg om haar terug te houden. 
Zij ging alleen. 
Of haar bedetocht succes had? 
32 Jaar missiewerk in Noord Rhodesia! 
Onder de zwartjes heeft zij hed wat 
gemoederd. En het moederen was haar 
zó sterk geworden, dat ze Zondai:: de 
muzikanten de sigaren zelf "uitdeelde"! 
Alsof het ook negertjes waren! Excusez ! 
Wat die kleine Zuster Casimir in die 32 
jaar voor het · Rijk van onze grote 
Koning heeft verdient, zullen we later 
kunnen lezen in de met echtgouden pen 
beschreven boeken van St. Petrus. 
Wij weten, dat haar het voorbereidend 
bekeringswerk was toevertrouwd. 
De kleine nikkers gaf zij catechismusles 
en aan de grote, of liever de oude, had 
,,mam111a Casimira" een zwaarder karwei. 
Maar zij knapte het op en foezelde zelfs 
nog een beetje voor die oudjes als die 
geëxamineerd werden vóór het doopsel. 
De hemel is -immers· ook voor 'n zwart 
vrouwke, al meende die dat "Adam" de 
verlosser was. 
Maar biechthoren! Neen, dat deed,, 
,,mamma Casimira" niet. Daarmee kon zij 

met de beste wil van de wereld de zwar
te vrouwtjes niet ter wille zijn, zelfs niet 
al hadden ze na het doopsel geen kwaad 
meer gedaan! 
Met dat al heeft Zuster Casimir haar 
Missiewerk schoon gedaan. Om gezon
heidsredenen' moest het tot haar spijt 
worden afgebroken. 
Nu is zij al weer 10 jaar hier en knapt 
nog de meest vreemde werkjes op, naast 
die in de keuken. En naar wij hopen nog 
vele jaren, wat kan! want zij telt nu nog 
maar 70 jaar. Geboren in Maashees, trad 
zij op haar 18e jaar in, werd 15 Augus
tus 1899 geprofest en vertrok in 1905 
naar Kayambi in Noord-Rhodesia, waar
uit zij in 1937 repatrieerde. 
Als familiebijzonderheid moge vermeld, 
dat haar. zuster, eveneens van de Witte 
Zusters, na 40 jaren missiearbeid, nu 
twee jaar geleden in Afrika is overleden. 
Zuster Casimir, hartelijk gefeliciteerd en 
bedankt voor uw werk! 
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. 
Aan Zuster Arnoldine van de Witte Zus
ters (M. v. Roessel ait Schijndel) is we
gens haar bijzondere verdienste als mis
siezuster, de gouden medaille van Leo
pold Il uitgereikt. 
Zr. Arnoldine is 23 jaar werkzaam ge
weest in"'Belgisch Congo. 
Gefeliciteerd! 
,,ACHTER DE WOLKEN, . 
SCHIJNT TOCH DE ZON"

met de kermisdagen in "De Ark". 
De Bossche toneelgroep "De Kleine Ko
medie" brengt op Maandag, Dinsdag en 
Woensdag in de kermisweek een toneel
stuk met een prachtige intrige en hoog
staand spel. 
Dit stuk heeft een degelijk Nederlands 
gegeven tot onderwerp, en heeft overi
gens niets te maken. met de ten dele ge
lijknamige film. Het is een stuk, dat ge
ïnspireerd is op de zorgen en noden, op 
de blijde levensopvatting, maar ook op 
de levensmoed en energie van de mid
denstander. Ieder "gewoon" mens zal 
zichzelf zien vechten om levensbehoud. 
en de zorgen voor de kinderen. De jon
geren zullen er hun eigen ouders in her
kennen, èn zichzelf in hun so_ms revolu
tionnair gedrag, Een familiestuk dus, met 
een lach en een traan. Een gezond, fris 
en degelijk volksstuk in de goede bete-

• ken is van het woord.
Deze toneelgroep speelt in eigen décor,
enz. terwijl de regie en hoofdrol in han
den is van de bekende acteur-regisseur
Jo van Erp uit Den Bosch, ook hier te
Boxtel geen onbekende. De opgang der
Boxtelse toneelverenig. ,,Leeringhe ende
Vermaeck" is voor een groot deel zijn
werk, getuige zijn regie destijds bij
,,Polly Perkins" en "Onder de klapper''.
,,De Kleine Komedie" verdient de aan
dacht van allen, die in het toneel een
spiegel willen zien, en door het toneel
gesterkt willen worden in de eigen
levensstrijd. Het' is een blijmoedig, op
,wekkend stuk, vol bemoediging, zoals de
titel zo juist aangeeft.
Wij voorspellen "De Kleine Komedie"
een druk bezoek tijdens de kesmisdagen,
wanneer velen zullen willen genieten van
een mooi en goed gespeeld toneelstuk.
Voor bijzonderheden wijzen wij op de in
dit blad voorkomende advertentie.

,,Boxtels K wartierke'' 
Kwáád, kwáád da'k me gemaakt heb! 
Was gewoon het eind van zoek, zó 
kwaad da'k me heb gemaakt. 
Eerlijk gezegd, ,,Boxtels ' Kwartierke" 
heeft altijd iets aan zich gehad van een 
Sulletje Goedbloed. Je weet wel, zo'n 
mens krek een vloerkleed. Kun je óók 
overheen lopen, en dan geeft-ie .nog 
geen kik. Maar ze kunnen het toch ook 
wel eens een beetje te bont maken. Zegt 
u nou zelf. Ze moeten heus niet gaan
denken, dat ze je nou krek van alles
midden in je gezicht kunnen slingeren. 
En dat ze je het vuur aan je schenen
kunnen leggen. Want dan begin je vuur
te spouwen. Waar, of niet?

Moet je eens horen. Deze week zat ik 
tegenover een echtpaar uit het Noorden. 
Ze hadden een paar weken vacantie 
doorgebracht in ons schone Brabant, en 
waren nu weer op weg terug naar huis. 
Natuurlijk wilde ik. wel eens graag 
weten, hoe het Brabantse land en het 
Brabantse volk hun was bevallen. Hier 
volgt hun vacantie-indruk. 
"Prachtig, prachtig! Eerst zijn we een 
weekje in Oisterwijk geweest. Verruk
kelijke vennen! We hebben de Campina 
doorkruist. We zijn de Bossche Kathe
draal wezen bewonderen. Toen naar 
Vught, Helvoirt, Cromvoirt en heel die 
Konterij. Overal schitterende natuur! 
Vandaar naar het schilderachtige Oir
schot, Witte Bergen, Middelbeers, Wes
telbeers, enzovoort. Ja, pater, 't is hier 
voor ons Noorderlingen een verrukke-
lijk land!" • . • • 
,,En hoe vindt u de Brabantse mensen?" 
,,Goed volk, pater. Heel best volk. Har-, 
telijk, gul en gastvrij. Zeer' gastvrij 
zelfs. Bij ons in het Noorden zijn de: 
mensen veel stugger. Daar nemen ze je. 
niet zo gauw op. Maar hier voel je je al 
direct thuis .. Alleen is het ons opgeval-

l�n. dat jë op de mensen hier nief al te 
zeer moet vertrouwen. In hun goedhar
tigheid beloven ze je soms van. alles, 
maar als 't dan eenmaal zover is, dan 
schijnen ze hun belofte vergeten te zijn. 
Dan doen ze precies, alsof ze nergens 
meer van af weten .... ,,!" 

Nou, en dat trok ik erg op m'n fatsoen, 
hè! Op slot van rekening werden hier 
ook de Boxtelse mensen aangevallen. En 
als je dan "Boxtels Kwartierke" heet, 
dan stel je je te weer, hè. Dan spouw je 
yuur ! En 'k mag u dan in alle nederig
heid verzekeren, da'k dat "Noordse" 
echtpaar iets heb "meegegeven" waar ze 
't voorlopig mee kunnen doen!! 

Maar nou zijn die lui weg, en zitten' wij 
hier weer met ons eige klussie bij me
kaar. Laten we nu eens eerlijk wezen. 
Zijn wij altijd wel voor de volle honderd 
procent belofte-getrouw? Als we in onze 
goedhar:�igheid iets beloven, dóén we het 
dan alt11d? Of "vergeten we gemakke
lijk? 
Een paar voorbeelden. 

U hebt het echtpaar van Z. voor een 
avondje uitgenodigd. 
,,Komen jullie morgenavond? M'n vrouw. 
is jarig." 
"Ja, we komen. Kun je vast en zeker 
óp aan!" • • 
µ haalt wat in huis. U zit te wachten, 
en ze komen niet. Veertien dagen later 
komt u he,t echtpaar van Z .. tegen. 
,,Hè, '.k dacht, dat jullie zouden komen? 
M'n vrouw was jarig!" 
,,Wij???. Bij jullie? Weet nergens van!" 

U hebt een erg d�k .huishouden. De 
kinderen zijn nog maar klein. Zelf kunt. 
u de; laatste tijd' ook niet meer :zo .best
uit de voeten. De _buurvrouw komt eens
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OMGEVI NG 

Als liet aan ons, laq .... 
'EVENWEL ..... 

Wij moeten ons aanpassen, tussen 
kermis- en vacantie-perikelen door 
laveren en, rekening houdende 
met de wens van de geabon
neerden, ons blad op tijd doen 
bestelten. 

Als adverteerders en med·ewer� 
kers hiermee óók rekening zouden 
willen houden ..... 

Dat zou ons wel enigszins ten 
goede komen. 

Mogen we dan advertentie#op� 
gaven DINSDAG verwachten, 
en copie van vaste medewerkers 
nog vroeger? 

PRIESTERJUBILEA. 

Naar wij vernemen viert de Weleerw. 
Pater Ferdinand Wassinck, Overste van 
de Procure der Paters Assumtionisten te 
Boxtel, Dinsdag a.s. zijn 12½-jarig Pries
terfeest. 
Ook de Weleerw. Paters Reginald 
Groener, ass.-Aalmoezenier bij de 
KA.J in het Bisdom 's Hertogenbosch 
en Pancratius van de Ven, assistent in de 
parochie van de H. Theresia te l,.ennis
heuvel vieren hun 12½-jarig priester
feest, doch in hun familiekring in de 
respectieve geboorteplaatsen, 

SPEELTUIN WANDELPARK 

Gedurende de kermisweek blijft de speel
tuin nog geopend. Dit is de laatste week. 
De ouders moeten deze week zelf :zórg 
dragen voor het halen en brengen der 
kinderen, daar zij niet meer aan de kerk 
kunnen worden afgehaald. 
Bij de gehouden wedstrijden waren de 
volgénde prijswinnaars: 
Voor jongens verspringen: 
1e prijs: 
Willy Soeterings, Tongeren 42 • A. 
2e prijs: 
Frans Plas, Ten Brinkstraat 13 . 
3e prijs: 
Willy Hobbelen, Ten Brinkstraat 9. 
Voor rneisjes. Hardlopen. 
1e prijs:. 
Hanny Steen, Ridder v. Cuijkstraat 3. 
2e prijs: 
Corry v. d. Brand, Brugstraat 16. 
3e prijs: 
lreentje Pennings, Ten Brinkstraat 5. 
Voor de kleintjes: 
Het maken van "bouwwerken" in het 
zand. 
Bij loting werden de prijzen toegekend 
aan: Anny v._ d. Brand, Baroniestraat; 
Annette van Erp, Pr. Bernhardstra,;1t; 
Ad v. d. Horst, Deken de Wijsstraat 8. 

GESLAAGD. 
Onder goedkeuring van het Ministerie 
van Economische Zaken, behaalde onze 
plaatsgenoot F, Verhagen onder Rijks
toezicht de Meestertitel in het kleerma
ken, op het tussen 8 en 13 Augustus ge
houden kleermakersexamen te Utrecht. 
Dit examen werd afgenomen door de 
Alg. Examencommissie uit de K.V.O.

binnen lopen. U zit uw nood te klagen. 
Wijst op die hoge berg verstelgoed. En 
dan de buurvrouw (zonder dat U ergens 
om vraagt!) : 
"0, 'k zal ons Marie eens sturen. Die 
helpt jou in een paar avonden door die 
berg heen!" . 
Wat zeg je van zo'n aanbod? Is dat 
prachtig, of niet? 
Natuurlijk, da's in één. woord schitte
rend! Maar 't is nu al vier weken gele-
den. Enne ...... is óns Marie al geweest?: 
Hebt u er ooit nog iets naders van. ver-. 
nomen? 

En zo gaat het met honderd dingen. Met 
een fiets, die je voor een middagje zou 
uitlenen. Met een boodschap die je zou 
meebrengen. Met een zieke die je zou 
bezoeken. Met een invalide, die je aan 
werk zou helpen. Met een brief die je 
zou schrijven. Met honderd dingen! 

Nu moet U niet zeggen: zulke dingen 
gebeuren overal! Kan ons wat schelen, 
wat andere mensen doen. Ik weet ook 
wel, dat er in het Noorden óók van die 
mensen zijn. Mensen, die van alles be
loven en dan net doen of hun neus 
bloedt! Die mensen vind je overal. In 
het Noorden, in het Oosten, in het Wes
ten en...... ook hier in het Zuiden! 
En het ligt voor de hand, dat zo iets het
leven-in-gemeenschap benadeelt. Op de 
duur zelfs ondermijnt! 
Wij hier in Boxtel werken voor een 
échte onderlinge· levensgemeenschap .. 
Maar dan moeten wij kunnen bouwen: 
op wat anderen ons zeggen. Op wat an
deren ons beloven. Ook als het gaat om· 
kleine dingetjes! En dan moeten wij hier. 
in Boxtel stuk voor stuk mensen zijn,. 
die ons gegeven woord, een gedane be
lofte, weten na te komen. Ook als het 
gaat om de kleine dingen van alle dag. 
En nooit meer net-doen-alscof-je-neusa 
bloedt! 

P. Venantius Verweerde A.A.;



Het St. Paulus:=Sportpark 
opent zijn poorten 

Openingswedstrijd Brabantia-Juliana 
Zondag '.21 Augustus zal het St. Pau
lus-Sportpark in de Nieuwstraat -
met nieuwe luister omgeven - weer
in gebruik worden genomen. 
Burgemeester Drs. M. A. M. van 
Helvoort zal het openen en Pastoor
Jos. van Besouw zal de inzegenings
plechtigheid verrichten. Trotse ogen
blikken zullen dat worden voor de 
vele werkers, die maanden�ng hun 
gehele vrije tijd belangeloos hebben 
opgeofferd om met inzet van al hun
ambities en -kundigheden een sport
park aan te leggen, dat zijn weerga
niet vindt in de derde klasse K.N.V.B.
en waarmee "Boxtel", kwalitatief be
zien, zelfs nog vele te en '.2e klassers 
de loef afsteekt. 

BOXTEL BOUWDE MET 
CLUBLIEFDE ALS FUNDERING 

Ja, daar is knap werk geleverd in de 
Nieuwstraat. Maandenlang is rondom 
het St. Paulus-Jeugdhuis - een nijver
heidscentrum van belang -'- het puikje 
van de ambachtslieden aan het werk 
geweest. Er werd gesmeed, gemetseld, 
getimmerd, geverfd en gespit met een 
ijver en een samenwerking, die buiten
staanders perplex deed staan. 
Insiders verwonderden er zich al lang 
niet meer over; die wisten, dat er een 
veelvermogende geest (,,team-spirit" 
noemt men zoiets) over de werkers was 
gevaren en dat de goede clubliefde de 
drijfveer was van al het schoons, dat 
daar volgens eigen ontwerp en .. . . . .  met 
een minimum van kosten werd gewrocht. 
Zeg nu niet, dat we overdrijven, want 
de geleverde prestaties zullen Uw pro
testerende woorden logenstraffen: 
Boxtel heeft nu immers de beschikking 
gekregen over twee uitstekend gedrai
neerde sportvelden, een hoofd- en een 
oefenterrein, beide met een zeldzaam 
mooie grasmat, waarvan de duurzaamheid 
door de beproefde waterafvoer-methode 
sterk verhoogd zal worden, 
Om het hoofdterrein is een prachtige 
ijzeren afrastering aangebracht, waarvan 
de montage geheel en al door eigen 
arbeidskrachten werd verricht. 
Het oefenterrein, dat een minder kost
bare, doch ook zeer deugdelijke omhei
ning heeft gekregen, zal bij de winter
avond-training baden in het licht van 
zes schijnwerpers, die nog aan de ge
plaatste ijzeren lichtmasten bevestigd 
moeten worden. 
De accomodatie van het terrein is aan
zienlijk verbeterd, want behalve enkele 
kunstmatige ophogingen is er een bijzon
der fraaie overdekte tribune verrezen, 
die (ruim) plaats biedt aan een hon
derdtal bezoekers. Deze tribune voldoet 
aan alle deskundigheidseisen betreffende 
degelijkheid, schoonheid, uitzicht, be
scherming tegen last of overlast van wind 
enz. en is terecht de trots van al dege
nen. die hier hun hamers als scepters
zwaaiden. • • 
Tussen al dit werk door werden de 
kleedkamers nog eens grondig op alle 
tekortkomingen gecontroleerd en zo no
dig verbeterd. 
In het St. Paulus Jeugdhuis werd de 
vroegere galerij provisorisch ingericht 
voor een cantine, die Zondag al in ge
bruik genomen zal worden. 

Het St. Paulus· Jeugdhuis weer 
centraal punt van het jeugd
en ontspanningsleven. 

Al dit moois en goeds dreigde echter 
hoogst onvolledig tot zijn recht te ko
men, omdat de omgeving van de sport
velden sinds de oorlog in een zeer 
desolate toestand was komen te verke
ren. Een vleugel van het geschandaliseer
de St. Paulus-Jeugdhuis lag nog geheel 
in puin, de speeltuin was zo goed als 
verdwenen en de gazons waren totaal 
vernield, precies zoals de prachtige 

• beplanting van weleer.
Pastoor van Besouw - die zijn voetbal
lende parochianen een warm hart schijnt
toe te dragen - begreep echter, dat ook

GESLAAGD. 
Voor het diploma "Algemene Handels
kennis" zijn geslaagd: de dames T. v. d. 
Broek, F. de Brouwer, M. van Etten en 
C. Valks, en de heren P. Bevers, J. v.
Gerven, M. Hazenberg, J. van Oers, J.
van Ruremonde, J. v. d. Heijden, J.
Snepscheut en A. v. d. Horst.
R.K.].B.
Zondag 21 Augustus gaat onze sportclub 
naar de athletiek-sportdag te Goirle. 
Vertrek per fiets om half elf bij het pak
huis van de N.C.B. 
GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
Vijftig jaren, Bij het echtpaar A. v. d. 
Bosch-Snellaars uit Kleinderliempde om
spanden ze Zaterdag een halve eeuw 
van in het huwelijk gedeeld lief en leed. 
Dat kon niet zonder meer voorbij gaan. 
Al lag de buurt nogal gespreid, toch wist 
deze in voorbeeldige eensgezindheid de 
middelen bijeen te krijgen, die nodig 
waren voor een feest, passend voor een 
gouden huwelijkspaar. 
's Morgens werd er in de St. Petruskerk 
een Plechtige H. Mis bijgewoond, waar
bij de 80-jarige bruid echter verstek 
moest laten gaan, omdat de vele harde 
levensjaren haar nu eenmaal niet onge
moeid lieten. Maar verders is zij toch 
geregeld bij het feest tegenwoordig ge
bleven: bij de aanbieding van het practi
sche cadeau van de buurt: een tafel met 
vier stoelen, bij de volksspelen voor de 
kinderen uit de buurt en ook bij de voet
balwedstrijd, die door de buurtgenoten 
op de hei gespeeld werd. 
Velen zijn het gouden paar in de Joop 
van de dag geluk wezen wensen en wie 
het nog niet gedaan had, maakte 
's avonds, ,,kloek van zessen" de lang_e 
maar mooie wandeling op het rythme van 
Q.e pittige marsen, die de "Bonds" en "de 

hier de bijl aan de wortel moest worden 
gelegd. Zijn Jeugdhuis kwam weer in de 
steigers, waar het in de kortste keren, 
van alle opgelopen oorlogsverwondingen 
genezen, onder vandaan kwam. En toen 
de schilders eenmaal hun werk gedaan 
hadden, was het St. Paulus-Jeugdhuis 
weer hèt sieraad voor de omgeving en 
voor de gemeente, 
Voorts werd de speeltuin, die door de 
oorlog grotendeels en door de omleg
ging van de speelvelden geheel was 
moeten verdwijnen, westelijk van het 
St. Paulus-Jeugdhuis weer opgebouwd 
om dagelijks vermaak te bieden aan hon
derden vacantievierende kinderen. 
Nog een factor van belang was de be
planting, Bij het zoeken naar een oplos
sing hiervoor, bleek iedere heldere van 
geest door de financiële minvermogend
heid echter aan het einde van zijn latijn 
te zijn gekomen. Maar op een toevallige 
bespreking zegde het gemeentebe
stuur, met een open oog voor het prach
tige Nieuwstraatse initiatief en zijn vele 
moeilijkheden, ten deze haar volledige 
medewerking toe, zodat ook deze wens
droom tezijnertijd in vervulling kan 
gaan. 
Doordat de omgeving nu eensklaps zo
veel aan schoonheid beloofde te gaan 
winnen, moest ook de entrée van het 
sportpark noodzakelijk wat aanzienlijker 
wordep.. 
Goed. Plannen werden ontworpen, afge
keurd, herzien, goedgekeurd en . .. .. .  uit
gevoerd. De vacantieweek van de bouw
vakarbeiders bleek er goed voor. Twee 
fraaie zuilen met ingebouwde loketten 
en verbonden door een poort met Chi
nees ruitwerk, vormen nu de toegang tot 
het St. Paulus-Sportpark, w;iar a.s. Zon
dag de rood-witte vlaggen zullen open
wieken als welkoinstgroet voor de vele 
belangstellenden, die men verwacht. 

HET PROGRAMMA. 
Het programma, dat voor de openings
dag is vastgesteld, vermeldt eerstens de 
bijwoning van de H. Mis, die om 9 uur 
in de St. Petruskerk zal worden opge
dragen voor de levende en overleden 
leden van R.K.S.V. .,Boxtel". De leden 
worden dringend verzocht allemaal 
tegenwoordig te zijn in deze H. Mis, die
de stichtende inzet vormt van het ver
dere program. \ 
Om half twee zal Pastoor van Besouw de 
terreinen inzegenen, waarna namens het 
ere-comité het woord gevoerd zal wor
den door de heer G. Verllleer. Onmid
dellijk hierna zal de Burgemeester het 
sportpark officieel openen. Nadat de 
geestelijke adviseur der vereniging, kape
laan A. Damen, gesproken zal hebben, 
houdt de voorzitter van "Boxtel", de 
heer van Hamond de slotrede. 
Als al_ dit ceremonieel, dat zal worden 
opgeluisterd door de R.K. Gildenbonds
harmonie, ten einde is, zullen Brabantia 
en Juliana, twee strijdlustige te klassers, 
binnen de krijtlijnen verschijnen om het 
publiek te vergasten op een partijtje te • 
klas voetbal. 
De opstellingen van de ploegen ziet er 
als volgt uit: 
BRABANTIA: 

J. Wouters
H. v. Engelen E. v. d. Berg

N. v. Elderen L. Vugts L. v. d. Kruis
B. Weenen J. Kruisen H. Bijsterveld
H. Moller N. v. Zandvoort

Scheidsrechter H. Machiels (Eindhoven).

Palmen J. Somers
Craemers v. Kan Smeets 

Caelen Vohler W. Kools •
P. Somers W. Ramakers

Ruskes 
JULIANA 

Als we, aan het slot van dit a_rtikel ge
komeri,_ alles nog eens overzien, dan 
kunnen wij niet beter eindigen dan wel 
met de wens, dat iedereen en alles, het 
weer in het bijzonder, a.s. Zondag zullen 
meewerken om deze openingsdag voor 
de vereniging "Boxtel" tot een verdiend 
hoogtij in het vereniging�leven te maken. 

Boxtelse" over d'n Oirschotse Grint lieten 
klinken. 't Was al donker toen de laatste 
muzikale hulde gebracht werd en ....... 
het was al nacht, toen het feest 
Buske-uit-de-hei en zijn vrouw ter ere_ 
- ten einde was.

LENNISHEUVEL. 

't Was laatst feest bij winkelier van Son 
een Kruisheer ging rond voor Orion. 
't Was voor hem geen grote toer 
"twaalf gulden" kreeg hij 

,,voor de Orionvloer". 
Want bij de drum en 't potteke bier 
gaf iedereen wat: én met plezier. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 9 tot en met 15 Au�ustus 1949.

GEBOREN: Anna M. A. H. G. dochter 
van J. M. Gielen en H. C. M. v. Eert 
- Marinus H. L. zoon van M. H. v. d.
Steen en W. Kreemer - Wilhelmina G.
F. dochter van M. H. v. Esch en W, J. v.
d. Velden - Johannes W. J. zoon van
H. M. Schellekens en P. A. Bauwens -
Gerarda J. dochter van M. G. v. Hoof
en M. H. A. van Ham - Maria A. C. J.
dochter van C. A.. v. d. Broek en H. A.
Langenberg - Gerard M. M. zoon van
G. H. Verkuijlen en M. v. d. Velden -
Ariajette H. M, J. B. dochter van B. P.
v. d. Hooven en Fr. W. Kapteijns -
Wilhelmina H. M. M. dochter van A. v.
Lamoen en J. W. Maas - Wilhelmus J.
zoon van W. J. van Hooff en C. A. v.
Roosmalen - Harrie L. M. zoon van J.
ONDERTROUWD: Gerardus L. de
Kort en Adriana van Kessel - Petrus
C. Doevendans en Wilhelmina A. de Ko
ning - Martinus F. Raaijmakers en Ma
ria C. Brands. 
GEHUWD: Waltherus Heeren en Mar
tina M, van Hemmen. 

GEMONDE 
A.s. Zaterdag zal de R.K.J.B. een leden
vergadering houden in de zaal Verbrug
gen. Algemene opkomst wordt verwacht. 

1950 Het Heilig Jaar 

Kleine Weetjes 
KIPPEN ZONDER VLEUGELS. 
Een Amerikaanse reiziger in veevoeder 
die in zijn vrije tijd kippen fokt, is er 
in geslaagd een ras kippen zonder vleu
gels te fokken-. Peter H. Maumann uit 
Des Moines (lowa) heeft onlangs zijn 
400 vleugelloze kippen tentoongesteld 
en gezegd, dat naar zijn mening kippen 
met vleugels "verouderd" zijn. De 
Register-Tribune uit Des Moines bericht 
dat deze vleugelloze kippen er net zo 
uitzien als gewone witte Leghorns behal
ve dat er een ondiep kuiltje zit op de 
plaats waar andere kippen vleugels heb
ben. Men verklaart dat de vogels meer 
wit vlees hebben dan gewone kippen en 
dat het bovendeel van de poten vleziger 
is. Daar zij niet kunnen -vliegen is slechts 
een lage omheining nodig om hen. opge
sloten te houden. 
De kippen leggen bijna evenveel eieren 
als gewone kippen, maar Baumann wijst 
erop, dat de energie die gewone kippen 
verkwisten door onnodig met hun vleu
gels te 'klapperen· en rond te vliegen, nu 
ten goede kan komen aan de vleesvor
ming en eierproductie. 
Baumann is ongeveer 2½ jaar geleden 
met het fokken van vleugelloze kippen 
begonnen toen hij van een bevriende 
fokker 2 kuikens kreeg, die op de plaats 
waar andere kippen vleugels hebben 
slechts stompjes hadden. Tot zijn grote 
verbazing kwam hij tot de ontdekking, 
dat een deel van hun nakomelingen 
eveneens geen vleugels hadden. Hij be
sloot met het. nieuwe ras verder te ex
perimenteren, doch slechts een klein deel 
van de eieren bleek bevrucht. 
In het begin, aldus wordt in de Register
Tribune verklaard, kreeg Baumann uit 70 
eieren, die in de broedmachine gelegd 
werden slechts 8 kuikens en daarvan 
hadden er 2 geen vleugels. De resulta
ten van de fokproeven werden echter 
steeds beter en momenteel verklaart 
Baumann dat 95 % van de kuikens vleu
gelloos zijn. 

1 
Sportminnend Boxtel: 1-

. Noteer...... i 
Die aanfok is wel snel gegaan, echt 
Amerikaans! 
Arme dieren, ze moesten maar weigeren 
eieren te leggen. 
PROEFNEMINGEN MET NIEUWE 
PARACHUTES. 
Een invlieger van de Amerikaanse lucht
macht heeft onlangs een parachutesprong 
gemaakt uit een straalvliegtuig toen het 
zich voortbewoog met een snelheid van 
880 kilometer per uur. Kapitein Vincent 
Mazza die als proefkonijn dienst deed, 
bracht het er uitstekend af. De proef 
werd genomen als onderdeel van een 
serie experimenten, welke ten <loei heb
ben een. betrouwbare installatie te ont
werpen waarmee piloten in noodgeval- . 
len uit zich met zeer hoge snelheden 
voortbewegende vliegtuigen een para
chutesprong kunnen maken. 

IV. 

NA HET EERSTE JUBELJAAR. 

Langzamerhand vonden de gelovigen de 
afstand van een volle eeuw tussen de ver
schillende Jubeljaren wel erg lang. Er 
zouden immers hierdoor alleen reeds 
verschillende christenen zijn, die nim
mer van de buitengewone voorrechten 
van het H. Jaar zouden kunnen profi
teren. En zo vertrok in het jaar 1342 
een afvaardiging, waaronder o.a. de 
dichter Petrarca en de H. Brigitta naar 
Paus Clemens de zesde in Avignon. En 
bij deze gelegenheid werd het Jubilé 
iedere .vijftig jaar toegestaan. Het zou 
eerst gevierd gaan worden in 1350, waar
bij_ ook een bezoek aan de Basiliek van 
St. Jan van Lateranen ·verplichtend werd 
gesteld voor de pelgrims, die de voor
rechten van het H. Jaar wilden deelach
tig worden. En opnieuw was de toeloop 
van pelgrims ontzaggelijk ! Op de ge
wone dagen door het jaar telde men het 
gemiddelde getal van 200.000• pelgrims, 
dat tegen de hoge feestdagen, als Kerst
mis en Pinksteren steeg tot 800 en 1200 
duizend. En het moet een fantastisch ge,
zicht geweest zijn, rond die feestdagen 
te vertoeven in de omgeving van de 
stad. Immers het was onmogelijk alle pel
grims te herbergen. Vandaar dat de pel
grims buiten de wallen van de stad in 
het veld gelegerd waren, waar ze des 
avonds ro.nd het vuur de belevenissen 
van de reis zaten te vertellen. Er had 
een ware verbroedering plaats onder 
alle volkeren, maar naast de vele deug
den die op deze wijze werden aange
kweekt, staken ook al spoedig de on
deugden de kop omhoog. Logementhou
ders, herbergiers en winkeliers verkoch
ten hun bedorven waren aan woeker
prijzen en beletten dat graan en wijn in 
de stad werden ingevoerd. 
Uit onze gewesten trokken onafzienbare 
groepen, geleid door hun priesters, naar 
de Heilige Stad en, gezien de primitieve 
toestanden van het verkeerswezen van 
die dagen was het heel gewoon, wan
neer er van de 10 pelgrims maar een 

De installatie die kapitein Mazza ge
bruikte schiet - in letterlijke zin des 
woords - de piloot met het stoeltje 
waaraan hij vastgebonden zit uit het 
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21 Aug.1.30 u. Opening 
St. Paulus-Sportpark ! 

vliegtuig. Het stoeltje is gemonteerd op 
een buis die in de loop van het afschiet
mechanisme past. Als een patroon onder 
in de loop tot ontploffing wordt ge
bracht, worden het stoeltje en de piloot 
met grote snelheid uit het vliegtuig ge
schoten. 
Een kleine sleepparachute en automati
sche "vinnen" zorgen ervoor dat het 
stoeltje een vastgestelde baan volgt. De 
sleepparachute opent tevens de veilig
heidsgordel van de piloot en een rem
parachute welke er voor zorgen moet . 
dat de koorden van de parachute van 
de piloot niet in het stoeltje verward 
raken. De parachute van de piloot wordt 

De intellectuele dienstbode 
door Theo Luysterburg 

1. 

"Dus je blijft erbij. Truus, dat je die 
betrekking tóch aanneemt?" 
,,Natuurlijk". Vastberaden keken de hel
derblauwe og�n en beslist klonk de jon
ge stem. � ,,Natuurlijk. Als mevrouw 
geen "juf" wil hebben, krijgt ze me 'toch, 
dan maar als "dienstbode." 
"Reuzejammer", zei de directrice van de 
Huishoudschool, ,,jij met je diploma's; 
ik had je zo graag beter geplaatst ge
zien. . .  enne, het zal je niet meevallen 
kind, in die positie." 
"Niks erg; ik wil werken en als mevrouw 
alles aan mij overlaat, zal ik haar laten 
zien dat ik het kan." 
Er straalden levensdurf en ·energie uit de 
blauwe meisjesogen, maar toch vroeg de 
directrice nog bezorgd: ,,Wat zegt er je 
moeder van?" 
"0, moeder vindt h�t vreselijk; ze zou 
liever willen dat ik thuis werkte, maar 
dat is onzin; ik kost haar toch veel meer 
dan het dagmeisje dat ze heeft en bo
vendien doe ik thuis niet de ondervin
ding op, die ik nodig heb." 
Toen vroeg het meisje opeens: ,,Moet 
u mijn naam opgeven?"
De directrice knikte.
"Bah, vervelend. Enfin, geef u mijn
tweede voornaam maar op: An Ik wil
liever daar geen Truus heten."
Haar lippen trilden even, maar dadelijk
lachte ze weer.
,,Zo je wilt, kind."

Enkele dagen later zat ze tegenover haar 
nieuwe meesteres. 
,,Je moet hier helemaal zelfstandig zijn, 
maar Dina, die hier vertrekt, omdat ze 
gaat trouwen, blijft nog een maand om 
je in te werken en op de hoogte te 
brengen", vertelde mevrouw welwillend, 
"en dan komt er een tweede meisje bij 
of een werkster." 
Bij Dina in de keuken werd ze verder 
ingelicht: ,,Je bent hier zo vrij als een 
vogel, als je maar zorgt, dat alles in 
orde is. Mevrouw is altijd vriendelijk en 
goed, en als het huishouden maar loopt 
en het eten naar de zin is, bemoeit ze 
zich nergens mee. Van de dokter heb je 
geen last; als je maar niets op zijn 
kamer verplaatst of verlegt." 

Natuurlijk niet," vond Truus. 
"De oudste zoon is meneer Henk; die 
is héél geleerd - zoiets als dokter in de 
oude tale.,i, geloof ik; ik weet het niet 
precies, hoe het heet. Hij geeft les aan 
studenten, zie je, maar hij kijkt gewoon 
over je heen! Hij ziet je niet eens! Ik 
ben hier nu ruim vier jaar, maar geloof 
niet dat hij me kent, als hij me op straat 

tegen komt. Meneer Paul, de tweede, 
is precies andersom - die studeert nog, 
natuurkunde of wiskunde, kan dat?" wei
felde Dina. 
,,Ja", knikte Truus, ,,wis- of natuur
kunde." 
"Nou, die is altijd aan het prutsen en 
timmeren; hij heeft op zolder een "don
kere kamer" gemaakt en licht aangelegd 
en als er wat kapot is, de stofzuiger, of 
het strijkijzer, roep je meneer Paul er 
maar bij; die heeft het zó in orde en is 
altijd even aardig en behulpzaam." 
,,Gemakkelijk is dat", zei Truus. 
,,De jongens noemen hem de sjouwer
man:" 
,,De jongens? Wie zijn dat?" 
"0, meneer Wim, óók nog student, en 
Rudi, in de hoogste klas van 't Gym. 
Meneer Wim die is altijd met de radio 
bezig en komt tóch door z'n examens en 
Rudi is een leuke jongen, maar die gaat 
te veel naar de bios." 
,,En zijn er nog meer?" vroeg Truus. 
"0, alleen Tineke nog, die is vijftien en 
zit al , in de vierde klas van de H.B.S. 
Dat is een schat en je moet me beloven 
goed voor haar te zijn, wanf dat kind 
komt hier veel te kort. 's Avonds is ze 
altijd alleen en ze komt dikwijls voor de 
gezelligheid in de keuken zitten met 
haar huiswerk." 
,,Maar waar is mevrouw dan 's avonds?" 
"Mevrouw zit in ontelbare verenigingen 
en comité's; ze zit in het bestuur van dit 
en in het hoofdbestuur van dát. Als ze 
niet uit is, zit ze op haar kamer te- wer
ken en mag ze niet gestoord worden." 

De volgende morgen liep Truus door het 
vreemde huis in haar blauw-katoenen 
jurk van de Huishoudschool met het 
hagelwitte kraagje. Op de ruime lichte 
gang van de eerste verdieping schakt:lde 
ze de stofzuiger in en rustig bewerkte 
ze de brede fluweelzachte loper. Achter 
een gesloten kamerdeur stampte een 
Samba en de muziek klonk schril door 
het motorgezoem van de stofzuiger. 
Plotseling werd een andere deur open
gerukt, een toornige grijze heer met een 
gouden bril verscheen en een boze stem 
riep: ,,Dát mankeert er nog maar aan!" 
Toen hij het vreemde meisje zag, aardige 
verschijning in haar frisse blauwe jurk 
en glanzend-witte schort, keek hij ver
bijsterd en mompelde: ,,0, pardon, ik 
wist niet ...... " 
,,Ik ben het nieuwe meisje, An Donkers," 
stelde Truus zich voor. 
"0...... ja, ik begrijp.... .. dat u hier 
moet werken, maar . ., .. , die ellendige 
radio; het is om gek te worden," 
De grijze heer verdween. 

huiswaarts ·keerde. En dit laatste is wèl 
een van de redenen geweest, waarom 
men pogingen ging aanwenden om de 
termijn tussen de Jubeljaren alsnog te 
verminderen en zo werd door Paus Ur
banus de zesde voortaan de aflaa:t ver
leend alle 33 jaar (de leeftijd van de 
Goddelijke Zaligmaker). Hij bepaalde 
teve"s dat ook de Basiliek van Maria de 
Meerdere bezocht moest worden. 
Zo is men gekomen tot de vier grote ba
silieken" die nu nog, tijdens het Heilig
Jaar bezocht moeten worden, En nog 
steeds hielden vanuit het verre buiten
land de-klachten aan over de grote moei-

• lijkheden, die aan een Romereis voor
veruit de meesten verbonden waren. En
zo kon vanaf 1390 de Jubilé aflaat ook
verdiend worden in verschillende grote
steden buiten Italië.
Het best gelukte Heilig Jaar is dat van
1450, onder Paus Nicolaas de Vijfde,
een Franciscaan. Ook de kloosterlingen
begaven zich op weg, zich beroepend op
een valse, door velen voor echt ge
houden, bulle van Clemens de zesde,
waarin wonderbare zaken over de Grote
Aflaat werden verhaald. Zelfs kwam het
voor, dat kloosterlingen tegen. de wil van
hun overheid zich op weg begaven naar
Rome, ondanks bedreiging van kerker of
schavot.
De Roomse kronijk verhaalt een droevig
ongeluk dat bij de geweldige toeloop in
dat jaar te Rome geschiedde. Onder het
gedrang van de pelgrims begaf het de
leuning van de Tiberbrug! Tachtig men
sen verdronken en 90 • werden gedood
onder het gedrang, zodat 170 lijken in
de kerk van St. Celsus moesten worden
binnengedragen. D'e Paus zorgde voor
een stichtende begrafenis omdat deze
mensen al pelgrimerend en boetend ge
storven waren.
Gezien de enorme voorbereidingen, die
het moderne Rome thans reeds treft voor
het Heilig Jaar 1950, zullen dergelijke
ongelukken wel tot het verleden blijven
behoren en zullen ze zeker geen reden
zijn, om een bedevaart naar het Heilig
Jaar te doen uitstellen.

tenslotte geopend door· een koord dat
aan het stoeltje vast zit.
EEN GROTE VERLICHTING.
In 1917 tijdens de eerste wereldoorlog,
werd de Engelse textielarbeider Archie
Durrans, op het front in Frankrijk ge
wond door een kogel, die door de lin
kerwang drong en in het hoofd bleef
vastzitten.

1 
a.s. Zondag 2 .30 uur 1 

Brabantla-Juliana l 
' 

.....-

De heelkundigen beschouwden een ope
ratie op dat ogenblik als buitengewoon 
gevaarlijk en toen Durrans gedemobili
i.eerd werd, ging hij weer gewoon aan 
zijn dagelijkse bezigheden. De laatste 
twee jaren werd hij echter voortdurend 
geplaagd met hevige hoofdpijn. Bij een 
geweldig hevige hoestbui kwam plotse
ling de kogel te voorschijn, die hem 32 
jaar in het hoofd had gezeten. 

,,De dokter?" dacht Truus en ze stof
zuigerde weer verder. Geen vijf minuten 
later verscheen de dokter opnieuw, stak 
de gang over, smeet de deur, waarachter 
lustig de radio keih:ird schetterde, en 
raasde: ,,Wil je nou asjeblief dat be
roerde ding eens stopzetten? Ik kan niet 
werken bij dit beestachtig lawaai." 
,,En ik kan zónder dat lawaai niet wer
ken", klonk nadrukkelijk een jonge stem. 
Beneden gekomen, vertelde Truus haar 
avontuur. 
"0 ja", zei Dina, ,,die radio, daar is 
altijd ruzie over; de dokter kan hem 
niet uitstaan." 
"Waarom verbiedt hij het dan kortweg 
niet?" 

"Och, dat helpt immers toch niet. Ze 
laten zich hier niet verbieden, dat zijn 
ze niet gewend; iedereen is hier de 
baas. Als jij maar zorgt, dat jij ook baas 
blijft in je eigen afdeling." 
,,Wat bedoel je?" klonk �et verschrikt .. 
"Wel, dat je stevig vasthoudt aan de 
etensuren en aan de regel van het huis
houden." 
,.Hoe moet ik dat dan doen?" 
"O", - het klonk gedecideerd, - ,,door 
precies op tijd op te doen en nooit iets 
op te warmen, of nóg eens op te die
nen, iils ze te laat • komen. Mevrouw 
heeft me die raad gegeven, toen ik hier 
kwam; zijzelf is altoos op tijd en als ze 
niet thuis komt eten, belt ze op. De 
dokter en meneer Henk houden ook 
van regel, maar de jongens zullen het 
wel proberen! Geef er niet aan toe, 
hoor, of je krijgt een ongeregelde troep 
en je bent nooit klaar." 0 

Verbaast luisterde Truus naar die wijze 
en practische raadgevingen. 
,,Ik weet niet, of ik dat wel zal kunnen," 
twijfelde ze. 
"Je moet het leren, kind," klonk het 
w_aarscht�;vend, ,,anders houd je het hier
met vol. 

Drie maanden later had Truus het ge
leerd en ze had nog veel meer geleerd: 
,,Ik heb een 7 voor mijn Franse repeti
tie", verkondigde Tineke blij, terwijl de 
familie aan tafel zat; ,,dat komt omdat 
An me zo heerlijk geholpen heeft." 
,,Maar meiske, dat kun je toch wel al
leen?" was mevrouw's verschrikte vraag. 
,,Jawel, mama", deed Tineke luchtig, 
"maar Frans is zei naar en het gaat veel 
prettiger en veel beter met An- samen." 
"Maar", klonk het opnieuw en nu in 
uiterste verbazing, - ,,kent An dan zo
veel Frans?" 
,,0 ja, en Duits en Engels ook; ze C?Ver• 
hoort me altijd, als ik hèt vraag." 
,,Waarom zou An geen talen kennèn?'' 
vroeg Paul; .,ik denk, dat ze een be� 
hoorlijke opleiding heeft gehad; ze 
maakt een heel beschaafde indruk." 

(Wordt vervolgd). 



THROMBOSE Het stemt altijd tot grote dankbaarheid, wanneer men instaat is iets te vertellen over een onderwerp dat eeuwen lang het zorgenkind is geweest van alle s,Ieneesheren en speciaal van de chirurgen en verloskundigen, maar dat men tenslotte,dank zij jarenlange onderzoekingen, voor een zeer groot deel onder de knie heeft gekregen. Een van die zorgenkinderen is b.v. thrombose. Hoe dikwijls komt het niet voor dat een bedlegerige patiënt die enige dagen te voren geopereerd is of een andere ingreep heeft ondergaan, plotseling 's nachts pijn in zijn kuit krijgt. De volgende morgen ziet het been er wat blauw uit en er is een putje in de weefsels te drukken. De temperatuûr is wat hoger dan te voren en loopt in de komende dagen nog meer op. Ook het oedeem wordt sterker en het be·en neemt daardoor in omvang toe. Zo ontwikkelt zich langzamerhand het volledige beeld van de thrombose. Want er heeft zich in een 
der veneuse bloedvaten van het onderbeen· een stolsel, een thrombus, gevormd. Dit stolsel neemt in omvang toe en sluit het bloedvat af. Bij vrouwen spreekt men wel van "kraambenen". Waarom een dergelijk stolsel bij de ene patiënt wel en bij de andere niet op
treedt is het onderwerp van talloze onderzoekingen geweest en men is tot de conclusie gekomen dat men hierbij de ·samenwerking van verschillende factorenmoet aannemen n.l. : 1 e beschadiging vanhet 1binnenste vliesje van de bloedvat
wand, 2e stoornissen in de bloedcircula
tie, zoals die zo gemakkelijk door langdurige bedrust kunnen optreden, 3e veranderingen van het bloed zelf.Een dergelijke thrombose is niet alleen-een zeer onaangename complicatie maar·zij kan ook zeer ernstige gevolgen hebben hoewel dit, bij goede verpleging,niet absoluut noodzakelijk behoeft te·zijn. Het stolsel, de thrombus zit n.l. inden beginne niet altijd hecht aan debloedvatwand vast, maar kan daarvan'Jos raken, vervolgens naar de long mee·gevoerd worden en daar tot een z.g.longembolie aanleiding geven.De patiënt klaagt dan plotseling over-zeer heftige pijn van het borstvlies
·Gesprek van VanavondDacht U nu goedkoop appels 'en perente kunne,n krijgen . ..... omdat er zo allemachtig veel fruit is?Dacht U nu eens goedkoop appelmoesklaar te kunnen maken en lekkere perente stoven?Dacht U nu, dat het ambtelijk apparaatvoldoende verstand heeft om eens snelte besluiten de ordening op de verkoopvan fruit niet van toepassing te verklaren op afvalfruit?Als U dat dacht, vergiste U zich.Geordend is geordend!En wat geordend is zit zo stevig in hetambtelijk keurslijf, dat met het grootsteverstand geen knoop doorgehakt kan

waardoor het ademhalen haast onmogelijk wordt gemaakt en hij krijgt het ontzettend benauwd. Gelukkig beschikken wij in zulke gevallen over enkele goede middelen die grote verlichting van het lijden kunnen geven n.l. de morphine injectie die de. pijn wegneemt waardoor de benauwdheid langzamerhand afzakt en de injectie met eupaverine welke de vaatkramp opheft. Het vat klemt zich n.l. _om de embolus heen en speciaaldit moet bestreden worden. Het is tebegrijpen dat men door alle jaren heengezocht heeft naar middelen om dezezo ellendige complicatie te voorkomen.Vóór de operatie was men daarom reeds lang gewoon om geneesmiddelen toe te dienen die de bloedcirculatie bevorderen. Tijdens de operatie wijdde men grote aandacht en uiterste zorg aan de positie van de benen van de patiënt ter vermijding van circulatiestoornissen en kneuzingen door druk. Wandinfectie was natuurlijk iets wat in geen geval mocht voorkomen terwijl weefselbeschadiging tot een minimum moest worden beperkt. Na de operatie bevorderde men de bloedsomloop door ademhalingsoefeningen enz. Treedt ondanks al deze voorzorgen, toch een thrombose op dan beschikte men over talrijke andere methoden om te trachten het kwaad tot een minimum te beperken. Een daarvan was b.v. de onder binding van de grote vena van het bovenbeen, al of niet gecombineerd met verwijdering van thrombus. Deze laatstemethode heeft vooral in U.S.A. grotepopulariteit verworven. Maar met dit alles was men er nog niet. Daarom is men naar middelen gaan zoeken die de stolling in de bloedvaten konden tegengaan. Inderdaad heeft men dergelijke stoffen gevonden en ze reeds in talrijke gevallen met succes toegepast, n.l. he
parine en het dicumarine. Het is te begrijpen, dat nu wij, naast de vele andere goede methoden waarover wij reeds beschikten, ook invloed op het gehele stollingsmechanisme kunnen uitoefenen dit een enorme vooruitgang in de bestrijding van de thrombose en de embolie betekent. 
worden. Het afvalfruit móét. naar de veiling. Daar kan het, als er veel aanbieding komt, worden doorgedraaid voor. rotting op de mestvaalten. 

ZOMER Wanneer ge uittrekt: speel dan niet met vuur! Het kan in de natuur heel snel veel vernielen. Maar ook figuurlijk: speel niet met het vuur dat de gaafheid vernielt van onsterfelijke zielen! 
.Met grote vreugde geven wij U kennis van de geboorte onzer dochter 

ELIZE. .Bij het H. Doopsel ontving zij de namen van 
Te koop: een toom zware biggen, waarvan de zeugjes gemerkt voor het Stamboek V.D.L. J. van den Heuvel,Kinderbos 88.

Te koop: een toom beste biggen en 10 jonge kippen bij M. v. d. Steen, Tong�ren 103.Te koop bij M. van der Meijden, Dorpstraat A 105, Esch, een 15 weken drachtige stamboekzeug V.D.L. Elizabeth, Jacoba, Johanna, Henrica, Maria Antoon van Elk Cis van Elk-van Heesch .Boxtel, 17 Augustus 1949. Tijdelijk: St. Lidwina Ziekenhuis, kamer nr. 2. Te koop: prima radio met ultra kortegolf; een spinnewiel, compleet met haspel en klossen. Statiónstraat 26. 
Te koop: Philips Radio met luidspreker; kippenhok 3 x 2 m, geschikt voor duivenkooi; 
50 m kippengaas, 1.80 hoog. Nieuwstraat 26, Boxtel. Te koop: 'n varken, 15 weken drachtig en 4 b_este biggen, gemerkt N.L., bij H. v. d. Pasch, Onrooi 6. 

Biedt zich aan: Net R. K. ·dienstmeisje, voor d. en n. innet R.K. gezin, enige kinderen geen bezwaar. Brieven onder no. 63, bureau van dit blad. Wegens teleurstelling vraagt Mevr. Lathouwers, Bosseweg 52, per 1 September, meisje voor dag of dag en nacht. Te koop: een eerlijke, versgekalfde koe met veel melk bij Frans Knoops, B 9, Liempde. Te koop: een pracht cocker spaniel, zwart, ½ jaar, prijs 
f 22,50. Bevr. Rechterstraat 56. Te koop: Motor 98 cc f 125, Parallelweg 39 N. 
Te koop: 

Dames-Rijwiel 
in prima staat. 

Boascheweg 98. 

MAAT
CORSETTEN v anaf fl. 31.-

BUSTEHOUDERS " fl. 4.95 

Coraotlère Mevr. F. Dit GROOT 
is aanwezig te : 

BOXTEL, p/a G. v. Vuren, Hotel 
.,De Kei", Markt 1, iedere Dinsdag .. 
middag van 2 tot 5 uur .. 

Hierdoor danken wij Mevr. M. J. J. FONT FREIDE- v. NISTELROOY, Rechterstraat 20, voor de van haar ontvangen opleiding, waardoor wij zijn geslaagd voor Coupeuses en Costumières. Voor Coupeuse: M. v. Abelen, Liempde; M. v. d. Sloot, Boxtel; A. v. Uden, Boxtel, M. Valks, Gemonde. Voor Costumière: D. v. Dinther, Gemonde; L. Dortmans, Boxtel; Tini van Hal, Boxtel, Tini van Hal, Tongeren; R. Hoezen, Gemonde; J. Kerkhof, Boxtel, M. Leijten,Boxtel; P. v. d. Maren, Boxtel, C. v. d. Pasch, Boxtel;C. Peijnenburg, Kleinderliempde 1 M. Rietdiik, Boxtel;C. v. d. Sande, Esch; L. v. d. Sande, Boxtel, M. v. d. Sande, Gemonde I Th. Timmermans, Boxtel.
Te koop gevraagd: 

Y.APVERGUNNING De verkoop kan geschieden zonder in strijd te komen met de Drankwet. - Aanbiedingen met vermelding van gevraagd bedrag onder No. 17, bureau van dit blad. 
GEMEENTE BOXTEL 

Tijdelijke af sluiting voor het verkeer 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL 

maken bekend dat zij in verband met de aldaar te houden weekmarkten op de Vrijdagen 19 en 26 Augustus 1949, de Molenstraat op deze dagen voor de uren vallende tussen 8.00 uur en 15.00 uur gesloten verklaren voor iedere vorm van verkeer met uitzondering van voetgangersverkeer. BOXTEL, 16 Augustus 1949. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT.De Secretaris, J. P. C. VAN DEN HOUT. 
Bezoekt tijdens de Kermisdagen 

r de Paling- en 

Vis ..... van VOS 
Alle Vissoorten weer voorradig 

Stationstr. 44 - Tel. 527 

e Do meest luxe 
Do meest moderne 

De meest gesorteerde 
SPECIAALZAAK IN PARFUMERIEtN 

Parfumerie M. J. VAN DEN BROEK 
BREUKELSESTRAAT 34. 

Lllllfllll111IIIIIUllllll1 1!llllllt!lllll111111/lllllllll11111111111lll1flllll 11lllll111IUllllll1tllllll1Ulll,IIHIJ1111Ult1IIJl!lllll11!111 � � 
� � 

BOEKHANDEL TIEL EN 
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Stationstraat 28 Wij leveren al Ie voorkomende 
school- en studieboeken voor a l le inrichtinge n  van o n d e rwijs aan de door de uitgevers vastgeste lde prijzen.
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Koopt voor uw kermisgeld een 

FOTOs:TOESTEL 
U hebt er jaren lang genot van Wij leveren ze u onder volle garantie 

Do gehele kermisweek is ons atelier geopend van 
9 tot 6 uur, OOK ZONDAG 21 Augustus 

Foto-Atelier JA NSS E N, • B OXT E L. 

. 

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

KER-MIS BOXTEL 
op 21 • 22 • 23 en 24 Augustus 1949. 

ut Calé 
17\ • C -,.-� ... ,.,_,.,1.,1" ,,ve � 

BIJ JOH. VAN RUN 

Groot Stemmings-Orkest 
Te koop een 15-weken dragend stamboekvarken V.D.L. H. v. d. Loo, Nieuwstraat 71.Te koop: 2 kalfvaarzen. Aantelling begin September, bij 
J. v. d. Heijden, Langen
berg 21.

Te koop bij W. de Bresser, Langenberg 16, een roodbonte kalfvaars, aantelling 6 September. M. H. HOYNGTANDARTS• BOXTEL En 

Afwezig 

onder leiding van J. M. v. d. AKKER 

Nederlands grootste 

Ra dio-J azf-Zamba-Acco rd eon Orgel Gevraagd: een meisje voor Te koop: een toom zware big- dag of dag en nacht. Adres gen. Dobbelsteen, Tongeren 61 bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: mooie haard met Te koop: een toom biggen. vloer en achterplaat. Zand- Th. v. Krieken, Kleinder-vliet 10. liempde 5a. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •: Tot ons genoegen kunnen wij U mededelen, dat onze : : Ouders : 
: HUQERTUS AUGUSTINUS v. GRIENSVEN : • •• en •• • 
: ADRIANA JOHANNA v. CRIENSVEN-v. OERLE :: op 29 Augustus a.s. hun Gouden Huwelijksfeest : : hopen te vieren. . : 
• 

h 
• : De plee tige H. Mis van dankbaarheid zal worden : : opgedragen om half elf in de Parochiekerk van St. : : Petrus te Boxtel. _ : : Gelegenheid tot feliciteren van 1-2.30 uur : 

Î in Hotel v. d. Ven, Markt, Boxtel. : 
: Hun kinderen en kleinkinderen. :• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

van 22 Aug. - 6 Sept.

Spreekuren voor apoedgevallen: 

Maandag 22 Aug. ! " 29 Aug. 's avond,,, 5 Sept. 
D d d 23 A 

7.30,8.30 on er . ug. ,, 1 Sept . 
Modevakschool In September beginnen weer nieuwe cursusaen OPLEIDING: naaien voor huishoudelijk 

gebruik, linierie, costumière,coupeuse en lerares in het 
modevakLeerlingen kunnen zich op• geven vóór 1 September a.s. 

L. Ye rl o u w-Yerhagen
Frans Staelstraat 8 

Wie met kermis lekkere Sigaren en Sigaretten wil roken 
Moet niet vergeten bij Bert van den Braak binnen te lopen. 

Baroniestraat 73 • Telefoon 450 

Gezellig Zitje Vlugge bediening 
1 e �las Consumpties 

Aanbev. Joh. van Run, Boxtel 

. 

,1��.rt;mt • ·.. A .vm•1:i�ll

Met de Kermis alle soorten 

Meel Koekjes 
Bier 
Limonade 
Wijnen 
Versnaperingen 
Levensmiddelen 
Rookartikelen 

Bloem 

Granen 

OOK EIERV RZAMELAAR 

JAC. VAN SON, Lennisheuvel 29 

'n Advertentie 

boekt succes! 

kunt U uw 

Dubbeltjespot 
nergens beter besteden dan 

Inde Ooievaar 
door te profiteren 

van onderstaande 

Kermis-aanbiedingen. 1
Links geweven dameskousen . 2,47 

6,25 . Handgeschilderde hoofddoeken 
Gebl. Lavable zijde, per meter 
Pracht vierkante kraag 

• Transparant plastic regenmantel

2,45 
3,95 
9,75 

i( 

Kamgaren sportpantalons 
Heren regenjassen . 
Heren tweedjas, zuiver wol 
Zelfbinders, iets aparts 

17,85. 
. 23,25 
. 54,00 

Percal overhemden m. 2 boorden 
1,75 
7,95 

* 

Jongensblouses 
Jongenssportkousen 
Khaki sportbroeken 

. . 3,90 
1,95 
5,15 

* 

Haarlint, effen en Schots 
geruit, per meter 0,98 

Skisokjes, diverse kleuren,· vanaf 0,98 
Leuke ruitstof voor kinderjurken 2,45 

* per meter 
Glasgordijnstof, 20 soorten, 

vanaf 1,16 
Overgordijnstof, 80 soorten 

vanaf 3,38 
Cocostapijt, 100 cm breed 

8,64 en 7,38 
Vast tapijt, fabr. Verto 6,90 en 5,75 

* 

Gestikte dekens, vanaf 
Kampeerdekens, 

zware wollen kwaliteit 
Wollen dekens 190 x 230 fant. 
2-persoons kapok bedstel,
met peluw en 2 kussens

compleet 

* 

16,90 

8,50 
16,90 

69,00 

4 clubfauteuils met grote ronde 
salontafel, prima gestoffeerd 345,00 
Eiken O.F. Huiskamerameu-
blement met dressoir en schuif-
tafel . 345,00 

* 

Tafelkleden, damast dessins 
Wollen tafelkleed 
Kapstokkleed 100 x 150 
Pluche tafelkleed 

. 8,55 
14,90 

. 10,95 

. 19,75 

Ziet onze speciale étalages 
en bezoekt onze magazijnen 

De gehele week 

iedere dag geopend 

van 9 tot 6 uur. 

�- êll.P.u.á.l3oomon.l: 
�TATION&T�AAT .43 
�*$'--) 

&OXTE 

. . . . . . . . 

1 1 



MODEVAKSCHOOL Boxtel � Rechterstraat 20 • Ielefoon 45i 
Dames en Meisjes. 

Leert nu zelf Uw kleding maken en ver• 
maken, U zult eens zien hoe gemakkelijken hoe fijn 't is steeds voordelig en goedgekleed 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 stof• versieren is dus: 
M. J. J, FONT FREIDE-v. NISTELROOIJLerares•Coupeuse. Rechtersti:aat20,Boxtel.

Naar Roermond 

0. L Vrouw in 't Zand
PerAutobusop27 Augustus 

Prijs retour: f 3,00 
Plaats bespreken: 

Garage DE MOL, Boxtel 
Telefoon 336 

Ad verteert in : 

Brabanfs 

Centrum! 

Besteed Uw geld nuttig 

Het mooiste kermiscadeau kiest U 1 

uit onze schitterende collectie! 
In elke prijsklasse iets bijzonders. 

Onze étalages geven U een idée van 

de grote keuze. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Bosscheweg 10 

HUISMOEDERS zoekt 

voor vlees Uw voordeel ! 

J. BUDDEMEIJERopent heden V r ij d a g 9 u u r zijn 
Paardenslagerij Markt 23. Prijzen de helft lager dan die van rundvlees en 150 gram vlees per bon. 
Bestell ingen kunnen ook t e  1 e f o ni sch worden opgegeven nr. 453 en worden zonder prijsverhoging thuisbezorgd. . Ook het adres voor alle soorten 

gesneden vleeswaren. 

en koopt een: r Kermis • Schouwburg "De Ark"l Radio , Stofzuiger, 
�

TAP V E R B O  D . . . . .  

1
• - - - - - ,_.. - - ■Op kermis-Maandag -Dinsdag en -Woensdag Lampe k ap of Kro on. Vanaf Zaterdag 20 Augustus 1zal "DE KLEINE KOMEDIE" uit 's-Hertogenbosch f"i h t 

-. 
Th J Il B " W OPVOEREN . 

opgoem
o
akkkewl1i;k

a
e sbmeta

a
l1·cn hgsicnon

e
ds 1·t1·e. 

J,,,O_C appen " e O y oys I tot en met oensdag 24Augustus 1, gedurende de kermisdagen 'n lustig stukje 
"Achter de wolken schiinttöch de zon ... " A. Adelaars 

kermismuziek uit hun instrumentarium. 1 Speciale Kermisreclame 1 
1 

Toneelspel 1n 3 bedr1Jven Café M. v. d. Meyden 
EEN SPEL MET EEN LACH EN EEN TRAAN Erkend Installateur, Boxtel EINDHOVENSEWEG s I op onze 1 �==========�=====================:1 Dames::, Heren:: Regie en hoofdrol JO VAN ERP 11 ' 1 en Kinderconfectie:: 1 

'Vindt U dit 
I af delingen. 1 Prijzen der plaatsen: le Rang f 1.50 2e Rang f 1.-

Overal enorm succes Schitterende pers-beoordelingen 
Plaatsbespreken 

maf a.s. Zondag en verder elke dag van 12 - 1 uur. 

'tAnAec--- Kermis 1949

brengt Kermisvr eugde
Vanaf 18 tot 24 AUGUSTUS 

G RAT I S tractatie voor uw kinderen. 
Bij aankoop voor f 1, - aan alle soorten levensmiddelen 
een grote zuurstok GRATIS 

(uitsluitend contant - statiegeld uitgesloten) 
1 Wij bieden U tijdens de Kermis: 

LIMONADE GAZEUSE per 2 flessen f 0,25 (inh. 285 cl); BOERENJONGENS p. I. pot f 3,25 ; SCHILLETJE f 2,95; ADVOCAAT f 3,40 - f 4,05; CHERRY BRANDY f 2,95; LIMONADESIROOP f 1,00 - f 1,30 en f 1,74 - 1,69, Ranja en Rojo. BORRELTJE ROOD zeer fijn f 2,25 en SIROOP van f 1, - , samen f 3,25 ................................. NU VOOR f 2,50.GROTE FLESSEN BIER 35 en 29 cent. 
BIJ iedere fles Likeur boven f 2.00 

150 gram fijne koekjes GRATIS 
Volop Slagroom, fijn gekoeld. Roomboter f 1,07 p. 250 gr. Fijnste Kaas 22 et. p. 100 gr. Prima belegen Kaas 25 et. per 100 gr. Fijnste Vleeswaren, prima gekoeld. 

�n @oFf!iehe �uishametts 
f!ebben htij 'n gttoFe sottFetting en sFeehs 

nieuhte moh�lfon. 
Bovenstaande kamer bestaande uit: 

DRESSOIR 200 cm - TUIMELT AFEL 
2 FAUTEUILS - 4 STOELEN 

KOST COMPLEET 975,•

:1 J. Wittween Wonût(lincidttinq, 
BOXTEL 

Deze reclame is niet op de route, alleen in de winkel. _________________________ _ 1 
t ,4 __ IJ.. C. de Jong-van Kempen

�ec v. Hornstraat 12, Boxtel 
Tijclens de Kermisdagen geopend tot 12 uur. 

KERMIS! KERMIS! 

Voor gerookte Paling 
en Pietermannen 

-��- naar VOS Stationstr,44, Tel, 527

LJ kunt nu Uw boekenvoorraad zeer 
goedkoop met enige interessante 
boeken aanvullen. 

Wij ruimen een grote hoeveelheid
boekwerken op met 50 °/o korting

* U kunt deze geheel vrijblijvend
komen bezichtigen in onze winkel

( 

WEGENS VACANTIE 
zal onze drukkerij en winkel 

_Gesloten zijn van Maandag 22 Augustus t.m. Zaterdag 27 Augustus.
Alleen spoedeisend familie- 1 drukwerk kan gemaakt worden 

Firma J. P. Tielen, Boxtel 

N.V. ORGANON

TE BOXTEL 

NETTE MEISJES 
voor verpakkingswerkzaamheden. 

Aanmelden aan de f�briek Lennisheuvel te Boxtel 

Koopt Uw Philips Radio bij VAN BOXTEL 
in prijzen van f 1 05.- 155.- 1 60.- 1 95.- 210.-230.- 260.- 345.- 395.- 540.- 580.-

0 E ZAAK met de bekende Philips Service

BOSSCHEWEG 17 - BOXTEL - TELEFOON 479 

1 Aan elke Se koper of koopst�r, op boven� 1 vermelde afdelingen geven wij gedurende 1 deze dagen als 1. 
1 speciale attractie 1 
: 15 % korting : 
1 :J. J. Wittween' s 1 
1 'lllanufactuwt= en Co.nfediekd.cijf

I 
Rechterstraat 18 � BOX�EL

1 
1 

■--------■
Heden Vrijdagmiddig 4 uur

OPE NI NG van het
SIGAREN- EN SIGARETTENMAGAZIJN

,,SVLPHIDE" 
De bekende merken sigaren, Virginia sigaretten, shag, tabak en verder alle roken benodigdheden. 
( Wij nodigen U beleefd uit tot een bezoek.) 

E. VERHOEVEN " Stationstr. 60

KOOPT VOOR UW KERMISGELD: 
'n Horloge of 'n Sieraad in Goud of Zilver 

Wij leveren het U 
F. P. v. Langen, Stationstraat 62

Horl oger - Optiek - Goud en Zilver 
Ziet Etalage 

EDAH 
KERMIS in BOXTEL 
VOOR IEDER DIE KOMT WINKELEN 

, ROZIJNEN 
ZONDER PIT 

EEN KOELE DRONK OP WARME DAGEN 

Florida Limonade Gazeuse Donker bier "Oud Bruin" 
__________________ !.__ _________________________ per fle, . 14 et. per fles • 21, 29 et. 

ZO IS DE SPAARPOT GAUW VOL! 
Steeds meer extra-zegels - steeds meer guldens terug. 

1 fl. LIMONADE• SIROOP f 1.00 en f .1.30 met 10 Sparz:e�els extra 
2 50 gr. KOEK J ES voor . . . . . f 0.60 �et 15 Spar:zegels extra 

(keuze uit tien verschillende soorten). 

1 gr. pak CUSTARD (400 gr.) voor 52 et. 
met 10 Spar:zegels extra 

Florida Grape fruit per fles . 17 et. 

Florida Limonade Siroop per fles 65, 89,105 et.

Vruchten Limonade Siroop per fles • 145, 180 et.

BOXTEL 

Pilsener Bier 
per fles . 25, 35 et.

Voor een gezellige avond: 
Schilletje Voorburg, 

f l 95Cherry Brandy • 

Bosscbeweg 13 

ZORGT VOOR U 1 

1 1 __ ___J 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD BOXTEL EN 

Prinses Wilhelmina 
OP PALEIS "HEI LOO" 

In een vleugel van het paleis Het Loo, 
dat daar zo machtig ligt tussen de hoog 
oprijzende beuken en wijde gazons, 
woont Prinses Wilhelmina, die er op 31 
Augustus a.s. Haar negen en zestigste 
verjaardag zal vieren. Zij leeft er terug
getrokken uit de maalstroom van de we
reld, waarin Zij vijftig jaren lang een 
belangrijke en vooraanstaande positie 
heeft bekleed. Teruggetrokken leeh Zij 
daar, maar zeker niet vergeten door het 
volk, dat Zij met liefde en toewijding 
heeft geleid en Haar spontaan de ere
naam heeft gegeven van Moeder des 
Lands. 
Prinses Wilhelmina heeft met Haar 
troonsafstand zich werkelijk geheel uit 
het openbare leven teruggetrokken. Zij 
heeft niet gewild, dat Haar dochter Ju
liana het eigen inzicht op sommig terrein 
nog zou moeten richten naar de opvat
tingen van Haar Moeder en tegelijk er 
naar gestreefd zich te kunnen losmaken 
van de talloze verplichtingen, die de 
draagster van de kroon nu eenmaal heeft 
te vervullen. 
Zij heeft - na vijftig jaren regeren -
een weg kunnen betreden, die voor dui
zenden van Haar vroegere onderdanen 
veel gemakkelijker werd ontsloten: na
melijk Haar eigen leven te leiden, enge
bonden aan ongeschreven wetten van 
étiquette en hoge positie. 
De uitgestrekte domeinen en particulie
re bezittingen van H. K. H., welke rond 
het paleis Het Loo liggen en gezamen
lijk een oppervlakte van 11.000 ha be
slaan (uniek in ons land en goeddeels 
tot één geheel verbonden door bemoei
ingen van wijlen Z. K. H. Prins Hendrik) 
geven de rustende vorstin goede gele
genheid om tot zichzelf te komen. Zij is 
altijd een liefhebster geweest van de on
gerepte natuur en de grote domeinge
bieden, waar men uren kan rondrijden 
zonder door vreemde ogen te worden 
gezien. 

HIER SCHILDERT ZIJ. 
Veelal komt het voor, dat de Prinses met 
Haar schildersezel hier een rustig plekje 
zoekt om het landschap met penseel en 
verf op het linnen vast te leggen. 
En mocht Zij er al mensen ontmoeten, 
dan is het wellicht een dochter van bos
wachter Kersten, of de zoon van boer 
Van Laar; kinderen van het land waar
van Zij de hoge vrouwe is. Want met de 
bewoners van de domeingebieden staat 
Prinses Wilhelmina op uitstekende voet. 
Zeer velen ervan kent Zij persoonlijk 
en Haar uitstekend geheugen voor ge
zichten doet Haar er niet licht een ver
geten. 
Deze mensen hebben overigens ook ont
zettend veel aan Haar te danken. Voor 
hen was Zij niet alleen vijftig jaren lang 
koningin

/ 
doch bovendien leeft 2ij als 

werkgee ster belangstellend mee met 
vele aangelegenheden van persoonlijke 
of zakelijke aard. 
Hoe groot de sympathie van het perso
neel van het paleis en de bewoners van 
de domeingebieden voor onze rustende 

landsvrouwe is, bleek overigens wel uit 
de spontane hulde, welke zij op 11 Sep
tember van vorig jaar aan H. K. H. 
hebben gebracht. 
Prinses Wilhelmina richt Haar aandacht 
ook sterk op Haar persoonlijk godsdien
stig leven en gevoelt een krachtige 
drang het geluk hiervan ook aan ande
ren deelachtig te doen worden. De Paas
boodschap en de Pinksterboodschap, wel
ke Zij via de aether aan de wereld van 
radioluisteraars deed toekomen,- spraken 
hierover wel duidelijke taal. 
Het sociale werk in het kader van de 
kerk waartoe Zii behoort, heeft in ver
band hiermede dan ook Haar warme be
langstelling. En omdat onze vroegere 
koningin zich thans echt burgeres van 
Haar woonplaats Apeldoorn voelt, ziet 
de diaconie van deze gemeente zich me
nigmaal financieel gesteund in de plan
nen, welke zij ontwikkelt. 
Ook de hulpverlening aan Haar vroegere 
onderdanen, die door de laatste oorlo!:( 
in moeilijke omstandigheden kwamen te 
verkeren, mag zich verheugen'' in de in
teresse van Prinses W'ilhelmina. De 
Stichting 1940-'45 kan er van meepra
ten, evenals tientallen boeren uit Noord
Limburg en elders, die na de oorlog hun 
varkenshokken weer gevuld zagen met 
krulstaarten, die afkomstig waren van 
de koninklijke boerderij, welke in het 
park van Het Loo ligt. 
In de zwaar geteisterde provincie Zee
land, waar Prinses Wilhelmina graag 
komt (Zij bracht er nog vorig jaar een 
officiëel bezoek ná de troonsafstand) 
hebben het zwaar beschadigde Zeeuws
Vlaanderen en het herwonnen Walche
ren veel aan de persoonlijke hulp van 
onze vroegere vorstin te danken. 
Natuurlijk kan ook Haar steun niet 
voorzien in de geweldige noden die be
staan, doch de geste op zichzelf is wel
licht vele anderen ten voorbeeld geweest. 

EN GROOTMOEDER ... 

Het is rustig rond het paleis Het Loo. 
Wij schreven het reeds. Zelfs Prinses 
Wilhelmina, die zo gesteld is op deze 
weldadige stilte, maakt zich er wel eens 
van los. Zij rijdt dan in een onopvallen
de auto weg van Haar witte woning naar 
een ander wit paleis, nl. dat te Soest
dijk. ..... Daar klinken luide kinderstem
men op, wanneer grootmoeder op visite 
komt. En vooral op een verjaardag com
pleteert Zij er dikwijls de huiselijke 
kring. 
Maar na een paar dagen keert Ze dan 
weer terug naar het eigen huis, waar de 
sfeer zo vertrouwd is, de bedienden wel
bekend, de omgeving wijd en nodend 
tot geregeld bezoek, het landvolk goed
moedig en vriendelijk. 
Haar fiere dochter voert de teugels van 
het staatsbeleid. Daarom kan Prinses 
Wilhelmina vrij genieten van de Haar 
toekomende rust na vijftig jaren regeren. 
Op het eerste jaar van deze periode kan 
Zij thans gelukkig met genoegen en 
dankbaarheid terugzien. 

Het St. Paulus::Sportpark 
ingezegend en geopend 

ERE WIEN ERE TOEKOMT. richt. Moge het Uw club wel gaan onder 
Waar "Boxtel" zich 'zo lang voor be- de geestelijke leiding van Pastoor Van 
ijverd heeft, is Zondag gebeurd: het St. Besouw en Kapelaan Dam en en onder 
Paulus-SportP,ark, waarvan de aanleg met de voetbal-technische leiding van trai-
recht een unieke prestatie genoemd mag ner Van Run. Zo zij het!", aldus eindig-
worden, werd ingezegend en geopend. de de heer v. d. Meer zijn inleidende 
En - kon en mocht het anders;, - bij woorden. 
deze openingsplechtigheden werd als Jo- UNIEK IN HET BOXTELSE 
gisch gevolg van de vele loftuitingen ook GEMEENSCHAPSLEVEN. 
nog eens degelijk de loftrompet gestoken 
over het "prijzenswaardige particuliere 
initiatief", zoals het gepresteerde ge
noemd werd door Burgemeester Drs. M. 
A. M. van Helvoort, op wiens stramien
nog vele sprekers voortborduurden. Vele
sprekers, die veel bewondèrende en
waarderende woorden spraken, welke
alle weerklank vonden bij de bezoe
kers, die niet nalieten om in hun onuit
gesproken respect de ere-wimpel te halen 
voor hen, die dit schoons met een mini
mum aan onkosten hadden gewrocht. 

INZEGENING. 
Begunstigd door ideaal zomerweer zette 
de R. K. Gildenbondsharmonie het pro
gramma in met een muzikale wandeling 
naar het sportpark, waar om half twee 
de inzegening door de Zeer Eerw. Heer 
Pastoor Van Besouw plaats von�. Na 
deze korte plechtigheid hield de heer 
v. d. Meer, namens het ere-comité, 'n in
leidende toespraak, waarin hij bij de ver
welkoming van de vele belangstellenden
meende te mogen concluderen, dat er
onder hen een grote bewondering heers
te voor de prestatie van de R.K.S.V.
,,Boxtel". Uitgaande van deze veronder
stelling gaf hij nog eens in het kort het
wordingsproces van dit vernieuwde
sportpark weer, waarbij hij ter illustratie
een frappant staaltje van de clubliefde,
die dit alles "gedragen" had, aanhaalde.
,,Moge Uw club bezield zijn met dezelf
de geest, als waarmee dit alles werd ver-

Hierna sprak Burgemeester Drs. M. A. 
M. van Helvoort het openingswoord,
waarin hij zei gaarne aan de uitnodiging 
daartoe voldaan te hebben, omdat het 
hier iets zeer bijzonders, dat op zeer bij
zondere wijze verricht was, betrof. Voor 
Boxtel zelfs zó iets bijzonders, dat de 
Keistamper erbij vertegenwoordigd had 

moeten zijn, want, zo zei de burgemees
ter, het is mode geworden, om maar al 
te gemakkelijk een beroep te doen op. 
de overheidsklasse, waar het in wezen 
toch moest gebeuren via het particulier 
initiatief,· dat hier bewezen heeft tot veel 
in staat te zijn. Spreker durfde althans te 
verklaren, dat deze prestatie waard was 
om "uniek in het Boxtelse gemeenschaps
leven" genoemd te worden. 
"Moge dit werk de basis vormen van 
een prachtige ontwikkeling van de 
R.K.S.V. ,,Boxtel", niet alleen voor de 
prèstaties, maar meer nog omwille van 
het edele genoegen en äe karaktervor
ming, die in de goede sportbeoefening 
gelegen zijn". Met deze wens eindigde 
de burgemeester zijn openingswoord, 
waarmee hij het St. Paulus-Sportpark 
voor geopend verklaarde. 
Terwijl de zon in het koper en het nik
kel van de instrumenten der "Bonds" 
gouden en �ilveren vonken spatte, klonk 
even later plechtstatig het Wilhelmus 
over het geopende sportpark. 

R. K.!!! 

De geestelijke adviseur der vereniging, 

de Weleerw. Heer Kapelaan A. Damen, 
die hierna het woord nam, sloot zich 
aan bij de waarderende woorden der' 
vorige sprekers, doch wilde nog even spe
ciaal de nadruk leggen op het grote aan
deel, dat het bestuur in dit werk had 
gehad en hoezeer dit initiatief weer een 
bewijs was van de grote activiteit, die 
er in het werk voor de vereniging 
steeds aan de dag is gelegd. En 
nu zijn woorden toch in de sfeer van 
de leidende zorg voor "Boxtel" waren 
getrokken, wilde hij ook nog eens met 
klem verzoeken aan de naam en de kleu
ren der vereniging toch steeds het prae
dicaat R.K. te blijven koppelen, door een 
katholiek gedrag in de vereniging en 
daarbuiten. Dat zou de schoonste dank 
zijn, die de leden aan het bestuur kon
den brengen. 

NOG MEER LOF . .. .
,,Een andere Boxtel sportieve hoogmo
gendheid, wiens "elf" toch geduchte 
tegenstanders zijn", noemde de heer v. 
d. Meer de volgende spreker: de heer·
v. d. Krabben, voorzitter van de zuster
vereniging ODC, die "Boxtel" in harte
lijke bewoordingen geluk wenste _ met
deze prachtige prestatie en de Rooctwit
ters ook voor de toekomst de beste wen
sen meegaf.
Namens de R.K.S.V. Brabantia sprak de
heer v. d. Grinten, die zijn bewondering
uitsprak over de zeldzame clubgeest, die
"Boxtel" tot zo'n kracht-prestatie had
weten op te voeren. Hij bood een fraaie
schemerlamp voor de bestuurskamer aan.
Ook als nationaal voorzitter van de Ne
derlandse Katholieke Sportbond felici
teerde hij "Boxtel" met het nieuwe
sportpark.
Namens de "Boxtelaren-van-voorheen"
sprak de heer Sannen, die in gezelschap
van de oud-internationaal Jef van Run

was, nog enkele waarderende woorden, 
waarbij hij de verbeteringen roemde, die 
sinds hun tijd waren aangebracht, doch 
waarbij hij tevens de wens uitte, dat het 
enige verlies, dat geleden was, spoedig 
hersteld zou zijn, n.l. het tweede-klasse
schap. 
De praesès van "Boxtel" de heer Van 
Hamond, richtte hierna een woord van 
dank tot de geestelijke en wereldlijke 
overheid. de verschillende Boxtelse fir
ma's en de leden en supporters van 
.,Boxtel" die ieder op eigen manier had
den bijgedragen tot wat die dag ieders 
respect afdwong: het St. Paulus-Sport
park, dat in nog grotere luister dan 
voorheen glorieerde onder de loffelijke 
woorden, die op deze stralende zomerse 
Zondagmiddag uit de speakers schalden. 

,,Boxtels K wartierke'' 
Nou ben ik heus niet nieuwsgierig. 
Waarachies niet! Maar is er ergens wat 
te zien of te beleven, dan mag ik graag 
met m'n neus vooraan staan. 
Kost evenveel en je ziet alles goed. 
Wat jij! 
Maar overigens kan 'k toch beslist niet 
zeggen, da'k nieuwsgierig ben. Helemaal 
niet. Alleen mag ik graag alles weten. 
Wat zeg je? 0 ja, zó zijn er meer. In
derdaad! 
En zo zou ik wel eens dolgraag willen 
weten, of u er al achter bent gekomen, 
wie die van Puffelens nou eigenlijk zijn. 
Of hebt u zo helemaal nog niet er 'ns 
rondgeneusd bij u in de buurt? 
Haha! Maak dat nou jullie poes wijs! 
Net of ik jullie niet ken. Net of ik niet 
weet, dat jullie stuk voor stuk: ..... En
fin, schluss! 
Dus nog niet gevonden? Dan zal 'k je 
nog een eindje wijer op scheut helpen. 
Zo-alles-bij-mekaar hebt u natuurlijk 
langzamerhand de indruk gekregen, dat 
het bij de van Puffelens een rauw boel
tje is. Helaas! 'k Kan er ook niets aan 
doen, maar uw indruk klopt zeer nauw
keurig met de trieste werkelijkheid. 't Is 
er rauw .. Erg rauw! 
Begrijp me goed, hoor: de spulletjes zijn 
er keurig in orde. Mag je zien! Moeder 
.en de meiskes netjes in de kleer. Va
der en de jongens ook. Maar zetten die 
lui hun mondje open, dan schik je. Zó 
plat! Zó ordinair! Zó op-het-vloekerige
af ! Zitten ze gewoon met elkaar te pra
ten, (,,heel gewóón !") dan zou je als 
buitenstaander beslist denken, dat ze on
der mekaar de grootste ruzie hebben. 
"St ...... , verr ...... Ben je be ...... !" En 
meer van dat fraaie. Allemaal van die 
woorden, die je in een mooi gezin niet 
hoort. Nooit hoort! En mocht het al eens 
een keertje voorvallen, dat de kleine 
hummel zo'n straatwoord in huis brengt, 
dan hebben vader en moeder hem dat 
in de kortste keren afgeleerd. 
Maar ja, bij de van Puffelens gaat dat 
ánders. Daar gebruiken vader en moe
der zélf dergelijke woorden. Alles wat 
ze zeggen, komt er even rauw uit. 
Geen wonder dus dat ze nu in een rauw 
boeltje zitten. 
In het geheel zijn ze met acht kinderen. 
Over de vijf jongsten heb ik al het een 
en ander verteld. Die waren destijds op 

de jeugdbeweging. 
Behalve die vijf zijn er nog drie ande
ren. Veel omver. Twee er van staan op 
trouwen. En die derde vrijt al op z'n 
best. Zal ik heus niets van zeggen, want 
zo iets komt met de jaren. En als die 
jaren er eenmaal zijn ...... ala dan maar 1 
Vader en moeder meegerekend zijn ze 
dus met tienen. Nou geef ik jou te 
raden, wie of daar thuis de baas is? 
Wat zeg je? Vader van Puffelen? 
Dan weet je er niks van! 
'k Zal de vraag anders stellen om het je 
makkelijker te maken. Anders . raad je 
het nooit. 1 
Nou moet /ïj mij eens vertellen, hoeveel
"Bazen" o er bij de van Puffelens 
regeren? 
Wat? haha! Moet je hèm horen. ,,!:en" 
zegt-ie. 
Je zit er weer neffen, man. Glad er 
neffen! 
Wil ik het eens zeggen? Er zijn er wel
geteld acht. Zegge en schrijve acht men
sen en mens-,,jes" die er de lakens uit
delen! 
Opnoemen? Daar gaat-ie. 'k Begin on
deraan. Rien, Trees, Fransje, Toos, Jos, 
Miet, Harry en Antoon. 
Natuurlijk heb je dan nog Moeder van 
Puffelen. Die kookt het eten. 
En Vader van Puffelen. 
Die werkt voor de kost. 
Meer hoeven die twee ·niet te doen. 
Krijgen ze gewoon geen kans voor. 
Die andere acht regeren! 
Sterk, he? Ja, hoe is zo iets mogelijk, 
zou je zeggen. 
0, heel best te begrijpen, hoor. 
Kijk, zoiets ontstaat natuurlijk niet in
eens. Zoiets gebeurt niet volgens af
spraak. Nee, zoiets groeit met de jaren. 
Langzaam en gestaag schiet het op. Elke 
dag een beetje. En op een gegeven ogen
blik ontdek je, dat het zo gegroeid is. 
Maar dan is het te laat! Net a� een 
boer die het onkruid niet wegwiecff'•van 
z'n veld. Dat onkruid schiet hoger en 
hoger. En straks staat die boer voor een 
rommel-veld. 
Zo is dat nou in de loop van de jaren 
bij de van Puffelens ook gegaan. 
Rien wilde graag voetballen. Vader zei: 
,,Nee, éérst huiswerk maken, dán voet
ballen!" Maar Moeder zei tegen Vader 
(waar Rien bij stond!) ,,Ach, laat hem 
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OMGEVING 

'N WEDSTRIJD MET LERING ..... 

Onderwijl hadden de Boxtel-junioren 
een ere-haag gevormd voor de 1 e klas
sers Brabantia en Juliana, die een ogen
blik later het veld opkwamen om een 
opluisteringswedstrijd te spelen, die als 
zodanig schitterend voldeed. Op de 
prachtige grasmat - een tapijt - ont
wikkelde zich een levendige strijd tussen 
de twee ploegen, waarvan Juliana uit 
Spekholzerheide lichtelijk favoriet was en 
dan ook een verdiende 3-2 overwin
ning wist te behalen. 
Het was een prachtig gespeelde match, 
waarin de aan elkaar gewaagde ploegen, 
het publiek lieten genieten van subliem 
tempo-spel, fraai veldwerk en uitstekend 
positiekiezen. 
De ontmoeting kwam nog beter tot zijn 
recht, omdat het publiek hier geheel on
partijdig en onbevooroordeeld tegen
over de prestaties van de spelers stond. 
w,_,.e hadden hier nu eens werkelij� te 
doen met zmver sportgenot, waarm de 
supporters zich zelf een voorbeeld ga
ven voor hun gedrag bij welke volgende 
sportgebeurtenissen dan ook. Want al is  
het niet altijd mogelijk (en ...... niet no-
dig) om neutraal tegenover twee ploegen 
te staan, toch blijft de mogelijkheid 
open om het goede aan beide zijden te 
respecteren. 
Dat geeft groter voldoening en het valt 
de spelers zó beslist gemakkelijker hun 
sport om de sport te beoefenen. 
Moge daarom deze wedstrijd niet alleen 
een groot genoegen verschaft hebben, 
maar moge hij ook een leer zijn geweest 
voor de vele sportliefhebbers, die in het 
nieuwe seizoen elke Zondag rond de 
krijtlijnen geschaard zullen zijn. 
Dat zal de sport, de sportbeoefening en 
het sportgenot zeer ten goede komen. 

nou maar eerst gaan voetballen. Dan 
zal-ie straks z'n huiswerk wel maken". 
En Rien ging voetballen. Rien had z'n 
�in. Het gebeurde, zoals hij wilde! 
De kinderen zeuren om een ijswafel. De 
tweede al vandaag. Moeder zegt: ,,Nee, 
hoepel maar op. Gebeurt niet!'' Maar 
Vader trekt z'n beurs. (Hij heeft toch 
óók heel goed gehoord, dat Moeder zei 
,,nee"). En Vader zegt: ,,Hier, pak aan. 
Voor een ijswafel!" En de kinderen heb
ben hun zin. Wat zij willen, dat is ge
beurd! 
Miet is amper zeventien. Wou er een 
jongen op na houden. Vader zei "Je 
bent gek. Gebeurt niet!" Maar Moeder 
zei tegen Vader (waar Miet notabene 
bij stond!) ,,Ach man, wat geeft dat nou 
eigenlijk. Als ze maar goed uitkijkt en 
netjes oppast!" Sedert dien loopt Miet 
met een jongen. Miet heeft haar zin. 
Wat zij wilde, dat is gebeurd! 
Fransje wil z'n bord niet leeg eten. Lust 
geen flodderbonen. Vader begint al te. 
dreigen. ,,Als je je bord niet leeg eet 
(zó precies zegt hij het niet, want hij 
praat ánders ...... ), als je je bord niet 
leeg eet, dan kom je vandaag niet meer 
buiten!" Maar Moeder heeft Fransjes 
bord al weggeschoven. ,,Stil maar, Va-
der ...... !" De flodder bonen belanden bij 
Trees. (Die is er gek op). En Fransje 
speelt straks tóch weer buiten. Wat hij 
wilde, dat is gebeurd! 
Moeder vindt, dat de kinderen onder de 
vacantie gerust elke morgen naar de 
kerk kunnen. Maar elke morgen staat 
Moeder helemaal alleen voor het zware 
karwei om haar kinderen uit bed te 
krijgen. Toen kreeg Vader vacantie. Zijn 
hulp werd ingeroepen. ,,Toe Vader, zeg 
jij nou óók eens, dat ze naar de kerk 
moeten!" Maar Vader zweeg. En de kin
deren dachten: ,,Zie je nou wel. Voor 
Vader hoeven we niet naar de kerk. En 
ze zijn niet naar de kerk gegaan. Wat 
zij wilden, dat is weer gebeurd! 
En zo kun je doorgaan. Tientallen voor
beelden. Allemaal gevallen waar Vader 
en en Moeder samen niet één lijn trek
ken tegenover de kinderen. Waar vader 
en moeder elkaar "afvallen" in bijzijn 
van de kinderen. Samen kibbelen om de 
kinderen. Vader zegt "Nee", Moeder 
zegt "Ja". Mag het niet van vader? 
Dan vraag ik het aan moeder. En omge-• 
keerd ! Zo krijgen de kinderen altijd hun 
zin ...... Maar zó ook is het bij de van 
Puffelens geen gezin meer. Het is er een 

• bend_e. Omdat er te veel "Bazen" zijn ... !



Plaatselijk Nieuws 
Les Ambassadeurs de Nice 

Na een grandioze toumée door Amerika, 
waar de kranten met Amerikaanse op
maak de lof gezongen hebben van deze 
heldere zangertjes, komt dit beroemde 
Jongenskoor naar Nederland. 
Na Amsterdam en de Hertogstad doen 
zij ook Boxtel aan. Op 9 September 
des avonds om 8 uur geven zij een 
Concert Spirituel in de H. Hartkerk. Het 
is een voorrecht voor Boxtel, de zan
kertjes van de Azuurkust in ons midden 
te kunnen begroeten. Het zal een nog 
groter genot zijn hun sprankelende klan
ken te aanhoren. 

R. K. BOERENBOND. 

De R. K. Boerenbond houdt Zaterdag 
27 Augustus een algemene vergadering 
in café H. v. Rooij. Voor agenda zie de 
advententie in dit blad. Ook de leden 
van de R.K.J.B. zijn welkom. 

R.K. BOERINNENBOND. 
De leden, die Woensdag 31 Augustus 
deelnemen aan de excursie naar de In-· 
temationale Landbouwtentoonstelling te 
Eindhoven, worden erop gewezen, dat 
de trein om 9.03 uur uit Boxtel ver
trekt. 
De deelneemsters die met de fiets gaan, 
vertrekken om 9 uur vanaf de Markt. 

EXCURSIE 
HEEMKUDIGE STUDIEKRING 

Begunstigd door fraai zomerweer hield 
de· heemkundige studiekring Dinsdag j.l. 
een uitstekend geslaagde excursie naar
Arnhem. "' 
Te Arnhem werd allereerst een bezoek 
gebracht aan het aquarium en de forel
lenkwekerij van de Nederlandse Heide
maatschappij. 
Vervolgens werd het Openluchtmuseum 
bezocht, werkelijk een van de voornaam
ste bezienswaardigheden van ons land. 
Wandelend langs en in de naar de Wa
terberg overgebrachte oude boeren-hui
zingen, langs fraaie molens, langs vin
kenbaan en kolenbranderij werd de in
teressante Zaanse buurt bereikt, waar 
in "de Oude Bijenkorf" de inwendige 
mens werd versterkt. 
Het Zaanse interieur en het Hindelopen 
binnenhuis werden zeer bewonderd, de 
geneeskruidtuin trok veler belangstelling. 
Hoewel voor het bezoek aan het Open
luchtmuseum zes uur was uitgetrokken, 
kwam men op het laatst nog tijd teil 
kort om meer dan een vluchtig bezoek 
te brengen aan de Brabantse Bierbrou
werij en de Zuid-Limburgse hoeve. 
Het artistiek hoogtepunt van de dag 
vormde ongetwijfeld het bezoek aan çle 
openluchttentoonstelling van Europese 
beeldhouwkunst in het park Sonsbeek. 
In de ideale omgeving van het park 
Sonsbeek zijn vele belangrijke werken 
van de grootste Europese beeldhouwers 
geëxposeerd. De rondgang langs de 
beelden gaf allen veel schoons te ge
nieten en leverde stof tot meditatie, na
betrachting en discussie op. 
Ten slotte werd op de terugweg een be
zoek gebracht aan het eerst onlangs ge
opende Jan Cunen-museum te Oss. 
Oss beschikt thans over een bescheiden, 
maar toch zeer beziensw;iardig museum, 
dat op vernuftige wijze - mag men wel 
zeggen - is ondergebracht op de zol
derverdieping van het nieuwe gebouw 
van de dienst van sociale zaken. 
Dit museum toonde het gezelschap wat 
er op dit gebied door een kleinere vitale 
gemeenschap is te bereiken. 
Het gemeentebestuur van Oss had het 
museum extra op dit avonduur voor het 
bezoek van de Boxtelse heemkundige 
studiekring open gesteld; voor de ont
vangst warèn aanwezig de her.en van 
Wil en de Werd. 
Na de bezichtiging der in practische 
toonkasten opgestelde verzameling werd 
de thee geserveerd. De Voorzitter van 
de kring heeft het gemeentebestuur voor 
zoveel vriendelijkheid dank gebracht, 
terwijl aan zijn vertegenwoordigers een 
klein Boxtels souvenir werd aanboden. 

KERMIS-ONGELUK. 

Bij 't afbreken van de kermis deed zich 
op de Houtwerf in de Molenstraat 
Woensdagnacht nog een ongelukje vocir. 
Een der kermisemployé's raakte bekneld 
tussen twee auto's en moest naar het 
ziekenhuis in Eindhoven gebracht wor
den. Alhoewel de verwondingen zich 
ernstig lieten aanzien, viel alles nogal 
mee. 

Toets der Critiek 

ACHTER DE WOLKEN 
SCHIJNT TOCH DE ZON. 
Wie zich deze week voor één avond de 
kermisvreugde ontzegd heeft en een be
zoek bracht aan De Ark, waar De Klei
ne Komedie o.l.v. Joh. van Erp uit Den 
Bosch het toneelspel "Achter de wolken 
schijnt toch de zon" ten tonele voerde, 
zal zich niet bekocht hebben gevoeld. 
Integendeel, we zijn er zeker van, dat 
hij enkele uren intens genoten heeft van 
't mooie gegeven en 't sublieme spel, 
want waarlijk, Joh. v. Erp en consorten 
hebben uitstekend werk geleverd. 
Daar is allereerst het stuk, waarvan het 
gegeven gevoelig, maar zonder valse ge
zwollenheid met sentimentele inslag is 
uitgewerkt tot een stuk van sterke dra
matische constructie. Het geeft het ver
haal van een principieel mens met een 
originele levenswijze, die als doodge
woon kruideniertje zijn gezin heeft groot 
gebracht, zijn zoons door eigen sober
heid een goede kans voor het leven heeft 
geboden en daar later de ondank voor in 
de plaats dreigt te krijgen. Dreigt ..... . 
want hij bezit in zijn persoonlijkheid ook 
een onverwoestbaar vertrouwen in de 
toekomst en is er niet gemakkelijk on-

K.A.J,-RECOLLECTIE. 
De leiders en pioniers van de Boxtelse 
KA.]. worden erop gewezen, dat Zon
dagmorgen 28 Augustus in De Kajuit 
weer de maandelijkse bijeenkomst zal 
plaats hebben. 
Vooraf zal er om 8 uur een H. Mis in 
de H. Hartkerk worden bijgewoond. • 
Men wordt verzocht op tijd aanwezig te 
zijn. 

R.K.].B., BOXTEL.
Leden, die in verenigingsverband de 
Landbouw-Tentoonstelling op Dinsdag 
30 Augustus willen bezoeken, worden 
verzocht 's morgens om half acht present 
te zijn bij H. Dollevoet, Eindhovense
weg. Toegangsbewijzen zijn à f 1,50 ver
krijgbaar bij de Kassier van de Boeren
. leenbank. 
KATH. THUISFRONT, ST. PETRUS. 

Op de gouden bruiloft van het echtpaar 
v. d. Bosch-Snellaars werd f 33,57 opge�
haald voor Katholiek Tirnisfront, par.
St. Peifous.
V ACANTIE SPEEL TUIN 
In de afgelopen week was het in de 
speeltuin weer gezellig druk. De leidsters 
zijn dan ook steeds in de weer geweest 
om vooral de kleinsten bezig te houden 
met spelen en graven in het witte zand, 
met de schommels en de wippen. Ook 
Vrijdags wanneer de wedstrijden aan
vangen wordt van het geduld veel ge
vergd. 
De prijzen werden behaald door: 
Marliesje Seegers, Pr. Bernhardstr., 4 j.; 
Robbie Koeling, v. Leeuwenstr. 4 j.; 
Peter v. d. Weyde, Stationstr. 5 j.; 
Maria Spikman, Burgakker, 5 j.;
Jo Pijnen burg, v. Ranstsfr., 6 j.; 
Willy Pijnenburg, v. Ranststr., 6 j.; 
Henny -v. d. Velden, Parallelweg, 7 j.; 
Corry v. d. Brand, Brugstr., 7 j.; 
Henk Kasteleyns, Zandvliet, 8 j.;
Adria de Jong, Zandvliet, 8 j.; 
Ireentje Pennings, Ten Brinkstr., 9 j.; 
Doortje Snellaars, Breukelsestr., 9 j.;
Jan v. d. Velden, Parallelweg, 10 j.; 
André Verhoeven, Tongeren, 10 j.; 
Willy Hobbelen, Ten Brinkstr., 10 j.; 
Adri Voets, Ten Brinkstraat, 10 j. 
Vrijdag 26 Augustus zijn de laatste ·wed
strijden en Zaterdagmorgen 27 Augustus 
is de speeltuin voor het laatst geopend. 

Het uitstapje voor de dames-leidsters van 
de speeltuin is vastgesteld op 30 Aug.; 
vertrek om negen uur vanaf de Markt. 
Het doel is ARNHEM. 
Zelf zorgen voor mondvoorraad en ver
dere kosten voor eigen rekening. We 
rekenen op uw aller komst; deze mede
deling geldt als uitnodiging namens het 
comité. 
In de speeltuin gevonden: 
Een blauw jasje; een paar zwarte gym
nastiekschoenen; een veldkruik. 

. BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 16 Augustus t.m. 22 Augustus 1949 

GEBOREN: 
Christina D. J. dochter van J. G. v. 
Grinsven en D. van Santen; Elisabeth J. 
J. H. M. dochter van A. J. M. van 
Elk en Fr. H. M. van Hees'ch; Gerdina 
A. E. F. dochter van K. E. W. Taubèrt 
en A. H. v. d. Weide; Hendrikus H. P. 
zoon van J. M. Soeterings en C. G. 
Meuwissen; Maria J. dochter van A. J. 
J. Loerakker en M. J. v. Geel; Antonius
S. J. P. zoon van P. A. M. van Liempt 
en C. A. M. Hanegraaf. 
GETROUWD: 
Henricus P. M. van der Loo en Wilhel
mina 1-1. C. van Breugel; Antonius H. 
ten Bras en Rei na Th. M. Visser; Theo
dor W. van Tilburg en Gerardina M. 
van Rooij. 
GEHUWD: 
Jan J. Smulders en Hendrika J. van 
Beers. 
OVERLEDEN: 
Petrus H. van Liempd, oud 28 jaren 
(Berlicum). 
RECTIFICATIE: Vorige week is bij de 
correctie van de Bufgerlijke Stand onder 
de rubriek "Geboren" uitgevallen: Harrie 
L. M. zoon van J. v. d. Vries en St. P.
M. Smits.

LIEMPDE 
GESLAAGD. 
Op het te 's-Hertogenbosch gehouden 
examen voor coupeuse, slaagde onze 
dorpsgenote Mej. M. J. C. van der 
Velden. 
De geslaagde -proficiat. 

der te krijgen. Achter de wolken schijnt 
immers toch de zon. 
Wat de vertolking betreft, die werd gro
tendeels gedragen door het magnifieke 
spel van regisseur Joh. van Erp, die de 
hoofdrol speelde. We dienen hier echter 
in een adem aan toe te voegen, dat ook 
het spel van zijn overige medespelers 
(op een enkele uitzondering na) van een 
verrassende gaafheid was. Maar Joh. van 
Erp stak er toch wel torenhoog boven 
uit. In een sterke innerlijke spanning en 
bewogenheid, tekende hij Karel Weyts 
in zijn worsteling met de formidabele 
geestelijke en materiële zorgen en met 
een weldadig aandoende humor plaatste 
hij Karel Weyts, de onverbeterlijke opti
mist, al even onverbeterlijk op de plan
ken. Ook in zijn regie dwong hij alle 
mogelijke bewondering af, want met een 
secuur maatgevoel voerde hij zijn spe
lers tá"h.gs het gevaar van een overgevoe
lige weergave van de dramatische scenes. 
En met een open oog voor de noodzake
lijke afwisseling in de geladen spanning 
buitte hij de humoristische scènes ten 
volle uit, ook hier weer een bewonde
renswaardige beheersing aan de dag leg
gend. - Alles bijeen genomen: Goed 
toneel van een gezelschap, dat wij nog 
eens gaarne terug zien. 

Distributie::Nieuws 

De Directeur van de Distributiekring 
's Hertogenbosch maakt het volgende 
bekend. 
Wijziging zitdagen en kantooruren, van 
de afd. Voorlichting en Centrale Kas 

met ingang van 29 Augustus 1949. 
Ingaande Maandag 29 Augustus zullen 
in onderstaande gemeenten de volgende 
wijzigingen worden aangebracht in het 
schema van de afdeling Vooriichting en, 
Centrale Kas. 
BOXTEL: zitting zal worden gehouden 
op Donderdag -8 September en vervol
gens om de 14 dagen. Kantooruren van 
9.30-12.30 en 13.30-15.30 uur. 
SCHIJNDEL: zitting zal worden gehou
den op Vrijdag 9. September en vervol
gens om de 14 dagen. Kantooruren van 
9.30-12.30 en 13.30-15.30 uur. 
ST. MICHIELSGESTEL: z1ttmg zal 
worden gehouden op Woensdag 7 Sep
tember v.m. en vervolgens om de 14 
dagen. Kantooruren van 9-12.30 uur. 
HAAREN: in den vervolge zal uitslui
tend voor particulieren zitting worden 
gehouden in het Gemeentehuis. De 
eerstvolgende zitdag is Maandag 5 Sep
tember n.m. en vervolgens om de 14 
dagen. Kantooruren van 14-15.30 uur. 
HELVOIRT: in den vervolge zal uit
sluitend voor particulieren zitting wor
den gehouden in het Gemeentehuis. De 
eerstvolgende zitdag is Maandag 5 Sep
tember v.m. en vervolgens om de 14 
dagen. Kantooruren van 9.30-12.30 
uu� 
LIEMPDE: In den vervolge zal uitslui
tend voor particulieren zitting worden 
gehouden in het Gemeentehuis. De 
eerstvolgende zitdag is Dinsdag 6 Sep
tember v.m. en vervolgens om de 14 
dagen. Kantooruren van 9.30-:-12 uur. 

M
ET DE VERNIEUWING

van het St. Paulus 
Spor tpark  heeft ook de 
lcinderspeeltuin weer zijn oude 
glorie terug gekregen en de 
Boxtelse jeugd maakte reeds 
gedurende enige vacantiewe
ken gebruik van wip, slinger
en draaimolens. Begrijpelijk, 
dat de kinderspeeltuin voor de 
ouders een prachtige gelegen
heid is de kinderen spelender
wijze hun vrije tijd te laten 
doorbrengen. 
Dat er een dankbaar gebruik 
van gemaakt werd, bewijst 
nevenstaande foto, die bij de . 
opening van het St. Paulus
Sportpark werd genomen. 

ESCH: In den vervolge zal uitsluitend 
voor particulieren zitting worden ge
houden in het gemeentehuis. De eerst
volgende zitdag is Dinsdag 6 September 
n.m. en ·vervolgens om de 14 dagen.
Kantooruren van 14-16 uur. 
Wijziging zitdagen en kantooruren afd. 
Handel met ingang van 29 Aug. 1949: 
HELVOIRT: inlevering van consumen
tenbonnen/punten/coupures kan ge
schieden eenmaal per 14 dagen te HAA
REN in het café Wed. M. v. d. Braak
Houet, A 167 van 9.30-12 en 14-15.30 
uur op Maandag in de 2de inleverings
week. 
De eerste inlevering te Haaren is op 
Maandag 5 September. 
LIEMPDI;; EN ESCH: inlevering van 
consumentenbonnen / punten / coupures 
kan geschieden eenmaal per 14 dagen in 
het Distributiekantoor te BOXTEL, Burg
akker 3, pp Donderdag van de 2de in
leveringsweek, van 9.30-12.30 en 13.30 
-15.30 uur. De eerste inleveringsdag te
Boxtel is Donderdag 8 September a.s. 
Betreffende deze wijziging in de inleve
ring van distributiebescheiden door han
delaren e.d., ontvangt elke handelaar 
een afzonderlijke schriftelijke medede
ling, waarin de veranderingen zijn ver
meld. De handelaren worden verzocht 
het in hun bezit zijnde schema te wij
zigen. 

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 28 Augustus 
tot en met 10 September 1949 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Voedingsmiddelenkaarten 909 
281 Vlees (A, B, D), 100 gram vlees. 
282 Vlees (A, B), 300 gram vlees. 
283 Vlees (D), 100 gram vlees. 
284 Algemeen (A, B, D), 250 gram rijst. 
286 Algemeen (A, B), 200 gram kaas of 

De intellectuele dienstbode 
door Theo Luysterburg 

/ 
II. 

,,Daar zal ik eens op letten," dacht me
vrouw. Maar hardop zei ze: ,,Och ja, 
misschien is ze wel op de Mulo geweest; 
daar gaa11 tegenwoordig veel volkskinde
ren op en dat is ook wel goed." 
"An is geen volkskind." Henk zei het 
op zijn korte, s::herpe manier, en ze 
keken allen op: nog nooit had Henk zijn 
oordeel geuit over de dienstbode. 
"Hm," kwam \Vim ondeugend, ,,als de 
onderprcf An de eer aandoet, op haar 
te letten, moet ze wel iets bijzon<lers 
zijn." 

- ,,De onderprof", zoals Henk door zijn 
broers genoemd werd, keek vernietigend, 
maar de dokter betoogde: ,,Dat meisje 
is ook iets bijzonders", - en hij sneed 
zorgvuldig een stukje vlees af, terwijl 
hij vergenoegd dacht aan zijn rustige 
praktijk, niet meer. gekweld door hot-
jazz, tango of Samba. 
,,Ja," zei Paul, die er van hield de din
gen bij hun naam te noemen, ,,ze heeft 
een gezegende invloed uitgeoefend op 
de lawaai-machine, die Wim bedient." 
,,En op jouw rommelwinkel op zolder,'' 
vulde Wim nijdig aan. 
"0 neen," wuifde Paul die verdenking 
weg, ,,die rommelwinkel houd ik zelf 
zo netjes in orde, omdat zij het anders 
doet, en het kind heeft toch al werk ge
noeg; ze heeft er nog nooit een woord 
over gezegd." 
Datzelfde kon Wim van zijn radio niet 
beweren. Hij zag nog het verontwaar
digde gezichtje, toen ze voor hem stond 
tijdens een prestatie van een band, het 
diepe verwijt in de helderblauwe ogen: 
"0, meneer Wim, hoe kunt u het toch 
doen, als u weet, dat het uw vader zo 
hinèert; dat is toch geen mannenwerk!'' 
Dat was genoeg geweest. Wim w:is met 
de r:idio naar boven verhuisd, omdat hij 
niet kon studeren zonder muziek. Maar 
na een paar d:igen had het comfort van 
zijn kamer het gewonnen eo nu werkte 
hij in stilte. Het vlotte nog niet zo goed, 
maar het ging al wennen; alleen als er 
vrienden waren en de dokter uit, schet-
terde de radio nog keihard ..... . 
Rudi had nog helemaal niets gezegd, 
maar ...... steeds gedacht aan zijn Paas-
rapport met zes onvoldoendes, waarover 
de hele familie zich geschaamd had, om
dat het regelrecht tegen de familie-tradi
tie was, ook maar één onvoldoende te 
hebben, laat staan zes...... Hij had er 
heel wat minachtende woorden en harde 
verwijten over moeten horen; alleen Ans 
was lief en begrijpend geweest als een 
oudere zuster, en had hem getroost, dat 
alles nog wel terecht kon komen, maar 
vóór hij het wist had hij An plechtig be-

loofd niet meer naar de bios te gaan en 
iedere avond hard te werken. 

Ondertussen zat Truus aan haar eenza
me maaltijd. Ze voelde zich wonderiijk 
op haar gemak in de grote, gezellige keu
ken en ook in het grote huis met al zijn 
bewoners, die er leefden ieder op zich
zelf als in een pension. 
De weken waren voorbij gevlogen; ze 
moest hard werken, maar had het gevoel, 
dat ze zich nuttig maakte voor al die 
mensen, dat ze haar allemaal nodig had
den, van de dokter af tot kl�m, blond 
Tineke toe. 
"Allemaal? Ach nee, allemaal niet! Henk 
had niemand nodig, maar hij keek toch 
niet over haar heen, zoals Dina voor
speld had. Altijd kreeg ze een korte 
groet, of er glansde even iets vriendelijks 
in de koele ogen achter de felle brille
glazen. 
Als alles klaar was, kwam Tineke en 
spreidde haar boeken en papieren uit op 
de tafel met het beblokte linnen kleedje 
en ze koesterde zich in de intieme gezel
ligheid van de keurig-ingerichte keuken 
en in Truus' prettig gezelschap als een 
poesje in de zon. 
Om acht uur was het tijd voor de thee 
en Tineke vond het iedere avond op
nieuw een feest, te zien, hoe Truus het 
blad klaar maakte en de kopjes vulde 
voor al degenen, die thuis waren. 
,,Jij doet dat zo nauwkeurig en precies," 
prees ze, ,,en je weet zo goed, hoe ieder 
het hebben wil: vader veel melk, Henly· 
zonder, Ruud veel suiker. Ik weet het 
nu óók al," constateerde ze genoeglijk. 
Het eerst ging Truus met haar blad naar 
meneer Henk; hij hield zo van hete 
thee. Hij keek al op bij haar binnenko
men en toen ze na zijn kort, maar vrien
delijk "dank je" wilde weggaan, hielden 
de donkere ogen haar vast en meteen 
klonk het gemoedelijk: ,,Wat heb je veel 
kopjes; wie zijn er allemaal thuis van
avond?" 
En toen Truus allen had opgenoemd: 
,,Zo, Rudi blijft ook braaf aan het werk; 
hoe heb je dat toch klaargespeeld?? Die 

. jongen heeft de hele winter geboemeld." 
Er klonk ergernis in zijn stem en zon
der zijn vraag te beantwoorden vroeg 
Truus: ,,Waarom heeft u er hem dan 
nooit eens op gewezen?" 
,,Dat heb ik dikwijls genoeg geprobeerd, 
maar daar was het jongmens niet van ge
diend; dan schold hij me uit voor boe
kenwurm en chagrijn." 
,,0, maar dan heeft u het niet goed aan
gelegd," wist Truus, ,,met Rudi is best 
wat te beginnen." 
,,Ja, als jij het maar doet," lachte Henk, 
"door jou willen ie allemaal geholpen 

250 gram korstloze kaas. 
294 Algemeen (D), 100 gram kaas of 
. 125 gram korstloze kaas. 

(De letters achter de bonnummers _geven 
de kaarten aan, waarop de betreffende 
bonnen voorkomen). 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZO, ZE, 
MD, MF, MH 910 (Bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldii zijn de bonnen gemerkt met de 
letter X. ·-
Bovenstaande bonnerl kunnen reeds op 
Vrijdag 26 Augustus worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen 264, 265, 
268, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 
278, 279 Algemeen kunnen worden ver
nietigd. 

Gesprek van Vanavond 
Al 'ns gelezen over bezitsspreiding? 
Niets van begrepen! 
Te geleerd, hé! Dat is met al die leuzen. 
Ze worden aangeheven, rondgebazuind 
en weet ik wat al meer. In ieder geval, 
de mensen, waarvoor de bezitsspreiding 
bedoeld is begrijpen èr in de regel niks, 
maar dan· ook niks van. 't Is hun alle
maal te geleerd. 
Moet ook wel geleerd gehouden worden, 
want mete� het onderwerp is aange
roerd zitten de "geleerden" al met de 
handen in het haar: quo vadis ! Hoe 
waarheen! 
Op de paedagogische week te Tilburg 
sloeg Mgr. Goossens de spijker op de 
kop! 
Lees maar wat hij heeft gezegd: ,,Helaas 
wordt dit begrip (bezitsspreiding be
doelde de Hoogeerwaarde) over het al
gemeen slechts materieel verstaan en 
bovendien blijkt, dat er bij theologen,. 
juristen en politici een fundamenteel 
verschil van mening bestaat omtrent de 
draagwijdte, de uitvoering en het doel 
van de bezitsspreiding. Wellicht komt 
dit juist doordat onder bezit teveel ma
terieel bezit verstaan wordt." 
. ..... of dit een nieuw idée inhoudt? 
Welneen, man, het is antiek! 
Ja, ik noem het nu maar antiek, omdat 
ik een man -heb gekend, die vijftig jaar 
geleden al toonde een juist begrip te 
hebben van bezitsspreiding ! 
Of die man geleerd was? ... titels ... ? 
'n Doodgewone arbeider! Ambachtsman 
met een groot gezin en titel... Vader! 
Niks anders weg te geven dan 
geestelijke rijkdom, en die heeft hij ge
spreid, zo gespreid, dat zijn kinderen 
allemaal rijk genoeg zijn geworden om 
eerlijk, zonder iemands hulp of steun, 
al werkend een goed bestaan te hebben. 
Dat was zijn ideaal, maar dan ook zijn 
enigste nalatenschap. 
Ja, vroeger, toen er nog niet zoveel ge-
leerden waren ..... . 

KATHOLIEKE JONGEREN 

LUISTERT A.S. ZATERDAG 
NAAR HET LICHTBAKEN VAN 
DE ZEEREERW. PATER HENRI
DE GREEVE.

worden, die rakkers! Je bent een kleine 
toverfee, An." Zijn stem klonk als een 
liefkozing en in zijn donkere ogen, die
zelfde ogen, die zo gemakkelijk over 
iemand heen konden kijken, las ze ver
ering en bewondering. 
"Ik ben geen toverfee", zei ze kort en 
stug, ,,ik ben een gewoon dienstmeisje." 
,,Je jokt. Je bent niet gewoon en ook 
geen dienstmèisje," - klonk het nu op 
de gewone scherpe toon van meneer 
Henk, - ,,en ...... " - hij keek haar 
streng aan - ,,je heet ook niet An." 
,Ooooo". - Ze schrok, ,,hoe weet u 
dat?" - en meteen vluchtte ze weg met 
haar theeblad. ,,Ze krijgen allemaal kou
de thee door_ uw schuld", verweet ze 
zenuwachtig en toen was de deur dicht 
en ze stond veilig op de gang, buiten 
het bereik van de mannenogen, die haar 

· zo aantrokken en haar zo verward en
angstig maakten.
Ze begreep niet hoe hij kon weten, dat
zij een andere voornaam had. Ze kon er
geen vermoeden van hebben, dat haar
moeder zich één keer vergist had op het
couvert van een brief en dat juist meneer
Henk die brief in handen kreeg en had
staan turen op moeder's mooie regelma
tige schrift en wel tien keer had ge
zegd: ,,Tr. Donkers? Hoe zou ze dan
toch heten?"_
De volgende dag bij mevrouw was het
nog erger. Mevrouw had ··eerst handig
Tineke uitgehoord en daarna stelde ze
Truus vele vragen en de laatste daarvan
was: ,,Waarom heb je je verhuurd als
dienstmeisje?"
"Omdat ik graag huishoudelijk werk
doe, mevrouw."
"Maar waarom heb je mij niet eerlijk
alles gezegd?"
,,Omdat u mij dan niet had genomen,
mevrouw. U wilde toch geen juf?" ver
dedigde ze zich dapper, want ze was
bang, dat mevrouw haar zou wegsturen.
"Nee, ik wilde geen juf, hier bij al die
jongens", zei mevrouw langzaam, ,,maar
als ik jou gekend had ...... ik bedoel; nu
ik er tóch een heb, wil ik niet, dat ze in
de keuken huist."
"Dus je hoort voortaan in de huiskamer
en eet met ons en we zullen een hulpje
bijnemen voor de keuken."
"0, wat heerlijk!" juichte Tineke, toen
Truus naast haar kwam zitten aan de
koffietafel en ze kneep haar in de arm
van blijdschap.
De dokter knikte haar vriendelijk toe en
vond het een uitstekende verandering.
De jongens riepen vrolijk: ,,Hallo, An,
ben je er ook!" en ze straalden van ple
zier, al kwamen ze er niet zo· oprecht
voor uit als Tineke.
Paul verkondigde op zijn rondborstige
manier, dat hij het knalgezellig vond en
Henk zei helemaal niets en liet niemand
iets merken van zijn gedachten.

(Wordt vervolgd). 



Onder rode druk 
DE BRUT ALE HEEFT DE HELE 

WERELD. 

Een gezegde dat van toepassing is als 
het geweld het recht overheerst. 
Onder alle omstandigheden komt het 
voor, dat aan de brutaliteit het terrein 
wordt gelaten. Tegen brutaal optreden 
staat altijd de schuchterheid van fatsoen 

of zwakte eigen. En zo kan het ge
beuren en is het een feit, dat altijd de 
dwingende minderheid de meerderheid 
in bedwang heeft en vanzelfsprekend 
overheerst. 
In het leven der volken is deze brutale 
minderheid zo sterk geworden, dat ge
hele landen eraan onderworpen zijn. 
En in alle landen is er vrees onder het 
volk voor de tyrannie van het conunu
nisme. Waarom? 
Omdat onder ieder volk elementen zijn, 
in staat hun ontevredenheid te wreken 
door te werken aan de onderwerping 
van het eigen volk aan de tyrannie. 
Zij genieten de zogenaamde democrati
sche vrijheid van woord en geschrift 
bijna onbegrensd. Zij kunnen hun heil
loze plannen onder de beschem1ing van 
het zogenaamd democratisch recht rustig 
uitwerken . . 
Hun plannen zijn tactisch gericht op de 
economisch en geestelijk zwaksten, die 
ontvankelijk zijn voor de voorspiegeling 
van levensgeluk en zeggingsmacht. 
Geluk en macht. 
De toverwoorden, waarvoor zovelen be
reid zijn mee te helpen om de onafhan
kelijkheid van eigen volk op het spel 
te zetten. 
Daarbij wordt niet gedacht dat dè macht 
in handen zal komen van hen, die aller
minst denken aan het geluk voor 
anderen. 
Laat er ons niet gerust op zijn, dat on
der ons volk niet gewerkt wordt om het 
doel van het zogenaamde communisme 
te helpen bereiken. Wij zijn in or.ze 
traagheiclsrust zo gaarne geneigd te ge
loven._ dat de macht van het communisme
ons nTet in de greep zal krijgen, en zijn 
dan ook- vrij zorgeloos om ons gereed te 
maken het gevaar te keren. 
De berichten over de godsdienstvervol
ging worden gelezen, doch wie wordt 
er door beroerd? De verscheidenheid 
van gebeurtenissen leidt de aandacht zo 
gen1aRkelijk van de ene dagelijkse actu
aliteit naar de andere. 
We herinneren ons uit de dagen van het 
proces tegen kardinaal Mindszenty de 
"opwekkende" radio-aankondiging door 
een "geestige'' omroepster: ,,Leg uw 
courant met al het zware wereldnieuws 
ter zijde en luister naar de cadans van 
de Samba!". Wel ja, waarom ook niet! 
De luchtige radiolieftalligheid spoort 
aan om over te gaan tot hetgeen het 
leven biedt! 

SPORT-NIEUWS 

BENELUX�SPORTDAG 

ZONDAG 28 AUGUSTUS. 
Uitgebreide turndemonstraties door de 

Katholieke Turnkring der stad 
Herentals. 

V oetbalwecfstrijd: Boxtel - Hoogstraten. 

Zondag 28 Augustus a.s. zal op het 
fraaie nieuwe sportterrein der RKSV 
"Boxtel", het eerste sportieve treffen in 
Benelux-verband plaats vinden. 
Zowel de stad Herentals als de gemeen
te Hoogstraten zullen zijn vertegen
woordigd. 
Herentals zal het programma openen met 
een grootse tumdemonstratie, een de
monstratie, zoals te Boxtel nog nimmer . 
vertoond werd. Niet minder dan 110 
uitstekend getrainde turners zullen op 
het groene grastapijt verschijnen en 
naast door muziek begeleide vrije oefe
ningen een keur van turnnummers 
brengen. 
Ook de R.K.J.B. treedt op. 

• Tussen de tumnummers zal de afd. Gym
nastiek van de R.K.J.B., afd. Boxtel aan
-de Belgische vrienden laten zien wat zij
in haar mars heeft. Wij zijn ervan over
tuigd, dat ook dit optreden een groot
·succes zal zijn.
Boxtel 1 zal daarna de strijd aanbinden
tegen de voetbalvereniging Hoogstraten. 
Wij durven geen voorspelling te doen, 
maar geloven wel, dat het Boxtel moge
lijk zal zijn de overwinning in de wacht 
te slepen. 
Na enige loopnummers 60 m en 100 m, 
tussen jongeren van Herentals en Boxtel, 
-zal tot slot van deze Benelux-Sportdag
-een Veteranenwedstrijd: Boxtel Vetera-
.nen - Veteranen E.D.S. (Amsterdam)
plaats vinden.
Een goed gevuld sportmenu derhalve,
waarvan zeer zeker velen zullen willen
�enieten.
De Burgemeester van Boxtel zal om twee
uur des namiddags openen.
Een geluidsinstallatie zal voor een be
hoorlijke explicatie der turn- en gym
nastiek-demonstraties zorgen, terwijl ge
tracht wordt een der harmonieën te be
wegen ter opluistering aanwezig te zijn.
Moge deze eerste Benelux-Sportdag
leiden tot versteviging der vriendschaps
handen tussen Belgen en Nederlanders!
Ingezetenen van Boxtel: wij treffen 
elkaar dus Zondagmiddag om twee uur 
op het Sportterrein der R,K.S.V . .,Boxtel" 
in de Nieuwstraat. 

K. S. V. O.D.C. 

O.D.C. ontneemt W.S.C. de St.
Maartens toren, en plaatst zich
zelf in de finale:

In een technisch goed gespeelde wed
�trijd; behaalde ODC een verdiende 
overwinning op W.S.C. uit Waalwijk, 
dat begon met een zware verdedigings

-muur op te trekken voor eigen doel, en 
te trachten door snelle uitvallen een of 
meer doelpunten te forceren. De 
ODC-ers, deze tactiek kennende, zorg-

TE LAAT! 

Dit voorbeeld karakteriseert wel het best 
onze traagheid in deze zo verschrikke
lijk belangrijke aangelegenheden. We 
dienen echter te bedenken, dat we met 
onze activiteit te laat komen als de vij
and zijn druk reeds laat voelen. Zo lazen 
we dezer dagen bijv. weer, dat de ar
beiders en boeren in Tsjecho Slowakije 
nu eerst goed 't bedrog hunner nieuwe 
leiders ontdekken. Diep . ontgoocheld 
door de onmenselijke verplichtingen voe
len zij nu ,het verzet in zich branden. 
Doch in een politiestaat, waar op iedere • 
tien onwoners een aanbrenger wordt ge
vonden, is een tegen-revolutie bijna on
denkbaar. Wanneer een dergelijke aan
brenger iemand beschuldigt van "illegale 
activiteit", dan is dit reeds voldoende, 
om de aangeklaagde zonder verder on
derzoek naar een kamp te doen verhui
zen. De regering heeft speciale drieman
schappen aangesteld, ge1\1achtigd om 
deportatievonnissen uit te spreken. De 
behandeling in de kampen varieert naar 
gelang de plaatselijke omstandigheden 
van gematigd tot uitgesproken gemeen 
en overtreft soms nog de Duitse con
centratiekampen. 
De gevangenissen in Tsjechoslowakije 
zijn overvol. Cellen van 16 meter in het 
vierkant bevatten dikwijls meer dan 50 
personen, die gewoonlijk mishandeld en 
gefolterd worden. Een wettig bewijs voor 
een aangewreven politiek misdrijf is 
niet nodig. Het vonnis wordt zonder dat 
binnen enkele uren voltrokken. In ver
schillende plaatsen in Tsiechoslowakije 
is het reeds tot onlusten gekomen. 
Alom hebben de achttien maanden, die 
sedert de staatsgreep der communisten 
zijn verlopen, verheldering gebracht. Het 
heeft de ogen geopend van diegenen, die 
m Februari 1948 de communisten steun
den in de hoop op meer welzijn voor de 
kleine man. Tsjechoslowakije is in dit 
korte tijdsbestek verdeeld in communis
ten en democraten, in een brute, goed 
bewapende minderheid en een enigszins 
geschokte meerderheid, die slechts zeer 
langzaam haar zelfvertrouwen en de 
kracht tot verzet terugvindt. 

EEN NETWERK VAN 
SPIONNAGEDIENSTEN. 

Werkelijk, het is geen tijd voor traag
heid. We moeten waakzaam blijven en 
ons niet in slaap laten sussen door de 
ogenschijnlijke rust, die er nog in West 
Europa heerst, want de vijand loert op 
ons. Voor wie het niet gelooft, citeren 
wij De Linie, die de vorige week een 

• artikel publiceerde, waarin krachtig ge
waarschuwd werd voor de 5e Kolonne
der Communisten, die verspreid is ever
de gehele wereld.

den er wel voor, dat deze laatste poging
zonder succes bleef, en wat het eerste
betreft, slechts drie kwartier konden
volgens program worden afgewerkt.
Toen de O.0.C.-ers in de tweede helft
de eerste bres in de vijandelijke verde
diging hadden geschoten, moesten de
W.S.C.-ers van zelf komen. De ODC
voorhoede kreeg toen meer bewegings
vrijheid en in dank daarvoor kreeg
WSC nog twee doelpunten bij.
De wedstrijd LSV-SET eindigde in een
1-1 gelijk spel. Met strafschoppen
nemen was SET de gelukkige zodat a.s.
Zondag de finale plaats heeft tussen
ODC en SET.

* 

De vereniging Jong Brabant uit Berkel 
Enschot, komt a.s. Zondag op bezoek 
met twee elftallen, om te spelen tegen 
ODC 2 en 3. Deze wedstrijden begin
nen om half een en om half drie. 

COMPETITIEPROGRAMMA 
VOOR BOXTEL EN O.D.C. 

Ten gerieve van onze lezers geven wij 
hier het programma van de beide Box
telse voetbalverenigingen, die dit jaar, 
zoals men weet, in dezelfde afdeling uit 
zullen komen. 
Het programma, zoals dat tot en met 20 
November is vastgesteld. 
11 September: WSC-ODC; Boxtel

Baardwijk. 
18 September: Haarsteeg-ODC; Boxtel 

St. Michielsgestel. 
. 25 September ODC-Boxtel. 

2 October: OJC-Boxtel; ODC-St. 
Michielsgestel. 

9 October: WSC-ODC; Boxtel-
SCB. 

16 October: Uno Animo-Boxtel; ODC 
-Best Vooruit.

23 October: Boxtel-BlauwGeel; OJC
ODC. 

30 October: WSC-Boxtel; ODC-
Baardwijk. 

13 November: Boxtel-Udi; SCB-ODC. 
20 November: ODC-Blauw-Geel; Best 

Vooruit-Boxtel. 

D.V.G. - OISTERWIJK 6 - 4.

Zondag j.l. speelde DVG 1 een vriend
schappelijke wedstrijd tegen Oisterwijk 1. 
DVG speelde met twee invallers en een 
,nieuweling, waarvan de laatste op de 
linksbackplaats goed voldeed. 
Van de aftrap af neemt DVG 't heft in 
handen en er spelen zich vele gevaar
lijke situaties voor het Oisterwijk-doel 
af. Succes komt echter aan de andere 
zijde; een snelle aanval van Oisterwijk 
en de stand is 0-1. DVG laat zich ech
ter niet onbetuigd en uit een goede 
aanval brengt de linksbinnen de stand 
op gelijke voet 1-1. Opnieuw neemt 
Oisterwijk de leiding, als de DVG-doel
man een hard schot niet voldoende stopt 
1-2. Maar dan is het met Oisterwijk
gedaan en zet DVG alles op alles. In
minder dan een kwartier tijd brengt de 
middenvoor en de rechtsbinnen de stand 
op 5-2. Nu neemt DVG het wat kal
mer op · en voor de rust komt er geen 
wijziging meer in de stand. 
Na !ie rust is het geheel anders. Het is 

"Er bestaat inderdaad een uitgebreid 
netwerk van activistisch-communistische 
cellen in alle belangrijke wereldhavens. 
De leiding daarvan berust bij twee hoge 
Russische marine-officieren van de in
lichtingendienst, die hun hoofdkwartier 
in Leningrad hebben. 
Direct onder het hoofdkwartier van Le
ningrad staan de drie centrale bureaux 
van Stettin, Danzig en Triëst. Stettin 
zorgt voor de organisatie der vijfde co
lonnes in de Europese en Kleinaziatische 
havens; een speciale hoofdafdeling wijdt 
haar bijzondere aandacht aan de West
Duitse en Nederlandse havens. 
De agenten van Razumovsky - de groc 
te man - ontvangen in de drie genoem
de centrale bureaux hun instructies, 
waarna zij, liefst met een diplomatiek 
paspoort van een der satelliet-landen, 
hun opdrachten in de verschillende we
reldhavens gaan uitvoeren .. 
Hun eerste opdrach't is gewoonlijk de 
vorming van drie-mans cellen voor de 
berichtendienst; deze cellen, georgani
seerd naar de beste voorbeelden van de 
verzetsbeweging, vormen de basis van 
het systeem der Sovjet-havenspionnage. 
De candidaten worden gewoonlijk door 
de plaatselijke communistische pártij
bestuurders aangewezen, waarna Razu
movsky's agenten voor de organisatie 
in cellen van drie man zorg dragen. De 
ingezamelde berichten gaan via diplo
matieke koeriers naar de betrokken cen
trale bureaux. 
Razumovsky's weetgierigheid kent geen 
grenzen I Hij wil nauwkeurig op de hoog
te blijven van kolen-, erts-, metaal- en 
machine-transporten; bijzonder interes
seren hem de transporten van Marshall
goederen, wapens en troepen, nauwkeu
rig worden de herstelwerkzaamheden en 
de stijgende verladingscapaciteit in de 
vernielde Europese havens geregistreerd. 
Naast deze normale, kleine spionnage
cellen worden ook "hersentrusts" gefor
meerd, die onder persoonlijke leiding 
staan van een van Razumovsky's ver
trouwelingen. Zij worden belast met bij
zonder moeilijke spionnage-opdrachten, 
en verder met het observeren van de 
stemming onder de havenarbeiders, de 
bevolking der havensteden en de solda
ten die verscheept worden. Uit hun ge
lederen worden ten slotte ook de agita
tors en saboteurs gerecruteerd. 
Grote branden, explosies en muiterijen 
in de havens zijn gewoonlijk geen toe
valligheden: het zijn de bravourstukjes 
van Razumovsky's beste agenten. 
De Sovjetrussische vijfde colonne in alle 
belangrijke havens ter wereld vormt een 
groot gevaar. Niet alleen is zij uitmun
tend georganiseerd door ervaren vaklie
den van de inlichtingendienst, zoals 
,,Admiraal Razumovsky" en consorten,
maar ook ondervindt zij alle mogelijke
steun van de landverraders die zich kort
en duidelijk "communistische activisten" 
noemen. 

alles Oisterwijk wat de klok slaat. Maar 
ook nu laat de DVG-achterhoede zien, 
dat zij haar mannetje staat. Toch kan zij 
niet verhinderen dat de Oisterwijk-mid
denvoor na een half uur de achterstand 
verkleint 5-3. Maar dan toont DVG nog 
over voldoende reservekracht te beschik
ken om er 6-3 van te maken. Enige mi
nuten voor het einde brengt de Oister
wijk-linksbuiten de stand op 6-4, waar
mede het einde komt van deze sportief 
gespeelde wedstrijd. 
A.s. Zondag neemt DVG 1 deel aan de
seriewedstrijden, welke worden gespeeld
op het Oisterwijk-terrein.
DVG-ers succes!

ZILVEREN JUBILEUM 
HANDBOOGSCHUTTERIJ 
,,CONCORDIA". 

Handboogschutte(ij "Concordia", die 
Zondag 28 Aug. het zilveren Öestaans
jubileum viert, recipieert van 12 tot 1 
uur in café De Kom. 
Om 1 uur vangt het concours voor zus
terverenigingen uit Boxtel, Liempde en 
Haaren aan. • Maandag 29 Augustus 
wordt des morgens om half negen 
een H. Mis opgedragen voor de leven
de en overleden leden van de vereniging. 
Om 10.30 uur begint het hanen schieten, 
terwijl het om 4.30 uur prijzen schieten 
is. Het verdere programma ·wordt in in
tieme sfeer gehouden. 

KERMISVLUCHT.:.. DUIVEN CLUB. 

Zaterdagavond om half 9 stonden 52 
duivenliefhebbers in hun beste vlieg
plunje aangetreden om ingekorfd te wor
den voor de nachtvlucht. De inkorving 
die plaats vond onder grote belangstel
ling van de Boxtelaren, had een vlot en 
ordelijk verloop. Een voor een, als scha
pen die ter slachtbank worden geleid, 
werden ze ingeladen. Toen de laatste in 
de wagen gestuwd was, klonk het hoorn 
signaal voor het vertrek. Er volgde een 
tocht kris kras door de straten en bui
tenwegen van Boxtel, totdat dichtbij de 
bedoelde plaats van lossing het convooi 
derailleerde, zodat noodgedwongen daar 
gelost moest worden. Toen om 21.35 uur 
het startsignaal klonk, was er even een 
hevig geklapwiek en toen was de sprong 
in het duister gedaan en de wedren, 
want dat is het tenslotte geworden, was 
begonnen. 
Om 21.55.16 uur streek de eerste (de 
overjarige doffer C. Langemans) op de 
vliegplank van het clubhuis neer, volko
men fris, hetgeen te zien was aan de 
hoeveelheden water die hem langs snavel 
en neus stroomden. Zeventien seconden 
later wipte met trillende vleugels en op
gestoken staartje de 2e, een jong dof
fertje O. v. Kleef) op de klep. Als een 
lopend vuurtje ging het door Boxtel, dat 
de eerste waren gearriveerd en de vol
genden werden dan ook door de vele 
belangstellenden, die langs de invasiewe
gen stonden opgesteld, luide begroet en 
aangemoedigd. Om 22.00.51 uur waren 
d� prijzen verdiend. 

• Uit het verslag van de nakomers, die
tot ongeveer elf uur binnendrupten,
bleek, dat verschillende doffers. in een

vreemde kooi waren binnengelopen om 
hun dorst te lessen, hetgeen toch bij 
postduiven een zeer ongewenste eigen
schap is. (Merkwaardig is, dat zulks bij
na uitsluitend bij de oudere, dus meer 
ervarene voorkwam). Een zestal was op 
een andere lossingsplaats terecht ge
komen (station Esch). Sommigen hadden 
ervaren hoe hard een boom of weide
paal kan zijn en anderen weten nu, dat 
aan prikkeldraad scherpe punten zitten. 
Een der doffers was op de thuisweg 
zelfs door een . sperwer geslagen, doch 
wist zich nog aan de klauwen van deze 
gevreesde duivenrover te ontworstelen. 
Hij zal echter vleugellam blijven en kan 
<lus op wedvluchten zijn kost niet ver
dienen. Nu moet hij het doen als lied
jeszanger. Als zodanig heeft hij weer in 
het clublokaal herenigde duivenliefheb
bers en anderen de verdere avond ver
maakt. 
Ook van de bewoners der boerderijen in 
de omgeving van de lossingsplaats werd 
alle medewerking ondervonden. Zo kreeg 
iemand die naar de weg vroeg ten ant
woord: ,,Dacht-e-gij, dat wij de krant 
niet gelezen hadden". Een ander kon 
met het hem toegevoegde "Daar hedde 
niks mee te maken", de aftocht blazen. 
Bravo! 
Alles bijeen genomen een zeer geslaag
de wedvlucht die echter als africhtings
vlucht voor te verwachten zwaardere 
vluchten beschouwd moet worden. 
De uitslag is als volgt: 1. C. Langer
mans; 2. J. v. Kleef; 3. L. v. d. Heyd en; 
4. W. v. d. Heyden; 5. H. v. Dijk; 6. 
Chr. Leyten; 7. A. Calsijn; 8. C. Spij
kers; 9. P. Geurts; 10 B. Pijnenburg; 11.
L. Verberk; 12. L. v. Raamsdonk; 13. H.
v. cl. Brand; 14. E. v. d. Velden; 15. H.
Bekers; 16. H. v. d. Steen; 17. A. Bekers.

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek is IN de kerk,
als de H. Mis begint en verl;,at 
eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
12e Zondag na Pinksteren. 
28 Augustus 1949. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van 9 uur wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, terwijl de H. 
Mis van kwart voor 8 wordt opgedra
gen voor Hendrica van Beurden-Verwe-
tering. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaalcollecte voor de bijzondere noden 
van het Episcopaat, welke bijzonder in 
de milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, 
Donderdagavond om 7 u. Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid tot biechten 
tot 8 uur vanwege de eerste Vrijdag. 
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand. 
De H. Mis van half 8 wordt op die dag 
opgedragen ter ere van het H. Hart, 
waaronder algemene H. Communie van 
de leden van de Bond van het H. Hart. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering 
van de zelatricen van de Bond van het 
H. Hart.
Vrijdagavond om 7 uur Lof met rozen-
hoedje.
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand,
tevens Priesterzaterdag.
MAANDAG om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Hendricus van Dijk; z.a. gel.
mndst. voor Adriana van Heumen-Tim
mermans; om half 8 gel. jrgt. voor Lau
rentius v. d. Meerendonk; z.a. gel.
mndst voor Cornelis van Kessel; om
half 9

. 
gel. H. Mis voor Johanna Theuw

kens-van Dijk; om half 11 gezongen H.
Mis tot bizondere intentie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel.
mndst. voor Petronella v. d. Laak-v. cl.
Koevering; z.a. gel. mndst.c voor Wil
helmus v. d. Hagen; om half 8 gel. jrgt.
voor Lambertus Groenendaal; z.a. gel.
jrgt. voor Gijsbertus van Weert; om half
9 gel. H. Mis voor Anna van Liempdt
vanwege de Broederschap St. Antonius
te Waalwijk.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Wilhelmina v. d. Anker
Brands; z.a. gel. mndst. voor Petronella
Verdonk-v. d. Koevering; om· half 8 gel.
H. Mis voor onze jongens in Indië van
wege Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
mndst. voor Jo Bergman; om half 9 gel.
H. Mis voor de overleden familie Kan
telberg-Maas.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Elizabeth Schapendonk-v. 
d. Staak; z.a. gel. H. Mis voor de over
leden familie Roovers-van Kessel; om
half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmina v.
d. Anker-Brands; z.a. gel. jrgt. voor Jo
hanna Timmennans-Schellekens; om half

•. 9 gel. H. Mis voor Georges v. d. Krab
ben; om half 10 en om half 11 Gezon
gen Huwelijksmis. Hedenavond om 7 uur 
Lof met rozenhoedje, waarna gelegen
heid tot biechten tot 8 uur vanwege de 
eerste Vrijdag. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Hendrica van Beurden-Verwete
ring; z.a. gel. H. Mis voor Marinus van 
Diessen; om half 8 gel. H. Mis ter ere 
van het H. Hart; z.a. gel. jrgt. voor Jo-, 
hannes Timmermans; om half 9 gel. 
mndst. voor Henri Weyers. Hedenavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Johanna van Hamond-Hoff
mans; z.a. gel. H. Mis voor Josephus 
v. d. Laar vanwege de kinderen; H.
Hartaltaar H. Mis voor overleden fam.
Vlaminckx-Voets; om half 8 gel. H. 'Mis
ter ere van het Onbevlekt Hart van Ma
ria tot bekering van de zondaars; z.a.
gel. jrgt. voor Gerdina Timmermans
Leermakers; om half 9 gez. H. Mis voor
de overleden familie v. d. Eerden-Bus
sing; om half 10 Huwelijksmis.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Henricus Petrus Ma
ria van der Loo, geb. en won. te Til
burg (par. H. Gerardus Maj.) en Wil� 

.helmina Henrica Cornelia van Breugel 
geb. en won. in dete parochie, waarvan 
heden de 2e afkondiging geschiedt; 
Martinus Johannes Maria Vlaminckx, 
geb. en won. in de parochie van het H. 
Hart en Ida Martina Voets, geb. en 
won. in deze parochie; Johannes Maria • 
van Oijck, geb. te Uden en won. in 
deze parochie en Henrica Geertruida 
van der Meyden, geb. en won. in deze 
parochie; Michael Adrianus Roovers, 
geb. parochie H. Theresia en won. in 
de parochie van het H. Hart en Johanna 
van Kessel, geb. te Vught (St. Petrus) 
en won. in deze parochie; Petrus Cor
nelis Doevendans, geb. en won. in de 
parochie van het H. Hart en Wilhel
mina Anna de Koning, geb. en won. in 
deze parochie, waarvan heden de 3e af
kondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd, ten
spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
12e Zondag na Pinksteren. 
28 Augustus 1949. 

De H. Missen zijn 0111 6, 7, 8, kwart over 
9 en half 11 de hoogmis. 
Eerste schaal is voor de kerk (geluids
installatie); tweede schaal voor de Bij
zondere Noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
Donderdag - van 6 tot 7 biechthoren 
vanwege de Eerste Vrijdag. 
VRIJDAG - om kwart voor 7 plechtige 
gezongen dienst ter ere van het H. Hart. 
Ook om· half 7 wordt de H. Communie 
uitgereikt. Des avonds om half 8 Lof 
met oefening van eerherstel. 
Zaterdag - Priesterzaterdag. 
ZONDAG 6 uur Ld. tot zekere intentie 
(B.); 7 uur Ld. voor het geestelijk en tij
delijk welzijn van de parochie; 8 uur Ld. 
voor Henricus van Drunen vanwege het 
Apostolaat des Gebeds; kwart over 9 
I. d. voor de levende en overleden leden
van de Broederschap van de H. Bemar
dus van Ulecoten; half 11 hoogmis, gez.· 
d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG 29 Aug. : 7 uur Ld. voor
Francisca Peynenburg-Dieden; kwart
voor 8 Ld. uit dankbaarheid ter ere
van de H. Maagd Maria; zijaltaar Ld.
voor mej. Petronella Bouwmans-van
Dijk, vanwege 'n vriendin; half 9 Ld.
voor de levende en overleden leden van
de Handboogschutterij "Concordia";
half 10 gez. huwelijksmis.
DINSDAG 30 Aug. 7 uur Ld. voor over
leden ouders Paymans-van Eyndhoven;
zijaltaar: 1. m. voor Wilhelmus Joannes
van Eyndhoven; kwart voor 8 1. d. uit
dankbaarheid; zijaltaar I.m. voor Adria
nus Henricus Dan kers; half 9 Ld. voor
Wilhelmina van Oorschot-v. d. Sloot.
WOENSDAG 31 Aug. :,7 uur 1. d. voor
Francisca Peynenburg vanwege de Broe
derschap van 0. L. Vr. in 't Zand; zij
altaar I.m. voor Adrianus Willems;
kwart voor 8 1. d. voor Hendricus van
Drunen, vanwege het spoorwegpersoneel
afd. weg en werken; zijaltaar I.m. voor
Henricus Joh. Rooyakkers; half 9: 1. d.
voor Petrus Baayens.
DONDERDAG 1 September: 7 uur Ld.
voor Piet Voets vanwege zijn ouders;
zijaltaar 1. d. voor Anna Maria Doeven
dans-van Grinsven; kwart voor 8 1. d. _
voor Adrianus van Uden vanwege de
buurtvereniging Merheimstraat; half 9 I.
d. voor Adrianus Kuypers; half 10 gez.
huwelijksmis.
VRIJDAG 2 September: kwart voor 7 pl.
gez. d. voor de levende en overleden
leden van de Broederschap van het H.
Hart; zijaltaar l.d. voor de levende
leden v. d. Broederschap van St. Willi
brord; kwart voor 8 1. d. voor Josina
van Grinsven-van Grinsven, vanwege de
buurt; zijaltaar 1. d. voor Lies de Kort
van der Elst; half 9 pl. l. m, voor Jan
van Susante. -
ZATERDAG 3 September: 7 uur l. j.
voor Adrianus Wagenaars; zijaltaar
1. j. voor Henrica van Nfhen; kwart
voor 8 1. d. voor Helena Bekers-va:n der
Steen vanwege de buurt; zijaltaar 1. d.
voor Helena Bekers-van der Steen van
wege 3 vrienden; half 9 I. j. voor Ger-
dina van Beljouw.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
12e Zondag na Pinksteren. 
28 Augustus 1949. 

ZONDAG: halt 8 H. Mis vöor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor An
toon Verhagen. 
MAANDAG: half 8 jrgt voor Allegonda 
hsvr. van Antoon Verhagen en voor Al
legonda v. Esch. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor bloed- en 
aanverwanten van de fam. v. Heyst en 
Loutermans. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor de 
bloed- en aanverwanten van de fam. v. 
Heijst en Loutermans. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Frans 
v. Eindhoven.
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 jrgt. 
voor Adrianus v. Eyndhoven en Cor
nelia de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
v. Eindhoven.

Deze week zullen geschieden:
Maandag mndst. voor Lamberta Geerts. 
Dinsdag H. Mis voor Anna v. d. Velden 
te Liempde overleden. Donderdag H. 
Mis voor Cornelia Horvers-Scheffers te 
Oisterwijk overleden. Zaterdag H. Mis 
voor Joanna Cornelia de Laat te Len
nisheuvel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA- BOXTEL. 
12e Zondag na Pinksteren. 
28 Augustus 1949. 

ZONDAG 7 uur H. Mis tot intentie van 
de parochianen; half 9 H. Mis vanwege 
Katholiek Thuisfront voor Theodorus 
Huyberts; 10 uur gez. mndst. voor Jo• 
hanna Cornelia v. Hal-de Laat .. 
leder is in de gelegenheid, aan zijn of0 

ferplîcht te voldoen in eerste schaal voor 
zijn eigen kerk, de 2de voor B. N. · 
Collecte voor Kath. Thuisfront; half 3 
Lof met rozenhoedje om Gods zegen te 
verkrijgen over "Orion" en de kapel van 
Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Johan: 



na Kruyssen-v. Mol; 8 uur gez. mndst. voor Maria Maas-v. d. Langenberg. DINSDAG: 7 uur mndst.. voor Harry v. Dijk; 8 uur mndst. voor Marinus Berends. WOENSDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voor Mevr. Maria Maas-de \X/ erd; 8 uur H. Mis tot genezing van een zieke.DONDERDAG: 7 uur H. Mis vanwege vrienden voor Jo Willems; 8 uur gez. mndst. voor Gertruda Manders. VRIJDAG, eerste Vrijdag van de maand; 7 uur H. Mis voor ,'v1ei. Anna Maria Peynenburg-v. d. Sande i 8 uur gez. mndst. voor Johanna v. Heerebeek-de Beer. ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Theodorus Baayens, Ardina v. d. Velden hsvr. en Lambertus de zoon; 8 uur H. Mis waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor de familie v. d. Breekel. Priester-Zaterdag_ Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van half 6 tot 7 uur, daarna Lof met rozenhoedje, om God's zegeningen te verkrijgen over het Gouden Priesterfeest van Z. H. de Paus, en het H. Jaar. 30 Dagen worden de gebeden verzocht voor Cornelia v. d. Heijden, wed. v. Antonius Vorstenbosch te Haaren; Johanna de Laat, echtg. v. Albertus v. Hal, alhier overleden. Elders zullen geschieden H. Missen: e�n voor Harry v. Dijk; één voor Theodorus Huyberts en a.s. Donderdag één voor de leden v. d. Godvruchtige vereniging H. Theresia.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: Marinus de Punder uit deze parochie en Maria J. C. v. Vlok-

hoven uit Liempde, 3e afkondiging. Marinus F. Raaijmakers uit de hoofdparochie van St. Oedenrode, Maria Catharina Brands uit deze parochie, tweede afkondiging. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 

12e Zondag na Pinksteren. 
28 Augustus 1949. ZONDAG: half 7 I. j. voor Willem van Dijk; 8 uur I. j, voor Wout. v. d. Meerendonk; 10 uur Hoogmis tot welzijn der parochie; 3 uur Lof, daarna jongens-congregatie. MAANDAG: feestdag van St. Jan's Onthoofding patroon onzer parochie, te vieren a.s. Zondag; half 7 I.m. tot welz. der parochie; 7 uur z. m. voór de leden van de Jonge Boerenstand; 8 uur l.j. voor Anna Jan v .d. Velden. DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Cath. Marinus v. d. Sande; 8 uur I.m. v. Leon. v. Amstel te Lith overleden; 9 uur z.huwelijksmis.WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voorMaria Wilh. Kelders; half 8 z. j. voorJos. v. d. Velden; 8 uur 1. mis voor Petrus v. Liempdt te Boxtel overleden.DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Mathijsv. d. Oetelaar; half 8 z. j. voor Catharina Jos. v. d. Velden; 8 uur 1. j. voorAdrianus Thomassen.VRIJDAG: Ie Vrijdag der maanddaarom ook Donderdag biechthoren alsop Zaterdagen - half 7 l. m. voor bijz.noden der parochianen; 7 uur l. j. voorAdrianus Thomassen; half 8 z. mndst. v.overleden familie v. Boeckel-v. Rumpt;deze H. Mis met uitstelling v;in het Al-

Voor de belangstelling die wij Te koop: keukenmeubilair en bij gelegenheid van ons huwe een stel gordijnen. Markt 10. 

lerh. en Acte van Ereboete aan het Godd. Hart. ZATERDAG: 7 uur z. j, voor Mart. Appeldoorn en Barbara de hsvr.; half 8 z.j. voor Lamb. Verhagen; 8 uur I. j. voor Jan Schoenmakers. ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der parochie; 8 uur l. j. voor Antonetta Jan Schoenmakers; 10 uur de plechtige hoogmis z. j. voor Adriana Lamb. Verhagen. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur I.m. voor Hendrica Alb. v. d. Tillaart als overleden lid: H. Willibrord. Dinsdag 7 uur I. m. overledenfamilie Marinus Habraken; Woensdag 7uur I.m. voor Hendrica Alb. v. cl. Tillaart als over!. lid: St. Rochus. Donderdag 7 uur I.m. voor Catharina Marinusv. cl. Sande als over!. lid: 0. L. Vrouwvan de H. Eik.VRIJDAG: 7 uur 1. m. voor MariaWilh. Kelders als over!. lid proc. vanHakendover. Zaterdag 7 uur I.m. voorMaria Wilh. Kelders als overleden lidH. Willibrordus. Zondag 7 uur I.m. v.Maria Wilh. Kelélers als O\'erl. lid: 0. L.Vrouw v. cl. 1 -I. Eik.30e Leonardus v. Amstel te Lid, overleden; Petru5 v. Liempt te Boxtel overleden.
Gedoopt: Petni"s Joh. Maria zoon vanPetrus Verhagen-v. d. Velden; Corn.Henricus Joh. zoon van Ant. SchalkxThomassen.De zelatricen van het Genootschap totVoortplanting des Geloofs, van dat der H. Kindsheid en van het St. Petrus Liefdewerk, die de feestelijke samenkomstop Zondag 4 Sept. van alle zelatricen

uit ons dekenaat te Boxtel bij de Ursulinen wensen bij te wonen, en zich nog niet bij ons hebben aangemeld, worden verzocht, dit vandaag (Zondag) te doen. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

12e Zondag na Pinksteren. 
28 Augustus 1949. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de nieuwe glas-in-loodramen. 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 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 Communie-uitreiken. Om 7 uur gez. H. Mis met Uitstelling, waarna Litanievan het H. Hart en Oefening van Eerherstel. 's Avonds om half 8 Lof; na hetLof een lied ter ere van het H. Hart.Zaterdag Priester-Zaterdag.ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de bekering der zondaars; half 9 H. Mis voorde parochie; 10 uur Hoogmis voor Bijz.Intentie.MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhelmus van de Langen berg; 8 uur jrgt, voorWilhelmus Konings.DINSDAG: 7 uur H. Mis voor overlèden familie; 10 uur pl. gez. huwelijksmis.WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Catharina van de Sande-Schoenmakers; 8uur H. Mis voor Wilhelmus van de Langenberg en Cornelia Schuurmans hsvr.DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Lau-

rentia Konings van Vessem; 8 uur gef. jrgt. voor Maria van Exsel. VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor Elisabeth van den Braak; 8 uur H. Mis voor Cornelia van den Broek. ZATERDAG: 7, uur mndst. voor Adrianus Verhagen; 8 uur jrgt. voor Catharina Konings. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. cl. Braak. H. Mis voor Henricus van Rulo en Maria van Dongen hsvr. H. Mis voor de Wed. Catharina van de SandeSchoenmakers. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 28 Augustus. 12de Zondag na  Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje, Donderdag om 8 uur Lof. Vrijdag: 1ste Vrijdag van de maand. Van 7-8 uur aanbidding van het H. Sacrament. Om half 8 Lof met rozenhoedje.Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uurLof.ZONDAG: 7 uur H. Mis voor overleden ouders Doggen en Laarman; half 9voor Pastoor Otterbeek; om 10 uur H.Mis voor Piet van Liempt.MAANDAG: 7 uur uit dankbaarheid terere van de H. Gerardus.DINSDAG: 7 uur voor Caspar van denAker.WOENSDAG: half 8 voor Johanna vanFeldbrugge-Otterbeek.DONDERDAG: 7 uur jaargetijde voorde Eerw. Zuster Maria Plechelma vanden Aker.VRIJDAG: 7 uur voor Cornelis van denBroek; half 8 voor Mevrouw HenketWindstosser.

lijk mochten ondervinden van familie, vrienden, buurtbewo ners en de R.K. Gildebonds Hannonie betuigen wij bij deze onze hartelijke dank. 
P. G. Heerkens. 

Gevraagd: een net Dienstmeisje, voor dag of dag en nacht, in gezin met twee schoolgaande kinderen. Bevragen bureau van dit blad. 
N.V. ORGANON

TE BOXTEL 
J. M. Heerkens-KoopmansMarkt 10. Voor onze 

Renault Bestelwagen v.caaq.t 
Hiermede DANKEN wij de 
buurtschap van Kleinderliemp
de voor de organisatie van ons 
Gouden Huwelijksfeest en de 
aangeboden cadeaux, en overi
gens allen die hun belangstel
ling hebben getoond, in het 
bijzonder de Harmonieën en 
Zangverenigingen voor de 
serenades.· 

vragen wij 'n chauffeur 
F. J, Witteveen Woninginrichting

Boxtel NETTE MEISJES 
Accountantskantoor 

M. BOSCH-SNELLAARS_ H. Cuppen voor verpakkingswerkzaamheden. 
Jong echtpaar zonder kinderen zoekt voor enkele maanden nette slaap- en zitkamer met keuken of met gebruik van 

Bijkantoor Boxtel Aanmelden aan de fabriek Lennisheuvel te Boxtel. 

keuken. Brieven onder no. 28 Bureau van dit blad. 
Te koop: een toom beste biggen bij L. v. cl. Ven, Selissen 1.. 

Prins Bernhardstraat 32 
Telefoon 512 

Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties

Behandel Ing van Belastingzaken Te koop: een beste kalfvaars, aan telling 5 September. Bij P. v. d. Pasch, Tongeren 70.
'Il 1 1 •I ·1 Il I l;.I l,.•·••• 11111t1:ld1illllliil ,1·11l•111"1111.l1o'lll•.l1,l"II 1 1 11 l••ll l,111 11 Te koop wegens overcompleet, twee pers. crème gelakt ledikant, spiraal-matras, bedstel (binnen\'ering), babycommode, alles z.g.a.n. tevens smeedijze- _ ren kroonlamp. Stationstraat 86 . 

� � 
� 

Te koop: een nieuw heren� � rijwiel. Wilhelminastraat 22. 
Te koop: een toom zware big- t 
gen bij J. de Bie, Roond 8. � 

Publieke Veiling 

te Boxtel 

� 

� 
� op Vrijdag 2 September 1949, ; des - voormiddags 10 uur zullen ,ten overstaan van deurwaarder � 
� F. HENDRICKS ij TE 's-HERTOGENBOSCH � in de dancing achter café J. ,; van Run, Staqppstraat 94 te � Boxtel publiek "l• contant wor-den verkocht � 

1 00 dekkleden 
en tentzeilen 

i
,; " 

uit Engelse legerdumps in di- -verse afmetingen grotendeels nieuw en in prima staat. ! Voorts, indien nog tijdig ter � plaatse, legergoederen (tenten _ etc.). ójó De goederen zijn te bezien 1 ij uur voor de aanvang tegen � betaling van 25 cents. Î 
R.K. Boerenbond 

Afd. BOXTEL 
� 
� 
� 

� 

Algemene Vergadering ; op Zaterdag 27 Augustus a.s. � des avonds om 8 uur in café 

Het Zuivelhuis 
Stationstraat 2 

� 
� 
� Hierdoor deel ik mijn cliëntèle mede, dat met ingang i van Maandag 29 Augustus mijn filiaal aan de Ridder v. Cuykstraat, alsmede de beide wijken zijn over- fgegaan aan mijn bezorgers J. Wagenaars en J. van de �Loo. � Hiermede breng ik dank aan mijn cliëntèle, voor het � genoten vertrouwen steeds in de wijken ondervonden. � 
� Aanbevelend, 

M. W. v. d. WEIDEStationstraat 2. 
* * *

Ondergetekende, J. WAGENAARS, maakt hiermede 

� 
� 
;; 

� 
� 
� 
� 

bekend, dat hij met ingang van Maandag 29 Augustus ! het filiaal van M. W. v. d. Weide, alsmede de wijk welke door hem werd bediend, heeft overgenomen. i Beleefd aanbevelend, J. W AGENAARS,Ridder van Cuykstraat
* * *

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

Ondergetekende, J. v. d. LOO, maakt hiermede be- � 
� 

kend, dat hij met ingang van Maandag 29 Augustus � 
de wijk van M. W. v.d. Weide, welke door hem be- � 
diend werd, heeft overgenomen. 

H. v. Rooij. Beleefd aanbevelend, �AGENDA: i J. v. d. LOO,
� Nadere mededeling in ver- � Tongeren 9l. i band met de functiewijziging - � op 't pakhuis. �·ui1111111111111 !111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111'l1111111111m111 11111 1-;11111111,1.1111;:11111111111111111111� Alleenst. oude dame, wed., zoekt voor zo sp. mog. q_ngemeub. kamer met stook� en en kookgelegenheid en water; geen pension. Brieven onder no. 24. 

R.K. Jongensschool voor Mulo Burgakker 4. Te koop: Am. grenen trap, 12 treden, met leuning, 1,20 m breed. Te be
vragen: H. H. Geertman, Pr.Bernhardstraat 13a. 

Eet NU Bakbo kking 
Vers gebakken 2 stuks 10,25 

vos, Stationsstr. 44, Tel. 52 7 

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

6 speciale artikelen 

waar iedereen naar vraagt 
POMPADOUR VOOR SCHORTEN Pracht kwaliteit donkere dessins, per meter 

* 
HANDDOEKEN, 70 x 70 in blauwe en rode ruit prima kwaliteit, per meter 

* 

"DARLING" LUIERS onze bekende kwal. in cellophaan verpakking p, ½ dozijn 
* 

2,35 

1,27 

6,80 

ZIJDEN GEWATTEERDE DEKEN 2 persoons maat in diverse kleuren 
* 

WITTE MOL TON DEKENS 2 persoons goede zware kwaliteit 
* 

16,90 

4,68 

2-PERSOONS KAPOK BEDSTELmet peluw en kussensin blauw en groen damast 79,00 
* 

Natuurlijk bij: 

!»TATION5Tl)AAT 43 

�*S"--> 
BOXTEL 

'N OPKLAPBED 
MET OMBOUW 

is 'n ideale oplossing voor menig huisgezin. - Wij kunnen U verschillende uitvoeringen laten zien, in diverse prijsklassen. - Komt U ook 'ns kijken naar het geëtaleerde 
Dubbele Divanbed ! 
'n Practische combinatie om in 'il kleine woonruimte toch logé's te kunnen ontvangen. 

+.7.W� 
u u [lQXTEL

Sigaren- en Sigarettenmagazijn "SYLPHIDE"
STATIONSTRAAT 80 

dankt allen voor de vele blijken van belang= 
stelling bfj de opening van de zaak onder= 
vonden en blijft zich in de voortdurende 
aandacht van Dames en Heren r o kers 
aanbevelen. 

E. VERHOEVEN.

VEEHOUDERS 

Ook Uw varkens kunnen voor U een bron van inkomsten vormen ... wanneer :z:e tenminste flink groeien. Geeft :z:e dagelijks een kleine hoeveelheid 
LIEVE'S BLOEDPOEDER 

door het voeder. Ze groeien dan als kool. 
Fabrikante: FIRMA LIEVE & Co, - Vlaardingen 
Vertegenwoordigd op de Landbouwtentoonstel•ling te Eindhoven, Tent L • 41.

Voor Brillen 

naar VAN 

en Uurwerken 

VLERKEN 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel Telefoon 450 

heeft voorradig grote sortering 

}f EXPORT SIGAREN }f 
Elisabeth Bas - Willem Il • Karel 1 

in kistjes van 10 en ZS stuks 
Verder grote sortering SIGARETTEN, alle soorten en merken. 

zetten wij Maandag a.s. 

groot assortiment lees-

de SPECIALE OPRUIMING van een 

en prentenboeken enz. weer voort. 
Profiteer nog van de extra lage prijzen! Boekhandel TIELEN. Stationstraat Boxtel. 

-~~------1, 1 

-------
------~ 

Il 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Zorgwekkende finàntiële toestand 
IN AFWACHTING VAN EEN 

NIEUWE TROONREDE. 
September is dit jaar een maand van 
grote betekenis voor Nederland. Zwaar 
zal de last der zorgen in het nieuwe par
lementaire jaar op onze volksvertegen
woordiging drukken. Om Indië, maar 
ook om onze financiële toestand, die 
slechter is dan menigeen vermoedt. 
Voortdurend schrapen de niet populaire 
handen van minister Lieftinck over de 
bodem van zijn lege schatkist. De jong
ste berichten over de verhoging van de 
benzineprijs lichten een ogenblik de 
sluier op waarachter zich slechts een 
luchtledig en wat onvoldane rekeningen 
kunnen bevinden. 
Zes cent prijsverhoging op benzine is 
het nieuwste middel om een gat te 
stoppen in de dijk, die een economische 
chaos moet keren. Andermaal zien wij 
een troonreèle in 1948 in zorg, doch met 
toekomstverwachting�n uitgesproken, tot 
een holle phrase vervormd. Werd ons 
geen geringe verlichting van lasten toe
gezegd en zou onze overheid niet een 
krachtige acti'eve middenstandspolitiek 
gaan voeren? Wat is de waarde van een 
hoopvol staatsstuk, uitgesproken door 
de hoogste instantie in den lande, wan
neer wij aan het einde van zijn geldig
heidsduur slechts kunnen constateren, 
dat het de zoveelste mislukking• is ge
weest. 
In de herstelperiode, direct na de bevrij
ding, was het ons allen duidelijk,· dat 
voor de herbouw onzer staatsmachine 
zware offers moesten worden gebracht, 
die onevenredig waren aan het nationaal 
inkomen. In die gedachtengang aan
vaardde ons volk een heffing ineens, 
een vermogensaanwasbelasting. Wij 
mochten na deze heffingen geen finan
cieel gezonde staat verwachten, doch 
wel een toestand, waarin we niet ver
der behoefden af te glijden naar de put 
van het staatsfaillissement. De op
brengst der extra heffingen heeft, blij
kens tal van publicaties, de verwachtin
gen overtroffen. De opbrengst der ge
wone belastingen was ook boven begro
ting, terwijl men anderzijds door sub
sidie-vermindering de staatslasten heeft 
verlicht. Het Marshall-plan betekende 
daarenboven een niet te onderschatten 
tegemoetkoming. 

WE HOLLEN NOG ACHTERUIT. 
Toch blijkt uit de ter beschikking staan
de gegevens, dat nieuwe lasten noodza
kelijk zullen zijn. Niets is moeilijker 
dan een land regeren. Onvoorziene om
standigheden kunhen uitgaven doen ont
staan of inkomsteh doen derven. Daar
door is soms belastingverhoging nood
zakelijk. De overheid is dan stellig re
rechtigd tot nieuwe heffingen. 
Toch kom.t het ons voor, dat in de eer-

Les Ambassadeurs de Nice 
Vrijdagavond 8 September arriveren in 
Boxtel "Les Ambassadeurs de Nice", 
ook wel genoemd Les Petits Chanteurs 
de la Cote d'Azur. Zij zullen 's avonds 
om 8 uur zingen in de H. Hartkerk. 
Het voorrecht, dat wij dit _wereldberoem
de Franse jongenskoor zullen kunnen 
beluisteren, dankt Boxtel aan een ge
lukkig misverstand. De Directeur, Abbé 
Lefebvre, zag namelijk Boxtel voor een 
grote stad aan. ,,Boxtèl, n'est ce pas 
une ville". Wij prijzen ons echter geluk
kig, dat zij Boxtel aandoen. Zij hebben 
in Italië, Zwitserland, Canada en Ame
rika de harten van alle muziekliefheb
bers veroverd. Wij twijfelen er niet aan, 
of zij zullen ook in Boxtel een warm 
onthaal vinden. Iedere muziekvriend en 
iedere belangstellende zij daarom op dit 
concert uitgenodigd. De toegang is gra
tis. Abbé Lefebvre verwacht echter, dat 
wij vrijwillig iets zullen geven voor de 
grote onkosten, die hij voor zijn jon
gens maakt. 
Het programma vermeldt werken van 
Orl. Lassus, Josq. de Près enz. 
Na afloop van het concert zullen de 
jongens bij particulieren worden onder
gebracht. Zij arriveren om 5 uur. De 
familie's die op zich genomen hebben 
een kleine Franse gast te herbergen'. 
worden dan bij de kerk verwacht om 

• hun logé te begroeten en de weg te
wijzen. Zij horen echter te zorgen, dat 
de jongens tijdig weer aanwezig zijn 
voor de uitvoering om 8 uur. 
Alles bijeen een uitzonderlijk muzikaal 
gebeuren, dat wij niet missen mogen. 
Voor wie het niet weten nog de volgen
de bizonderheden. Abbé Lefebvre is 
enkele jaren geleden met dit werk be
gonnen in een grote volksbuurt van 
Nice. Al zijn zangertjes zijn gerecru
teerd uit deze werkmanskinderen. Hij 
zag daar de jeugd verkommeren in de 
huurkazernen, waar de zon haast niet 
vermag door te dringen. Hij besloot 
toen wat meer vreugde te brengen in dit 
troosteloze bestaan voor de jeugd. Hij 

. stichtte -daartoe "Chanteville", een 
soort vrije jongensrepubliek, of een an
dere Jongensstad. Hij wist zich een uit
gebreide staf van medewerkers te ver
�ekeren. Milde gevers stelden hem in 
staat de enorme onkosten, die dit werk 
meebracht, te financieren. Telkens als 

ste plaats de door de regering gevolgde 
politiek moet worden veroordeeld. Vier 
jaar lang is elke tot de Nederlanders ge
richte proclamatie of rede doordrenkt 
geweest met een "houdt-de-moed-er-in" 
geest: En telkens komt men na verloop 
van tijd tot de conclusie, dat we nog 
steeds achteruit hollen. Dit is fnuikend 
voor de wil en geestkracht van ons volk. 
Het is een soort zoethouden en trekken 
van wissels op een steeds verder ver
wijderde toekomst. Geen wonder, dat 
men minder en minder tot grootse pres
taties bereid wordt gevonden. 
Anderzijds ligt voor het opvoeren der 
lasten ergens een grens. Diè grens is 
bereikt. Ons nationaal inkomen wordt 
door nieuwe drukkende bepalingen te 
zwaar belast. Die druk kan ontstaan 
door directe belastingen of accijnsverho
ging. De eerste weg heeft de overheid 
verlaten. De nu gevolgde methode is 
niet minder funest. Ook deze latente be
lastingen treffen de nationale bedrij
vigheid. 
Grote mannen uit het openbare en be
drijfsleven lieten herhaaldelijk hun 
waarschuwende stem horen. Helaas ver
geefs en de zuigkracht der belasting
machine wordt sterker en sterker. De 
overheid is er steeds op uit een systeem 
van belasting-innen te vinden, waarbij 
het hiet opvalt hoeveel ze wel van haar 
burgers vraagt. Dit is een struisvogel
politiek, want het effect verandert er 
niet door. 

EEN ANDERE OPLOSSING. 
De oplossing van het belastingvraagstuk 
moet aan de andere zijde worden ge
zocht. Dat is de uitgavenzijde. Ons 
overheidsapparaat werkt niet efficiënt 
genoeg. Het komt ons voor, dat een zich 
van de verantwoordelijkheid bewuste 
econoom op verschillende departemen
ten en overheidsinstellingen meer dan 
water- en brood kan verdienen. Maar zo 
iemand zou onder toezicht van de minis
ter effectief moeten kunnen ingrijpen. 
Verde,r b�hoort ons volk te weten, 
waarvoor de belastinggelden worden ge
bruikt en op meer gedetailleerde wijze 
dan tot op heden geschied is. Wie is er 
nog op de hoogte van het verloop der 
staatsuitgaven? Alge.meen overheerst de 
indruk, dat er met de overheidsgelden 
niet de nodige zuinigheid wordt be
tracht. 
Indien na zo'n onderzoek blijkt, dat 
onze lasten niet kunnen worden verlicht, 
dan moet de conclusie volgen, dat onze 
overheid te zware verplichtingen in bin
nen- en buitenland heeft aangegaan. 
Een zware operatie zal dan misschien 
noodzakelijk blijken, doch één die on
vermijdbaar is, gezien de loden kluisters, 
waardoor wij thans zijn gebonden. 

het hopeloos was met de financiën, kwam 
een of andere weldoener als van de 
hemel opdagen. 
Het bestuur en de gang van zaken in de 
republiek, berust voor een groot gedeel
te in de handen van de jongens zelf. Zij 
kiezen bij geheime stemming hun Bur
gemeester en hun raad. De jongens 
geven hun eigen krant uit de "Nachte
gaal". Deze wordt geheel door hen zelf 
geredigeerd. 
Er' wordt op "Chanteville" hard gewerkt. 
Hoofdzaak is niet de zang, doch het 
onderwijs. Er heerst echter op Chante
ville een grote mate van vrijheid. Aldus 
hoopt Abbé Lefebvre zijn jongens op te 
voeden tot zelfstandigheid. 
Een Canadees blad schrijft: ,,Het expe
riment van Nice is een teken van het 
geestelijk reveil in Frankrijk". 
,,Je monterai ma vie en chantant." 

Plkatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Dinsdag 6 Sept. a.s. om 2 uur n.m. zal 
de eerste Gemeenteraadsvergadering ge
houden worden met de nieuw gekozen 
raadsleden. 7 
In deze raadsvergadering worden de
raadsleden beëdigd en zal de wethou
dersverkiezing gehouden worden. 

OPENING R.K. H.B.S. 
Maandag 5 September a.s. zal de offi
ciële opening van de R.K. H.B.S. plaats 
vinden. 
Om 10 uur v.m. zal er in de kerk van 
de St. Petrusparochie een plechtige H. 
Mis worden opgedragen om God's 
zegen over deze nieuwe school af te 
smeken, terwijl om kwart over elf in de 
foyer van De Ark de R.K. H.B.S. offi
cieel geopend zal worden door de voor
zitter van de Herman Brandt Stichting, 
Drs. M. A. M. van Helvoort. 
WATER VAN DE BOXTELSE 
BAD- EN ZWEMINRICHTING 
GOEDGEKEURD. 
Blijkens een doilr de Keuringsdienst 
voor Waren voor het Keuringsgebied 
's-Hertogenbosch ingesteld onderzoek 
naar het zwemwater van de Bad- en 
Zweminrichting, alhier, voldoet dit aan 
de eisen welke aan een open zwembad 
moeten worden gesteld. 

FANCY-FAIR 
te Lennisheuvel op 11 en 18 September. 
Kunnen de bewoners van Lennisheuvel 
't zilveren bestaansfeest van hun pa
rochie beter vieren, de stichter van die 
parochie beter eren, dan met de plaat
sing van een orgel in het kleine lande
lijke kerkje, toegewijd aan de I-1. The
resia van het Kindje Jezus. 
Vele offertjes hebben de parochianen al 
gebracht, maar men is er nog niet. �r 
is nog een laatste sprong nodig om t 
gestelde doel te bereiken: het houden 
van een fancy-fair en loterij. 
Dank zij de Boxtelse zakenlui zijn er 
vele prachtige prijzen uitgeloofd, die 
een bezoek aan de fancy-fair en de 
deelnamè aan de loterij zeer aantrekke
lijk maken. 
Inwoners van Boxtel en omliggende 
plaatsen: men verwacht U op de Zon
dagen 11 en 18 September in het Lennis
heuvelse parochiehuis "0rion". Beproeft 
er uw geluk, ge steunt er een prachtig 
doel mee. 

TERUG UIT INDONES!ë. 
Met de "Johan van Oldenbarnevelt", 
die vermoedelijk Donderdag 8 Septem
ber de haven van Amsterdam zal bin
nenlopen, repatriëren ook onze plaats
genoten J. v. Oirschot; Eindhovenseweg 
75 en A. v. Lievenogen, Gemonde 1. 
ZILVEREN KLOOSTERFEEST 
fr. ADULFUS. 
Op de feestdag van 0. L. Vrouw Ge
boorte (8 September) . hoopt Frater 
Adulfus op Huize de la Salle de dag te 
herdenken dat hij vóór 25 jaar zijn in
trede deed in de Congregatie van de 
Fraters van Tilburg. 
Van deze 25 jaren bracht hij er 20 door 
op Huize de la Salie en verwierf zich 
grote verdiensten, niet alleen in het op
voedingswerk op dèze specifieke Inrich
ting, doch ook op B.L.O.-gebied in wij
der verband, o.m. als Secretaris van de 
R.K. Bond voor B.L.O. onderwijs in Ne
derland en als mede-organisator en Se
cretaris van de Cupertino-stichting die 
in landelijk verband de R.K. Nazorg be
hartigt van de talrijke schare B.L.O.
oud-leerlingen. 
Vanaf deze plaats hartelijke gelukwen
sen en onder Gods zegen nog vele 
vruchtbare jaren. 
EEN NIEUWE OPLEIDING. 
Voor meisjes boven de 15 jaar zal aan 
de Huishoudschool te Boxtel een geheel 
nieuwe opleiding gegeven worden. 
Ter bespreking van de cursus worden 
de moeders en hare dochters uitgeno
digd voor een bijeenkomst in een der 
lokalen van de Huishoudschool op Dui
nendaal Maandag 5 Sept. om 8 uur. 
Moeders, die hare dochters in de gele
genheid willen stellen zich te bekwamen 
voor de huishoudelijke taak mogen niet 
verzuimen deze bijeenkomst bij te 
wonen. 

ZITTINGSDAG ADVIESBUREAU 
VOOR OORLOGSSLACHTOFFERS. 
Het Reizend Adviesbureau voor Oor
logsslachtoffers zal heden, Vrijdag 2 
September, zitting hebben in BOXTEL 
oiu 11 uur v.m. bij de heer Joh. van 
Run in de Stationstraat. 
In LIEMPDE om 1 uur n.m. bij Erven 
v. d. Sande.

R. K. J. B. 
Bij voldoende deelname zal deze wrnter 
wederom een algemene landbouwcursus 
worden gegeven. Aan deze cursus kun
nen allen deelnemen, die met goed ge
volg eeff voorbereidende cursus hebben 
gevolgd. 

·Voor jonge boeren van veertien jaar en
ouder bestaat ook gelegenheid deze
winter een voorbereidende landbouw
cursus te volgen.
Aanmeldingen voor beide cursussen
vóór 20 Sept. bij een van de landbouw
onderwijzers.

R. K. BOERINNENBOND.
De leden van de . zang- en toneelclub
worden a.s. Zondag (4 September) na
de Hoogmis verwacht in het eierlokaal
om de viering van de Moederdag vdor 

boerinnen (11 October) te bespreken.

GESLAAGD.
Boxtelse modevak- en
Kunstnijverheidschoo] jubileert.
Op de te Utrecht gehouden E.N.S.A.I.D.
examens slaagden de volgende dames:
Voor oud-moderne sierkunst: Riet van
Kessel en Nelly van Rooy.
Voor coupeuse: Trees de Koning, Jo
Voets, Annie van 'Oirschot, Willie van
Roosmalen, Stien v. d. Linden, Riet v. d.
Hout uit Boxtel en Marie v. d. Ven uit
Nieuw-Cuyk.
Voor costumière: Leentje v. d. Sande,
Koos v. à. Heijden, Anna van Ingen,
Annie Pijnenburg, Jeanne Vissers, An
neke van Eert, Marie van Kleef, Jean
ne Verhoeven uit Boxtel, Bertina Schel
lekens uit Olland en Mej. Verhoef-Dol
phin uit Esch.
Geslaagden genoten hun opleiding bij
Mej. Entink, die Zaterdag 3 September
12½ jaar als hoofdlerares van de
E.N.S.A.I.D. gevestigd zal zijn.
Bij deze gelegenheid zal er ten huize
van Mej. Entink 'n tentoonstelling wor
den ·gehouden van handwerken, die door
de leerlingen thuis vervaardigd zijn, ter
wijl er ook demonstraties en proefles
sen gegeven z'ullen worden.
'n Advertentie elders in dit blad ver
schaft U nadere bijzonderheden.

V©OR DE MISSIE.
Voor de Missie van Pater Meulendijk
werd op de teeravond van de Spaarkas
,,De Voorzorg", gevestigd bij L. Schoen
makers, door J. v. Hamond f 5,20 op-
gehaald.

,,Bo.xtels K wartierke'' 
Ziezo die vacantie zit er ook al weer 
op. Die zijn we voorlopig kwijt! 
Was me dat anders effetjes boffen! Stel 
je voor, een volle vijf weken de zon 
gezien. En voelen branden! Praktisch 
geen regendruppeltje gevallen. Net wat 
je hebben moet onder je vacantie! Want 
laat het nou nog zo warm wezen -
(dat je naar water zit te snakken) -, 
als er één kwartiertje water is gevallen, 
da9: zit je al met je neus tegen de ruiten 
geplakt: ,,Ajakkes, die snertregen !" 
Nee, wat het wéér betreft, mogen we 
heus niet mopperen. Dat was een 
succes! 
Enne ...... wat de rést betreft? Hoe ging 
het daarmee? Is dat óók een succes ge
worden? Heb je in de afgelopen weken 
nog-wel-er-eens gedacht aan onze 
Augustus-leuze?" Wees thuis geen prul, 
wees thuis een mens!" 
Je zou je uiterste best gaan doen om 
iouw taak thuis in het gezin te begrijpen. 
En goed te vervullen! En die taak is: 
met vader, moeder, broers en zusters 
meeleven. Elkaar helpen. Elkaar waar
deren. Elkaar trachten te begrijpen. Graag 
iets voor elkaar over hebben. 
Een kind dat dát doet, maakt het gezin 
mooier, blijer, gelukkiger! 
Een kind dat dát niét doet, is een egoïst. 
Begrijpt niets van z'n taak. Begrijpt niets 
van het gezinsleven. En het is zijn 
schuld, dat het bij hem thuis niet zo 
mooi is. Dat ze thuis minder blij en ge
lukkig met elkaar leven! 
Aan 't begin van de vacantie hebben we -
dat allemaal in 't lang en in 't breed 
met elkaar bepraat. Nu zit de vacantie 
er op. 
En vertel me nou eens: hoe is het ge
gaan? Hoe ben je thuis geweest? 
Hartelijk? Of bijterig en snauwerig ... ? 
Was je behulpzaam? Stond je óók wel 
eens uit eigen beweging (en graag!) 
klaar om te helpen? Of kneep je er 
altijd "fijn" tussen uit ...... ? 
Heb je in je vacantie óók wel eens reke
ning gehouden met de anderen? Ge
daan, wat zij graag wilden? Wat zij 
leuk vonden? Of was je in alles een 
brpk egoïst ...... ? 

Biecht eens eerlijk op? 

Wat zeg je? Ha, da's prachtig! Er wal'en
dagen, waarop het heel goed ging. Schit
terend! Zie je nou wel, dat het kán ! 
Maar...... er waren ook dagen, waarop 
het helemaal niét ging! 
Da's jammer. Maar ja, begrijp ik heel 
goed, hoor. Op slot van rekening valt 
het niet mee om nou altijd in-de-plooi 
te lopen. Neem bijvoorbeeld je broers 
en zusjes. Dat zijn ook niet van die lie
vertjes ! Die zitten je wel eens graag 
dwars, die begrijpen jou soms niet. Die 
plagen ook graag. En bewaar dan de 
vrede maar! Bestaat immers niet ... ! 
En om nou altijd te gehoorzamen aan 
vader en moeder ... ! Dóén, wat zij zeg
gen! Láten, wat zij verbieden! En nooit 
of te nimmer brutaal zijn ... ! Mens, 
mens, 't is om er een punthoofd van te 
krijgen! 
Nou op school weer precies hetzelfde! 
Altijd op tijd komen! Altijd opletten! 
Altijd je best doen! Altijd je werk netjes 
maken! Dat valt ook niet mee .... !! 
Inderdaad, dat valt niet mee. Om de 
bliksem niet! Want al maak je nou nog 
van die goeie voornemens, tien keer per 
dag stoot je je kop tegen allerlei tegen
vallers en moeilijkheden, en...... pats, 
daar leit-ie ! 
Zo zijn er al aardig wat schone voor
nemens op niets uitgelopen. 
Hoe dat komt? Zal 'k je eens vertellen: 
die mensen meenden, dat ze UIT EIGEN 
KRACHT sterk genoeg waren om goe
de �n degelijke mensen te zijn. En da's 
een kolossale vergissing. Niemand heeft 
in zichzelf de grote kracht die nodig is 
om een degelijke en flinke mens te 
wezen. DIE KRACHT MOET VAN 
BOVEN komen! En om die kracht van 
Boven te krijgen, moet je er hier Boven 
om vragen! Is dat nou logisch, of niet? 

0, dus we moeten meer bidden? 
Ja, inderdaad. Maar wacht nog eventjes. 
Want behalve "gewoon-bidden" is er 
ook nog "bidden-in-de-kerk". Dan zijn 
we bij de Heer-van-Hierboven. Daar 
woont Hij! Naar Hem moeten we gaan, 
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SCHOOLNIEUWS. 
R.K. U.L.O. Duinendaal. 
Het nieuwe studiejaar V<J.n de U.L.O.
begint op 9 September a.s. Er bestaat 
nog gelegenheid tot het aangeven van 
leerlingen op Zondag 4 September van 
2 tot 4 uur op Duinendaal. 
Kleuterschool Duinendaal. 
Op Maandag 5 September begint de' 
Kleuterschool. De nieuwelingen worden 
pas des middags verwacht. 
St. Petrusschool, Burgakker. 
In verband met schilderswerkzaamheden 
aan de St. Petrusschool op de Burgak
ker, zullen de lessen aan deze school 
pas kunnen beginnen op Maandag 5

September. Op die dag worden nieuwe 
leerlingen aangenomen voor het eerste 
leerjaar des morgens van half 10 tot 10 
uur. De verloren schooluren zullen later 
worden ingehaald. 
Opening R.K. Huishoudschool. 
Dinsdag 6 September zal er in de St. 
Petruskerk om half negen een H. Mis 
worden opgedragen. Alle leerlingen 
worden verzocht deze H. Mis bij te 
wonen en daarna bijeen te komen in de 
school op Duinendaal. 
GESLAAGD. 
Bij het Woensdag j.l. gehouden tweede 
toelatingsexamen voor de eerste klas 
der R.K. H.B.S. te Boxtel slaagde Jan 
Roeffen. 
Afgewezen werden twee candidaten. 
SPEELTUIN WANDELPARK. 
Uitslag wedstrijd laatste week. 
Voor hardlopen werden bij loting een 
aantal prijsjes uitgereikt aan onder-· 
staande kinderen: 
Riki van Beers, Jan van Brabantstr. 
Ria van Vreede, Molenwijk 
Henny v. d. •Velden, Palallelweg 
Anny Kasteleijn, Zandvliet 
Nelly Pennings, Fr. Staelstr. 
Leo v. d. Weijde, Stationstr. 
Rini van Meersbergen, Hertogenstr. 
Freddy van Laan, Stationstr. 
Arnold v. d. Horst, Deken de Wijsstr. 
Henky Kasteleijn, Zandvliet 
Jan v. d. Velden, Parallelweg 
Mies v. d. Brand, Kasteellaan 
Adri Voets, Ten Brinkstr. 
In totaal is de speeituin met 1100 be
zoeken van kinderen vereerd. 
In alle opzichten mag deze proef ge
slaagd genoemd worden. Niet in 't minst 
bewijzen dat de bruingekleurde kinder
gezichtjes. 
Gelukkig hebben zich geen ongevallen 
voorgedaan. 
Finantieel is de exploitatie uit eigen 
middelen beheerd. 
Gevonden voorwerpen. 
Een kinderrozenkrans. 
Verder kunnen nog worden afgehaald 
bij de Heer A. v.d. Horst, Deken de 
Wijsstraat 8: een veldkruik - een 
blauw jongensjasje en een paar zwarte 
gymnastiekschoenen. 

elke dag weer opnieuw. Met onze goede 
voornemens. Maar tevens met de over
tuiging: Ik wil wel goed, natuurlijk! 
Maar alléén ,breng ik er geen snars van 
terecht. Dat heb ik nu onderhand wel 
dóór. En daarom ga ik Zijn Hulp /ragen! 

De leuze van deze m'aand is dus: Elke 
morgen naar de kerk! 
Oók als het regent! Er zijn van die 
fJauwerikken die je 's morgens niet in de 
kerk ziet, omdat het regent. Zal je 
heus niet van smelten, hoor! En ziek 
word je er ook niet van! Trouwens, je 
moet toch óók door de regen naar 
schóóI. Waarom dan niet naar de kerk ... ?· 
Dus van af morgen te beginnen 's mor
gens op tijd uit de veren! Langslapers 
en langslaapsters hebben we niet nodig. 
Dat zijn mensen zonder pit. En wij wil
len mensen zijn mét pit! Waar wat "in" 
zit! Namelijk de kracht en de moed om 
jezelf (half 7, 7 uur, maar later niet!) 
uit bed te gooien, want het is tijd voor 
de kerk! 
En die kerk komen ze niet binnen hol
len. En ook niet binnen vliegen! Nee, ze 
doen dat kalm. Met eerbied. Want ze 
weten, wáár ze zijn! 
En ze zitten mekaar niet tegen de elle
boog te douwen. Ze zitten niet te klet
sen. En ook niet "zachtjes" te praten. 
Ze zitten niet te kijken of-de-meester
d'r-al-is. En ze draaien zich geen tien
keer om, om te ::ien wie-er-binnen-komt. 
Niets mee te maken! 
Als wij in de kerk zijn, dan hebben we 
maar met één ding te maken. Namelijk, 
met de Heer-van-Hierboven. En we 
vragen, of Hij ons-hier-beneden wil hel
pen om degelijke, flinke mensen te 
worden. 

Elke morgen naar de kerk! 
Begin zelf! Begin morgenvroeg. Gaat er 
mee door, overmorgen en heel de ver
dere maand. Blijf het doen. Maak er ge
rust een beetje reclame mee! Spoor ge
rust de andere jongens en meisjes van je 
klas aan om óók 's morgens mee naar 
de kerk te gaan. Je doet er een goede 
daad mee. Want 's morgens in de kerk, 
dáár put onze Boxtelse jeugd de kracht 
om straks een krachtig volk te zijn! 

P. Venantius Verweerde A.A.



Het wereldberoemde Franse Jongenskoor ,,LesPetitsChanteurs'' 
zingt Vrijdag 9 Sept. om 8 uur in de H. Hartkerk� Toegang gratis 

Geslaagde Benelux-Sportdag 
Uitmuntende turnoefenÎngen tere sportmakkers in virtuositeit en ani-
door de Herentalse turnclub. mo niet . onderdeden. Vervolgens wee.�de oefeningen aan de ladders, waarb11 

de athletische figuren hun spieren span
den en rekten tot een voortreffelijk 
staaltje van evenwichtskunst, kracht en 
behendigheid en waarvan de pyramides 
het hoogtepunt vormden van de gehele 
demonstratie. 

Een 1 -0 zege voor de 
,,Rode Duivels" uit Hoogstraten. 
De Beneluxgedachte heeft nu ook in 
onze plaats ruimer i:ngang gevonden, 
want de betrekkingen, die Boxtel sinds 
enige tijd onderhoudt met de Belgische 
stadjes Herentals en Hoogstraten zijn 
door de internationale sportdag, die 
Zondag j.l. in het St. Paulus-Sportpark 
is gehouden, wis en zeker veel inniger 
geworden. 
In een sfeer van vriendschap en broeder
schap werd door de Belgische en Ne
derlandse sporters Zondag een uitmun
tend programma verzorgd, waarvan de 
talrijke bezoekers volop hebben kunnen 
genieten. 

Entrée. 
Het was een fleurig beeld, dat Boxtel 
tegen 2 uur in de Nieuwstraat te zien 
kreeg. Begeleid door Boxtels Harmonie 
maakten de turners uit Herentals en de 
gymnasten van de Jonge Boeren- en 
Boerinnenbond in hun witte en blauw
witte sportcostuums een joyeuze entrée 
in het vlaggende St. Paulus-Sportpark, 
dat gemarkeerd door Jeugdhuis en kin
derspeeltuin deze middag een feeste
lijke aanblik bood. 
Een bewonderend gemompel ging door 
de dichte bezoekersrijen toen de klein
ste Belgische gasten keurig in het wit 
gestoken en onder aanvoering van hun 
oefenmeester, de heer v. d. Elzen, het 
veld opkwamen. 
En al even veel bewondering genoten 
de grotere turners, die zich met uitroe
pen als "Wat 'n athleten !", ,,Wat 'n 
sportfiguren!" begroet hoorden worden. 
En het moet gezegd worden deze spon
taan geuite bewondering was verdiend, 
want de groep maakte met dit eerste 
optreden zulk 'n keurige indruk en in 
kleur, rhytme en beweging werd zo'n 
verbluffende eenheid ten toon gespreid, 
dat de handen van het publiek als van
zelf op elkaar gingen. 

De burgemeester opende. 

De heer Vermeer, bij wie de organisatie 
van deze sportdag berustte, leidde na 
deze ouverture het programma in met 
een woord van welkom aan het adres 
van de Belgische gasten, de burgemeester 
van Boxtel, de Provinciaal Overste van 
de Paters Assumptionisten, verdere ge
nodigden en aanwezigen, terwijl Burge
meester Drs. M. A. M. van Helvoort 
de openingstoespraak hield, waarbij hij 
gewag maakte van de vriendschapsban
den, die in de korte tijd, dat Boxtel, 
Herentals en Hoogstraten met elkaar 
in Benelux-idee verkeerd hebben, ge
smeed waren en die middag publiek ge
demonstreerd zouden worden 
Waarderend sprak hij over de samen
werking, die er tussen de Benelux-co
mité's van de respectievelijke plaatsen 
bestond, om te eindigen met de wens, 
dat de band van broederschap en vriend
schap steeds hechter mocht worden, zo
dat de geestelijke eenheid zich niet zou 
laten binden aan grenzen, die in de po
litieke of economische unie nu eenmaal 
getrokken moeten worden. 
De twee volksliederen, de Brabanconne 
en het Wilhelmus, die daarna gespeeld 
werden, schenen aan deze wens kracht 
te willen bijzetten. 

De turndemonstraties 
een feest voor het oog. 

Op een lichtere melodie voerden de 
turners even later hun bondsoefeningen 
uit, waarbij de allesoverheersende har
monie de beweging van elke turner af
zonderlijk deed vervloeien tot een ryth
mische dans van vering, golving en
deining. ' 
In een snel tempo wisselden de oefe
ningen zich daarna af. Nu eens een de
monstratie aan de dubbele brug, waarbij 
lenigheid, kracht, beheersing en elegan
tie werden samengebald tot een fraaie 
stand of bekoorlijke oefening. Dan eens 
de jongste leerlingen, die voor hun gro-

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 

Onder overweldigende belangstelling 
heeft het echtpaar H. van Griensven
v. Oerle uit de Rechterstraat Maandag 
j.l. zijn gouden huwelijksfeest gevierd.
Toen de file auto's 's morgens uit de 
vlaggende Rechterstraat naar de St. Pe
truskerk gleed, scheen geheel Boxtel het 
gouden paar uitgeleide te willen doen, 
want de politie moest er zelfs aan te pas 
komen om het verkeer te regelen. 
Niet minder druk was het op de recep
tie in Hotel v. d. Ven. Naast ontelbare 
familieleden, buurtgenoten, vrienden en 
bekenden, merkten we ook vele Boxtel
se notabelen op, die Huubke en zijn 
vrouw hun beste wensen niet wilden ont
houden. En natuurlijk was ook de ge
hele bakkersvereniging present om de 
jubilerende oud-collega te feliciteren. 
Het buurtcomité, dat zich in de voor
bereiding van het feest al zovele moei
ten en zorgen getroost had, liet zich nu 
evenmin onbetuigd en de voorzitter er
van, de heer Van Nistelrooij, bood een 
luxe kapstok met kapstokkleed aan. 
's Avonds, toen de harmonieën en zang
verenigingen hun opwachting maakten, 
scheen geheel Boxtel uitgelopen te zijn, 
want het was een drukte van belang 
rond Hotel v. d. Ven. Zulk 'n drukte, 
dat de straten geblokkeerd dreigden te 

. worden. De feestvreugde werd er ech
ter slechts te groter door. 
Dinsdagavond had er nog een gezellig 
samenzijn van de buurt plaats, waarbij 
- ook weer namens de buurt - een
tinnen theeservies met presenteerblad
werd aangeboden.
Na alle drukte rond dit halve eeuwfeest,

Na de acrobatische oefeningen en de 
pyramide-vorming excelleerde de volta:1-
lige groep tenslotte in de finale, waarin 
een saluut gebracht werd aan de ge
nodigden 

Inspirerend? 

Het was subliem en de heer Vermeer 
vertolkte ongetwijfeld de gevoelens van 
alle bezoekers, toen hij .de heer v. d. 
Elzen en zijn turngroep (waaronder de 
Belgische kampioen der juniores) dank 
bracht voor het gebodene. 
Voorzichtig gewaagde hij van de moge
lijkheid, dat iemand in deze demonstra
ties de inspiratie tot de oprichting van 
een Boxtelse turnclub zou vinden. Deze 
gedachte had onze volledige instemming, 
want we zouden niets liever zien dan 
dat ·aan deze edele sport, die in Boxtel 
wel eens ooit beoefend is, weer be
zieling geschonken kan worden. 
Na het sportgebeuren van Zondag zal er 
wellicht voldoende aanhang gevonden 
worden om zo'n vereniging levensvat
baarheid te geven. 

De Jonge Boeren en Boerinnen. 

Maar als deze terloops geopperde plan
nen werkelijk eens tot verwezenlijking 
geraakt zijn, zullen de Boxtelse jonge 
boeren en boerinnen hun sporen op dit 
gebied· reeds hebben verdiend. Want 
wat we Zondag van hen zagen, verried 
de aandacht, die er in deze kringen aan 
de lichaamsvonning besteed wordt. 
Deze demonstraties zullen dan ook wel 
veler ogen geopend hebben voor de 
jeugdzorg in de boerenstand, waar men 
de lichaamsvonning van de jonge boe
ren en boerinnen tot een van de aller
belangrijkste taken rekent, wat duidelijk 
blijkt uit het feit, dat op dit gebied als in 
geen enkele andere standsorganisatie 
gul gesubsidieerd wordt. 

Voetbal. 

Met deze oefeningen werd een belang
rijk en zeer gewaardeerd deel van het 
programma afgesloten om over te gaan 
tot een geheel andere tak van sport: 
voetbal. 
Boxtel l en Hoogstraten 1 zouden op 
de prachtige grasmat, onder ideale 
weersomstandigheden en veel publieke 
belangstèlling elkaars krachten (die ach
teraf bezien niet veel uit elkaar liepen) 
gaan meten. 
Het is een faire, spannende kamp ge
worden. En vooral toen de Belgen na 
een goede maar doelpuntloze te speel
helft in de 2e helft de leidina namen 
werd er duchtig gevoetbald. 1-1;�gstrate1� 
om de leiding te behouden en de be
geerde overwinning over de grens te 
smokkelen; Boxtel om haar veldover
wicht uit te drukken in 1 of 2 doelpun
ten en zodoend� toch nog winst uit 
deze "internationale" te trekken. ' 
De Belgen roken echter de ovenvinning 
en stelden zich dapper teweer tegen de 
onstuimige stormlopen, die Boxtel in het 
laatste kwartier ondernam. 
Gekleed in rode shirts en met een enor
me dosis vechtlust namen onze over
buren zelfs de allures aan van de Rode 
Duivels uit de beruchte interland-wed
strijden tussen Nederland en België. 
Met hun doelman aan het hoofd sloegen 

,ze elke aanval met succes af en gingen 
uiteindelijk met een zwaarbevochten 1-0 
zege strijken. 

* * *

D<! veteranen van Boxtel en E.D.S. uit 
Amsterdam besloten dit sportfestijn met 
een genoeglijke wedstrijd, die van een 
verrassend goed gehalte was en waarin 
de Amsterdammers een overtuigende 
meerderheid aan de dag legden, die ten
slotte resulteerde in een verdiende 4-1 
overwinning. 

gaan de nog buitengewoon krasse oud
jes van een onbezorgde oude dag ge
nieten in het riante houten huisje "De 
Houtduif", dat naast Wasserij De Sluis
weide is opgetrokken. 
Het zij hun van harte gegund. 

VOOR DE BOXTELSE 
MISSIENAAIKRING. 
Opgehaald op de gouden bruiloft van 
de Heer en Mevr. v. Grinsven-v. Oerle 
f 15,-. 
Bij de bruiloft van v. d. Bosch f 1,93. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 23 tot en met 29 Augustus 1949. 
GEBOREN: Henrica C. J. M. dochter 
van A. M. J. Creemers en J. J. M. Roos 
- Petrus A. P. zoon van P. A. Masolijn
en C. J. Meijer - Elisabeth M. B. doch
ter van W. M. v. Moorsel en C. M. A.
Willockx - Jozé P. J. H. dochter van
M. G. Hazenberg en H. v. d. Ven -
Wilhelmina M. dochter van H. Diepen
broek en A. J. Kosterman -Joannes A.
H. M. zoon van J. C. Renders en H. A.
Vogels - Ivonne H. J. dochter van C.
M. Zink en M. Th. Wieskamp - Pe
trus Marinus zoon van H. Hermes en
H. Smulders.
GEHUWD: Adrianus van Oorschot en
Petronella boeren Gerardus L, de
Kort en Adriana van Kessel - Michiel
A. Roovers en Johanna van Kessel.
OVERLEDEN: Antonetta Fr. Goijaerts, 
oud 69 jaren, echtgenote van C. J. van 
Dongen - Petrus A. P. Masolijn, oud 1 
dag - Adrianus van Esch, oud 76 jaren. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Bij gelegenheid van het potverteren van 
Spaarkasvereniging "De Voorzorg", ge
vestigd in café v. d. Aker (Nieuwstraat) 
werd f 10,25 opgehaald voor Katholiek 
11misfront. 
Ontvangen f 14,50 van de dubbeltjespot 
Spaarzaamheid, gevestigd bij H. v. d. 
Meyden in de Nieuwstraat. 

LIEMPDE 
A.s. Zondag 4 September zal de hanno
nie uit St. Oedenrode met de manne
lijke ouden van dagen, in totaal pl.m.
150, een uitstapje maken naar Esbeek.
Op de terugreis naar St. Oedenrode, zal
in Liempde halt worden gehouden en
zullen door de harmonie op de kiosk
enige nummers ten beste worden gege
ven. Aanvang circa 4 uur. De ouden van
dagen zal in 't R.K Patronaat alhier een
versnapering worden aangeboden.
Zo kan het in het anders zo rustige
Liempde nog eens druk woràen !
De fanfare "Concordia" te Liempde, zal
zich niet onbetuigd laten en daarom
wordt er op Zaterdag 10 September a.s.
een tegenbezoek gebracht. Dan zullen
de klanken van de instrumenten der
Liempdse fanfare over de Markt van St.
Oedenrode galmen.

Toets der Critiek 
Wie de toets der critiek durft door
staan, moet wat in de mars hebben en 
kan gernst ,,langs de weg timmeren". 
De Boxtelse Priesterstudentenclub toon
de die durf en kwam Zondagavond voor 
het voetlicht met het voor toneel be
werkte sprookje Hans en Grietje. 
Een onderwerp waarvan groot en klein 
kan genieten. Voor de kleinen is het 
spannend, voor de groten bekoorlijk om 
de naïef uitgebeelde moraal. 
En als het dan, door decor en een 
feeërieke belichting geaccentueerd, wordt 
gespeeld als de studenten het deden, 
dan heeft het publiek er een verhoogd 
genot aan. 
De figuren van Hans en Grietje vroe
gen een weinig fantasie, mede in ver
band met de beperkte toneelruimte, 
maar hun spel vormde met het komische 
heksenstel een mooi geheel, terwijl 
Grietje bij het snoepen van het peper
koeken huisje der oude heks de naïevi
teit van het "kleine" meisje schitterend 
weergaf bij de onnozelheid van Hans. 
De kaboutertjes kregen ·"i'ooral in de 
slotscène de kans om hun goede "Ka
bouterhartje" te tonen, toen ze met het 
kwasi gedwee Grietje de heks in de kooi 
wisten te werken en te "bewerken". 
De eerste verschijnselen van studenti
koze aanleg werd door die kleine baard-

mannekes met handen en voeten ge
demonstreerd. 
Dat de studenten in hun vacantietijd 
stevig hebben aangepakt om zich in de 
rollen in te werken onder leiding van 
de regisserende clubvoorzitter, kwam 
in het vlotte spel wel tot uiting. 
De muzikale begeleiding van de heer 
Maas was een genot op zichzelf. 
Diverse krachten van Stapelen hebben 
natuurlijk hun bijdrage weer geleverd 
om het effect te verhogen. Broeder Sta
nislaus zorgde namelijk voor de sprook
jesachtige verlichting en Pater Marius 
gaf zijn medewerking aan de voltooiing 
van het décor. 
De Club heeft eer van haar werk, en 
niet alleen van de toneelprestatie, want 
onder de pauze werden de bezoekers 
geïnviteerd in de refter, waar hen nog 
verversingen werden geserveerd, waarbij 
het heerlijke roomijs uit de keuken van 
Stapelen niet ontbrak. Broeder-kok ver
leert de kunst van de roomijsfabricatie 
niet! 
De Priesterstudenten Club heeft met de 
viering van haar tweede lustrum veel 
eer ingelegd. 

SPORT-NIEUWS 

R.K.S.V. ,,0.D.C." 
O.D.C. wint de St. Maartens-toren

Het is ODC mogen gelukken als over
winnaar uit het tournooi om de St. 
Maartens-toren uitgeschreven door de 
Voetbalvereniging Zaltbommel, uit het 
strijdperk te komen. 
Zoals men weet ging het in de finale 
tussen ODC en de sterke 2e klasser 
S.E.T. uit Tilburg. Deze wedstrijd ein
digde in een gelijk spel 1-1. De eerste 
drie kwartier waren zeer spannend en 
viel er te genieten van fraai spel van 
beide zijden. ODC had in deze periode 
een licht overwicht op de Tilburgenaren, 
hetwelk zij in een pracht doelpunt, 
gescoord door v. d. Boogaard, wist uit 
te drukken. De tweede helft had met 
voetbal weinig meer gemeen, en 't werd 
eerder een lijf aan lijf gevecht, wat zijn 
oorzaak vond in de zwakke leiding. 
S.E.T. maakte uit een vrije trap gelijk, 
1-1, en hierbij bleef het.
Penalty's moesten dus de beslissing
brengen. ODC doelpuntte driemaal, ter
wijl S.E.T. maar tweemaal het ODC
doel wist te doorboren, waarmee ODC 
beslag legde op de fraaie wisselprijs.
Het tweede elftal speelde tegen het
eerste elftal van Jong Brabant uit Ber
kel-Enschot 2-2 gelijk en het derde
elftal stuurde de reserves met een 6-2
nederlaag naar huis.
Oedenrode. Reeds de eerste de beste
Het program voor a.s. Zondag is:
R.K.S.V. ,,Brunsum" -0.D.C., aanvang

De intellectuele dienstbode 
door Theo Luysterburg 

Het verkeer met de familie veranderde 
weinig in Truus' leven. Ze bleef rustig 
en eenvoudig haar werk doen; 's avonds 
zat ze met Tineke inplaats van in de 
keuken in de zitkamer en maakte <laar 
het blad klaar voor boven. Tineke bleef 
volhouden, dat het in de keuken veel 
knusser was, maar dat mocht nu niet 
meer. 
Er kwam langzamerhand meer huiselijk
heid in het gezin. De jongens groepten 
genoeglijk rond de tafel, zaten met 
elkaar te redeneren of met Truus, en 
stoeiden en speelden met het zusje, dat 
ze vroeger nauwelijks zagen. Mevrouw 
keek soms verwonderd rond, maar ge
noot evenzeer van de intieme gezellig
heid, die met het jonge meisje in haar 
huiskamer was gekomen. Het deed haar 
goed, als ze soms vermoeid en geprik
kelcl thuis kwam van een vergadering, 
lezing of spreekuur, het vriendelijke, op
gewekte gezichtje te zien en de kleine 
zorgen te ondervinden van de jonge 
huisgenote. 

Op zekere dag drong ze aan, dat Truus 
eens zou uitgaan, naar een goed con
cert bijvoorbeeld, want daar hield ze 
van. Dat had ze verklapt. Het kind had 
hoognodig ontspanning verdiend, Be
halve haar maandelijks weekend naar 
huis, had ze recht cp enige uren van 
vrijheid en genot. Mevrouw kon niet 
begrijpen, dat het meisje daar geen be
hoefte aan had. 
Maar Truus had haar bezwaren: daar 
was op de eerste plaats Tineke, die een 
hele avond alleen zou zitten met haar 
boeken en schriften, en ook was er Rudi, 
die onrustig was de laatste tijd . en mis
schien de deur uit zou lopen, als nie
mand op hem lette. En dan...... wat 
misschien wel het voornaamste was, al 
wilde ze 't zichzelf niet bekennen: daar 
was ook meneer Henk, die tevergeefs 
zou wachten op zijn kopje thee. Zij zou 
zijn vriendelijk: ,,dank je, An!" en mis
schien nog een paar woorden moeten 
missen en zij zou niet zijn strak, ernstig 
gezicht zien oplichten of opeens de zon 
doorbrak. ..... 
Mevrouw begreep haar bezwaren, be
halve dan het allerlaatste, ook zonder 
dat zij ze uitte en zei lachend: ,,Na
tuurlijk maak je je bezorgd, dom kind, 
om al die verwende mannen, die het 
zonder thee moeten doen, en om Tine
ke, die je iedere avond zit te vertroete
len. Tob maar niet, hoor, ik heb me vrij 
gemaakt van avond en blijf thuis." 
Nu kon Truus niet anders doen dan toe
stemmen en mevrouw beloofde, dat ze 
een van de jongens zou sturen om haar 
te halen, omdat het meisje niet gewend 
was 's avonds alleen uit te gaan. 
Het werd een hele gebeurtenis, die uit
gangsavond van Truus. Tineke danste om 
haar heen, toen ze keurig gekleed bene
den kwam, en mevrouw liet haar zelf uit. 

Om acht uur mocht Tineke gangen voor 
de thee; de jongens kwamen beneden 
en zetten met hun drukke stemmen en 
hun luidruchtigheid de kamer vol lawaai. 
Mama vermaande niet, als anders, tot 
stilte, maar schoof haar schrijfwerk opzij 
en genoot van de situatie. Ze genoot 
ervan, de plaats in te nemen, die ze 
vrijwillig had verlaten en die nu door 
een ander veroverd was. 
Henk kwam niet en Tineke mocht zijn 
kopje naar boven brengen. Hij keek 
verwonderd op. ,,Zo, sprinkhaantje, 
breng je de thee? Waar is An? 
Tineke wipte op een punt van zijn 
schrijftafel, bereid tot vertellen: ,,An is 
uit, wist je dat niet? Ze is naar het Con
certgebouw. Paul of Rudi moet haar 
straks halen van mama. Nou, die twee 
zullen er wel ruzie om maken, want ze 
zijn allebei op haar verliefd." 
Met het grootste gemak werd deze in
tieme mededeling gedaan en op dezelf
de manier werd ze opgenomen; hoog
stens vonkte er wat humor achter de 
dikke brilleglazen, maar dat zag Ti
neke niet. 
"Zo, zo", zei Henk geamuseerd, ,,hoe 
weet je dat?" 
, .. 0, Paul laat het genoeg merken, die 
doet altijd sentimenteel als An in de 
buurt is en hij zingt altijd van "Mein 
Mädchen, mein Mädchen", je weet wel, 
en daar bedoelt hij Ans mee, idioo,r ge-
woon, enne ...... " 
,,En Rudi? brak Henk de woorden
vloed af. 
"Die heeft het me zelf verteld," klonk 
het zegevierend. 
,,En vindt hij het goed, dat jij zijn harts
geheimen aan de grote klok hangt?" 
"0, maar dat doe ik niet; ik vertel het 
je in vertrouwen." 
,,Zeer vereerd." 
Tegen tien uur kwamen Paul en Ruud 
gelijk in de hal en kregen werkelijk 
hooglopende ruzie, wie er gaan zou om 
Truus te halen. Mevrouw kwam er op 
af en raadde hun samen te gaan, en hoe
wel het voor beiden een teleurstelling 
was, besloten ze toch, mama's raad op 
te volgen, toen de lange, slanke figuur 
van Henk vlug de trap afkwam. 
"Wat gaan jullie doen?" informeerde 
hij. 
,,We gaan An halen." 
,,0, niet nodig, daar zorg ik voor." 
Eer ze bekomen waren van hun verba
zing, was hij in zijn jas geschoven en 
viel de deur achter hem dicht. 
Een ogenblik heerste er doodse stilte. 
De broers keken elkaar aan, de ruzie 
was vergeten; in een gezamenlijke 
scheldpartij luchtten ze ·hun woedde. 
"Armzalige boekenwurm", en "beroerde 
huichelaar" waren nog de zachtzinnigste 
benamingen, die zij hun oudste broer 
achterna zonden. Toen 't hele repertoire 
was uitgeput, togen ze weer naar boven. 
Rudi ging zich in wanhoop in een sen-

2 uur. Vertrek per autobus om 8.15 uur. 
O.D.C. 2-R.K.J.V.V. den Bosch, aan
vang half drie. 
0.D.C. 3-R.K.].V.V. den Bosch, aan
vang half één. 
BELANGRIJK. 
Spelers en goedwillende supporters wor
den Zaterdag opgeroepen, in verband 
met de lichtverplaatsing van het hoofd
terrein naar het oefenterrein achter de 
gasfabriek. 
Indien mogelijk materiaal (schop) mede
brengen. Het werk begint om half drie. 
't Bestuur rekent op aller medewerking. 
A.s. Donderdag 8 September vergade
ring in de foyer van de Ark voor - en
uitsluitend - alle actieve voetballers.
(senioren). De betreffenden nemen hier
van goede nota.
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS 
Alvorens 11 September met de compe
titiewedstrijden aan te vangen, zal Box
tel a.s. Zondag in het St. Paulus-Sport
park eerst nog een vriendschappelijke 
wedstrijd spelen tegen de 3e klasser 
Boxmeer, die. de Rood-Witters - willen 
deze tenminste de eer aan zich houden 
- beslist handen vol werk zal geven.
Aanvang van dit treffen half drie.
Over het spelen van een voorwedstrijd
zijn de onderhandelingen nog gaande.
OISTERWIJK- D.V.G. 8 - 4. 
De deelname aan de Serie-wedstrijden 
te Oisterwijk kon ter elfder uren geen 
doorgang vinden, zodat D.V.G. in
Oisterwijk maar vriendschappelijk speel
de tegen de ploeg van die naam. 
Daar de D.V.G.-midhalf wegens ziekte 
verstek moest laten gaan, miste men een 
goede steun in de achterhoede, want de 
invaller kon ons hem niet doen ver
geten. 
Tot de rust gingen beide ploegen goed 
tegen elkaar op. Uit de gelijke kansen, 
die de ploegen kregen, had Oisterwijk 
een 3-2 voorsprong weten te forceren. 
N;i de rust zagen we de D.V.G.-rechts
half en rechtsbinnen niet meer op het 
veld verschijnen, omdat deze zich ge
hinderd voelden door oude blëssure en 
zich schijnbaar wilden sparen voor de 
a.s. competitie.
Voor hen deden 2 invallers mee.
In een half uur tijd stond Oisterwijk
met 7-2 voor. Hierna verkleinde DVG
de achterstand tot 7-4.
Toen Oisterwijk nog een goaltje bij had
weten te maken kwam spoedig het ein
de van deze sportieve strijd.
Op· Zondag 11 September a.s. begint 
de competitie. 
De eerste wedstrijd wordt in Liempde 
gespeeld en wel tegen Rhode uit St. 
ontmoeting dus een semi-derby. 

satie-romannetje verdiepen en Wim zette 
de radio keihard. 
Intussen zat mevrouw te peinzen over 
het wonderlijke, dat juist Henk, die zo 
onaantastbaar was, zo koel en hoog, 
van dit eenvoudige kind was gaan hou
den. Die venvikkelingen van straks, flirt 
en jongensverliefdheid, dat was hetgeen 
ze gevreesd had met een jong meisje in 
huis, maar dit, wat nu gekomen was, was 
mooi en goed . . .... Haar oudste met zijn 
zware, stroeve ernst en dit zonnige kind, 
vol levensblijheid en warme toewijding ... 
Een sleutel klikte in de buitendeur; er 
klonk vrolijk gekibbel in de hal; even 
later stapte Henk met een tegenstrib
belend meisje de kamer in. 
,,Mama", zei Henk met een nieuwe, op
gewekte klank in zijn stem, ,,ik kom u 
iets ergs bekennen : ik ga u van uw
trouwe hulp beroven." 
,,Die bekentenis deed je straks al Henk, , 
t0en je haar ging halen," was het rusti-
ge antwoord. 
"En, moeder?" In spanning keek Henk 
haar aan. 
"Ik bèn er blij om, jongen." Hat klonk 
eenvoudig en ernstig. 
"0, mevrouw!" Truus lachte en huilde 
tegelijk. ,,Ik was zo bang." 
,,Voor mij? Maar kind ...... kom hier!" 
En de strenge, zakelijke vrouw, zo karig 
met lierkozingen, kuste het meisje spon
taan en hartelijk. 
,,Maak mijn jongen gelukkig." 
,,Ik zal mijn best doen." 
Henk stond het aan te zien met innig 
genoegen, toen opeens een slank pya
ma-figuurtje in de open deur verscheen., 
"Wat gebeurt hier toch? Ik lig al zo 
lang op An te wachten en ze komt 
niet. ...... " 
,,Kom hier,_ sprinkhaantje", comman
deerde Henk, ,,je krijgt een grote zus. 
Ben je niet blij?" 
Tineke keek van de een •naar de ander. 
,,Bedoel je, dat jij met An gaat trou
wen?" 
,,Precies, maar niet met An, met Truus, 
onthoud dat, en u ook, moeder; van nu
af aan heet ze Truus, hoor!" 
,,Wat gemeen!" snikte Tineke tragisch, 
de laatste mededeling negerend, ,,waar
om moet jij An voor jou alléén hebben? 
Ze is van ons allemaal en nu ga jij haar 
meenemen en wordt het hier weer net 
als vroeger." 
Toen werd een zachte arm om het ten
gere meisjeslijf geslagen en ze werd op 
moeder's schoot getrokken. Ze nestelde 
zich heerlijk in het warme holletje, als 
héél lang geleden, en aan haar oor be
loofde moeders stem: ,,Zo naar als vroe
ger wordt het hier nooit meer, Tineke; 
daar zal moeder voor zorgen." 
"Dan is het goed, zuchtte Tineke 
tevreden, 
,,Dan is het goed", herhaalde Truus, 
want het had haar wel wat bezwaard, 
haar taak hier te moeten Ia.ten liggen. 
Ze besefte nu, dat ze gelukkig zou wor
den in haar nieuwe, npg moeilijker taak, 
maar het vervulde haar met een licht, 
blij gevoel van geluk. .... . 

EINDE. 
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HET OPENEN VAN DE 
,,GOUDEN POORTEN". 

In de bulle, die de Aflaat voor 1500 aan
kondigt, wordt voor het eerst melding 
gemaakt van het openen der "Gouden 
Poorten". Deze moeten, ook voor vroe
gere Jubilé's, bestaan hebben in openin
gen, die bij gelegenheid van het Jubilé 
in de brede basiliekgevels werden ge
kapt, om de menigte gemakkelijk te doen 
circuleren. Na het Jubilé werden de 
openingen weer dichtgemetseld. 
Om de schone en opvallende betekenis 
werd dit gebruik gehandhaafd, zodat 
ook thans nog, bij bizondere plechtighe
den de z.g. ,,Gouden Poorten" werden 
geopend. 
Vanaf 1500 hebben de plechtigheden van 
het H. Jaar geen noemenswaardige ver
andering meer ondergaan. Gedurende 
dit Jubilé en het daaraanvolgende, wer
den • speciale geldinzamelingen gehou
den, om de afgebrande Vaticaanse Basi
liek te doen herbouwen. 
Het is u bekend hoe Luther bij deze 
gelegenheid zich van de Kerk los
scheurde en het Protestantisme inluidde. 
In het vervolg zou het H. Jaar dan ook 
zijn een gelegenheid tot verdieping van 
het geestelijk leven der gelovigen. En zo 
zien we in 1550 drie grote Heiligen als 
deelnemers van het Jubilé: St. Ignatius, 

HANDBOOGSCHUTTERIJ 
,,CONCORDIA" IN .HET ZILVER. 
Vooral omdat de edele, doch nog maar 
weinig beoefende handboogsport zo'n 
prachtige "oude Brabantse Zondagsont
spanning is, heeft het ons verleden Zon
dag werkelijk verheugd te mogen zien, 
dat Boxtel het zilveren bestaansjubileum 
vau "Concordia-van-'t-Kumke" niet on
gemerkt voorbij heeft laten gaan. 
Vele sportverenigingen uit Boxtel zijn 
hun broeders in de sport op de receptie 
wezen feliciteren, terwijl ook Burge
meester. en Wethouders vereniging en 
jubilarissen geluk zijn komen wensen. 
Boxtel's Harmonie bracht 's avonds bo
vendien nog een serenade. 
Na de druk bezochte receptie werd op 
de middaguren het jubileum-concours 
gehouden, waaraan vele bevriende ver
enigingen uit Boxtel, Liempde en Haa
ren deelnamen en waarop liefst duizend 
pijlen geschoten werden door de sdmt
ters, die hun spieren spanden, de pezen 
van de handboog rekten en met ge
oefend oog poogden de snorrende pijlen 
recht in het hart van de roos te jagen. 
Natuurlijk resulteerde dat in treffers en 
missers, maar met volhardende ambitie 
bleef iedereên naar een eervol plaatsje 
op de eind-standenlijst dingen. Wie 
daar in geslaagd zijn, kunt U zien in 
de uitslagen, die we hier laten volgen: 

, Kampioenswedstrijden. 
Eerste zestallen: 1 Soranus (Haaren) 42 
pnt; 2 Eendracht Rozen jacht (Boxtel) 
36 pnt. 
Tweede zestallen: 1. L'Union (Boxtel) 
27 pnt.; 2. L'Union (Liempde) 23 pnt. 
Korpswedstrijden. 
Eerste zestallen: 1. Soranus (Liempde) 
112 pnt.; 2. L'Union (Boxtel) 109 pnt.; 
3. L'Union (Liempde) 93 pnt.; 4. Een
dracht Rozenjacht (Boxtel) 92 pnt.; 5.
Soranus (Haaren) 80 pnt.; 6. Oefening
Baart Kunst (Boxtel) 7 4 pnt.; 7. Diana
(Boxtel) 56 pnt.
Tweede zestallen: 1. L'Union (Boxtel)
74 pnt.; 2. L.Union (Liempde) 71 pnt.;
3. Soranus (Liempde) 70 pnt.; 4. Een

·dracht Rozenjacht (Boxtel) 62 pnt.
Wedstrijden om personele prijzen.
Hoogste aantal punten: J. van Brun
schot en M. v. d. Meijden, 23 pnt.
Meeste rozen: Saris 4, 'de Koning 3.
Meester vieren: F. v. Liempd 5, H. op 
de Buys 5. 
Meeste drieën: v. Haeren 3. 
Meeste tweeën: J. v. Heesch 5. 
Meeste enen: v. Ruremonde 2.
Meeste nullen: L. v. Oirschot (Eendr.
Rozenjacht) 5.
Rest nog te vermelden,. dat de drie zil
veren jubilarissen M. Heeren, P. van
Breugel en W. v. d. Langenberg die dag
begiftigd werden met een zilveren me
daille, als blijk van waardering voor
hun 25-jarig lidmaatschap van de jubi
lerende vereniging.

SPORTSUCCES R.K.JB.
Op de Zondag 21 Augustus te Goirle ge
houden Sportdag behaalde de Sport
club van de R.K.J.B. de eerste prijs al
gemeen klassement.
De heren W. v. Oirschot de derde prijs
verspringen, J. Wassenberg de derde
prijs hoogspringen en H .. v. Liempt de
derde prijs 100 meter.
Vanaf deze week tot nadere aankon
diging geen oefenavond.

Distributie-Nieuws 
SLUITING KANTOREN OP 7 SEP
TEMBER 1949 i.v.m. BEZOEK VAN 

H. M. DE KONINGIN.

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat de 
kantoren en uitreiklokalen op 7 Sep
tember 1949 gesloten zullen zijn. 
In verband met bovenstaande zullen de 
volgende wijzigingen in de zitdagen e.d. 
worden aangebracht. 

Centrale Kas/Voorlichting. 
ST. MICHIELSGESTEL: zitdag zal wor
den gehouden in plaats van op Woens
dag 7 September op DINSDAG 6 
SEPTEMBER van 9-12.30 uur v.m. De 
eerstvolgende zitdag is wederom op 
Woensdag t.w. 21 September 1949. 

Afdeling Handel. . 
BOXTEL: de inlevering van distributie
bescheiden door handelaren van Woens
dag 7 September wordt gesteld op 
VRIJDAG 9 SEPTEMBER. 

St. Franciscus Borgia en St. Philippus 
Nerius. 
In 1575 wordt het gebruik gevestigd, 
om het Heilig Jaar aan te kondigen op 
het voorafgaande Hemelvaartfeest, zoals 
ook dit jaar nog geschiedde. En met de 
regelmaat van de tijd keerde sindsdien 
het Jubeljaar op de vastgestelde tijden 
terug. Er zijn wel jubeljaren geweest, 
waarin de aflaat wel werd afgekondigd, 
maar waarbij het moeilijk was, om er een 
pelgrimstocht naar Rome aan te verbin
den. Dat was o. a. het geval tijdens de 
Franse Revolutie, rond welke tijd de 
Kerk allerlei rampen en wederwaardig
heden moest ondervinden. 
De Pausen waren verbannen en Rome 
werd aan de H. Stoel ontrukt. Maar 
ondanks de moeilijkheden aan de Rome
reis verbonden, trokken honderdduizen
den in het jaar 1900 naar Rome ter bede
vaart, om tegelijkertijd hulde te brengen 
aan de zo beminde Gevangene van het 
Vaticaan. En thans, nu liberalisme en ma
terialisme de kop weer gaan opsteken, 
gaan we ons weer voorbereiden op het 
H. Jaar. Door organisaties en reisver
enigingen worden nu reeds propaganda
folders rondgezonden, om mensen aan
te sporen tot deelname aan het H. Jaar.
Zeker is het, dat de H. Vader zichzelf
ook ernstig voorbereidt op dit Jubeljaar
door gebed en boete voor de Hem toe
vertrouwde kudde in deze voor de Kerk
zo moeilijke tijden.

PAROCHIE-AGENDA 

Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verl;,at 
eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
13e Zondag na Pinksteren. 
4 September 1949. 

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, terwijl de H. Mis van kwart 
voor 8 wordt opgedragen voor Wilhel
mina v. d. Anker-Brands. 
Vandaag gaat in álle H.H. Missen de 
2e schaal voor de bizondere noden van 
het Episcopaat, welke bizonder in de 
rnilddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
Donderdag, feestdag van Maria Ge
boorte, des avonds 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. 
De Zelatricen van de Retraitepenning 
worden verzocht na de Hoogmis even 
bijeen te komen in het K].V.-huis. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmus Traa; z.a. gel. 
H. Mis voor Petronella v. d. Laak-v. d.
Koevering; om half 8 gel. mndst. voor
Martinus van Asveld; z.a. gel. mndst.
voor Wilhelmus Snellaars; om half 9
gel. H. Mis voor Johanna Theuwkens
van Dijk; om 10 uur· plechtige H. Mis
tot opening van het eerste schooljaar
van de pas opgerichte R.K. H.B.S. He
denavond om half 8 Mariacongregatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Petrus Buddemeyer; z.a. gel.
H. Mis voor Francisca Maria v. d. Mey
den; om half 8 gel. jrgt. voor Lambertus
Groenendaal; z.a. gel. jrgt. voor Helena
Timmermans; om half 9 gez. H. Mis
tot opening van het nieuwe schooljaar
van de R.K. Huishoudschool; om 10
uur Huwelijksmis.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Theresia Spoorenberg-van
Elten; z.a. gel. mndst. voor Mathilda
Smits; om half 8 gel. fl. Mis voor onze
jongens in Indië v.w. Maria's Biddend
Leger; z.a. gel. jrgt. voor Petronella v.
Griensven-v. d. Steen; om half 9 gel. H.
Mis voor Georges v. d. Krabben.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
jrgt. voor Martinus v. d. Struyk en Anna
Emmerentia de dochter; z.a. gel. H. Mis
-voor Martha van Erp-Tits; om half 8
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie; z.a. gel.
mndst. voor Josephus v. Son; om half 9
gel. H. Mis voor Theodorus Pastoor en
Johanna v. d. Broek; Hedenavond om
7 uur Lof met rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Maria v. d. Struyk-Sterke z.a.
gel. mndst. voor Petrus Martinus Voets;
om half 8 gel. H. Mis voor Antonius
Klom pers te Best overleden; z.a. gel.
mndst. voor Gerdina Broeren-Schalkx;
om half 9 gel. H. Mis voor de overleden
familie Nijkamp.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel.
mndst. voor Elizabeth Schapendonk-v. d.
Staak; z.a. gel. mndst. voor Hendrica
Hobbelen-van Hees; om half 8 gel. jrgt.
voor Adrianus van Oerle; z.a. gel. H.
Mis voor Antonia v. Dongen-Goyaerts
v.w. de St. Elizabethvereniging; om half
9 gel. H. Mis voor Cornelia Vos-van
Asveld te 's-Bosch overleden.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Gerardus Johannes Fran
ciscus van de Wiel en Johanna Adriana
v. d. Pas beide geb. en won. te Boxtel;
Petrus Antonius van de Laak geb. en
won. in deze parochie en Johanna Maria
Schellekens uit St. Michielsgestel; Cor
nelius van Eggelen uit 's-Bosch (par.
St. Jacob) en Petronella Gertruda v. d.
Wijdeven geb. in de par. van het H.
Hart en won. in deze parochie, waar
van heden de 2e afkondiging geschiedt.
Henricus Petrus Maria van der Loo geb.
en won. te lïlburg (par. Ger. Majella)
en Wilhelmina Henrica Cornelia van
Breugel geb. en won. in deze parochie,
waarvan heden de 3e afkondiging ge
schiedt.
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 
13e Zondag na Pinksteren 
4 September 1949 

De HH. Missen zijn om 6,' 7, 8, kwart 
over 9, en om half 11 de Hoogmis. 
De eerste schaal is voor de kerk; de 
tweede voor de Bijzondere Noden. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoed
je voor onze jongens en mannen in 
Indonesië. 
Dinsdag - om kwart voor 8 H. Mis 
met zang tot intentie van onze school
jeugd en het onderwijzend personeel, 
om bij het begin van 't nieuwe school
jaar Gods zegen af te smeken. 
De ouders worden verzocht te zorgen 
dat alle kinderen aanwezig zullen zijn. 
Donderdag - feestdag van Onze Lieve 
Vrouw Geboorte. 

Vrijdag - des avonds om 8 uur 
CONCERT SPIRITUEL door de 
Zangertjes van Nice (Frankrijk). 
Toegang gratis; en alle plaatsen 
in de kerk zijn vrij. Men wordt 
verzocht zich aan de aanwijzingen 
van de ordecommissarissen te 
houden; en tijdig aanwezig te 
zijn. De directeur Abbé Lefebvre 
verwacht, dat we tijdens de uit
voering vrijwillig iets zullen bij
dragen voor de grote onkosten 
welke hij voor zijn jongens maakt. 

Vrijdag - geen H. Familie. 
Zaterdag - feestdag van de H. Nicolaas 
van Tolentijn. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenning 
zullen deze maand het vastgestelde be
drag aan huis komen ophalen. 
En de Zelatricen van de Kindsheid en 
van de Voortplanting des Geloofs wor
den herinnerd aan de bijeenkomst he
denmiddag om 2 uur bij de Zusters 
Ursulinen alhier! 
ZONDAG: 6 uur l.d. tot zekere inten
tie (N); 7 uur I.d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 
uur Ld. voor Hendricus van der Mey
den, v.w. de Broederschap van St. Wil
librord; kwart over 9 l.d. voor Weleerw. 
Heer Rector Petrus Baayens; half 11 
de Hoogmis voor Adriana van Hees
Verwetering, v.w. de Broederschap van 
St. Willibrord. 
MAANDAG, 5 Sept.: 7 uur l.d. voor 
Theodorus Timmermans, v.w. zusters 
en broers; zijaltaar l.j. voor Jo�nnes van 
der Meyden; kwart voor 8 I.m. voor 
Maria van de Langenberg-van der Mey
den; zijaltaar l.d. voor Mej. Petronella 
Bouwman-van Dijk, v.w. 'n vriendin; 
half 9 gez. d. voor de familie Francis
cus van Riel-van Oorschot, wier kind 
onlangs alhier begraven is. 
DINSDAG, 6 Sept.: 7 uur I.m. voor 
Gerdina Verdonk-v. cl. Braak; zijaltaar 
l.j. voor Petronella Kollen burg; kwart
voor 8 H. Mis met zang tot intentie van
de schooljeugd en het onderwijzend per-

• soneel. bij het begin van het nieuwe
schooljaar; zijaltaar I.m. voor Adrianus
Henricus Dank ers; half 9 I.m. voor Pe
tronella van Dommelen-van Run.
WOENSDAG, 7 Sept.: 7 uur I.m. voor
Elisabeth van Pinxteren-van Nieu\vburg;
zijaltaar Ld. voor Helena Bekers-van
der Steen, v.w. de buurt; kwart voor 8
Ld. voor Francijna van der Loo-Kluyt
mans; zijaltaar I.m. voor Henricus Joh.
Rooyakkers; half 9 gef. gez. j. voor de
Weleerw. Heer Jacobus van Susante,
gewezen kapelaan te Oirschot.
DONDERDAG, 8 Sept.: 7 uur gez. d.
voor Jan van Susante; zijaltaar Ld. voor
Adrianus van Uden, v.w. de buurtver
eniging de Merheimstraat; kwart voor
8 l.j. voor Marinus van de Ven; zijaltaar
Ld. voor Lies de Kort-van der Elst; half
9 I.m. voor Jacobus Cuppen.
VRIJDAG, 9 Sept.: 7 uur Ld. voor
Hendricus van Drunen, v.w. het spoor
wegpersoneel afdeling weg en werken;
zijaltaar I.m. voor Adrianus Willems;
kwart voor 8 I.m. voor Cornelis de Bie;
zijaltaar Ld. voor Lies de Kort-van der
Elst; half 9 gez. j. voor Wilhelmina van
Oorschot-van der Sloot.
ZATERDAG, 10 Sept.: 7 uur 1.d. voor
Adria,nus Kuypers; zijaltaar l.d. voor
Josina van Grinsven-van Grinsven, v.w.
de buurt; kwart voor 8 I.m. voor Johan
van de Nosterum; zijaltaar l.d. voor He
lena Bekers-van der Steen, v.w. 3 vrien
den; half 9 Ld. voor Petrus Baayens.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.

13e Zondag na Pinksteren. 
4e September 1949. 

ZONDAG: half 8 1-1. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Helena hsvr. van Marinus v. Eindhoven. 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Martina 
Geerts. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
det Otter. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
hsvr. van Henricus den Otter. 
DONDERDAG: feestdag van 0. L. Vr. 
Geboorte, half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Petrus v. 
Balcom en Cornelia de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. d. Linden en Gerdina de hsvr:

Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Allegonda v. d. 
Mugheuvel-v. Abeelen, lid Broederschap 
H. Hart. Dinsdag mndst. voor Adriana
v. Kessel. Woensdag mndst. voor Joan
nes v. cl. Eerden. Donderdag mndst. voor
Adrianus v. Gerwen. Vrijdag mndst.
voor Joanna Maria v. Dinther.
Zaterdag mndst. voor Adrianus v. d. 
Ven. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

13e Zondag na Pinksteren. 
4 September 1949. 

ZONDAG: 7 uur I-1. Mis tot bijzon
dere intentie; half 9 wekelijkse I-1. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; 10 uur 
Hoogmis tot intentie van de parochia
nen. Ieder is in de gelegenheid, om aan 
zijn offerplicht te voldoen in de eerste 
schaal voor rente v. ,,Orion", de 2de 
voor B. N. 
Vergadering v. St. Vincentiusvereniging. 
In deze week wordt ge allen in de ge
legenheid gesteld een behoorlijke bij
drage te doen voor de R.K. Universiteit. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Theo
dorus Huyberts; 8 uur gefundeerd 
plechtig gezongen jrgt. voor mejuffr. Ida 
v. d. Breekel-v. d. Heuvel. 's Avonds te
8 uur vergadering v. St. Elisabeth
Stichting.
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Johan
nes Willems; 8 uur H. Mis voor Johan
na Maria v. Nunen-v. d. Schoot. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Adria
nus Dan kers; 8 uur gefundeerd gel. jrgt. 
voor Hubertus Kruyssen. 
DONDERDAG: 7 uur I-1. Mis vanwege 
Kath. Thuisfront voor Harrie v. Dijk; 
8 uur mndst. voor Gijsbertus v. Beers. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Jan Verhoe
ven en Geertrudis Veroude; 8 uur gez. 
mndst. voor Marinus Veroude. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
Broederschap H. Bloed te Boxtel voor 
Maria Maas-v. d. Langen berg; 8 uur 
jrgt. voor Johanna v. d. Schoot
Vrenssen. 
Biechthoren van half 3 tot 4 en van 
half 6 tot 7 uur; daarna Lof met rozen
hoedje, om Gods' zegen te verkrijgen 
over het gouden Priesterfeest van Z. H. 
de Paus en het H. Jaar. 
De gebeden verzocht voor Harry van 
Dijk, Theodorus 1-Iuyberts en Joanna 
Kruyssen-v. Mol, voor wie elders een H. 
Mis zal worden opgedragen. 
Insgelijks één H. Mis a.s. Donderdag 
tot intentie v. d. leden der Godvruch
tige vereniging ter ere v. d. H. Theresia 
v. h. Kind Jezus.
ZONDAG 4 September zullen de zela
tricen van de Pauselijke Genootschap
pen uitgenodigd worden samen te ko
men in het klooster der Eerw Zusters 
Ursulinen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Marinus F. Raayma
kers uit de hoofdparochie St. Oedenrode 
en Maria Catharina Brands uit de�e 
parochie, derde afkondiging. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Z. Eerw. Heer Johannes v. d. Ven, 
in Olland overleden. 
Bij gelegenheid van het Bruiloftsfeest 
van J. J. Smulders-v. Beers in onze pa
rochie is opgehaald voor de H. Missie 
f 10,- door Francina v. Beers. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

13e Zondag na Pinksteren. 
4 September 1949. 

ZONDAG, waarop te vieren het feest 
van St. Jan's Onthoofding, patroon on
zer parochie: half 7 1. m. tot welzijn 
der parochie; 8 uur I. j. voor Antonetta 
Jan Schoenmakers; 10 uur de plechtige 
Hoogmis z. j. voor Adriana Lamb. Ver
hagen; 3 uur plechtig Lof. 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 
en Zaterdag 7 uur z. 7 e voor Theod. 
Timmermans. 
MAANDAG: half 8 z. j, voor Odilia 
Hubertus Schoemacher; 8 uur I. mndst. 

voor Anna v. d. Velden. 
DINSDAG: 8 uur I. j. voor Joh. v. 
Eijndhoven; half 10- z. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 z. j. voor Johan
na en Cornelia Jan Schellen; 8 uur 1. j. 
voor Francyna Joh. v. Eyndhoven. 
DONDERDAG: feestdag van 0. L. 
Vrouw Geboorte: 7 uur z. m. voor de 
leden der proc. van Kevelaer; 8 uur 1. .j. 
voor Petrus v. Kuringen. 
VRIJDAG: half 8 z. j. voor Corn. v. 
Schijndel; 8 uur 1. j. voor Maria Petrus 
v. Kuringen.
ZATERDAG: half 8 z. j. voor Johanna 
Corn. v. Schijndel; 8 uur 1. j. voor Ma
ria v. Kuringen. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Hendr. v. 
d. Sande; 8 uur I.m. tot welzijn der
parochie; 10 uur z. 7 e voor Theod.
Timmermans.

In de kapel der Eerw. Zusters. 
Máandag 7 uur I. m. voor Maria Jan 
Maas. Dinsdag tot Zaterdag 7 uur I. m. 
voor Maria Wilh. Kelders, nl.: Dinsdag 
als over!. lid: H. Rochus; Woensdag als 
over!. lid: H. Bloed; Donderdag als 
over!. lid: proc. van Bokhoven; Vrijdag 
als over!. lid: proc. Bergen op Zoom 
naar Sittard; Zaterdag als overl. lid: H. 
Cunera. 
Op Zondag 4 September tot 's middags 
12 uur nog gelegenheid zich op te ge
ven voor de bedevaart naar 0. L. Vrouw 
van Handel, te houden op Donderdag 
8 September. De bussen vertrekken des 
morgens om 6 uur van af de kerk. Re
tour der bussen uit Handel om 5 uur. 
7e voor Theod. Timmermans te Liemp-
de overleden. 
Gedoopt: Wilh. Joh. Ger. zoon van 
Joh. v. Houtum-Simons; Ant. Adr. zoon 
van Ant. Schelle-Kuppens. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
l 3e Zondag na Pinksteren
4 September 1949.

H. H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur Hoogmis voor·de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor de nieuwe glas-in-lood
ramen. Na de middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Donderdag feestdag van Maria-Geboor
te. Om 7 uur H. Mis voor de parochie 
en 's avonds om 7 uur Lof; na het Lof 
een Marialied. 
De zelatricen van de St. Pieterspenning 
en de retraitepenning worden verzocht in 
de loop van deze week de gelden op te 
halen en af te dragen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Antoi
netta Francisca van Dongen-Goyaerts; 
half 9 H. Mis voor onze militaire in In
dië en elders; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie. 
MAANDAG 7 uur mndst. voor Maria 
van Roosmalen-Abrahams; 8 uur mndst. 
voor Antonia Muskens-v. Haperen. 
DINSDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Wil
helmina van Exsel; 8 uur Gef. jrgt. voor 
Johannes van Kempen. 
WOENSDAG: 7 uur gef. jrgt. voor 
Adriana van Kempen-Sterks; 8 uur gef. 
jrgt. voor Antonia van Kempen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de 
parochie; 8 uur gef. jrgt, voor Jan van 
Kempen. 
VRIJDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Petrus 
van Nunen en hsvr.; 8 uur gef. H. Mis 
voor Mevr. Johanna Maria van Kuyk-
Hackfoordt. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor 
Adrianus en Maria Sterks; 8 uur gef. 
jrgt. voor Cornelis Konings. 
Elders: H. Mis voor' Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor de Wed. Ca
tharina van de Sande-Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 4 September. 13e Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Donderdag: Feestdag van Maria's Ge-
boorte. Om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feest van de H. Petrus Claver. 
Om 8 uur Lof. 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor overle
den leden der familie Windstosser 
MAANDAG: om 7 uur voor een over
ledene; om half 8 tot zekere intentie. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Gerar
da Schapendonk. 
WOENSDAG: om half 8 voor Johan
na Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: om half 8 voor Me
vrouw Windstosser-Geelen. 

Voor de vele blijken van be
langstelling ondervonden van 
de buurtschap, vrienden en 
kennissen bij mijn behouden 
thuiskomst uit Indië, zeg ik 
hierbij mede namens mijn 
ouders hartelijk DANK 

Net meisje biedt zich aan voor 
hulp in de huishouding, voor 
dag en nacht. Liefst in gezin 
met kleine kinderen. Brieven 
onder nr. 36, Molenstraat 19. 

R.K. Nijverheidsschool Boxtel. 

Aanmelding van nieuwe leerlingen 

JAC. PECHTOLD. 

Onderwijzer met veel ervaring 
heeft weer een paar uren vrij 
voor 't bijwerken van leerlin
gen (ook Fr. en Eng.) Met 
succes leer!. opgeleid voor toe
gangsex H.B.S., Seminarie, 
Gymn. Brieven onder No. 101, 
Bureau van dit blad. 

Heb ruime woning in Eindho
ven, wil ruilen tegen woning 
in centrum Boxtel. H. Nou
wens, Paulus Potterstraat 15, 
Eindhoven. 

Te koop: een toom beste big
gen G. Y. hij Joh. de Bresser, 
Langenberg 24. 

Te koop bij Hendr. v. d. Meij
den, Luisel 20, een toom 
biggen. 

Een net meisje biedt zich aan 
voor de namiddag. Bevragen 
Molenstraat 19. 

Gevonden op de Langenberg, 
een bril. Inlichtingen bureau 
van dit blad. 

Te koop bij H. v. d. Mee
rendonk, Eindhovenseweg 76 
dragend varken N.L., 14 we
ken drachtig. 

Gevraagd: nette werkster of 
meisje voor halve dagen. Sta
tionstraat 50. 

Te koop bij Schoenmakers, 
Hezelaar C 44, Liempde, een 
bijna nieuw matras. 

Gevraagd: flinke winkeljuf
frouw. Aan te melden na 7 
uur. H. Voets, Bosschew. 2-4. 

Te koop: gesloten bakfiets, in 
prima staat met z.g.a.n. ban
den. Bevragen: Molenstr. 75. 

f 100 beloning. Echtpaar zon
der kinderen, vraagt gedeelte 
van woning met vrije keuken. 
Brieven onder No. 63, Mo
lenstraat 19. 

voor de 

Avondtekenschool 
kan geschieden op DINSDAG 6 SEPTEMBER a.s. des 
avonds van 7-9 uur in het schoolgebouw Nieuwstraat 49a 
(St. Paulusjeugdhuis). 
OPLEIDING VOOR: timmeren, meubelmaken, metselen, 
stucadoren, smeden, bankwerken, machine bankwerken, 
koper-, lood- en zinkbewerken. 

AANVANG VAN DE CURSUS 3 OCTOBER a.s. 
Daar het nieuwe schoolgebouw nog niet klaar is, kan slechts 
een beperkt aantal leerlingen worden aangenomen. 

Drukkerij TIELEN te Boxtel 

2 

vraagt 

in de 

voor lichte werkzaamheden 

afdeling BOEKBINDERIJ 

Nette Meisjes 

Wilt U vlot verkopen? 

Adverteer dan in !BcaAmu' s Centaun 



JAN VAN DIJCK Notaris P. Mertens M. B. M. Carpay•Kuypers Nu smullen van gebakken Haring!
12¼ jarig jubilé--..,,.. en 

RIEK VAN DER MEIJDEN 

hebben de eer U kermis te 
geven van hun voorgenomen 
Huwelijk, waarvan de inzege
ning zal plaats hebben op 
Dinsdag 6 September a.s. om 
10 uur in de Parochiekerk van 
St. Petrus te Boxtel. 
Volkel, G 147 
Boxtel, Bosscheweg 225, 

Aug. 1949. 
Gelegenheid tot feliciteren 

van 1-2 uur, Bosscheweg 225. 

Hiermede betuigen wij onze 
hartelijke dank voor de vele 
blijken van belangstelling, on
dervonden bij ons Gouden 
Huwelijksfeest. In het bijzon
der danken wij de buurtver
eniging "Rond de Toren", 
Harmonieën, Zangverenigin
gen en het Kinderkoortje 
,,Lust tot Ontwikkeling", als
mede onze klanten, die deze 
dag voor ons onvergetelijk 
gemaakt hebben. 

C. v. d. Broek

M. v. d. Broek-Kranenburg
en kinderen 

Boxtel, 30 Aug. 1949. 

t Door Gods goedheid
is onze geliefde 

COKKIE 
van zijn ziekelijk leven tot 
het geluk der zaligheid ge
komen. Hij stierf Vrijdag 
26 Augustus te Rotterdam 
en werd l.i. Dinsdag aldaar 
op Crooswijk begraven. 
Fam. L. J. Poel-Fes 
Fam. W. L. v. Amelsvoort 
Rotterdam 
Boxtel, Molenstraat 19. 

FALCON 

dames jassen 
pracht gabardine 
heden ontvangen 

fa, A, P. v.d. Boomen-Resink 1 
BOXTEL 

te Boxtel 

zal te Esch in café G. v. 
Schijndel, voor de Fam v. d. 
Pas, op Dinsdagen 13 en 20 
September 1949 telkens nam. 
5 uur. 

PUBLIEK 
VEILEN/VERKOPEN 

onder Esch 
Koop 1. Het huis met erf en 
tuin A 12, groot circa 53.20 
aren kadaster sectie B nr. 988, 
geheel en nrs. 989, 728, 729 
gedeeltelijk. Verhuurd aan A. 
v. d. Pas voor f 3, - per week.
Koop 2. Het huis met erf en
tuin A 13 groot circa 53.20
aren kad. gedeelten van sectie
B nrs. 989, 728, 729. Verhuurd
aan W. v. Eijndhoven voor
f 3, - per week.
Koop. 3. Massa van de kopen
1 en 2.
Koop 4. Bouwland aan de Hei
kantsestraat, kad. sectie B nr.
374, groot 27.20 aren, ver
pacht aan W. v. Eijndhoven
voor f 10, - per jaar, tot 1
Nov. 1950. Boven de koop
som te betalen voor bomen
f 140,-.
Huren van kopen 1 en 2 voor
kopers vanaf Ie dag der week
volgend op de betaling der
koopsom en van koop 4 vanaf
Kerstmis 1948.
Betaling kooppenningen uiter
lijk 20 December 1949.

Kennisgeving 
Zaterdag 3 Septem her is 

Mej. Corrie Entink, Kasteel, 
laan 26, Boxtel, l 21/2 jaar 
gevestigd als Hoofd,Lerares 
Ensaid. 
Dit is voor oud,leerlingen 
een mooie gelegenheid om 
hare oud,lerares op bijzondere 
wijze e r k e nt e lijkheid te 
betuigen. 

Enige oud,leerlingen 

Adverteert in 

Brabants Centrum 

----------

SEIZOEN OPENING 
Gothieke Huiskamer 

DRESSOIR 
TAFEL 
2 FAUTEUILS 
4 STOELEN 

Hoogstoffering 1145 Gobelin bekleding ■ •

Noten Slaapkamer 
TOOGLEDIKANT 
2 NACHTKASTJES 
LINNENKAST 
TAFEL • - •• 
2 STOELEN 795.-

1. J. Witteooeu

Il Wo.nü,qûuidltinq " !BOJ:ld. 

rJj ,.;îJJJDIA 'S MORGENS BESTELD 
J:)1,.-1,.,,-.,..,,��,ra, '5 AVONDS KLAAR. 

1 HORLOGE-REPARATIES j In een week klaar 1 
F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
HORLOGERIE• OPTIEK• GOUD EN ZILVER 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel Telefoon 450 

heeft een pracht sortering 

iC SIGAREN, OOK EXPORT
in prijzen van 1 2 tot 80 et. per stuk 
Ook alle soorten Sigaretten steeds voorradig en 
een grote collectie Tabakspijpen vanaf f 1 .50 

Belangrijk voor Huismoeders 

Maandag 5 September zal 's avonds om 8 uur 

in de HUISHOUDSCHOOL een bijeenkomst 

gehouden worden voor moeders en grotere dochters 

ter bespreking van een voor Boxtel nieuwe opleiding 

voor meisjes boven 15 jaar. 

Lerares M.O. 

vangt haar lessen weer aan in 

Nederlandse- en 
Engelse Handelscorresp, 
Opleiding ev. Hoofdcorres• 
pondent Engels. 

Rechterstraat 44 • Boxtel 

Schitterende Ardennentocht 
met bezoek aan Beauraing 

11 September a.s. 
Om teleurstelling te voorkomen 
bespreek spoedig uw plaatsen 
voor het klaar maken van pas 
en deviezen, 

Prijs retour f 8.50 

Uitsluitend Plaatsbespreken 

Garage De Mol 
Boxtel 

Zeldzaam 
goedkoop 
voor zo'n 
lekkernij 

KOSTELIJK VOEDSEL 
EN ...... GEZOND 

Eiwit! Vitaminen ! Vet! 
Gebakken Haring: hètvan hèt 

VOS, Stationstr. 44, Tel. 527 

Bij N.V. P. DE GRUYTER &. ZN. 
Rechterstraat 14 te Boxtel kan direct 
geplaatst worden een flinke nette 

BEZORGER 
Sollicitanten kunnen zich melden aan de 
winkel op Maandag 5 September tussen 
10 en 12 uur. 

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

Koopt Uw Philips Radio bij VAN BOXTEL 
in prijzen vanaf f 105,- tot f 580,-

DE ZAAK met de bekende Philips Service

BOSSCHEWEG 17 - BOXTEL • TELEFOON 479 

PIGGELMEE 

l:er:u<J, !
• 

14 

Mooi er uitgevoerd dan vroeger 
verschijnt het boek voor ieder kind 

,,Het tovervisje" 

U herinn ert zich de aan van gsregels: 

"In het land der blonde duinen 

En niet heel ver van de zee, 

Woonde eens een dwergenpaart;e 

En dat heette Piggelmee". 

B estelt het b oe k  voor 90 cen t bij Uw 
win kelier en spaa rt voor de fl eurige 
p laa tjes d e  achte r etiketten va n 

VAN NELLE'S KOFFIE EN THEE 

N.V. ORGANON
TE BOXTEL 

v.raaqt 

NETTE MEISJES 
voor verpakkingswerkzaamheden. 

TEVENS KUNNEN GEPLAATST WORDEN 

ENIGE WERKSTERS voorde avonduren

Aanmelden aan de fabriek Lennisheuvel te Boxtel. 

Modevak- en Kunstnijverheidsschool 
Ter gelegenheid hiervan za l 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
een grote tentoonstelling worden gehouden 
van handwerken, door de leerlingen thuis 
gemaa kt. 

De gehele dag vrij te bezichtigen 
TEVENS DEMONSTRATIE EN PROEFLESSEN 
Alsdan ook gelegenheid tot opgave van nieuwe
leerlingen voor eigen gebruik of voor opleidin1:
costumière, coupeuse en lerares 

Ook speciale lessen in sierkunst, modetekenen 
en hoedenvak. 

Dit alles kunt u leren bij 

Mej. C. ENTINK Gedipl. Hoofdlerares 
KASTEELLAAN 26 

• Uw haar vereist 'n goede verzorging
Gebruik daarom 

Or. Oralle's Berkenhaarwater 
Parfumerie en Dameskap■alon 

e M. J. v. d. BROEK, Breulc:elsestr. 34 
e

Middenstandscursus 
N. 0. I. METHODE

Aanvang nieuwe cursus 4 October 
Aanmeldingen zo spoedig mogelijk, 

liefst vóór 15 September bij 
A. MAAS, H. d. S. • BOXTEL

Bij verjaardag, verloving
of huwelijk
1s elk cadeau uit onze grote collectie 

een geslaagd cadeau! 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Bosscheweg 10 

Bedde·n en 

Dekens week 

WIJ BRENGEN U REEDS NU EEN 
UITGEBREIDE VOLLEDIGE COLLEC-
TIE VOOR HET KOMENDE NAJAAR.

2-persoons wollen dekens
16.95 grote maat

grote maat wollen dekens 
20.45 in effen of gebloemd 

prima, grote maat 
28.50 zuiver wollen dekens 

2-persoons gestikte dekens 
16.95met zijden overtrek 

2-persoons gestikte dekens 
27.50fraai geborduurd 

2-persoons kapok bedstel
69.00 met peluw en kussens

2-persoons kapok matrasstel 
112.5 0damast overtrek 

Ziet on2e speciale. etala9e 

en Aaopt pulliq, en uutcouwd 
BIJ 

� M.1lu.d.13oomen.&m 

BOXTEL 

l 

DE SCHOOL IS WEER BEGONNEN .... 

500 gr. HA VERMOUT (24 - 33 et.) 

4 pakjes PUDDING (diverse prijzen) 

200 gr. VRUCHTENHAGEL (25 et.) 

1 KOEK (diverse prijzen) 
met 5 Sparz:egels 

met 5 Spar.zegels extra 

met 10 Spar.zegels extra 

met 5 Spar.zegels extra 

1~~~~~~~~~~~~ L------------=== 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Onder de schutse van 0. L. Vrouw van Brabant 

De R.K. H.B.S. plechtig geopend 
Een gloriedag. 

Maandag 5 September is de jongste 
telg van de in Boxtel gevestigde on
derwijsinrichtingen, de R.K. H.B.S., 
door Burgemeester Drs. M. A. M. 
van Helvoort, Voorzitter van de 
Herman Brandt Stichting, plechtig 
ten doop gehouden. 
Bij deze gelegenheid gaven - be
halve de vertegenwoordiger van de 
Bisschop van 's Hertogenbosch, Vi
caris-Generaal Mgr. F. W. G. Hen
drickx, Drs. C. Kok, Hoofd der afd. 
M. 0. van het Ministerie van 0.
K. W., het lid van Gedeputeerde
Staten van Noord Brabant, Dr. A. v.
d. Poel uit Breda, het lid van de
Eerste Kamer der Staten Generaal •
Dr. H. van Velthoven uit Den Bosch
en vele geestelijken uit Boxtel en
naaste omgeving verschillende
vooraanstaande figuren uit de Ne
derlandse onderwijswereld van hun
belangstelling blijk.
Als direct betrokkenen waren ook de
leerlingen met hun ouders aanwezig
bij de opening, die in de foyer van
De Ark plaats vond, nadat men in
de St. Petruskerk een Plechtige Ge
zongen H. Mis had bijgewoond om
Gods zegen over deze nieuwe school
af te smeken.
Enkele autoriteiten hadden bericht
van verhindering gezonden, waaron
der ook Mgr. Goossens uit Tilburg,
de burgemeester van Den Bosch en
Pastoor Kluytmans uit Liempde.

De Burgemeester 
voerde het woord. 

Na de verwelkoming van de vele aan
wezigen, gaf de burgemeester in zijn 
openingswoord heel in het kort nog 
even de voorgeschiedenis van de te 
openen H.B.S., om vervolgens de argu
menten nog eens samen te vatten, die 
de stichters tot de overtuiging brachten, 
dat er in Boxtel een katholieke H.B.S. 
moest komen. 
Ten eerste noemde hij Boxtel een ge
meente met sterk industriële inslag, die 
bovendien in het Brabantse welvaa,·ts
plan was aangewezen als een der Bra
bantse industriële ontwikkelingscentra. 
En verder is Boxtel, dat momenteel bijna 
14000 inwoners telt, de laatste tijd veel
vuldig gekozen als woongemeente door 
degenen, die hun werkkring hebben in 
de omliggende steden. 
Ten tweede meende hij Boxtel te mogen 
beschouwen als een centrum-gemeente 
van een uitgebreid gebied met plaatsen 
als Oirschot, Best, Haaren, Esch en 
Liempde, welk gebied een sterk sociaal
economisch geheel vormt met de 45000 
bewoners ervan. 
Ten derde was er de noodzakelijkheid 
om ook in deze landelijke streek de mo
gelijkheid te scheppen voor het volgen 
van katholiek middelbaar onderwijs. 
Boxtel nu kon aan ziin omstreken een 
centraal gelegen en gemakkelijk te be
reiken streekeigen middelbare school 
geven, die borg zou staan voor het be
houd van de gaafheid der plattelands
kinderen. 
Als de burgemeester daarbij nog in 
ogenschouw nam, dat er in de Brabantse 
landelijke gemeenten een te laag per
centage M.O. leerlingen te registreren 
viel en Boxtels Bevolkingsstructuur zich 
buitengewoon gunstig leende voor een 
behoorlijke ontwikkeling van een H.B.S., 
meende hij voldoende argumenten ver
zameld te hebben, om het streven tot 
oprichting van deze school verantwoord 
te doen achten. 
Toen het ministerie van 0. K. W. dit 
jaar in principe bereid gevonden werd, 
de stichting van bedoelde school te be
vorderen, werd met de Vereniging 
OMO al direct overeen gekomen, dat 
de school als OMO-school gesticht en 
geëxploiteerd zou worden, waarbij van 
OMO alle mogelijke medewerking werd 
ondervonden. 
Voorts werd vanaf het begin der pogin
gen om tot een H.B.S. voor Boxtel e.o. 
te geraken, gestreefd naar samenwer
king met de Eerw. Paters Assumptionis
ten· te Boxtel. De burgemeester ver
klaarde zich gelukkig te mogen prijzen, 
dat deze samenwerking als een essen
tieel bestanddeel der school kon wor
den vastgelegd en hij twijfelde er niet 
aan of de "Paters van Stapelen" zou
den een bijzonder cachet aan deze 
school weten te geven. 
De burgemeester bracht vervolgens dank 
aan de H. E. Heer Deken Broekman, 
die het huisvestingsprobleem voorlopig 
opgelost had, aan de minister van 0. 
K. W. en de heer Kok, chef van de 
afd. M. 0. ten departemente, aan het 
provinciaal bestuur, aan het bestuur van 
OMO, aan de Inspecteur van het Mid
delbaar Onderwijs, aan de Hoogeerw. 
Heren Dekens en de Zeereerw. Heren 
Pastoors van Boxtel en omliggende 
dekenaten en parochies, aan de burge
meesters van de naburige gemeenten en 
aan de hoofden van scholen in Boxtel 
en omgeving. Allemaal voor de grote 
medewerking ondervonden bij de voor
bereidingswerkzaamheden van de H.B.S. 

HERMAN BRANDT. 

Herman Brandt was een Boxtelaar 
uit de vijftiende eeuw. Hij was 
een van de eerste professoren aan 
de Leuvense Universiteit en nam 
ielfs enige jaren de functie van 
Rector Magnificus waar. Vandaar 
de naam Herman Brandt Stichting. 

Na directeur en leraren op hun verant
woordelijke taak gewezen te hebben en 
in ve1·band daarmee gerept te hebben 
over het vertrouwen, dat hij stelde in 
hun kwaliteiten en idealen, richtte hij 
zich nog eens heel speciaal tot de eer
ste leerlingen om hun opn'terkzaam te 
maken op het feit, dat zij bij de pioniers 
van de R.K. H.B.S. komen te behoren. 
Hij hoopte hierbij van harte, dat zij 
voor een eervol begin en een eervol 
einde van hun studieperiode zouden 
zorgen, opdat ze straks met voldaan
heid terug zouden kunnen blikken op 
hun pionierstijd. 
Met de bede, dat Gods rijkste Zegen 
mocht rusten op de stichting van de 
Boxtelse H.B.S., verkaarde hij deze, aan 
het slot van zijn openingsrede, voor 
geopend. 

De Kerkelijke Overheid 
betuigde haar instemming. 

Mgr. Hendrickx, die daarna het woord 
nam, liet een zeer realistisch geluid ho
ren, toen hij in aansluiting op zijn ge
lukwensen, de vrees, dat ons gewèst te 
veel intellectuelen en te weinig am
bachtslieden voortbrengt, ontzenuwde 
met de verklaring, dat de industriële 
ontwikkeling van Brabant ons wel nood
zaakt om deskundige en verantwoorde
lijke leiders te vormen. Daar dèze 
school dèze vorming bovendien in een 
gezonde landelijke sfeer wil geven, 
meende spreker de oprichting van deze 
H.B.S. hartelijk te moeten toejuichen. 
En gaarne uitte hij dan ook àe wens, 
dat de school onder leiding van directeur 
en leraren, mocht groeien en bloeien 
om een zegen te worden voor Boxtel en 
zijn naaste omgeving. 

Vrucht van taaie 
vasthoudendheid. 

Ook Mr. F. Teurlings uit Vught, de 
voorzitter van de Stichting "Ons Mid
delbaar Onderwijs", sprak zijn grote 
vreugde uit over de opening van deze 
school, welke opening z. i. enkel mo
gelijk was geworden door de taaie vast
houdendheid, waarmee de oprichters hun 
doel waren blijven nastreven, ondanks 
de talrijke moeilijkheden en tegen
slagen. 
Spreker hoopte, dat de aangename en 
vruchtbare samenwerking, die er nu 
reeds tussen de Herman Brandt Stich
ting en Ons Middelbaar Onderwijs te 
bespeuren is, zich in de toekomst zou 
consolideren, waarmee dan tevens het 
ideaal van de stichter van OMO weer 
wat dichter benaderd zou zijn. 

Een zware taak. 
De Inspecteur van het Gymnasiaal en 
Middelbaar Onderwijs, drs. v. d. Weyst 
uit Den Bosch, wees als volgende spre
ker op de moeilijkheden, die de uit
bouw van een wezenlijk katholieke 
school met zich mee brengt, doch ver
trouwde op een krachtige samenwerking 
tussen directeur en leraren, die hij in 
het vervullen van hun zware taak advi
seerde de woorden, die onder de fresco's 
in de foyer van De Ark geplaatst zijn, 
ter harte te nemen, nl.: 
,,Ik wil den Zoeten Last van 

St. Christoffel dragen 
Om dat geluk ga ik den harden 

tweekamp wagen." 

Spreiding van welvaart 
hier waarneembaar. 

Dr. A. v. d. Poel - Lid van Gedepu
teerde Staten - belichtte uit de aard 
van zijn hoedanigheid een geheel ander 
facet. Hij weidde uit over de snelle be
volkingstoename in het kinderrijke Bra
bant, wat de provinciale overheid o.a. 
de plicht oplegt om de grootst moge
lijke zorg aan het onderwijs te beste-

• den. Niet alleen aan het lagere en het
nijverheidsonderwijs, maar evenzeer aan
het middelbare onderwijs en wel om de
reden, die Mgr. Hendrickx in zijn be
toog reeds had aangegeven: de vorming
van goede leiders. Voor de. Boxtelse
H.B.S. was naar zijn mening op dit ge
bied een grootse taak weggelegd.
Uitgebreid behandelde hij daarna het
grote en algemene ·goed: de spreiding
van de welvaart, waarmee de provin
ciale overheid beoogt de massificatie der
grootsteden tegen te gaan en verschil
lende gemeenten in het welvaartsplan te
betrekken. Een eerste resultaat van deze
spreiding zou in de vestiging van deze
H.B.S. reeds te onderkennen zijn, vol
gens spreker, die hoopte dat Boxtel
hiermee zijn bijdragen tot een schone
ontwikkeling van ons gewest zou
leveren.

Voortbouwend op de tradities 
van onze voorvaderen. 

Hierna nam Directeur, Drs. J. v. d. Ligt, 
het woord, niet om de economische en 
culturele aspecten van deze school nog 
eens ten overvloede te belichten doch 
om eerstens dank te brengen vo�r het 
vertrouwen in hem gesteld. De heer v. 
d. Ligt beschouwde de taak, die hem
was opgelegd en waarvan hij zich de 
moeilijkheden geenszins ontveinsde, als 
een aangename last, temeer waar het 
hier de plaats gold, waar zijn vader-za-· 
liger zo vele jaren voor het onderwijs 
geijverd had en waar de eerste symp
tomen van een fris nieuw leven reeds 
konden worden waargenomen. 
Na een woord van eerbiedige hulde en 
nagedachtenis gewijd te hebben aan de 
figuur van Dr. Hendrik Maller, wiens 
lichtend voorbeeld hij bij zijn leerlin
gen steeds levendig zou willen houden, 
richtte de nieuwe directeur zich tot de 
aanwezige ouders om hen te verzekeren, 
dat de zorg, die aan hun kinderen be
steed zou worden, niet beperkt zou blij
ven tot een louter verstandelijke ont
wikkeling, doch dat men er opvoeding 
in de ruimste zin van het woord onder 
mocht verstaan. Hij wees hierbij op de 
aanvullende taak, die de school had te 
verrichten in de opvoeding van het kind, 
waarvan het zwaartepunt in het gezin 
moest blijven liggen, ook al zou de leer
lingen gelegenheid gegeven worden bui
ten het gezin te studeren. 
De leerlingen sprak hij over de woorden 
van Prof. Dr. Van Ginneken, die eens 
beweerd had, dat de geniaalste studen
ten in de pi:actijk vaak lang niet zo goed 
aan de verwachtingen voldeden, als de 
moeilijk studerende maar hard-werken
de leerlingen, die in hun studietijd reeds 
gehard waren voor het volle leven. Zij 
konden er dan ook van verzekerd zijn, 
dat aan de minder begaafde even veel 
aandacht geschonken zou worden als 
aan de leerling, die als het ware spe
lenderwijs zijn studie kon voltooien. 
Hij eindigde met de belofte om het 
werk, trouw aan de tradities van het 
oude Brabantse volk - tradities van ge
loof en arbeidzaamheid - aan te van
gen en voort te zetten onder de sch utse 
van 0. L. Vrouw van Brabant. 

Hulde aan de burgemeester. 
Pastoor van Besouw wilde als laatste 
spreker een klein verzuim goed maken. 
Toen enkele jaren terug nl. het plan op
geworpen werd om in Boxtel een 1 -1.B.S. 
te stichten, meende ieder dit met reden 
een onmogelijkheid te kunnen noemen. 
Behalve Burgemeester Van Helvoort, die 
doorzette en trots alle moeilijkheden en 
bezwaren een weg zocht. Hij •nd die, 
hij effende die en hij legde die open 
voor het stichtingsbestuur, dat veel lof 
kreeg toegezwaaid, ofschoon deze eigen-

lijk toekwam aan de burgemeester, aan 
wie de tot-stand-koming van deze school 
verreweg voor het grootste gedeelte te 
danken is. Hierop zei Pastoor van Be
souw even te willen wijzen. De aanwe
zigen hadden het begrepen en brachten 
de burgemeester een hartelijk applaus. 

En nu .... succes! 
Hiern1ee was de openingsplichtigheid, 
die zoveel kostbare practische aanwij
zingen van terzake deskundigen had op
geleverd, ten ein.de. 
En momenteel is met het lesgeven zelfs 
al een aanvang genomen. Welnu, moge 
de Boxtelse I-1.B.S. groeien en bloeien 
en zich spoedig te eng begrensd voelen 
in de ruimte van De Ark, het pand Dijk
mans of welke provisorisch in te richten 
ruimten dan ook. 
Boxtel zal er wel bij varen! 

Plaatselijk Nieuws 
FANCY-FAIR, 
ten bate van het orgelfonds 
te Lennisheuvel. 
Zondagen 11 September en 18 Septem
ber telkens om 3 uur begint de Fancy
Fair in "Orion" te Lennisheuvel. 
Natuurlijk ontbreekt niet 't Rad van 
Avontuur, en ook de Barak krijgt 'n 
plaatsje. 
'n Zestal stands zorgen verder voor de 
nodige variatie, waaronder de consump
tie-afdeling 'n belangrijke plaats in
neemt. 
Komt allen naar "Orion" op Lennis
heuvel. 
R.K. BOERENBOND. 
Per advertentie wordt in dit blad de 
aandacht der leden gevestigd op de bui
tengewone ledenvergadering, die in de 
loop der ·a.s. week zal worden ge
houden. 
VOOR OORLOGSGETROFFENEN. 
Het Reizend Adviesbureau voor Oor
logsgetroffenen zal Vrijdag 23 Septem
ber zitting houden te Esch bij v. Schijn
del om 4 uur; te Haaren bij Van der 
Plas om 6 uur; te St. Michiels Gestel 
bij Van der Staak om 2 uur. 
FEEST VAN DE H. NICOLAAS 
VAN TOLENTIJN. 
Zaterdag 10 September a.s. viert de H. 
Kerk het feest van de H. Nicolaas van 
Tolentijn. 
Zoals ieder jaar zal op die dag een 
Plechtig Gezongen H. Mis worden op
gedragen in de Kapel van het Missiehuis 
,,St. Theresia" der Paters Assumptionis
ten. Aanvang van de H. Mis om 7 uur .. 
Voor de H. Mis plechtige zegening en 
uitreiking van de Broodjes ter ere van 
de H. Nicolaas van Tolentijn. Deze 
broodjes kunnen gebruikt worden tegen 
ziekten van mensen en van 't vee. 

,,Boxtels K wartierke". 
Alle moeders van binnen en buiten Box
tel zullen het er wel met mij over eens 
zijn, dat de school een pracht van een 
uitvinding is. 
"Opgeruimd staat netjes", zei vrouw 
van Puffelen op die stralende morgen 
van 1 September. En met een verlicht 
gemoed duwde ze haar kroost de deur 
uit. ,,Gaan jullie maar ...... !" 
Ja, pracht van een· uitvinding! Zo direct 
na de vacantie merk je dat nog het best! 
Ten eerste ben je je kinderen voor een 
helé: dag k,vijt. En dat wil wat zeggen! 
Ten tweede: ze zijn goed bezorgd. En 
da's toch ook wel wat waard! 
Ten derde: ze leren nog wat op de koop 
toe. 0 zo! 
Nee, we zouden de school niet meer 
willen missen. Nog voor geen honderd 
pop! 

Toch is het jammer, dat er zo heel veel 
vaders en moeders zijn, die er nog steeds 
geen flauw begrip van schijnen te heb
ben, wat nu precies het doel en de grote 
waarde is van de school. Hadden ze dat 
begrip wél, dan zou menig vader en 
moeder het "anders" doen. Zouden ze 
meer samenwerken met de school. En, 
door die samenwerking tussen ouders 
en school zou er veel meer worden be-
reikt. En ...... het zou ten goede komen 
aan onze kinderen! 
Natuurlijk, zo direct na een vacantie 
van een week of vijf, zeg je allemaal 
met een blij hart: ,,Opgeruimd staat net
jes". En je bedoelt er heus rieen kwaad 
mee. Maar als je er heel tven bij stil 
staat, dan zie je toch met je ogen dicht, 
dat de school nou niet bepaald een kin
derbewaarplaats is. En ook geen insti
tuut tegen baldadigheid en katt,�kw.1ad. 
'Jl7aarom stuur je je kinderen dan wél 
naar school? Om te léren ! 
Accoord van Puffclen ! Leren! 
Liefst nog iets meer dan alleen ma:ir 
,.1,ap...... noot...... Mies...... Wim." 
Liefst zoveel mogelijk!!! 
Onze kinderen moeten knap worden. 
Ze moeten straks "mee-kunnen". Ze 
moeten straks op eigen benen kunnen 
staan, en de kost kunnen verdienen. En 
dan liefst niét-zo'n-heel-gewoon-baantje
net-als-onsvader. Liefst iets méér. Liefst 

' hóger op! 

Zo denken en zo verlangen heel veel 
vaders en moeders. Waar of niet? 

Je stuurt dus je kinderen naar school 
om te leren. 
Maar óók om ze verder te laten opvoe
den en te laten vormen voor het leven! 
Alléén kun je dat allemaal niet af. Breng 
je e1· geen sikkepit van .i,erecht. 
Om je kinderen vóllédig te vormen voor 
het leven, daarvoor hel, je de school 
nodig. Daarvoor moet er sam�n-werking 
zijn tu,;;en u en de school! 
Neem bijvoorbeeld die kleine peutèr van 
jullie. Hoe heet-ie ook weer? 0 ja, 
Peter. Nou, dat ventje is zes jaar. Kent 
geen letter zo groot als een koe. Maar 
over een maand komt-ie thuis, en zit-ie 
achter een vel papier koeien •letters te 
schilderen. En al schilderend en kras-
send galmt-ie triomferend: A ...... A. .... . 
P ...... Aaaaappppp! 
Op dat moment moet u eens nagaan, 
wat een enorm geduld er voor nodig is 
geweest om dat ventje zover te krijgen. 
Zelf had je het nooit klaar gespeeld. 
Geef dat maar grif toe! Het zcu op je 
zenuwen zijn geslagen! En teneinde raad 
had je het bijltje er maar weer bij neer
gelegd. ,,Stommeling...... Je leert het 
nooit!" 
Maar die Zuster, die juffrouw "uit de 
eerste", die heeft het toch maar netjes 
voormekaar gebokst. Staat u daar ooit 
bij stil??? Heb je ooit een halve minuut 
in je binnenste dankbaarheid gevoeld 
ten opzichte van de mensen die op 
school jouw kinderen "leren" en klaar 
maken voor het leven ...... ? 

School en gezin moet�n samen-werken! 
Maar om samen te werken moet er eerst 
onderling begrip wezen. 
Dus moeten onze vaders en moeders 
eerst en vooral willen begrijpen, dat er 
voor de klas mensen staan. Ilrave men
sen, goede mensen. Mensen die het 
beste met de kinderen voor hebben. 
Maar ...... mensen! 
Ze maken dus fouten. Evenals u ! 
Ze kunnen zich dus ook wel eens ver
gissen. Evenals u ! 
Ze zijn ook wel eens een beetje kort 
aangebonden. Evenals u ! 
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UNO-ACTIE IN H. HARTPAROCHIE. 

De Familie voor meisjes, Par. H. Hart, 
zal in de komende week handtekenin
gen gaan verzamelen ter bekrachtiging 
van het protest tegen de vervolgingen 
in Oost-Europa, welke actie door Pater 
Henri de Greeve geleid en gevoerd 
wordt onder de naam UNO-actie. 

B.L.O. START MET ARBEIDSKLAS.
Naar wij vernemen start de B.L.O. dit 
nieuwe schooljaar. met een arbeidsklas, 
die - gericht op de in Boxtel en omge
ving gevestigde industrieën - leerlin
gen van 14 tot 18 jaar, o.l.v. een tech
nisch goed onderlegd onderwijzer, op
leidt voor een eventueel later te kiezen 
beroep. 
In deze arbeidsklas zal men ook nog de 
volle aandacht blijven besteden aan de 
karaktervorming van de leerlingen, voor 
wie dit experiment dus een pracht over
brugging van de school naar het volle 
leven betekent. Moge het een uitgespro
ken succes worden. 

BOXTELSE SOLISTEN 
NAAR PIJNAKKER. 
Drie en twintig leden van de Boxtelse 
zangverenigingen St. Petrus en St. Ce
cilia zullen Zondag deelnemen aan het 
Internationale Solistenconcours te Pijn
?kker. 
Men is voornemens alle nummers, die 
op dit concours door de Boxtelse solis
ten uitgevoerd zullen worden, op een 
van de komende Zondagen in De Ark 
ten gehore te brengen om ook het Box
telse publiek in de gelegenheid te stel
len de prestaties van de zangers en 
zangeressen van St. Petrus en St. Ce
cilia te beoordelen. 

KAJOTSTERS ST. PETRUS. 
A.s. Dinsdag en Woensdag om 8 uur
beginnen weer onze geregelde bijeen
komsten van de V.K. A.J. in het K.JV.
huis des avonds om 8 uur. We rekenen
erop, dat allen weer present zijn. Ver
geet niet de wekelijkse contributie.

KATHOLIEK THUISFRONT. 
ST. PETRUS. 
Op de Bruiloft van Vlaminckx-Voets 
werd door Adri Voets f 13,- opgehaald 
voor Kath. Thuisfront St. Petrus. 
Bijeengebracht door de Welpen van de 
le St Paulushorde met een circusvoor
stellin

.
g op hun zomerkamp te Boer

donk f 1,40. 
Hartelijk dank. 
A.s. Zondag collecte aan de kerk.

ST. THERESIA. 
Op de teeravond van de bij P. W. Jan
sen, Mijlstraat, gevestigde "dubbeltjes- . 
pot" werd f 10,- opgehaald voor Ka
tholiek Thuisfront Lennisheuvel. 

Zij raken ook wel eens over hun zenu
wen heen. Evenals u ! 
Zij straffen ook wel eens een beetje 
verkeerd, of een beetje te hard. Even
als u! 
Zij hebben met straf uitdelen ook wel 
eens de verkeerde te pakken. Enzo-
voorts ..... . 
Wil er samenwerking zijn tussen ouders 
en school, dan· moeten vader en moe
der dit eerst willen begrijpen, en hier
mee rekening willen houden: een onder
wijzer is ook maar een mens! 
Maar hoe gaat het nogal eens? 
Zelf heb je zes kinderen om je tafel 
lopen. De juffrouw op school heeft er 
dertig. Soms veertig. Soms nog meer! 
Verlies jij nooit je geduld? Schiet jouw 
hand nooit uit? En dan gaat-ie: ,,Pets, 
pets. 'k Zal je leren ...... !'' 
En jij hebt er máár zes ..... . 
Maar owee, als de juffrouw eens begint 
te tikken. Dat mag niet. Da's een schan
daal! Iemand die voor de klas staat 
(veertig kinderen!), moet alles kunnen 
velen en alles kunnen verdragen. En al
tijd lief wezen. Altijd zacht en aardig. 
En vooral nooit je geduld verliezen. En 
kalm blijven. Vooral kalm ...... ! 
Menig vader en moeder hield het voor 
de klas nog geen half uur uit. En áls ze 
het uithielden, 'k wed, er zouden rake 
klappen vallen! Maar de meester. ..... ? 
De juffrouw ...... ? ,,Ze moeten van m'n 
kinderen afblijven!" 
Natuurlijk, de school is geen boks-insti
tuut. Je komt in opstand· als ze je kin
deren aframmelen. Maar een tik is geen 
aframmeling. En een draai om je oren 
is geen moord-aanslag. Maar sommige 
vaders en moeders schreeuwen moord 
en brand, omdat Pietje op school een 
draai om z'n oren heeft gekregen. 
Hier zou ik de rollen eens willen om
draaien. ,,Kalm blijven, vader en moe-

• der! Vooral kalm! Sta niet in bijzijn van
Pietje op de meester te schelden! Ge
bruik je verstand. De meester is ook
maar een mens! Zelf · zei je laatst nog
(nota bene van je eigen kroost!), dat ze
af en toe het bloed onder je nagels van
daan halen! Zouden het dan op school
van die lieve, gedweeë knulletjes wee
zen ...... ?
Samen-werking tussen ouders en school!
Denkt er eens over na. Volgende week
komt de rest.

P. Venantius Verweerde A.A.



Gemeenteraadsvergadering 
DE NIEUWE RAAD BEËDIGD 
EN DE OUDE WETHOUDERS 

HERKOZEN. 
De nieuwe Raad der gemeente Boxtel 
kwam Dinsdagmiddag 2 uur voor het 
eerst in openbare vergadering bijeen, om 
in handen· van de Voorzitter, Burge
meester Drs. M.· A. M. van Helvoort, 
de vereiste eden af te leggen. 
Na deze plechtigheid zette de Voor
zitter in het kort uiteen welke conse
quenties uit deze beëdiging voor de 
raadsleden zoal voortvloeiden en welke 
grootse taak voor hen in de komende 
zittingsperiode was.weggelegd. Hij hoop
te, dat zij in de behartiging van de 
gemeentebelangen de eed, die zij had
den afgelegd, steeds gestand zouden 
doèn. Voorts deed hij nog een beroep 
op de medewerking en het vertrouwen 
van de gemeenteraadsleden, twee abso
luut noodzakelijke voorwaarden voor 
het goed functioneren van het B. en W. 
apparaat. =
Een bijzonder woord van welkom richt
te hij tot de nieuwe raadsleden, waar
van hij hoopte, dat zij op rechtvaardige 
wijze hun bijdrage zouden leveren tot de 
homogeniteit, di� de oude Raad steeds 
had gesierd. 
Na de goedkeuring van de notulen der 
vorige vergaderingen, werd de wethou
dersverkiezing aan de orde gesteld. 
Voor de vacature van ,1e wethouder 
werd het lid W. v. d. Laar met 8 stem
men tegen P. v. d. Sande met 7 stem
men herkozen. 
Voor de vacature van 2e wethouder be
haalden de leden A. Valks en H. v. d. 
Krabben in de eerste stemming ieder· 7 
stemmen, terwijl er één blanco stem 
werd uitgebracht. Bij de nieuwe vrije 
stemming verwierf A. Valks 8 stemmen 
en H. v. d. Krabben 7, zodat ook eerst
genoemde zijn oude plaats weer kon in
nemen. 
De Voorzitter wenste beide wethouders 
geluk met de herbenoeming en verze
kerde de Raad, dat het geen holle fraze 
was te zeggen, dat deze heren in de af
gelopen zi:tingsperiode steeds Boxtels 
belang gezocht hadden met de grootst 
mogelijke inspanning en rechtvaardig
heid. Afgaande op deze staat van dienst 
durfde de Voorzitter dan ook gerust 
te verklaren, dat B. en W. ook in de 
toekomst Boxtel's belangen weer naar 
goed vermogen zouden nastreven. 
De herkozen wethouders bekrachtigden 
ieder op hun beurt deze woorden en 
dankten de raadsleden voor het in hen 
gestelde vertrouwen. 
Hierop volgde de verkiezing van de 
Woningcommissie. 
Voor deze Commissie werden door Bur
gemeester en Wethouders de heren aan
bevalen, die nog zitting hadden, terwijl 
het · lid G. v. d. Meyden de namen 
noemde van huiseigenaar P. van Heesch 
en raadslid W. de Visser als tegenwicht 
voor de candidaten Hekkens en v. d. 
Bogaert, waarvan hij een herbenoeming 
niet verantwoord achtte, omdat deze 
heren vanwege hun werkzaamheden in 
de branche woninginrichting direct ge
ïnteresseerd waren bij de woningtoewij
zingen. Deze opmerking lokte een klein 
dispuut uit, waarbij het lid Pietermans 
verzocht bij de verkiezing de richtlijnen 
van de minister te volgen en iodoende 
maar één huiseigenaar in de commissie 
te benoemen. Deze gedachte stond ook 
de Voorzitter voor, die nog eens met 
klem verzocht, geen wijziging te brengen 
in de aangegeven categorieën. 
Hierop gaf het lid G. v. d. Meyden zijn 
mederaadsleden ter overwe�ing om de 
heer v. d. Weijst in plaats van de heer 
Van Heesch te kiezen. 
Het lid Oliemeulen vreesde, dat door 
de methode, die G. v. d. Meyden in zijn 
redeneringen volgde, alle zakenmensen 
uitgeschakeld zouden worden voor een 
plaats in de een of andere commissie, 
ofschoon de eerlijkheid van een zaken
man z.i. toch even groot kon zijn als 
van wie ook. Het lid G. v. d. Meijden 
zei deze mogelijkheid ook niet in t-mj
fel te willen trekken, doch waar dat mo
gelijk was onafhankelijke ·mensen te pre
fereren. Daar invloed inderdaad moge
lijk was, meende het lid De Visser, dat 
raadsleden voor deze functies méér ge
eigend waren, daar deze immers gebon
den bleven aan hun eed. De voorzitter 
zei, dat de raadsleden niet beter konden 
doen d.:1n hun ooinie in de stemming tot 
uiting brengen. 
Vacature v. d, Bogaert: v. d. Bogaert 9; 
de Visser 6. Vacaturè Hekkens: Hek
kens 9, De Visser 3, v. d. Weyst· 3. Va
cature H. v. d. Laar: v. d. Laar 12, v. 
Heesch 2, De Visser 1. Vacature De 
Laat: De Laat 12, De Visser 1, v. d. 
Laar 1, blanco 1. Vacature Jac van Su
sante: v. Susante 14, blanco 1. 
Hiermee is de bestaande commissie weer 
in zijn geheel herbenoemd. Deze uit-
slag schonk de Voorzitter het vertrou
wen, dat deze materie, die zoveel zor
gen baart, ook in de komende periode 
weer de nodige aandacht zal krijgen. 
Over de verschillende voorstellen om 
verzoeken van diverse scholen in te wil
ligen werd door de Raad welwillend be
schikt. Alleen over de aanvrage van de 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
GEBOREN: Wilhelmus A. H. zoon van 
Fr. H. van Dun en P. J. v. d. Meijden 
- Francina G. dochter van P. Broeren 
en C. H. Raaijmakers - Marinus W. J. 
zoon van M. v. Hemmen en B. J. M.
Schalkx - Christiaan J. zoon van P.
Schoenmakers en J. J. v. d. Aa - Hen
ricus J. M. zoon van W. v. d. Oever en
H. P. v. d. Sande - Johannes P. N. G.
0. zoon van Fr. H. v. d. Meijden en
P. H. Kluijtmans. 
ONDERTROUWD: Martinus J. van 
Kempen en Hendrika C. Lubberts 
Wilhelmus M. Meulendijk en Martina J.
T. Bosch. 

St. Theresiaschool te Lennisheuvel om 
aansluiting op de waterleiding moest af
wijzend beschikt worden, daar de aan
leg van waterleiding in Lennisheuvel zelf 
nog niet tot stand was gekomen . . Het lid Baavens verzocht om hiervan 
direct een voorstel te maken, wat vol
gens de voorzitter niet goed mogelijk 
was omdat eerst nog eens terdege on
derzocht behoorde tè worden wat een 
dergelijk besluit ·zoal met zich mee zou 
brengen. 
Het voorstel tot het aangaan van een 
geldlening om de bouw van 6 bunga
lows en 50 montagewoningen te finan
cieren werd zonder oo- of aanmerkin
gen g�edgekeurd. 
Voorts werd besloten over te gaan tot 
aankoop va11 grond van A. A. van Erp, 
Zandvliet, welke aankoop nodig is ter 
realisering van het uitbreidingsplan. Om 
'tezijnertiid de bijzondere voorgevel
rooilijn in de Rechterstraat te kunnen 
verwezenlijken, werden de panden nrs. 
33 en 35, bewoond door çle families 
Leermakers en Heerkens voor f 7750,
van de heer Van Susante overgenomen. 
Aan de Wed. Goossens alhier werd een 
strook grond, gelegen ten Noorden van 
de montagewoningen, verkocht ten be
hoeve van de bouw van een woonhuis 
met bakkerij. 
Het had· naar de Voorzitter mededeel
de, nog heel wat voeten in de aarde ge
had eer het voorstel ·tot verhuur van 
spe�lterreinen aan de voetbalver. ODC 
eh de hockeyclub MEP op de agenda 
geplaatst kon worden. Want eerst na 
uitvoerig vooroverleg met de betrokken 
verenigingsbesturen was men overeen 
kunnen komen, dat MEP, onderwijl het 
oude terrein geheel zal worden opge
knapt, voorlopig een jaar gebruik gaat 
maken van de pas aangelegde terreinen, 
en ODC zich in de oude toestand zal be
helpen, doch voor de kostbare verplaat
sing van de lichtmasten wel een huur
mindering van f 100,- krijgt toege
wezen. 
Het lid v. d. Krabben wenste in deze 
zaak wat meer licht gebracht en infor
meerde wanneer het B. en W. bekend 
was geworden, dat het terrein aan de 
gasfabriek voorlopig niet als bouwter
rein gebruikt behoefde te worden. Dit 
te weten achtte hij van veel belang, 
want als men ODC bij de eerste onder
handelingen deze toezegging reeds had 
gedaan, zou er veel narigheid tussen de 
betrokken verenigingen vermeden kun
nen ziin. 
De Voorzitter antwoordde hem, dat en
kele pas geregelde grondaankopen eerst 
de mogelijkheid hadden gebracht, om 
het terrein voorlopig ten dienste van 
ODC te laten. Het was echter met geen 
mogelijkheid precies te zeggen hoe lang 
de zaak gerekt zou kunnen worden. 
Maar een geruststelling voor ODC 
noemde hij het feit, dat het oude ter
rein ván MEP volgend jaar • in Maart in 
geval van nood wel weer in gebruik zal 
kunnen worden genomen; 
Het verzoek van het lid v. d. Krabben, 
om de nieuwe • terreinen het volgende 
jaar vanaf 1 Juli tot het nieuwe seizoen 
onbespeelbaar te laten - ongeacht wie 
de nieuwe huurder zou zijn - om even
tueel nodige verbeteringen aan te bren
gen, kon de volledige goedkeuring van 
de Voorzitter wegdragen, doch in het 
verzoek om de datum te geven, waarop 
de definitieve regeling voor de toe
komst zou worden vastgesteld, moest de 
Voorzitter het lid v. d. Krabben teleur
stellen, want daarvoor diende de gehele 
aangelegenheid eerst nog eens aan een 
nauwkeurig onderzoek onderworpen te 
worden. 
Voor de behandeling van het voorstel 
tot aankoop van het pand Dijkmans in 
de Kloosterdwarsstraat trok de Raad 
zich eerst nog een half uur in geheime 
vergadering terug alvorens er een oor
deel over te vellen. Bij de stemming ver
klaarden zich de leden G. v. d. Meij
den, v. d. Krabben en Oliemeulen, (die 
wel voor huur te vinden waren) tegen 
de aankoop van het pand, dat nu aan de 
R.K. H.B.S. beschikbaar zal worden ge
steld. 
Bij de Rondvraag drong het lid Baayens 
aan op de aanleg van fietspaden weers
zijden de te vernieuwen Schijndelsedijk. 
Hiertoe was reeds besloten, naar de 
Voorzitter verklaarde. 
De tweede kla�t gold de watervoor
ziening in de nieuwe huizen aan de 
Mijlstraat, die de gehele zomer een dro
ge put gehad hadden. 
De aanleg van waterleiding zou in de 
toekomst daar de enige oplossing zijn, 
naar de Voorzitter meende. 
Het lid v. d. Weyst bracht de gebrek
kige bestrating van de wijken- Fr. Stael
straat, enz. onder de aandacht van B.

en W., welk college het er met hem 
roerend over eens was. dat hier het ko
mende jaar met verbetering begonnen 
diende te worden. Het lid v. d. Krab
ben had nog een kleine opmerking over 
gemeentewoningen zonder bel en vlie
ringladder, terwijl het lid De Laat, die 
de rij sloot, verzocht om eens een on
derzoek te laten instellen naar de kwa
liteit van het water, dat in het achterste 
gedeelte van de Nieuwstraat, wa�r nog 
pas waterleiding is aangelegd, utt de 
kraan komt. 

GEHUWD: Petrus C. Doevendans en 
Wilh_elmina A. de Koning - Martinus 
]. M. Vlaminckx en Ida M. Voets. 
OVERLEDEN: Francis van den Oetelaar 
oud 85 jaren - Maria J. van Geel, oud 
41 jaren, echtgenote van A. J. J. Loer
akker. 

LIEMPDE 
VERDRONKEN, 
De dienstplichtige soldaat Ant. v. d. Vel
den Ezn. uit Liempde verloor Maandag
middag te Maastricht op zeer tra�sche 
wijze het leven. 
Toen hij in de Maas aan het baden was, 
verdween hij plotseling in de diepte en 

·het duurde geruime tijd eer men het 
slachtoffer op het droge had weten te 
brengen. De levensgeesten waren toen 
reeds geweken._ 

Gesprek van Vanavond 
Een zekere prof. De Jong werd door 
êle Volkskrant een beétje in het ootje 
genomen op de Korte Golf, omdat die 
man zou gezegd hebben, dat ons land in 
het buitenland vooral bekend is om z'n 
klompen, jenever en vee. 

1950 Het Heilig Jaar 

Nu is dat wel een beetje gek, maar ja, 
misschien is prof. De Jong nog erg jong, 
maar- toch, de kwaliteit en het vermogen 
van die drie artikelen in aanmerking ge
nomen, dan is het toch best mogelijk, 
dat ons • land "tegenwoordig" door 
klompen, jenever en vee het best be
kend is. 
Want kijk 'ns, vee kun je aldoor mel
ken vraag het maar aan prof. Lieftinck, 
met

1 

jenever haal je de mensen meer uit 
de beurs dan ze eigenlijk kwijt willen 
zijn, bovendi;n, wordt jenever ook ni.et 
,,spraakwater' genoemd? Nou, en .lrns
ter nu maar 'ns wat er tegenwoordig al 
niet veel gepraat wordt door proffen 
en weet ik door welke "grote" mannen 
al meer. 
Dan hebt ge de klompen nog! 
Daar loop je op en met klompen kun 
je zelfs aanvoelen als iets fout is. 
Jammer genoeg lopen proffen niet op 
klompen. 
Was dat wel het geval, dan zou bijv. 
een andere prof., die indertijd veel in 
de kleedkamer van Lingadjati" toefde, 
al ;�rder tot de conclusie gekomen zijn, 
dat het georeer over "bezitspreiding" 
aan de erg luchtige kant is, en dan 
moest hij nu voorlopig over "bezitsvor
ming" maar zwijgen. 
Zolang de mensen meer en meer wor
den "uitgekleed" - en dat weet die 
prof toch - kan nog niet gedácht wor
den aan bezitsvorming. 
Vroeger, toen de mensen nog niet "z?
veel verdienden", waren er nog aardig 
wat arbeiders die een eigen huis kon-
den bouwen. 
Moet je nu om komen. 
Een tiental jaren geleden had ik ook nog 
plannen, en bouwde - o, naïeveling die 
ik was - in de oorlogsjaren nog voort 
"aan de plannen", versta goed, aan die 
plannen. 
Maar in de jaren na de oorlog zijn die 
plannen kapot geslagen tegen de "eco
nomische achtergrond", zoals dat tegen
woordig in "geleerde congrestaal" heet. 
Ja dat is een mooie achtergrond! Altijd 
di�per dan de bodem van je porte
monnaie. 
We zijn sociaal een stap vooruitgegaan, 
maar economisch twee achteruit en daar 
is met de beste wil geen garen bij te 
spinnen. 
Ik voor mij probeer wel zo min mogelijk 
achteruit te raken en rook daarom altijd 
maar een pijp want op rooktabak is 

slechts" 40% belasting, tegen 27 %
�p grote" sigaren, die voor mijn beurs 
te d�ur zijn, en 33 % op kleine, die te 
gauw opgerookt zijn. En daarom betaal 
ik toch nog maar liever 40 % ! ! ! Be
grijp je dat niet? 
Trek dan klompen aan, dan kun je het 
voelen .. . ..  . 
Maar eh ...... om op die "bezitsvorming" 
terug te komen, als het zo doorgaat -
we moeten nu immers weer drie 
kwartjes per maand meer betalen voor 
de radiodistributie, (en 20 % voor ons 
aQonnement bij de Nederlandse Spoor
wegen - zetter), dan is de gedachte 
aan "bezitsvorming" op eeuwigheid amen 
onvervulbaar; aan de verwezenlijking 
voor onafzienbare tijd niet te denken; 
zal de uitgezaaide gedachte in de bodem 
verstikken en zal er geen tijd komen 
om rijpç,.,. vruchten te plukken, want de 
bloesem ""lzal wel afvriezen. 
Ja, ja, we hebben vanavond een lang 
praatje gemaakt, maar grote heren "pra
ten" tegenwoordig óók veel. . 

SPORT-NIEUWS 
K. s. v. ,,o:D.C." 

R.K.S.V. Brunsum - ODC 0 - 7

Zondagmorgen om half 9 startte ODC 
naar Brunsum. Het weer was ideaal (be
halve voor voetbal) en de stemming, met 
medewerking van de accordeonist, direct 
opperbest. Om half 11 arriveerde het 
gezelschap in Sittard. In Hotel Sch:ad 
Sitterd het clublokaal van de voetbal
vereniging van die naam, werd de in
wendige mens danig van nieuwe kr_;ich
ten voorzien. Om 12 uur ging het verder 
naar het ongeveer 10 kilometer verder 
gelegen Brunsum, waar het bestuur van 
de R.K.S.V. ,,Brunsum" in Hotel Conti
nental bestuur en spelers met hunne 
dames hartelijk welkom heette. Na een 
korte wandeling door Brunsum, waarbij 
het zeer fraaie wandelfark viel te be
wonderen, had om hal 3 de wedstrijd 
Brunsum-ODC plaats, welke in een 
grote overwinning voor ODC eindigde. 
In enthousiasme waren de Brunsummers 
wel opgewassen tegen de ODC-ers maar 
hun tèchniek stak wel zeer scherp af. 
De eerste drie kwartier ging de strijd 
ongeveer gelijk op, al was het toen al 
wel duidelijk dat ODC de overwinning 
zou behalen, en. zeker toen door twee 
goede doelpunten ODC met de rust 
een 2-0 voorsprong had. Na de hervat
ting konden de Brunsummers het tempo 
niet meer volhouden en geleidelijk werd 
de stand opgevoerd tot 7-0. Het was 
een zeer prettige wedstrijd en de Brun
sumse jongens toonden zich faire ver
liezers. 

DE JUBILE-AFLAAT. 
. Wanneer wij zondigen, gaan wij in 

tegen de wetten van God. We zijn dus 
schuldig en verdienen daardoor straf. 
Wanneer wij met de goede gesteltenis 
een rouwmoedige biecht spreken, dan 
vergeeft God in Zijn barmhartigheid 
onze schuld. God echter is ook recht
vaardig en zal daarom de overtreding 
straffen na dit leven, naarmate de ernst 
van onze overtreding. 
De Kerk echter bezit een grote schat: 
de eindeloze verdiensten van de God
mens, de overvloedige verdiensten van 
Maria en de Heiligen. De Paus, die in 
de persoon van Petrus, uit de handen 
van Christus de Sleutelmacht ontving, 
kan over die schat. beschikken. Wan
neer wij nu zekere door de Paus ge

stelde voorwaarden vervullen, dan be
hoeven wij zelf die tijdelijke straffen 
niet te ondergaan, maar God aanvaardt 
dan in de plaats daarvan de voldoenin
gen van Zijn Zoon, van Maria en van 
de Heiligen. Een gedeeltelijke aflaat 
ontslaat van een deel van de straffen, 
een volle aflaat van de volledige straf
fen. Wie na een volle aflaat sterft, gaat 
recht naar de hemel, omdat er niets 
meer bestaat, dat hij in het .vagevuur 
zou moeten uitboeten. 
Maar......... zulk een hoge gunst eist 
ook volmaakte gesteltenissen bij diege
nen, die ze verdienen willen .. Om onze 
lauwheid, onze zwakheid, onze gehecht
heid aan dagelijkse zonden, zijn onze 

Wat zal het seizoen 1949-1950 bren
gen? Niemand weet het. Wel staat vast 
dat de strijd bijzonder zwaar zal wor
den. ODC moet a.s. Zondag naar. een 
bekende van recente datum, nl. WSC 
uit Waalwijk. Dat wordt een ontmoeting, 
die ODC gerust met enige reserve tege
moet mag gaan, want ook al hebben de 
rood-wit-blauwen in het verleden al 3 
overwinningen op de Waalwijkers be
haald, de laatste vriendschappelijke ont
moeting kan zeker niet als maatstaf ge
nomen worden, terwijl Willy v. d. Bo
gaard bovendien niet van de partij zal . 
kunnen zijn, aangezien deze de burger
kleding voor het militair uniform gaat 
verwisselen. 
En de Waalwijkers zullen wel alles in ' 
het werk stellen om na drie nederlagen 
ook eens een overwinning te boeken. 
Ook voor het tweede elftal begint· de 
competitie en wel met . een wedstrijd 
tegen de reserves van Heusden. Deze 
wedstrijd begint om 2 uur. 
Op 6 November wordt gespeeld Hol
land-België in het Feyenoord stadion te 
Rotterdam. Leden die deze wedstrijd 
willen bezoeken, kunnen zich opgeven 
tot a.s. Woensdag 14 September. 

Voor de supporters. 
Zij die de reis naar Waalwijk willen mee
maken, kunnen zich opgeven tot a.s. 
Vrijdagavond bij W. v. d. Langenberg, 
Stationsplein, Boxtel. 

o.o:c..JUNIOREN. 
Grote Junioren Sportdag. 

A.s. Zaterdagmiddag wordt in het Ge
meentelijk Sport- en Wandelpark 'n 
sportmiddag georganiseerd voor alle ju
nioren van ODC die de leeftijd van 16 
jaar nog niet hebben bereikt. De be
trokken junioren worden verzocht om 
half twee op het noodterrein aanwezig 
te zijn. Ieder dient zijn voetbaltenue en 
als het kan ook '9 fiets mede te brengen
Naar wij vernemen zijn er aan de di
verse wedstrijden mooie prijzen verbon
den. Dus· jongens komt allen op en doe 
je best. 
Ouders en andere belangstellenden wor
den uitgenodigd óm de jeugd van ODC_ 
'ns bezig te zien. 

BOXTEL-VOETBA_L-NIEUWS. 
Het heeft geen zin in deze kolommen 
een beeld op te hangen van de Zondag· 
j.l. gespeelde vriendschàppelijke wed
strijd Boxtel-Boxmeer. De gasten wa
ren ten enenmale te zwak om zich be
hoorlijk te kunnen verweren tegen de 
telkens terugkomende aanvallen van hun 
gastheren, die zich zelfs een uitzonder
lijk onproductieve eerste helft (2-1) 
konden veroorloven, zonder daarbij 
het risico te lopen uiteindelijk toch niet 
met klasseverschil te kunnen winnen. 
Het werd 8-1, met welke monsterzege 

- de verhouding misschien nog niet juist 
is weergegeven ..... . 

Opening competitie: 
Boxtel - Baardwijk 2,30 uur. 

Er is voo�-,,Boxtel" echter een gebeurte
nis op til die te belangrijk is om de 
aandacht -�og langer op het verleden ge-
vestigd te houden. · 1 

Zondag laat Koning Voetbal immers het 
competitierad weer zijn eerste omwen
teling maken. Uiteraard een gewichtige 
omwenteling, want de eerste klap is nog
altijd een daalder waard. 
Het zal "Boxtel" niet meevallen deze 
eerste klap toe te brengen, want als 
Baardwijk nog aezelfde allures heeft
van het vorige seizoen, zal er poot-aan 
gespeeld moeten worden om deze ploeg 
een of twee winstpunten te ontfutselen. 
We zijn er van de andere kant echter 
ook van overtuigd, dat Boxtel alles op 
alles zal zetten om in deze competitie 
zo'n goed mogelijk figuur te slaan en 
Baardwijk zal dan ook zeer zeker op 
een warme ontvangst mogen rekenen. 

Ook de reserves starten. 
Wanneer het ·eerste thuis de bal aan het 
rollen brengt, zullen de reserves in Vlij
men al in een sportieve strijd verwik
keld zijn, waarin zij wel zullen laten blij
ken er prijs op te stellen de eerste ron
de op hun naam te brengen. Moge het 
hun - zo goed als de elf van' het eer
ste - ook werkelijk gelukken! 

Om half 6 verzamelden zich allen aan 
een buitengewoon goed verzorgd diner, 
dat dienovereenkomstig alle eer werd 
aangedaan. Na nog een korte wandeling 
te hebben gemaakt, werd om half 8 
de terugtocht aanvaard, waarbij in Sit
tard nog een uurtje de benen van de 
vloer gingen. Van uit Hom, de laatste 
pleisterplaats, ging het toen met een 
vaartje na.ir huis. Allen waren zeer vol
daan over deze tocht en een woord van 
dank voor de heer Keunen, de leider 
van_ het gezelschap, is zeker op zijn 
plaats. 
De oefenwedstrijden zijn achter de rug 
en thans staan we aan de vooravond van 
de grote strijd waarbij een kampioen
schap of degradatie op het spel staat. 

D.V.G.-NIEUWS,
Het competitie-programma voor het eer
ste elftal van DVG luidt als volgt: 
Zondag 11 September: DVG-Rhode 

gesteltenissen dikwijls' zeer onvolmaakt, 
zodat wij practisch zeer weinig volle af
laten zullen verdienen en de volle afla
ten veranderen door onze arme' gestel
tenis dikwijls in gedeeltelijke aflaten. 
Maar bij een jubilé bidt gans de H. 
Kerk veel en vurig. Bij een jubilé wenst 
de Paus zo ruim mogelijk gebruik te 
maken van zijn sleutelmacht, hebben 
degenen, die het H. Jubeljaar willen 
meemaken ook een vuriger verlangen, 
om in volkomen vriendschap en liefde 
met God te leven. Bovendien ontvangen 

• de Biechtvaders t.o.v. degeneir die de
aflaat willen verdienen, heel bizondere 
volmachten. Ze mogen dikwijls de door 
de Paus gestelde voorwaarden voor spe
ciale gevallen verzachten· of vergemak
kelijken. Kortom, vanwege verschillende 
omstandigheden biedt dit regelmatig 
terugkerend jubilé een zeer gunstige ge
legenheid, om de Aflaat in zijn geheel 
te verdienen. 
We kunnen er zeker van zijn, dat Z. H,

de Paus ter zijner tijd de voorwaarden 
voor de Jubileumaflaat aan de gelovi
gen van de gehele wereld zal bekend 
ma.ken -en we willen graag alsdan nog 
even hierop terugkomen, maar het is ten 
zeerste aan te raden, nu reeds te begin
nen met de volgende oefening: elke dag 
te bidden, dat het Jubeljaar 1950 voor. 
de gehele H. Kerk en voor iedere gelo
vige afzonderlijk, alsook voor onszelf, 
alle vruchten voort moge brengen, die 
onze H. Vader zozeer verlangt. 

(St. Oedenrode); 18 September: Nue
nen.:..DVG; 25 September-DVG-

• Mierlo; 2 October: NWC (Asten)-: 
DVG· 9 October: DVG-Gestelse Boys 
(Gest�I); f6 October: EVVS (Eindho
ven)-DVG; 23 October: DVG-Eli 
(Lieshout); 30 October: vrij, 13 No
vember Bavos (Bakel)-DVG; 29 No-. 
vember: DVG-Sparta (Beek en Donk). 

Algemeen Nieuws
BIJZONDERE POSTZEÇEL 

WERELDPOSTVERENIGING 
Ter gelegenheid van het 75-jarig be
staan• van de, Wereldpostvereniging (de 
Union Postale Universelle) geeft de Ne
derlandse PTT gedurende de maand Oc
tober een bijzonder postzegel uit in 
twee waarden: 10 cent (bruinrood) en 
20 cent (donkerblauw). De zegels stel
len een wereldbol met in elkaar ge
strengelde posthoorns voor en zijn uit
gevoerd in koperdiepdruk (rotogravure) .• 
Voor de frankering blijven de zegels 

. geldig tot en met 31 December 1950. 

Distn'butie=Nieuws 

OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvalç_ van 11 September 
tot en met 24 September 1949. 
Elk der volgende bonnen geeft rec_ht op 
het kopen van: 
Voedingsmiddelenharten 909: 
301 Vlees (A,B,D,) 100 gram vlees 
302 Vlees (A, B) 300 gram vlees 
303 Vlees (D) 100 gram vlees 
306 Algemeen (A, B) 200 gram kaas 

of 250 gram korstloze kaas. 
3U Algemeen (B) 200 gram kaas of 

250 gram korstloze kaas. 
307 Algemeen (A, B) 125 gram koffie. 
314 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas. 
(De letters achter de bonnummers ge
ven de kaarten aan, waarop de betref
fende bonnen voorkomen). 
Bonkaarten ZA, ZB, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 909 bijz. arbeid, 

a.s. moeders en zieken.
Geldig zijn de bonnen gemerkt met de 
letter Z. 
Bovenstaande bonne·n kunnen reeds op 
Vrijdag 9 September a.s. worden ge
bruikt. 
De bonnen 285, 287, 288, 289, 290, 291, 
292 293 295, 296 297, 298 en 299 Al
ge�een 'der bonk�arten voor. v?edings
middelen kunnen worden vern1et1gd. 

Missie-Thuisfront 
VOOR DE WITTE PATERS. 
Uit dankbaarheid voor verkregen gunst 
door H. L. afgedragen voor de missie 
van een Boxtelse Missionaris f 2,50. 
Ter ondersteuning van het Missiewerk 
geschonken door J. G. f 5,-. 
Deze bedragen worden ter overschrijving 
op de rekening van het vicariaat afge
dragen aan de Procure der Witte Paters 
te Boxtel. 

VOOR DE KAPEL VAN STAPELEN. 
Op de jaarvergadering van toneelgroep 
"Leririghe ende Vermaeck" bracht een 
coliecte voor de Kapel van Stapelen 
f 24,- op. 
Tot 't zelfde doel werden voor f 16,
steentjes verkocht op de bruiloft van P. 
Doevendans en M. de Koning. 
D. van Kempen te Gemonde was de 
gelukkige 200ste inzender van deze 
steentjes-actie. 

MiSSIENAAIKRING. 
Overschot van de feestviering �!j gele
genheid van het gouden huwehiksfeest 
van Hosch-Snellaars voor de Missienaai
kring f 3,90. 

BOXTELSE JEUGD 

's Morgens is ons eerste �erk: 
Vlug uit de veren 

en dan naar de kerk 1 

,,Boxtels Kwartierke" 



Parochie-Agenda 

� 

Een goed Katholiek ls IN de kerk, . 
als de H. Mis begint en verl11at 
eerst DAN de kerk, als d.e priester 
terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE _ST. PETRUS, BOXTEL. 
14e Zondag na Pinksteren. 
11 September 1949. 

De H.H. Mis.sen 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 Johannes van Boeckel 
van Rumpt te Liempde overleden. De 
H. Mis van 9 uur voor de overleden
familie v. d. Meyden-Elands.
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde 
in de kapel op Duinendaal. 
Vandaag zal van 5 tot 7 uur het Aller- • 
heiligste worden uitgesteld en om 7 uur 
zal de Kruisweg worden gebeden, waar
na kort sluitingslof, om van God, te ver
krijgen: een spoedige vrede in Palestina 
en het behoud van de H.H. Plaatsen 
voor de christenheid. 
De gelovigen worden verzocht a.s. 
Woensdag, Feestdag van Kruisverhef
fing, de H. Missen bij te wonen welke 
worden opgedragen met als bizondere 
intentie: het behoud van de H.H. Plaat
sen in Palestina voor de christenheid. 
Des avonds om 7 uur kruiswegoefening 
voor dezelfde intentie, waarna kort Lof. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdagavond om acht uur H. Familie. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot 
hàlf 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
In de loop van deze maand zullen de 

. zelatricen van de retraitepenning de 
jaarlijkse contributie ophalen. 
De prefecten van de H. Familie worden 
verzocht deze maand de St. Pieterspen
ning voor Z. H. de Paus op te halen. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Antonius v. d. Donk; z.a. gel. 
mndst. voor Jacobus van den Broek. H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhelmina 
v. d. Anker-Brands; om half 8 gel. H.
Mis voor Petrus Laus; z.a. gel. jrgt. voor
Petrus van Engeland; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Wilhelmina van Ooster
hout-Poirters; om half 9 gel. H. Mis
voor Godefridus van Oirschot.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Deken Wilhelmus Spierings; 
z.a. gel. H. Mis voor Hendrica van
Beurden-Verwetering; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Josephus v. d. Laar van
wege de kinderen; om half 8 gel. H. Mis
voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel. H. 
Mis voor Henri W eyers; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Maria Koene-Grilis te 
Loosduinen overleden; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis ter ere van de H. Geest tot 
opening van 't nieuwe .schooljaar; om 
half 9 gel. jrgt. voor Rumoldus v. d. 
Ven en Catharina Montens. 
WOENSDAG: oin kwart voor 7 gef. 
.gez. jrgt. voor de over!. familie van An
tonius van der Donk; z.a. gel. H. Mis 
voor Christina v. d. Heuvel; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Marinus van 
Diessen; om half 8 gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië vanwege Maria's 
Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis voor 
Dymphina Marijnissen-Veraart; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Johanna v. Kem
pen-v. d. Horst; om half 9 gel. H. Mis 
voor Georges van der Krabben. 
Hedenavond om 7 uur Kruisweg, 
waarna kort Lof. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mdnst. voor Cornelis v. d. Besselaar; 
z.a. gel. mndst. voor Christina v. d. Heu
vel; H. Iiartaltaar gel. H. Mis voor Ser
vatius v. d. Brekel en Johanna Huys
kens; om half 8 gel. H. Mis voor Hen
riette Witteveen-Schöne; z.a. gel. mndst. 
voor Jo Bergman; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Martinus Giesbers; om half 9 
gel. H. Mis voor Johannes v. d. Plas en 
Hendrica Dirks de hsvr.; om half 10 
huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Frederica Looijmans-Peeters; z. a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa van
wege de kleinkinderen; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Petronella v. d. Laak
v. d. Koevering vanwege de verzekering 
St. Willibrord; om half 8 gel. H. Mis 
.voor de overleden familie Marijnissen
Borhurg; z.a. gel. jrgt. voor Franciscus 
v. d. Linden en Catharina Grüntjes de
hsvr.; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Harrie Huhens te Maastricht overleden;
om half 9 gel. H. Mis voor Adriana
Leermakers-Avendonks. 
Hedenavond om half 9 H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. 
rondst. voor Anna van Liempdt; z.a. gel. 
mndst. voor Maria van Boxtel-Leerma
kers; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Jo
hannes van Houtum; om half 8 gel. H. 
Mis voor Jo . Bergman vanwege Ooms 
en Tantes; z.a. gel. H. Mis voor Corne
lis van Kessel vanwege de buurt; H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Johannes 
Werts en Henrica van Kempen de hsvr.; 
om half 9 gez. mndst. voor Johanna 
Smits Zevens. 
In het Llefdehuis zal nog geschieden: • 
Maandag een H. Mis voor Elizabeth 
Peters-Maas. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Gerardus Johannes 
Franciscus van de Wiel en Johanna 
Adriana v. d. Pas, heiden geb. en won. 
te Boxtel; Petrus Antonius van de Laak, 
geh. en won. in deze parochie en Johan
na Maria Schellekens uit St. Michiels
gestel; Cornelis van Eggelen uit 's Bosch 
(par. St. Jacob) en Petronella Gertruda 
v. d. Wijdeven, 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 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
14e Zondag na Pinksteren. 
11 September 1949. 

WEEK VAN GEBED EN OFFER
VOOR NOODLIJDEND PALESTINA. 
De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9 en om half 11 de hoogmis met 
volkszang. 
Onmiddellijk na de hoogmis Santa Teresa 
in de kapel van de Ursulinen; en om 
kwart voor 12. H. Familie voor jongens 
in de kapel. Nu de vacantie voorbij is, 
roepen wij de jeugd op tot extra trouw 
bezoek der godsdienstige verenigingen. 
Om 5 uur wordt het Allerheiligste ter 
aanbidding uitgesteld: om 7 uur kort 
Lof, waarna de oefening van de Kruis
weg voor een spoedige vrede in Pales
tina, en behoud van de H. Plaatsen voor 
de Christenheid. 
Maandag - feestd;tg van de H. Naam 
van Maria. 
Woensdag - feestdag van Kruisverhef
fing. Om 7 uur gez. H. Mis met als 
bijzondere intentie het behoud der H. 
Plaatsen van Palestina voor· de Chrstien
heid. Des avonds om half 8 Kruisweg 
tot diezelfde intentie.' 
Donderdag - feestdag van Onze Lieve 
Vrouw van Zeven Smarten. 

'Vrijdag - des avonds om 8 uur repeti
tie voor de zangeressen van de H. Fa
milie afd. meisjes. 
Zaterdag - feestdag van de H. Lam
bertus, bisschop van Maastricht-Ton
geren van de jaren 672 tot 708. 
A.s. Zondag (18 September) open
schaal-collecte ten bate der slachtoffers
van Palestina alsmede tot leniging van
de nood van de talrijke vluchti;lingen in
Europa,
ZONDAG: 6 uur 1. d. voor Cato van
de Wouw; 7 uur I. d. voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn v., d. parochie;
8 uur 1. d. voor Hendricus v.. d. Meyden
vanwege de processie Boxtel-Kevelaer;
kwart voor 9 1. d. voor Petrus Baayens,
vanwege de retraitepenning; half 11
hoogmis voor Adriana van Hees-Verwe
tering vanwege de retraitepenning.
MAANDAG 12 September: 7 uur 1. j.
voor Johanna van Hees-Herebeek; Ma
ria-altaar I. m. voor Henricus van Dru
nen; Familiealtaar 1. d. voor Helena Be
kers-v. d. Steen, vanwege kinderen en
kleinkinderen; kwart voor 8 1. d. voor
Jan v. d. Nosterum vanwege de spaar
vereniging; zijaltaar 1. d. voor Adriaan
Kuypers; half 9 1. d. voor Henricus van
Woensel en Johanna Spierings z.e.
DINSDAG 13 September: 7 uur 1. d.
voor Antonius van Hees en Johanna
Verwetering z. e.; Maria-altaar 1. d. voor
Jan v. d. Nosterum vanwege de rijver
eniging "St. Martinus"; Familiealtaar
l. d. voor Jan v. d. Nosterum vanwege
de spaarvereniging; kwart voor 8 1. j. 
voor Maria v. d. Linde-van Weerd;
half 9 I. j. voor Jan v. d. Aa; half 10
gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG 14 September: 7 uur
gez. d. met als bijzondere intentie, het
behoud der H. Plaatsen van Palestina
voor de Christenheid; Maria-altaar .I. j.
voor Cato van der Wouw; Familie
altaar 1. d. voor Adrianus van Uden
vanwege de buurtvereniging Merheim
straat; kwart voor 8 Ld. voor Nelly
van der Steen; zijaltaar Ld. voor Hen
dricus van Drunen, vanwege het Spoor
wegpersoneel afd. Weg- en Werken;
half 9 I. j. voor Piet Voets.
DONDERDAG 15 September: 7 uur
1. j. voor Petrus van Gils en Theodora
Traa z. e.; Maria-altaar I. j. voor Jaco
bus van der Loo en Johanna van den
Broek z. e.; Familiealtaar 1. j. voor Pe
trus van Oosterhout en Cornelis de
zoon; kwart voor 8 1. j. voor Antonius
van Rooy; zijaltaar I. m. voor Elisabeth
de Kort-v. d. Elst; half 9 gez. d. voor
Marinus en Frans van Breugel.
VRIJDAG 16 September: 7 uur gez. j.
voor Cornelis van Krieken en Hendrina
Dieden z. e.; Maria-altaar 1. m. voor
Joanna Kruyssen-Soeterings; Familie
altaar 1. d. voor Rosalia Hermes-Schül
ler; kwart voor 8 1. m. voor Constant
van Kleef; zijaltaar 1. m. voor Adrianus
Henricus Dankers; half 9 1. d. voor Pe-
trus Baayens. 
ZATERDAG 17 September: 7 uur 1. j.
voor Henricus Theulings, Henrica
Schaapsmeerders z.e. en Cornelia de
dochter; zijaltaar L d. voor de overle
den familie van Tilburg-van Rooy;
kwart voor 8 1. m. voor Josina van
Grinsven; half 9 1. m. voor Frans Ver
oude; half 10 gez. huwelijksmis.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
14e Zondag na Pinksteren. 
11 September 1949. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Hen
ricus v. d. Langenberg. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
v. d. Langenberg.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de over
leden fam. Meijs en Schellekens; half 10 
gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 gez. H. Mis vol
gens voorschrift van de bisschop. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Petro
nella Verhagen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Barbara v. 
Rijsingen. 
ZATERDAG: feestdag van de H. Lam
bertus, half 8 H. Mis voor het welzijn 
der parochie. 
Deze week Maandag zal geschieden: H. 
Mis voor Hendrina v. d. Berg-Verhoe
ven te Schijndel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
14e Zonda,g na Pinksteren. 
11 September 1949. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor 
Cornelis v. Kempen en Gertruida v. d. 
Ven hsvr.; half 9 H. Mis voor Petrus 
Laus; 10 uur Hoogmis voor het welzijn 
van de parochianen. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld om aan hun offerplicht te vol
doen in de eerste schaal voor onze eigen 
kerk, de 2de voor B. N. 
2 uur plechtige Kruisweg en half 3 Lof 
met rozenhoedje om Gods zegen te ver-

krijgen over het H. Land en de pries
ters en gelovigen in de vervolgde 
landen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
kleinkinderen voor Maria Maas-v. d. 
Langenberg; 8 uur gez. mndst. voor Jo
hanna Antonetta v. Beers. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Francis 
v. d. Oetelaar, weduwnaar van Johanha
v. d. Braak, in de parochie van het H.
Hart te Boxtel overleden; 8 uur gez.
mndst. voor Maria de Punder-Huige.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
drikus Johannes Raymakcrs; 8 m1r geen 
H. Mis; half 10 gez. Huwelijksmis. De
eers�e schaal is voor onze e igcn kerk, -de
tweede voor de vloer in "Orion".
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Bar
bara v. Kasteren, wed. v. Hendrikus 
Ve,oude; 8 uur H. Mis tot intentie v. d. 
lede 1 van de Godvrnchtigc vcrenigmg 
,.H. Theresia". 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis vanwege vrien
din voor Geertruda Mand ers; 8 uur 
gez. mndst. voor Joanna Kruyssen-v. 
Mol. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis ter ere 
van 0. L. Vrouw van Lourdes voor be
houden thuiskomst; 8 uur H. Mis tot 
genezing van een zieke. 
Biechthoren van half 3 tot 4 en van half 
6 tot 7 uur, daarna Lof met rozenhoedje, 
om Gods zegen te verkrijgen over 't 
Gouden Priesterfeest van Z. H. de Paus 
en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Z. Eerw. Heer Jan v. d. Ven, ge
wezen pastoor v. Olland, Francis v. d. 
Oetelaar, weduwnaar van Johanna v. d. 
Braak, in de parochie van het H. Hart 
te Boxtel overleden, en Maria Loerak
ker-v. Geel, in de parochie v. d. H. Pe
trus te Boxtel overleden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Wilhelmus Martinus 
Meulendijk en Martina Johanna There
resia Bosch, beiden uit deze parochie, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
Zondag 11 September zal het Allerhei
ligste vóór de middag ter aanbidding 
worden uitgesteld. 
De gelovigen wordt verzocht deze week 
iedere dag in de huiselijke kring een 
extra-gebed te storten voor het H. Land 
Palestina. 
Woensdagavond 14 September te 8 uur 
plechtige Kruisoefening in de parochie
kerk. 
Elders zullen H. Missen opgedragen 
worden: één voor Harry v. Dijk, één 
voor Theodorus Huyberts, in Indonesië 
overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
UEMPDE. 

14e Zondag na Pinksteren.
11 September 1949. 

ZONDAG: half 7 I. j. voor Hendr. v. d. 
Sande; 8 uur 1. m. tot welzijn der par. 
10 uur z. 7e. v. Theod. Timmermans. 
Uitstelling van het Allerheiligste 's mor
gens om 6 uur, na de middag om 3 uur 

Lof en sluiting der aanbidding; half 7 
plechtige kruisweg-oefening. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Theod. 
Timmermans. 
Maandag tot Zaterdag half 8 z. 7e voor 
de Weled. Heer Fr. v. Boeckel v. R,umpt. 
MAANDAG: 8 uur 1. j, voor Adriana 
Hendr. v. d. Sande. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Ever
dina Corn. Quinten; 8 uur l. m. voor 
Ant. v. d. Velden als over!. lid· van de 
Retraitepenning. 
WOENSDAG: 7 uur z. m. tot bijz. int. 
tot behoud nl. der H. Plaatsen van Pa
lestina voor de christenheid; 8 uur I. 
mndst. voor Adr. v. Esch te Esch over!. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Corn. Schoenmakers; 8 uur I. mndst. 
voor Joh. Bakx. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Jozef 
v. d. Laar; 8 uur 1. 7e voor Ant. v. d.
Velden.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
v. Kaathoven; 8 uur I. mndst. voor Anna
Weymer.
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Mart. 
v. Drunen; 8 uur I. mndst. voor Gerar
dina v. d. Koevering; 10 uur de hoogmis
tot welzijn der parochie. Na de middag
3 uur Lof, 's avonds om half 7 wederom
kruisweg-oefening.
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
Algem. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdagmor
gen om 8 uur, de meisjes Vrijdagmor
gen om 8 uur. 
Op Zondag 11 September na alle H. 
Missen gelegenheid in de school der 
Eerw. Zusters het protest te tekenen 
tegen de geloofsvervolging in Oost-Euro
pa en Rusland. Van onze kant wordt 
het tekenen van dit protest ten zeerste 
aanbevolen; niemand blijve achter. 

In de kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur I.m. voor Joh. Vinger
hoets. Dinsdag tot Vrijdag 7 uur l. m. 
voor Theod. Timmermans vanwege de 
familie. 
30e voor Adr. v. Esch overleden te Esch; 
Thepd, Timmermans over!. te Liempde. 
7e Weled. Heer Franc. v. Boeckel v. 
Rumpt over!. te Liempde. Ant. v. d. 
Velden over!. te Maastricht. 
De zelatricen van de St. Pieterspenning 
worden verzocht, de half-jaarlijkse con
tributie van 6 cent bij de leden op te 
halen, en aan ons af te dragen uiterlijk 
Zondag 18 September. 

Missie bus. 
Bij de uitvaart van Theod. Timmer
mans f 7,56. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

14e Zondag na Pinksteren. 
11 September 1949. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollectè voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor de nieuwe glas-in
lood-ramen. 
Vandaag begint de week van gebed en 

offer voor noodlijdend Palestina. Het
Allerheiligste zal worden uitgesteld van 
na de Hoogmis tot na het Lof. Na de 
middag om 3 uur Lof met rozenhoedje; 
om half 7 plechtige Kruisweg voer een 
spoedige vrede in Palestina en het be
houd van de H.H. Plaatsen voor de 
Christenheid. 
W oensdàg, feest van de Kruisverheffing, 
om 7 uur gez. H. Mis en 's avonds om 
7 uur plechtige Kruisweg tot dezelfde 
intentie. 
Woensdag moeten de kinderen van het 
5de, 6de en ?de leerjaar komen _biech
ten. Donderdag onder de H. Mis van 
7 uur zullen ze gezamenlijk communi
ceren. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenning 
en de retraitepenning worden verzocht 
vandaag de opgehaalde gelden af te 
dragen. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte ten 
bate van de slachtoffers in Palestina. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Maria 
van Roosmalen-Abrahams; half 9 H. 
Mis voor de bekering van de zondaars; 
10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Johan
nes Cornelis Fick; 8 uur jrgt. voor Mar
tinus van den Braak. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhelmina 
van den Braak-v. d. Berg; half 9 gez. H. 
Mis uit dankbaarheid. 
WOENSDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
Cornelis van den Braak; 8 uur jrgt. voor 
Petrus van de Ven. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Adria
na van de Ven-Konings; 8 uur gef. jrgt. 
voor Maria Konings-v. d. Braak. 
VRIJDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Jan 
Konings; 8 uur gef. jrgt. voor Martinus 
Liket. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Wil
helmina Konings-v. Gemert; 8 uur 
mndst. voor Anna Schoones-van Beljouw. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen hsvr. H. Mis
voor de Wed. Catharina van de Sande
Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

ZONDAG 11 September. 14de Zondag 
na Pinksteren. Vandaag begint de bid
week om een rechtvaardige vrede in
Palestinà te verkrijgen. Vanaf de Hoog
mis tot drie uur uitstelling van het H. 
Sacrament. Deze middag om 3 uur lof 
met rozenhoedje; om 8 uur oefening 
van de Kruisweg. 
Donderdag: Feestdag der Zeven Smar
ten van Maria. om 8 uur lof. 
Zaterdag om 8 uur lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
Hans Janssens. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge--Otterbeek; half 10 gezon
gen H. Mis bij gelegenheid van een zil
veren bruiloft. 

Met grote vreugde geven wij ,..Notaris P. MertensU kennis van de geboorte van 
ons zoontje en broertje te BOXTEL 

WIM zal aldaar in Hotel Theuw
kens, Stationsplein t op Dinsdat hij het H. Doopsel de dag 13 September 1949 v.m. 

Dokter van Groeningen 
Afwezig 11 • 18 Sept. 

V 

n 

V 

Verloren een rubber zadeldek 
an motorrijwiel. Tegen belo
ing terug te bezorgen bij H. 
. Roosmalen, B 69, Gemonde. 

namen ontving van 10 uur, om contant geld 
Willem, Antonius, Cornelis. 

Publiek Verkopen 

A. ]. ROBBEN
A. ROBBEN-ACKERMAN
PIET en HELMA

Boxtel, 4 September 1949. 
Baroniestraat 87. 

t Na ruim vier gelukkige
huwelijksjaren nam God,

geheel onverwacht, mijn 
inniggeliefde vrouw en 
der kinderen zorgzame 
moeder 

MARIA, JOHANNA 
VAN GEEL 

weer tot Zich. 
Twee weken na de geboor
te van ons tweede doch
tertje is zij van ons heen
gegaan in de leeftijd van 
41 jaren, na voorzien te 
zijn van de laatste HH. 
Sacramenten. 
Wij bevelen de ziel van de 
dierbare overledene in uwe 
godvruchtige gebeden aan. 

Haar diepbedroefde man, 
kinderen en familie: 

A. J. J. Loerakker. 
Mientje. 
Marianneke. 
Fam. Loerakker. 
Fam. v. Geel-de Koning. 

Boxtel, 4 September 1949. 

• ••••••••••••••••••••••••••• • 

: Hiermede hebben wij de : 
: eer U kennis te geven, dat : 
: onze geliefde . Ouders: : 
. . . 

: L. J. de Greeff en : 
: J. C. de Greeff-van Exsel : 
: op 14 September a.s. de : 
: dag hopen te herdenken : 
: dat zij vóór 25 jaar in het : 
: huwelijk zijn getreden. : • •
: Onze wens is hen nog lang : 
: in gezondheid in ons mid- : 
: den te mogen hebben : 
: Hun dankbare kinderen. : 
: Esch, Hal 9. : 
• •
: Receptie: van 1-2 uur. : • • ••••••••••••••••••••••••••• 

Wegens ziekte kan het huwe
lijk van 

W. H. C. v. Breugel en 
H. P. M. v. d. Loo 

Maandag 12 September niet 
doorgaan. 

De opstand - om te slo,en -
van de stal met woonruimte 
der voormalige renbaan te 
Boxtel aan de Essche Dijk en 
van het aldaar gelegen houten 
woonhuis, waarvan het aange
bouwde gedeelte eigendom is 
van de Gemeente Boxtel, te 
veilen in 2 kopen. 
Iedere koop te slopen binnen 
3 maanden na ontruiming 
door de bewoners, en is ver
huurd voor f t,50 per week. 

Notaris P.Mertens 
te Boxtel 

zal te Esch in café G. v. 
Schijndel, voor de Fam v. d. 
Pas, op Dinsdagen 13 en 20 
September 1949 telkens nam. 
5 uur. 

PUBLIEK 
VEILEN/VERKOPEN 

onder Esch· 
Koop 1. Het huis met erf en 
tuin A 12, groot circa 53.20 
aren kadaster sectie B nr. 988, 
geheel en nrs. 989, 728, 729 
gedeeltelijk. Verhuurd aan A. 
v. d. Pas voor f 3, - per week.
Koop 2. Het huis met erf en 
tuin A 13 groot circa 53.20 
aren kad. gedeelten van sectie 
B nrs. 989, 728, 729. Verhuurd 
aan W. v. Eijndl10ven voor 
f 3, - per week. 
Koop. 3. Massa van de kopen 
1 en 2. 
Koop 4. Bouwland aan de Hel
kantsestraat, kad. sectie B nr 
374, groot 27.20 aren, ver 
pacht aan W. v. Eijndhove1 
voor f 10, - per jaar, tot t 
Nov. 1950. Boven de koop 
som te betalen voor bomen 

-

1 

f 140,-. 
Huren van kopen t en 2 voo 
kopers vanaf te dag der week 
volgend op de betaling de 
koopsom en van koop 4 vana 

r 

r 
f 

Kerstmis 1948. 
Betaling kooppenningen uiter 
lijk 20 December 1949. 

-

Mevr. Bogaerts-Kubinga 
BURGAKKER 20a 

vraagt een 

Net DAGMEISJE 

Waarneming: 
Dokter Hoek A t/m H 
Dokter Kluytmans I t/m P 

Net meisje biedt zich aan 
oor enkele dagen per week. V 

Bevragen Molenstraat 19. 
Dokter Wentholt Q t/m Z Te koop: een toom biggen 
-=-' ---------- G1Y. bij M. van der Heijden, 

WEGGELOPEN: Heidewachtel Lennishwvel 111. 
( lijkt op Spaniel) Teef, 7 mnd. 
oud, langharig wit met bruin, 
bruine kop met lange oren, 
ongeveer 35 cm hoog. Draagt 
halsband. Heet Woef. Tegen 
beloning terug te brengen bij: 
V AN GROENINGEN 

• Stationsstraat 30.
Verloren rood-wit gebreid 
kinderjasje, terug te bezorgen 
G. van Esch, Luisel 4.
Voor Heer net degelijk kost
huis aangeboden. Adres bevr. 
Molenstraat 19. 
Biedt zich aan net dagmeisje, 
20 jaar oud. Brieven onder 
nr. 12 bur. v. d. blad. 
Te koop: V.D.L. en G.Y. 
s:amboekvarkens. 14 weken 
drachtig. J. v. d. Heijden, Len
nisheuvel 95. 
Te koop: één dames- en twee 
herenfietsen, in goede staat, 
voor spotprijs. Bosscheweg 24 

i 

Zilveren rozenkrans verloren 
n de H. Hartkerk. Terugbe
zorgen Baroniestraat 29. 
Te koop: 2 closetpotten voor 
waterdoorspoeling, enkele 
schilderijlijsten, mangel, 195 
gele vlöertegels 20 x 20, 4 
rietmatten 3 m bij 1,25, mooie 
collectie postzegels. Bossche -
weg 55. 

-Te koop: behoorlijke studie 
piano f 125,-. Brieven nr. 27 
Molenstraat 19. .... 

s Aangeboden een zo goed al 
nieuwe electrische Gramofoon 
(Porteldix) met nieuwe platen 
ook afzonderlijk. Prijs billijk 
Te bevragen: Eindhovenseweg 
39. 

NET MEISJE 
GEVRAAGD 

om opgeleid te worden voo r 

ATELIERWERK 

Adres bevr. Molenstr. 1 9 

Verloren: dameshorloge op 
Eindhovenseweg. Tegen belo
ning terugbezo(gen Selissen 4. 

Gevraagd een nette hulp in 
de huishouding voor hele of 
halve dagen in gezin met 
kleine kinderen. Aanmelden 
Mevr. • v. d. Bremen, Ons 
Doelstraat 24. 
Te koop bij C. Rulo, Gemond
eweg, beste zware biggen. s 

r 

R.K. Weduwnaar volle 60 
aar zoekt kennismaking met 
linke vrouw of weduwe zon

der kinderen, ook uit de boe
enstand. Brieven met foto 

onder nr. 18, Molenstraat 19. 

HAARUITVAL OF KAAL
HOOFDIGHEID? Ook in 
Boxtel fantastische resultaten 
van de kapper van Eèn (uit 
Drente). Dit haarwater is 
thans verkrijgbaar bij Parfu
merie Bert v. d. Braak, Tel. 
450, N. Kerkstraat 73, Boxtel. 

Te koop: tuinbank met ijzeren 
voetstuk twee meter lang. 
Breukelsestraat 42. 

R.K. meisje, 21 jaar, zoekt 
een dienst voor d.e.n. Goed 
voor kinderen. Brieven nr. 25 
Molenstraat 19. 

R. K. BOERENBOND 
BOXTEL. ' 

BUITEN GEWO NE 

Alg. Vergadering 
op DINSDAG 13 September 

's.avonds half 8 
in Café H. van Rooij. 

Zuigelingen 
Consultatiebureau 
Op Maandagen 12 en 19 
September zal wegens vacantie 
het Consultatiebureau voor 
Zuigelingen geen :zitting hou
den. 

. 



GEVRAAGD tegen. 1 �et. ROZEN aangeboden
Net Me Is 1 e Komt nu rozen uitzoeken 

'.J op kleuren en geuren, 
voor dag en nacht ze staan thans in volle bloei 

Hotel Theuwkens. BESTEL ooK -------- Rode• en Zwarte Bessen, 
Hotel v. d. Ven Vruchtbomen, Ligustrum, 

Aspergeplanten, enz. 
vraagt 

Kwekerij Chr, van Esch 
Net R1K1 MEISJE Din::;s

0::\:i;dags
Zelfstandig kunnende werken. Bosscheweg 141 BOXTEL 

Erkende Kath. Middenstands-Handels-Avondschool 
BOXTEL 

, Aanmelding van Candidaten voor het 

Middenstandsdiploma 
tot 15 September a.s. 

Per maand 221/2 uur les. Kosten f 5., per maand 
Bij 't laatste examen slaagden 750/o der candidaten 
In de laatste 10 jaar slaagden ruim 300 candidaten 

De Directeur, J. C. VAN ETTEN, 
Bosscheweg 16 • BOXTEL 

Voor de Eerste H. Communie 
ziet u in onze etalages 

een bijzonder goede collectie 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Bosscheweg 10 

MAANDAG 12 SEPTEMBER begint een 
AVONDCURSUS VOOR 
MACHINESCHRIJVEN 

OP DE R.K. MULO, BURGAKKER 4 
Inlichtingen op Zondag 1 1  September tussen 
9 en 11 bij H.H. Geertman, Pr. Bernhardstr. 13a 
Verder iedere Maandagavond tussen 7 en 8,in de M ULO,school. 

Eiwit! Vitaminen! Vet! 

··".. Gebakken Bokking hèt van hèt!
'(I ... ,.. Dagelijks vers gebakken 

• VOS, Stationstraat 44, Tel. 527

3 à 4 BEKWAME Schilders 
voor onbeperkte tijd gevraagd, voor 

werk ter pl�atse 

Fa. J. Verheyden & Zn 
Stationstraat 91 Boxtel 

Voor Brillen en Uurwerken 

naar VAN VLERKEN 

Brengen wij U een 

uitgelezen collectie 

Cocos lopers en tapijt 
Cocos, 5Ö cm breed, p. m. 4,25 - 3,95 
Cocos, 70 cm breed, p. m. 6,25 - 5,25 
Cocos, 100 cm breed, p. m. 8,64 - 7,38 
Cocos, 140 cm breed, p. m. 11,25- 9,90 
Japanmatten, 40 x 70 2,65 - 2,24 
Corridonnatten, 40 x 70 5,90- 4,90 
Ruige mat;en, 40 x 70 11,50- 10,60 
Cocoskarpetten, 200 x 300 54,50 

Ook in Overgordijnstoffen 
zijn wij het ruimst gesorteerd 

�TATION5T�AAT.43 

. . �*� 
BOXTEL 

N.V. ORGANON
TE BOXTEL 

vroaqt 

NETTE MEISJES 
voor verpakkingswerkzaamheden. 

TEVENS KUNNEN GEPLAATST WORDEN 

ENIGE WERKSTERS voor de avonduren

Aanmelden aan de fabriek Lennisheuvel te Boxtel. 

EPE DA Bedstellen 
ALLEENVERKOOP 

1. J. w�

EDAH N.V. 
vraagt voor haar filiaal te BoxtelBosscheweg 13 

'n FLINKE JONGEN 
om in het kruideniersvak te wordenopgeleid 

Goed loon, aangename werkkring 
Aanmelding bij de filiaalchef 

l1J. _:/J/L"IA '5 MORGENS BESTELD 
J.:J�r... 'S AVONDS KLAAR. 

1 HORLOGE-REPARATIES I In een week klaar 1 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
HORLOGERIE• OPTIEK• GOUD EN ZILVER 

LANDBOUWERS! 
WIJ leveren u uit voorraad 

Weide-afrastering apparaten 
BLESSINO NERVUS 

Het beste merk BLESSING ETRA
U komt nu nog voor Rijkssubsidie in aanmerking 
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1 

Electro 
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Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 3'.l 

Varkens, die dagelijks een kleine hoeveelheid 
llEVE'S BLOEDPOEDER door het voeder 
ontvangen, groeien verbazend snel. Uw winter
voorraad spek en ham is daardoor verzekerd. 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandel lng van Belastingzaken 

Olîr finisf1ea 
:quishamett 

BUITENGEWOON VERZORGD 

VAN 

KWALITEIT EN UITVOERING 

Dressoir met luifel 

Uitschuiftafel 

2 fauteuils 

4 stoelen 595,-

Olîr finisf1eîr 
,,.Slaaphamett 

met prachtige noten middendeur 

T oogledikant 

2 nachtkastjes 

Linnenkast 

Tafeltje 

2 stoelen 425 . bekleding naar keuze ' 

1. J. Witûween Wcminq,ûuidttinq,
BOXTEL 

ADVERTEERT 
IN 

:l!,caf>ants Centaun 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d, Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel Telefoon 450 

SIGARETTEN Virginia, platte dozen

en SIGAREN Elisabeth Ba, CD Willem II export

Steeds voorradig in prijzen van 40-50-60 et. p. stuk 

Wij zijn ruim gesorteerd 
in steun- en gemakschoenen 

J. A. GEMEN 
Stationstraat 14 - Boxtel • Telefoon 296 

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

EDAH. 
GEEFT DEZE WEEK 

BIJ AANKOOP VAN· 

ELKE 250 GRAM 

KOPPIE 
250 gram heerlijk verse 

25c 
·--� . 
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ADVERTEREN 

DOET VERKOPEN 

MEER SPEK EN HAM 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

De eerste Boxtelse drieling 

Adri heeft het gevonden in moeders rechterarm, Peter drukt zijn hoofdje 
tegen haar linkerwang en Berti's kopje ligt rustig op eigen armpje. 

In moeder Van der Velden-Van Handel 
leeft de gezond katholieke Brabantse 
geest: ,.laat maar komen wat komt, de 
zorgen schuiven we toch op de rug van 
Onzelieveheer". 
Wel had ze de stille hoop, dat een van 
de borelingskes een "jungske" zou zijn,
want ze had er nog maar één bij vier 
meiskes. 
Warempel, nu waren,het twee knapen ... 
en toen..... toen fluisterde de grinneken
de _ ,.juffrouw" dat de ooievaar nog wat 
in petto had voor haar. 
Begrijpelijk dat een beetje bezorgdheid 
de vreugde doorflitste, en zeker toen 
moedertjelief te horen kreeg, dat heer 
Ooievaar de rest zijner bestelling liever 
onder geriefelijker omstandigheden zou 
willen afleveren. 
Vader Jas was er een beetje beteuterd 
onder. Hij dacht "gewis, nu ben ik er 

·aan".

Maar zo'n vaart liep het niet, al fietste 
Jas als een coureur op Duinendaal aan, 
waar hij nog, eerder arriveerde dan het 
transport met zijn lieve Jo. 
Precies drie uur in de morgen van 9 
September wisten Jo en Jas, dat ze moe, 
der en vader waren van acht gezonde 
kinderen, waarvan de jongsten een drie
ling, alle drie jongens! respectievelijk 
knapen van $½, 6 en 7 pond. 
Of ze blij waren. En niet alleen Jo en 
Jas, ook de "juffrouw", de dokter, de 
zusters in het ziekenhuis, ja zelfs heel 
Boxtel leefde mee, 
In alle vroegte ging het nieuwtje van 
mond tot mond: ,.hèddet al gebeurd? 
Een meelevende blijdschap, die al aan
stonds tot een actie kwam om de ge, 
lukkige ouders van de eerste zorgen te 
ontlasten. 
De eerste zorgen! 
Ja, die zijn niet gering. Denk maar eens 
aan de niet op een trio berekende luier
mand, ontbrekende wiegen of ledikant
jes, bedjes, dekentjes en ..... hulp .... ! Hulp, 
ja die is nodig en vooral omdat Jo nu 
plotseling- een vijftal beneden de twee 
jaar heeft te verzorgen, 
Dat moet allemaal in orde komen, En 
het zal in orde komen, want de tastbare 
bewijzen van meelevende bezorgdheid zijn 
al geleverd. 
De collega's van Jas dachten aan hem 
toen ze hun loon uitbetaald kregen. Zijn 
jeugdvrienden testten Zondag de beur� 
zen van de voetbalsupporters bij de 
wedstrijd Boxtel-Baardwijk, 
De Boxtelse Middenstand springt ook 
aardig bij. Wij noemen geen namen, 
maar velen bedachten de borelingskes 
reeds en anderen beraden zich wat wel 
het best te pas kan komen. 

Plaatselijk Nieuws 
BLIKSEM VEROORZAAKTE BRAND. 
Tijdens de zware onweersbui van Dins0 

dagavond, sloeg - omstreeks 11 uur -
de bliksem in de stromijten van de land
bouwers K. Bekkers en M. van Esch op 
Luisel, die daarin een groot gedeelte 
van hun rogge- en' haveroogst geborgen 
hadden. Er ontstond brand en het snel 
om zich heengrijpende vuur betekende 
al dadelijk een groot gevaar voor de 
aangrenzende boerderij en schuren. Ge
lukkig draaide de wind echter enigszins 
in gunstige richting en was de gewaar
schuwde brandweer verbazend snel pre
sent om de brand te bestrijden en te be
perken tot de drie mijten, die nog geen 
zeven meter verwijderd lagen van de 
schuur, die vervolgens weer op dezelfde 
afstand van de boerderij gelegen was. 
Ze bezien mogen de eigenaars zich dus 
nog gelukkig prijzen, dat op de schade
post enkel maar het verlies van twee 
mijten ongedorste haver en een mijt on
gedorste rogge vermeld behoeft te 
worden. 
ATHLETIEKCLUB R.K.J.B. 
Zaterdagavond 7 uur zal· oefening ge
houden worden bij Brands te Lennis
heuvel. 

Moede�Van der Velden kan haar baby's 
aardig in en uit de doeken doen, het 
komt er op 'n luiertje niet aan. Twaalf 
stuks van deze firma, zoveel van die, 
vijftig van een vereniging van dames, 
een babypakket van hier, een van daar, 
drie van de peettante. 
leder van de hummels in een apart 
ledikantje met de beste bedjes, gedekt 
met wollen dekentjes en gestikte erover
heen. (Niet te warm onderstoppen, 
moeder!) 
Als ze uit de luiers kunnen, meteen de 
schoentjes aan van firma A. Laat ze 
maar tippelen, is maat zoveel versleten, 
zowel voor Adri, als voor Peter en Ber
tie staan grotere maten klaar van firma 
B. Voor reparatie wordt zelfs nog ge,
zorgd. 
En als ze straks aan tafel zitten met
ieder z'n eigen dejeuneetje, zullen de
zusjes nog jaloers kunnen worden. 
Dan zouden we nog vergeten te ver
melden, dat ook aan moeder is gedacht. 
Ook particulieren hebben zich hierbij
niet onbetuigd gelaten. 
Om op krachten te komen 10 pond
vlees op afroep, een lekker oud wijntje 
ter verkwikking en de fijnste eau-de
cologne ter verfrissing als moeder het te
warm krijgt met al de hummels om zich 
heen.
Ja, aan moeder is ook gedacht door de
Boxtelse wasserijen. Een jaar lang zul,
len die de babywas gratis verzorgen. 
Iedere wasserij om beurt. 's Morgens be
zorgd, 's avonds kan alles droog, ge, 
mangeld, gesteven en gestreken worden
afgehaald. 
Dus, geen zorgen voor morgen, want
heel Boxtel leeft mee.

* 
De doop van de drieling was vanzelf
sprekend een plechtigheid zoals dat 
voor zo'n zeldzame gebeurtenis past. De 
schoonste doopspreien werden er met 
echt vrouwelijke trots bij tentoonge
spreid. 
Onze burgemeestersvrouwe, die was· 
aangezocht om Meter te zijn, hield, ge, 
assisteerd door Mevrouw Linsen en 
Zuster van der Heijden, de drieling ten 
doop. 
Hoe schoon dat was tonen de door 
Sjef de Koning gemaakte foto's, geëta
leerd in de étalage van Tafi, en in album 
door hem de fami_lie aangeboden, 
En bekijk de hierboven afgedrukte ook 
eens! Wat eeil rijke moeder met drie 
van die schattige hummels. 
Het is te hopen, dat Jo er straks gemak, 
kelijker mee kan omspringen dan in de 
weergegeven situatie. 
Maar Jas zal wel een beetje bijspringen! 

RECTOR JANSSENS 
benoemd tot Geestelijk Adviseur van 
de R.K. Diocesane Middenstandsbond. 
Z. H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop 
van 's Hertogenbosch, heeft de Zeer 
Eerw. Zeergel. Heer Dr. J. Janssens, 
Rector van de Zusters Ursulinen, alhier, 
benoemd tot Geestelijk Adviseur van de 
R.K. Middenstandsbond in het Bisdom 
Den Bosch. 
FANCY-FAIR TE LENNISHEUVEL. 
• Met genoegen mogen wij terugzien op
de gepasseerde Zondag. 
De grote deelname aan de diverse at
tracties bewijst, hoe populair het döel 
van dit bazarfeest is. 
Nu is Zondag a.s. de laatste èlag en .... 
de laatste sprong. Om ± 8 uur heeft de 
trekking van de loterij plaats in Orion. 
U komt toch allen luisteren, wie de ge
lukkige --Winnaar is? Om 3 uur opening. 
Wij rekenen op U. 
Tot Zondag dan op ons bazarfeest. 
KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Bij gelegenheid van de thuiskomst van 
korp. J. van Lievenogen werd een col
lecte gehouden voor Katholiek Thuis-
front, die f 10,15 opbracht. _ 
Bij gelegenheid der thuiskomst van Jo v. 
Oirschot opgehaald f 18,-. 

RECTIFICATIE RAADSVERSLAG. 

Als in een raadsvergadering de rond
vraag aan de orde- wordt gesteld, moeten 
de reporters extra op hun qui-vive zijn. 
Onze reporter is in "de politiek" echter 
nog een beetje argeloos. ,,Achteraf" 
biijkt dat nog wel 'ns. Voor wat betreft 
de rondvraag van <le op Dinsdag 6 Sep
tember gehouden gemeenteraadsverga
dering <loet hij nu "amende honorable". 

(Redactie) 
Daar de plannen voor een nieuwe wea 
Schijndel-Boxtel misschien spoedig 
verwezenlijkt zullen worden, had het 
lid Baayens bij de rondvraag verzocht 
om bij de verbetering van de Nieuw
straat maar alvast in de voorzorg te 
werken door er aan weerszijden van de 
weg fietspaden aan te leggen. Wij ver
meldden vorige week echter, dat het lid 
Baayens aanleg van fietspaden weers
zijden de Schijndelse dijk bepleit had, 
wat dus niet juist was. 
Dat het verzoek van het lid De Laat 
niet was weergegeven zoals hij het be
doelde, is o.i. te wijten aan een klein 
misverstand. Want terwijl het nu blijkt 
dat het lid De La'at met zijn ongeveer 
als volgt geformuleerde opmerking: ,,In 
de Nieuwstraat (vanaf het Klaverblad tot 
het afwateringskanaal) is nu wel water, 
doch van zo'n erbarmelijk gehalte, dat ik 
B. en W. wil vragen eens een onder
zoek in te stellen en naar de bevindin
gen te handelen", voortgesproken heeft
op de opmerking van het lid Baayens
omtrent de watervoorziening in de Mijl
straat, meenden wij dat bedoelde per
soon voortborduurde op een verzoek,
dat hij reeds in de vorige raadsverga
dering gedaan had. Zodoende kwamen 
wij in de veronderstelling te verkeren 
dat het lid De Laat bedoelde, dat er n� 
wel waterleiding in <le Nieuwstraat was
gekomen, <loch dat de kwaliteit van het
water nog veel te wensen overliet. Hij 
heeft er achteraf bezien echter op wil
len wijzen, dat in de Nieuwstraat, in
tegenstelling met de Mijlstraat, wel put
water was, doch van een kwaliteit, die 
B. en W. bij een nader onderzoek wel
zou doen besluiten om de waterleiding 
tot de brug door te trekken. 
Het lid De Visser had bij de rondvraag
nog enkele opmerkingen gelanceerd,
welke door ons niet in het verslag waren 
opgenomen. De eerste opmerking van
betreffend lid behelsde de verbreding
van de zandweg ,,'t Schild". Bij deze 
verbreding zou door de gemeente geen
rekening zijn gehouden met de eigen
domsrechten. Ofschoon • belanghebbende
wel niet zou gaan procederen, was het
- volgens het lid De Visser - toch de
plicht van de gemeente om met deze
persoon een schikkelijke regeling te 
treffen.
In de verhoging van het abonnement op
de radio-distributie had het lid De Vis
ser nog aanleiding gevonden om B. en 
W. te adviseren een verzoekschrift in te
dienen bij betreffende instanties, of om 
meer zendstations voor Boxtel of om 
verlaging van de abonnementsprijs. 
,,SINT ELOY" VERGADERDE. 
De katholieke Metaalbewerkersbond, 
afd. Boxtel, hield Vrijdag 9 September 
j.l. in De Ark een algemene ledenverga
dering, welke zeer goed bezocht was. 

Er is dan ook een gezonde activiteit bij 
"St. Eloy" te bespeuren, wat deze avond 
behalve uit de- grote opkomst ook dui
delijk bleek uit de ingekomen stukken, 
waarin vermeld werd dat verschillende 
kwesties aangaande ionen, kinderbijslag 
en vacantie weer tot een goede oplossing 
gebracht waren. 
De heer v. cl. Boom, adjunct-districtsbe
stuurder, gaf, nadat de agendapunten 
van huishoudelijke aard behandeld wa
ren, een uiteenzetting over de w1Jz1-
gingsvoorstellen voor de nieuwe C.A.O. 
in de groot-metaalindustrie, die o.m. in
houden: vastlegging van vacantietoeslag 
in C.A.O., meer vacantie bij langer 
dienstverband en b'edrijfsrechtspraak. 
Als overgang tot de 100 % ziekengeld
uitkering waren er voorstellen om van
af de zevende dag en één earenzdag 
90 % uit te betalen. 
Nadat de voorzitter de heer v. <l. Boom 
dank had gebracht voor zijn heldere uit
eenzetting en de rondvraag aan de orde 
was geweest, werd de vergadering ge
sloten. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Op Woensdag 28 September a.s. zal de 
eerste vergadering van de studiekring in 
dit seizoen plaats hebben in de Ark. In 
deze vergadering zal de heer N. P. 
Sprenger de Rover, toponymist, een 
causerie houden over plaatsnamen en 
hunne betekenis. 

CONCERT SPIRITUEL. 

Na het Concert Spirituel, dat de Franse 
zangertjes uit Nice vorige week in 
de H. Hartkerk gaven, beluisterd 
te hebben, <lurven we zeggen, dat Abbé 
Lefebvre wel een bijzonder sympathiek 
middel heeft bedacht om zijn Jongens
stad (waarvan de inwoners gerecruteerd 
werden uit de sloppen van Nice) te fi
nancieren, want het gebodene heeft ons 
en met ons honderden andere aanwezi
gen, uitermate bekoord. Werkelijk, het 
was voor Boxtel een waar buitenka11sje 
de kleine zangertjes van de Franse 
Azuurkust, na hun succesvol tournee 
door Canada en de V. S., ook een avond 
te gast te hebben. 
Van de andere kant kan men er zeker 
van zijn, dat Directeur Abbé Lefebvre, 
Dirigent René Callonico en de zanger
tjes zelf met de beste herinneringen aan 
Boxtel en zijn gastvrije bevolking weer 
zijn vertrokken. 
"Nous sommes enchantés de la bonne 
hospitalité de Boxtèl", zo luidde hun 
waardering. 
Vele families werden dan ook bereid 
gevonden een of meer zangertjes nacht
logies te verschaffen, voor het concert 
werd een overweldigende belangstelling 
getoond en last hut not least men heeft 
de verwachting van Abbé Lefebvre, dat 
er iets zou worden bijgedragen tot be
strijding van de onkosten, niet be
schaamd. 
Integendeel, men heeft deze zelfs verre 
weten te overtreffen. De collecte bracht 
de respectabele som op van f 380,-. 
Een geslaagd bezoek dus; geslaagd nog 
wel in de dubbele zin van het woord. 

,,Boxtels K wartierke'' 
We hadden het dus over de school 
De school is er niet alleen en uitslui
tend om je kinderen te ,,leren". Maar 
óók om je kinderen op te voeden en te 
vormen voor het leven. Alléén kun je 
dat allemaal niet af. Je hebt er hulp bij 
nodig. En die hulp wordt je geboden 
door de school. 
Welke school is dus de beste school? 
Waar je kinderen het meeste leren? 
Nee! 
Waar ze het meeste huiswerk mee naar 
huis krijgen? Nee! 
Waar ze er de modernste leer-methodes 
op na houden? Ook niet! 
Maar waar je kinderen, behalve dat ze 
er goed "leren", ook nog het best en 
het volledigst worden klaar gemaakt 
voor het leven. Dat is de beste school! 
Hoe komt het dan dat kinderen, die nu 
puike roomse scholen bezoeken, straks 
in het grote leven toch nog mislukken? 
Dan toch nog "scheef" staan? ,,Ver
keerd" staan? Het leven niet aan kun
nen? Zedelijk en godsdienstig aan lager 
wal geraken? Waar zit 'm dat in? 
Waar 'm dat in zit? In de opvoeding 
natuurlijk! 
Niet in de opvoeding van de schóól. 
Want je zei zelf: die school is puik. Die 
school geeft het beste van het beste. 
Doet wat-ie kan! 
De fout zit 'm bij vader en moeder. Die 
denken, dat de school het alléén wel 
klaar speelt met hun kinderen. Dat de 
school het alleen wel af kan! En dat is 
een grove vergissing. Geen enkele school 
speelt het alleen klaar. Elke school heeft 
de medewerking nodig van de ouders. 
En wil de vom1ing van uw kinderen over 
heel de linie "af" wezen, dan moet u 
samenwerken met de school. Over heel 
de linie! Terwille van je kinderen ...... ! 

Samenwerking tussen ouders en school. 
Heb je ooit straf uitgedeeld? Dan heb 
je naderhand misschien wel eens eerlijk 
aan je zelf moeten bekennen dat je toch 
wel wat al te hard van stapel was gelo
pen. Dat je straf te erg was. Misschien 
wel onverdiend! Kan best eens ge
beuren. 
Maar owee, als dat de meester eens 
overkomt! Owee, als Pietje straf krijgt, 
en hij heeft "heus niets gedaan". Dan 
is Leiden in last! Dan is die meester on
bekwaam. Onrechtvaardig. Een vent van 
niks! 
Nu weet ik wel, jullie Pietje is een bra
ve jongen. Hij heeft "heus niets ge
daan". Kan ik me zo voorstellen, ja. 'k 
Denk maar aan mezelf. Ik had vroeger 
ook nooit wat gedaan. ,,Heus niet!!" En 
jij ook niet! Hoef je me niets van te 
vertellen! Ja, zo achteraf bekeken: wat 
waren wij allemaal een brave knulletjes 
he ......... ? 
En gij geleuft dè ...... ? Een feit is: thuis 
werden we niét geloofd. Nooit geloofd! 
Beroerd, maar het is zo. Thuis kreeg 
de mééster altijd gelijk. Wij ongelijk! 
Thuis zeiden ze altijd: ,,Jij zal best wat 
gedaan hebben!" En daar kon je 't mee 
doen...... • 

Veronderstel (kan gebeuren), dat Pietje 
nu eens werkelijk "heus niets gedaan" 
heeft. Dan is die onverdiende straf nog 
niet zo'n verschrikkelijke ramp voor 
hem. Eerder een leerschool. Want straks 
in het volle leven zal Pietje in aanraking 
komen met de schreeuwende en ten 
hemel schreiende onrechtvaardigheid van 
de grote wereld. Dan zal Piet een dege
lijke en rechtschapen mens zijn. Maar 
juist dáárom zal hij zich tientallen malen 
afvragen: ,,waar heb ik in 's hemels naam 
dit aan verdiend? Waar heb ik dát aan 
te danken?" En nooit zal hij het ant-

OMGEVING 

BURGERLIJKE STAND 

DER GEMEENTE BOXTEL 
van 6 tot en met 12 September 1949. 
GEBOREN: Willy zoon van J. v. d. Lan
gen berg en G. M. Zitticum - Willem 
A. C. zoon van A. J. Robben en A.
Ackem1an - Bernardina W. M. dochter
van J. L. A. van Wezel en van P. J.
Leenders - Johannes H. A. zoon van
M. A. Schoenmakers en W. v. Kempen
- Petrus J. Fr. G. zoon van P. J. v. d.
Biggelaar en C. J. van Avendonk
Lambertus M., P_etrus M., en Adrianus
M. zonen van A. L. van der Velden en
J. A. M. van Handel - Johanna A. M.
dochter van A. R. Rovers en J. A. v. d.
Heijden - Henry A. L. M. zoon van
H. L. A. M. Bogaerts en P. G. M. de
Leeuw - Maria J. G. dochter van J. J.
Timmermans en H. M. Spikmans.
GEHUWD: Johannes M. van Oijck en
Hendrika G. van der Meijden - Mar
tinus Fr. Raaijmakers en Maria C. 
Brands. 
OVERLEDEN: Johannis A. Fr. Moer
dijk, oud 24 jaren. 

Algemeen Nieuws 
VOOR PALESTINA. 

In verband met de door het Hoogwaar
dig Episcopaat voorgeschreven "Week 
van gebed en offer voor noodlijdend Pa
lestina", welke van Zondag 11 Sept. tot 
Zondag 18 September in alle kerken 
van Nederland wordt gehouden, ontving 
de Voorzitter van dit Comité als blijk 
van medeleven vanuit de Vaticaanstad 
het volgende telegram: .,De Heilige
Congregatie der Oosterse Kerk prijst 
het prachtig initiatief betreffende de 
Week van Gebed en Offer voor Pales
tina en smeekt bij het begin van dit 
werk van bijstand aan het geliefde va
derland van de Goddelijke Verlosser de 
hemelse gunsten af voor alle gelovigen, 
die daaraan deelnemep. Van harte zege
nend: Kardinaal Tisserant. 
Geiijk in de kerken is bekend gemaakt, 
is op Zondag 11 Sept. in alle bedehui
zen het Allerheiligste enkele uren ter 
aanbidding uitgesteld en werd een 
plechtige Kruisweg gebeden voor het 
behoud van de H.H. Plaatsen van Pales
tina voor de gehele Christenheid; het 
feest van Kruisverheffing (Woensdag 
14 Sept.). heeft eveneens heel bijzonder 
in het teken gestaan van deze gebeds
actie, terwijl op Zondag 18 September 
een geldinzameling zal gehouden wor
den voor de slachtoffers van noodlij
dend Palestina, alsook voor de oorlogs
slachtoffers in Centraal- en West-Europa. 

ZEEPOST VOOR OOST EN WEST. 
Met de volgende schepen kan zeepost 
worden verzonden. De datum van uiter
lijke ter post bezorging staat, tussen 
haakjes, achter de naam van het schip 
vermeld. 
Indonesië m.s. ,,Oranje" 
Curaçao, s.s. ,,Baarn" 
Suriname, s.s. ,,Cottica" 

(19 Sept.) 
(21 Sept.) 
(14 Sept.) 

woord vinden. Dan zal-ie toch nog het 
hoofd boven water moeten houden. Toch 
nog stand moeten blijven houden in het 
leven. En Piet zál straks stand houden! 
Waar heeft-ie dat geleerd? Overal. 
Thuis bij Vader en Moeder. En ook op 
school. Oók op school! Onder andere 
door die "onrechtvaardige" straf! 
Samenwerking tussen ouders en school. 
Best mogelijk dat volgens u de onder
wijzer uw kinderen verkeerd aanpakt. 
Dat hij uw kinderen niet ,begrijpt. Dat 
hij het "anders" moet doen om vat op 
ze te krijgen. Weet je, wat je dan moet 
doen? 
Ten eerste, daarover je mond houden in 
bijzijn van de kinderen. Er zijn van die 
gezinnen waar vader en moeder veel te 
veel met de kinderen over-de-meester
praten. Wat hij gezegd heeft, wordt uit
geplozen. Wat hij gedaan heeft, wordt 
van alle kanten belicht en bekeken. Een 
straf die hij uitdeelde, wordt veroor
deeld. Een "eigenaardigheid" van de 
meester, een zwakke plek in z'n karak
ter, wordt uitgebuit en belachelijk ge
maakt. 
Resultaat ...... ? De eerbied voor de 
meester verdwijnt. En waar geen eer
bied is, daar kan geen leiding wezen. 
Daar kan van "opvoeden" geen sprake 
meer zijn. En wie heb je er tenslotte 
mee te grazen? ...... Niet de meester, 
maar ...... je eigen kinderen! 
Is er wat op school dat u hindert? Dat 
volgens u "anders" moet? Ga dan eens 
rustig met de meester praten. Ga eens 
naar de school toe. Niet om-ze-eventjes
de-waarheid-te-zeggen. Niet om-er-de
kasten-uit-te-vegen. Maar ga, omdat je 
wil samenwerken met de school. En denk 
er aan: huisgezin en school moeten sa
menwerken. Want het gaat hun allebei 
om één en hetzelfde. Om het geluk van 
onze kinderen! 

P. Venantius Verweerde A.A.
Missiehuis St. Theresia. 

e 



,,Wie niet vóór ons is, is tégen ons!'' 

Somber is het beeld van Pasoendan (W.-Java) 
De wijze waarop de T.N.I. in West
Java de order staakt het vuren uitvoert, 
wordt over het algemeen gunstig ge
noemd. Naar aanleiding van deze uitla
ting zal men waarschijnlijk vermoeden 
dat in dit gebied tháns eindelijk de zo
zeer verlangde rust en orde terugkeren. 
In tegenstelling tot deze vermoedens 
moet echter worden gezegd, dat de be
volking van West-Java, welke woont 
buiten de patrouillegebieden van het 
Nederlandse leger, blootstaat aan een 
intimidatieterreur, die eer toe- clan af
neemt. De uitvoerders ervan zijn de 
strijdgroepen van de Islamitische strijd
organisatie, de Daroel Islam, die zoals 
men weet, fel gekant is tegen de Repu
bliek. Zij verlangt één Islamitische In
donesische staat, welke intussen . begin 
Augustus is uitgeroepen. En sindsdien 
nemen de moorden en plunderingen van 
de D. I. steeds grotc;re afmetingen aan. 

Op het Kerkhof van Garoet, 50 km ten 
Z. 0. van Bandoeng, liggen reeds 1200
Indonesische slachtoffers van deze ter
reur begraven. De ziekenhuizen en hos
pitalen in de omgeving herbergen tal
rijke afgrijselijk verminkte Indonesiers
die in handen zijn geweest van de Isla
mitische strijdorganisatie. Onder de uit
roep: .,Wie niet voor· ons is, is tegen
ons" infiltreren zij van de Zuidkust van
Java uit naar het Noorden in de rich
ting van de steden Cheribon, Bandoeng
en Poerwakarta. Kampongs en dessa's,
die zij op hun weg ontmoeten, worden
voor de keus gesteld: steun verlenen of
,iebukt gaan onder terreur. Reeds is het
enkele malen voorgekomen, dat notabe
len van een dessa of kampong ten aan
schouwe van de bevolking in grote
drums met water zijn gekookt. Mannen,
vrouwen of kinderen, het maakt geen
verschil voor deze terroristen, die voor
een belangrijk deel uit opgezweepte jon
gelieden bestaan, en een behagen schep
pen in het "verwijderen" van de lede
maten der slachtoffers.
Regelmatig zijn er thans botsingen tus
sen de strijdgroepen van de D. I. en 
T.N.1.-eenheden die, zoals nu wel blijkt, 
onmachtig zijn om de orde en rust in 
hun patrouillegebieden te handhaven. 
Nog waagt de D. I. zich niet in het 
door de Nederlanders bezette gebied. 
Doch wanneer straks het Nederlandse 
leger scheep gaat, dan kan men alleen 
maar bezorgd zijn voor de toekomst van 
de bewoners van West-Java. De situatie 
van het ogenblik laat niet toe, dat de 
souvereiniteitsoverdracht optimistisch 
tegemoet mag worden gezien. Integen
deel. 
Bij deze sombere voorspelling is nog 
geen rekening gehouden met de commu
nistische organisaties, die overal waar 
mogelijk, hun cellen in de gemeenschap 
bouwen. De communistische wapen
smokkel aan de Zuidkust van Java is 
een publiek geheim geworden. Er zijn 
aanwijzingen die doen vermoeden, dat 
de Daroel Islam-terreur van communis
tische zijde aangewakkerd wordt met 
het doel om de chaos in het land zo 
groot mogelijk te maken. Wat de opzet 
hiervan is valt niet moeilijk te raden. 
De wapenen die thans van Singapore uit 
Indonesië binnenkomen, wachten in de 
kamponghutten op het grote sein. 
Ett alsof deze onweerswolken boven 
West-Java niet donker genoeg zijn, be
gint men zich in de staat Pasoendan 
zorgen te maken over de staatkundige 
toekomst van de negara. In hoeverre zal 
straks na de souvereiniteitsoverdracht 
de zelfstandigheid van de jonge staat 

• gewaarborgd blijven? Zoals gezegd,
houdt het Republikeinse leger zich vrij
goed aan de uitvoering van de order om
het vuren te staken en ook de infiltraties
in de Nederlandse patrouillegebieden
zijn, in tegenstelling tot die in Midden
en Westelijk-Oost-Java, gering te noe
men. Desondanks heeft men weinig ver
trouwen in de toekomstige handelingen
van de Republiek in West-Java. Mili
tair zal men tegen een "annexatie" door
het T.N.1.-leger niet opgewassen blij
ken. De destijds opgerichte Pas·oendan
bataljons bieden hiervoor geen enkele
waarborg. Gecomplièeercl •• ·en somber
voor de toekomst, dat is het beeld van
Pasoendan.

IS HUN TAAK VOLBRACHT?
Door de straten van Bandoeng .passa
gieren 's avonds de militairen van de
7 December-divisie. Drie jaar hebben
zij in dit land geleefd. Binnenkort gaan
zij huiswaarts met de mededeling: de

Gesprek van Vanavond 
- 'k Geloof dat in Boxtel nog nooit een
drieling werd geboren.
- Als gij het u niet herinnert, dan zeker
niet bij mensenheugenis.
- 't Is toch schoon!
- Dat is het en vooral voor Jas en z'n
vrouw.
- Maar ze zullen er de handen aan
vol hebben en mogen er gerust bij ge
holpen worden. 
- Dat gebeurt ook wel, maar waar het
op aan komt, dat is een kanvei voor
Jas en z'n vrouw samen. Zij moeten 
ze opvoeden, doch het is hun wel toe
vertrouwd. 
- Kinderen grootbrengen valt tegen
woordig anders niet mee!
- Het is nooit gemakkelijk geweest.
Op kinderen moet oog gehouden wor
den. Vanaf ze uit de luiers zijn, kunt 
ge al gewaar worden wat er in zit, en 
in de' regel zit er al genoeg in om af 
te leren. En ...... er moet veel worden 
aangeleerd! 
- Dat moet ge kunnen, m'nheer.
- Ja, dat is waar. En wat ook waar is,
er zijn mensen, die er niet aan denken,
dat zij zelf teveel "aangeleerd" hebben,
wat de kinderen moet worden "afge
leerd."

taak is volbracht. Maar vraag hen wat 
zij denken van de toekomst hier. 
Slechts één antwoord: .,ellende komt 
over dit land". Het is de visie van de" 
eenvoudige soldaat die zich niet -interes
seert voor de vlammende speeches van 
de rondetafelconferentie, doch zich lou
ter baseert op de feiten zoals hij die 
iedere dag ziet. 
Als dank voor de hulp van de Ban
doengse burgerij gedurende hun drie
jarig verblijf in West-Java hebben ZIJ in 
de schouwburg van Sociëteit een revue 
opgevoerd die iedere avond volle zalen 
trok. Duizenden guldens en talrijke 
bloemstukken leverden het bewijs dat 
ook de inwoners van Bandoeng een 
schuld te vereffenen hadden. De gelden 
komen ten goede aan het fonds voor de 
n:.bestaanden van de honderden doden 
die de 7 December-divisie in \Xi'est-Java 
achterliet . .... . 
Intussen worden de opvolgers van het 
Nederlandse leger op enkele kilometers 
van B:mcloeng in Tjimahi, in allerijl op
geleid. Dit toekomstige federale leger 
is momenteel ruim 2000 man sterk. Bij 
de eerste 1000 die in opleiding zijn ge
gaan, bevonden zich ca. 500 ex-T.N.1.
leden, die, naar zij zelf vertelden, meer 
voelden voor het Rood \'Vit en Blauw 
dan voor het Rood Wit. Hieruit bleek 
wel dat zij politiek volkomen onbewust 
waren. Want, zoals op de inter-Indone
sische conferentie is besloten, zal- de 
T.N.I. straks de kern worden van het 
federale leger en komen deze ex-T.N.1.
ers mede onder het gezag van hen die 
zij destijds de rug toekeerden. In hoe
verre of hier tact de verwachte excessen 
kan voorkomen, is moeilijk te voorzien. 
De repressailles die door de T.N.I. op 
de familieleden van hun ex-wapenbroe
ders zijn genomen, geven ook op dit 
punt geen reden tot optimisme. 
Onder deze oud-T.N.1.-ers bevinden 
zich talrijke officieren die evenals alle 
anderen een gewone recruten-opleiding 
van 10 weken ontvangen. Of zij ook ge
schikt zijn voor officier in het federale 
leger zal nader moeten blijken. 

DE NEDERLANDSE LEEUW 
KWAM TERUG! 

Het grootste deel van de 2000 recruten 
bestaat uit Soendanese landbouwers. 
Hun soldij is f 65,- per maand met 
vrije voeding, kleding en huisvesting. De 
eisen die aan de officieren worden ge
steld zijn: Mulo of 3 j. H.B.S. Deze gaan 
na de recrutenopleiding naar de school 
voor reserve-officieren te Bandoeng. 
Om in de federale stijl te blijven moes
ten de recruten het insigne van de Ne
derlandse leeuw op de aan hen uitge
reikte kwartiermuts inleveren. Hun defi- , 
nitiê've uitmonstering is namelijk nog 
niet bekend. Toen echter de dag na de 
uitbetaling van het eerste soldij appèl 
werd gehouden, blonk op bijna iedere 
kwartiermuts een nieuwe Nederlandse 
leeuw en zelfs ontbrak hier en daar de 
oranje-achtergrond niet. 
In de cantine van dit leger hangt een 
groot portret van H.K.H. Prinses Wil
helmina geflankeerd door twee Neder
landse vlaggen. Aanmerkingen op dit 
uiterlijk vertoon van Oranjegezindheid 
worden, indien het van Nederlandse 
zijde komt, niet begrepen en van 
de Indonesische instructeurs van het 
KN.I.L. niet geduld. 
Zolang de steun nog wordt gevoeld van 
een Nederlands gezag, zal men in deze 
pro-Nederlandse gezindheid ongetwij
feld blijven volharden. 
Geheel anders wordt het indien dit ge
zag plaats gaat maken voor propaganda, 
intimidatie en terreur. Sentimenten heb
ben het gevoelsleven van de Indonesiër 
altijd in een belangrijke mate beheerst 
en een krachtige propaganda maakt van 
dit uiteraard rustige volk een briesende 
menigte die tot alles in staat is. 
De achter ons liggende jaren hebben 
in deze voldoende bewijsmateriaal opge
leverd. De souvereiniteitsoverdracht 
moge enerzijds "een eis van de massa
psychologie" zijn, zoals drs Hatta het 
bij de opening van de R.T.C. uitdrukte, 
anderzijds blijkt nu wel dat andere, ge
vaarlijke, politieke stromingen zich ge
reed maken om èn van de souvereini
teitsoverdracht èn van dit ontvankelijk 
zijn voor propaganda, een dankbaar ge
bruik te maken. Dit is het beeld wat 
West-Java (Pasoenclan) geeft. Een gebied 
w;:iar men de situatie, in tegenstelling 
tot die in andere delen van Indonesië, 
gunstig noemt. 

Als vader bijvoorbeeld teveel van zich
zelf houdt, wat kan hij dan de kinderen 
voor goeds aanleren? Niet veel! 
Wie getrouwd is moet lasten en plichten 
op zich nemen, en ge weet wel, onder 
lasten moet gebukt worden. 
En moeder? 'n Goei moeder "spaart 
uit eigen mond", doch mag de kinderen 
niet verwennen, en wie niet verwent 
let vanzelf op verkeerde kleinigheden. 
Daar komt het op aan als de kinderen 
klein zijn. 
Worden ze groot, dan kunt ge verder 
zien ...... 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 

W.S.C. - O.D.C. 1 - 2 
ODC startte veelbelovend en wist twee 
kostbare punten mee uit Waalwijk te 
brengen. Ondanks het gemis van W. v. 
d. Boogaarcl werd voor de vierde maal
in successie van WSC gewonnen. De
strijd was bijzonder spannend en met de
rust was de stand nog dubbel blank.
Het zwaartepunt lag- bij WSC weer in
de verdediging en hoe de ODC voor
waartsen de vesting ook bestookten, er
was geen doorkomen aan. Aan de an
dere zijde moesten de ODC-verdedigers

eveneens op hun tellen passen, want de 
gevaarlijke Kools stond weer center
voor, en die mag geen kans worden ge
geven. In de tweede helft had ODC al 
gauw succes. Dekkers, die van door
zetten houdt, bemachtigde juist voor de 
outlijn de bal, gaf door aan Bergwerff, 
die op zijn beurt de vrijstaande Schalks 
in het spel betrok en meteen was het 
gebeurd 1-0. 
Even later was het Dekkers zelf, 
die zijn zwoegen zag beloond, om 
via het been van de Waalwijk-doelman 
nummer twee in" de touwen te jagen. 
Toen echter bij een volgende aanval van 
W.S.C. de rechtsbinnen met een juweel 
van een doelpunt de achterstand ver
kleinde, kwamen de WSC-ers onder 
luide aanmoedigingen geweldig opzet
ten. ODC gaf de verdiende voorsprong 
echter niet meer prijs, zodat een zware 
uitwedstrijd gewonnen werd. 
Het tweede elftal zette d� competitie 
eveneens met een overwinning in. Heus
den werd het slachtoffer Met 5-1 
moesten zij in de ODC--reserves hun 
meerderen erkennen. 
Het programma voor a.s. Zondag is: 

Haarsteeg-ODC aanvang 2 uur 
ODC 2-Haarsteeg 2 aanvang 2 uur 

O.D.C.-JUNIOREN.
In de nieuwe competitie, welke Zater
dag en Zoncbg begint, neemt ODC weer 
deel met 3 A-elftallen welke alle inge
deeld zijn bij elftallen uit Den Bosch en 
omgeving. Gezien de kwaliteit der spe
lers is wel te venvachten, dat de ODC-
ers 'n goed figuur slaan. 

--
Bij_ de B-junioren komen dit jaar 5 elf
tallen uit. De indeling is veel gunstiger 
geworden en vooral voor ODC 8 dat 
1i1et "Boxtel" tegen de sterkste elftallen 
uit Den Bosch speelt, zijn heel wat 
mooie wedstrijden te verwachten. 
Het jongste elftal ODC 12 zal het wel
licht wat erg zwaar hebben, maar zal 
heel wat routine kunnen opdoen. 
BOXTEL - BAARDWÎJK 2 - 4. 

Bevredigende ontmoeting, 
onbevredigende uitslag. 

Een groot aantal bezoekers is j.l. Zon
dag getuige geweest van de competitie
ouverture in het St. Paulus-Sportpark: 
de krachtmeting tussen "Boxtel" en 
Baardwijk 
"Boxtel", dat experimenteerde met een 
jeugdige ploeg en nog in het ongewisse 
verkeerde omtrent de werkelijke kracht 
daarvan. Baardwijk, dat reeds algemeen 
tot de kansmakers van het nieuwe sei
zoen gerekend werd en zijn troeven van
zelfsprekend reeds in de eerste de beste 
wedstrijd op tafel zou leggen, om deze 
verwachtingen te wettigen. 
Een ontmoeting dus, waarin Baardwijk 
op voorhand al lichtelijk favoriet was. 
Dat "Boxtel's-elf", die wel niet op winst 
begroot zullen hebben, niettemin uiterst 
eervol en bij lange niet kansloos de vlag 
hebben gestreken voor hun gasten, doet 
ons erop vertrouwen, dat zij in deze 
competitie de rol zullen spelen van waar
dige derde klasser. 
"Eervol en bij lange niet kansloos", de 
bezoekers zullen deze bewering gaarne 
willen staven, want zij zijn er getuige 
van geweest, dat de thuisclub naast vele 
perioden van evenwichtige strijd, na de 
rust een volle twintig minuten sterk ge
domineerd heeft en toonaangevend.. was 
in techniek, tempo, geestdrift en alle 
overige factoren, die een ploeg een al
gehele veldmeerderheid kunnen be
zorgen. 
En ondanks dit alles heeft "Boxtel" tóeh 
verdiend verloren, en wel om de dood
eenvoudige reden, dat het gehele elftal 
nu eenmaal verantwoordelijk gesteld 
dient te worden voor het verloop van 
een wedstrijd, ook dus de spelers, die in 
hun off-day aan dat verloop een beslis
sende en verkeerde wending geven. 
Als men bij het trekken van deze con
clusie echter kan zeggen, dat "kwade 
beurten", zoals die Zondag gemaakt 
zijn, uitzonderingen op de regel vor
men, dan mag men de verwachtingen 
voor de toekomst zelfs gerust nóg wat 
hoger stellen; want ze zullen - als alle 
spelers hun oude vorn1 weer terug heb
ben - niet beschaamd worden. 

De wedstrijd. 
De eerste minuten werden door beide 
ploegen zoek gemaakt met wat weder
zijdse verkenningen. Bij een dezer ver
kenningen kreeg "Boxtel" op vrij grote 
afstand van doel een vrije trap toege
wezen, die door Harry v. cl. Meyden ·_ 
een specialiteit op dit gebied - echter 
zo hard en zo zuiver genomen werd, dat 
de keeper nog slechts een sprong pro 
forma kon maken, toen de bal al bijna 
in het net lag, tot grote vreugde van al 
wat deze middag "Boxtel" heette. 
Natuurlijk bleef de reactie van de gasten 
niet uit. En toen doelman Leyten in de 
vijftiende ·minuut een hoge voorzet van 
links totaal verkeerd verwerkte, kreeg 
een der Baardwijkse voorwaartsen zelfs 
'n scoringskans zoals die gewoonlijk al te 
zelden in het stuk voorkomen om onbe
nut gelaten te worden: doelman Leyten 
kreeg geen kans zijn fout te herstel
len 1-1. 
In het geheel niet ontmoedigd bleef 
"Boxtel" de tegenstanders flink partij 
geven en de achterhoede en middenlinie 
bleven onvermoeibaar zwoegen om de 
voorhoede scoringsrijpe kansen te bie
den. Na enige tegenslagen geïncas
seerd te hebben, gelukte dat ook inder
daad. Aanvoerder Pastoor gaf· bij een 
der doorbraakpogingei1 van links plotse
ling en op juiste maat een scherpe pass 
naar rechtsbuiten Van Heesch, die even 
tijd nam om zo zuiver te richten, dat de 
uitstekende doelman van Baardwijk er 
niet aan te pas zou kunnen komen. 
Weer berustte de leiding bij "Boxtel", 
maar weer zou de vreugde hierover van 
korte duur zijn, want bij een der Baard
wijkse operaties, stelde de linksbuiten, 
die deze operaties met meesterschap 
leidde, zijn rechtsbuiten in staat met een 
kei van een schot de partijen weer in 
evenwicht te brengen. En toen Timmer- . 
mans even voor de· rust o.i. - ten on
rechte meende, dat een nieuwe aanval 
van de Baardwijkers opherroepelijk op 
een doelpunt uit zou draaien, als hij niet 

voor keeper optrad, werd het zelfs nog 
2-3, zodat de tweede helft door velen
met bezwaard gemoed tegemoet gezien
w�.
Al het pessimisme bleek echter onge
grond, want "Boxtel" liep na -de hervat
ting al dadelijk zo hard van stapel, dat
Baardwijk alles in het geweer moest
roepen om erger te voorkomen. Twintig
volle minuten duurde het offensief der
roodwitters, doch toen het voor een bles
sure van de Baardwijkse doelman even
onderbroken diende te worden, was het
nog 2-3.
Maar er zou nog van alles kunnen ge
beuren, temeer omdat de voorhoede van
"Boxtel" nu niet bepaald onproductief
genoemd mocht worden.
Ook bij voetbal kan een dubbeltje echter
raar rollen, blijkens het onverwachte
doelpunt, dat de gastheren bij een even
onverwachte uitval lieten noteren. Ley
ten scheen zich te zeer geconcentreerd
te hebben op de gelijkmaker (die echter
alsmaar in de lucht bleef hangen) om
zijn aandacht ineens en volledig op de
verdediging over te kunnen schakelen,
want hij verzuimde een voorzet van links

, te onderscheppen eer die bij de rechts
buiten terecht kwam. Ongedekt schoot
deze onhoudbaar in 2-4.
,,Boxtel" won in de toen volgende perio
de zeer zeker nog veler harten door de
volharding, waarmee getracht werd het
verloop van de strijd nog een wending
ten goede te geven, maar Baardwijk
bleek onvermunvbaar.
Zo eindigde deze bevredigende wed
strijd in een (voor "Boxtel") onbevre
digende uitslag. 

Vlijmense Boys 2 - Boxtel 2 4 - 4 
De reserves van "Boxtel" konden het in 
Vlijmen (waar een ongehoord slecht 
voetbalterrein een enorn1 obstakel was 
op de weg naar de overwinning) niet 
verder brengen dan een 4-4 gelijkspel. 
Zondag zijn de reserves vrij en daarna 
kunnen ze in de opeenvolging van en
kele Zondagen trachten meer winst te 
behalen. 

A.s. Zondag:
Boxtel - St. Michiels Gestel

Zondag komt St. Michielsgestel op de 
thee en dat betekent een spannende 
wedstrijd, die wel weer vele sportlief
hebbers naar het St: Paulus-Sportpark 
zal lokken. 
D.V.G. - RHODE 1 - 4.
Zondag j.l. maakte DVG een 
de competitiestrijd 1949/50, 
thuiswedstrijd tegen Rhode 
Oedenrode. 

begin aan 
met een 

uit St. 

Voor de aanvang van de wedstrijd werd 
een minuut stilte in acht genomen voor 
het lid Toon van der Velden, die door 
een droevig ongeval om het leven is ge
komen. 
Door het niet meespelen van de midhalf 
en de linksback was DVG zwaar gehan
dicapt en het was al spoedig te merken, 
dat· de achterhoede van DVG niet de 
oude was. 
DVG trapt af en even gaat het spel 
goed op en neer. Maar al gauw gaat 
Rhode tot de aanval over en moet 
DVG gaan verdedigen. Een hard schot 

belandt tegen de lat van het DVG-doel, 
en meermalen treedt de DVG-keeper 
handelend op. Enige minuten voor de 
rust begaat de DVG-keeper • een fout 
door te ver uit te Jopen. Dit wordt hem 
noodlottig en de Rhode-linksbinnen 
schiet in het v.erlaten doel. Nog voor de 
rust wordt de gelijkmaker geboren uit 
een hard schot van de DVG-midden
voor, dat voor cl!'! Rhode-doelman on
houdbaar schijnt. 1-1. Zo komt de rust. 
Na de hervatting weer hetzelfde spel- . 
beeld met Rhode steeds in de aanval. 
Na een kwartier is de stand reeds opge
voerd tot een 3-1 voorsprong voor 
Rhode. DVG begaat dan weer een grote 
fout. In plaats van met man en macht 
naar voren te trekken, blijven zij steeds 
voor hun eigen doel hangen, alsof ze 
zelf met 3-1 voor staan. Pas als Rhode 
er 1-4 van gemaakt heeft, zien ze in, 
dat het spel over een andere boeg ge-•• 
gooid moet worden. maar dan is het al 
te laat. Rhode krijgt nog een penalty 
toegewezen, die echter hard wordt naast 
geschoten. ,,,. 
Hiermede komt clan het einde van de 
eerste competitiewedstrijd, • die door 
Rhode verdiend werd gewonnen .. 
A.s. Zondag speelt DVG in Nuenen
tegen de club van die naam.
JUNIORENSPORTDAG O.D.C. 
Bijna zestig junioren beneden 15 jaar 
waren Zaterdag j.l. in het Sport- en 
Wandelpark aanwezig om deel te ne
men aan de onderlinge wedstrijden. De 
hoofdschotel was een voetbaltournooi, 
dat vooraf gegaan en gevolgd werd door 
loop- en fietswedstrijden. 
Bij de loopnummers waren heel wat uit
vallers; de bestgeplaatsten waren: ' . 
Amateurs (tot en met 11 jaar): 1. A. 
Voets; 2. J. v. Oirschot; 3. W. Hob
belen. 
Profs: (12-15 jaar). 1. G. Karsemakers; 
2. M. Bakx; 3. L. Beekmans.
De wielercourse voor profs en amateurs
ondervond eerst enige stagnatie, maar
had later een vlot en spannend verloop.
Het groot aantal prijsjes was oorzaak
dat hier geen uitvallers te noteren vie
len. De grote strijd werd in de laatste
ronde uitgevochten en à la Schulte ge
wonnen door G. Karsemakers, direct ge
volgd door 2. A. Traa en 3. H. v. Weert.
Het voetbaltournooi, waarbij elk elftal 4
wedstrijden van 10 min. speelde, moest
uiteindelijk beslist worden met straf
schoppen. Al met al 'n gezellige sport
dag en 'n goed besluit van de zomer.
HOCKEYVERENIGING M.E.P. 

bestuursmutatie. 
Op de vorige week Donderdag gehou
den jaarvergadering werd het bestuur 
als volgt samengesteld: 
Drs. J. Maassen, voorz.; W. v. cl. Laar, 
secr.; M. Schellekens, penningm.; A. v.

Elk, comm. v. terreinen; H. de Koning, 
comm. v. materialen. 

Programma voor a.s. Zondag. 
Zondag 18 September gaan. de eerste 
elftallen (heren en dames) op tournooi 
bij Liberty te Dongen. 
Het tweede herenelftal neemt die dag 
deel aan het tournooi, dat door de ver
eniging Oranje Zwart te Eindlwven is 
uitgeschreven. 

In het Oosten vermist 
EEN WARE GEBEURTENIS UIT 
HET AARQSE HIERNAMAALS. 

wat dat betekent, kan men in Duitsland 
van de vluchtelingen uit het Oosten 
dikwijls horen. Toen de Poolse troepen 
Oost-Duitsland bezetten, werden de 
Duitse bewoners verdreven. Bij tiendui
zenden zwierven zij op de landwegen 
naar het Westen. Moeders met hun kin
deren, ouden van dagen, zieken en ge
brekkigen. De mannen waren aan het
front. -
Deze stroom van vluchtelingen kwam 
naar de Westzones. Duizenden zijn on
derweg omgekomen. Duizenden ook 
hebben elkaar uit het oog verloren. De 
koloinne!s werden be9choten. M_oeders 
moesten hun doodzieke kinderen in een 
noodziekenhuis hier of daar achterlaten. 
Voor de moeders was er geen plaats. 
Noodziekenhuizen werden later ont
ruimd of doçir oorlogshandelingen yer
nietigd. De verbindingen werden naar 
alle kanten afgesneden. Het relaas van 
deze vl(!.chtende massa's, erger clan dat 
van de woningnood, moet nog gegeven 
worden. Het lot der vluchtelingen en 
uitgewezenen hangt als een Godsge
richt over Duitsland. 

-o-

Hier is een merkwaardige geschiedenis, 
die in Duitsland al eerder gepubliceerd 
is en voor walker waarheid kan worden 
ingestaan. Een illustratie van verborgen 
leed in vele gezinnen. 
\X,-' eduwe Bertha • Recllob uit Insterburg 
in Oost-Pruisen wachtte nog altijd op 
haar zoon, die sinds vijf jaren in het 
Oosten vermist was. Zij bleef op haar 
boerderij, alle angst bij de oorlogshan
delingen ten spijt. Zij wilde die voor 
haar enige zoon bewaren. Na twee moei
lijke jaren moest zij de boerderij ten
slotte tàch verlaten en werd zij naar 
het Westen verdreven. Zij bleef echter 
wachten, hoewel zij reeds eenmaal tien, 
twintig jarén tevergeefs gewacht had op 
haar man, die na de eerste wereldoorlog 
vermist was en als dood werd gemeld. 
En zij heeft ervaren, dat er een hoop 
is, die door tijd en afstand langzaam 
verstikt kan worden. In haar stierf haar 
man de dood van een vermiste. Zij werd . 
weduwe. Haar zoon evenwel moet leven! 
Zij gevoelt het en weet het en werkt 
als vluchtelinge voor hem, spaart zich 
de brokken uit de mond om hem bij 
zijn thuiskomst te ontvangen, en hem 
clan in haar am10ede zoiets van een 
warm tehuis te kunnen bieden. 

-o
Het décor 'wisselt zich. 
Voor de barak van een krijgsgevangen
kamp in Noord-Siberië treden driedui
zend Duitsers aan, die sinds jaren al
leen nog maar nummers inplaats van 
namen dragen en nog niet weten, dat 
er eigenlijk geen Duits Rijk meer is en 

al bijna vier jaren de oorlog voorbij is. 
En evenmin kennen zij de naam en de 
ligging van de oervreemde omgeving, in 
welker wildernis ze levend begraven zijn. 
In de eindloze wouden _hakken zij hout 
en leggen eén weg aan in de oneindig
heid. 
De commandant roept af - geen num
mers, doch namen - dertig duitse na
men van zieken, die als de eersten uit 
het kamp zullen worden ontslàgen, tot 
terugkeer in de Heimat. Als de comman
dant de naam "Werner Redlob!" over 
het bemodderde plein roept, treedt een 
dertigjarige naar voren, die er uit ziet, 
alsof hij zestig is. 
Na het appèl komt er een kameraad 
naar hem toe, die juist voor het eerst 
zijn naam gehoord heeft en fluistert, 
dat zich daarginds in het kamp der 
strafarbeiders een Duitser bevindt, die 
ook zo heet. 
De volgende morgen, de laatste dag 
vóór zijn vrijlating, werkt ·werner Red
lob's groep in de buurt van de straf
gevangenis; en hoewel de wachtposten 
i�cler gesprek van de gevangenen on
der elkaar en vooral het contact met de 
strafarbeiders plegen te beletten, gelukt 
het Redlob, bij het houtkappen bij de 
gestraften te komen. Onder de baarden, 
waar de ijskegels aanhangen, herkent 
men nog nauwelijks een menselijk ge
laat. 
.,Waar is de Duitser bij jullie?" fluis
tert Werner in het Russisch. 
.,Daar ginder - de ouwe!" 
En hij gaat naar hem toe en zegt: ,,Ik 
heet Werner Recllob en reis naar Duits
land - en jij?" 
De grijsaard kijkt hem aan met ogen, 
die door hem heen, in een ondenkbare 
wijdte gaan, en spreekt dan dichtbij en 
toch zo veraf, als het Hie'tlnamaals: 
.,Kom je uit Insterburg in Oost-Pruisen? 
Heet je moeder Bertha...... en heb je 
nog een zuster Hertha?" 
De jonge Recllob knikt alleen en ver
bleekt. 
Dan legt de grijsaard de hand op Wer
ner's schouder: .,Groet dan, als je gauw 
naar Duitsland gaat, moeder - en zeg 
haar, dat je je vader hier gevonden 
hebt. Zo God wil, komt hij volgend 
jaar thuis - na 30 jaren strafarbeid, 
�vaartoe hem de Russen in 1919 hebben 
veroordeeld." 
Een schr-il gefluit: de wachtpost roept 
de krijgsgevangene met een luide vloek 

• terug.
De volgende morgen tijgt Werner Red
lob naar het Westen, naar de Heimat,
en brengt zijn moeder de vermiste zoon
terug - en een groet uit het aardse
. Hiernamaals.
Aldus het ware verhaal uit het Duits
land van heden.

. 
r 



Gebed voor Palestina 
Wij, Katholieken ·van de 20e eeuw, wer
den Zondag opgeroepen tot een geeste
lijke Kruistocht, om de H.H. Plaatsen in 
het Heilig Land te mogen bewaren voor 
de hedendaagse christenheid. En onwil-

. lekeurig gaan onze gedachten hierbij 
terug naar de Romantiek van de Kruis
tochten, die in de Middeleeuwen door 
de Pausen van Rome werden georgani
seerd, om de H.H. Plaatsen in Palestina 
tegen verwoesting door de heidenen te 
beschennen. 
In de tweede helft van de 1 1  e eeuw 
waren de Seldsjoeken, een Turks volk 
uit Midden-Azië, doorgedrongen tot 
over de grenzen van Palestina en in 1071  
werd de stad Jeruzalem door hen inge
nomen en bezet. Zij namen de Moham
medaanse godsdienst van de door hen 

• ondenvorpen volken over en al spoedig
laaide het fanatisme op in een heilige
oorlog, die zich richtte tegen de christe
nen en de H.H. Plaatsen, waar·heen het
vrome Middeleeuwse volk zo druk pel
grimeerde. De Koran schreef aan de
Mohammedanen zelfs voor, dat er nooit
vrede mocht bestaan tussen de gelovi
gen en de ongelovigen, en omdat de
macht van de Turken overal in het Oos
ten begon toe te nemen, is het te begrij
pen, dat de Pausen van Rome zich ern
stig bezorgd gingen maken over de toe
komst van de Oostelijke christelijke

• wereld.
Reeds Gregorius VII had een beroep
willen doen op het christelijk Westelijk
Europa, maar de woedende Investituur
strijd verhinderde dit. Maar toen onder
Paus Urbanus II het optred_en van · de

. Seldsjoekse Turken in het H. Land ha
telijk werd tegenover de christenen en 
zelfs de H.H. Plaatsen door hen ge
schonden gingen worden, en vanuit 
Konstantinopel, dat zich • door deze 
pieuwe vijand ernstig zag bedreigd, een 
beroep werd gedaan op de Paus, om 
toch op een of andere manier bijstand· te 
verlenen, vond Z. H. hierin een wel
kome aanleiding, om thans de grote 
stoot te gaan geven voor de eerste 
Kruistocht. En op een grote vergadering, · 
die in 1 095 te Clern10nt werd gehou
den, legde Paus Urbanus de Tweede de 
grondslag van een organisatie, waaruit 
het leger voor de eerste Kruistocht werd 
gevonnd. En uit de redevoeringen, die 

Contact met INDIË 
FACTEUR. 

• Buitenpost, ergens in Oost-Java, Een
truck, 3ie er voor stopt. Ruige kerels in
een kort broekje komen naar buiten.
Pannen en kommaliwant worden door
de koks weggesleept. De chauffeur van
de- truck grijnst. In de cabine heeft h ij
nog wat liggen, maar laat ze eerst maar
vragen.
.,lster nog post?"
De chauffeur schrikt ; even de boel op
stang jagen,
,,Verdraaid", zegt hij,,,'t is · wel geko
men, maar volkomen vergeten."
Beter niet te beschrijven wat er naar z'n
hoofd wordt geslingerd, en als hij dan ter
gend grijnzend 't pakje post uit de cabi
ne haalt, krijgt hij nog een flinke borst
stoot te incasseren. Grinnekend rijdt hij
yerder. , ,  . . .
Aller ogen zijn gericht op. . . . . .  i n  dit
geval op de handen van de facteur, die
met zijn stapel brieven naar binnen is
gegaan en nu aan tafel zit te sorteren.
2, 3 paar ijverige handen die hem hel
pen, de rest klit vol ongeduld om het
tafeltje heen,
,,Marinier Dijkstra !"
,,Ja, hier!"
.,Korporaal van de Wal !"
,,De heer Marinier Jansen !"
Bulderend gelach en e'en schreeuw er
bovenuit : ,,Ja, disini !"
,,Aan de dienstplichtig soldaat Korpo
raal der Mariniers F. Hazenkamp . . . . . .  "
Ja, verdraaid, zulke adress,en vind je
ertussen. Weer wordt er even gelachen,
maar het verstomt aldra en ieder wacht
.vol spanning op z'n eigen naam, ieder
is ongeduldig. De stapel post slinkt, de .
groep mariniers wordt minder. Nog een
paar prieven, nog een paar mannen . . . . . .
nee, p_ech ! Toch niet, d e  laatste brief is
voor nem, Geen tijd om naar de alzen
der te kijken, scheur open die envelop
pe . . . . . .  Een hartgrondige krachttenn . . .
Het is een gestencilde brief van de
buurtvereniging, die hem nog van harte
een zalig en voorspoedig nieuwjaar toe
wenst. Het is ook pas Mei . .  . . . .
Zelfde beeld o p  andere posten, niet veel
anders in  de stad bij de stafcompagnie,
de  VORA of het depot. Hij is de man,
die in het middelpunt van de belangstel-
ling staat, die facteur.
2 maal in de week is het de luchtpost,
die hij te verwerken krijgt, 2 of 3 maal
in de maand de zeepost. Honderden
kilo's post, duizenden brieven, .tijdschrif
•ten en pakketten, die zo hun lange reis
maken van Holland naar Indonesië Qf
terug.
Het zijn die geweldige postkantoren te
Batavia, waar vlugge handen van 's mor
gens tot 's avonds sorteren. Grote post
zakken, di. e worden weggedragen en hun
eigen weg gaan, naar Rembang, Banjoe
wangi, Palembang, Modjokerto, Man
toep, Soekorame . . . . . ,  facteur, marinier.
We gaan te keer als er geen post is, we
hadden er zwaar de p . . . . . . . . .  in, toen het
postverkeer van en naar Holland was
gestagneerd, we zuchten als we terug

, moeten schrijven. Maar we zouden ze
toch niet willen missen die lange brie
ven van het meisje, of die moeiliik te
ontcijferen krabbeltjes van de ouwtjes.
En als we die facteur niet hadden . . . . . . 

Kent U het A.V.O.,werk ? 

Velen Uwer zijn de film "DE BESTE 
JAREN VAN ONS LEVEN" gaan zien 
en hebben na afloop gezegd, hoe is 
toch' mogelijk, dat iemand, die op der
gelijke wijze venninkt is, zich zover 
kan helpen, dat hij niet alleen bijna 
geen hulp van node heeft, maar boven-

de Paus heeft uitgesproken, om de 
Westerse christenen op te wekken tot 
deelname aan de Kruistocht is de die
pere achtergrond duidelijk geworden. 
Een enkele aanhaling zal voldoende zijn : 
,,Turken en Arabieren hebben de chris
tenlanden in Azië reeds bezet de Hel
lespont bereikt, het Byzantijn�e leger 
verslagen. Als het zo doorgaat, zullen 
zij in nog veel grotere uitgestrektheid 
de gelovigen Gods belagen. Nu beoor
logen zij dit gedeelte van de wereld : 
Spanje en de Balearen hebben zij reeds 
. 300 jaren in bezit en nog steeds is het 
met hun machtswellust niet gedaan. 
Weet gij dan niet, gij Duitsers, Saksers, 
Polen, Bohemen, Hongaren, ofschoon 
gij de Turken nooit in uw midden hebt 
zien woeden, door hoe geringe zee
engten en rivieren zij slechts van u ver
wijderd zijn? . . . . . .  Als gij dit nu ziet en 
datgene wat voor uw ogen open en 
bloot ligt, beschouwt, als gij dan niet 
uittrekt om de Turken te weerstaan , zo 
zult ge binnenkort dit volk op u zien 
losstormen. De christenheid is reeds te
ruggedrongen tot slechts een klein ge
deel'te van de wereld en dagelijks zien 
wij het gevaar met hevigheid toenemen, 
dat zij geheel ten ondergaat." 
l:n geestdriftig klonk op deze vergade
ring in de open lucht, waar 14 Aartsbis
schoppen, 200 Bisschoppen, 400 Abten 
en talrijke ridders tegenwoordig waren, 
het eenstemmige antwoord : , ,Diex li 
volt", God wil het ! En_ gesierd met het 
kruis zijn ze uitgetrokkê11 met de sterke 
wil en de vastberadenheid, het christen
dom tot het laatste ogenblik te verdedi
gen. Is ook thans de diepere achter
grond van deze geestelijke Kruistocht, 
waartoe wij worden opgeroepen, niet de
zelfde als in de Middeleeuwen? Dreigt 
ook thans niet de moderne geest van 
het heidendom en het ongeloof het 
christendom alom te verdcingen? Dreigt 
ook over onze Oostgrens · niet het vre
selijke spookbeeld van het communisme, 
dat ook steeds meer door wil dringen 
naar het Westen, om het christendom 
als het ware over geheel Europa uit te 
roeien. En daarom is het zo van belang, 
dat wij allen deelnemen aan deze kruis
tocht van gebed en boete, opdat onze 
streken van deze vreselijke terreur be
vrijd en gespaard mogen blijven, D, 

dien nog voor zich en zijn gezin de kost 
kan verdienen. Om deze ongelukkiP.en
te zien behoeft U niet naar een tilm 
te gaan; zij wonen in Uw midden. Toch 
zijn er nog maar al te veel, die zonder 
speciale hulp het zo ver niet kunnen 
brengen en du� diep ongelukkige we
zens zouden moeten blijven, indien de 
A.V.O. zich hun lot niet zou aantrekken.
De A.V.O. werd in het leven geroepen
om deze onvolwaardige arbeidskrachten
wederom in het nonnale arbeidsproces
in te schakelen. Op welke wijze ge
schiedt dit?
In onze provincie zijn thans werkzaam
acht afdelingen en dertien advies- en
consultatiebureaux, overkoepeld door 'n
Provinciale Raad (Provinciaal Bureau),
terwijl plaatselijk A.V.O.-correspondent
schappen zijn opgericht. De adviesbu
reáux houden regelmatig in de centra
gemeenten zitting, waarop personen, die
voor hulp in aanmerking willen komen,
worden getest en medisch worden on
derzocht. Uit het onderzoek blijkt, welke
hulpmiddelen zij behoeven en welke
arbeid zij kunnen verrichten, alsook
voor welke arbeid zij geschikt te maken
zijn, Is omscholing of scholing nodig,
dan doet dat de A.V.O.
De arbeidsgeschiktmaking en de place
ring van de in- en mindervaliden zal de
verbetering van de levensomstandighe
den van hen persoonlijk en van hun ge
zinnen ten zeerste bevorderen en ten
goede komen.
Doel is daarbij zoveel mogelijk het .  in
dividuele arbeidsvermogen van betrok
kenen op te voeren, waardoor het voor
hen mogelijk wordt, zich met de eigen
arbeid veelal een vrijwel onafhankelijk
levensbestaan te verzekeren zich maat
schappelijk te herstellen of ' verder ver
val te voorkomen,
De omscholing c.q. geschiktmaking voor
de arbeid gebeurt in speciale ingerichte
werkgemeenschappen, zoals er reeds
ee_n aantal in deze provincie zijn opge
richt. Hun aantal is te gering.
Dat evenwel de A.V.O. ook met moei
lîjkheden en financiële zorgen heeft te
kampen, zal U duidelijk zijn. Hierover
in een volgend artikel.
Steunt daarom met uw milde gave de 
aanstaande A.V.O,-Collecte ten 'behoeve 
ons Brabant's Rehabilitatiewerk voor 
de lichamelijke en geestelijke minder
validen. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
t5e Zondag na Pinksteren 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 1 1  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 voor de levende en 
overleden leden van de R.K. Bond van 
Houtbewerkers "St. Antonius" en de 
Hoogmis als gezongen jaargetijde voor 
Wilhelmus Snellaars en Adriana van 
Hal de huisvrouw. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen 
de l e  schaal ten bate van de slachtof
fers van Palestina, alsmede tot leniging 
van de nood van de talrijke vluchtelin
gen van Europa, terwijl de 2e schaal ge
houden wordt voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke beide collec
tes ten zeerste in uwe milddadigheid 
worden aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur zal de Kruisweg 
worden gebeden, waarna kort Lof, om 
van God te verkrijgen een spoedige vre
de in Palestina en het behoud van de 
H.H. Plaatsen voor de christe�heid. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 

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. 
Deze week Woensdag, Vrijdag en Za
terdag zijn het Quatertemperdagen. Op 
deze dagen is gedispenseerd in de vas
tenwet, niet echter in de onthoudings
wet, zodat het op deze dagen verboden 
is vlees of jus uit vlees te gebruiken. 
MAANDAG : om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Elizabeth Schapendonk-v. cl . 
Staak als Erevoorzitster van de R. K. 
Boerinnenbond ; z. a, gel. rnndst. voor 
Theodorus Voets ; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Wilhelmus Traa ; om half 8 
gel. jrgt, voor--Adrianus van Griensven
dc Nijs ; z. a. gel. H. Mis voor Petrus 
van Liempt ; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Cornelis van Kessel, vanwege de 
bmwt : H. Bloed kapel gel . H. Mis voor 
de over!. familie v. Dam ; 0111 half 9 gel. 
1-1. Mis voor Henri Wevers
I-Iedenavond om half 8 Mari;congregatie.
DINSDAG : 0111 kwart voor 7 gel . 1-1 . 
Mis voor Cornelis v. d. Besselaar ;  z. a .
gel .  mndst. voor Anna van der Hal
Spaan ; H. 1 -Iartaltaar gel. I-1. Mis voor
Petronella v. cl. Laak-v. cl. Koevering
,;anwege de verzekering St. Willibrord ;
om half 8 gel. H. Mis voor Franciscus
Verheyden ; z.a .  gel. H. Mis voor Adria
nus van Gooi ;  H. 1-lartaltaar gel. I-1. Mis
voor Jo Bergman vanwege Ooms en
Tantes ; om half 9 gel. mndst, voor
Godefridus van Oirschot
WOENSDAG : om kwa�t voor 7 gel.
j,·gt. voor Anton i s  Hensen-van Rooij ;
z.a. gel. 1-1. Mis voor Elizabet Schapen
donk-v. cl. Staak;  H. Hartaltaar gel. jrgt.
voor Johannes van Krieken ; om half S 
gel. 1-1. Mis voor onze jongens in Indië 
vanwege Ma ria's Biddend Leger ; z .  a. 
gel. I-1 . Mis voor Cornelis van Kessel 
\'anwege de R. K. Gildenbondsh:mnonie ; 
1 - 1 .  Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhel
mus Schalks ; om half 9 gel. J-1 , Mis voor
Georges v. d. Krabben.
DONDERDAG : om kwart voor 7 gel.
mndst. voor Laurentius v .  d. Besselaar;
z. a .  gel. H. Mis voor Josephus v .  cl.
Laar vanwege de kinderen ; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Cornelia van Krie
ken-Verheyen ; om half 8 gel. H. Mis
voor Antonetta van Dongen-Goyaerts ;
z. a. gel. H. Mis ter ere van de H. An
tonius tot behouden thuiskomst ;  H,
Hartaltaar gel. jrgt. voor Lambertus v. cl. 
Brand, Lamberdina de huisvrouw en 

• Henrica de dochter; om half 9 gel. H,
Mis voor Wilhelmus Schalks.
Hedenavond om 7 uur Lof met rÖzen
hoedje. 
VRIJDAG : om kwart voor 7 gez. mnclst. 
voor Wilhelmina v. cl. Anker-Brancls ; 
z. a. gel. jrgt. voor Petrus Vullings ; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Adriana
van Rumund-Ketelaars ; om half 8 gel .
H. Mis voor Maria Loerakker-van Geel
vanwege de buurt ; z. a. gel. H. Mis
voor Franciscus Verheyden ; H. Hart
altaar gel . H. Mis voor Petronella v. cl.
Laak-v. cl. Koevering ; om half 9 gel. H.
Mis voor Franciscus van Boeckel van
Rumpt te Liempde overleden.
ZATERDAG : om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Antonetta van Dongen

,Goyaerts ; z. a. gel. jrgt. voor Johanna

Maria-altaar I. cl .  voor Johanna Moo
nen-van Overdijk ; Familiealtaar l. d , 
voor Christina van Diessen-Rooyakkers, 
in de parochie van St. Petrus overleden ; 
kwart voor 8 1. j. voor de heer Arnold 
v. cl. Laar en echtgenote ; zijaltaar 1. j.
voor Marinus Hazenberg en Petronella
Potters z. e. ; half 9 1. m. voor Christia
nus Joh. Kerkhofs.
DINSDAG 20 September : 7 uur gef. pl.
gez. j .  voor Burgemeester Frans Staai en
afgestorven familie ; Maria-altaar, 1 .  j .
voor Jan Hazen berg ; Familiealtaar 1 .  d .
voor Frans Veroude vanwege O.D.C . ;.
kwart voor 8 1 .  m. voor Adriana Rade
makers-Peynenburg ; zijaltaar l. m. voor
Maria de Louw-van Licmpt ; half 9 1 . m.
voor Maria van Roosmalen-Smits . 
WOENSDAG 21 September : 7 utir gef.
I. j. voor Cornelis v. cl. Langenberg ;
Maria-altaar 1, cl. voor Antonius Wage
naars, echtgenote en zonen ; Familie
altaar I .  d .  voor Jo Bergman, vanwege de
familie van Rooy ; kwart voor 8 1 .  m.
voor Hendrikus van der Meyden ; zij
altaar 1 .  m. voor Petronella Boumans
van Dijk ; half 8 1 . m. voor Johanna Hes
selmans-Belzer.
DONDERDAG 22 September : 7 uur
gef. gez. j . voor de Hoogeerw. Heer
\X1ilhelmus Spierings, oud-deken van
Boxtel ; Maria-ah-aar 1 .  m. voor Helena
Bekers-v. cl. Steen ; Familiealtaar l .  cl,
vcor Joh. v. cl. Nosterum en Antonetta
Kluitmans z.e. ; kwart voor 8 1 .  m. voor
Henricus Joh . Rooyakkers ; half 9 1 . m .
voor Cornelia van Beljouw-van Kasteren.
Half 10 gez. huwelijksmis.
VRIJDAG 23 September : 7 uur pl. 1 .  m.
voor Catharina Coverde-Vermeiren ;
Maria-altaar 1. cl. voor Rosalia Hermes
Schüller ; Familiealtaar I ,  cl. voor Theo
dorus Timmermans ; kwart voor 8 I. d . 
voor Hendricus van Drunen, vanwege
het spoorwegpersoneel afd. Weg en
Werken ; zijaltaar I .  d. voor Adriaan
Kuypers ; half 9 1 cl. voor Petrus
Baayens.
ZATERDAG 24 September : 7 uur gef.
I . j .  voor Maria v. cl, Langenberg-v. cl.
Sande ; Maria-altaar 1 .  cl. voor Lies de
Kort-v. cl . Elst, vanwege 'n vriendin ;
Familiealtaar 1. cl. voor Cato v. d. Wouw
kwart voor 8 1. cl. voor Arnoldus v. cl.
Heuvel en Helena de Groot z. e . ;  zij
altaar 1 .  cl. voor· Helena Bekers-v. cl.
Steen, vanwege kinderen en kleinkin
deren ; half 9 l.d. voor de levende en
overleden leden van de Handboogschut
terij ,,Oefening Baart Kunst".

PAR. H LAMBERTUS, GEMONDE. 
1 5e Zondag na Pinksteren 

ZONDAG half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie ; 10 uur jrgt. voor Ma
ria Henrica Schellekens. 
MAANDAG: half 8 jaarg. voor Corne
lis Schellekens en Gertruda de hsvr" 
DINSDAG : half 8 mndst. voor de Heer 
Frans Maas. 
WOENSDAG : half 8 rondst. voor Ca
tharina_ v. d. Besselaar. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Jo
sephus Musters. Vrijdag half 8 mndst. 
voor Cornel ia  Brans. 
Zaterdag half 8 mndst. voor Adriana v. 
cl. Linden.
Maandag zal geschieden H. Mis voor 
Joannes Wagenaars. 

Martens-Aarts ; H. Hartaltaar gel. PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
mndst. voor Josephus v. cl. Laar;  om . half t5e Zondag na Pinksteren 
8 gel. H. Mis voor Cato Lammers ; z.a. ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Gijs ber-
ge!. rondst. voor Christina van Diessen ; tus van Beers ; half 9 H. Mis vanwege 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Martina de buurt voor Harry v, Dijk ;  10 uur
van Zeeland ; om half 9 gel. H. Mis voor Hoogmis tot intentie v. d. parochianen. 
Johanna Smits Zevens. De gelovigen worden in de gelegenheid 
In het Liefdehuis zal nog geschieden :  gesteld om aan hun offerplicht te vol-
Maandag gel. rondst. voor Petrus van doen in de eerste schaal voor de ver-
Zaalen. . .  volgden van ons Heilig Geloof; de 2de 
Het H, Sacrament des H_uwehiks ��n- ""  schaal voor B. N. Vergadering van St.
sen te ontvangen : Franciscus _Rem1er Vincentius-vereniging. 
van de_n Oetelaar, geb. e� won. m deze 2 Uur gezamenlijke kruiswegoefening 
parochie en Jo�a_nna Mana van de Ven, voor spoedige vrede in Palestina en bes 
wed. van Chnst1anus Schellekens, g�b .  houd van de H.H. Plaatsen voor de 
te St. Michielsgestel en won. in deze christen volken. half 3 Lof met rozen-
parochi� ; Henri Marinus _ Fitters ge?, te hoedje, om God's zegen te verkrijgen 
Baardw11k e!l won. te Tilburg (Goirke) over "Orion" en de kapel van Stapelen, 
en Wrlhelmma Johanna van den Ank�r MAANDAG : 7 uur H. Mis vanwege de 
geb. te Oss . (0. L. Vrouw) en won. m kinderen voor Theodorus Huyberts ; 8
deze parochie, waarvan heden de 2e af- uur H. Mis vanwege de kinderen voor 
kond�ging geschiedt. De gelovi_i:en zijn Gerard Leyten. 
verplrcht de hun bekende huwelriksbelet- DINSDAG : 7 uur H. Mis voor Maria 
selen, waarin niet_ is gedispenseerd, ten Loerakker-v. Geel, in de parochie St.
spoedigste aan de pastoor bekend te Petrus te Boxtel overleden ; 8 uur gez. 
maken. mndst. voor Godefridus v. Gestel. 

PAROCHIE H. HART, . BOXTEL 
15e Zondag na . Pinksteren 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9, en half 1 1  de Hoogmis. 
Onder de H. Missen van 7 en 8 uur Al
gemene H. Communie voor de leden 
van de H. Familie voor Moeders en 
Gehuwde Vrouwen. 
De open-schaal-collecte is ten bate der 
slachtoffers van Palestina, alsmede tot 
leniging van de nood van de talrijke 

WOENSDAG : 7 uur mndst. voor Ma
rinus Berends ; 8 uur H. Mis vanwege 
de kinderen voor Adrianus Dankers, 
DONDERDAG : 7 uur H. Mis vanwege 
Godvruchtige vereniging "H. Theresia" 
voor de leden ; 8 uur gez. mndst. voor 
Johanna Cornelia v. Hal-de Laat. 
VRIJDAG : 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor mej. Anna Maria Peijnenburg-v. cl, 
Sande ; 8 uur wekelijkse H. Mis voor 
Mevr. Maria Maas-de Werd. 
ZATERDAG : 7 uur H. Mis tot gene
zing van een zieke;  8 uur H. Mis voor vluchtelingen in Europa. 

De 2e schaal is voor 
Noden. 

de Bijzondere Maria Maas-v. cl. Langenberg. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 

En op deze 3e Zondag van de maand 
wordt buiten aan de kerk gecollecteerd 
voor het Katholiek Thuisfront. 
Vanavond om 7 uur Lof, waarna Kruis
weg voor het behoud der I-1. Plaatsen in 
Palestina voor de Christenheid. 
Deze week zijn de quatertemperdagen : 
geboden onthoudingsdagen, dus is 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag het ge
bruik van vleesspijzen verboden. 
Woensdag - de feestdag van de · H. 
Apostel en Evangelist Matthaeus. 
Des avonds vergadering van de wijkpre
fecten van de H. Familie, afd Mannen, 
om 8 uur in de Ark. 
Vrijdag - des avonds om half 8 H. Fa
milie voor Meisjes ; en om h;ilf 9 H. Fa
milie voor Mannen. 
Zaterdag - feestdag van Onze Lieve 
Vrouw tot vrijkoop der slaven. 
ZONDAG : 6 uur I .  cl. tot zekere inten
tie (N) ; 7 uur 1 .  d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie ; 8 
uur 1. d, voor 'n overleden echtgenote 
(M) ; kwart over 9 1. d. voor Francisca
Peynenburg-Dieden vanwege het Apos
tolaat des Gebeds ; half 1 1  de hoogmis
voor Wim van Eyndhoven, vanwege het
Apostolaat des Gebeds.

.. MAANDAG 19  September : 7 uur gef. 
1 . j. voor Wilhelmus v. cl. Langenberg ;

half 6 tot 7 uur, daarna Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen te verkrij
gen over het Gouden Priesterfeest van 
Z. 1-1. de Paus en het I-1. Jaar.
Het H Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen : Wilhelmus Martinus
Meulendijk en Martina Johanna There
sia Bosch, beiden uit deze parochie,
waarvan heden de 3de afkondiging ge
schiedt. Wilhelmus Cornelis v. cl .  Pol
uit St. Michielsgestel en Maria Adriana
v. Dooremalen uit deze parochie, waar
van heden de 2de afkondiging. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de Z. Eerw. Heer Jan v. d• Ven, 
gewezen pastoor van Olland, Francis v. 

. cl. Oetelaar, wedu�vnaar van Johanna v. 
cl. Braak, in de parochie van het H.
Hart, Maria Loerakker-v. Geel, in de
parochie v. cl. H, Petrus te Boxtel en 
Antonius Johannes Cornelis v, cl .  Vel
den te Maastricht overleden. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van deze 
week zijn quatertemperdagen, geboden 
onthoudingsdagen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

1 5e Zondag na Pinksteren, 
ZONDAG : half 7 I. mndst. voor Mar
tinus v. Drunen ; 8 uur l . mndst. voor 

Gerardina v. d. Koeve�ing ; 10 uur de  
Hoogmis to t  welz. der par. ; 3 uur Lof ; 
om half 7 plechtige Kruiswegoefening. 
In alle HH. Missen de 1 e schaal voor 
Pater Diègo v. cl. Biggelaar, die in alle 
HH. Missen een afscheidswoord zal 
spreken vóór zijn hernieuwd vertrek 

• naar de missie ; de collecte voor het H.
Land en de ontheemden in alle andere
landen wordt daarom verschoven tot
Zondag 25 Sept.
MAANDAG : 7 uur z. mndst, v. Maria
Martinus v, Dijk ; half 8 z. 7e voor We].
ed. Heer Franciscus v. Boeckel v, Rumpt ;
8 uur 1 . mndst. voor Adrianus v. Berkel,
DINSDAG : 7 uur z.m. voor de levende
leden der processie van Bokhoven, de
bussen vertrekken om 8 uur vanaf de
kerk ; half 8 z.m. voor Weled. Heer
Franciscus v. Boeckel v. Rumpt als overl.
weid. van Kerk en Liefdegesticht ;  8 uur
l . j . voor Petrus Heykants.
WOENSDAG : 7 uur z. mndst. voor 
Hendrica Cornelis de Laat ; half 8 z.m. 
voor Weled. Heer Franciscus v. Boeckel 
v . Rumpt v.w. de mede-bestuursleden v.
het Wit-Gele-Kruis ; 8 uur l.j. voor Ge
rardina Petrus I-leykants,
DONDERDAG : 7 uur z .  mndst. voor
Hendrica Albertus v. cl. Tillaart ; half 8
z. m. voor de weled. heer Franc. v.
Boeckel v. Rumpt vanwege Burgemees
ter, wethouders e� raadsleden der ge
meente; 8 uur 1 .  j .  voor Gerardus Put
mans en Anna de hsvr,
VRIJDAG : 7 uur z. mnclst. voor Catha
rina Marinus v, cl. Sande ; half 8 z. m,
voor de weled. heer Franc. v, Boeckel
v. Rumpt -als over!. lid der Erewacht van
het 1 - I .  Sacrament ;  8 uur I . j .  voor Joh.
v. Houtum.
ZATERDAG : 7 uur z. mndst. voor
Maria Wilh. Kelders ; half 8 z. m. voor 
de weled. heer Franc. v. Boeckel v. 
Rumpt als overleden beschermheer der
harmonie ; 8 uur 1, j .  voor Theodora 
Joh . v. Houtum. 
ZONDAG : half 7 1 , m. tot welzijn der 
parochie ; 8 uur 1 .j. voor Joh. v. d. Koe
vering _; 10 uur z. m. voor de weled. heer 
Franc. v. Boeckel v. Rumpt als beschenn
heer der L:mdelijke Rij-vereniging Prin
ses Iréne. 

In de kapel der Eerw. Zusters :
Zondag 7 uur 1. m. voor Maria Jan 
Maas. Maandag tot Zondag 7 uur l. m .  
voor Ant. v. cl, Velden nl. : Maandag en  
Dinsdag vanwege broers en zusters ; 
\Xloensdag tot Vrijdag vanwege verloof
de ; Zaterdag vanwege de R .K Voetbal
club ; Zondag vanwege de Kaartclub. 
Na alle H. Missen nog gelegenheid in 
de school der Eerw. Zusters het protest 
te tekenen tegen de geloofsvervolgingen 
in de door het communisme beheerste 
staten. Herhaald zij onze oproep : Nie
mand blijve achter ! - Men wordt be
leefd verzocht, daar ook de bestelde 
Kruistocht-medailles af te halen. 
Gedoopt : Anton ia, Maria, Antonina 
dochter van Joh. v, Rosmalen-Vermeu
len ; Maria Cath. Corn. dochter van 
Henr. Habraken en Barb. v. Kemenade . 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
1 5e Zondag na Pinksteren 
18 September 1949. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de Parochie, Tweede 
schaalcollecte voor de slachtoffers in 
Palestina alsmede tot leniging van de  
nood van de talrijke vluchtelingen in 
Europa, Derde voor Bijz. Noden Epis
copaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje ; na het Lof een lied 
cm half 7 plechtige kruisweg voor een 
spoedige vrede in Palestina en tot ·be
houd van de H.H. Plaatsen voor de 
Christenheid. 
Dinsdag moeten de kinderen van . het 
2de, 3de en 4de leerjaar komen biech
ten. Woensdag onder de H. Mis van 7 
uur z�llen ze gezamenlijk communi
ceren. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen, geboden vasten- en  
onthoudingsdagen. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
het Seminarie. 
ZONDAG : 7 uur H, Mis voor Jan van 
den Aker; half 9 H. Mis voor Willi
brordus van den Braak,; 1 0  uur Hoog
mis voor de parochie. 
MAANDAG : 7 uur H. Mis voor de  
over!. familie van Gerven-Langenhuy
sen ; 8 uur H. Mis ·voor Martinus van 
Schijndel en Catharina van Schijndel
Sol. 
DINSDAG : 7 uur jrgt. voor Adrianus 
van Gerven ; 8 uur jrgt. voor Willem 
van den Braak. 
WOENSDAG : 7 uur jrgt. voor Hendri
cus van de Ven ; 8 uur H. Mis voor de  
ever!. familie van Gerven-Langenhuysen. 
DONDERDAG : 7 uur jrgt. voor Cor
nelia Couwenberg ; 8 uur jrgt, voor Cor
nel is Timmermans. 
VRIJDAG: 7 uur gef. jrgt, voor Elisa
betl1 Mar·ia Liket-Dekkers ; 8 uur gef. 
jrgt. voor de Weleerw. Heer Martinus 
Lik et. 
ZATERDAG:  7 uur gef, jrgt. voor Jo
hannes Liket ; 8 uur gef, jrgt. voor An
tonia Liket. 
Elders : H. Mis voor Cornelia van Oers
v. cl .  Braak ; H. Mis voor de Wed. Ca
tharina van de Sande-Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 18 September : 1 5de Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof . 
met rozenhoedje. 
Woensdag : Feest van de H. Matthaeus, 
Apostel en Evangelist, om 8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
qu�tertemperdagen. Er is gedispenseerd 
in de vastenwet, maar niet in de ont
houdingswet. Vlees en jus uit ylees zijn 
die dagen niet geoorloofd. 
ZONDAG : om half 9 H. Mis voor 
overleden leden der familie Henket. 
DINSDAG : half 8 voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek. 
WOENSDAG : 7 uur tot intentie van 
de Voortplanting des Geloofs ; half 8 
maandstond voor Piet van Uempd. 
Donderdag 7 uur jaargetijde voor Jo
hannes van den Biggelaar; half 8 voor 
Lambertus van Berkel en Antonia van 
Boxtel. 



De Heer en Mevrouw 
H. van Beek-Mertens

geven met vreugde kennis 
van de geboorte van hun 
dochtertje 

MARLEENTJE, 
• dat bij 't 1-1. Doopsel de
namen ontving van 

Helena Maria Henrica. 
Boxtel, 13 September 1949. 
Kerkstraat 9. 

Tijdelijk: 
St. Lidwina-Ziekenhuis. 

Langs deze weg wil ik harte
lijk dank zeggen voor de vele 
blijken van belangstelling bij 
mijn 12½-jarig Jubileum on
dervonden van leerlingen, 
oud-leerlingen, vrienden, ken-. 
nissen, Boxtelse orkestvereni
ging, e.a. 
Ook dank aan hen, die hun 
medewerking hebben ver
leend, tot 't welslagen van de 
handwerktentoonstelling. 

C. ENTINK,
J1ooif.dlcrares:-coupeuse, 

Hierm�de dank ik Katholiek 
Thuisfront, buurt�noten, 
vrienden en bekenden voor 
de vele blijken van belang
stelling en geschenken bij mijn 
terugkeer uit Indonesië van 
hen ontvangen. 
Korp. A. J. v. Lievenoogen. 

Gemondseweg 1. 

Langs deze weg betuig ik mijn 
welgemeende dank aan fami
lie, buurtbewoners, vrienden 
en kennissen voor de grote 
belangstelling ondervonden 
bij mijn thuiskomst uit N.O.!. 

Sold. Jo v. Oirschot. 

B.z.a. 15 jarig tiagmeisje voor
de uren 8 tot 6 uur.
Brieven nr. 77 bur. v. cl. blad.

Gevonden: herenbroek, op 
Rijksweg. Tegen advertentie
kosten terug te bekomen. 
Molenstraat 19. 

Te koop 
Dames-Rijwiel 

zo goed als nieuw. 
Bevragen: Bosscheweg 96 - Boxtel. 

Te koop: prima jonge kippen 
of éénja1·ige. van Kasteren, 
Oirschotseweg 27. 

Te koop: een zwarte bruids
jurk. 
Te bevragen Molenstraat 19. 

Te koop: twee ladders, resp. 
20 en 25 sporten, 50 cent per 
sport. Breukelsestraat 36. 

Te koop: een toom • zware 
N.L. biggen, ook gemerkte 
voor stamboek. Th. Witlox, 
Tongeren 64. 
Te koop bij 1-1. v. Vreede, 
Hal 3, een toom beste biggen. 

Rijwiel defect? WIE van onze Boxtelse
Uw rijwiel wordt vakkundig 

Me1·s,ies boven de 18 J·aar is en onder garantie gerepa• 'J reerd door 
d Willem van Rooij genegen de Moeder van e 

Bosscheweg 96 • Boxtel, Drieling in haar .huishouding 

Er bestaat 

N I E T S· BE TE R  
DAN 

'n goed passend 
en deugdelijk 

MAATC0RSET 
Raadpleeg onze corsetière 

Corsetière Mej. F. da Groot is aanwezig te: 
BOXTEL, p/a G. v. Vuren. Hotel ,,De Kei", Markt 1, iedere Dinsdag•

bij te staan? 
Hulpvaardigen gelieven zich aan te melden bij 
Mevr. Linssen, Jan v. Brabant�traat 1, 

met opgave van verlangd loon. 

ALBERT HEIJN vraagt 

Nette vlotte VERKOOPSTER 
Persoonlijk aan te melden 
Filiaal Stationstraat Boxtel 

Van Geel's Metaalwarenfabriek, Boxtel 
VRAAGT ENIGE 

nette leerjongens 
Aanmelden: Prins Hendrikstraat 24 

Voor de Eerste H. Communie 
ziet u in onze etalages 

een bijzonder goede collectie 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Bosscheweg 10 

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

middag. ,,.-------..■ -----■

MODEVAKSCHOOL 
Rechterstraat 20, Boxtel 

1 De naai• en kniplessen 
:zullen Maandag 19 Sept. 1 wederom worden hervat. 

VIER 1 

Speciale aanbiedingen ! : 
1. Damesmantels

gehe�l op zijde gevoerd 
visgraad dcnins . 39.75 1 

M. J. J. Font Frelde-,. NistelrooiJ 1 2. Damesjaponnen
Lerares•Coupeuse. 

1 dr::rs-:�!nten . . . 24. 75 1 

��!!y 
HURKS. 

3. Dam
2
�:!,k�o

b
��.o.kb��wn 

Il .eo:

STENOCRAFI E 1 4
• 
Alpi�i�:� tinten . . . . 2.20 1 

(ook Frans en Duits) 

Een feest voor uw beurs 

'n succes voor onze zaak 

Cocosloper en Cocostapijt 
In verschillende breedten. Tegen zeer lage prijzen 

ZIE ONZE SPECIALE ELALAGE 

50 cm breed 
per mtr 3.85 - 3.75 

100 cm breed 
p. mtr 7.15 - 6.80 -5.65

CORRIDOR MATTEN
55 x 100 cm 8.95 
40 x 70 cm 4.55 

C L O S EJ MATT E N  
48 x 86 c,m • 6.75 
40 x 70 cm 4.55 

70 cm breed 
per mtr 4.90 - 4.75 

140 cm breed " 
per mtr 9.75 - 9.25 

RUI G E  M A T T E N 
40 x 70 cm 7.30 

JA PAN MAT T E N 
40 x 70 cm 2.10 
40 x 70 cm 1.90 

AFGE PASTE COCOSCARPETTEN 
200 x 300 cm 59.50 - 43.50 - 39.50 

F. J. Witteveen Woninginrichting 
BOXTEL 

UW SPAR - KRUIDENIER HEEFT BEIDE VOOR U !

1 stuk CONDORZEEP 33 cent 
MET 10 SPAARZEGELS EXTRA 

1 bus REINAL SCHUURPOEDER 25 cent 
MET 10 SPAARZEGELS EXTRA 

1 pak 1.2.3. ZELFW. WASMIDDEL 39 cent 
MET 10 SPAARZEGELS EXTRA 

1 pak EDELWEISS ZEEPPOEDER 28 cent 
MET 10 SPAARZEGELS EXTRA 

GLORINE à 20 cent 
MET 1 0 SPAARZEGELS EXTRA 

Te koop: een toom beste 
stamboekbiggen V.D.L. nog enige leerlingen aan
W. van de Pas, Langenberg 11 nemen voor 's Woensdags 

en Donderdags 1 F J w·1tteveen's Manufacturen &

1 
1 1 Confectiebedrijf 

Rechterstraat 22 • Boxtel.

1 

1 
Notaris P. Mertens 

te Boxtel 

zal te Esch in café G. v. 
Schijndel, voor de Fam v. d. 
Pas, op Dinsdag 20 Septem
ber 1949 nam. 5 uur. 

PUBLIEK VERKOPEN 
onder Esch 

Koop 1. Het huis met erf en 
tuin A 12, groot circa 53.20 
aren kadaster sectie B nr. 988, 
geheel en nrs. 989, 728, 729 
gedeeltelijk. Verhuurd aan A. 
v. d. Pas voor f 3, - per week.
Ingezet op f 2000, - . 
Koop 2. Het huis met erf en 
tuin A 13 groot circa 53.20 
aren kad. gedeelten van sectie 
B nrs. 989, 728, 729. Verhuurd aan W. v. Eijndhoven voorf 3, - per week. 
Ingezet op f 2000, - . 

Rechterstraat 54 
■--------■

Doe zelf Uw was Naar de Lichtstad

met een ERRES 
veiligheidswasmachine 

van 

VAN BOXTELN.V. 
Bosscheweg 17 • BOXTEL 

TELEFOON 479 

EINDHOVEN. 
Per l ux e tour i n g c a r op 
Zaterdag 17, Zondag 18 en 
en Maandag 19 Sept. om 8 uur 
n.m. naar Eindhoven met
rondrit door de verlichte stad. 

Retour f 1,50 
Bespreek spoedii: uw plaat, 
sen bij 

Garage DE MOL 
Telefoon 336. 

Naar BOKHOVEN 
Bedevaart H. Cornelis. 

Maandag vertrekken Auto• 
bussen naar Bokhoven. 

Voor Esch plaatsbespreken bij 
Wed. F. v. GEMERT. Voor Boxtel 

'eU : 

IETS SPECIAALS 
uit de Manufacturen•afdeling 
Brabants bont 
80 cm breed, prima wasbaar 

1 9 5in diverse kleuren, per meter , 
Gestreepte pyamaflanel 
prima kwaliteit 

1 9 0 frisse strepen, per meter , 
Pompadour voor schorten' 
mooie donkere dessins 2 4 5 per meter , 
Japonstof 

" 
Wie op vastendagen �IS wil eten 
moet D I R-K Y OS niet vergeten 
Stationstraat 44, Telef. 527 

Sigaren- en Sigarettenmagaz1Jn Bert v. d, Braa 
Baronieslraat 73 Boxtel Telefoon 450 

Voor de pijp hebben wij prima rooktabak 
NIEMEIJER, D.E., enz. enz. 
'n Ruime sortering in pijpen vanaf 98 et. lot f 25.

Sigaren vanaf 1 2 lol 60 cent per ■luk, 
Elisabeth Bas en La Paz steeds voorradig 

WIJ kunnen weer leveren 
Dijlaarzen à 14.50 
Lieslaarzen à 16.00 
Knielaarzen à 9.95 en 11.30 

Volop weer-en-windlaarzen 
in malen 23 l,ot 39 vanaf 2.95 

Koop. 3. Massa van de kopen 1 en 2. Ingezet op f 5000, - . 
Koop 4. Bouwland aan de Heikantsestraat, kad. sectie B nr. 374, groot 27.20 aren, verpacht aan W. v. Eijndhoven voor f 10, - per jaar, tot 1 Nov. 1950. Boven de koopsom te betalen voor bomen -----------...: f 140, - . Ingezet op f 180, - . 
Huren van kopen 1 en 2 voer 

Garage De Mol 
Telefoon 336. 80 cm breed, klein nopje, 

2 9 5in 5 mooie kleuren, p. meter , 
J. A. GEMEN • BOXTEL 

STATIONSTRAAT 1 4 - TELEFOON 296 

kopers vanaf Ie dag der week volgend op de betaling der koopsom en van koop 4 vanafKerstmis 1948. 
Betaling kooppenningen uiterlijk 20 December 1949. 

Door reclame verkoopt U meer! 
ADVERTEER DAAROM IN . .,

Zephir 
140 cm breed, 

3 90 pracht katoenen ruitje, p. m. , 
Natuurlijk bij: 

M.r?u.rl.8oomen.&m 

'moet U een Cadeau q,eu.en? 
Een SPE CIALE TAART voor geboorte, 
verjaardag, verloving of huwelijk is altijd 
een welkom geschenk. 
Ziet onze étalage . 

Mevr. Janssens- Otterbeek 
11 flj .. _/1 -, .. t's r - --, .. ,,,....

C.'l'A'l'IQNC.TnA A■rL� Gezien de grote vraag naar onze Reclamekoekjes gaan 
�1,,,"°"1r• \..en1,1,;....,,-a, ..11....UI -.11 K"""'I...,_, wij er mee door, met een nieuw soort Hal 27, Boxtel, VRAAGT 

�- �S'---,;
Overheerlijke Goudse Moppen 55 et. p. 1/2 pond

eêh NE:T R.K. • 1 ·�· Jan hagel en Sprits . . . . 50 ,, " ,, ,, 

2e M e i s j e 
I 

Het blad wordt ih 2700 gezinnen gelezen. BOXTE.L Ban::;;�;kk��ij ·A·. �- ·o�;:�-s�·h�ll;n 
vóor dag of voor dag en nacht BRIUKELSCHESTRAAT e2 TELEFOON 274 
�-;...._-----�-=--=--=--=--=--=-■:.�:'..-:.-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:....--=--=--=--=
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DRUKKERIJ. TIELEN voor alle mogelijke reclamedrukwerk 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Devaluatie onthult Europa's armoe 
Eenieder, die enig inzicht heeft in de hoogte der uitkoopsommen, welke voor het optreden van beroepsgezels-:h:ippen moeten worden betaald, kan de aanzienlijke kosten bevroeden, welke het geven van drie uitvoeringen met zich mede z:il 

waarbij de heer De Visser zich het erepresidentschap zag toegewezen. Maar deze oud-gedienden zijn niet de enige leden, die Maandag om hun trouw geprezen zullen worden, want onder de schuttersgeneratie, die na hen kwam en nu nog de scepter zwaait, bevinden zich verscheidene Amicitiërs, die er al een 25- of 30-jarig lidmaatschap op hebben zitten. 

MAAR KAN ONS NIET REDDEN .... De schok, welke de devaluatie van het Engelse pond sterling heeft teweeggebracht, is niet zozeer het gevolg van de devaluatie zelf (die werd verwacht) als wel van het percentage van de waardevermindering: dertig procent. Vrijwel alle Europese landen zullen nu volgen. Dat de Amerikaanse aandrang zo sterk is geweest, dat Europa niet meer kon volharden in het handhaven van zijn geldswaarden, is duidelijk. In de VerStaten verwacht men van de maatregel twee goede gevolgen. Ten eerste zal Europa nu goedkoper in de V. S. kunnen invoeren en aldus dollars kunnen verdienen. Ten tweede zullen Amerikaanse financiers worden aangemoedigd om dollars te beleggen in Europa, nu de kofrsen voor hen zo gunstig zijn. Van Europees standpunt bezien kunnen �eide mogelijkheden worden toegejuicht: ons verarmde werelddeel heeft exportverhoging nodig en buitenlands kapitaal. Maar ..... hoe kan het zich op den duur handhaven? Zeker zal de kostprijs omlaag moeten door moderner productiemethoden. De import zal niet verhoogd mogen worden, omdat prijzen in dollars nu veel hoger zijn. Niet de lonen zullen moeten toenemen, maar de productie, en daardoor alleen kan de prijs dalen en de welvaart vermeerderen. Hoewel deze weg vrij duidelijk kan worden uitgestippeld, is het alleen de vraag, hoeveel tijd Europa behoeft, om hem af te leggen. Geschiedt dat niet snel geJJoeg, dan zal de prijs van de ingevoerde grondstoffen stijgen (de dollar is immers veel duurder geworden) dan zal de aandrang tot loonsverhoging, tot arbeidsconflicten enz, mogelijk groeien, dan zal door gebrek aan koopkracht de werkloosheid vermeerderen, en zal Amerika, om het dreigenc!e communisme in Frankrijk en Italië een halt toe te roepen, moeten blijven steunen met Marshallgelden. Wat Europa kan redden, is in feite geen devaluatie. Die 

Plaatselijk Nieuws 
HELPT UW MISDEELDE 

MEDEMENS! De Neder!. vereniging tot bevordering van de arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten, kortweg genoemd de ,,A.V.O." helpt de geestelijk en lichamelijk misdeelden op alle mogelijke wijze om hen zoveel als mogelijk is als volwaardigen in het arbeidsproces in te schakelen. 
Steunt daarom het werk van de A.V.O. bij de collecte van Zaterdag en Zondag 24 en 25 September e.k. 

Brabanders helpt Brabanders door Uw financiële steun aan de A.V.O. 
DE MARABOUT VAN HOGGAR, 
Een film, die het bewogen leven van graaf Charles de Foucauld weergeeft, ongekend schoon en spannend. Spannend zowel wegens de charme in het liefdesavontuur als in de romantiek der exploratie van het wilde Marrokaanse land en het heroïsme der zelfverloochening, Een film waarvan de opname mogelijk werd gemaakt door de financiële medewerking van 10.000 vooraanstaande Fransen, Naar wij vernemen zal deze film Woensdag 5 October worden gedraaid in het Jeugdhuis in de Nieuwstraat 's avonds voor de volwassenen en 's middags voor dé jeugd, en Vrijdag 7 Octoher in de Ark uitsluitend voor volwassenen. 
BELANGRIJK 
VOOR ONZE MOEDERS. 
Zondag 2 October is er een Moederdag speciaal voor de Boxtelse moeders 
in het retraitehuis "Cenakel" te Tilburg. Vertrek per trein 's morgens om 8.21 uur vanuit Boxtel. Het belooft �en fijne dag te worden, Een ontspanning voor lichaam en ziel. De kosten bedragen f 2,50. Boterhammen behoeven niet te worden meegenomen. Opgave voor deelname tot Woensdag 28 September bij een van de sociale werksters. 
GEDIPLOMEERD. 
Vrijdag Ll. slaagde te Amsterdam bij de Nationale Federatie voor de vakopleiding in de schoenmakerij en schoenhandel, onze ph1,atsgenoot Arnold Gemen voor diploma D schoenverkoper, 

VERHUIZENDE ABONNE'S 

geeft bericht van verhuizing 
aan de Administratie van 
BRABANT'S CENTRUM 

Molenstraat 19, Boxtel. 
Zonder onderbreking ont
vangt U dan het ·blad op het 
nieuwe adres. 

geeft alleen uitdrukking aan onze verarming. Wel herstel v;i°n de hándel met Duitsland, met Zuid-Oost-Azië vooral ook. Kan Europa grondstoffen uit Azië - tin, rubber, tabak, specerijen enz. -bewe1·ken en op de wereldmarkt brengen, dan kan het enerzijds daarvoor aanAzië machines en kleren leveren, anderzijds dolbrs verdienen. Zonder die banden met Azië is het te vrezen, dat Europa noodlijdend moer blijven.
HET VERRE OOSTEN. Daarom zijn de besprekingen te \Vashington tussen Acheson, Bevin en Schuman over· de Aziatische politiek zo belangrijk. Maar veel wijziging hebben die niet gebracht. De V.S. willen Japan herstellen, terwijl de landen van het Britse gemenebest de Japanse concurrentie en Japanse invloed op andere Aziatische volken vrezen. De Amerikanen willen de nationalisten steunen, om hen uit Russisch vaarwater te houden, maar daardoor wordt het voor Europa veel moeilijker, tot bevredigende economische accoorden te komen met nationalisten, die altijd weer dreigden met communisme. Men wil zaken doen met China, maar het politiek isoleren, voorzover het communistisch is. Te Washington is het probleem nog geenszins opgelost. Op het Europese vasteland groeit bovendien de vrees, dat, indien de Ver. Staten en het Britse gemenebest een gemeenschappelijke lijn zouden vinden, zulks zal gaan ten koste van Franse en Nederlandse belangen en van de defensie van het Europese vasteland, omdat de V. S. en Engeland dan veeleer Engeland,Noord-Afrika, het Nabije Oosten en hetVerre Oosten tot bases zullen makentegen eventuele Russische expansie,meer dan Frankrijk_ De aarzeling van deAmerikanen, om zich rechtstreeks te belasten met de leiding van de verdediging van West-Europa, met het oog op hun troepen in West-Duitsland, heeftdie vrees doen toenemen. C. H.

DE "EERSTE" DRIELING 
IS NIET "DE EERSTE. 
De schrijver voor de krant kan zo voorzichtig niet zijn of hij maakt toch wel "ns een slippertje, Eerlijk bedoelde waarheid blijkt dan betrekkelijk te zijn. Goede raad wordt gegeven, adressen verstrekt enzovoort, allemaal ter aansporing om zich te gaan overtuigen, dat hij zich vergist heeft. Neen, de drieling waarover wij schreven is niet de eerste in Boxtel geboren. Wel is het de eerste drieling in leven bij de aangifte. De andere vier drielingen waren bij aangifte 1·eeds opgenomen in de engeltjesreien, en een ervan reeds 60 jaren geleden. 

\ 

ORGELCOMITé LENNISHEUVEL .. 't Bazarfeest ten bate van het Orgelfonds Lennisheuvel werd Zondagavond gesloten. Nadat om ongeveer half 11 alle stands vrijwel "geplunderd" waren, ging men over tot trekking van de grote loterij. De hoofdprijs viel op No. 713; terwijl de troostprijzen aan de houders van no. 23, 932 en 371 ten deel vieleh. 't Orgelcomité brengt hartelijk dank aan alle zakenlui die prijzen voor dit doel beschikbaar hebben gesteld, en aan allen, die op een of andere manier hebben meegewerkt aan het welslagen van dit feest. 'n Bijzonder woord van dank aan de Weleerw. Pater Pancratius, wiens geluidsinstallatie niet alleen zorgde voor de muzikale omlijsting,, maar ook voor 't zo onmisbare contact tussen de diverse stands en bezoekers. En "last not least" dank aan alle bezoekers voor hun gulle, royale mede
werking, 

KUNSTCOMMISSIE 
HERLEVEND BOXTEL. 
Kunstavonden seizoen 1949 - 1950.Evenals in vorige jaren zullen ook dit jaar door de Kunstcommissie van Herlevend Boxtel enige culturele avonden worden georganiseerd. Bracht Herlevend Boxtel het vorig jaar twee uitvoeringen en twee lezingen (Wim Sonneveld met ,,'t Is historisch", het Amsterdams Toneelgezelschap met "Van ander Ras", voordrachten door Anton van Duinkerken en Edmond Nicolas), dit jaar staan drie uitvoeringen op het progra1J1ma, te geven door beroepsgezdschappen. Over deze uitvoeringen - waarschijnlijk twee toneelvoorstellingen en een cabaret-avond - is de kunstcommissie thans in onderhandeling met de eerste gezelschappen uit den lande, De financiële basis van de te geven avonden werd tot nu toe gevormd door de abonnementen; dit· jaar zal dit systeem worden verlaten en een nieuwe methode worden gevolgd, Ingevoerd wordt n.l. het lidmaatschap van "Herlevend Boxtel". De contributie zal bedragen f 2,50 per jaar, De leden zullen tegen zeer gereduceerde prijzen de uitvoeringen van Herlevend Boxtel kunnen bezoeken, 

brengen. In de overtuiging, dat deze uitvoeringen de :ilgemene belangstelling zul!en hebben, is hrt door de kden bij te betalen bedrag voor· elke uitvoering bepaald opfl,75. Alleen door samenwerking, d.i. door het lidmaatschap van zeer velen, is de organisatie voor dergelijke uitvoeringen v:in hoog artistiek gehalte te Boxtel mogelijk_ Voor zover plaatsruimte a:inwezig zal zijn, kunnen deze kunstavonden ook door niet-leden worden bezocht. Zij betalen dan f 4,- per uitvoering. De Kunstcommissie durft vertrouwen, dat wanneer dezer dagen de lidmaatschapskaart zal worden aangeboden, het lidmaatschap tegen een contributie van f 2,50 zal worden aanvaard. De abonné(e)'s van het vorig seizoen zullen allen worden bezocht. Degenen die het vorig jaar nog geen abonné(e) waren, maar dit jaar lid van Herlevend Boxtel wensen te worden, kunnen dit melden aan de penningmeester der Kunstcommissie, de Heer A. Kuijpers, Leenhoflaan 2 (girono. 532316) Het kunstlievend publiek van Boxtel kan zich zodoende de mogelijkheid scheppen in de eigen plaats kennis te nemen van het "grote toneel". Het programma der drie te geven uitvoeringen zal zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. 
BISSCHOPPELIJKE BENOEMINGEN. Z. H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop van 's-Hertogenbosch heeft dezer dagen de Hoogeerw. Heer Deken lgn. Broekman, alhier, benoemd tot moderator aan de Boxtelse R.K H.B.S. Tot Godsdienstleraar aan die school werd de Weleerw. Pater Gondulphus Bovens A.A. benoemd. 
HANDBOOGSCHUTTERIJ 
,,AMICITIA" BESTAAT 70 JAAR. Maandag ::!6 September viert handboogschutterij "Amicitia" het 70-jarig bestaansfeest. Daar wordt natuurlijk eens extra op gecompareerd. En dat is het goed recht van de schutters, die deze mooie sport - welke in deze tijd met zijn moderne ontspanningsmiddelen in verval dreigt te geraken - trouw blijven beoefenen. "Amicitia", dat nu reeds ruim dertig jaren bij café Van Erp in de Stationstraat is gehuisvest, werd opgericht in het café dat vroeger in de Nieuwstraat géëxploiteerd werd door "Van Hischke" in de eerste tijd en door Van Breugel in de latere tijd. Het pand is nu al lang niet meer als zodanig in exploitatie, maar de oudere Boxtelse schutters zullen het zich nog levendig kunnen herinneren, hoe schutters als Theodoor de Visser en Chriesrje van Breugel daar op de zomerse Zondagmiddagen in hun hemdsmouwen op de doele stonden en de pijlen naar het doelwit lieten snorren. Ja, dat duo heeft de kleuren van Amicitia trouw verdedigd, want om en om 50 jaren prijken de namen De Visser en Van Breugel al op de ledenlijst. Door hun hoge leeftijd zijn ze echter al geruime tijd geleden op non-actief gesteld, 

De schutters G. v. Erp en J. Siemerink bijv. vieren Maandag a.s. gelijktijdig met het 70-jarig bestaan van de vereniging, hun 25-jarig lidmaatschap. Mogen zij en de vele anderen de trouw, die uit deze en voorbije jubilea spreekt, steeds aan Amicitia blijven bewijzen, clan zal deze handboogschutterij nog lang een ereplaats in het Boxtelse sportleven blijven innemen. Zo zij het! 
SUCCESSEN TE PIJNAKKER. Op het muziekconcours te Pijnakker (waar een strenge selectie werd toegepast en slechts 8 eerste prijzen werden uitgereikt) sleepten de Boxtelse deelnemers 4 eerste prijzen in de wacht. Zij werden verworven door St. Petrus en St. Cecilia (koor), mej. Jansen (solozang), mej. Bevers (solo-zang) en de heer Boley (solo-klarinet. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEEN'fE BOXTEL 
van 13 tot en met 19 Septembér 1949. GEBOREN: Antonius M. G. C. zoon van M. E. van der Pas en A. Th. Schalkx - Helena M. H. dochter van H. G. I. van Beek en M. H. A. Mertens - Maria F. P. dochter van A. H. Kruijsen en G. P. E. v. d. Oetelaar; Cornelis A. Th. zoon van J. A. v. d. Nieuwenhuijzen en H. W. v. Boxtel - Hendrikus W. B. A. zoon van A. H. deBresser en M. A. Scheutjens - AdrianaTh. dochter van L. M. v. d. Wetering enA. Willemse - Maria A.P. C. docht. vanJ. L. van Erp en J. A. Mutsaards - Michaël A. J. M. zoon van Ch. J. Boerenen A. M. Huijberts - Theodorus F. W.zoon van L. A. de Wit en F. A. Timmennans - Francisca J. P. M. dochtervan J. P. Voets en C. A. Bekkers -Catharina M. N. dochter van P. J.Scheepers en J. C. Vullings - Josephina J. M. dochter van S. A. v. d. Bruggen en H. P. van de Ven - Johannes A.zoon van M. J. Mandos en J. RoversLouisa M. C. G. dochter van G. J. A.Kools en M. R. C. v. d. Weijst.ONDERTROUWD: Franciscus R. v. d. Oetelaar en Johanna M. van de Ven -Petrus W. van den Brand en Anna M. Wouters. GEHUWD: Martinus J. van Kempen en Hendrika C. Lubberts Theodor W. van Tilburg en Gerardina M. vanRooij - Wilhelmus M. Meulendijk enMartina J. T. Bosch - Antonius H. tenBras en Reina Th. M. Visser.OVERLEDEN: Johanna M. Berkelmans, oud 42 jaren. 
ACHTERGEBLEVEN GOEDEREN. Nu de Bad- en Zweminrichting, ,,Molenwijk" het seizoen weder achter de rug heeft, blijkt dat velen na het nemen van een bad, hun garderobe vergeten, Dit moge blijken uit de achtergebleven goederen als: 12 broeken, 4 hemden, 9 sokken en kousen, 5 haarstrikken, 1 broche (2 eendjes), 1 rammelaar, 1 grote 

,,Boxtels" K wartierke'' 
't Is ongepermitteerd, zult ge zeggen. En best mogelijk, dat je ?elijk hebt. Maar tóch doe ik het! Tóch trek ik vandaag eens te veld tegen het vrouwvolk! Hoho . . .. . .  Dus meisjes, dames, huismoeders, ouwe tantes en jonge tantes, opoe's en oma's: allemaal even je rebbel dicht, dan kunnen we beginnen. ,,Luisteren" is jullie gewoonte wel niet, maar zo 'ne keer in 't voorbijgaan zal je dat heus geen kwaad doen, 
'k Mag misschien vertrekken vanuit een ietwat verheven standpunt? Dan zie ik, dat de Schepper aan het meisje en aan de vrouw een eigen aard en aanleg en karakter heeft gegeven, Dat de vrouw in heel veel dingen "anders" is dan de man. Tenminste ..... . als je te doen hebt met een "echte" vrouw. Zij is hartelijker, zachter, fijner, goediger, vromer, huiselijker, nóg hulpvaardiger, nóg veel offervaardiger dan de man, Zij voelt in zich de drang tot dienende liefde, en uit liefde is zij graag bereid tot grote offers. Die innerlijke gesteltenis, die "echte vrouwelijke" aard zal zij ook noodzakelijkerwijs en als vanzelf naar buiten openbaren: in haar kleding, in haar omgang, in haar gedragingen, in haar praten, enzovoort, Sta je tegenover een vrouw die praat lijk een bootwerker, dan daalt die vrouw in jouw achting. Dan zeg je: dat is geen "echte" vrouw meer! Waarom zeg je dat? Dénk je dat althans? Omdat jij aanvoelt, dat die vrouw iets heeft áfgelegd. Dat die vrouw één van haar vrouwelijke sieraden heeft weggesmeten. Na-

melijk: haar praten-als-vrouw. En ze heeft er een surrogaat voor in de plaats genomen: voortaan praat ze als-eenman. 
Kom je in de stad een meisie tegen in een lange broek - effen of gestreept, smalle pijpen of wijde pijpen - dan daalt dat schepsel in jouw achting. Want heel jouw vrouwelijk wezen zegt jou: Nee, zó niet! Dat is geen écht meisje. Want wij meisjes kleden ons "anders", 
Maar zij heeft het vrouwelijk kleed dat haar sieraad moest zijn, weggesmeten .... en er een surrogaat voor in de plaats genomen. Zij kleedt zich als-een-man, 
Hetzelfde geldt voor het roken. Ik weet wel, roken is geen zonde. Ook niet voor de vrouw. Maar is er niet iets méér? Hebben onze meisjes en vrouwen ook hier haar waardigheid als vrouw niet hoog te houden? Is het dan geen ontstellend feit, dat er helaas velen zijn, die aan het roken zijn verslaafd? En zijn er onder onze meisjes en vrouwen niet velen, die alle recht op hoogachting en eerbied hebben verloren door de manier waarop zij roken ...... ? Kijk maar eens in de trein. Rokende meisjes, rokende vrouwen, rokende ouwe tantes. Moeders met kinderen op de schoot zitten te roken in de trein, Ja, zelfs die-goeie-ouwe-Oma slaat een cigaretje niet af, en vraagt hoffelijk om een "vlammetje". Moet je zien hoe het goeie mens dat ding beethoudt! Je zou je een kriek lachen, als het niet zo diep treurig was .. , Er zijn moeders ( !) die 's morgens niet 

OMGEVING 

Rond de devaluatie 
Sir Stafford Cripps, de man die sedert Januari 1948 negenmaal zich met felheid heeft gekeerd tegen een waardevermindering van het pond, was de man, die deze waardevermindering Zondagavond moest aankondigen. Cripps deed een beroep op fabrikanten en exporteurs hun pogingen te verdubbelen tot plaatsing van orders in het dollargebied. 

We willen allemaal aan de markt komen. Als de Amerikanen zich dan maar niet verslikken 1 
Cripps stelde in het vooruitzicht dat een brood van vier-eneen-halve penny zal stijgen tot zes penny. Hij schatte de stijging der kosten van levensonderhoud op ongeveer één percent! 

Dat begrijpen wij niet, want een mens leeft niet van brood alleen ... En statistiekpercenten zijn ook 

niet altijd even duidelijk voor ons. 

Ook andere prijsverhogingen zouden, volgens Cripps, noodzakelijk worden ..... maar na verloop van enige maanden zou verbetering kunnen intreden door verhoogde invoer van grondstoffen. 
En dan? 

Cripps zei ... ... (wat hij zelf niet gelooft} dat de nieuwe koers geen verandering zal brengen in de binnenlandse "waarde" van het pond, dat dezelfde koopkracht zou behouden in Engeland zelf . . . 
Dat was Zondagavond, en Maan
dag bleek hij niet erg gerust te zijn over de mogelijkheid van de 
prijsstijgingen. 
Maar toen had hij er een nachtje. 
over "geslapen?". 

Evenwel, altijd nog volgens Cripps: Wij beginnen aldus aan een nieuwe fase· in de "prachtige" strijd van ons volk om de overweldigende moeilijkheden, ons opgelegd door de offers in de wereldoorlog, te boven te komen. \'(lij zijn tot nu toe "schitterend" geslaagd en het is thans niet het ogenblik om te verslappen of terug te deinzen. In het licht van de "hernieuwde beloften" voor samenwerking van de leden van het gemenebest, van de Verenigde Staten en van onze vrienden in West-Europa, hebben wij de uitdaging van deze tijd, om frisse en beslissende stappen te ondernemen, aanvaard, overtuigd als wij zijn, dat zij ons dichter zullen brengen bij ons doel. van geluk en welvaart van ons volk. 
Wij willen het hopen. En als het 
alle anderen goed gaat zal het 
ons niet slecht vergaan. Met een 
flinke portie geluk zijn wij voor 
ons al heel tevreden, de wel
vaart komt dan wel vanzelf! 

blauwe bal, 1 kinderspade, 2 tels (No. 316864), 1 étui, 1 kam; 1 kinderportemonnaie, krans, 5 medailles. 
huissleuétui met 1 rozen-

Een en ander is terug te bekomen bij de Kassier A. v. Homelen, Prins Hendrikstraat 15. 
op-dreef-kunnen-komen als ze eerst niet een paar "haaltjes" hebben gedaan .... ! Er zijn huismoeders die de afwas doen met een cigaret in de mond! Laatst kwam ik 's morgens om half 7 (let op het uur!) een smokende jongedame tegen. Ik zeg: ,,Zóóó, jij bent er vl,ugger bij dan ik!" En toen was de juffrouw kwaad ... ,,. Er zijn dienstboden die zich in de keuken opsluiten om maar te roken. Er zijn "dochteren des huizes" die 's morgens bij de koffie een "peukie" te voorschijn halen van de vorige avond ... Er zijn onderwijzeressen, die door de neus roken! Er zijn verpleegsters met gele vingers! Het wordt nog gekker, (Kan ik niet helpen). Er zijn "dames" die sigaren roken! Hoe ik dat weet? Zélf gezien? Want .ze zaten in de tuin, op de bank. ,,Heel gewoon!" En dat wil dan "dame" wezen. Dat wil notabene "Mevrouw" genoemd worden! Ja, en dat ménen ze ... Laatst werd er een kleine geboren, Er was geen wiegje, Geen ledikantje. Alleen maar twee stoelen, naast elkaar geschoven. Daar werd het kindje neergelegd, Da's erg. Dan ben je arm, als je zó op de wereld komt ...... Maar die "moeder'' rookte per dag (Ja, je leest het goed: per dag!) één pakje cigaretten ! ! En dát is wel het allerergste! Zó op de wereld te moeten komen, nog niet eens een bedje hebben, omdat je moeder aan het rok�n is verslaafd ..... 
Dames, het kwartierke is om. Praat maar weer. Ja, er wordt veel gepraat. Oók over uModem apostolaat". / Wilt ge modem apostolaat doen? Meisjes en Moeders, láát dan het roken! P. Venantius Verweerde A,A.Missiehuis St. Theresia, Boxtel



De wereld draait. .. 
-i( De Maasbode Januari 1949: 
Uit het Parijse rapport (van de Organi
satie voor Europese Economische Samen
werking) blijkt in ieder geval, dat het 
een enorm zware taak zal zijn voor ons 
land om er voor te zorgen, dat wij in 
1952-'53 weer op eigen benen kunnen 
staan. 
Het Nederlandse volk zal moéten be
grijpen, dat hard werken en een sober 
leven, waarbij men zich veel ontzegt, 
alleen de oplossing kan geven. 
Het valt te betreuren, dat men dit vrij
wel nog niet inziet enz. enz. 

* Min. Mansholt September 1949:
Dank zij betere sociale voorwaarden,
betere voorlichting en moderner in
zicht, neemt de bevolking belangrijk
meer voeding tot zich dan vóór de
oorlog.

Wij dachten, dat we het vóór de 
oorlog beter hadden dan nu . . . .  

* De Bruyn, 19 September 1949:
De Katholieke Arbeiders Beweging is 
niet bereid nog verdere achteruitgang in 
de materiële toestand van de arbeiders 
te aanvaarden. 
Als gesproken wordt over het brengen 
van nieuwe offers, zal men goed doen 
niet op de allereerste plaats te kijken 
naar de arbeiders, maar naar andere 
groepen van het Nederlandse volk. De 
K.A.B. is bereid het hare bij te dragen 
tot het opvoeren van de productie. Zij 
wil daarover met de regèring overleg 
plegen. Daarbij rijst echter de vraag of 
bij de vergroting van het volksvermo
gen ook de arbeiders hiervan hun aan
deel zullen ontvangen. Over hetgeen de 
K.A.B. in deze richting doet, kan men 
gerust zijn. 
De- situatie is vandaag anders dan gis
teren. Wat de laatste weken door over
leg over de lonen en prijzen hebben op
geleverd, wordt ongedaan gemaakt door 
wat in Engeland is gebeurd en in Ne
derland te gebeuren staat. Wat de ge-

volgen zullen zijn van de devaluatie in 
Nederland is nog niet te zeggen. Het is 
echter duidelijk, dat wij deze gevolgen 
in het bijzonder voor de arbeiders niet 
bij onze overweging kunnen uitsluiten 
als wij verder gaan spreken over de 
loon- en prijspolitiek, welke in 1950 zal 
moeten worden gevoerd. 

Algemeen Nieuws 
STICHTING 1940- 1945. 

Internationale Poppententoonstelling 
te 's-Hertogenbosch. 

De Stichting 1940-1945, die zich ten 
doel stelt de nagelaten betrekkingen van 
verzetsslachtoffers te steunen en te hel
pen in hun vaak zo moeilijk bestaan, 
weet dat het voor het Nederlandse volk 
niet gemakkelijk is om ereplichten te 
blijven volbrengen, ook al gelden die 
ereplichten degenen, die in hun leven 
goed en bloed gaven voor het vaderland 
en voor ieder van ons persoonlijk. 
Daarom zal men in Casino te 's Herto
genbosch van 24 September tot 3 Oc
tober een internationale poppententoon
stelling houden. Met een bezoek aan 
deze tentoonstelling draagt men bij tot 
de verwezenlijking van liet grote doel 
van de Stichting 1940-1945 en zal men 
tevens iets te zien krijgen, wat men 
nooit meer vergeet. 
De tentoonstelling zal een cHarme, een 
rijkdom aan kleur en lijn, aan artistieke 
prestaties en kostbare ideeën bieden, die 
een onvergankelijke indruk bij iedere 
bezoeker zal achterlaten. 
Moeite noch tijd heeft men gespaard 
om deze tentoonstelling zo , succesvol 
mogelijk in te richten. Musea en Neder
landers in den vreemde, gezanten en 
verzetsbewegingen, priesters en militai
ren, zelfs zakenrelaties hebben deze ten
toonstelling doen groeien tot wat zij 
morgen, Zaterdag 24 September zal blij
ken te zijn: een show, die om haar 
schitterend tweeledig doel, eenieders be
zoek ten volle verdient. 

1 De Maraboet van Hoggar 1 
SPORT-NIEUWS 

K. S. V. BOXTEL. 

Boxtel - St. Michiels. Gestel 1 - 1 
Als St. Michielsgestel bij Boxtel op ..be
zoek komt, heeft dat steevast een gezel
lige drukte en 100 % competitiespan
ning tot gevolg. Zo ook Zondag toen 
honderden toeschouwers het Boxtel-ter
rein omzoomden om getuige te zijn van 
de levendige strijd, die zich gewoonlijk 
ontwikkelt uit de ontmoeting van deze 
twee ploegen, welke dit jaar in wezen 
geheel verschillend waren, want St. Mi
chielsgestel mag dan geen zier veran
derd zijn, Boxtel is, zooals men weet, 
een jong, fris elftal geworden, dat op 
beslissende momenten echter nog wel 
eens in de dán vereiste routine tekort 
schiet, en zodoende de tol krijgt te 
betalen, die bij elke radicale vernieu
wino oeheven wordt 
De"' sfeer, waarin dit treffen voorheen 
plaats vond, bleek dooi· deze verande
ring echter onaangetast te zijn geble
ven, want het werd weer de vertrouwde 
opwindende strijd, waarin alles werd in
gezet om de winstpunten te bemach
tigen. 
De wedstrijd was in de eerste minuten 
al op volle toeren. Beide doelen kwa
men toen reeds beurtelings in gevaar te 
verkeren, maar de achterhoedes bleken 
zich in een minimum van tijd ingespeeld 
te hebben, want ze klaarden de ont
stane situaties voorlopig perfect. 
Voorlopig, want op de solo-ren, die Je 
Boxtelse linksbin11en v. :!. Pb,: onder
nam, wisten de geel-zwarte verdedigers 
geen afdoende repliek te geven, terwijl 
ook de keeper in laatste instantie het 
antwoord schuldig bleef op het magni
fieke schot, waarmee deze rush -
dwars door de Gestelse defensie - be
sloten werd. 
Het was 1-0 en even leek het alsof 
het daar niet bij zou blijven, want de 
Boxtelse aanvalsgolven bleven aanrollen. 
Noemenswaardige schade werd er echter 
niet aangericht zodat de gasten de aan
val toch niet geheel en al behoefden te 
verwaarlozen. Maar de schaarse uitval
len betekenden niet meer dan een tijde� 
lijke verlichting van de druk, die het 
aanvalsquintet van Boxtel met steun van 
de middenlinie op hun vesting uitoefen
den. Na een half uur spelen evenwel 
maakte St. Michielsgestel aanstalten om 
het zwaartepunt van de strijd naar de 
Boxtelhelft te verleggen. Maar dat was 
voor Boxtel geenszins verontrustend, 
want tot dan toe had St. Michielsgestel 
zich al te vaak bezondigd aan pietluttig 
aanvalsspel om nu werkelijk ontzag in 
te boezemen. Neen, de roodwitte ver
dedigers traden hun tegenstanders met 
veel zelfvertrouwen tegemoet en ogen
schijnlijk hadden deze in hun offensief 
dan ook weinig kans van slagen. Maar 
het geluk snelde hen te hulp, toen de 
scheidsrechter op de rand van het straf
schopgebied een overtreding meende te 
constateren en...... te moeten bestraf
fen met 'n vrije trap. Deze werd echter 
zo erbarmelijk slecht geschoten, dat de 
bal het doe1 niet eens benaderde. Doch 
het toeval wilde, dat een geelzwarte 
voorhoedespeler nu onbedreigd zijn voet 
în de baan van de misser kon brengen 
om er een voltreffer van te maken, die 
achter de machteloze Leyten "insloeg". 
1-1. Onder grote spanning riep de
s ·cheidsrechter de ploegen even later
aan de thee.
De rust scheen Boxtel goed ge-

Onze brandweer is paraat.
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daan te hebben, want nadat St. Mi
schielsgestel door enkele dekkingsfou
ten nog even van zich kon laten horen, 
nam men het heft geheel in eigen 
handen. 
Keurig werden de aanvallen door de 
verdedigingslinies opgezet en keurig ook 
wisten de aanvallers zich in de goede 
positie te spelen, maar bepaald verkwis
tend werd er omgesprongen met de kan
sen, die men zich daarbij schiep. 
Geleidelijk aan begon zich toen het ge
brek aan routine bij de Boxtel-voor
waartsen te wreken. Men verloor het 
zelfvertrouwen, zodat de schotloosheid 
kans-0·1er-kans tçienam en op het spel 
het stempel van "onbekwaamheid" ge-· 
drukt werd, wat maar een halve waar
heid was, want de meeste kansen wer
den uit pure zenuwachtigheid naar de 
vaantjes geholpen. 
Een geheide strafschop (wegens hands) 
was in de ogen van de scheidsrechter, 
die overigens goed leidde, slechts een 
vrije trap, zodat ook hiermee geen doel
punt geforceerd kon worden. De druk 
bleef daarna nog geruime tijd in volle 
hevigheid voortduren, maar nadat inval
ler-middenvoor v. d. 1-Ieijdcn en links
buiten Van Heesch ieder nog een kans 
versmaad hadden, legde Boxtel zich ge
laten bij een gelijk spel neer. St. Mi
chielsgestel bemerkte deze kleine inzin
king en profiteerde er handig van door 
de verdedigende houding te laten varen 
en zich op de aanval te werpen. 
Gelukkig behoedde Leyten, die deze 
middag goed op zijn qui-vive was, Box
tel in de laatste minuten nog voor een 
onverdiende nederlaag in een wedstrijd, 
die als de schotvaardigheid kwalitatief 
evenredig was geweest aan het veld
werk, beslist zou zijn gewonnen. 

Programma voor a.s. Zondag: 
O.D.C.-Boxtel 2.30 uur 
Boxtel 2-Schijndel 3 12 uur 

Supporters, die Zondag 2 October de 
wedstrijd O.JC.-Boxtel willen gaan 
zien, kunnen zich tot Dinsdagavond voor 
de reis per bus opgeven bij de heer 
J. Lorist.

K. S. V. ,,O.D.C." 

Haarsteeg- O.D.C. 1- 3
O.D.C. '.2 - Haarsteeg '.2 7 - 1

Een kampioenschap behalen is op zich 
zelf al een hele prestatie, maar om het 
te prolongeren, is nog een moeilijker 
opgaaf. Dit zal de O.D.C.-ers na 
twee gespeelde wedstrijden wel duidelijk 
zijn geworden. Zondag bijv. stuitte 
O.D.C. in Haarsteeg al weer op gewel
dige tegenstand. De Haarsteeg-lui beten
sportief maar verwoed van zich af en
met de rust was de stand nog gelijk 1-1.
Voor de Haarsteeg-jongens een ver
diende beloning voor hun zeer hard
werken en voor de O.D.C.-ers, die de
tegenpartij weer eens hadden onder
schat, eveneens. Want dit zij gezegd,
willen de ODC-ers meespreken, dan zal
er uit een ander vaatje moeten worden
getapt.
Reeds spoedig na het begin gaf Schee
pens O.D.C. de leiding, terwijl even
later een doelpunt van Bergwerff om
onbegrijpelijke redenen werd afgekeurd.
Haarsteeg kwam toen verwoed opzetten
en vrij spoedig maakte schutter Van
1-Ielvoort gelijk. Met deze __ stand werd
de tweede helft begonnen, die al gauw
een tweede doelpunt bracht, gescoord
door Dekkers.
Deze benauwde voorsprong bleef tot
ongeveer tien minuten voor het einde
behouden, maar in deze periode toonde
Haarsteeg zich in het geheel geen ge
willig slachtoffer en zowel voor het
ODC-doel als voor het doel van de 

het derde doelpunt ter wereld werd ge
bracht, was de overwinning een feit. In 
de stand kwam geen verandering meer 
en O.D.C. had haar tweede overwinning 
in een �!echt gespeelde wedstrijd binnen. 

* * *
Terwijl de eerste elftallen in Haarsteeg 
elkaar b<:!kampten, gingen de reserves 
elkaar op het O.D.C.-terrein, in de 
meest sportieve .zin, te lijf. Met niet 
minder dan 7-1 bleven de ODC-ers 
heer en meester van het terrein. De ge
broeders Elissen zorgden al gauw voor 
een 2-0 voorsprong, waarna Brekel
mans en G. Elissen nog voor de rust 
twee doelpunten aan de score toevoeg
den. Met de thee was er voor de 
ODC-ers geen kou meer aan de lucht. 
G. Elisscn, Russchen en Brekelmans
voerden de stand op tot 7-0, waarna
de Haarsteeg jongens in de laatste mi
nuut de eer konden redden.

A.s. Zondag opent ODC na lange tijd
weer haar poorten, en wel met d·e der
by ODC-Boxtel. Aanvang half drie. 
Aan voorspellingen zullen wij ons niet 
wagen. De uitslag is dan cok van min
der belang. Van meer belang is, dat de 
wedstrijd verloopt, zoals de ontmoetin
gen in het verleden, clan kan en zal het 
een pracht sportmiddag worden. 
Het tweede elf'.al speelt tegen . Con
cordia in Den Bosch om 12 uur. 

BELANGRIJK. 
Wij wijzen onze leden erop dat zij alleen 
recht van toegang hebben op vertoon 
van hun lidmaatschapskaart. 
Voor ,de goede orde geven wij onder
staand de juiste omschrijving van deze 
kaarten: 
Junioren: do�ker geel met zwarte op
druk, seizoen 1949-1950. 
Senioren en Rüstende leden: licht geel 
met rode opdruk, seizoen 1949-1950. 
Alle leden hebben deze kaarten reeds 
ontvangen in de maand Juni, tegelijk 
met hun nieuwe contributiekaart. Op 
deze lidmaatschapskaarten hebben zij 
vrije toegang op alle rangen, behalve 
zitplaatsen. Men gelieve hiervan dus 
goede nota te nemen. 
Houders van terreinkaarten: De terrein
kaarten voor het seizoen 1948-1949 
zijn vervallen. Nieuwe terreinkaarten 
zijn te verkrijgen a.s. Zondag aan de 
Kassa of bij A. Vlaminckx, Jan van Bra
bantstraat 26. Deze kaarten geven recht 
van toegang voor een persoon op alle 
rangen, behalve zitplaatsen. De terrein
kaarten voor twee personen zijn komen 
te vervallen. 

Rijwielstalling, 

Wij maken er behnghebbenden Lf!eefd 
op attent, dat vanaf heden geen fietsen 
meer geplaatst mogen worden tegen de 
heggen van de laan gelegen naast hd 
voetbalterrein. Daar er door de politie 
alhier streng toezicht op gehouden 
zal worden, doen wij een vriendelijk ver
zoek om van de rijwielstalling bij de 
heer Hoevenaars, welke voor de nodige 
accomodatie zal zorg dragen, gebruik 
te maken. Dit voorkomt voor U moei
lijkheden en Uw rijwiel staat dan onder 
toezicht. 

Het Bestuur. 

O.D.C.-JUNIOREN.

De jeugdcompetitie, die nog 'n week 
werd uitgesteld begint a.s. Zaterdag met 
een volledig programma. Alle B-elftal
len spelen dit jaar in oranje shirt, terwijl 
de A-elftallen in zwart shirt zijn gesto
ken. Het programma voor O.D.C. luidt: 
Zaterdag 3 uur: ODC 8-BVV 12 
Zaterdag 

0

4 uur: ODC 11-BVV 16 
ODC 9-Boxtel 7 

Zaterdag 3 uur: Irene 3-ODC 10 
DVG 5-ODC 12 

Zondag: Concordia SVD 5- ODC 5. 
12 uur: ODC 6-BVV 9 
1 uur: ODC 7-BVV 10 

NUENEN - D.V.G. '.2 - 0.
Zondag j.l, toog DVG met nieuwe moed 
naar Nuenen, om daar de club van die 
naam partij te geven. Nog zwaar gehan
dicapt door het niet meespelen van de 
midhalf, vangt DVG de strijd aan. 
Nuenen is overwegen·a sterker (of beter 
gezegd: overwegend in de aanval) en 
DVG moet alle zeilen bijzet:en om 
erger te voorkomen. De DVG-keeper 
onderscheidt zich in deze periode door 
steeds op het juiste moment in te grij
pen. Hij doet dit dan ook met zoveel 
bravour, dat het applaus langs de lijnen, 
ook van de Nuenen-supporters, niet op
houdt. Een zuiver doelpunt, door Nue
nen gescoord, wordt door de scheids
rechter over het hoofd gezien, daar de 
bal uit het doel terugkaatst. Maar nog 
voor de rust is aangebroken scoort Nue
nen een tweede maal en nu wordt het 
doelpunt wèl toegekend. Even na de rust 
moet de DVG-doelman weer vissen voor 
een fraaie kopbal, maar aangezien het 
leer reeds achter is geweest, blijft het 
1-0. Dan komt D.V.G. iets meer in
de aanval, maar 't verband blijkt nog
steeds zoek te zijn.
De voorhoede speelt lang niet op volle 

BOEREN STRIJD 
't Was Jan van Beers uit de Zonnehoek 
- een jonge boer van hLt goede slag -
en Marie Verdonk van de Vlierenhoeve
- een promp:e boerendochter - in
hunne jonge tijd al net eender vergaan
als zovèle jonge mensen van dieë leef
tijd.
Op zekere dag hadden ze elkaar ont
moet en ze zouden het nu nog zonde
gevonden hebben als het bij die ene keer
was gebleven, want er was een gelukkige
verkering en een even gelukkig huwE'lijk
uit voortgesproren.
In een degelijke Brabantse boerderij met
een schoon stuk land erbij waren u: het
nieuwe leven aangegaan met de onver
zetrelijke wil erin te slagen. Ze hadden
hard gewerkt van 's morgens vroeg tot
's avonds laat maar uit de wisseling va\1
voorspoed en tegenslag hadden ze uit
eindelijk toch de welvaart mogen zien
groeien, die hun boerenharten deed
zwellen van trots.
En onderwijl kwamen er kinderen, die 
opgroeiden en het leven op ,,'t I-Iof", zo 
heette hun boerderij, kleur en betekenis 
gaven. 
Kleur en betekenis, ja, want als Jan van 
Beers 's Zondags met zijn vrouw door 
de avond ging en als de aanblik van de 
rijpende korenvelden en de kleine maar 
overal geroemde veestapel hem in een 
overmoedige bui bracht, dan was hij 
niet langer de in zichzelve gekeerde 
boer, doch de vader, die voor zijn kin
deren plannen beraamt, verwerpt en op-

, nieuw in andere vorm beraamt. Dan 
sprak hij met Marie over zijn verlan
gen, dat dit allemaal eens "zijn eigen" 
zou zijn, dat zijn kinderen hier eens 
mee zouden kunnen boeren, dat de Van 
Beersens er elkaar geslacht op geslacht 
zouden opvolgen. 
Dieë drang, dat verlangen kon hem som
wijlen tot diep in de nacht wakker hou
den. 

-0-

Toen was de oorlog gekomen met zijn 
bange dagen en nachten; de strijd om 
de vrijheid, die in hevigheid en hard
nekkigheid toenam naarmate deze dich
ter bij de streek kwam, waarin Jan van 
Beers woonde. Het was zelfs zo erg .ge
worden, dat de bezetters meenden bevel 
tot evacuatie te moeten geven. Dat was 
een hard gelach voor de boeren, die 
vee, bnd, boerderij en alles wat hen in 
het leven van alle dag zo dierb;:iar was 
geworden, achter moesten laten ten 
prooi aan de willekeur van frontsoldaten 
en blootgesteld aan alle gevaren, die er 
in een vuurlinie kunnen dreigen. 
De veiligheid, die hem en de zijnen 
wachtten, nam niet weo dat Jan van 
Beers toch maar het liefst zou zijn ge
bleven. 
Helaas, hij kon slechts berusten in wat 
God's beschikking zou blijken te zijn. 

-o-
'n Zwaar geteisterde streek beleefde 
enige maanden later de bevrijding. 
Er waren diepe wonden geslagen. De 
oogst was geheeî vernield en vele boer
derijen waren in brand of in puin ge
schoten. En hier en daar rouwde men 
zelfs over een dode. 
God zij dank kon de fam. Van Beers 
weer voltallig in de gespaard gebleven 
boerderij trekken. ,Maar hun huurbaas 
vond zoals velen de boerderijen van 

zichzelf en zijn zoon terug als troos
teloze ruïnes. 
Verslagen zagen de mensen het aan en 
konden maar moeilijk geloven in de toe
komst met zijn grote onzekerhèid. 
De tijd gaat echter voort en zo kon de 
huurbaas na een jaar zijn boerderij weer 
optrekken, doch voor zijn zoon lag 
geen oplossing in het verschiet. Tot dat 
hij op een winterse avond bij Jan van 
Beers kwam en het hoge woord sprak. 
Niet zomaar botweg. Neen met de 
schroom van het begrijpen en meevoe
len, zoals ge dat ook zoudt verwachten 
van iemand, die weet wat het voor een 
hard werker zeggen wil, 'n levenswerk 
onvol:ooid te moeten laten • omdat het 
recht van de sterkste hem daartoe 
dwingt. Neen, het was niet plezierig, 
maar hij kon de belangen van zijn zoon, 
die toch ook een huishouden met kin
deren had, niet zomaar koudweg uit
schakelen omdat deze toevallig de be
langen van Jan van Beers kruis:en. 
Jan van Beers had dat begrepen. Hij 
kon zich indenken, dat de belangen van 
een kind bij de vader zwaar wegen. Hoe 
dikwijls had hij zelf niet over de toe
komst van zijn kinderen staan dromen 
in de roes van overmoed, die hem over
viel als hij op een stille zomeravond zijn 
werk bezag. 
Ja, Jan van Beers had het begrepen, 
maar in zijn hart groeide de pijn om 
wat hij zou moeten opgeven. Dat kon 
hij zomaar niet in een twee drie van 
zich afzetten. Dat werd een hele mar
teling van drift en lusteloosheid, slape
loze nachten en werkeloze dagen. En 
als hij zich in zijn boeren-eer bedreigd 
ging voelen bruiste en borrelde het in 
dat wrokkende boerenhart, zo hevig 
soms, dat zijn vrouw er stil en ontdaan 
van geraakte. Ja die vrouwen zijn in die 
dingen heel anders. Die steken 's avonds 
een kaars aan en vouwen de handen van 
de kinderen tot een gebed om uitkomst. 
Jan van Beers ging dat niet zo goed af, 
die zocht zijn akkers op, waar dat ver
beten verzet omsloeg in doffe lusteloos
heid, omdat hij ook daar niet kon be
sluiten naar het fabriek te gaan of in
d'n vreemde zijn kans te wagen. 
Toen op een keer was de bi-oer van zijn 
vrouw, die in Frankrijk missioneerde, 
overgekomen. Zijn zuster had hem over 
hun moeilijkheden geschreven en hij 
kwam daar eens over praten. 
Het was, naar hij zei, niet de eerste 
keer, dat hij in zo'n geval geraadpleegd 
werd, want zijn Orde bemoeide zich 
nogal veel met emigratie. En emigratie 
was volgens hem hier de oplossing. 
Jan van Beers lachte daar maar eens 
wat ongelovig mee, want het scheen 
hem zo gemakkelijk voor een geestelijke, 
met kind noch kraai, te praten over emi-
greren. '' 
De pater kende die gedachte. De riska
tie was inderdaad groot en het besluit 
zou moeilijk te nemen zijn. Maar hij had 
terdege gesnuffeld naar een streek waar 
goede mogelijkheden openlagen voor 
iemand met doorzettingsvermogen. 
Hij had die gevonden. Men zou dan 
zelfs in een Nederlandse kolonie te
recht komen, wat voor emigranten van 
onschatbare betekenis geacht mocht 
worden. 

toeren en alleen de middenvoor lost zo 
nu en dan een hard schot. Een kwartier 
voor het einde komt Nuenen nog even 
opzetten en de linksbuiten schiet hard 
in 2-0. Opnieuw trekt DVG ten aan
val, maar de voorhoede is niet opge
wassen tegen de stoere achterhoede van 
Nuenen. 
Zo komt dan het einde van deze span
nende en faire strijd op het Nuenen
terrein. 

A.s. Zondag krijgt DVG Mierlo thuis.
Aanvang 2 uur. Laten we hopen, dat de
Liempdenaren dan met een volledige
ploeg in het krijt kunnen treden.

Gesprek van Vanavond 

Laat je niks wijsmaken over vooruit
gang. 
De wereld draait ...... ze draait om het 
geld, en als ze niet om het geld kan 
draaien, draait de wereld het geld om! 
Kruis of munt! 
Nu mogen ze zo mooi draaien als ze 
willen, voor de meeste mensen ligt het 
kruis boven. 
Dacht jij, ,,kind" van de nienwe tijd, 
munt te slaan uit de zogenaamde niéuwe 
verhoudingen? 
Mis, man! 
Vroeger, toen de moeders voor een 
gulden 'n volle mand boodschappen kon
den halen, moest er toch sober geleefd 
worden en hard gewerkt. 
De wereld draait ..... . 
Wat wordt je nu heel voorzichtig inge
fluisterd? ,,Sober leven, veel achter
wege laten, hard werken en ..... " veel 
meer produceren". Dan, zo luidt de 
voorspelling, dan komen we er lang
zaamaan bovenop. 
Net als vroeger, dus...... erg ouwer-
wets. 
De ouderen onder ons wisten al lang 
vóór dè devaluatie, dat gedevalueerd 
moest worden, alle deviatie ten spijt. 
Ze hebben het echter maar stilletjes af
gekeken, want van deviatie hadden zij 
geen verstand, geld speelde geen rol en 
het kwam er dus op enkele tonnen niet 
aan. 
En nu!? 
De begroting is in evenwicht! 
Een schepje op, een schepje af ..... . 
Tob maar niet en probeer tevreden te 
zijn. 

En voor de rest moest Jan zich maar 
niet langer bezorgd maken over het ver
laten van geboortegrond, familie, vrien
den en alles wat een bekrompen ziens
wijze ter verdediging aanhaalt, want wat 
betekende een landsgrens, die door een 
taal bepaald werd, en wat betekende de 
scheiding van familieleden als het ging 
om de toekomst van de kinderen. Want 
dit was zeker de kinderen zouden hier 
in het boerenbedrijf beslist geen plaats 
vinden, terwijl daar in d'n vreemde alle 
mogelijkheid voor was. 
De pater sprak over alle bezwaren heen 
en won Jan voor zijn plan. 

-o-

Jan van Beers zou de risico's nemen. 
1-lij zou alleen de kost verdienen. Hij
zou werken voor zijn kans.
Hij zou zich vernederen en zich als
knecht onderwerpen aan het gezag van
de boer, die hem liet komen. Maar . .... . 
na enkele sobere jaren zou hij een eigen 
farm kunnen beginnen. 
Hij en z'n vrouw en z'n kinderen. 
Toen het bekend was geworden, dat 
Jan van Beers naar Amerika zou gaan, 
was de zoon van de huurbaas op 'n 
avond bij hem aangekomen om een 
vreemd aanbod te doen. Schijnbaar had 
ook hij een harde strijd moeten leveren 
en was hij ervan teruggedeinsd een be
slu[t te nemen waardoor een gezin met 
vijt kinderen zich blindeloos in een 
avontuur moest storten. 
Daar werd wat omheen gepraat, zodat 
het bescheid op .het aanbod nog even 
uitbleef. 
Bij Jan laaide de tweestrijd weer op en 
het besluit om te emigreren kwam even 
op losse schroeven te staan. Alles was 
weliswaar geregeld, maar het oude dat 
hem weer in de aanlokkelijkste vorm 
voor de geest kwam, brak zijn vertrou
wen in het nieuwe, het onbekende. En 
er rezen ernstige twijfels bij hem op. 
Zou zijn vrouw wel opgewassen zijn 
tegen de moeilijkheden, die haar wis 
en zeker wachtten. Als zij eens ziek 
werd of niet zou kunnen· aarden. Als 
de kinderen geen bestaan zouden kun
nen vinden. Als alles nu toch eens tegen-
liep. Als . . .... Al die kleine muizenissen 
maakten van Jan van Beers, de grote 
sterke boer, iemand, die zich heel klein
tjes voelde tegenover de grote verant
woording, die hij nu weer ineens lood
zwaar op zich voelde drukkèn, maar die 
hij nemen moest en niet nemen durfde. 
Zijn vrouw bemerkte zijn tobberijen en 
ze maakte er meteen een einde aan. 
Hoor eens Jan, laten we er niet langer 
over tobben. We doèn wat we kunnen 
en we aanvaarden wat er komt. En dat 
aanbod laten we voor wat het is. Geef 
die man zijn geluk, waarop hij recht 
heeft. Wij staan nu zo goed als op de 
valreep en als ik mijn kinderen zie, weet
ik, dat we niet terug mogen trekken. 
Zij zei dat niet met zulke mooie woor
den, maar toch wel met zo'n overre
dingskracht, dat Jan zich uit die besluis 
teloosheid, waarin hij dreigde te verzin
ken" opgetrokken voelde en toestemde, 
uit de volheid van zijn gemoed. 

* * *
Lente. Trossen worden losgesmeten en 
de sleepboten doen hun werk. Als de 
avond valt kiest men zee en vervaagt 
de kustlijn in de schemering. 
De reis is begonnen. Als Jan van Beers 
en zijn vrouw - temidden van het op
getogen kleine grut - elkaar aankijken, 
ligt in die veelbetekenende blik de berus
ting, de hoop en de wil om te slagen. 



Distributie=Nieuws 
OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 25 September 
tot en met 8 October 1949. 
Elk der volg�nde bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Voedingsmiddelenkaarten 909. 
321 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees. 
322 Vlees (A, B) 300 gram vlees 
323 Vlees (D) 100 gram vlees. 
324 Algemeen (A, B, D) 250 gr. rijst. 
326-Algemeen (A, B) 200 gram kaas

of 250 gram korstloze kaas. 
334 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas. 
(De letters achter de bonnummers ge
ven de kaarten aan, waarop de betref
fende bonnen voorkomen). 
Bonkaarten ZA; ZB, ZC, ZE, 
MD, MH 911 (Bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Çeldig zijn de bonnen gemerkt met de 
letter A. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 23 September worden ge
bruikt. De niet-aangewezen bonnen 304, 
305, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 316, 
317, 318 en 3 t 9 kunnen worden ver
nietigd. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
16e Zondag na Pinksteren 
25 September 1949. 

Vandaag zijn 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 Harrie v. d. 
Wetering, de 1-1. Mis van 9 uur voor 
Antonius v. d. Velden te Maastricht 
overleden. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 
schaalcollecte voor de St. Vincentius
vereniging bij gelegenheid van haar 100 
jarig bes'.aan, naar aanleiding waarvan 
tevens in alle H.H. Missen een pre
-dikatie zal worden gehouden door een 
Pater Capucijn. De 2e schaal zal gaan 
voor de bizondere noden van het Epis
·copaat, welke beide collectes ten zeerste
in uwe milddadigheid worden aanbe
volen. 
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde
in de kapel op Duinendaal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond om kwart voor 8 Recol
lectie voor de Propagandisten van de 
Mariacongregatie en de leden van de 
K. A. in de kapel van de Witte Zusters. 
Donderdagavond om 7 uur -Lof met
rozenhoedje. 
Donde.rdagavond om kwart vóór 8 K. A.

in het K.J_V.-huis.
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 gaat in alle H.H. Missen
de te schaal voor het Seminarie. 
Zaterdagavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege 
de Octobern1aand. 
Gedurende de Octobermaand zal het
iedere avond om 7 uur Lof zijn met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. 
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Catharina van Oede
·Beymohr; z. a. gel. jrgt. voor Theodo
rus Welvaarts; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Wilhelmus Traa vanwege de klein
kinderen; om half 8 gel. H. Mis voor 
Johannes v. d. Steen; z.a. gel. mndst. 
voor Adrianus van Eyndhoven; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Antonetta van 
Dongen-Goyaerts vanwege de Broeder
schap van 0. L. Vrouw van de H. Eik; 
om half 9 gel. jrgt. voor Gerard Veke
mans. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voór Catharina van Oerle-Beymohr; 
z.a. gel. jrgt. voor Catharina van. Krie
ken; H. Hartaltaar gel. H .. Mis voor 
Elizabeth Schapendonk-v. d. Staak; om
·half 8 gel. H. Mis voor Jo Bergman v.w.
gez. per_s. van de Raad van Arbeid: z.a. 
gel. mildst. voor Maria van Hal-van
Esch; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Petronella v. d. Laak-v. d. Koevering; 
-om half 9 gel. H. Mis voor Marinus v.
d. Boogaard te Dongen overleden.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendrica Veroude; z. a. gel. 
rondst. voor Maria v. d. Miezen-v. d. 
Akker; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Josephus v. d. Laar vanwege zijn kin
deren; om half 8 gel. H. Mis· voor onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. mndst. voor Pe
tronella Verdonck-v. d. Koevering; H. 
. Hartaltaar gel. H. Mis voor Godefridus 
van Oirschot; om half 9 gel. H. Mis 
voor Willem van Offeren 
DONDERDh.G: om kwa;t voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Cornelis v. d. Staak; z.a. 
gel. mndst. voor Wilhelmus v. d. Hagen; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhel
mus Traa vanwege de St. Elizabethver
eniging; om half 8 gel. jrgt. voor Jan 
Vugts; z.a. gel. mndst. voor Cornelis 
van Kessel; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Martinus Giesbers; om half 9 gel. 
jrgr voor Johannes Dankers. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria v. d. Staak-v. Hout; 
z.a. gel. jrgt. voor Martinus Crillis en
Antonetta van Schijndel; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Elizabeth Schapen
donk-v. d. Staak vanwege de St. Eliza
bethvereniging; om half 8 gel. jrgt. voor 
Jan Vugts; z.a. gel. mndst. voor Adria
na van Heumen-Timmermans; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Elizabet Peters 
Maas; om half 9 gel. H. Mis voor Wil
helmina Manders te Cuyk overleden. 
Hedenavond om 8 uur H. Familie. 
�ATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
Jrgt. voor de over!. familie Wilhelmus 
çle Visser; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mus Schalks; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Maria Loerakker-van Geel van
wege de buurt; om half 8 gel. H. Mis 
ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering van de zondaars; 
z.�. gel. mndst. voor Godefridus van
Oirschot; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Broeder Ludovicus van Riel te 
Stein overleden; om half 9 gel. H. Mis 
voor Johanna Smits-Zevens. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Franciscus Reinier 
van den Oetelaar, geb. en won. in deze 
parochie en Johanna Maria van de Ven, 
wed. van Christianus Schellekens, geb. 
te St. Michielsgestel en won. in deze 
parochie; Henri Marinus Fitters, geb. te 
Baardwijk en won te Tilburg (Goirke) 
en Wilhelmina Johanna v. d. Anker geQ. 
te Oss (0. L. Vrouw) en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 3e • afkon
diging 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. 

16e Zondag na Pinksteren. 
25 September 1949. 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9, en om half 11 de hoogmis 
(geen volkszang). 
Onmiddellijk na de hoogmis Santa Te
resa in de kapel van de Zusters Ursuli
nen en om kwart vóor t 2 in de kerk 
jongens H. Familie. 
Onder de H. Missen vandaag zal preken 
de Zeereerw. Pater Gilbertus Lohuis 
O.F.M. bij gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van de St. Vincentius
vereniging alhier. 
De open-schaal gaat voor de St. Vincen
tiusvereniging, en de 2e schaal is voor 
de Bijzondere Noden. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen in 
Indonesië. 
Maandag: des avonds om 8 uur verga
dering v. d, propagandisten van de 
U.N.O.-actie in de Ark. 
Donderdag - feestdag van de H. Mi
chaël - om half 7 Groepsmis voor de 
Gidsen. 
Zaterdag begint de Octobermaand; ge
durende deze maand iedere avond om 
half 8 Lof ter ere van de H. Maagd 
Maria. Op Maandag, Woensdag en Vrij
dag wordt men verzocht zijn parochie
bundel mee te brengen. 
ZONDAG: 6 uur I. d. tot zekere in
tentie; 7 uur I. d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
1. d. tot bijzondere intentie; kwart over
9 1. d. voor behouden terugkeer uit In
donesië; half t t hoogmis, gez. d. voor 
overleden zoon. 
MAANDAG 26 Sept.: 7 uur l. d. voor 
Jo Bergman (vanwege de familie Roo
vers); Maria-altaar 1. m. voor Wilhel
mus Joannes van Eyndhoven; Familie
altaar 1, m. 11oor Adriana van Hees-Ver
wetering; kwart voor 8 l.j_ voor de heer 
de heer Gerard v. d. Burgt f half 9 1. d. 
de heer Gerart v. d. Burgt; half 9 1. d. 
voor de levende en overleden leden van 
de Handboogschutterij ,.l'Union". 
DINSDAG 27 Sept.: 7 uur 1.d. voor 
Antonius en Johanna Hofmans (vanwe
ge ouders); Maria-altaar 1. m. voor 
Willem van Dongen; Familiealtaar 1. m. 
voor Joannes Hermanus Bax; kwart voor 
8 l.d. voor Johanna Gerritsen-Ebbers • 
zijaltaar 1. j. voor Arnoldus van Dijk e,; 
Hendrica Janssen z.e.; half 9 1. j. voor 
Joanna Verbunt-van Mechelen 
WOENSDAG 22 Sept.: 7 uu; pl. 1. m. 
voor Piet Baayens; Maria-altaar 1. d. 
voor Johanna Peynenburg-van Balsfoort 
te Oisterwijk overleden; Familiealtaar 
1. d. voor Jan Cornelis de Bie vanweoe
'n vriend; kwart voor 8 1. j. voor P�
tronella van Eindhoven-Kruyssen; zij
altaar 1. d_ voor overleden moeder; half 
9 1. cl. voor Justina WaalsGü:s 
DONDERDAG 29 Sept. 7 uur 

.
pl. 1. m. 

voor Adriaan Kuypers; Maria-altaar I. d. 
voor Jan v. d. Nosterum (vanwege zijn 
oom); Familiealtaar 1. d. voor Jan v. d. 
Nosterum (v.w. corr. vr.); kwart voor 8 
I. d. voor Mathilde Schepers-Hoense
faar; zijaltaar l.j. voor Barbara Nou
wens-v. d. Meeren; half 9 1. d. voor 
Hendricus van Oosterum te Nijmegen 
overleden. 
VRIJDAG 30 Sept.: 7 uur 1. d. voor
Hendricus van Drunen vanwege het 
spoorwegpersoneel afdeling weg en 
werken; Maria-altaar 1. d. voor \Villem 
Mathijssen; Familiealtaar 1. d. vcor Wil
lem T raa, parochie St. Petrns overleden; 
kwart voor 8 1, d. voor Adriaan Kuypers • 
zijaltaar 1. j. voor Arnoldus Kuypers '. 
half 9 I. d. voor Petrus Baayens. 
ZATERDAG t October: 7 uur I. j. voor
Martinus van der Sande en Helena .van 
Erfoort z.e.; Maria-altaar I. j. voor Jo
hanna v. d. Aker-Kuypers; Familiealtaar 
L j. voor Margaretha Kuypers-v. d. 
Aker; kwart voor 8 1. d. voor Johannes 
Bekkers en Gijsberdina de dochter; zij
altaar I. d. voor Helena Bekers-v. d. 
Steen, vanwege kinderen en kleinkinde
ren; half 9 I. d. voor de levende en 
overleden leden van de handboogschut
terij "Oefening baart Kunst", 

PAR, H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
16e Zondag na Pinksteren 
26 September 1949. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur mndst. voor 
Joannes Wagenaars. -
MAANDAG: half 8 mndst. voor Lam
berta Geerts. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Fick. 

• WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johan
na Fick. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Catha
rina Fick. 
VRIJDAG: half 8 jrgt, voor Wilhelmus
Habraken en Adriana de hsvr 
ZATERDAG: half 8 jrgt. vo�r Marinus
v. Oirschot.
Deze week Maandag zal geschieden een
H. Mis voor Mej. Wilhelmina Manders
te Cuyk overleden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

16e Zondag na Pinksteren 
25 September 1949. 

ZONDAG: 7 _uur H. Mis vanwege de 
jeug3vereniging voor Marinus Berends, 
half 9 H, Mis voor Antonius Johannes 
Cornelis v. d. Velden te Maastricht 
overleden; 10 .uur Hoogmis tot _intentie 
van de parochianen. De gelovigen wor
den in de gelegenheid gesteld aan hun 
offerplicht te voldoen in de eerste schaal 
voor de opleiding tot priester in ons Se
minarie, de 2de voor B. N. Collecte 

Katholiek Thuisfront. Vergadering v. St. 
Vincentius-vereniging. Half 3 Lof met 
rozenhoedje, om God's zegen te ver
krijgen over "Orion" en de kapel van 
Stapelen, 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Harry 
v. Dijk; 8 uur H. Mis voor bijzondere
intentie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Francina
v. Dooremalen-v. Grinsven; 8 uur geen
H. Mis; half 10 gezongen Huwelijks
mis. De eerste schaal is voor onze eigen 
kerk, de 2de voor de belangen van onze 
parochie. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Wil
helmina Meulendijk-v. Venrooy en Jo
hanna Bosch-v. Engeland; 8 uur geen 
H. Mis; half 10 gez. huwelijksmis. De
eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor de belangen van onze 
parochie.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis tot inten
tie van Z. H. de Paus; 8 uur I-1. Mis
vanwege neefjes voor Theodorus 
Huyberts. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor mej. Anna 
Maria Peijnenburg-v. cl. Sande; 8 uur
H. Mis voor Maria de Punder-Huige.
ZATERDAG: ï uur H. Mis voor de
levende en overleden jongens in Indo
nesië. Deze H. Mis is besteld in St. The
resia-bus van het St. Theresia kapelleke; 
8 uur gez. mndst. voor Maria Maas-v. d. 
Langen berg_
Biechthoren van half 3 tot 4 en van half
6 tot 7 uur; daarna Lof met rozen
hoedje, om God's zegeningen te verkrij
gen over Z. I-1. de Paus wegens het aan
gekondigde H. Jaar. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Wilhelmus Cornelis v. 
d. Pol wonende in St. Michielsgestel en 
Maria Adriana v. Dooremalen uit deze 
parochie, waarvan heden de derde af
kondiging geschiedt. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Z. Eerw. Heer J. v. d. Ven, gewe
zen pastoor v. Olland, Francis v. d. 
Oetelaar, weduwnaar van Johanna v. d. 
Braak, in de parochie van het H. Hart, 
Maria Loerakker-v. Geel, in de parochie 
v. d. H. Petrus te Boxtel, Antonius Jo
hannes Cornelis v. d. Velden te Maas
tricht en mej. Wilhelmina Manders te
Nijmegen overleden. Tenslotte aanbevo
len een noveen tot voorbereiding van 
het feest ter ere v. d. H. Theresia van 
onze parochie. 
Bij de plechtigheden wegens Mej. Wil
helmina Manders opgehaald voor de H. 
Missie f 28,-.
Elders zullen H. Missen geschieden voor
Harry v. Dijk en Theodorus Huyberts in 
Indonesië; voor Joanna Kruyssen-v. Mol 
alhier overleden. Alsnog a.s. Donderdag 
H. Mis voor de leden v. d. Godvruchti
ge vereniging ter ere v. d. H. Theresia. 
Op de bruiloft van Franciscus Raayma-

. kers-Brands opgehaald voor de H. Mis
sie f 4,50. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

16e Zondag na Pinksteren, 
24 September 1949. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der 
par.; 8 uur l.j. voor Johannes v. d. Koe
vering; 10 uur z.m. voor de Weled. 
Heer Franciscus v. Boeckel v. Rumpt, 
als overleden beschermheer der lande
lijke Rijvereniging: Prinses Irene; 3 uur 
Lof, daarna jongens-congregatie. 
In alle HH. Missen de 1 e schaal voor 
Palestina en de ontheemden in alle lan
den, welke collecte nogmaals ten zeerste 
wordt aanbevolen. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Theodora 
v. ·d. Meerakker; half 8 z.m. voor de 
Weled. Heer Franciscus v. Boeckel v.
Rumpt als weldoener van Kerk en Lief
degesticht; 8 uur l.j. voor Petronella 
Johannes v. d. Kocvering_ 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Petrus v. 
d. Meerakker; half 8 z.j. voor Mej.
Wilhelmina Reinier-v. Schijndel; 8 uur 
l.j. voor Cornelia de Jong.
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Cornelia
V. d, Laar; half 8 z.j. voor Catharina
Willem Welvaarts; 8 uur l.j. voor Ar
nolda Tinnebroek. 
DONDERDAG: ï uur z.j. voor Jan 
Schoenmakers; half 8 z.j. voor Adrianus 
Kuppens; 8 uur I.m. voor de Weled. 
Heer Franciscus v. Boeckel v. Rumpt 
als overleden lid der proc. van Kevelaar. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Theo
dorus Timmermans; half 8 z.j. voor Ni
colaas v. d. Velden; 8 uur I.m. voor de 
Weled. Heer Franciscus v. Boeckel v. 
Rumpt als overleden lid van de Retraite
penning. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Johanna 
Jan Schoenmakers; 8 uur l.i. voor En
gelberta Willem v. d. Aker; 9 uur z.m. 
tot bijz. intentie. 
ZONDAG, feestdag van 0. L. Vrouw 
van de H. Rozenkrans: half ï l.j. voor 
Wilhelmina v. Alphen; 8 uur I.m. tot 
welz. der parochie; 10 uur de plechtige 
Hoogmis z.j. voor Maria Nicolaas v. d. 
Velden; na de middag om 3 uur plechtig 
Lof met processie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag tot Vrijdag ï uur I.m. voor 
Antonius v. d. Velden v.w. Ooms en 
Tantes; Zaterdag en Zondag 7 uur I.m. 
voor de Weled. Heer Franciscus v. 
Boeckel v. Rumpt v.w. Burgemeester, 
Wethouders en Raadsleden. 
Zaterdag begint de maand October, toe
gewijd aan de verering van 0. L Vrouw 
van de 1-1. Rozenkrans. Gedurende die 
maand iedere dag Lof met rozenhoedje, 
door de week 's avonds om half 7 
Maandag te beginnen zal voor de· jon
gens school gedaan worden in het Pa
tronaat en wel van 9 tot half 1 voor 
klas 2 en 3; van 1 tot 4 voor klas t; 
van 4 tot half ï voor klas 4, 5 en 6. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
16e Zondag na Pinksteren 
25 September 1949. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 
uur de Hoogmis voor de parochie. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. Tweede 
schaalcollecte voor 't Seminarie; derde 
voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de
nieuwe glas-in-lood-ramen. 
Zaterdag begint de Octobermaand, toe
gewijd aan 0. L Vrouw van de Rozen
krans. Gedurende deze maand iedere 
avond om half 7 Lof met Rozenhoedje 
en gebed tot de H. Joseph. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Willi
brordus van den Braak; half 9 H. Mis, 
10 uur Hoogmis voor de parochie, 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Ger
dina Maria van Gemert; 8 uur gef. jrgt. 
voor Hendrina Liket. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de over!. 
familie v. Gerven-den Ouden; half 10 
gez. huwelijksmis, 
WOENSDAG: 7 uur jgt. voor Wilhel
mus Pijnen burg; 8 uur gef. jgt. voor Jan 
Vugs. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Jo
hanna Pijnenburg-v. Gemert; 8 uur gef. 
jgt. voor Theodorus Josephus Vielen. 
VRIJDAG: 7 uur mndst. voor de Wed. 
Catharina van de Sande-Schoenmakers; 
8 uur gef. jrgt, voor Elisabeth Vielen
Vugs. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jgt. voor de 
Wed. Adriana Pijnenburg-v. d. Langen
berg; 8 uur H. Mis voor de bekering 
der zondaars. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. H.

Mis voor de Wed. Catharina van de 
Sande-Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 25 September. 16e Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Donderdag: Feestdag van de H. Michaël 
om 8 uur Lof. 
Zaterdag: begin van de Octobermaand. 
Om kwart voor 8 Lof met rozenhoedje. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als 
maandstond voor Martina Boers-v. d. 
Biggelaar; half 9 voor Pastoor Otter
beek 
MAANDAG: 7 uur ter ere van de H. 
Antonius. 
DINSDAG: 7 uur ter ere van de H. 
Nicolaas van Tolentijn, 
WOENSDAG half 8 voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om 9 uur voor de leden 
van de Handboogschutterij: Eendracht
Rozenjacht. 

Ondergetekenden betuigen 
hun hartelijke dank aan brand
weerlieden, buurtgenoten en 
al degenen, die behulpza.1111 
zijn geweest bij het blussen 
van de br.tnd. 

Te koop: 'n Zeer mooi eiken
houten kabinet. 
Te bevragen Molenstraat 19. 

Te koop: 18 konijnen bij 
1-1. Blummel, Selissenw�J 21, 
Boxtel. 

Te koop: een in zeer goede 
staat verkerende fornuiska
chel, alsmede 2 scheerstoelen 
en een vulkachel. 

Verloren: een camée broche 
met gouden rand. Terug te 
bezorgen tegen beloning. 
Mevr. B. Crols-Keunen, Vic. 
van Alfenlaan 17. 

C. BEKKERS.
H. BEKKERS.

. M. v. ESCH.
Luissel-Boxtel. 

Wij betuigen hiermede 
onze hartelijke dank 

voor de felicit.tties, bloemen 
en geschenken, welke wij bij 
ons Huwelijk mochten ont
vangen. 

M. VLAMINCKX-VOETS
Merheimstraat 29. 
HAARUITVAL OF KAAL
HOOFDIGHEID? Ook in 
Boxtel fantastische resultaten 
van de kapper van Eèn (ui• 
Drente). Dit haarwater is 
thans verkrijgbaar bij Parfu
merie Bert v. d. Braak, Tel. 
450, N. Kerkstraat 73, Boxtel. 
Te koop: 20 duiven, wandel
wagentje, trekwagentje, vul
kachel, luidspreker, theekastje 
met los blad en driewielig 
kinderfietsje. Molenstraat 23. 
Te koop: mooie hond, goed 
huisdier, ras Dui'.se staande. 
Bevragen: Ons Doelstraat 8. 
Weggelopen: Ruwharig Fox
Terrier. Tegen beloning terug 
te bezorgen bij P. A. van Erp, 
Eindhovenseweg 62. 
Te koop: een varken, geschikt 
voor huisslachting. P. v. d. 
Boer, Eindhovenseweg 47. 
Te koop: ·zware biggen en een 
drachtig varken (14 weken 
dracht). Kerkhof, Tongeren 60 

Achtergelaten: Damesrijwiel, 
kan tegen betaling adver:entie 
worden afgehaald bij Witte
veen, Rechterstra.tt 18. 
Hiermede betuigen wij onze 
hartelijke DANK voor de 
vele blijken v.111 belangstel
ling en sympathie die wij 
mochten ondervinden bij ons 
gouden huwelijksfeest. 
In het bijzonder danken wij 
het buurtcomité, de ·Muziek
en Zangverenigingen alsmede 
de R.K. Bakkerspatroonsver
eniging die deze dag tot '11 on
vergetelijke gemaakt hebben. 

H. A. v. Griensven 
A. J. v. Griensven-v. Oerle 
Kinderen en Kleinkinderen. 

Voonerkoop o. D. C. • Boxtel

Om aan de te verwachten 
drukte enigszins tegemoet te 
komen, zal voor a.s. Zondag 
op de navolgende adressen, 
vanaf Zaterdag een voorver
koop van entreekaarten plaats 
vinden: 
Sigarenmagazijnen: 
H. Voe1s, Rechterstraat 
Bert v.d. Braak, Baroniestr. 

f 2 5," BEL O N I N G 
voor degene, die jong 
echtpaar te Boxtel aan 

woo ngele g e nh e id helpt 

Brieven onder no 49, 
Bureau van dit blad. 

Keuring van Huisslachtingen in Boxtel 
1949 - 1950. 

Voor een vlot verloop van de slachtingen en keutingen van 
de huisslachtingen is de Gemeente Boxtel in drie wijken 
verdeeld. Iedere wijk is gebonden aan een bepaalde slacht
dag en wel als volgt : 
MAANDAG: Onrooisestraat, Onrooi, Nieuwstraat, Langen

berg, Gemonde, Bosscheweg, Munsel, Selissen, Molen
wijk, Heult en Hal. 

WOENSDAG: Roond, Kom der Gemeente, Eindhovenseweg, 
Kleinderliempde, Kleinderliempdseweg, Tongerse-
straat, Tongeren en Luissel. 

VRIJDAG: Mijlstraat, van Salmstraat, de Vorst en Lennis-
heuvel. 

De eigenaar, die voornemens is te slachten, pleegt allereerst
overleg met zijn slachter omtrent datum en uur van slach
ting, Daarna geeft hij hiervan kennis op het kantoor van de 
Gemeentebedrijven, van Hornstraat 27 te Boxtel.
De aangifte kan plaats hebben iedere Dinsdag en Vrijdag 
van 9 tot 12 uur. 
Het keurloon, zijnde f 3, - (drie gulden) voor een varken
en f 0,75 (vijf en zeventig cent) voor een schaap of geit,
moet bij aangifte worden voldaan.
Aangifte tot slachten moet tenminste acht dagen voor de 
datum van slachting geschieden. 

De Directeur van het Gemeenteslachthuis. 

Bevragen: Breukelsestraat 1 t 3 

Openbare Verkoping van 
Boerderij te Boxtel 

Notaris P. MERTENS te BOXTEL, 
zal aldaar, krachtens rechterlijk bevel, in Café H. v. ROOY, 
Baroniestraat, op DINSDAGEN 4 en 11 OCTOBER 1949, 
telkens nam. 5 uur 

PUBLIEK VERKOPEN: 
de boerderij van de Fam. v. d. Linden te Boxtel, Tongeren 
68, als: 
Koop 1. Landbouwerswoning Tongeren 68, met stal, schuur, 
bijgebouwen, erf, bouw- en weiland, kad, sectie I nrs, 1646, 
552 en 553 samen groot 1.74.10 hectaren. 
Koop 2, Weiland in Klein Vierde!, kad. sectie I nr. 532, groot 
63.70 aren, naast de percelen van v. Hal en Schoenmakers. 
Koop 3. Bouwland aldaar kad. sectie I nrs. 541 en 542, groot 
30.60 aren naast de perc. van v. d. Meijden. 
Koop 4. Bouwland aldaar kad. sectie I nr. 1930, groot 68 
aren, naast de perc, van Wed. v. Hal. 
Koop 5. Bouwland aldaar kad, sectie I nr. 1285 groot 24.93 
aren, naast de perc. van J. v. Hal. 
Koop 6. Massa van de kopen 1 tot en met 5, groot 3.61.33 
hectaren. 
Koop 7. Bouw- en weiland de Bankweide, kad. sectie H. 
nrs, 811, 812, 244, 273, 279, groot 2.78.91 hectaren, naast 
de perc. v. P. v. d. Meijden, J. v. Hogerwou en M. v. 
Oirschot. 
Koop 8. Massa van de kopen 1 t.e.m. 5 en 7, groot 6.40.24 
hectaren. 
Koop 9. Weiland in Uilenbroek, kad. sectie H nr. 106, groot 
2.69.90 hectaren, naast de percelen van v. Hogerwou, H. 
Dankers en v. d. Pol. 
Koop 10. Bouwland, Bankweide, kad, sectie H nrs, 775, 
776, 777, groot 66.55 aren, naast de perc. van H. Dankers 
en G. v. Esch. 
Koop 11. Beemd in Luissel, kad. sectie H nr. 463, groot 
71 aren, naast de perc. van Heesemans en Bekkers. 
Koop 12, Generale massa van de kopen 1 t.e.m. 5, 7, 9, 10,
11 groot 10 hectaren 47 aren 69 centiaren. 
De generale Massa is verpacht aan W. v. d. Linden voor 
f 600, - 's jaars tot de gebruikelijke tijdstippen in 1956. 
Pachten per Pinksteren 1950 voor kopers in verhouding tot 
de koopsommen. Lasten· voor kopers vanaf 1 Januari 1950. 
Betaling kooppenningen uiterlijk 11 Januari 1950. 
Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde notaris. 

GEVRAAGD 

JONGENS 

EN MEISJES 
bij de Fa. H. Jos. v. Susan te & Co. 

BOXTEL 

AANMELDING: DAGELIJKS 



2.James. 
EXPOSITIE 

De R.K.J.B. houdt Zondage.s. direct na de Hoogmiseen korte 
Wij nodigen U uit tot een bezoek aan onze Algemene Vergadering Besproken zal worden : Het o rgan iseren van een stalwedstrijd en de 
welke gehouden zal worderr ZATERDAG 
24 SEPTEMBER a.s. om 4 uur in onze 
toonzaal Stationstraat 38. 

a.s. to n e e l  avondHet bestuur rekent op de trouwe opkomst der leden 
Wij brengen een zéér geslaagde collectie 
HOEDEN in wol=, haarvilt en velours. 
Alles uit voorraad leverbaar. 

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 

ledenvergadering Onze expositie is voor iedereen te be= 
zichtigen, zonder enige verplichting. van de Rijvereniging 

,,ST. MARTINUS" 

's AVONDS OM 8 UUR bij C. VAN DE AKER 
Uw bezoek gaarne tegemoet ziende. 

Hoogachtend, 
Jo.Pi. !lliijs=o. d. P,candt Café "De Ketting" 
Stationstraat 38. Trouwe opkomst gewenst. 

w
·· .. I Zaterdag 24 Sept. n.m. 4-8 uur. 
!J zyd

n l Zondag 25 Sept. n.m. 12-2 uur, 4-8 uur. geopen : { Maa ndag 26 Sept. v.m. 9-12 uur, 2-8 uur. 

U ZIET ER LEUKER UIT MET 'N HO ED 

171-:ll/L .. ,,. 'S MORGENS BESTELD 
��tra, 'S AVONDS KLAAR. 

1 HORLOGE-REPARATIES I In aen week klaar 1
F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 HORLOGERIE • OPTIEK • GOUD EN ZILVER 
Le v era n cier v o o r  ALLE Ziek enfo ndsen 

OPENING Zaterdag 24 Sept. ALLEENVERKOOP 
open ik mijn voor 

RIJWIELZAAK 
BOXTEL EN OMST REKEN 

F. J. WITTEVEEN in het pand TONGERSESTRAAT 8 
en beveel mij aan voor levering van m er k
rlj wie Ie n, o nderde l e n  en alle voorkomende 
rijw iel r eparaties. 

Woninginrichting Boxtel. 
P. J. v. d. BONGAARDT 

Erkend Rijwielhandelaar en -R eparat eur. Accountantskantoor 
H. CuppenVOOR STERKE Bijkantoor Boxtel 

SCHOO_LSCHOENEN 

NAAR GEM E N

Prins Bernhardstraat 3'.l Telefoon 51'.l Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 
Stationstraat 14, Boxtel - Telefoon 296 Behandeling van Belastingzaken 

Wanneer U 'n FIJNE DROGE Sigaar of Sigar�t wilt roken 
Dan moet U bij BERT VAN DEN BRAAK kopen! 

Baroniestraat 7 3, Boxtel - Tel. 45 0 
Constante temperatuur 
in de winkel 

U plul{t 
het geld 
óóli niet 
van de boom! 

Als U het geld voor het plukken hebt, sla dit dan over. Zolang dat niet het geval is, vergelijk dan nevenstaande geldsparende prijzen met hetgeen 
U nu besteedt. Het loont de moeite, want kopen bij A. H. betekent voor iedere huisvrouw een steeds terugkerende,belangrijke besparing op haar huishoudgeld. Neemt een maand de proef en ..... . 
U wordt vaste klant 
bij Albert Heijn. 

. Huishoud· ll'l!lla_/[J H • Jam � uisbo ud·a • • • • p . Pot 4 Appelstr J Il] Ie soort p. p • 0 et Haverrno:�p • p. kilobJi{t • 31 et 

Vermicelli •• p. 500 gram. 
2i 

et 

Tafelrijst . : • p. 500 gram: 29 et 

M e:t,• moo; glanzen� p. 250 gram• 23 et a1zena et Speculaa� • • • p. Pak .. 
Amandels 

• • • p. 250 gra� • 17 et
Witte h Peculaas 'J 2c:0 

1 
• 42 et C age] . ' • .., gr. 55 e 

P 
hoc. liageJ p. fOO gram 25 t

T 
r�Iines . .. : p. 00 gram.' 26 ;t odetzeep p. 100 "ram 29 t Waspoed • • p. stuk 

O • 2 et er . 
2 

• • • • 0 Vrijdag z • p. pakk et E en •••rda en 29 ngelse t er g •••• afgehaald et Cara111e1 011ees P-150 ar�•n de winkel
G k 

s. • . . p 150 "' m. 25 ete ookte ,., • gram 25 "orst 100 r • et g am. 25 et

Ver""acht hem! 

J�'°'Douwe îgbe 
"� -:�?,�-���=:Ji,�. THEE 

Kon1t U ook! Naar de 
lnternätionale Poppententoonstelling 
in Casino te 's-Hertogenbosch van 24 September t/m 3 October. 

Hebt U al een lot? 
van de Grote Loterij ten bate van de Stichting 1940-45 

(Goedg. bil besl. v. d. Min. v. Just. dd. 24 Augustus 1949.) PRACHTIGE EN WAARDEVOLLE PRIJZEN. Prijs per Lot slechts 50 cent. Trekking 3 Oct. op deIntern. Poppententoonstelling. 
Loten verkrijgbaar bij: 6. v. d. MEIJOEN, Stationsplein 11, Boxtel. 

Enige 

nette meisjes 
kunnen geplaatst worden op de 

VERPAKKINGS"AFDELING 

van geneesmiddelen der 

N.V. Organon te Boxtel
Tev�ns nog enige schoonmaaksters 
voor de middag• en avonduren. 

Aanmelden is mogelijk dagelijks tussen 9 uur en 18 uur aan de fabriek Lennisheuvel 118. 

■--------■

1 Damesmantels! 1

1 1 , 'k 00 

1 in de grotere maten : 1 

1 44 • 46 • 48 • 50 1 
1 

1 

1 

Thans v o o r ra d i g in de 

kleuren: zwart 
bruin 
marine 

1 

1 

1 

1 Prijzen reeds vanaf f 59.
50

1 

1 

1 
F J W •1tteveen's 

Manufacturen &1 1 Confectiebedrijf Rechterstraat 18 Boxtel 
1 

1 
■--------■

Devaluatie Haringprijs! 
" Zure Haring van 12 1/2 op 10 et. p. stuk Dagelijks vers gebakken Bokking en Schelvis 

VOS, Stationstraat 44, Tel. 527 

Gemeente BOXTEL 

Bij de dienst voor gemeentewerken te Boxtel kan geplaatst worden een 
timmerman (vakman) Aanstelling geschiedt op arbeidsovereenkomst met kans op vaste aanstelling. Salarisgrenzen f 45,12- f 48, - per week, vermeerderd met een tijdelijke bijslag van f 1, - per week. Kindertoelage: voor ieder kind beneden 18 jaar f 2,90 per week, vermeerderd met een tijdelijke kindertoelage vanaf het 2e kind van f 0,25 per kind per week. Sollicitaties worden uitsluitend schriftelijk ingewacht bij de Burgemeester van Boxtel vóór 3 October 1949. 

Interessant , 
voor 'n kleine woning ■

Gothieke Huiskamer DRESSOIR (keuze uit 2 modellen) UITSCHUIFTAFEL 2 FAUTEUILS 4 STOELEN (bekleed met sterke epingle) COMPLEET 445.-

Gothieke Slaapkamer 
TOOG LEDIKANT 2 NACHTKASTJES LINNENKAST (3-deurs) TAFELTJE 2 STOELEN (bekleed naar keuze) COMPLEET 425.-

1. J. W�
Woninqüuid,.tütq, = .P,o..xtd,. 

:Jl.;Jl,. fandG.oawecs ! Degenen die originele of le nabouw 
Winterrogge, Wintertarwe, Wintergerst alsmede diverse soorten 
gekeurde pootaardappelen voor herfst leveri n g  wensen te bestellen, gelieven die spoedig aan mij of de bekende agenten op te gev1::n. 
P. P. Y, ZOGCHEL - Zaadhandel - Boxtel. 

vragen wij uw belangstelling VOOR ONZE 
Jongens- en Hsrenkleding 

Hierin zlJn wil gespecialiseerd KNOOPPAKJES, aardig model, prima kwaliteit stof, vanaf CULOTTE PAKJES in div. kwaliteiten, vanaf PLUSFOUR COSTUUMS in meerdere kwal. en kleur maten 5 tot 15, vanaf JONGENS JASJES, zuiver wol, zeer voordelig, vanaf HEREN REGENJASSEN Trenchcoat sportief model, vanaf TWEEDJASSEN EN DEMI'S pracht sortering, alle maten, vanaf 
Ook v oor 

17,90 

24,9f 

28,75 

22,50 

24,50 

49,75 

jongeheren costuums • 
met plusfour of lange pantalon 

slaagt u zeker bij 

�TATION&T�AAT43 

�*S°"'-' 
BOXTEL 

] 
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KATHOLIEK 

Hard werken .... 
meer produceren en sober leven 
Het Nederlandse volk heeft de devalu
atie nuchter opgenomen, terwijl het ge
geven perspectief van harder werken, 
meer produceren en sober leven weinio
indruk heeft gemaakt. 

0 

Gaan we op de elementen van dat pers
pectief in, dan mag afgevraagd worden 
wat de bedoeling van het commentaar 
op de devaluatie is, of liever tot wie het 
vermaan oftewel de waarschuwing is 
gericht. 
Wie moet harder werken, meer produ
ceren, sober(der) leven? 
In welk opzicht? 
Wat moet worden verstaan onder so
ber(der) leven? 
Staren we toch niet uitsluitend in de 
richting van de handen die vuile arbeid 
doen, de producten het aanzien geven 
of de productie leiden. 
Harder werken· moeten op de eerste 
plaats zij, die overtuigd zijn dat daarvan 
heil te verwachten is onder de opgeroe
pen nieuwe omstandigheden. Zij vooral 
moeten tonen, dat de drie factoren voor 
het zogenaamde toekomstig volkswelzijn 
een begrip vormen dat iedereen moet 
bezielen, ongeacht of de te verrichten 
arbeid van direct producerende aard is 
of buiten de productie om verricht 
wordt .. 
Onder hard 'werken mao- ook verstaan 
worden zich minder comfurt veroorloven 
in z'n werkkring, voor zover met meer 
lichamelijke inspanning geld bespaard 
kan worden, dat gemeenschappelijk bij
eengebracht moet worden. 
Dan wordt meteen de soberheid be
tracht. 
Als van bovenaf, ongeacht of het instel
lingen, organisaties of openbare licha
men betreft, een goed voorbeeld wordt 
gegeven met meer. persoonlijke inspan-

De Philips Wondertuin 
te Boxtel 

OPBRENGST GEHEEL TEN BATE 
VAN DE 

ST. VINCENTIUSVERENJGING. 

ZATERDAGAVOND 
HOOG BEZOEK: DE KEIST AMPER. 

Velen zullen zich hebben afgevraagd 
w_at wel de bedoeling is van de tent,
die vlak voor het Gemeentehuis op de 
Markt, werd opgesteld. 
Vele veronderstellingen werden geuit, 
doch alleen de volgende is juist. 
In het kader der feestelijkheden ter ge
legenheid van de viering van het 100-
jarig bestaan der St. Vincentius-vereni
gîng te Boxtel, werd, dank zij de wel
willende medewerking van de N.V. 
Philips, de beschikking verkregen over 
de "Philips Wondertuin". 
Deze "Wondertuin" heeft reeds in ver
scheidene grote steden in binnen- en 
buitenland duizenden bezoekers getrok
ken. Het is dan ook voor Boxtel wel 
een zeer bijzondere gebeurtenis over 
deze wondertuin, die thans rechtstreeks 
van Weenen komt, voor enige dagen te 
kunnen beschikken. 
Niemand zal willen verzuimen van deze 
gelegenheid, om de tuin in eigen ge
meente te kunnen bezichtigen, gebruik 
te maken, de omstandigheid, dat de op
brengst geh�el ten bate zal zijn van de 
feestvierende St. Vincentius-vereriiging 
zal een aansporing temeer zijn. 
Men bezorgt zichzelf bij een bezoek 
e�ige genoeglijke ogenblikken en de St. 
Vmcentius-vereniging een welkome bij
drage. 
De Philips-wondertuin is Donderdag 29 
September geopend en zal Vrijdag, 
2:�terdag en Zondag nog te bezichtigen 

_ z11n gedurende de tijden hierna aange
geven. 
Vrijdag, des voormiddags (gedurende de 
Markt) van 10 tot 12 uur en des na
middags van 19 tot 23 uur;

Zaterdag, van 19 tot 23 uur en op Zon
dag, van des v.m. 11.30 uur tot des 
n.m. 14 uur en verder van 16 tot 23 uur.
Zaterdagavond zal de wondertuin met 
hoog bezoek (hoog in de letterlijke zin 
van het woord) vei:._eerd worden. 
Het ligt nl. in de bedoeling van ,,Jas", 
"De Boxtelse Keistamper" om op die 
avond een wandeling te maken door een 
gedeelte der gemeente en tot slot een 
blik te werpen door het dak van de 
"Wondertuin". 
Wij vertrouwen, dat zeer velen deze 
unieke gelegenheid zullen benutten en 
de "Wondertuin" zullen bezoeken, mede 
tot steun aan de jubilerende St. Vincen
tius-vereniging. 

Een film van formaat 
Met een bijzondere bedoeling wijken wij 
deze keer af van ons standpunt inzake
voorbeschouwmgen omtrent te draaien 
films, meer nog, wij hebben met het 
schrijven van onderstaande zelfs de be
doeling, deze keer onze lezers aan te 
sporen om te gaan zien wat aanstaan
de Woensdag in het Jeugdhuis en Vrij-

, 
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ning en dàarmee gepaard gaande verso
bering, dan zal de eventuele hardheid 
van de komende tijd als een nivellering 
veel minder hard aandoen. 
En dan: meer produceren. 
Het lijkt ons vanzelfsprekend dat zij; 
die de productiemogelijkheden als het 
ware in de hand hebben, deze ten volle 
zullen uitnutten. Evenwel, voor zover 
het een wenselijkheid is, zal voor de 
realisering daarvan een ambiërende 
samenwerking nodig zijn tussen de vrije 
onderneming en de overheid. Daarover 
worden in hogere regionen de laatste 
jaren al meerdere harde nootjes ge
kraakt. 
Wat betreft het sober leven, dit raakt 
iedereen en elk mens kan het. Het is 
een kwestie van wil. Wie gewoon is 
sober te leven kan het zo nodig nog 
soberder. Onder alle groepen der bevol
�ing kan versoberd worden, bij de ene 
m de vorm van verstandelijke bezuini
ging, bij de andere door voorkoming van 
verkwisting of vermijding van overdaad. 
De verwezenlijking van versobering lio-t 
in de macht van de gezamenlijke i;
spanning. 
Het volk moet minder beïnvloed worden 
tot het doen van onnutte of minder 
noodzakelijke uitgaven. En dan hebben 
wij op het oog uitgaven, die buiten de 
sector der utiliteitsproductie liggen, 
want naast alle wenselijkheid inzake ver
sobering mag de werkgelegenheid voor 
ons volk toch niet verminderen integen
deel, die zal nog moeten vern{eerderen. 
Als de levensomstandigheden moeilijker 
worden voor ons volk, dan moeten allen 
in de weer zijn om ze het hoofd te bie
den, geen enkele groep der bevolking, 
welke instantie, instelling of organisatie 
ook mag nalaten in een of andere vorm 
te offeren op het altaar der nationale 
armoede. 
Het worde begrepen! 

dag in de Ark zal worden geprojec
teerd, 
De film De Maraboet van Hoggar geeft 
de toeschouwer een fantastisch reëele 
levensroman mede te doorleven. 
Het mag een tegenstelling schijnen, 
doch, menselijk gezien, is geen andere 
norm aan te geven voor de uitbeelding 
van het leven van een Franse edelmaT' 
die, opgenomen in de onbezorgde sfee-� 
van de wereldstad Parijs, en beschik
kende over ruime financiën zich uit
leeft wr:der scrupeles. Zo z�lfs, dat hij 
zijn militaire carrière opoffert voor een 
ongeoorloofde liefdesverhouding. 
Hartstocht en koppigheid overheersten 
de man van mtelligentie. Hij trok zich 
terug uit het Afrikaanse garnizoen en 
vestigde zich in Frankrijk. 
Als na verloop van tijd echter het regi

. ment, waarbij Charles de Foucauld offi
cier is geweest, wordt opgecomman
deerd voor een militaire actie teoen in
landse opstandelingen, dan stelt 

0

hij de 
vrouw ter zijde en vraagt weer opgeno
men te worden in het leger, en als hij 
dan onder zijn vroegere kameraden 
komt, openbaart de losbol van voorheen 
zich als een geheel ander mens bereid 
iedere opdracht te vervullen uit 1

een on
bestemde drang naar het verrichten van 
grote daden. 
Zó onbestemd was die drang, dat hij 
voor de tweede maal ontslag neemt uit 
de militaire dienst en zich nu in een on
berekenbaar avontuur gaat storteri uit 
pure vaderlandsliefde. 
De film laat hem dan zien op zijn ont
dekkingsreis door het grote geheimzin
nige Marokko, destijds nog een door de 
Europese mogendheden begeerd kolo
niaal bezit. 
Onbevreesd voor de levensgevaarlijke 
situaties en geheel bevangen door 
heroïsche hartstocht, wordt deze explo
ratie van het geheimzinnige land voor 
Charles het begin van een roemvolle 
carrière, die hij evenwel versmaadt. 
Een geheimzinnige macht beheerst hem. 
Hij weet zich _beroemd door geheel 
Frankrijk en Europa, en toch keert hij 
zich af en wil in de oneindigheid van 
het geheimzinnige Afrika bevrediging 
trachten te vinden voor de onrust die 
hem kwelt. 
Charles de Foucauld zal de rust vinden 
die hij zoekt, maar hoe? Dat moet gij 
maar gaan zien, want het bestek van een 
voorbeschouwing is te beperkt om er 
over uit te weiden ..... . 

CORRESPONDENTIE. 

Aan P. H. v. H. P.: Daar onze recen
sent in dit nummer reeds zijn indruk
ken over de muziekuitvoering van j.l. 
Maandag weergeeft, vonden wij het 
beter Uw ingezonden stuk niet te 
,plaatsen. 
�esgewenst zullen wij de opmerkingen, 
die koor en orkest raken - met inacht
neming van de anonymiteit natuurlijk -
ter kennis brengen van de betrokken 
directeuren.· Uw aanmerkingen op het 
gedrag van het publiek zullen wij bij 
gelegenheid in algemene zin eens onder 

• de aandacht van onze lezers brengen.
Red. 

Plaatselijk Nieuws 
CONCERT 
FANFARE "ST, LAMBERTUS". 
Al is het fanfare "St. Lambertus" te 
Gemonde gedurende lange termijn niet 
mogelijk geweest concert te geven op de 
kiosk te Boxtel, op Zondag 2 October 
a.s. zal fanfare "St. Lambertus", onder
leiding van Directeur de heer J. v. d. 
Braak, weer een avondconcert verzor
gen voor Boxtels ingezetenen, 

TERUG UIT DE MISSIE. 
Onze plaatsgenoot de WelEerw. Pater 
G. Raaymakers W.P. is gisteren na een
to-jarige missie-arbeid in "hartje-Afrika"
weer in de familiekring terug gekeerd.
Het spontane ,,welkom thuis" zal wel
niet van de lucht zijn geweest. Wij slui
ten er ons alsnog gaarne bij aan.

HERLEVEND BOXTEL. 

Maandag 17 October zal het nieuwe 
seizoen geopend worden met een caba
ret-avond, welke wederom verzorgd zal 
worden door Wim Sonneveld c.s. 
Over het verdere gedeelte van het pro
gramma (twee toneelavonden) zijn nog 
onderhandelingen gaande. 

AUTOBOTSING. 

Op de Bosscheweg, ter hoogte van de 
Halse Barrier, reed Dinsdagavond om
streeks half 8 een luxe auto in volle 
vaart achter op een langzaam rijdende 
vrachtwagen, met het gevolg, dat de 
luxe auto ernstige averij opliep. Doordat 
het voorste gedeelte geheel in elkaar ge
drukt werd, raakten de twee inzitten
den ('n man en 'n vrouw) zo ernstig 
gewond, dat zij per ziekenauto naar het 
ziekenhuis te Eindhoven moesten wor
den overgebracht. Hun toestand is ech
ter niet levensgevaarlijk. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

De leden van de Heemkundige Studie
kring en verdere belangstellenden wor
den eraan herinnerd, dat Woensdag 28 
September het winterprogramma ge
opend zal worden met een causerie over 
plaatsnamen en 1nm betekenis, te hou
den door de toponymist, de heer Spren
ger de Rover. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 

Er zijn weer enige jqngens naar Indië 
vertrokken. Ouders wilt U gauw hun 
adressen bij ons op komen geven, dan 
krijgen binnenkort ook zij hun pakjes 
toegezonden. Waar U deze adressen op 
kunt geven? 
Heel eenvoudig. U stopt het in 'n enve
loppe bij de Pastorie in de bus, of U
gaat naar de Heer Ed. Bevers op het Ge
meentehuis. Die geeft U ook gaarne in
lichtingen over een en ander.
Hebt U ons al een foto gegeven van Uw 
Indiëganger? Heeft hij al een plaatsje 
achter in de kerk bij Onze Lieve Vrouw? 
Niet? Doe het dan vandaag nog. Iedere 
jongen heeft recht op een plaatsje dicht 
bij zijn Hemelse Moeder. De Uwe ook! 
Foto's bezorgen op de Pastorie bij de 
Adviseur van Katholiek Thuisfront, Pa
ter Leonardus in 't Zandt. 

Ons geldkistje is bijna leeg. 
Ik snak naar de gelegenheid om de 
vrienden van 't Thuisfront te overtuigen 
van een nuchtere werkelijkheid: ,,Ons 
geldkistje is bijna leeg". 
Stelt U die nieuwe Adviseur van Ka
tholiek Thuisfront St. Petrus niet voo.r 
als een man met lange, pezige vingers, 
die in 't holle van de nacht zijn geld 
telt en hertelt, en wiens ogen schitteren, 
omdat hij zoveel goud ziet fonkelen • 
voor z'n gloeiende ogen!! 

,,Boxtels K wartierke'' 
Over toppunten gesproken! 
Da's -nou toch wel een toppunt van bru
taliteit, niet? Vorige week een artikel 
schrijven van heb-ik-jou-daar (gewoon
weg een affront voor heel de vrouwen
wereld!), en vand3ia'g ;weer met een 
poeslief gezicht bij je binnen stappen. 
Net of er geen vuiltje_ aan de lucht is. 
Net of meneer van de prins geen kwaad 
weet. Man, ga weg. 'k Zie je nog niet 
meer staan ...... ! 
Goed, juffrouw. Dan ga 'k er maar 
efkes bij zitten, hè? Mag ;wel zeker? 
Toe, kijk nou niet zo lelijk. Schiet je 
daar nou mee op? Vat liever zelf ook 
'ne stoel. Dan kunnen we nog eens rus
tig verder praten over dat-van-de-vorige 
week. 
Inderdaad heeft het laatste "K�artierke" 
nogal wat stof doen opwaaien. Aardig 
wat gemoederen in beroering gebracht. 
Hier en daar zelfs een beetje kwaad 
bloed gezet. 
Sommige dames, tot nu toe enthousiaste 
lezeressen van "Boxtel Kwartierke", 
waren plotseling van mening dat als-het
zó( !) gaat, "Boxtels Kwartierke" maar 
beter deed te verdwijnen. Hou er maar 
mee op, Boxtels, Krantje, anders verlies 
je nog abonné's ! Nou, en toen-ie dát 
hoorde, hè, toen heeft-ie zich eens lek
ker in de handen zitten wrijven. Heus 
geen leedvermaak hoor. Alleen maar lol. 
Pure pret! Want kijk, een schutter is
ie niet. En een goed schutter helemaal 
niet: Maar zó'n reactie is toch wel het 
klinkklaar bewijs, dat-ie dit keer midden 
in de roos zat. 
Nee, geef mij dan maar die andere 
jongedame. Negentien. Die bleef ten
minste kalm. Toen haar Moeder, vroeg: 
"Wat denk jij er van?, toen zei ze al
leen maar: die vent is gek!" 
Bravo, zus! Zó mag ik het horen! Groot 
gelijk! Háááá, dat de vrouwen van jouw 
kaliber naar voren treden. Want die 
hebben we nodig. Die verstaan de kunst 
om problemen tot klaarheid te brengen! 
"Die vent is gek ...... " dan ben je overal 
van af en de zaak is meteen opgelost. 
Vind je zelf ook niet? Alleen is het jam
mer, dat je de vorige week zelf nog zei: 
,,Kinderen en dwazen spreken de waar
heid". Maar ja, toen ging het óver een 
ánder ..... . 
Verreweg de meesten waren het met 
voorgaand "Kwartierke" eens. Althans 
wat de diepe ondergrond betreft. Heel 
hun wezen en heel hun gevoel zegt hun, 
dat de vrouw in menig opzicht "anders" 
moet zijn dan de man. Dat de mentali
teit van de échte vrouw anders is dan 
die van de man. 
Juist, dáár gaat het om. Om de menta
liteit! 
Mentaliteit, d.w.z. hoe je over iets 
denkt. Hoe je iets bekijkt. Hoe je ergens 
tegenaan ziet. Hoe je iets opvat. Nu is 
het een feit, dat de mentaliteit van een 
mens zich naar buiten openbaart. In z'n 
praten, in z'n omgang met de mensen, 
in z'n manier van ontspanning, in z'n 
kleding. Kortom, in heel z'n doen en 
laten, Als je iemand hoort praten, ziet 
hoe hii of zii zich kleedt, hoe ze met 

elkaar omgaan, hoe ze ontspanning zoe
ken, dan ontdek je daarin de mentali
teit van die mens. 
Degelijke mentaliteit... degelijke mens! 
Mentaliteit-van-niks... mens-van-niks! 
Bent u het tot zover met mij eens, 
lees dan rustig verder. Voel je, dat je 
kwaad wordt, vouw dan de krant dicht 
en drink je koffie leeg. 
Er zijn vandaag aan de dag veel mensen 
van niks, Zijn die in-de-grond stuk voor 
stuk verkeerd? Goddank niet! Velen 
van hen zijn in hun hart helemaal niet 
verkeerd. Alleen: ze vergissen zich. Ze 
hebben iets niet goed begrepen. 
Kijk, tegenwoordig gaat er onder ons 
Katholieken een slagzin. 'Het is om zo te 
zeggen een strijdkreet: ,,Wij Katholieken 
moeten de wereld veroveren". 
Prachtig! En me dunkt, daar kan nie
mand van ons iets tegen hebben. Een 
Katholiek is van huis uit wereld-vero
veraar. 
De eerste christenen zijn er al mee be
gonnen. Destijds hebben ze heel de Ro
meinse heidense wereld veroverd. Hoe? 
Door naar die wereld toe te gaan? Door 
overal aan mee te doen? Door net te 
doen en net te leven als die anderen ... ? 
Helemaal niet! Die eerste christenen 
hebben zich hecht aanéén gesloten. 
Stuk voor stuk hebben ze vastgehouden 
aan hun eigen Roomse opvattingen. Tot 
in de kleinste dingetjes toe hebben ze 
konsekwent geleefd en gehandeld over
eenkomstig hun Rooms geloof en hun 
Katholieke princiepen. En juist omdat 
.o:e hecht aanéén gesloten waren vorm
den zij een Macht. Ging er een aan
trekkingskracht van hen uit. Die eerste 
christenen zijn niet naar de- wereld toe-
6egaan, maar zij hebben die wereld 
naar zich toe getrokken. Zie u dat goed? 
Velen van ons doen precies andersom. 
Zij menen, wij moeten de wereld ver
overen, dus moeten wij naar de wereld 
toegaan. Fout! Wij moeten ons van die 
wereld (ik bedoel van het verkéérde in 
de wereld) terugtrekken. DISTAN
CIEREN noemen ze dat. 
En als wij dan stuk voor stuk over
tuigde Katholieken zijn en tot in het 
kleinste onderdeeltje leven volgens onze_ 
Roomse princiepen, dan zullen óók wij 
de wereld rondom ons heen naar ons 
toetrekken. Want dan zal er ook van 
ons een kracht uitgaan waaraan niets en 
niemand kan weerstaan! 
Wij moeten de film veroveren. Prachtig! 
Maar "hoe"? Door alle mogelijke films 
te gaan zien? Nee, maar door ons van 
sommige (helaas heelveel) films te dis- • 
tanciëren! 
Wij moeten de danszaal veroveren. 
Prachtig! Maar "hoe"? Door alle moge
lijke dancings te bezoeken? Door alle 
mogelijke dansen aan te leren en mee 
te dansen? 
Nee, maar door ons van heelveel dan
sen te distanciëren ! 

- Wij moeten de mode veroveren. Prach
tig. Maar "hoe"? Door ons te kleden 
net als die anderen? Nee, maar door 
ons van heelveel modes te distantiëren! 
Wij Katholieken moeten de rechten van 

OMGEVING 

Hij is geen aanhanger van de Geld-Lita-
nie: Goud, verhoor ons 

·Goud en Zilver, kom tot ons en
Groot lot, ontferm U over ons. 

De bedoeling is eenvoudig deze: steunt 
het Katholiek Thuisfront met woord en 
vooral met de daad. Overal en te allen 
tijde, wanneer er een beroep op Uw 
goed hart wordt gedaan. 
Altijd maar geld!!!! zuchten de mensen! 
Mogelijk, maar .. .... zonder geid komt er 
van geen enkel goed werk iets terecht. 
Altijd blijft 't waar dat het beter is te 
kunnen geven, dan te moeten ontvangen. 
Houden wij van onze jongens in Indië?? 
Ja?? Goed, de Liefde geeft gaarne en 
wanneer ze niet meer kan geven, dan 
droomt ze nog van alle mogelijke ge
schenken en giften. Dat ligt nu eenmaal 
in de aard van de Liefde. 

Adv. Kath. Thuisfront St. Petrus 
Pater Leonardus in 't Zandt. 

-o-

j.l. Zondag werd op het O.D.C.-terrein 
gecollecteerd voor Katholiek Thuisfront. 
De totale opbrengst was f 24,79. Milde 
gevers onze hartelijke dank! Aan het 
bestuur van R.K.S.V. OD.C. en bestuur 
van R.K.S.V. ,,Boxtel" onze hartelijke 
dank voor de spontane medewerking. 

-o-
Aanstaande Zondag zal aan de kerk de 
maandelijkse collecte gehouden worden 
voor Kath. Thuisfront. 
LENNISHEUVEL. 

Opgehaald bij de bruiloft van W. v. d. 
Bol-v. Dooremal_en voor Kath. Thuis
front f 3,50. 
Behalve het gecollecteerde voor de mis
sie brachten de bruiloftsgasten bij W. 
Meulendijk-Bosch ook nog f 5,85 bijeen 
voor Katholiek Thuisfront Lennisheuvel. 
GESLAAGD. 

Mejuffrouw Margriet v. Oerle slaagde 
te 's Gravenhage als Logopaediste 
(spraaklerares). Geslaagde proficiat. 

de vrouw verdedigen en opkomen voor 
de waardigheid van het meisje en van 
de vrouw. Prachtig! 't Is allemaal goed 
bedoeld, maar de manier waarop het 
gebeurt is vaak glad verkeerd. Want wij 
zitten te kijken hoe die anderen het 
doen. En dan doen wij het precies na. 
Wij doen maar mee!! Wij gaan naar 
films waar iedereen naar toe gaat. Wij 
dansen te pas en te onpas. En wat de 
"netheid", de eerbaarheid van die of 
die dans betreft nemen wij het niet zo 
nauw. Die anderen doen het immers ook. 
En wij doen mee. "Veroveren" heet 
dat . .- .... ! 
Resultaat? Meer en meer vloeit het le
ven van ons Katholieken en van de 
mensen-zonder-geloof in elkaar over. 
Wij trekken hun niet aan, maar worden 
zelf door die anderen verzwolgen. 
Bij wie de schuld? Bij ons. Onze echte 
Roomse mentaliteit is zoek. Daarom zijn 
er onder ons heelveel mensen van niks. 
Langzamerhand hebben wij een mentali
teit gekregen van: "in zich is het toch 
zo erg niet". En: ,, wat steekt daar nou 
voor kwaad in"? We zijn te veel ver-; 
standsmens geworden. En te weinig ge
voelsmens. Het echte Roomse-gevoel is 
bij velen zoek. 
Natuurlijk, je hebt gelijk. ,,In zich" is 
het geen kwaad als je bijvoorbeeld knie
kousen draagt. Dat heeft ook nooit ie
mand beweerd. Maar bij die zuiver ver
standelijke redenering: als je kniekousen 
draagt, doe je geen kwaad, werd het 
,,gevoel" uitgeschakeld. Gevolg? Knie-' 
kousen werden skisokjes. Skisokjes wer
den blote benen. Korte rokken werden 
"te" korte rokken. En "te" korte rokken 
werden sportbroekjes. En zo ga je maar 
door. Het begint allemaal heel onschul
dig. In het begin had je warempel nog 
gelijk óók. Er stak geen kwaad in. Je 
deed er geen zonde mee. Maar het uit
eindelijke resultaat? De vrouw heeft 
zich verlaagd. 
Precies hetzelfde voor het roken en voor 
het drinken. Een meisje dat een borrel 
drinkt, doet heus geen zonde. Je mag 
uest eens "wat" drinken. En advocaatje 
of wat dan ook. Maar doe het "bij ge
legenheid". Gaat geen "drank" zitten 
drinken op terrassen van café's, bij open
bare vermakelijkheden. Laat het iets 
blijven voor feestjes. En doe het op een 
echt vrouwelijke manier en met vrou
welijke takt. Dan zal er niemand aanstoot 
aan nemen. En jij blijft, die je bent. 
En dan het roken. Ook hier kun je zeg
gen: ,,In zich" zit er toch geen kwaad 
in? Gelijk heb je. En niemand zal jou 
kwalijk nemen, als jij ook-wel-eens(!) 
een cigaretje rookt. Maar doe het bij 
extra gelegenheden. En dan nog: doe 
het met mate, op een vrouwelijke ma
nier en met vrouwelijke takt. Gaat nooit 
lopen roken op straat. Gaat nooit roken 
in de trein, op terrassen van café's of 
in de foyer van de Ark. Ik weet wel, 

_ je "verstand" zegt ,,'n zich" is het geen 
kwaad. Maar laat ook je "gevoel" een 
woordje mee spreken. Doe je echt v.rou
welijk gevoel geen geweld aan. Want 
dan gebeurt straks met jou wat er helaas 
al met zovele meisjes en vrouwen is ge
beurd: zij hebben zich verlaagd. En als 
de vrouw valt, trekt zij de mensheid met 
zich mee. 

P. Venantius Verweerde A.A.
Missiehuis St. Theresia.



Geheime drukkerijen draaien l 

_
Heeft Rusland bij de valsmunterij de hand in 't spel? 
Sinds de uitvinding van het gemakke
lijke ruilmiddel "geld" (welke wordt toe
geschreven aan de Egyptenaren en on
geveer gelijktijdig door de Chinezen 
werd toegepast) hebben duistere figuren 
zich er op toegelegd om munten en na
derhand ook bankbiljetten te vervaardi
gen. De grote drijfveer van deze falsifi
caties was immer om op een gemakke
lijke wijze geld te verdienen. De gevol
gen nl. dat eerlijke mensen als slacht 
o�fer moesten fungeren, werden daarbij
met geteld. Dat ook de staat, welke zich
met de uitgifte van munten en papier
geld bezig houdt, er door in financiële
moeilijkheden wordt gebracht is een
aspect dat wel bekend was, doch tot de
laatste oorlog niet als hoofdmotief heeft
gegolden.
D!t laa�ste is voor de Duitse oorlogs
leiders m 1942 aanleiding geweest om 
een "officiële" valse munterij in te rich
ten. Het concentratiekamp Sachsenhau
se-Oraniënburg was de plaats van ves
tiging, terwijl de deskundioen werden 
gerequireerd uit gevangene;, die uit be
zette landen naar Duitsland werden ge
sleept. 
Dit illustere voorbeeld schijnt navolging 
te hebben gevonden. Volgens berichten 
uit Berlijn wordt thans onder Russische 
leiding vals geld over Europa uitgestort 
dat gefabriceerd wordt door de vakkun'. 
dige falsificators, die in Duitsland wer
den bevrijd en deels in Russische han
den kwamen. 

ONTDEKKINGEN. 
Van 1949 af wordt Europa met vals geld 
overstroomd. Van de grote voorraden 
ponden, dollar_s, Zwitserse en Belgische 
francs, welke m Oraniënburg zijn ver
vaar�ig_d, werd weliswaar een, groot deel 
vern1et1gd, doch ettelijke millioenen gul
dens aan bankbiljetten zijn nog zoek. 
Wel werden telkens kleine partijtjes 
achterhaald, want specialisten uit alle 
landen zochten naar en vonden fouten 
in de Duitse falsificaties en van tijd tot 
tijd liepen de uitgevers van dit namaak
geld in de val. In December 1948 werd 
in Denemarken een complot opgerold 
enkele weken later in België, een jaa; 
tevoren in Italië 
In Engeland na� men direct reeds de 
rigoreuse maatregel om alle pondbiljet
ten on·geldig te verklaren en door nieu
we te vervangen. E·en Nederlands ex
gevangene van Oraniënburg had name- . 
lijk direct na zijn bevrijding de falsifi
catie-centrale te 's-Gravenhage ingelicht 
en deze waarschuwde na onderzoek de 
Brits_e autoriteiten, Tien millioen pond 
sterling was ech:er reeds in circulatie 
gekomen, terwijl van de vernietigde 
voorraden (190 millioen pond!) ook nog 
een klein deel door Amerikaanse solda
ten werd "gered" en uitgegeven in ver
lofcentra als Brussel en Parijs. 

Ondertussen werden in Frankrijk nieu
we "dollarfabrieken" ingericht. Ze wer
den gevestigd in Aiquille en Cabries, 
twee voorsteden van Marseille. Beide 
drukkerijen waren uitgerust met ultra" 
moderne machines terwijl de bende 
welke het 11bedrijf" exploiteerde, een 

EERVOLLE PROMOTIE. 
De Ingenieur, Hoofd van de Technische 
Dienst van het Waterschap "Het 
?troomgebied van de Dommel" is, met 
mgang van 1 November 1949, benoemd 
tot. Hoofdingenieur van de Provinciale 
Waterstaat in Gelderland te Arnhem. 
Wij wensen Baron van Hövell van We
zeveld en Westerflier volgaarne profi
ciat met deze zo eervolle promotie en 
hopen dat het hem en zijn gezin in Gel
.derland wel moge gaan. 

FORTUINLIJK. 
In de loterij, die bij gelegenheid van de 
Internationale Landbouwtentoonstelling 
te Eindhoven gehouden is, werd onze 
plaatsgenoot H. Smits, Bosscheweg 119, 
de gelukkige winnaar van een premie
paard. 

R. K. J. B. 
De algemene landbouwwintercursus be
gint Maandag 3 October om half 7 in 
de St. Aloysiusschool, Mijlstraat 7. Jon
ge boeren die met goed gevolg een voor
bereidende cursus hebben afgewerkt, of 
minstens 20 jaar zijn, kunnen aan deze 
cursus deelnemen. Puntenlijst van de 
voorbereidende cursus op de eerste les 
meebrengen. 
De cursus landbouwbedrijfsleer vangt 
aan op Dinsdag 4 October om half 8 
in de St. Paulusschool in de Nieuw
straat. Hieraan kunnen deelnemen al die 
in 't bezit zijn van een diploma land
of tuinbouwwintercursus, of diploma 
lagere landbouwschool, of de leeftijd van 
21 jaar hebben bereikt. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Voor de missie is op de bruiloft van W. 
Meulendijk-Bosch te Lennisheuvel opge
haald een bedrag van f 7,53. 
Op de bruiloft van W. v. d. Bol-v. Do
remalen werd f 3,50 opg�aald voor de 
missie. Wie volgt? 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 20 tot en met 26 September 1949. 
ONDERTROUWD: Marinus F. W. 
Kooien en Henrica van Schaaijk - Cor
nelis van 't Hoenderdaal en Johanna 
Wijntje. 
OVERLEDEN: Phelemina Rijnen, oud 
70 jaren, weduwe van J. J. Vermulst -
Marinus J. .van de Sande, oud 47 jaren. 

ESCH. 
Sociale cursus voor R.K.J.B. en R.K.B. 
Binnenkort zal er een sociale cursus ge
geven worden voor de leden van de 
Jonge Boerenstand. Ook leden van de 
R.K. Boerenbond kunnen bij deze cursus 
aansluiten. Men gelieve zich hiervoor 

. spoedig op te geven bij de secretaris van 
de Jonge Boerenstand, Jan Schoones. 

compleet wapenarsenaal bezat om zich 
tegen de politie te beschermen. 
Toch was de Franse recherche de heren 
te slim af. In September 1947 kwam de 
zaak aan het licht door de arrestatie 
van een der bendeleden, Marcel Vorgez, 
die te Parijs werd aangehouden met 2000 
valse dollars op zak. En passant bleek 
de bende ook nog de hand te hebben in 
een dubbele moordzaak, diefstal van 
effecten ter waarde van 22 millioen 
francs en de uitgifte van valse aandelen 
der Suez-kanaalmaatschappij. 
Marseille schijnt overigens veel aantrek
kingskracht op valse munters uit te 
oefenen, Kort geleden werd in een boer
derij, in de nabijheid van deze haven
stad een voorraad valse dollars ter 
waarde van bijna 600 millioen gulden 
aangetroffen. Meer dan een jaar lang 
hadden de persen in deze geheime druk
kerij gedraaid. Voor millioenen guldens 
aan valse biljetten zijn reeds over 
Europa uitgestrooid. 
Vooral de laatste ontdekking in Mar
seille en het wijd vertakte distributie
apparaat dat zich - zoals reeds is vast
gesteld - over bijna de gehele wereld 
uitstrekt, doen vermoeden, dat deze ge
schiedenis een politieke achtergrond 
heeft. Reeds in de zomer van vorig jaar 
verkregen de geallieerde geheime dien
sten inlichtingen, welke wezen op een 
groot Russisch plan om de Westerse 
enonomie te ondermijnen. In Berlijn en 
op enkele plaatsen achter het IJzeren 
Gordijn zouden nieuwe drukkerijen zijn 
ingericht, waar vele specialisten uit het 
kamp 0raniënburg hun werkzaamheden 
gedwongen moeten voortzetten. De 
grote hoeveelheid valse westmarken, die 
dit voorjaar o.m, in Beieren circuleer
den, zouden hiervan afkomstig zijn. 
Instructies van de Kominform wezen er 
enige tijd tevoren op, dat uitgifte van 
vals geld een der meest effectieve me
thodes was om het openbare leven te 
ontwrichten. 
Het Russische plan voor de uitgifte van 
vals geld zou een tweeledig doel heb
ben: 1. Afbraak van het economisch 
herstel in Europa en 2. Financiering van 
eigen propaganda- en spionnage-appa
raat. 
De inlichtingen, welke in 1948 werden 
verkregen, wezen op uitvoering van dit 
plan in de loop van 1949 . ... 

ALLEEN ZWEDEN. 
Vast staat, dat nog nimmer zoveel vals 
bankpapier in omloop was als thans het 
geval is. Een groot deel is alleen voor 
specialisten herkenbaar en wordt overi
gens normaal geaccepteerd. Alleen in 
Zweden heeft men er geen last van. 
Daar gebruikt men papier, dat volgens 
een geheim procedé wordt vervaardigd, 
terwijl het fabrieksgeheim aan slechts 
weinige arbeiders bekend is. Iedere po
ging tot namaak faalt zo jammerlijk, dat 
geen valse munter er ook maar aan be
gint. Ook in Himmlers fabriek zag men 
er geen kans toe. Misschien zijn de Rus
sen vindingrijker? Als men hen geloven 
mag, zijn ze tot heel wat in staat .... 

* Mensen, die het weten kunnen, deel
den ons mee, dat handboogschutterij 
,,Amicitia" in de Nieuwstraat werd op
gericht toen Mieke Hazenberg en heure 
man daar café dreven. Eerst later zou
den Van Hiske en Van Breugel achter 
de tapkast hebben gestaan. * Dans
liefhebbers delen wij mede, dat de tent 
op de Markt daar niet voor hun gerief 
is geplaatst, doch bij gelegenheid· 
van het 100-jarig bestaan der St. Vin
centiusvereniging een bloemenshow zal 
herbergen. * Pech hè? Neen dan zijn 
de bewoners van het goede oude 
R o z e m a r ij n straatje er beter aan 
toe. Daar komt een nieuwe bestrating. 
En als voor uitgang nr. 2 worden de 
stoepjes nu trottoirs * In de Nieuw
straat heeft een lelijk huis-in-puin 
moeten zwichten voor de schoonheid 
van het St. Paulus Jeugdhuis. Het wordt 
nu - voor zover dat door de school
jeugd nog niet gedaan was - gesloopt. 
11Bravo !" * En nu eerst nog even een 
gratis advertentie: ,,Baby-sitters gevraagd 
voor moeders, die 's Zondags naar het 
voetballen moeten gaan kijken".: Menen 
te moeten althans. Zouden we eerst de 
moeder van onze drieling niet helpen? 
Oh, dat dacht ik ook. -1( Enige tijd 
terug plaatsten wij een bericht over de 
vertraging in de verzending van Bra
bant's Centrum naar Indonesië. Naar 
aanleiding daarvan berichtte de dpi. sold. 
J. Kuenen ons, dat de verzendtijd tegen
woordig varieert tussen zes en acht 
dagen. Alles weer "navenant" dus. *

· ,,Boxtel's Kwartierke" heeft vorige week
op vele gevoelige damestenen getrapt. 
Nu à la bonheure, kan gebeuren, maar 
dat hij ze daarbij niet eens met het 
clichéwoordje "Sorry" verwaardigde, is 
de grief geworden van vele rokende 
dames. Moet je vandaag lezen! *
Verhuizende abonné's, denkt U er nog 

'eens aan om Uw adreswijziging tijdig 
aan de administratie van Brabant's Cen
trum - Molenstraat 19 - door te 
geven. * Het devaluatiespook is ook 
in Boxtel gesignaleerd. Een boer, die een 
briefje-van-tien liet wisselen, wilde on
der geen voorwaarde briefjes van één 
gulden terug hebben. Guldens waren 
immers gedevalueerd. * Jàs de Kei
stamper heeft - naar men zegt - ge
weigerd een bezoek te brengen aan de 
Internationale Poppententoonstelling te 
's Hertogenbosch. Toen hij wist, dat zijn 
collega-reus Valuas uit Venlo zijn vrouw 
Guntruud mee zou brengen, zei hij 
liever te wachten tot hij getrouwd was. 
Dom, want dat zal nog wel even aan
lopen...... -1( De verzuchting van de 
week: ,,De hemel zij dank, er is al in 
drie dagen geen collectant bij me aan 
de deur geweest. Wat een rust!" 

De WITTE PATERS brengen 
HUN FILMPROGRAMMA 

De Maraboet van Hoggar 
Met schitterende bijfilmen 

WOENSDAG 5 October in het St. Paulus-Jeugdhuis 

VRIJDAG 7 October in "De Ark"

Entree . . .  

Ark-ba Icon 

f 1.00 

f 1.25 
Aanvang 

's-avonds 8 uur. 

Kaarten voorverkoop voor De Ark aan de zaal Zondag van 1 2-1 uur 

Commentaar 
KANTTEKENINGEN IN DE MARGE 

VAN HET DAGELIJKSE LEVEN. 
Van de nood een deugd maken. 

Nu men zich stilaan murw heeft kun
nen lezen over de dev:iluatie van onze 
gulden, zal dit commentaar wel wat op 
mosterd-na-de-maaltijd lijken. 
Die schijn (die dus tegen ons is) weer
houdt er ons echter niet van toch nog 
even in het midden te brengen, dat Jan 
Publi�k goed dient te beseffen, dat de 
regering met deze beslissing in feite van 
twee kwaden het minste heeft gekozen, 
Of boven de stand blijven leven en 
straks voor stille arme gaan spelen en. 
kreperen, óf gaan leven volgens de 
stand, die ons past en dus drastisch be
ginnen te versoberen, Het laatste is ge
kozen om te trachten nog ooit tot ge
zonde verhoudingen te geraken. Intussen 
zal de kleine man er zich mee moeten 
verzoenen, dat zijn wensen (prijsdaling, 
loonsverhoging etc.) voorlopig terzijde 
zullen worden gelegd_ Neen, men zal de 
werkelijkheid onder ogen moeten durven 
zien, soberder gaan leven en de eindjes 
toch maar aan elkaar zien te knopen. 
Dat is helaas de bittere noodzaak Of 
daar nu helemaal niets aan te doe� is? 
Tja, De Bruyn van de K.A.B. sprak over 
andere groepen, die nog vóór de arbei
ders hun offer zouden moeten brengen, 
maar het staat te bezien of men dat wel 
heeft willen horen. Veel vertrouwen 
schijnt men daar niet in te hebben, want 
het is een veeg teken, dat men in de 
rubriek Sociale Actualiteiten van de 
Volkskrant reeds dezer dagen kon lezen, 
dat de arbeider er in zijn vraag om 
loonsverhoging rekening mee gelieve te 
houden, dat ook de verzekeringspremies 
voor de wettelijk verplichte sociale ver
zekeringen een wezenlijk bestanddeel 
van het loon vormen. Men had ook kun
nen zeggen: ,,weest nu maar tevreden 
met wat je hebt en tracht ciaar mee rond 
te komen". 
Neen, men traine zich in soberheid en 
tevredenheid, twee eisen van de tijd, 
maar, mits goed beoefend, ook twee 
prachtige deugden, want wijze woorden 
zeggen U: niet het vele is goed, doch 
het goede is veel. 

Een gewaarschuwd man .... 
Er is in hoge kringen de laatste tijd veel 
opgebiecht. Zo ontveinsde Sociale Za
ken zich de ernstige moeilijkheden niet, 
waarmee men behept is geworden nu er 
een jaarlijkse stijging van 40.000 werk
zoekenden blijkt te zijn. 
Jaarlijks veertigduizend werkzoekenden 
meer. Combineer dat eens even met de 
vraag om rationalisatie en mechanisatie, 
die de kopstukken uit het economische 
leven de laatste tijd voortdurend voor
aan in de mond hebben. Welnu, je hebt 
dan een droom van een probleem meer. 
Industrialisatie schiet tekort, emigratie 
schiet tekort, alles schiet tekort, want 
het enige wat niet te kort zou schieten 
(openstelling der grenzen) schijnt door 
vele politieke haken en ogen niet mo
gelijk. 
Ouders, die het met hun kinderen goed 
voor hebben, mogen hierin de prikkel 
vinden om hun spruiten· een gezonde 
waardering voor de vakbekwaming bij 
te brengen en ze ook in die geest op te 
laten leiden, opdat ze straks in het volle 
leven niet op een schOJ)stoel komen te 
zitten. 

Niet meer doordraaien? 
Tot eenieders grote ergernis is men dit 
jaar in de 8rotc steden toch nog versto
ken gebleven van goedk0pe groenten en 
fruit, hoewel er een 11natuur-productie" 
was, waar Nederland wel in kon ver
zwelgen. De ambtelijke marktordening 
heeft het echter bestaan om de produc
ten enerzijds duur te houden en ander
zijds , te verdoemen tot rotting op de 
mestvaalten. 
Wat voor argumenten daar ook voor 
werden aangevoerd en hoe steekhoudend 
ze dan nog mochten lijken, de ambte
lijke gang van zaken strookte niet met 
het menselijke gevoel. 
Vrij laat zijn de groente- en fruitkwe
kers uit Nijmegen en andere plaatsen 
tot de conclusie gekomen, dat zij uitein
delijk toch niet gebaat waren met het 
toegepaste systeem, waardoor de groen
te en het fruit geen goedkoop gemeen
goed kónden worden. 
Vrij laat ook heeft de K.A.B. geëxperi
menteerd met haar coöperatieve winkels. 
Om succes te boeken moest men de 
grossiers en detaillisten echter uitscha
kelen, zodat dè oplossing nog steeds ge
vonden moet worden. 
Raak was evenwel de opmerking, dat de 
groente- en fruithandel zich schijnbaar 
op het standpunt stelde: ,,waarom 200 
kilo aan lage prijzen verkopen, als we 
door 100 kilo te verkopen dezelfde win
sten kunnen maken (als we tenminste 
doordraaien!)?" 
Dat is een verdorven geest, waarin het 
mes dient te worden gezet, wil men 
voorkomen dat het gebeuren van dit 
jaar zich nog eens zal herhalen en dat 
ook dan weer enkel een kleine baat
zuchtige groep van de hoorn des over
vloeds gaat profiteren. 

Algemeen Nieuws 
TROPEN- EN MOLESTRISICO 
MILITAIREN. 
De in Indonesië verblijvende militairen 
zijn in het algemeen genoodzaakt, voor 
de op hun leven gesloten verzekeringen 
een premie-verhoging te betalen ter 
dekking van het zgn. Tropen-' en 
Molestrisico. 
Zou deze betaling om de een of andere 
reden worden nagelaten, dan zou de 
kans bestaan, dat, in geval van overlij
den, de nagelaten betrekkingen van de 
verzekerde militair de verzekerde uitke
ring niet of slechts g�deeltelijk zouden 
ontvangen. 
Het Rijk neemt daarom onder zekere 
voorwaarden, voor de militairen van de 
i<:oninklijke Landmacht en de Zeemacht, 
dit extra-risico voor zijn rekening. 
In de Wet tropen- en molestrisico mili0 

tairen (Staatsblad 1947, No. H 383), op
genomen en toegelicht in legerorder 
1948

1 
No. 145 L.-L.M., is bepaald, ten 

aanzien van welke levensverzekeringen 
dit risico door het Rijk wordt gedragen. 
De militairen van de Koninklijke Land
macht en de Zeemacht, die in aanmer
king wensen te komen voor Restitutie 
van reeds betaalde - of vrijstelling van 
nog te betalen - extra-premie, wenden 
zich, eventueel door tussenkomst van 
een door hen aan te wijzen gemachtigde, 
tot het Hoofd der Afdeling B 4 van het 
Ministerie van Oorlog, Plein 4, te 's Gra
venhage, onderscheidenlijk tot het Hoofd 
van de Onderafdeling rechtstoestand mi
litairen zeemacht van het Ministerie van 
Marine, Lange Voorhout 7 te 's-Gra
venhage, onder opgave van: 
Gegevens betreffende de militair: 
a. 1. naam en voornamen van de ver

zekerde militair (voluit): 
2. rang of stand, onderdeel en leger

nummer; 
3. militair adres; 
4. huisadres in Nederland. 

Gegevens betreffende de gemachtigde: 
b. 1. naam en voorletters van de ge

machtigde; 
tevens 

2. in welke betrekking deze gemach
tigde tot de verzekerde staat; 

3. volledig adres van de gemachtigde. 

Toets der Critiek 
CONCERT 

BOXTELS GEMENGD KOOR. 
Maandagavond concerteerde Boxtels 
Gemengd Koor o.l.v. de heer Sµys en 
met medewerking van de -Boxtelse Or
kestvereniging o.l.v. de heer Bevers. 
De voorzitter van het Hoofdbestuur de 
heer A. v. d. Meer, opende, heette 

1

alle 
aanwezigen welkom, en wees op de tal
rijke onbezette plaatsen in de zaal, wat 
langzaamaan 'n vast verschijnsel gewor
den is bij muziekuitvoeringen. Hij riep. 
allen op om vrienden en kennissen te 
wijzen op het mooie van deze muziek
avonden, waardoor de belangs·telling on
getwijfeld nog aanmerkelijk vergroot 
zou kunnen worden. 
De B.O.V. speelde daarna enkele gedeel
ten uit Rosamunde, waarbij in de Bal
letmuziek de maat, door de dirigent aan
gegeven, 'n beetje uit het oog werd 
verloren, met als gevolg een ietwat rom
melige indruk. De koorwerken zonder 
begeleiding waren goed, uîtgezonderd de 
Vesper van L. v. Beethoven, waaraan o.i. 
meer zorg besteed diende te worden. 
Hierna kwamen de grote werken en wij 
hebben waardering voor de wijze, waar
op deze ons gebracht werden, al moet 
toch gezegd, dat koor en orkest niet 
overal gelijkmatig uit de bus kwamen. 
Na de pauze eenzelfde beeld, met een 
grotere groei naar eenheid tussen koor 
en orkest, goed uitgevoerde koorwerken 
en 'n orkest, dat hier en daar zichzelf 
overtrof. 
'n Avond van goed gehalte, ons gebracht 
door amateurs, die bij de voorbereiding 
en uitvoering toonden, dat zowel Box
tels Gemengd Koor als de B.O.V. zich 
nog steeds in stijgende lijn bewegen. 

Uit de moppentrommel 
,,Historisch" 

HIJ, DIE EEN KUIL. GRAAFT VOOR 
EEN ANDER .... 

Het zou feest zijn van de katclub, met 
prijskaarten, enige consumptie's en een 
extra tractatie van de inwendige mens 
in de vorm van een grote bal geh<1_kt. 
Van de regelings-commissie waren lid, 
twee gezworen kameraden, die echter, 
o zo graag, elkaar een poets probeerden 
te bakken. 
Piet en Jan. 
Jan zag een pracht gelegenheid om er
Piet eens tussen te nemen, en vroeg de 
medewerking van de kokkin, om in een 
extra gehaktbal, behalve de nodige 
vleesingrediënten, ook nog enige reep
jes todden te verwerken, welke extra 
versterkte bal, dan op Piet zijn bord zou 
worden gegoocheld. 
Hoewel de kokkin er eerst niet zo veel 
in zag, moest een en ander, door Jan's 
aanhouden, toch maar gebeuren. 
De feestavond kwam, en volgens af
spraak, zou met het opdienen der ge
haktballen worden begonnen bij Piet, die 
naast Jan zijn plaats had. 

SPORT-NIEUWS 
0. D. C.-BOXTEL. 
Het treffen tussen onze beide Boxtelse 
derde klassers was al weken lang een 
onderwerp v.an vele gesprekken geweest, 
en toen ODC Zondag haar •poorten 
opende om haar eerste thuiswedstrijd op 
het nieuw-ingezaaid terrein te spelen, 
was het dan ook voor een zeer talrijk 
publiek. Of al deze mensen ook voldaan 
naar huis gegaan zijn, is niet zo gemak
kelijk uit te maken. Want al won ODC 
met 5-0, er lag heel dikwijls een 
zekere matheid over de ploeg, die, als 
zij niet verdwijnt, oorzaak kan worden 
van teleurstellingen, die men had kun
nen vermijden, 
Mooi is deze wedstrijd niet geweest. Er 
was wel even wat spanning, maar fraai 
voetbal werd maar zeer sporadisch 
weggegeven. 
Wat de ploeg van Boxtel betreft, deze 
is ons na de goede wedstrijden van de 
afgelopen Zondagen toch wel tegenge
vallen. Er werden fouten gemaakt en dat 
was niet erg, maar men bleef er in vol
harden. 
Regelmatig werd de bal hoog door de 
lucht naar voren gespeeld, terwijl ieder
een toch, weet, dat deze voor de lange en 
hoogspringende achterhoede van ODC 
een gemakkelijke prooi zijn, en de klei
ne Boxtel-voorhoede er dan ook door
gaans niet aan te pas kwam. Verder ont� 
brak dikwijls alle verband tussen de 
linies onderling, waardoor het vaak 
moeilijk was een behoorlijke aanval op 
te zetten. Toch. zitten er in dit elftal 
krachten van uit�tekend gehalte, die in 
geen enkel opzicht behoeven onder te 
doen voor welke speler van ODC dan 
ook, maar als geheel, mede doordat 
enkele plaatsen wel zeer zwak bezet 
waren, voldeed _de ploeg maar matig. 

De wedstrijd. 
Om even over half drie werd begonnen. 
Eerst een wederzijds verkennen en zoe
ken naar zwakke plekken, waarna ODC 
al direct een veldoverwicht kreeg en 
regelmatig haar aanvallen naar het. Box
tel-doel stuwde. De eerste corner op 
Leijten's goal werd prachtig door Berg
werff genomen, maar de keeper was op 
zijn post. Weer gaf de achterhoede van 
Boxtel een corner weg en weer was het 
resultaat, dat de keeper de bal het veld 
inschoot. Schalks kreeg daarna een kans, 
die hij waarschijnlijk ook benut zou heb
ben, als er een doelman van minder ge
halte onder de lat gestaan had. Lang
zaam tekende zich het ODC-overwicht 
scherper af, en zonder het uitstekende 
spel van stopper en doelman zou het 
geen 25 minuten geduurd hebben, voor 
ODC de leiding kon nemen. Verschillen
de corners waren er al genomen op het 
Boxtel-doel (waarbij bleek, dat Schalks 
in dit opzicht.,pog heel wat leren kan 
van zijn collega op de andere vleugel), 
toen Schalks plotseling scherp voorzette 
en W. v. d, Boogaard er als de kippen 
bij was, om zijn club de leiding te geven. 
Toen kreeg Boxtel zijn eerste corner te 
nemen, wat echter geen resultaat af
wierp. Vlak· daarop zag Schalks zijn kans 
schoon en Leyten viste voor de tweede 
maal. De derde goal vlak voor ·de rust 
werd driemaal ingeschoten, tweemaal 
kon een Boxtel-been het gevaar nog 
keren, de derde maal was het roos. 
Na de rust hetzelfde spelbeeld, al meen
den wij aanvankelijk, dat er wat meer 
verband gegroeid was in de Boxtel-ploeg. 
De jongens zaten wel goed op de bal, 
zelfs beter dan de ODC-ers, ze speel
den wel vol vuur, maar het gebeurde te 
individueel om succes te kunnen boe
ken. Corners werden genomen voor Box
tels goal en weggewerkt, het veldwerk 
was niet slecht, maar zo gauw men Ber
tens zag, was het mis. En die enkele 
keren, dat er gevaar dreigde, wist de 
ODC-keeper er wel raad mee. Toen 
Dekker plotseling gebruik wist te maken 
van de openruimte achter de Boxtel-ver
dediging, trok hij de bal vanaf de cor
nerlijn scherp voor doel. waar Bergwerff 
met een knikje het vonnis voltrok. Ook 
Scheepers doelpuntte nog eenmaal op 
aangeven van W. Boogaard, waarmede 
het einde van deze wedstrijd kwam. 
Scheidsrechter Hooijdonk leidde uitste
kend, al moet gezegd worden, dat hij 
geen moeilijke taak had, waar de spe
lers zich zonder uitzondering correct en 
sportief gedroegen. 
De stand is nu: 
ODC 
Baardwijk 
St. M. Gestel 
OJC 
SCB 
wsc 

Blauw Geel 
Udi 
Uno Animo 
Boxtel 
Haarsteeg 
Best Vooruit 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 0 0 6 
3 0 0 6 
2 1 0 5 

2 1 0 5 

1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
0 1 2 1 
0 1 2 1 
0 0 3 0 
0 0 3 0 

10-2 
12-4 

7-2
8-3 
8-6 
8-7 
8-8 

• 8-8 
7-10
3-10
2-10
2-13 

Of nu Jan de afspraak vergeten had, of 
wel, da.t de van zelf sprekende grotere 
todden-gehakt-bal er erg verleidelijk uit
zag, feit was, dat Jan de grootste bal 
nam. 
Smakelijk werd er gegeten, alleen Jan 
mopperde op de slager - ook lid �, 
omdat het vlees wel erg taai was. 
Een scherp mes, veel jus en de nodige 
biertjes, en de "gehaktbal" werd naar 
binnen gewerkt. Jan werd pas misselijk 
toen hem verteld werd, dat hij ook een 
partij todden naar binnen had gewerkt. 
Veel kaarters ontpopten zich toen als 
experts in de geneeskunde en alle mo
gelijke raad werd Jan gegeven. Verder· 
drinken werd vooral ontraden, vanwege 
de zwelling der todden, waardoor zeer 
zeker de stoelgang zou worden ge
stremd. Het zweet brak Jan uit, en be
sloten werd een flesje wonderolie te 
halen. Jan slikte de wonderolie, en mis
te een uur prijskaarten, door verblijf in 
een 11eenpersoonsvertrek", waardoor 
hem uiteindelijk slechts een troostprijs 
werd toegekend. 
's Nachts sliep Jan slecht en droomde 
van textiel. 

I' -
1 

1 -1 



K.S.V. ,,O.D.C." 
Programma voor a.s. Zondag 2 October 

ODC-St. Michiels Gestel 
ODC 3-Blauw Geel 3 
Boxtel 3-ODC 4, aanvang 12 uur 

Om de Toon Schröder Wisselbeker: 
Den Dungen-ODC 2, aanvang 2 uur. 
Bijna kan men' weer van een derby 
spreken nu a.s. Zondag St. Michiels 
Gestel op bezoek komt, want men kan 
er zeker van zijn, dat honderden Ges
telaren op het ODC-terrein aanwezig 
zullen zijn, om hun favorieten aan· te 
moedigen, die wel alles in het werk zul
len stellen om ODC .de eerste nederlaag 
toe te brengen en zodoende zelf bij de 
leidende figuren te gaan behoren. Deze 
wetenschap moet voor de ODC-ers een 
waarschuwing zijn, om alles te geven, 
en zich zeker niet te laten misleiden 
<!oor een door Gestel gespt,elde wed
strijd, die een "makkie" zou doen ver
moeden

;-

VOORVERKOOP 

0.0.C.-St. Michiels-Gestel 
bil Sigarenmagazijnen: 

H. Voets1 Rechterstraat

B. v. d. Braak, Baroniestr.•

O.D.C.-JUNIOREN.
Met enthousiasme begon "de jeugd" 
Zaterdag en Zondag j.l. aan de nieuwe 
competitie. Geen enkele klacht over op
komst, wangedrag of andere fouten. 
Moge het zo het gehele seizoen blijven. 
Hoewel de uitslagen van ondergeschikt 
belang zijn, werden we verrast door 'n 
heel stel goede prestaties, waarvan · die 
van het 6e, Se en 1 Ie een extra vermei
-ding verdienen. 
ODC 12 zag haar wedstrijd uitgesteld 
maar kan a.s. Zaterdag haar schade in
,halen. Deze week is ODC 10 vrij. 
Het programma luidt: 
Zaterdag: 3 uur: ODC 12-Boxtel 8; 

DVG 5-ODC 9; Helvoirt 3-
ODC 11. 

-4 uur: Concordia 10-ODC 8
Zondag: 12 uur ODC 5-RKJVV 4;

Boxtel 4-ODC 6; Wilhelmina 9-
ODC 7. 

Eventuele belangstellenden zij medege
-0eeld, dat ODC 5 het sterkste A-elftál 
is. Dit speelt haar eerste thuiswedstrijd 
nadat vorige week tegen Concordia een 
1-1 gelijk spel werd behaald.
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel. 2 bond Zondag op eigen terrein 
<Ie strijd aan met Schijndel 3 en wist in 
een zeer middelmatig gespeelde match 
met korfbalcijfers te winnen. 8-4. 

Programma voor Zondag: 
A.s. Zondag gaat Boxtel 1 naar Rosma
len om daar O.J.C. te bekampen. Een
goede maand geleden werd van deze
ploeg vriendschappelijk nog met 4-0
gewonnen, doch de practijk leert, dat
men zich in de competitie niet blind
moet staren op vriendschappelijke ont-
moetingen ...... , zodat Boxtel er goed 
aan zal doen Zondag onbevooroordeeld 
"ten strijde" te trekken en haar beste 
beentje voor te zetten om enkele brood
nodige winstpunten te behalen. 
Het t"{eede elftal speelt om 2 uur thuis 
tegen Berlicum 1 om de Toon Schrö
derbeker. De wedstrijden om deze be
ker vormen een soort afvalcompetitie, 
_georganiseerd door de Onderafd. van de 
K.N.V.B. ,,Noord Brabant". (Vanzelf
sprekend geldt deze ontmoeting niet 
voor de competitie). 
Bij deze bekerwedstrijden ·verlenen de 
terrein. en donateurskaarten geen recht 
tot toegang op het terrein. Ledenkaar
ten zijn wel geldig. 
Boxtel 3 start Zondag met de competitie 
in de derby Boxtel 3-O.D.C. 4. Aan
vang .12 uur. 

Feestavond. 
Het bestuur heeft besloten om de leden, 
op een nog nader te bepa1en datum, 'n 
feestavond aan te bieden als tegenpres
tatie .voor het vele werk, dat door hen 
hij de vernieuwing van het St. Paulus 
Sportpark is verricht. Mettertijd zullen 
hierover nadere bijzonderheden worden 
bekend gemaakt. 
D.V.G. - MIERLO 1 - 1.
In een uitermate spannende en faire 
strijd hebben DVG en Mierlo Zondag 
j.l. de punten gedeeld, waarbij Mierlo
iets meer kreeg dan haar toekwam.
Onmiddellijk na'--de aftrap reeds nam
DVG het heft in handen en het Mierlo
doel werd zo hevig belaagd, dat men
daar alle zeilen moest bijzetten om erger
te voorkomen. Wel probeerde Mierlo
zich los te werken, maar steeds kwam
DVG weer terug met haar aanvallen,
die niet van gevaar waren ontbloot. Ver
schillende harde schoten werden afge
vuµrd, maar steeds gingen deze juist
naast of over, terwijl in laatste instantie
paal en lat nog dikwijls redding moes
ten brengen. Wat DVG echter ook pro
beerde, voor de rust kwamen er geen
doelpunten.
Na de thee was Mierlo het eerst in de
aanval • en wist direct twee corners te
forceren. 'Deze bleven echter zonder
resultaat. Na vijf minuten pikte de
DVG-linksback de bal op, plaatste zui
ver naar de linksbuiten, die op zijn beurt
prachtig VOOf7:ette en de DVG-midden
voor in staat stelqe met een "kogel" het
vonnis te voltrekken 1-0. Hierdoor
aangemoedigd trokken de Liempdenaren
wederom ten aanval maar strandden op
de spil van Mierlo, die er in slaagde alles
op te ruimen. Toen de hervatting een
kwartier oud was kwam Mierlo even
opzetten, waarbij twee DVG-achterspe
lers eens niet resoluut genoeg/ingrepen
om een aanval in de kiem te smoren.
De Mierlo-rechtsbuiten profiteerde daar
van en plaatste meteen naar de links
buiten, die vrij stond. Deze rende op
het DVG-heiligdom af en versloeg de
uitlopende DVG-keeper kansloos. 1-1.
Beide elftallen vochten nog verwoed
voor de overwinning, maar men slaagde
er niet in de stand nog te wijzigen.
Met DVG in de aanval kwam het einde
van deze goed en fair gespeelde wedstrijd.

De Junioren zetten de competitie goed 
in. De B-junioren maakten j.l. Zaterdag 
geen fout en wonnen met 0-4 van de 
dito's van St. Michiels Gestel. Ook de 
Junioren A speelden Zondag hun eerste 
competitiewedstrijd tegen R.K. J.V.V. uit 
Den Bosch. Deze kwamen er niet aan te 
pas en het werd 5-0 voor DVG. 
A.s. Zondag speelt DVG I haar 4de
competitiewedstrijd tegen N.W.C. te
Asten.
POLITIEHONDENWEDSTRIJD. 
Op Zondag 2 October wordt door de 
Politiehondenvereniging .,,De Wacht in 
't Veld", alhier, een wedstrijd georga
niseerd, waarin een zevental honden 
(elke vereniging in de kring Boxtel en 
omstreken zendt haar beste hond) mee 
zullen dingen naar het kringkampioen
schap 1949. Alle deelnemers zijn inge
schreven bij de K.N.P.V. Als keurmees
ters fungeren de heren M. A. van Ber
gen uit Etten-Leur en C. van Heyst 
uit Eindhoven. Pakwerker is de heer 
Klein, eveneens uit Eindhoven. 
Het rivierwerk zal gehouden worden in 
de z.g. ,,Bunder" op de Langenberg, 
aanvang 9 uur v.m., terwijl het man
werk op het terrein achter café v. d. 
Aker in de Nieuwstraat zal geschieden, 
aanvang omstreeks 2 uur. 
De toegang is vrij, zodat iedereen Zon
dag kan gaan genieten van een demon
stratie van eerlijke en doelmatige sport. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 
17e Zondag na Pinksteren. 

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 als gel. jrgt. voor Christina 
Olieslagers v. Uden. De H. Mis van 9 
uur wordt opgedragen voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
en de Hoogmis als gez. jrgt. voor Maria 
v. d. Boogaard-Euler. Vandaag gaat in
alle H.H. Missen de 1 e schaal voor het 
seminarie, terwijl de 2e schaal gehouden 
wordt voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke beide collectes ten 
zeerste in uwe milddadigheid' worden 
aanbevolen. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. 
Bloeddoek ter verering worden uitge
steld. Vandaag na de Hoogmis vergade
ring van de zelatricen van de Bond van 
het H. Hart. 
Maandagavond om half 8 Maria-con
gregatie. 
Deze week zal het iedere avond om 7 
uur Lof zijn met rozenhoedje en gebed 
tot St. Jozef vanwege de October
maand. 
Donderdagavond na het Lof is er gele
genheid tot biechten tot 8 uur vanwege 
de eerste Vrijdag. 
Donderdagavond om 8 uur Katholieke 
Actie in het K.J,V.-huis 
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand 
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 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. 
Vrijdag is het de Feestdag van 0. L. 
Vrouw van de Rozenkrans. 
Zaterdag is het Priesterzaterdag. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Hendrica van Beurden-Ver
wetering; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mus Traa vanwege de kleinkinderen; H. 
Hartaltàar gel. Mndst. voor Wilhelmus 
Snellaars; om half 8 gel. mndst. voor 
Henri Weyers; z. a. gel. H. Mis ter ere 
van de H. Therèsia uit dankbaarheid; 
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Jan Johan-·
nes van Erp; om half 9 gel. H. Mis voor
Georges v. d. Krabben; z.a. gel. H. Mis
voor de lev. en over!. leden v. d. Hand
boogschutterij "Diana"; om 9 uur gez.
H. Mis om Gods zegen af te smeken
over het nieuwe studiejaar van de R.K.
Schildersschool_ Hedenavond om 7 uur
Lof met rozenhoedje en gebed tot St.
Jozd. Oni half 8 Mariacongregatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Theresia Spoorenberg-van
Elten; z.a. gel. H. Mis voor de overle
den familie Fitters-van den Anker; H.
Hartaltaar gel_ H. Mis voor Marinus v.
d. Sande in de parochie van het H. Hart
overleden; om half 8 gel. H. Mis voor
Cato Lammers; z.a. gel. H. Mis voor Jo
Bergman vanwege zijn vrienden; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhelmus
Schalks; om half 9 gez. jrgt. voor Ger
truda Prick-Lijnen; om half 10 Huwe
lijksmis. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Johanna van Hamond-Hoff
mans; z.a. gel. jrgt. voor Franciscus den

·Otter; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Josephus v. d. Laar vanwege een vriend;
om half 8 gel. H. Mis voor onze jon
gens in Indië vanwege Maria's Biddend
Leger; z.a. gel. . H. Mis voor Petronella
v. d. Steen-v. Griensven; H. Hartaltaar
gel. H. • Mis voor Cornelis van Kessel •
vanwege de buurt; om half 9 gel. jrgt.
voor Catharina van Liempt-Schoenma
kers. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Wilhelmus Traa; z.a. gel.
mndst. voor Petrus Voets; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Elizabeth Schapendonk
v. Staak; om half 8 gel. H. Mis voor
Harrie v. d. Wetering; z.a. gel. jrgt. voor
Johannes Cijffers; H. Hartaltaar gel.
jrgt. voor Hendricus Hobbelen en Hen-•·
drica van Hees; om half 9 gel. jrgt. voor
Johannes v. Liempt. Hedenavond om 7
uur Lof met rozenhoedje en gebed tot
St. Jozef, waarna gelegenheid tot biech
ten tot 8 uur.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Petrus Buddemeyer; z.a. gel.
mndst. voor Josephus van Son; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Cornelis v. d.
Besselaar; om half 8 gel. H. Mis ter ere
van. het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor
Jo Bergman vanwege het gez. personeel
gel. H. Mis voor Henriette Witteveen
Schöne; om half 9 gel. H. Mis voor Jo-

hanna Smits-Zevens. Hedenavond om 7 
uur Lof met rozenhoedje en gebed tot 
St. Jozef. -
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Theresia Jurgens-v. Heeswijk; 
z.a. gel. H. Mis voor Maria Loerakkei-
van Geel; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Petronella v. de Laak-v. d. Koeve
ring; om half 8 gel. mndst. voor Ger
dina Broeren-Schalx; z.a. gel. H. Mis
voor Johannes Marinus v. d. Steen; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria Koe
ne-Grilis te Loosduinen overleden; om
half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmina
Manders te Cuyk overleden.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef;
In het Liefdehuis zal nog geschieden:

Maandag gel. mndst. voor Mathilda
Smits.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Antonius Gerardus
Schellekens uit deze par. en Johanna
Antonia Timmermans uit de par. van de
H. Theresia; Cornelis Antonius Timmer
mans uit de par. van de H. ·Theresia en 
Gijsbertha Wilhelmina Schellekens uit 
deze par, waarvan heden de _te afkon-

• diging 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. 

17e Zondag na Pinksteren. 
Rozenkrans.Zondag 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9, en om half 11 de plechtige hoog
mis met volkszang ter ere van Onze 
Lieve Vrouw van de Allerheiligste Ro
zenkr<1ns. 
Vandaag - 2 October - is het tevens 
de feestdag van de H. Engelbewaarders. 
De eerste schaal gaat voor het seminarie, 
de tweede schaal is voor de Bijzondere 
Noden. 
De Zelatricen van de Broederschap van 
de H. Rozenkrans worden verzocht de 
contributie op te halen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen in 
Indonesië. 
Maandag - de feestdag van de H. The
resia van Lisieux. 
Dinsdag - de feestdag van de H. Fran
ciscus van Assisië. 
Vrijd'ag - de feestdag van de Rozen
krans - tevens de 1 e Vrijdag van de 
maand. Om kwart voor 7 de plechtige 
H. Dienst ter ere van het H. Hart.
Donderdag - om 3 uur H. Familie voor
de Moeders en gehuwde vrouwen. Van
6 tot 7 gelegenheid om te biechten.
Deze week iedere avond om half 8 Lof
ter ere van de H. Maagd. Maandag,
Woensdag en Vrijdag met volkszang.
De opbrengst van de collecte voor de
St. Vincentiusvereniging bracht vorige
Zondag in deze parochie op de aanzien
lijke som van f 755,35.
Vrijdagavond zal in de Ark een Missie
avond gegeven worden ten bate der mis�
sie's van de Witte Paters.
Tenslotte zal in de volgende weken het
kerkegeld worden opgehaald, dat be
draagt 25 cent per communicant, d.i.
iedere parochiaan van onze parochie die
de plechtige communie gedaan heeft.
ZONDAG: 6 uur l.d. voor bijzondere
intentie (M); 7 uur 1. d. voor 't geestelijk
en tijdelijk welzijn van de parochie; 8
uur 1. d. voor Marinus v. d. Sande van
wege de Boerenbond; kwart over 9 1. d.
voor Henricus v. d. Meyden vanwege
de processie Boxtel-Hakendover; half
11 hoogmis ter ere van Onze Lieve
Vrouw, uit dankbaarheid.
MAANDAG 3 Oct.: 7 uur 1. j. voor
Antonius van Hees; Maria-altaar 1. d.
voor Jo Bergman, vanwege de familie
van Rooy; Familiealtaar 1.d. voor Jo
Bergman, vanwege de familie Roovers;
kwart voor 8 I.m. voor Joanna Kruissen
Soeterings; zijaltaar I.m. (Sept.) voor
Joannes Bergmans; half 9 Ld. voor
Adriana Wagenaars-v. d. Linde.
DINSDAG 4 Oct.: 7 uur 1. j. voor Joan
nes Corn. Nouwens; Maria-altaar 1. d.
voor Willem Mathijsen; Familiealtaar
1. j. voor Martinus Timmem1ans; kwart
voor 8 1. d. tot bijzondere intentie; zij
altaar 1. d. voor Henrica Stekelenburg
van Duren; half 9 1. d. voor Adriana
v. d. Berg-Jonkers; 9 uur pl. gez. d. ter
ere van de H. Ge�st, bij de opening van
het schooljaar van de R. K. Winterland
bouwschool.
WOENSDAG 5 Oct.: 7 uur gef. pl. gez.
j. voor Thomas v. Alphen en Johanna
Schellen z.e.; Maria-altaar 1. j. voor
Cornelia van Beek; Familiealtaar 1. d.
voor Anna Schones-van Beljouw te Esch
overleden; kwart voor 8 1. j. voor An
tonia v. d. Sande en Antonia Bekkers
z. e.; zijaltaar 1. j. voor Wilhelmina v. d.
Sande-op 't Hoog en Cornelis de zoon.
half 9 1. d. voor Maria Huberta Aarsen.
DONDERDAG 6 Oct.: 7 uur 1. j. voor
Willem van Esch; Maria-altaar 1. d. voor

. Jan v. d. Nosterum, vanwege neven en
nichtjes; Familiealtaar 1. d. voor Anto
van de Raad van Arbeid; H. Hartaltaar
nius Wagenaars, echtgenoten en zonen;
kwart voor 8 1. j. voor Johanna Berg
man-v. d. Sande; zijaltaar 1. d. voor

overleden ouders; half 9 1. d. voor An
tonia van de Heuy-Charbo. 
VRIJDAG 7 Oct.: kwart voor 7 pl. gez. 
d. voor de levende en overleden leden
v. d. Broederschap van het H. Hart;
Maria-altaar 1. d. voor Jan v. d. Noste
rum, vanwege neven en nichtjes; Fami
lie-altaar 1. d. voor Piet Voets, vanwege
'n vriend; kwart voor 8 1. d. voor
Adriaan Kuypers; zijaltaar 1. d. voor An
na Schones-van Beljouw, te Esch over
leden; half 9 1. d. voor Petrus Baayens.
ZATERDAG 8 Oct.: 7 uur l.j. voor Ma
ria van Opstal-van Breugel en Johannes
de zoon; Maria-altaar 1. j_ voor Jan·
Spierings; Familiealtaar 1. d. voor Adria
nus Kerkhof; kwart voor 8 1. d. voor
Christina Brok-van Boxtel te Haaren
overleden; zijaltaar 1. d. voor Petronella
Janssen te Elshout overleden; half 9 1. d.
voor Joh. v. d. Aa en Wilh. de zoon.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 
17e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Cor
nelis Klomp. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. de Boogaard.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodora 
v. d. Boogaard; half 9 H. Mis voor de
leden van de Boerinnenbond.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis
Schellekens.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria
l,Ienrica hsvr. van Cornelis Schellekens.
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half -S jr,gt.
voor Joannes Schellekens. • 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. d. Oetelaar.

Deze week zullen geschieden : 
Maandag_ H. Mis voor de Eerw. Zuster 
Cypriana v. Kaathoven te Curaçao 
overleden. Woensdag mndst. voor Adri
ana van Kessel. Donderdag mndst. voor 
Joannes v. d. Eerden. Vrijdag mndst. 
voor Adrianus v. Gerwen. Zaterdag 
mndst. voor Joanna Maria v. Dinther. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
t7e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 H. Mis voor 
Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 
10 uur Hoogmis als gez. mndst. voor 
Marinus v. d. Moosdijk_ 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 wekelijkse H. Mis 
voor mevr. Maria Maas de Werd; 8 uur 
gez. mndst. voor Johanna Antonetta v. 
Beers. 
DINSDAG: 7 uur rrindst. voor Johan
nes Willems; 8 uur mndst. voor Gijs
bertus v. Beers. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Adria
nus Dankers; 8 uur H. Mis v.w. perso
neer v. Export-Centrale voor Harry v. 
Dijk.· 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor 
Theodorus Huijberts; 8 uur H. Mis voor 
Joanna_ Kruyssen-v. Mol. Hierbij wordt 
de kerk met een kaars vereerd. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag v. d. maand; 
7 uur wekelijkse H. Mis voor mej. Anna 
Maria Peynenburg-v. d. Sande; 8 uur 
gez. H. Mis als weldoenster v. Orgel
fonds voor mej. Wilhelmina v. d. Boom. 
ZATERDAG: priester-Zaterdag, 7 uur 
jrgt. voor Francina Bosch-de Haas; 8 uur 
H. Mis vanwege Godvruchtige Vereni
ging H. Theresia voor Maria Maas-v. d.
Langenberg.
Biechthoren van half 3 tot 4 en van 5

tot half 7, daarna Lof met rozenhoedje
om God's zegeningen te verkrijgen over
het Gouden Jubilé van Z. H. de Paus en
het H. Jaar.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Antonius Gerardus
Schellekens uit St. Petrus parochie en
Johanna Antonia Timmermans uit deze
parochie; Cornelis Antonius Timmer
mans uit deze parochie en Gijsbertha
Wilhelmina Schellekens uit· de parochie
van de H. Petrus te Boxtel, waarvan
heden de eerste afkondiging geschiedt.
Elders zullen geschieden: H. Missen 
voor Harry v. Dijk en Theodorus Huy
berts uit Indonesië en a.s. Donderdag 
H. Mis voor de leden van de Godvruch
tige Vereniging "H. Theresia".
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Franciscus v. d. Oetelaar, weduw
naar van Johanna v. d. Braak, in de
parochie van het H. Hart; Maria Loer
akker-v. Geel, in ,de parochie v. d. H.
Petrus te Boxtel; Antonius Johannes
Cornelis v. d. Velden te Maastricht;
mej. Wilhelmina Manders te Nijmegen
en Philemina Reynen, wed. van J. J.
Vermulst, alhier overleden, voor wie ook
het zevende wordt gehouden.
Ten slotte aanbevolen een noveen voor
'n zieke ter ere van de H. Theresia.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

17e Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: feestdag van 0. L. Vrouw 
van de Rozenkrans: half 7 1. j. voor 
Wilhelmina v. Alphen; 8 uur I. m. tot 

welzijn der par.; 10 uur de plechtige 
Hoogmis z. j. voor Maria Nicolaas v. d. 
Velden. 3 uur plechtig Lof met proces
sie. In alle H. Missen de 1 e schaal voor 
het Seminarie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Petrus v. 
d. Velden; half 8 z. j. voor Mart. Bek
kers; 8 uur l.j. voor Mart. v. Houtum.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Huberta
Petrus v. d. Velden; half 8 z. j. voor
Francina Mart. Bekkers; 8 uur 1. j. voor
Michiel Rovers en Johanna de hsvr ..
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor de
Weled. Heer Franc. v. Boeckel v. Rumpt
half 8 z. j. voor Wilhelmina Wilhelmus
Bakx; 8 uur l.j. voor Corn. v. Aarle
Welvaarts.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor de
Zeereerw. Heer Henr. v. d. Velden; half
8 z. j. voor Jan Welvaarts-v. Mensvoort;
8 uur 1. j. voor Maria Corn. v. Aarle
Welvaarts. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand, daar
om Donderdag biechthoren als op Za
terdagen, d.i. na de middag van 2-3 en 
van 6-7 uur; half 7 en 7 uur 1. m. voor 
de bijz. noden der parochianen; half 8

z. mndst. voor de overl. familie v. Boe
ckel v. Rumpt; deze H. Mis met uitstel
ling van het Allerh. en Acte van Ere
boete aan het Goddelijk Hart.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Theodo_ra
v. d. Velden.· half 8 z. j. voor Johanna
Jan Welvaarts-v. Mensvoort; 8 uur 1. j.
voor Henri v. Houtum. 
ZONDAG: half 7 1. j_ voor Jan v. d. 
Meerakker en Adriana de hsvr.; 8 uur 
1. j. voor Theod. Prinsen en Marja de
hsvr.; 10 uur de hoogmis tot welzijn der
parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Maria Jan 
Maas. Dinsdag tot Zondag 7 uur I.m. 
voor Ant. v. d. Velden ·vanwege zijn 
vrienden. 
Deze week zal de kapelaan op gebrui
kelijke wijze de omgang houden. 
Gedoopt: Henr. Corn zoon van Petrus 
Habraken-Huyskens; Cornelia Petronel
la Josephina dochter van Corn. Vinger
hoets-v. d, Heyden, 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
17e Zondag na Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. •Noden Episco
paat en vóor de nieuwe glas-in-lood
ramen. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Deze week iederen avond om half 7 Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot de H. 
Joseph v.w. de Octobermaand. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand toe
gewijd aan het H. Hart van Jesus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheitigste 
en Commume uitreiken. Om 7 uur gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. 's Avonds om half 7 Lof. Na het
Lof een lied ter ere van het H. Hart.
Vrijdag is het tevens feest van de Al
lerh. Rozenkrans.
Zaterdag: Priester-Zaterdag.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Marinus
van de San de te Boxtel overl.; half 9 H.
Mis voor Willibrordus van den Braak;
10 uur Hoogmis voor de parochie.
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Maria
van Roosmalen-Abrahams; 8 uur jrgt.
voor Wilhelmus van Dongen.
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelia
van Dongen-v. d. Boer; 8 uur H. Mis
voor de afgest. familie van Schijndel-v.
Exsel.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz.
Intentie (K).; 8 uur jrgt. voor Anna Ma
ria van Dongen.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Corne
lis van Dongen; 8 uur H. Mis voor
over!. ouders Fiévez-Kepser.
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor
Hendrika van den Braak-Appeldorn; 8
uur mndst voor Antonia Muskens-v.
Haperen.
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Adria
nus Verhagen; 8 uur H. Mis uit dank
baarheid.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor de Wed. Ca·
therina van de Sande-Schoenmakers.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 2 October. 17de Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Deze week iedere dag om kwart voor 8 
Lof met Rozenhoedje. 
Vrijdag: Feestdag van de H. Rozen
krans. Tevens 1ste Vrijdag van de 
maand. Gedurende de gehele dag uit
stelling van het H. Sacrament. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
overleden leden der familie Windstosser. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gcrarda 
Schapendonk; om half 8 uit dankbaar
heid. 
WOENSDAG: om half 8 voor Johanna 
Feldbrugge · Otter beek. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 

Een nette Werkster gevraagd 
voor 1 of 2 dagen per week. 
Hotel v. Boxtel. 

Nette man z�ekt een kost
huis in omgeving Boxtel. 
Brieven nr. 66 aan Molen
straat 19. 

Aangeboden: Prima pension 
op goede stand. Te bevragen 
Molenstraat 19. 

Te koop: een vulkacheltje bij 
Bekkers, Vorst 102, Boxtel. 
Wil degene, die Woensdag
middag omstreeks 12 uur in 
de winkel van Van Kol, in de 
Stationstraat, bij vergissing 'n 
bruin lederen portefeuille met 
inhoud heeft meegenomen, 
deze s.v.p. terugbezorgen: 

Te koop bij Fr. v. Laarhoven, 
Kasteren B 24, veertig jonge 
kippen, tegen de leg. 

Te koop : een toom oeste 
biggen G.Y. J. v. d. Heyden, 
Lennisheuvel 95. 

Te koop: een toom zware 
biggen en een guste zeug. 
Dobbelsteen, Tongeren 61. 

Te koop: 2000 kilo prima 
eetaardappelen bij de Wed. 
A. v. d. Sande, Onrooy 9.

Wegens telèurstelling ge
vraagd: Hulp in de huishou
ding voor dag en nacht. Leef
tijd 17 à 20 jaar. Bakkerij 
F. de Leijer-Alberts, Son.

Biedt zich aan: R.K. me1s1e 
voor winkel of winkel en huis
houding. Brieven onder nr 29 
Bureau van dit blad. 

Te koop: een toom N.L. 
biggen, ook gemerkte geiten. 
J. v. Rosmalen, Kasteren B 31,
Liempde.

Vermist: Vrijdagmiddag wit
zwart gevlekte Fox, luisterend 
naar de naam Rito. 
Tegen beloning terug bezorgen 
Wilhelminastraat l4. 

Te koop wegens overcompleet 
een wit kolenfornuis en een 
veldfornuisje. 
Mgr. Wilmerstraat 7 .. 

Te koop of te ruil: een rood
bonte kalfkoe, aan telling. • 
J. Pijnenburg, Mijlstraat9.
Te koop: buffet, tafel, stoelen, 
linnenkastjes, ledikanten, enz. 
Stationstraat 11. Kasteellaan 26. 

In- en verkoop wan alle soorten Metalen 

Firma A. H uiskes 
Van Salmstraat - Spoorloods - Boxtel. 

Te koop: Hang, en Legkasten, Geriefljzer 
in alle soorten, Balkijzer, Heiningpaaltjea, 

Voederketels, enz., en:z:. 
Geopend van 'smorgens 8 uur tot 'savonds 5 uur. 



Langs deze weg D AN K ik iedereen, ook namens wederzijdse familie, voor de vele blijken van deelneming, betoont bij het zo plotseling heengaan, mijner geliefde vrouw en der kinderen zorgzame moeder. A. Loerakker en kinderen.Fam. van Geel-de Koninpg.Fam. Loerakker.
Te koop: een toom zware biggen en een mantelkacheltje, zo goed als nieuw bij Joh. van Hal, Luisel 3. 
Te koop bij G. v. Rulo, Kleinhoekje, Liempde, een toom zware biggen. 
Te koop: 1 toom biggen waaronder gemerkt N. L. en een vaarskalf, 3 weken oud. H. v. cl. Pasch, Onrooi 6.
Biedt zich aan: Meisje voor naaiwerk aan huis of als hulp voor halve dagen. Brieven nr. 27, Molenstraat 19. 

Een greep uit onze 
Kleinvak-Afdeling. 
Onontbeerlijke artikelen 
YOor iedere huisvrouw ! Stopwol Stopzijde Borduurwol Borduurzijde Naaizijde Machinegaren Handgaren Knoopsgatenzijde Elastiek rimpelgaren Kousenband elastiek Jarretel elastiek Directoire elastiek Schoudervullingen Veiligheidsspelden Knopspelden Breinaalden Haaknaalden Stopnaalden Naainaalden Ritssluitingen Haak- en ogenband Veters Corsetveters Haken en ogen Vrijgezellenknopen Verpleegstersknopen Slopenknopen Broeksknopen Linnenknopen Ringknopen Veterband Garneer band Tresband Biaisband Stootsband Keperband Linnenband Naadband Afd. Kleinvak. 

F. J. Witteveen's 
Manufacturen & Confectiebedrijf

Rechterstraat 18, Boxtel 

Ziet onze speciale étalage. 

MONTEUR gevraagd ELECTR.-TECHN. BUREAU 
W. VAN DONGEN v. Leeuwenatraat 5 en 11.
't ANKER Het juiste adres voor 

Zuivel• en 
Kruidenierswaren 
Kwaliteits- en 
Merkartikelen 

Van Nello Koffie met Piggelmeepunten 
D.E.-Koffie Probeer ook de 
Boterkoekjes van C E RE S speciale kwaliteit en steeds verkrijgbaar 
Ook volop FROU-FROU DEZE WEEK 

Reclame Pudding 
voor B cent p. pakje 

CUSTARD per 200 gram van 26 et., nu 20 et. 
Prima kaas aan lage prils 
Volop Rookvlees en 

Vleeswaren 

C. de J ong•v. Kempen
van Hornstraat 1 2 

Boerenleenbank. Vanaf 1 OCTOBER is de Boerenleenbank voortaan geopend: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag telkens des v.m. van 9-12 uur. 
Donderdags is de Bank 

voortaan gesloten. 

U kunt hem zeker verwachten! 
-------------------------;---------------_-_-_-_-_-_-_----,---------------------
Notaris P. MERTENS te BOXTEL, 

���:E��� zal aldaar, krachtens rechterlijk bevel, in Café H. v. ROOY, Baroniestraat, op DINSDAGEN 4 en 11 OCTOBER 1949, telkens nam. 5 uur 
PUBLIEK VERKOPEN: de boerderij van de Fam. v. d. Linden te Boxtel, Tongeren 68, als: Koop 1. Landbouwerswoning Tongeren 68, met stal, schuur, bijgebouwen, erf, bouw- en weiland, kad. sectie I nrs. 1646, 552 en 553 samen groot 1.7 4. to hectaren. Koop 2. Weiland in Klein Vierde!, kad. sectie I nr. 532, groot 63.70 aren, naast de percelen van v. Hal en Schoenmakers. Koop 3. Bouwland aldaar kad. sectie I nrs. 541 en 542, groot 30.60 aren naast de perc. van v. d. Meijden. Koop 4. Bouwland aldaar kad. sectie I nr. 1930, groot 68 aren, naast de perc. van Wed. v. Hal. Koop 5. Bouwland aldaar kad. sectie I nr. 1285 groot 24.93 aren, naast de perc. van J. v. Hal. Koop 6. Massa van de kopen 1 tot en met 5, groot 3.61.33 hectaren. Koop 7. Bouw- en weiland de Bankweide, kad. sectie H. nrs. 811, 812, 244, 273, 279, groot 2.78.91 hectaren, naast de perc. v. P. v. cl. Meijden, J. v. Hogerwou en M. v. Oirschot. Koop 8. Massa van de kopen 1 t.e.m. 5 en 7, grol):t 6.40.24 hectaren. " Koop 9. Weiland in Uilenbroek, kad. sectie H nr. 106, groot 2.69.90 hectaren, naast de percelen van v. Hogerwou, H. Dankers en v. d. Pol. Koop 10. Bouwland, Bankweide, kad, sectie H nrs. 775, 776, 777, groot 66.55 aren, naast de perc. van H. Dankers en G. v. Esch. Koop 11. Beemd in Luissel, kad. sectie H nr. 463, groot 71 aren, naast de perc. van Heesemans en Rekkers. Koop 12. Generale massa van de kopen 1 t.e.m. 5, 7, 9, 10, 11 groot 10 hectaren 47 aren 69 centiaren. De generale Massa is verpacht aan W. v. d. Linden voor f 600, - 's jaars tot de gebruikelijke tijdstippen in 1956. Pachten per Pinksteren 1950 voor kopers in verhouding tot de koopsommen. Lasten voor kopers vanaf 1 Januari 1950. Betaling kooppenningen uiterlijk 11 Januari 1950. Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde notaris. 

Voor Brillen en 

naar VAN 

Uurwerken 

VLERKEN 

l V a n  K e ssel's Naaimachinehandel i� 
MOLENSTRAAT 16 

Nieuwe Naaimachines uit voorraad leverbaar 

MACHINESCHRIJVEN Voor de lopende cursus in de MULO•school (examen December) kunnen zich nog enkele cursisten aanmelden LIEFST SPOEDIG H. H. GEERTMAN = Prins Bernhardstraat 13a 

Enige 

nette 

kunnen geplaatst worden op de 
VERPAKKIN GS�AFD ELIN G 
van geneesmiddelen der 

N.V. Organon te Boxtel
Tevens nog enige schoonmaaksters 
voor de middag• en avondur�n. 

Aanmelden is mogelijk dagelijks 
tussen 9 uur en 18 uur aan de· 
fabriek Lennisheuvel 118.

Nu de Herfst is begonnen 
brengen wij U TRAININGSPAKJES in blauw en bruin LOSSE TRAININGS- vanaf BROEKEN " WOLLEN KINDERTRUITJES in rood, grijs en donker rood PYAMAFLANEL gestreept HEREN PYAMA'S flanel PEIGNOIRSTOF, 80 cm breed MOLTONDEKENS, zware kwaliteit ZEER ZWARE GRIJZE DEKEN 

9,45 
4,58 
8,45 

1,90 
14,90 
3,85 

4,68 
8,50 2-pers. FANTASIE DEKENprima kwaliteit 22,50 ZIET ONZE ETALAGES EN KOOPT PRETTIG BIJ 

BOXTEL 

N.V. BBA • BREDA
In verband met de overname van de lijndienst NIC. VERHOEVEN (vrachtautodienst) op 1 Oct. a s. (traject 's Bosch,Boxtel,Liempde,Best-0irschot,Eindhovcn) zijn als agent voor deze vrachtdienst door on; benoemd 

� plaatst U u� q,ocdij,nen? 

Chr. Verbakel, Café 't Hofje, Oirschotseweg 
E 29 B, Tel. 352, Best 

Hotel De Kei, Markt 1, Tel. 495, Boxtel 
G. Willems, Rijkesluisstraat A 396, OirschotDe Directie. Door een nieuwe praclische vakindeling, zijn wij 

in staal U een duidelijk o\Jerzicht ie geven, welke 
mogelijkheden er zijn op dit gebied. Een zeer 
uitgebreide sortering \Jan alle soorten Ringen, 
Steunen - Roeden - Rails - Traproeden, - enz. 
maken het kopen voor U zeer gemakkelijk. 

Chem. Wasserij==Stoomververij en 
Fijnstrijkinrichting "DEN DRIES" 

VRAAGT ENIGE 

bekwame en nette strijksters Aanmelden aan de fabriek Rijksweg 2 van 9-12 en 1-5 uur. 
� J. Witteoeen- Wo.ninginciditinq) Als het gaat over Zaden of Bloemen Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

ALLEENVERKOOP 
voor 

BOXTEL 

Melkcursus Jonge Boeren en Boerinnen die intresse_ hebben voor het volgen van een melkcursus kunnen zich hiervoor opge= ven op de Bot erfabriek Tevens kan men zich hier tot Zondag a.s. opgeven voor deelname a'an 'de Stalwedstrijd 
TE KOOP 
een nieuw winkelpand gelegen in de 

Toon Bolsiusstraat 
te Schl)ndel 

GEVRAAGD 

Jongens 
voor lichte werk• 
zaamheden in het 

Klompenmakers bedrijf 
Gebr. Smits Lennishcuvel 24 , Boxtel 

Rustoord "St. Antonius"

heeft door de uitbreiding een 
plaats open voor een 

net dienstmeisje 

FRUIT 
Aanbieding van fruit bij 

Hotel van Boxtel 

l]j_-:11-IA 'S MORGENS BESTELD 
�uue...... 'S AVONDS KLA AR. 

1 HORLOGE-REPARATIES! In aen week klaar 1 
Alles o n d e r  g a r a n t i e  

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 HORLOGERIE = OPTIEK• GOUD EN ZILVER 
Le v e r a n c i e r  v o o r  A,L L E  Z i e k e nfo n dse n 

Wanneer U 'n FIJNE DROGE Sigaar of Sigaret wilt roken 
Dan moet U bij BERT VAN DEN BRAAK kopen! 

Baroniestraat 73, B oxtel - Tel. 450 Constante temperatuur 
in de winkel 

STERK VERLAAGDE PRIJZEN VOOR voor dag en nacht. BOXTEL EN OMSTREKEN AanvaardingJanuari,Februari'50 Inlichtingen bij het hoofd KINDERWAGENS 
F. J. WITTEVEEN Woninginrichting Boxtel. 

van 

n.c.vas

STATIONSSTRAAT 44 ·Tel.527 

//oor Kaas en lh:S 

Brieven onder no. 54 Molenstr. 19 van de huishouding. 
Voor Voetbalschoenen 

naar GEMEN 

SOLIDE UITVOERING 

f 73 25 PRIJZEN VANAF J Wij regelen met U de betalingsvoorwaarden 
GOLIAT H - QUICK - VAN BOXTEL N.V. 

Mmmm .. . . . . . . .  , dát is lekker! 

BOSSCHEWEQ 17 BOXTEL 

EN BOVENDIEN krijgt U extra zegels, zo gaat het sparen nog eens vlug. 
DEZE WEEK: 250 gram zeer fijne SPECULAAS voor 50 cent 1 O ZEGELS EXTRA 250 gram VERSNAPERINGEN (diverse soorten) 1 O ZEGELS EXTRA 1 pot (450gr.) CHOCOLADEPASTA 1ekwal.f1,10 1 o ZEGELS EXTRA 

en 1 PURE REEP CHOCOLADE GRATIS. 
1 pk. (250 gr.) VANILLE- of AMANDELGRIES 25 et 

DE s�u 
10 ZEGELS EXTRA 

DE BESTE WAREN EN GRATIS SPAREN. 

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

Il Il 

~ 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK \.fYEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De oorlogsdreiging verschoven? 
.We weten maar al te goed, dat we in 
een wereld leven die vol gevaren is. 
Daar doet het feit of de Russen nu al 
of niet een atoombom kunnen maken, 
niet veel meer aan toe of af. We ge
loven niet, dat de russische atoombom 
het gevaar van een oorlog dichterbij 
heeft gebracht. De veronderstelling lijkt 
zelfs gewettigd, dat dit gevaar daardoor 
eerder op de lange baan . is geschoven. 
Het is immers zo, dat geen enkel land 
een oorlog zal beginnen, wanneer het 
niet zelf ervan overtuigd is, dat er een 
redelijke kans op de overwinning be
staat. 
Dit geldt zelfs in de huidige situatie 
meer dan ooit. Toen oorlogen nog 
slechts een kwestie waren van een paar 
landen, konden zij altijd nog hopen in 
het verloop van de strijd er een bond
genoot bij te krijgen of er van de tegen
stander een te laten afvallen. Nu echter 
is het geen kwestie meer tussen een paar 
landen, maar tussen een paar wereldde
len, waar de gehele overige wereld auto-

--matisch bij betrokken zal zijn. Hoe de 
sterkteverhouding wederzijds is, wordt 
dan ook een steeds moeilijker te bepalen 
factor. En vóórdat deze factor zo goed 
mogelijk bekend is, zal geen der beide 
partij�n het tot een openlijke strijd wil
len laten komen. 
Meer dan ooit immers zijn de twee par
tijen, die thans de wereldmacht verdelen, 
ervan overtuigd, dat een volgende we
reldoorlog zal gaan om het zijn of niet 
zijn van een van beiden. 
Dat is een dergelijke hoge inzet, dat men 
zich wel twee keer zal bedenken alvo
rens het tot een uitbarsting te laten ko
men. Daar doet het bezit van de atoom
bom weinig aan af. Ook de atoombom 
is n_iet willekeurig te hanteren, zeker 
niet op een uitgestrekt vasteland en de 
eventuele toepassing daarvan als oor
logsmiddel kan bij wederzijds bezit zelfs 
tot zeer riskante gevolgen leiden. 
Nu wordt de westerse wereld weer ge
sust met de mededeling, dat Amerika 
toch ver voor is in het fabriceren van 
atoombommen en deze voorsprong ook 

Vijf jaar geleden 
EV AfUA TIE .. 

Deze week was het vijf jaar geleden, 
dat Boxtel getuige was van de meelij
wekkende intocht van de Liemdse be
volking, die, na veertien dagen de ge
schutsteistering doorstaan te hebben, 
plotseling bevel had gekregen de huizen 
zoveel mogelijk te ontruimen en weg te 
trekken naar Boxtel. In de triestige, 
regenachtig-e Octobermorgen trokken ze 
weg van huis en erf, van land en vee 
en alles waaraan een mens zoal gehecht 
kan raken. ,,Overstelpt van schrijnend 
leed gaan zij hun kruisgang", zo lazen 
we die dagen in een dagboek. Het lijkt 
- nu de dagen, de maanden en de
jaren de herinnering gesleten hebben
- pathos, doch dat was het zeker niet.
Want het was een deerniswekkende
stoet, zoals die gevormd werd door de
ta-lrijke vluchtelingen, op wier gezichten
de doorgestane angst nog te lezen lag.
Daar komen ze, over de Liemdseweg,
kledingstukken en huisraad torsend, met
kruiwagen of handkar, al wat �eladen
kon worden, meevoerend in die tile van 
ellende. Daar is ook een boerekar bij; 
zes jonge kerels hebben de schouders 
onder de burries gezet en zo trekken ze 
hun vra.cht: beddegoed, wat kisten met
huisraad en een ·oud moederke, dat tus
sen de lading zit, weggedoken onder 
een paraplu. Drommen mensen volgen; 
mannen, vrouwen en kinderen, die ge
bukt gaan onder de last van wat mee
genomen kon worden. Men trekt een 
mekkerend geitje achter zich aan, stouwt 
'n koppig kalf voor zich uit en tracht 
het weinige vee, dat nog meegevoerd 
mocht worden, in toom te houden. Men 
ontloopt het gevaar in eigen buurtschap 
en wie weet slaan straks de projectielen 
niet in, waar men zich veilig waant ..... . 
Maar Boxtel neemt hen allemaal op. In 
gestichten of bij particulieren worden 
ze ondergebracht. Ze baren er nieuwe 
zorgen, mede in verband met de voed
selvoorziening, waarmee het toch al niet 
te best gesteld was. Maar de mensen 
voelen zich één in de nood, één in de 
dreiging van het gevaar. Zo wordt alles 
opgelost en zo ook leren zij zich schik
ken in de nieuwe toestand, die berusting 
vraagt. 
Zo was het vijf jaar geleden! 

Toets der c.ritiek 

SOLISTEN-CONCERT. 
De solisten van Sint Petrus en Sint 
Cecilia, die enkele weken terug hadden 
deelgenomen aan het internationaal 
zangconcours te Pijnacker, gaven Maan
dag j.l. gezamenlijk een concert. Natuur
lijk was de opkomst van de zijde van 
het publiek wèer buitengewoon slecht. 
Mej; Truus Jansen sprak de aanwezigen 
toe en bracht nogmaals en ten over
vloede onder de aandacht van het audi
torium, dat men hier te doen. had met 

zal weten te behouden. Dat is best mo
gelijk, maar trekt dááruit niet de conclu
sie, dat dit nu juist het oorlogsgevaar 
vermindert. Laten we ons nief voorstel
len, dat een grotere macht van Amerika 
door dit land juist vredelievender zal 
worden benut. Het gaat tenslotte om 
de wereldmacht en daarbij stoort men 
zich links noch rechts aan pacifistische 
ideeën. \Vie dat wel meent, bedriegt zich 
zelf en zal door de historie in het on
gelijk gesteld worden. 
De wetenschap bij beide partijen, dat 
zij nu wederzijds het gevreesde wapen 
kunnen hanteren, zal hen noodzaken 
des te voorzichtiger te zijn bij de uit
bouw van hun plannen. De wederzijdse 
verdediging zal nu des te hogere eisen 
gaan stellen. Daartoe behoort dus ook 
de eventuele verdediging tegen de 
atoombom. 
Want nimmer is nog een nieuw, van te
voren bekend wapen beproefd, zonder 
dat men ook bedacht was op mogelijke 
afweer daarvan. En hoe moeilijk dit op 
het gebied der atoombommen ook zal 
zijn, noodgedwongen zullen de beide 
partijen zich daar nu op moeten bezin
nen om ooit een redelijke kans te maken 
een oorlog daarmede succesvol te kun
nen voeren. Het element van verrassing 
is zelfs vrijwel niet aanwezig te achten 
voor een atoomaanval, want beide par
tijen zijn uiterst op hun qui vive en ver
keren eigenlijk permanent in een toe
stand van alarm. 
Neen, de russische atoombom maakt het 
oorlogsgevaar zeker niet meer accuut, 
misschien wel reëler. En omdat het ten
slotte niet om de oorlog te doen is 
maar wel om de macht, daarom zal eer
der getracht worden de beslissende oor
log te voorkomen of althans zo lang 
mogelijk uit te stellen, dan deze nu 
vlugger te beginnen. Het risico voor 
partijen is uitermate gegroeid. 
Des te langer tijd zal nodig zijn eer 
men het waagstuk in feite onder het 
oog durft te zien. Er zijn o.i. andere ge
varen die de wereld vlugger bedreigen 
dan een oorlog, al kunnen ook deze 
zeker een oorlog met zich slepen. 

amateurs, d.w.z. met mensen, die het, 
dank zij intense beoefening van de zang
kunst in hun vrije tijd, zover hadden ge
bracht, dat zij zich - zij het soms dan 
ook schuchter - konden gaan wagen 
aan solistische uitvoeringen, hetgeen 
veel meer van de persoon en de stem 
vergt dan koorzang. 
Inder<laad, ook wij hebben gehoord en 
gezien, dat er over de gehele avond een 
uitgesprt>�en amateurisme lag, maar 
niemand had ·hier dan ook beroepszang 
verwacht. Het deed ons goed naar dit 
pogen uit liefhebberij te luisteren, mis
schien juist wel daarom, want dikwijls 
speelden zenuwen en plankenkoorts de 
deelneemsters en deelnemers parten. Dat 
alles werd door het publiek gaarne ver
geven, want men wis_t, wat er van de be
trokkenen gevraagd werd en hoeveel 
tijd en energie eraan was gespendeerd. 
Het zou ons te ver voeren, wanneer wij 
alle solisten hier apart moesten gaan 
behandelen, en beperken ons daarom 
met het noemen van de best-gezongen 
werken. 
Allereerst komt dan de Letzte Rose uit 
Martha, wat door een jong zangeresje 
werkelijk goed ten gehore werd �e
bracht. Respect ook voor de manier, 
waarop het altijd zeer moeilijke Ave 
Maria van Cherubini werd gezongen. 
,,0, du mein !deal" veroverde aller har
ten, terwijl het publiek bij "Ach so 
from" finaal in verrukking kwam. De 
clarinet-solo was wel heel moeilijk en 
werd toch buitengewoon goed gespeeld, 
terwijl daarna Ständchen van Schubert 
door een bariton en Il bacio van Arditi 
en het Alleluia van Mozart door twee 
sopranen zo goed werden gezongen, dat 
. men hier onwillekeurig de grens ging
voelen met de beroepszang. Ook het 
Vilja-lied werd goed beheerst en met 
volle overgave gebracht. Tot slot noe
men wij de grote stimulator van deze 
avond, de man, die alles begeleidde en 
instudeerde, de Heer J. Driessen. 

Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
De Raad der gemeente Boxtel zal 
Woensdag 12 October 's avonds om 7 
uur in openbare vergadering bijeen 
komen ter behandeling van een 17 pun
ten tellende agenda. 

DE SPOOKTREIN. 
Traditiegetrouw opent de toneelvereni
ging Leeringhe ende Vermaeck ook dit 
jaar weer het winterprogramma van de 
K.A.B., afd. Boxtel. 
Maandag 10, Dinsdag 11, Woensdag 12 
en Donderdag 13 October davert de 
spooktrein door de Ark Jo van Erp uit 
Den .Bosch bedient de wissels en dat be
looft wat.' 
Velen zullen dan ook met belangstelling 
het ogenblik tegemoet zien, dat de trein 
zich in beweging zet. 

DE MARABOET VAN HOGGAR. 
Wie Woensdagavond in het St. Paulus
jeugdhuis geweest is, heeft er kunnen 
genieten van een buitengewoon aantrek
kelijk filmprogramma, waarin de hoofd
film "de Maraboet van Hoggar" met zijn 
avonturen, spanning, tragiek en grootse 
heldenmoed eenieder moet hebben ge
grepen. De inhoud van de film zullen 
wij niet nader belichten, omdat ieder 
nog in· de gelegenheid is deze film te 
gaan zien. Immers heden, Vrijdagavond 
wordt hij nogmaals gedraaid, maar deze 
keer in "de A1·k". 
Naast het goede doel, dat men metter
daad steunt, als men gaat kijken, ver
schaft men zich een mooie avond. En 
waar wij hier. de kans hebben om niet 
alleen het nuttige met het aangename 
maar ook het schone met het verdienste
lijke te verenigen, moeten allen Vrijdag
avond present zijn. Het is een film, waar 
allen iets van leren kunnen, een film 
met inhoud voor het leven. Een film, die 
ons rijker maakt. 
Tot vanavond in "de Ark". 

RIJKSARBEIDSBUREAU. 
VERPLAATST. 
Daar de Raad der gemeente Boxtel 
enige maanden geleden besloot om het 
pand Rechterstraat 80 te verhuren aan 
de Gezondheidsdienst voor Vee, is het 
Rijksarbeidsbureau vanaf 1 October ge
vestigd in het gemeentehuis en wel in de 
voormalige kamer van de hoofdopzichter 
Van Erp. 

DE R.K. BOERINNENBOND 
VIERT MOEDERDAG. 
Op Stapelen zullen de Boerinnen a.s. 
Dinsdag 11 October samen komen om 
Moederdag te vieren. 
Om half 9 's morgens vangt het feest aan 
met een H. Mis, waarin alle leden wor• 
den verwacht. 
Daarna wordt de koffietafel gehouden 
voor de Moeders en gehuwde leden. 
's Middags om half vier zal het Tweede 
Kamerlid H. v. d. Zanden uit Eersel in 
de algemene vergadering spreken over 
"de verhouding van de Boerinnenbond 
tot onze landbouworganisaties". De 
geestelijke adviseur zal daarna een cau
serie houden over Maria. 
Onder de pauze worden de leden ge
tracteerd en het toneelclubje zal ten 
slotte besluiten met het toneelstukje 
,,Willy's Radio". 
Het belooft een gezellige dag te 
worden 

ST AMBOEKKEURING. 
Bij de heden gehouden Stamboekkeuring 
werden door de Inspecteur, de heer 
Schraven uit Mill, de volgende dieren 
opgenomen: 
Stina 6 van Adr. Peijnenburg met KS, 
Lucia van L. v. Oirschot met S, Roosje 
van Wed. M. v. d. Sande met S, Klara 

van Adr. Verhoeven met S, Corri I van 
Adr. Verhoeven met S, Corri I van M. 
Peijnenburg met S, Dientje van J. J. v. 
Mensvoort met S, Dora van J. J. v. 
Mensvoort met S, Treesje van J. Heze
nians met R, Corri van Jac. v. Beljouw 
met R, Drika van M. v. cl. Heijden met 
H:, allen uit Boxtel; Lena van Chr. Merkx 
met R, Elsje van Gijsb. Verhagen met 
R, Ria van G. Braam met R, te Ge
monde. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Voordracht over plaatsnaamkunde. 
Op de laatste gehouden bijeenkomst van 
de heemkundige studiekring hield de 
heer N. Sprenger de Rover een causerie 
over plaatsnaamkun<le. In een klare in
leiding zette de heer Sprenger de Rover 
het wezen en de betekenis der topony
mie uiteen, die in de Nederlanden eerst 
sedert 1924 haar wetenschappelijke fun
dering heeft gevonden. De verklaring 
der toponiemen vom1t slechts een klein 
onderdeel dezer wetenschap; het is 
vooral op dat terrein dat veel geliefheb
berd is. Men mag zelfs zeggen dat bijna 
alles wat in krant of tijdschrift over 
plaatsnaamkunde is geschreven, onjuist 
was. Als algemene regel zou men kun
nen stellen dat er geen romantische 
naamsafleidingen zijn en dat toponie
men, waarin men namen van goden of 
godinnen verborgen acht, vrijwel niet 
bestaan. Het zijn veelal omstandigheden 
van practische aard, welke tot de naam
geving hebben geleid. 
Spreker gaf nog nuttige raadslagen over 
11et verzamelen van toponiemen. Vooral 
in gebieden waar ruilverkaveling in uit
voering of op handen is, acht spreker 
het in kaart brengen der daar voorko
mende toponiemen zeer urgent. 
De vlot voorgedragen causerie had aller 
belangstelling. 
In het huishoudelijk gedeelte der verga
dering werd�·-deo heer M. Schellekens tot 
tijdelijk bestuurslid benoemd, daar de 
heer J. Groos nog ziek is. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS 

Op de bruiloft van 1-1. Fitters-v. d. Anker 
werd een bedrag van f 15,87 opgehaald. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 27 Sept. tot en met 3 Oct. 1949. 
GEBOREN: Cornelia C. S. M. dochter 
van C. J. Schoenmakers en Fr. M. 
Vugts - Roland M. zoon van Th. Fr. 
Breuer en A. J. M. van Turnhout -
Johanna M. A. dochter van E. J. Schee
pers en C. W. F. van Kleef - Johannes 
A. C. M. zoon van J. v. Rooij en M. C.
v. d. Biggelaar - Cornelis F. M. zoon
.van G. v. d. Boer en J. R. v. d. Hoogen
- Johannes Fr. Fr. M. zoon van J. v.
Breugel en G. Pardoel - Johanna M.

,,Boxtels K wartierke'' 
VOOR DE JEUGD. 

,,Elke dag één draad gesponnen, 
is in het jaar een hemd gewonnen". 

En pientere lui als jullie zijn, weet je al 
meteen waar het over gaat. Over het 
sparen. Juist! 

Sparen, wat is dat? Wat moet je doen 
om te sparen? 
Dan moet je telkens als je van Vader 
of Moeder, oom of tante wat geld hebt 
gekregen, minstens een klein gedeelte 
van dat geld wegleggen voor later. 
Allemaal wel eens horen zeggen: Zon
der sparen kan niemand vergaren. En: 
Spaart ge iets, dan hebt ge iets. Nogal 
duidelijk, vind je niet? 
Maar nou komt het gekke. Sommige 
mensen zouden dolgraag iets "hebben", 
een aardig fortuintje willen bezitten, 
maar ze hebben er niets voor over! Zelf 
doen ze er niets voor. Ze werken niet 
harder dan strikt noodzakelijk is,• en 
voor de rest leiden ze een lui en gemak
kelijk leventje. Ze nemen het er van. 
Andere mensen beproeven hun geluk in 
de loterij. In de stille hoop toch eens 
0iefst zo gauw mogelijk!) het Groot Lot 
te trekken. Maar ondertussen boeren ze 
dag na dag achteruit. Worden ze zien-

• deroog armer en armer.
Weer andere mensen zitten te spinsen
op de erfenis van een rijke oom of sui
kertante. Maar ja, het goeie mens is
nog kern gezond en prakkezeert in de
verste verte nog niet over doodgaan. En
wordt eindelijk het testament geopend,
dan blijkt de Suikertante helemaal niet
zo dik in de Suiker te zitten ...... Heb-
ben ze nog niks!
Zie je, er is maar één weg, één enkele
manier om in het bezit te komen van
een aardig fortuintje. En dat is: niet
bouwen op ánderen, maar ZELF
SPAREN.

Allemaal wel eens Vader en Moeder
horen vertellen van die-of-die. Vroeger
hadden ze letterlijk niets. Van huisuit
heel arm volk. Vader doodgewone dag
loner. En ga nu eens kijken? 't Zijn
mensen van stand. Maar 'k moe( je er
één ding bij vertellen: ze hebben de

centjes ook bij mekaar gehouden, hoor! 
Ze zijn al z'n leven zuinig geweest. Ze 
hebben gespaard! 

Wat zeg je? Als je wat meer geld hebt, 
ga jij dan óók sparen? 
Fout, man! Fout! Jij denkt, dat je eerst 
veel geld moet hebben om te kunnen 
sparen. Deugt niks van! Je bent er glad 
naast! 't Is krek andersom. Juist nû, nu 
je neig niet veel geld hebt, moet je van 
het kleine beetje wat je af en toe krijgt 
telkens wat wegleggen. Dan heb je over 
een tijdje een aardig duitje. 
Dat je natuurlijk - straks als je 
"verdient" meer kunt sparen dan nu 
je nog op school bent, dat begrijpt 
iedereen. Maar . . .... (let op!) vóór je van 
school afgaat, kun je al een aardig 
spaarpotje bij mekaar hebben. Kwestie 
van beginnen! Niet met kwartjes en gul
dens tegelijk. Nee, sparen dat doe je 
CENT-VOOR-CENT. 
Voorbeeld. 
Ik las van een bewaarschool. Per jaar 
werd door de kinderen van die school 
het kolossale bedrag van vier-en-twintig
honderd-gulden uitgegeven aan snoep. 
Vind je veel, hè! Ik ook Of geloof je 
me nie'f? Dan reken ik het je eventjes 
voor. 
Er waren op die school 800 kinderen . 
Gemiddeld versnoepte ieder kind elke 
morgen éne cent. Dat is per dag voor 
heel de school acht gulden. Maakt per 
week acht-en-veertig-gulden. Totaal per 
jaar vier-en-twintig-honderd-gulden! 
Is dat een kapitaal, of is dat geen 
kapitaal? 
En hoe werd dat kapitaal bij mekaar 
gebracht? En hoe werd het vergooid? 
Cent-voor-cent! 
Zie je dat goed? Ze zeggen wel eens: 
Vele kleintjes maken één groot. Nou, 
hier kun je dat heel duidelijk zien. Je 
kunt die vele kleintjes bij mekaar bren-
gen voor later ...... en dan "heb" je wat. 
Je kunt ook net doen als de kinderen 
van die school. Kleintje-voor-kleintje 
v!!i-gooien ... ,.. en dan heb je nooit wat! 

0, dus we mogen nooit meer snoepen! 
Wie zegt dat nou? Ik soms? Mij niet 
horen zeggen. Je mag best wel eens 
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OMGEVING 

A. �- dochter van J. J. Smits en J. W.
v. d. Broek - Franciscus S. zoon van
W G. M. Schellekens en H. v. d. Ven
- • Maria Fr. J. dochter van A. M. P.
van Hal en E. de Backer - Johannes
M. ]. A. zoon van H. A. M. Vlamings
en B. C. C. Deenen - Francisca M. P.
dochter van L. H. v. Diessen en A. v. d.
Linden.
ONDERTROUWD: Antonius G. Schel� 
]ekens en Johanna A Timmermans -
Cornelis A. Timmermans en Gijsberta 
W. Schellekens.

GEMONDE 
CONCERT. 
De fanfare St. Lambertus zal ter 
opening van de Gemondse kermis Za
terdagavond om 7 uur een uitvoering 
geven op de kiosk in het dorp. 

LIEMPDE 
KATHOLIEK THUISFRONT 

,,Ziede ze vliege". 
Vrijdag 14, Zaterdag 15 en Zondag 16 
October wordt in het Parochiehuis door 
een Nijnsels gezelschap een Brabantse 
non-stop revue ten tonele gebracht. 
De opbrengst van "Ziede ze vliege" 
komt ten goede aan Katholiek Thuis
front afd. Liempde. 
Voor nadere bijzonderheden zie adver
tentie in dit blad. 

GESLAAGD. 
De meisjes die in het 7e leerjaar der 
R.K. V.G.L.O.-School alhier hun oplei
ding genoten voor lingerie, legden heden 
voor een gecommitteerde van de ver
eniging St. Anna te 's-Hertogenbosch 
met goed gevolg het examen af voor het 
diploma Linnennaaien: Jo v. Abeelen; 
Rika v. Abeel en; Petra van Beers, Ma
ria van Haaren, Miep Saris; R. v. d. 
Laar; L. v. d. Laar en Maria Prinsen. 
De geslaagden zullen hun opleiding voor 
het diploma costuumnaaien in het Se· 
leerjaar voortzetten. De leerlingen van. 
de Eerw. Zusters proficiat en verder 
veel succes. 

DistributieaNieuws 

ZITDAG VAN DE AFDELING 
VOORLICHTING/CENTRALE KAS 

IN DE GEMEENTE LIEMPDE. 
De Directeur van de Distributiedienst' 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
afwijking van de in Augustus geplaatste 
mededeling t.a.v. de zitdagen van de af
deling Voorlichting/Centrale Kas te 
Liempde de zitdag tot nader order 
weer gehouden zal worden op Dinsdag 
voormiddag, eenmaal per 14 dagen in 
Café M. v. Vlokhoven, A 71 te Liempde. 

snoepen. Maar geef niet AL JE GELD 
uit aan snoeperij en vermakelijkheidjes. 
Houd elke week iets apart. Telkens als 
je een paar centen krijgt, besteed dan 
niet al die centen aan wat je lekker 

. vindt. Wees verstandig, en doe EEN 
GEDEELTE IN JE SPAARPOT. Dan 
heb je straks wat! 

Op school heeft de meester jullie verteld 
over de Jeugd-Spaarkas. Er zijn scholen 
waar het prachtig gaat. Ook hier in 
Boxtel. Doe jij ook mee? Nog niet? Dan 
moet je eerst nog maar eens een beetje 
goed nadenken over dit • ,,Kwartierke". 
Goed je verstand laten werken. Dan 
doe jij van nu af aan ook mee. 

Natuurlijk zullen Vader en Moeder je 
graag helpen met sparen. Ze zullen je af 
en toe wat geld meegeven om op school 
een zegel te kopen. Dan haalt Moeder 
een dubbeltje uit HAAR portemonnaie 
en zegt: Hier, om te sparen. 
Is natuurlijk fijn! 
Maar zelf moet je ook wat doen. ZELF 
OOK SPAREN. 
Weet je waarom? 
Wel, laatst hadden we het over "karak
ters". Weet je nog? Dat we hier in 
Boxtel degelijke karakters nodig hebben. 
Mensen met pit. Waar wat in zit. 
Welnu, ik beweer, dat sparen een zeer 
geschikt middel is om je te vormen tót 
flinke karakters. Neem bijvoorbeeld een 
jongen. Hij heeft z'n eigen voorgenomen 
om elke week vijf centen of een dubbel
tje te sparen. Op een gegeven ogenblik 
staat die jongen tegenover een ijskar
retje. Zal-ie z'n dubbeltje er dan maar 
aan wagen .. .... ? Dan spaar ik de vol-
gende week dubbel...... Maar nee, die 
jongen is flink. Hij loopt 'het ijskarretje 
voorbij en houdt z'n dubbeltje vast. 
Kijk, dat noem ik nou twee-vliegen-in
één klap. 
Die jongen heeft GEWONNEN AAN 
GELD. Da's één. Hij heeft een dubbel
tje meer gespaard. 
Maar die jongen heeft ook GEWON
NEN AAN WILSKRA�T. Door z'n 
sparen groeit die jongen Uit tot een man 
met karakter. Str.aks is· die jong�n een 
steunpilaar voor het Boxtelse leven. Voor 
de Kerk en voor de Maatschappij. 
Straks heeft-ie wat, en is-ie wat. 
Want- hij heeft gespaard! 

P. Venantius Verweerde A:A.



Commentaar 
Kanttekeningen in de marge 
van het dagelijkse leven. 

BOEI ZONDER ANKER . ... 
In een van zijn boeken bepleit Ortega y 
Casset de.noodzaak om in onze aan op
gezweepte activiteiten ondergaande we
reld de kracht van inkeer te erkennen· 
en zegt letterlijk: Zonder een strategi
sche terugtocht op zich zelf, zonder een 
waakzaam denken is het menselijk leven 
onmogelijk . .. .  Alleen hij, die in zekere
mate tegen zijn tijd ingaat, kan over 
zich zelf tevreden zijn. Want anders 
verklaart hij zich tot een boei zonder 
anker, die meedrijft op de stromingen 
van het ogenblik." Peil nu je zelf eens. 

VREDE, VRIJHEID, WELVAART .: 
EN GERECHTIGHEID .... 
Als de mens vrede heeft gevonden, is 
het tijd voor de afrekening met de we
reld. Een treffend voorbeeld hiervan 
geeft ons de grote figuur van de be
roemde dichteres Henriëtte Rolánd 
Holst, de socialiste van de ·eerste ure. 
Aan de vooravond van haar tachtigste 
verjaardag was zij door aanhangers van 
het socialisme uitgenodigd om te komen 
spreken over het socialisme en haar aan
deel in de strijd. Zij had er liever over 
gezwegen, doch heeft verteld van haar 
en anderer geloof in de mogelijkheid 
van de verwerkelijking der socialistische 
gedachte. Zij had geloofd, dat door de 
eenheid der arbeidsklasse vrede, vrij
heid, welvaart en gerechtigheid over de 
wereld zou komen. Maar zij en met 
haar vele andere idealistische socialisten 
zijn trots hun strijd en taaie volharding 
ontgoocheld geworden. Van hun ideaal 
is nog het geloof gebleven, dat de een
heid der wereld toch groeiende is, maar 
het zal niet het socialisme zijn waardoor 
de hemel op aarde zal komen. 
Deze grote vrouw, die zovele jaren heeft 
deelgenomen aan de strijd om de we-
1·eld voor het socialisme te veroveren, 
bekende nu eerlijk, dat geen menselijk 
systeem vermag vrede, vrijheid, wel
vaart en gerechtigheid voor alle men
sen te brengen, ,.want de toekomst weet 
God alleen en wij kunnen niet meer dan 
Hem helpen en dienen in een leven naar 
gerechtigheid". 
Deze uitspraak moet wel diepe indruk 
hebben gemaakt, sterker naarmate het 
auditorium socialistisch gezind was. 

MOEDERS MET V ACANTIE. 
Gelezen over de film "Moeders met 
vacantie"? Mooie geschiedenis! Doch de 
filmkeuringscommissie heeft zich niet 
vergist. Een de actieve publicist Jan 
Derks, hoofdredacteur van De Tijd, is 
oorzaak geworden, dat de Augustines
sen van Utrecht en Hilversum - dat 
zijn "moderne zusters" - door Pater 
Hyacinth Hermans eventjes op haar 
nummer zijn gezet. 
"De nieuwe congregatie van de Zusters 
Augustinessen van Utrecht en Hilver
sum" zo schrijft hij in De Maasbode, 
"mag naar mijn oordeel dankbaar zijn 
dat de nu zo gesmade Rijksfilmkeuring 
door het schrappen van deze clausule in 
de tekst haar de kans heeft ontnomen 
beschuldigd te worden van weinig fijn 
gevoel tegenover de oudere religieuse 
congregaties, die hier in de film nu wor
den uitgemaakt voor "femelende en half
zachte nonnen" die uit de tijd zijn. Wij 
gunnen de Zusters Augustinessen van 
Pastoor van Nuenen alle denkbare suc
ces met haar film, maar zij moeten dit 
niet willen behalen ten koste van andere 
kloostervrouwen, die kunnen wijzen op 
een verleden van onschatbare ver
diensten •. " 

LIJST DER KLEINE ZONDEN. 
En wat dunkt U van de "lijst der kleine 
zonden", door de Rekenkamer gepubli
ceerd? Mooi hè? Maar nog mooier was 
die heer kwartiermeester-generaal. Hij 
las het rapport, betuigde zijn instemming 
en liet alles zo het was ...... En waarom 
ook niet, de schatkist is nog "halfvol"! 
Je moet van "heilige huisjes" afblijven, 
ook als Rekenkamer. 
Het is anders wel ergerlijk, als men leest 
hoe de voormalige Staatspolitie zich niet 
ontzag 100 schrijfbureaux te verant
woorden, terwijl er maar 71 bureau
kastjes waren afgeleverd. Enz. enz. 
Geen verhaal! 
Ook geen stralend achterlichtje! 

JOURNALISTIEKE STUIPEN. 
Wist U ook, dat het Engelse volk zich 
al "maandenlang" heeft bezig gehouden 
met het huwelijk van Graaf Harewood 
en Miss Marion? Wat een nuttige be
zigheid!! En dan te moeten zien, dat 
"grote" Nederlandse bladen hun lezers 
deze "flauwe kul" te slikken geven on
der geweldige koppen als: ,,Koningin 
kuste de bruid" ...... 
In 's hemelsnaam spaar ons volk voor 
dergelijke beuzelachtige dagbladlectuur! 

Hedenavond 8 uur in De Ark: 

De Maraboet van Hóggar 
. K.S.V. ,,O.D.C." 

Jàs de Keistamper is geen manusje-van
alles. Ook voor hem geldt het wijze ver
maan: Schoenmaker blijf bij je leest! 
Want toen hij • Zaterdagavond een 
reclametocht maakte voor de St Vin
centiusvereniging bracht hij mee; volk 
op (zijn) keien, dan in dé Philips Won
dertuin, die toen trouwens al half uit
gebloeid was. * Vijf jaar geleden ging 
Boxtel gebukt onder het juk van Mars, 
de oorlogsgod. Granaten gierden over 
het dorp, gevechtsvliegtuigen vlogen af · 
en aan en de bezetters dreven hun 
schrikbewind op de spits. De mensen 
leefden 's nachts ondergronds en brach
ten de dag in ledigheid en angst door. 
Ze teerden op hun spaarpenningen of 
knoopten de eindjes aan elkaar met de 
uitkeringen van het fonds voor bijzon
dere noden. )(.. Laten we bij deze herin
nering even beseffen, hoe gunstig de 
tijd nu wel is. En laten we dan meteen 
ook maar nalaten om steen en been te 
klagen over zorgen, die aldus vergele
ken geen zorgen zijn. * Vanzelfspre
kend dus ook geen gejammer meer over 
baby-sitters. Wat baby-sitters zijn? Wel, 
dat zijn gedienstige personen, die voor 
een jodenfooi op de kinderen passen, als 
de ouders hun avondje (menen te moe
ten) hebben. * Heel terloops willen 
we even opmerken, dat het niet past om 
bij een kioskconcert de stilte te versto
ren of bij een zaaluitvoering alsmaar te 
gaan zitten roken. Punt. Uit. * ,,Het 
begon in een gracht". Waar het eindigt 
zal men zien, als Boxtels Toneel bij haar 
10-jarig bestaan dit blijspel ten tonele
voert. Tussen haakjes: ,,De Vrek" van 
Molières wordt niet gespeeld. * Het 
uurwerk op de St. Petruskerk gaat weer 
met de tijd mee en is nu even minitieus
als...... als...... als de Big Ben. *
Jeugduitvindingen zijn doorgaans niet 
van duurzaam gehalte. Dé imitatie van 
het Solex- of Mosquito-rijwiel heeft d&n 
ook weer afgedaan. De lege schoen
poetsdozen blijven waar ze zijn en in 
Boxtel is de rust weer teruggekeerd. De 
jeugd huldigt ondertussen het slag
woord: Weest een heer in het verkeer. 
* En nu nog even de verzuchting van
de week geloosd: ,,De P.N.E.M. moest
op d'r donder krijgen als ze het nog 
eens ooit zou durven te bestaan om 
de aangeslotenen het ongerief aan te 
doen van een tweemaandelijkse kwitan
tie. ..... omdat ze wegens de va can tie 
van het personeel verzuimde tijdig de 
meters te doen opnemen." 

SPORT-NIEUWS 
3e KLASSE B 

ODC 4 
Baardwijk 4 
OJC 4 
SCB 4 
St. M. Gestel • 4 
Blauw Geel 4 
wsc 4 
Udi '29 4 
Uno Animo 4 
Boxtel 4 
Best Vooruit 4 
Haarsteeg 4 

4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 

0 0 
0 0 
1 0 
1 1 
1 1 
2 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 3 
1 3 
0 4 

8 14-3 
8 14-5 
7 10-4 
5 9-6
5 8-6
4 ·9_9
3 9-9
3 8-9
3 12-13
1 4-12
1 3-14
0 5-15

O.D.C. - St. Michiels Gestel 4- 1
Een beter voetbalspelend O.D.C. 
klopt een enthousiast spelend 
Gestel. 

Deze wedstrijd heeft weer eens overtui
gend bewezen, dat men met enthousias
me alleen geen wedstrijd wint. Het· mag 
ontegenzeggelijk een sterk wapen zijn, 
maar het is pas doorslaggevend als twee 
ploegen elkaar in techniek weinig toe 
geven. En in dit laatste lag Zondag het 
grote verschil. Want terwijl bij O.D.C. 
de techniek de grootste kracht is, zal 
iedereen moeten toegeven dat dit onder-
deel bij de Gestelnaren maar matigjes 
is. Toen dan ook het geweldig enthou
siasme,_ we9ens energieverspilling, in de
tweede heltt begon te tanen, kwam het 
betere voetbal van de O.D.C.-ers tot 
uiting, wat uiteindelijk Gestel deed capi
tuleren. Al met al een wedstrijd, waarin 
beide elftallen zich voor de volle hon
derd procent gaven, en die dikwijls fraai 
voetbalspel te zien gaf. 
Reeds in de eerste minuten krijgt v. cl. 
Boogaard een prachtkans als een der 
Gestelse verdedigers te zacht op zijn 
doelman terug speelt. Buiten bereik van 
de doelman vliegt het schot juist naast. 
Gestel komt dan overdonderend opzet
ten, maar de O.D.C.-verdediging, waar
in Peynenburg een sublieme back-partij 
vertolkt, werkt op volle toeren en Ber
tens weet met enkele harde schoten wel 
raad. Aan de andere zijde krijgt de Ges
tel doelman moeilijker werk te verzet
ten, maar ook hij toont zijn klasse. 
Vooral een harde kopstoot van v. cl. 
Boogaard redt hij meesterlijk en ook 
twee harde schuivers van Schalks vinden 
bij hem geen genade. Tegen het einde 
van de eerste helft wordt O.D.C. ster
ker. Gestel weet echter het steeds terug
komend gevaar te bezweren, en als de 
scheidsrechter voor de thee fluit, is de 
stand nog dubbel blank, . 
Direct na de hervatting blijkt reeds dat 
de Gestelmannen zich te veel hebben 
gegeven en de O.D.C.-ers worden over 
alle linies sterker. Het begint met een 
vrije trap van Van Wijk, die boven in 
het Gestelse doel verdwijnt, doch waar
bij de scheidsrechter fluit vocir ongeoor
loofd aanvallen. Direct hierna plaatst 
van Wijk weer voor het Gestel doel, de 
doelman loopt uit om het gevaar te be
zweren, doch een der Gestel-verd�digers· 
steekt zijn hoofd onder de bal en over 
de uitgelopen doelman verdwijnt het leer 
in het doel. 1-0. 
Bergwerff, die nu zijn bewaker steeds 
te vlug af is, maakt er af spoedig 2-0 
van. Een ogenblik denken we dat het 
spel zal ontaarden, doch de scheidsrech
ter grijpt resoluut in, en deelt kwistig 
vrije trappen uit. 
Gestel doet nog wel wanhopige pogin
gen het spel te verplaatsen, doch de 
O.D.C.-verdediging smoort alle aanval
len en Bertens krijgt geen gevaarlijk 
werk te doen en weet met de enkele 
verre schoten wel raad. Wanneer· Berg
werff weer in vrije positie komt, geeft 
hij een van zijn afgemeten voorzetten. 
Dekkers laat tactisch lopen voor 
Schalks, die met een enorme kogel no. 
3 laat noteren. 
Gestel speelt nu een verloren wedstrijd. 
Van een botsing tussen twee Gestelspe
lers weet Scheepers handig te profiteren • 
door kalm het vierde doelpunt te ma-

ken. De scheidsrechter raadpleegt reeds 
zijn horloge als Gestel in de laatste se
conde nog een corner krijgt te nemen. 
De scherp voor het doel geplaatste bal 
wordt door de linksbinnen ingeschoten, 
en ofschoon Pennings nog alles in het 
werk stelt om het gevaar te keren, mag 
het hem niet lukken en heeft Gestel de 
eer gered. 

Het tweede elftal, spelend om de Toon 
Schröder-beker, wist in Den Dungen 
met 6-1 te winnen. De wedstrijd 
ODC 3-Blauw Geel 4 eindigde met een 
12-0 overwinning voor ODC 3. Dat be
looft wat. Het vierde elftal kreeg bij
Boxtel 3 geen schijn van kans en moest 
met een 7-2 nederlaag naar huis. 

Het programma voor a.s. Zondag is: 

U.D.I.-O.D.C. aanvang half 3
O.D.C. 2-Vlijmense Boys 2 half 3
O.D.C. 4-W.E.C. 3 12 uur
Rhode 3-O.D.C. 3 2 uur.

O.D.C.-JUNIOREN.
Al werden slechts twee van de zes wed-
5trijden overwinningen, toch mogen we 
over de jeugdelftallen tevreden zijn. Er 
werd dapper en sportief gestreden om 
'n goed resultaat en • het verliezen van 
een sterkere tegenstander zal geen en
kele speler als een schande voelen. Jam
mer dat het krachtsverschil zo dikwijls 
schuilt in de leeftijd en grootte. 
Voor Zaterdag en Zondag weer 'n heel 
programma, waarin ODC 7 vrij is. 
Zaterdag 3· uur: ODC 8-Boxtel 6. 

2 uur: ODC 9-ODC 12 (Robben) 
3 uur: St. M. Gestel 5-ODC 10. 
Wilhelmina 14-ODC 11 

Zondag twee uitwedstrijden: Schijndel 
5-ODC 5 en Wilhelmina 8-ODC 6

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Toen scheidsrechter Erich Zondag in 
Rosmalen "einde" floot, was Boxtel 
weer een illusie armer geworden: men 
had weer niet gewonnen. 
Maar onderwijl dit droombeeld ontze
nuwd werd, moet bij de kleine suppor
tersschare al weer een nieuwe illusie 
(voor a.s. Zondag) zijn opgekomen, 
want de roodwitters hadden zich in 
deze ontmoeting grote verliezers ge
toond, die in de komende wedstrijden 
zeer zeker nog eens van rol kunnen 
verwisselen. 
Aanvankelijk dreigde Boxtel met een 
brokkenelftal op de proppen te moeten 
komen, want behalve dat men zich ge
waagd had aan enkele experimen•en in 
voor- en achterhoede, moest de stopper 
W. v. d. Meyden te elfder ure nog ver
stek laten gaan, zodat er andermaal ge
wijzigd diende te worden. 
Het elftal kwam toen als volgt in het
veld: Doel: Leyten. Achter: J. Voets en
B. van Weert. Midden: Timmermans,
Pastoor en Dekkers. Voor: v. d. Aker, 
v. d. Weyden, H. v. d. Meyden, v. d. 
Plas en v. He,sch.
En het moet fsezegd worden, in deze 
format!" heeft het zeer goed vold?.an en 
de verwachtingen ongetwijfeld over
troffen. 
Speciaal de achterhoede - met doel
man Leyten weer aan het hoofd 
speelde voor wat ze. waard was. Maar 
ook in de voorhoede was vooruitgang 
te bespeuren, nu de binnenspelers hun 
taak als verbindingsspelers wat beter be
hartigden dan zulks tot dan toe nog het 
geval was geweest. Jammer, dat de linie 
in zijn geheel niet meer stootkracht en 
slagvaardigheid wist op te brengen, als 
sluitstuk op het fraaie voetbal, dat nu
meer demonstratief dan doeltreffend 
was. Misschien...... (maar dan zou de 
scheidsrechter bij het tweede O.JC.
doelpunt de bui·enspelpositie van de 
rechtsbuiten geconstateerd moeten heb
ben) ...... misschien had men het dan 
nog tot een overwinning kunnen bren
gen. Maar men kan de ontwikkeling, de 
rijping van jonge spelers nu eenmaal 
niet forceren, zodat de Boxtel-aanhang 
wat de voorhoede be'reft, voorlopig ge
duld zal moeten oefenen. Of hebben de 
jongeren nog verrassingen in petto? 
Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. 
O.JC. speelde als vanouds een harde 
stugge partij voetbal, daarbij krachtig
aangevuurd door het publiek, dat de 
gewoonte-van-jaren om spelers en 
scheidsrechter te beïnvloeden, nog 
steeds niet bleek te hebben afgelegd. 
Het is een strijd geworden, die van 
meet af aan in een opwindende sfeer 
gespeeld is. Met de rust was de s•and 
nog dubbelblank, doch na de rust kreeg 
Boxtel even met een inzinking te kam
pen, waarvan O.JC. handig profiteerde. 
1-0. Juist toen de roodwitters de goede
slagorde terug gevonden hadden en de 
achterhoede weer op volle toeren 
kwam, kreeg de O.JC.-rechtsbuiten in 
duidelijke buitenspelpositie, de bal toe
gespeeld. De scheidsrechter toonde zich 
op dat moment even onberekenbaar als 
de overige tijd en liet de zaak blauw
blauw, zodat het kon gebeuren, dat de 
middenvoor der roodzwarten een niet te 
missen kans kreeg 2-0. 
Een kwartier voor het einde scoorde H. 
v. d. Meyden in moeilijke.. schietpositie
eindelijk het verdiende tegenpunt, dat 
de spanning er weer volop in bracht. In 
de korte, maar hevige strijd, die daarop 
ontbrandde, moest Boxtel haar keeper, 
die geblesseerd raakte, laten vervangen 
door Timmermans, die echter geen 
werk meer aan de winkel kreeg, want 
het was alles Boxtel wat de klok in de 
resterende minuten sloeg. Tot de gelijk
maker wist men echter niet meer te 
komen. 

Uit lagere regionen 
Boxtel 2 bewees opnieuw haar kracht 
door met 3-1 van Berlicum 1 te win
nen. Door deze overwinning komen de 
reserves in de tweede ronde om de 
Toon Schröder-wisselbeker. Wanneer de 
tweede wedstrijd plaats vindt is nog niet 
bekend. Voorlopig zal de competitie 
weer alle aandacht opeisen. 
Het derde elftal speelde ook thuis en 
won met 7-2 van O.D.C. 3 

Programma voor a.s. Zondag 
Voor a.s. Zondag staat de ontmoeting 
Boxtel -S.C.B. op het programma, 
waarbij insiders zich zullen herinneren, 
dat Bata deze in het verleden nog nooit 
heeft kunnen winnen. Het was in die 
wedstrijden alsof er een wonderlijk fatum 
op beide ploegen rustte, voor de een ten 
goede en voor de ander ten kwade. 
S.C.B. zal er een eer in zien hieraan een 
einde te maken. Boxtel dáarentegen zal 
alles in het werk stellen om de traditio- • 
nele zege te prolongeren, al is het-.) 

alleen maar voor de eerste lang verbeide 
overwinning in deze competitie. 
Bezoekers worden er ten overvloede op 
gewezen, dat het verboden is met fietsen 
op het terrein te komen. Ook is het niet 
toegestaan deze aan de ingang.;:;tegen 
het hek te plaatsen. 

Boxtel 2 gaat naar Heusden om de 
reserves van de ploeg van die naam te 
gaan bekampen, terwijl de jongens van 
het derde Helvoirt 2 een bezoek gaan 
brengen. 
N.W.C. (Asten) - D.V.G. 6 - o.

Deze wedstrijd is voor DVG in een 
grote nederlaag geëindigd. Vanaf het 
begin van de "strijd" rammelde het in 
de DVG-achterhoede. De voorhoede 
van DVG trachtte trouw het net te vin
den van de gas'.heren, maar zij vonden 
geen genade bij de "harde", forse 
NWC-achterhoede. De Liempdse "jon
getjes" waren niet opgewassen tegen de 
stoere spelers van Asten. Zij werden ge
woonweg geradbraakt en verschillende 
malen moest gestopt worden wegens te 
hard spel, waàrvan de DVG-ers steeds 
de dupe waren. 

NWC trapte af en trok ten aanval. 
Spoedig vonden zij de zwakke plekken 
in de DVG-achterhoede. De DVG
rechtsback speelde niet mee en hierdoor 
was de achterhoede veel verzwakt, want 
de invaller slaagde er niet te voldoen. 
Maar ook DVG liet zich niet onbetuigd 
en ging eveneens tot de aanval over, 
waarbij de midvoor zich ontpopte als 
een handige en gevaarlijke aanvalsleider. 
Dit scheen Asten in de gaten te hebben 
want tweemaal achtereen werd hij op 
onrech·vaardige wijze gevloerd, zodat 
hij slechts op halve kracht kon verder 
spelen. Nog voor de rust wist Asten een 
veilige 3-0 voorsprong te verkrijgen 
door even zoveel blunders van de DVG
achterhoede .. 
Na de thee waren de partijen goed tegen 
elkaar opgewassen, maar de DVG-voor
hoede had het niet begrepen op de 
NWC-achterspelers en zo kwam het 
niet tot doelpunten. Asten verhoogde 
regelmatig haar voorsprong en toen de 
scheidsrechter, die te zwak leidde, het 
einde blies, was de stand 6-0 in het 
voordeel van de gastheren. 
Het tweede elftal toog naar Veghel, om 
daar een wedstrijd te spelen tegen het 
derde elftal van Blauw-Geel. Na een 
goede wedstrijd deelden beide partijen 
de punten. 1-1. 
Ook de junioren zetten· hun competitie 
goed voort. De A-junioren kraakten op 
het DVG-terrein de di·o's van Concor
dia uit Den Bosch met 6-0. 
De junioren B bleven thuis met 3-2 de 
baas over ODC 9. 
A.s. Zondag speelt DVG 1 thuis tegen
de Gestelse Boys. Aanvang 2 uur.

Supporters van D.V.G. 1 
Om voortaan teleurstelling te voorko
men wordt de supporters, die met het 
eerste elftal mee wensen te ga..{n, aan
geraden zich telkens voor Dinsdagavond 
op te geven. Dit in verband met het 
bespreken van de autobussen. 

HOCKEY-CLUB "M.E.P." 
Zondag 2 October ving voor onze ver
eniging de competitie aan. Twee thuis
wedstrijden stonden op het program. 
Het eerste dames-elftal kwam uit tegen 
Mop 2. Reeds in de eerste minuten wis
ten onze dames een doelpunt te maken, 
maar Mop scoorde spoedig hierna de 
geliikmaker, waarbij de keepster van 
MEP niet geheel vrij uit ging, De voor
hoede van MEP toog wederom welge
moed ten aanval en na veel gepeuter 
voor de goal slaagde men er eindelUk 
toch weer in een voorsprong te behalen. 
Nu kregen de dames de smaak er eerst 
goed van te pakken en al spoedig was 
het 3-1. 
Na de rust kwam Mop wat meer in de 
aanval. maar het succes kwam bij de 
MEP-dames die nog tweemaal wisten te 
doelpunten en met deze 5-1 zege wel 
iets meer kregen dan hun qua spel toe
kwam. 
Direct na de dames beraden de heren 
het speelveld en ook nu was het weer 
MEP die de lakens uitdeelde, ofschoon 
Mop telkens opnieuw en enthousiast ten 
aanval trok Reeds vrij spoedig kon ook 
Mep het eerste doelpunt maken en door 
deze voorsprbng geïnspireerd toog de 
voorhoede opnieuw ten aanval, waarbij 
bleek dat de verdediging van Mop niet 
erg safe was. Rechtsbinnen Smits scoor
de vrij snel achtereen twee doelpunten, 
en ook middenvoor Bastings nam twee 
doelpunten van prima gehalte voor zijn 
rekening. Na de rust leek het alsof de 
voorhoede van Mep geen enkel doel
punt meer zou maken. Er werd zeer kort 
spel gespeeld en iedereen probeerde voor 
zich nog een doelpunt te maken, het
geen echter niet lukte. Eerst tegen het 
einde bij een werkelijk goed opgezette 
aanval kon MEP nog eenmaal scoren en 
zo kon Mop, zonder de eer te redden, 
met een stevige nederlaag naar huis 
keren. 
POLITIEHONDENWEDSTRIJD. 
Onder auspiciën van de Politiehonden
vereniging "De Wacht in 't Veld" ge
vestigd bij café v. d. Aker in de Nieuw
straat, werd Zondag 2 October een wed
strijd gehouden om het kringkampioen
schap. 
De "fine fleur" van de kring Boxtel en 
omstreken (de zeven beste honden) 
dong in deze wedstrijd naar het kam
pioenschap 1949-1950. 

De uitslag luidde: 
No. 1 (tevens kringkampioen) W. Peij

nenburg uit Heeswijk met 275½ p.
No. 2. G. Lourenssen uit Volkel met 

272 p. 
No. 3 H. v. d. Mey_den uit Boxtel met 

261 p. 
No. 4 A. v. Berkel uit Vught met 247 p.
No. 5 J. v. d. Donk uit Schijndel met 

230½ p. 
No. 6 J. v. Gerven uit St. Oedenrode 

met 207½ p. 
No. 7 W. Kuys uit Eerde met 192 p. 
Hiermee is W. Peynenburg, die nog een 
extra-prijs won voor appèl en persoon
en voorwerprivieren, in het bezit geko
men van de fraaie beker, die door de 
kring beschikbaar was gesteld. 
De waarnemend voorzitter, de heer S. 
de Haas, sprak in het slotwoord zijn 
waardering uit over het uitstekende werk
door de wedstrijdleider P. Teulings uit 
Boxtel, de pakwerker W. Klein uit Eind
hoven en de keurmeesters C. van Heyst 
en Th. v. cl. Langenberg uit Eindhoven, 
op deze geslaagde sportdag geleverd. 

Distributie=Nieuws 

OFFICIELE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 9 tot en met 
22 October 1,949. 
Voedingsmiddelenkaarten 909. 
341 Vlees (A, B; D) 100 gram vlees 
342 Vlees (A, B) 300 gram vlees 
343 Vlees (D) 100 gram vlees 
347 Algemeen (A,�B) 125 gram koffie 
346 Algemeen (A, B) 200 gram kaas of 

250 gram korstloze kaas. 
354 Algemeen (D) 100 gram kaas of • 125 gram korstloze kaas. 
352 Algemeen (B) 200 gram kaas of

250 gram korstloze kaas. 
(De letters achter de bonnummers geven 
de kaarten aan, waarop de betreffende 
bonnen voorkomen). 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZF, 
MD, MH 911 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen gemerkt met de 
letter B. 
De niet-aangewezen bonnen 325, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 
337, 338 339 Algemeen kunnen· worden 
vernietigd. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

18e Zondag na Pinksteren. 
De H.H. Missen zijn 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, terwijl de H. Mis van kwart voor 8 wordt opgedragen voor Hendrica van Beur�en-Verwetering vanwege echtgenoot, kmderen en kleinkinderen. 
Vandaag gaat i11 alle H.H. Missen de' 2e schaal voor de bizondere noden van het Episcopaat, welke bizonder in de milddadigheid van de gelovigen wordtaanbevolen 
A.s. Zond;g is het Missie-Zondag en zal de 1 e schaal gaan voor de Katholie-ke Missiën. " 
Vandaag na de Hoogmis is het Mariagarde in de kapel op Duinendaal. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje en gebed tot St. Jozef vanwegede Octobermaand. 
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie. Deze week is het iedere avond om 7 uur Lof met rozenhoedje en gebed tot .St. Jozef vanwege de Octobermaand. Zaterdaf

0 is er gelegenheid tot biechten van hal 3· tot 4 uur en van 6 tot half 8. Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. Op Zondag 23 October zullen de kinderen van onze parochie hun eerste H.Communie doen 
!'1AANDAG: on'i kwart voor 7 gef. gez. Jrgt: voor Jan van Liempt; z.a. ·gel. mndst. voor Elizabet Schapendonk-v. d. Staak; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa vanwege de· Bond van het H. Hart; om half 8 .gel. jrgt. voor Lambertus van Gerwen; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmu� ',chaiks; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Petrus v. d . .Meyden en Johanna Bevers; om half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmus Schalks; om half 10 Huwelijksmis. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje en gebed tot St. Jozefvanwege de Octobermaand. 
!JINSDAG: om kw�rt voor 7 gef. gez. 
Jrgt. voor Andreas van Liempt; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendrica van Beurden-Verwetering; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Wilhelmus Traa; om half 8 gel. H. Mis 
voor de levende en overleden leden van 
het Genootschap van de H. Kindsheid; 
z.a. gel. H. • Mis voor WilhelmusSchalks; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Wim v.Erven; om half 9 gel. H. Misvoor Bertina van Roosmalen-Smits van
wege de Bond van het H. Hart. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje
en gebed tot St. Jozef vanwege de Octobermaand.
WO�NSDAG: om kwart veor 7 gef.
gez. Jrgt. vo9r Joh,l'nna van Liempt van 
Hoorn; z.a. gel. jrgt. voor Johannes 
Pijnenburg, Maria van Ruremonde de 
hsvr. en Christina de dochter; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Hendricus van 
Overbeek; om half 8 gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië vanwege Maria's 
Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis voor 
Cornelis van Kessel vanwege de buurt; 
om half 9 gel. H. Mis voor Georges v.
d. Krabben. . 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege
de Octobermaand. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria Loerakker van Geel; 
z.a. gel. mndst. voor Johannes van Hou
turn; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Antonetta van Dongen-Goyaerts van
wege de Broederschap yan het H. Bloed, 
om half 8 gel. H. Mis voor Hendricus 
Hulsen en Catharina Hurks; z.a. gel. 
H. Mis voor Martinus Giesbers; om
half 9 gel. H. Mis voor Johannes v. d. 
Plas en Hendrica Dirks. Hedenavond om 
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7 uur Lof met rozenhoedje en gebed 
tot St.• Jozef vanwege de Octobermaand. 
VRIJDAG: om· kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Fred erica Lóoijmans-Peters; z.a. 
gel. mndst. voor Christina v. d. Heuvel; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Marinus
v. d. Sande in de far. van het H. Hart
overleden; om hal 8 gel. H. Mis • voor
Petronel.la v. d. Laak-v. d. Koevering; 
z.a. gel. H. Mis voor Jo Bergman van
wege Ooms en Tantes; om half 9 gel.
H. Mis voor Maria Loerakker-van Geel
vanwege de Broederschap van het H.
Bloed. Hedenavond om 7 uur lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef van
wege de Octobermaand. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Cornelis v. d. Besselaar; z.a. 
gel. H. Mis voor Maria Loerakker-van 
Geel vanwege de buurt; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Josephus v. d. Laar 
vanwege een vriend; om half 8 gel. H. 
Mis ter ere van de H. Gerardus uit 
dankbaarheid; z.a. gel. mndst. voor Jo 
Bergman; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Willie Derks te Batavia overleden; om 
half 9 gel. H. Mis voor Johanna Smits
Zevens vanwege de Bond van het H. 
Hart. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef van
wege de Octobermaand. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Marinus Frits Wil
helm Kooien, geb. te Bochum (Duits
land) en won. te Schijndel (St. Serva
tius) en Henrica van Schayk, geb. en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 1 e afkondiging geschiedt; Antonius 
Gerardus Schellekens, geb. en won. in 
deze par. en Johanna Antonia Timmer
mans, geb. en won. in de par. van de 
H. Theresia; Cornelis Antonius Tim
mermans, geb. en won. in de par. van de
H. Theresia en Gijsbertha Wilhelmina
Schellekens, geb. en won. in deze par.;
Gerrit Jan van Dongen, geb. te Zwolle
en won. te Eindhoven (St. Cathrien) en
Johanna Henrica Barbara Mandos, geb.
en won. in deze parochie, waarvan
heden de 2e afkondiging geschiedt. De
gelovigen zijn verplicht de hun beken
de huwelijksbeletselen waarin niet is ge
dispenseerd, tenspoedigste aan de pas
toor bekend te maken.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
l 8e Zondag na Pinksteren.

De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9 en om half 11 de hoogmis. 
De eerste schaal is voor de kerk, en de 
tweede voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis Santa Te
resa in de kapel van de Zusters Ursuli
nen, en om kwart voor 12 Jongens H. 
Familie in de kerk. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoed
je vöor onze jongens en mannen in 
Indonesië. 
Dinsdag - feestdag van het Moeder
-schap van de H. Maagd Maria. 
Vrijdag - des avonds om half 9 H. Fa
milie voor mannen. 

Zaterdag - feestdag van de H. There
sia van Avila (Santa Teresa). 
Het Doopuur is hier iedere dag van 
half 3 tot 3 uur. 
De Biechturen des Zaterdags zijn van 
3 tot 4 uur en van 6 tot 8 uur. 
Vandaag over 14 dagen doen de kin
deren hun te H. Communie (n.l. Zon
dag 23 October, onder de H. Mis van 
8 uur). 
ZONDAG: 6 uur Ld. tot zekere inten
tie (M.); 7 uur Ld. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 
uur Ld. voor 'n overleden vader (G); 
kwart over 9 Ld. voor Adriaan Kuijpers 
vanwege de processie Boxtel-Haken
dover; half 11 hoogmis voor Maria de 
Louw-van Liempt, vanwege het Aposto
laat des Gebeds. 
MAANDAG 10 Oct.: 7 uur I.m. voor 
Catharina Coverde-Vermeiren; Maria
altaar Ld. voor Wilhelmus van Zeeland 
en Jacobus de zoon; Familiealtaar 1. m. 
voor Adrianus Willems; kwart voor 8 
1. d. voor Marinus van de Sande, van
wege de Broederschap van St. Bernar
dus, Ulecoten; zijaltaar I.m. voor Elisa
beth de Kort-van der Elst; half 9 gez. j.
voor Johanna Maria van de Langenberg
van der Meyden.
DINSDAG 11 Oct.: 7 uur gef. pl. gez. j.
voor de Hoogeerw. Heer Wilhelmus
Spierings, oud-deken van Boxtel; Maria�
altaar Ld. voor Petrus van Pinksteren;
Familiealtaar Ld. ter ere van de H. 
Gemma, uit dankbaarheid; kwart voor 8
1. m. voor Gerdina Verdonk-v. d. Braak;
zijaltaar 1. m. voor Petronella van Dom
melen-van Run; half 9 1. m. voor Elisa
betl1 van Pinxteren-van Nieuwburg.
WOENSDAG 12 Oct.: 7 uur 1.d voor
overleden ouders Voermans-Strijbosch;
Maria-altaar 1. m. voor Henricus van
Drunen; Familiealtaar 1. d. voor Adria
nus van Uden; kwart voor 8 I. d. voor
overleden familie Verhuist; zijaltaar 1. j.
voor de heer· Arnold v. d. Laar en echt
genote; half 9 1. d. voor Wilhelmina
Vermulst-Reynen, parochie H. l11eresia
overleden.
DONDERDAG 13 Oct.: 7 uur l.d. voor
Marin_us van de Sande, vanwege de H.
Familie; Maria-altaar I.m. voor Francis
van den Oetelaar; Familiealtaar 1. m.
voor Constant van Kleef; kwart voor 8
I.m. voor Jacobus Cuppen; zijaltaar 1. m.
voor Adrianus Henricus Dankers; half
9 1. m. voor Jan Cornelis de Bie.
VRIJDAG 14 Oct. 7 uur Ld. voor Fran
cis v. d. Oetelaar, vanwege de H. Fa
milie; Maria-altaar 1. m. voor Christia
nus Joh. Kerkhofs; Familiealtaar 1. d.
voor Lies de Kort-van der Elst, vanwege
haar zuster; kwart voor 8 1. d. voor Ge
rardus Raaymakers; zijaltaar l.d. voor
Adriaan Kuypers; half 9 I. d. voor Piet
Baayens.
ZATERDAG 15 Oct.: 7 uur 1. d. voor
Mej. Wilhelmina van Oerle en haar af
gestorven familie van Oerle-van Nue
nen; Maria-altaar Ld. voor Willem Ma
thijsen; Familie-altaar Ld. voor Wim v.

Eindhoven, v.w. de buurt; kwart voor 8 
Ld. voor Adrianus Dankers, v.w. kinde
ren en kleinkinderen; zijaltaar l.j. voor 
Helena Bergman; half 9 Ld. voor Jo
hanna van Schijndel-Zwanenberg. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
18e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Anna 
Maria v. d. Oetelaar. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina v. d. Oetelaar. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus 
v. Oirschot.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Ger
truda, hsvr. van Lamb. v. Oirschot.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
na Maria v. Oorschot.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Albert v. d.
Koevering. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Anna
Maria v. Kessel.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Henrica v. Weert 
te Leende overleden. Dinsdag H. Mis 
voor Henrica v. Weert te Leende over
leden. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
18e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 H. Mis ter 
ere v. d. H. Theresia tot bijzondere in
tentie; 10 uur gez. H. Mis vanwege 
orgelfonds voor Godefridus v. Gestel. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld, om aan hun offerplicht te vol
doen in de eerste schaal in het belang 
van de parochie; de 2de schaal voor 
B. N. Vergadering van St. Vincentius
vereniging. Half 3 Lof met processie ter 
ere van de H. Theresia. 
De kinderen die bruidjes wensen te zijn 
in de processie, worden vriendelijk ver
zocht, zich na de Hoogmis op te geven 
in de pastorie. Degenen die iets te ver
zorgen of te dragen hebben in de pro
cessie, worden verzocht aanwezig te zijn 
of voor plaatsvervanger zorg te dragen. 
Onder de processie zal de schaal gaan 
voor K. A. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis ter ere v. d. 
H. Theresia tot genezing van 'n zieke;
8 uur jrgt. voor Adrianus v. Grinsven
en Maria van Gestel de hsvr ..
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus
v. Beers en Maria de dochter; 8 uur gez.
mndst. voor Johanna Cornelia v. Hal-de
Laath. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor bij
zondere intentie; 10 uur plechtig gezon
gen H. Mis tot intentie van het bestuur 
en de zelatricen van de Godvruchtige 
Vereniging "H. Theresia". 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Ma
rinus Berends; 8 uur H. Mis ter ere van 
de H. Theresia tot intentie van de God
vruchtige Vereniging. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
de Punder-Huige; 8 uur gez. mndst. 
voor Marinus Veroude. 

W. H. C. VAN BREUGEL Te koop wit geëmailleerde N t • p MERTENS t BOXTEL 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Bar
bara v. Kasteren, Wed. Veroude; 8 uur 
gez. mndst. voor Gertruda Manders. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7, daarna Lof met rozenhoed
je om God's zegen te verkrijgen over 
het Gouden, Priesterfeest van Zijne Hei
ligheid de Paus en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebcJen verzocht 
voor Antonius Johannes Cornelis v. d. 
Velden te Maastricht en mej. Wilhelmi
na Manders in Nijmegen overlf'den. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Cornelis Antonius 
Timmermans uit deze parnchie en Gijs
bertha Wilhelmina Schellekens uit de 
parochie v. d. H. Petrus te Boxtel; An
tonius Gerardus Schellekens uit de pa
rochie v. d. H. Petrus te Boxtel en Jo
hanna Antonia Timmermans uit deze 
parochie; Adrianus Petrus v. Roosmalen 
uit deze parochie en Johanna Clara M;i
ria v. Houtum uit de parochie van St. 
Johannes Onthoofding, waarvan heden 
de 2de afkondiging geschiedt. 
Elders zullen geschieden: H. Missen 
voor Harry v. Dijk, Theodorus Huyberts 
en Joanna Kruyssen-v. Mol. 
Alsnog aanbevolen noveen tot bijzon
dere intentie. 
Maandag 10 October te 8 uur vergade
ring van de St. Elisabethstichting in de 
pastorie. 

i��Jci
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JAN'S ONTHOOFDING,
18e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 7 I. j. voor Jan v. d. 
Meerakker en Adriana de hsvr.; 8 uur 
1. j, voor Theod. Prinsen en Maria de 
hsvr.; 10 uur de hoogmis tot welzijn der 
parochie; 3 uur Lof, daarna jongens
congregatie.
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Ma
ria Mart. v. Dijk; half 8 z. j. voor
Lamb. v. Abeel en; 8 uur 1. mnclst. Ant. 
v. cl. Velden.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn.
Schoenmakers; half 8 z. j. voor Mart.
v .. Kemenade; 8 uur 1. mis tot bijz. in
tentie voor de Boerinnenbond.
WOE�SDAG: 7 uur z. mndst. voor
Jozef v. d. Laar; half 8 z. j. voor Bar
bara Mart. v. Kemenade; 8 uur 1. mndst.
voor Joh. Bakx.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Joh. v. Kaathoven; half 8 z. j. voor Ant.
v. Abeelen; 8 uur 1. mndst. voor Anna
Weymer. .
. VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen-
• drica Corn. de Laat; half 8 z. j. voor
Maria Ant. v. Abeelen; 8 uur 1. mndst.
voor Mart. v. Drunen.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen
drica Alb. v. d. Tillaart; half 8 z. j. voor
Maria Franc. v. cl. Sande; 8 uur I.
mndst. voor Gerardina v. d. Koevering
ZONDAG: half 7 I. m. tot welz. der
par.; 8 uur I. mndst. voor Adr. v. Berkel;
10 uur z. j. voor de Familie Dierking.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag tot Donderdag 7 uur I. m.

voor de Weled. Heer Franc. v. Boeckel 
v. Rumpt, n.l. Maandag als over!. lid der
proc. van Hakendover; Dinsdag als
over 1. lid broederschap H. Bloed;
Woensdag als over!. lid Gezelschap van
de Stillen Omgang; Donderdag als
over!. lid broederschap H. Pastoor van·
Ars. Vrijdag en Zaterdag 7 uur 1. m.
voor Ant. v. d. Velden vanwege neven
en nichten. Zondag 7 uur 1. m. ter ere
H. Gerardus.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

18e Zondag na Pinksteren. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor de nieuwe glas-in-lood
ramen. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
Deze week is het iederen avond om 
half 7 Lof met Rozenhoedje en gebed 
tot de H. Joseph vanwege de October
maand. 
Dinsdag is het de feestdag van het Moe
derschap van de H. Maagd Maria. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Mgr. Dr. 
Verhoeven; half 9 H. Mis voor onze 
militairen in Indië en elders; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Adria
nus van Beers; 8 uur jrgt. voor Michiel 
van den Braak. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de 
over!. en lev. leden van de R.K Boerin
nenbond; 8 uur H. Mis voor Willibror
dus van den Braak. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor de 
bekering der zondaars; 8 uur H. Mis 
voor bijz. intentie (K). 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor bij
zondere intentie (K); 8 uur jrgt. voor 
Johanna van der Bruggen-Dominicus. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor de Wed. 
Catharina van de Sande-Schoenmakers 
v.w. Broedersch. 0. L. Vr. van Lourdes;
8 uur jrgt. voor Dina Verhagen-Tim
mermans,
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus
Verhagen; 8 uur Mndst voor Johannes
Cornelis Fick. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. cl. Braak. H. Mis voor Henricus van
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. H.
Mis voor de Wed. Catharina van de
Sande-Schoenmakers.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 9 October. 18de Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje . 
Deze hele week om kw<1,rt voor 8 Lof 
met Rozenhoedje. 
Dinsdag: Feestdag van het Moederschap 
der H. Maagd. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
Ham Janssens. 
MAANDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Goyar'.s· Janssens. 
WOENSDAG: om half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Goyarts-Janssens. 

en 
H. P. M. v. d. LOO 

fornuiskachel. Hertogenstr. 11 O arIS • e , 
zal aldaar, krachtens rechterlijk bevel, in Café H. v. ROOY, Te koop aangeboden: tweede- Baroniestraat, op DINSDAG 11 OCTOBER 1949, nam. 5 uurhands fornuiskachel met pijp. 

VOOR DIRECT GEVRAAGD 
een beschaafd 

R.K. MEISJE 
WIJ DOEN MEE AAN DE 

hopen elkander het H. Sacra
ment des huwelijks toe te 
-dienen, op Maandag 10 Oct.
a.s. om half tien in de paro
chiekerk van St. Petrus te
Boxtel.
Boxtel, Bosscheweg 31.
Tilburg, Hesperenstraat 47.

Receptie van 1-2 uur 
,,Bellevue" Bosscheweg 78, 

Boxtel. 

Te koop: een toom beste 
biggen en G.Y. zeug, 13 we
ken drachtig. Jac de Regt en 
Zoon, Oirschotseweg 92. 

Te koop een nieuwe handwas
machine en een mangel. 
Groenendaal, Gemonde. 

Te koop alle soorten appels 
en peren aan billijke prijs. 
Jacobs, Kleinderliempde. 26. 

Echtpaar zonder kinderen 
zoekt voor de duur van 10 
weken twee kamers. Brieven 
onder no. 25 Molenstraat 19. 

Te koop voor slank persoon, 
overjas in goede staat voor 
f 20,-:-. Pr. Hendrikstraat 10. 

Te koop: groot wasfornuis 
met koperen ketel, . wasma
chine_ met nieuwe motor en 
grote spiegel. Merheimstr. 11. 

Pension aangeboden voor één 
of twee heren. Kamers met 
stromend water en goede kost. 
Brieven onder no. 11 van dit 
blad. 

Te koop gevraagd: Woonhuis 
met tuin in centrum van Box
tel. Moet binnen afzienbare 
tijd te aanvaarden zijn. 
Brieven onder no. 521 Molen
straat 19. 

Te koop bij M. van Rooij, 
B 66 Esch, een toom beste 
biggen, bekroond te prijs, 
Oirschot. 

Verloren: Herenpolshorloge, 
merk: ,,Universa!" rond mo
del. Tegen bel. terug te be
zorgen: ·Kerkstraat 3, Boxtel. 

Terstond gevraagd een nette 
R.K. LEERJONGEN, voor de 
bakkerij, die genegen is, om 
verder de boodschappen van 
de banketbakkerij te willen 
bezorgen. 

W. v.d. LAAR
Bakkerij 't Hoekske. 

Net dagmeisje gevraagd. W. 
van Dongen, Van Leeuwen
straat 11. 

Bevragen: Breukelsestraat 42. PUBLIEK VERKOPEN: 
de boerderij van de Fam. v. d. Linden te Boxtel, TongerenTe koop: 2-persoons houten 1 iedikant met matras Kasteel- 681 a s: 

laan No. 8, Boxtel. • Koop 1. Landbouwerswoning Tongeren 68, met stal, schuur, 
bijgebouwen, erf, bouw- en weiland, kad. sectie I nrs. 1646, 
552 en 553 samen groot 1.7 4.10 ha. Ingezet op f 5000, - . 
Koop 2. Weiland in Klein Vierde!, kad. sectie I nr. 532, groot 
63.70 aren, naast de percelen van v. Hal en Schoenmakers. 
Ingezet op f 700, - . 

Gevraagd: een flinke R. K.
Dagdienstbode. Mevr. Roef
fen, Stationstraat 32. 

HAARUITVAL OF KAAL
HOOFDIGHEID? Ook in 
Boxtel fantastische resultaten 
van de kapper van Eèn (uit 
Drente). Dit haarwater is 
thans verkrijgbaar bij Parfu
merie Bert v. d. Braak, Tel. 
450, N. Kerkstraat 73, Boxtel. 

'N 

is niet 

VEEL 
duurder 

maar 

wel veel 

Koop 3. Bouwland aldaar kad. sectie I nrs. 541 en 542, groot 
30.60 aren naast de perc. van v. d. Meijden. Ingezet op 
f 600, - . 
Koop 4. Bouwland aldaar kad. sectie I nr. 1930, groot 68 
aren, naast de perc. van Wed. v. Hal. Ingezet op f 1000, - . 
Koop 5. Bouwland aldaar kad. sectie I nr. 1285 groot 24.93 
aren, naast de perc. van J. v. Hal. Ingezet op f 450, - . 
Koop 6. Massa van de kopen 1 tot en met 5, groot 3.61.33 
hectaren. Ingezet op f 9500, - . 
Koop 7. Bouw- en �eiland de Bankweide, kad. sectie H. 
nrs. 811, 812, 244, 273, 279, groot 2.78.91 hectaren, naast 
de perc. v. P. v. d. Meijden, J. v. Hogerwou en M. v. 
Oirschot. Ingezet op f 5000, - . 
Koop 8. Massa van de kopen 1 t.e.m. 5 en 7, groot 6.40.24 
hectaren. Ingezet op f 16000, - . 
Koop 9. Weiland in Uilenbroek, kad. sectie H nr. 106, groot 
2.69.90 hectaren, naast de percelen van v. Hogerwou, H. 
Dankers en v. d. Pol. Ingezet op f 5000, - . 
Koop 10. Bouwland, Bankweide, kad, sectie H nrs. 775,
776, 777, groot 66.55 aren, naast de perc;. van H. Dankers 
en G. v. Esch. Jngefet op f 800, - . ' 
Koop 11. Beemd in Luissel, kad. sectie H • nr. 463, groot 
7t aren, naast de perc. van Heesemans en Bekkers. Inge
zet op f 1000, - . 
Koop 12. Generale massa van de kopen 1 t.e.m. 5, 7, 9, 10, 
11, g, oot 10 hectaren 47 aren 69 centiaren. Ingezet op 
f 23.000, 
De generale Massa is verpacht aan W. v. d. Linden voor 
f 600, - 's jaars tot de gebruikelijke tijdstippen in 1956. 
Pachten per Pinksteren 1950 voor k_opers in verhouding tot 
de koopsommen. Lasten voor kopers vanaf 1 Januari 1950. 
Betaling kooppenningen uiterlijk 11 Januari 1950. 
Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde notaris. 

1 

Eerste H. Communie! 
Een mooi plaatje met toepasselijk versje bedrukt is 
voor Uw kind een blijvende herinnering aan de 
Eerste H. Communie. 
Wij hebben grote keuze in prentjes en spreukjes. 

Drukkerij TIELEN - Stationstraat 

Eerste hypotheek gevraagd BEDEVAART 

om in winkel behulpzaam te 
zijn. . Gegadigden moeten in 
het bezit zijn van Mulodiplo
ma en een nette hand 
schrijven: 
Brieven onder motto: Winkel· 
juffrouw aan Bur. van dit blad. 

NOTARIS P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal te Esch in café G. van 
Schijndel, voor de Fam. van 
Exsel, op Dinsdagen 18 en 25 
October 1949 telkens nam 5 

uur 
·Publiek

Veilen en Verkopen 
Het huis met erf, tuin, boom
gaard en bouwland te Esch 
A 56, kadaster sectie B nrs. 
538, 539 en 782 samen groot 
36.50 aren, verhuurd aan J. v. 
d. Ven voor f 5,50 per week.
Huur voor koper vanaf Ie
dag der week volgend op de
betaling der koopsom.
Betaling koopsom uiterlijk 25
Januari 1950.

NOTARIS P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal publiek verkopen 
te Boxtel 

op Maandag 10 October 1949 
voorm. 10 uur voor en ten 
ht1ize van de Heer W. J. v. d. 
Steen, Ridder van Cuijkstraat 
13, om contant geld: 
een goed onderhouden inboe
del, als: kasten, dressoirs, stoe. 
Jen, tafels, uittrektafel, schil
derijen, lampekappen, een vijf
arms kroonlamp, kapstokken, 
ledikant met spiraalmatras, in
maakpotten, serviesgoed, zwa
re overgordijnen met garni
turen, vloerkleed, cocosloper, 
bloemtafels, kachels, schoor
steengarnituur, luidspreker, 
traproeden, zes stoelen met 
pluche bekleed, divan, auto
ped, buffetkast. vloerzeil en 
en wastafels enz. 
Bezichtiging een uur voor de 
verkoping. 

BETER 
op winkelpand op goede stand te Boxtel.
Aanbieding onder nr. 33 aan 
Bureau de:z:er courant Molen, 
straat 19.

"De Weebosch" Bergeyk R.K. Geitenfokveren., Boxtel

Onze vakkundige wljzevanmaat-
nemen 11lult alle gts11lngen ult. GEVRAAGD: 

* 

Cor■etlère Me). F. de Groot 
la aanwezig te : 

BOXTEL, p/a G. v. Vuren, Hotel 
.,De Kei", Markt 1, iedere Dinachg, 
mldda1. . 

een net Meisje 
voor dag en nacht. 

Brieven onder nummer 22 
Molenstraat 19. 

H. Gerardus Majell■

Dinsdag 18 en Woensdag 

1 9 Oct. vertrekken Auto•· 

bussen naar Bergeyk. 

Bespreek tijdig uw plaatsen 
bij de Zelatricen te Esch en 
te Gemonde en blj Garage 
DE MOL Boxtel,. Tel. 336.

De bok. staat ter dekking 
bij H. SCHEUTJENS 
v. Salmstraat 54.

WEET U WEL.. ..... 

Geen reclame is effec
tiever dan adverteren in 
ons blad. 

JA G 0-étalagewedstrijd 
U kunt in onze Wedstrijd,étalages onze 
e n o r m e verscheidenheid bewonderen. 
Tot en met 15 October zijn zelfs aan 
het kopen van zo 1n JAGO-sh a w l  
geweldige prijzen verbonden. 

GRIJPT UW KANS. 
Vraagt een Stembiljet, en verdient d�ar• 
mee de volgende prijzen: 
le PRIJS: 14 dagen v olledig betaalde vacantie 

in Frankrijk; 
2e PRIJS: 10 dagen v •lledig betaalde vacantie 

in Zwitserland; 
3e PRIJS: 10 dagen volledig betaalde vacantie 

in Nederland of: 7 dagen volledig 
betaalde vacantie in België. 

1 J. Wittween' s 
Manufacturen en Confectiebedrijf 

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 
Ziet éralage 

Herfst. 
De· zomerzon gaat ons -verla
ten ... de avonden worden langer. 
We zoeken weer de gezelligheid 
van de huiselijke haard. 
Een van de gezelligste ogen
blikken van de avond, is stellig 

het moment, waarop ge
noten wordt van het geu
rige, pittige kopje koffie. 

Ziet étalage 

-1 



R. K. Boerinnenbond UITNODIGING voor deelneming aan de viering van Moederdag Dinsdag 11 October a.s. op Stapelen. 's Morgens om 8.30 u. H. Mis met volkszang voor alle leden in de kapel van Stapelen. (Gelieve de volkszangboekjes mede te brengen en allen mede te zinge.n). 
* Na de H. Mis Koffietafel
voorde Moeders en gehuwde leden. 's J',1iddags om 3.30 uur 

Algemene Vergadering op Stapelen. 
De aandacht wordt erop gevestigd 
dat geen convocatiekaarten worden 

toegezonden. 

Accountantskantoor 
H. CuppenBijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 Telefoon 51'.2Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties Behandeling van Belastingzaken 

Uw wachten wordt beloond .... Uw verwachting wordt overtroffen .... want in de grote zaal van "De Ark" hoort en ziet U en rijdt voor U 
DE SPOOKTREIN 

Een spel in 3 bedrijven door Arnold Ridleij, 
dat U gepresenteerd wordt door de 

Toneelgroep "Leerlinghe ende Vermaeck" 
onder Regie van JO VAN ERP uit 'a-Bosch 
Grime: Th. Lamoen, Vught 
Decors: Pater Marius, Assumptionist \•· 

Speeldagen: Maandag 10, Dinsdag 11, Woensdag 12, Donderdag 13 0ct. telkens des avonds om 8 uur in "De Ark".
Prijzen der plaatsen: f 1,• en f 1.50 

Leden van de K.A.B. ontvangen op vertoon van 
hun uitnodiging de gebruikelijke reductie 

Plaatsbespreken: van Zondag t. m. Donderdag van 
12 tot 13 uur en 's-avonds na 7 uur aan de zaal 

ALS SPECIALE ATTRACTIE: 
iedere bezoeker ontvangt G R AT IS de zeer 
uitgebreide dienstregeling van da trein, waarin 
tevens het programma is opgenomen. 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel Telefocm 450 

Deze week bij aankoop van uw 

SIGARETTEN I ALLES VIRGINIA! 

S_igaren van 1 2 tot 60 et. per stuk, ook export. 
Halfponden tabak • Niemeijer en D.E. • f 2.50 

Katholiek Thuisfront Liempde 
Nijnsel komt . . . . met de schitterende nonstop revue: 

,,ZIEDE ZE VLIEGE" 
Wilt ge genieten van echte BP"abantse humor 

komt dan naar Liempde! Uitvoeringen in het Parochiehuis: Vrijdag 14 en Zaterdag 15 October 8 uur 's avonds Zondag 16 October 6 uur 's avonds. Voorverkoop bij R.K. Thuisfront, Liempde. 
Met ST. NICOLAAS

FOTO in elk Surprise 'n mooie 

van Atelier VAN EL TEN Stationstraat 9 • Boxtel • : Telefoon 522 
Bespreekt nu reeds om teleur
stelling te voorkomen Ruime sortering Fotolijsten en Albums 

Het wordt huive_rig.... dus 

Flanellen Lakéns 

RUITDESSINS 150 x 200 cm 8,25 
BLOEMDESSINS 175 x 225 cm 11, 75 

MOL TON DEKENS 6,90 • 4,50 4,25 

:1 J. Witteu.een 
Woninginrichting • Boxtel. 

Vanaf heden weer verkrijgbaar: 

Geweekte Stokvis Geregeld aanvoer VERSE VIS 
����-r VOS, STATIONSTRAAT44 ,TEL.527

1 Rijwielhandel en Reparatie-inrichting 
* Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dankvoor de vele blijken van belangstelling onder,vonden bij de opening van onze zaak.

Firma P. J. v. d.""BON G AARDT TONGERSESTRAAT 8 - BOXTEL 
R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING 
Maandag 17 Oct. JAARVERGADERING HOUDT DEZE AVOND VRIJ. Keer elke cent 3. x om ! 

Profit.eer van Albert Heijn's 
geldsparende prijzen: 

J. v. d. BRANDT, Secr. Midd. Ver·
• SylphideS i g aren• e n  Sigarettenmagazijn Stationstraat 60 een 

PARADIJS voor Roke rs!!

Gratis· 
Toff ee's bij de Koffie 
Bij aankoop van ieder pakje 

AVEHA-KOFFIE PAARS
Inhoud 250 gram van 87 et.

ontvangt rilen GRATIS 

50 gram 
Vanille Toffee's 

Geldig van 6 tot 16 October in de winkels van 

Mr.kaber;g
Duizenden hebben reeds zijn goede raad 

gevolgd en nemen iedere dag twee lepels 
LOVITRAN: 's morgens voor het ontbijt en 
-'s avonds voor het naar bed gaan. Niemand 
behoeft zich 's winters slap te voelen, of 
bang te zijn voor infectiegevaar. LOVITRAN 
houdt U fit, houdt U sterk en gezond 1 

VRIJDAG EN ZATERDAG Hippodrome*) 
22 

Appelstroop 
g FOND. B0RSTPLAt. T 100 gram. . . et kiloblik .... 6 et 

150 gram 25 et 
Z.MolenBiscuit

15 
Zaanse Beschuit 

25 100 gram. . . et grote rol . . . et 

T O N G E NWO R S T · Choc. Hagel Choc. Pasta 

100 22 100 gram ... 26et per pot .... 64et 
gram et 

Huishoudjam Pure Chocolade 
ZONDER 40 45 BON per pot ... , et 100 gram. . . et 

*) Gesuikerde biscuit met fijne cocossmaak. 

Het ideale 
soepel verende bed l Oorbellen en Oorknoppen 

zijn flatteus en' zeer modern! 

waar U echt op uitrust, om geheel 
verkwikt weer aan Uw dagtaak 
te kunnen beginnen 

Wij hebben de a lleen verkoop 
• voor Boxtel en 0111streken.

Koningin Juliana droeg ze ook bij 
Haar bezoek aan Noord=Brabant. 

( Onze étalages tonen U een grote collectie. ) 

Fa A. van Vlerken 
Bosscheweg 10 

F. ]. WITTEVEEN
J 

juwelier = Horloger 

..,..._._.. 

WONINGINRICHTING � BOXTEL 

�----·-------------.1 

20IWIERK�ACHT ""' "' 

WINTERIW\AANDEN ! Zorg dan ook beslist dat de kleine zijn dosis krijgt. Die vitaminerijkdom is voor groei en kracht onontbeerlijk. 
Levertraan per fles 1.15 en 1.40 
Sinatran ,, ,, 2 .10 
Sanostol ,, ,, 2.10 en 3.80 
Levertraan emulsie p. fles 1. 7 5 
0avitamon A-0 druppels 1.5 7 
Davitamon D " 0.96 
Halitran " 1.80 
Dohyfral A-0 choc. tabl. 1.65 

1.Jwgistecij. 1.Je moten Rechterstraat 37 - Tel. 361 
'tANKER 

DEZE WEEK bij aankoop van 
500 gr. D.E. Kotfie 
of Van Nelle's Koffie 

of 250 gr. Koffie en 
1 00 gr. Thee 

* 1 00 gr. IIJne koekjes of 
speculaa■ voor halve pril• 

* Bij iedere besteding voor f 2.50 Een Zuurrol of 50 gr.Vruchtenbrokken gratis FIJnste belegen Kaas vanaf 23 et. p. 100 gr,
Eieren vanaf 11 et,Bij iedere fles Likeur 
100 gr. Boterkoekje■ 
gratis 

C. de J ong•v. Kempen
van Hornstraat 12 

Adverteren 

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

EDAH 
GEEFT DEZE WEEK 

BIJ ELKE 2 50 GRAM 

KEUR-KOFFIE 

1OOGRAM THEE 
(R00DMERK) 

VAN�NT 

VOOR65CENT 

U houdt als Edah-klant 

direct gewin in eigen hand ! 
- -

"' 

" 

'eU • • 

een keur collectie 

MANUFACTUREN voor Uw linnenkast 
waar U trots op kunt zijn. 

GEKLEURDE 
9,55 ONTBIJTLAKENS 

140 x 190, in 4 kleuren DAMAST TAFELLAKENS 4,40 120 X 150 DAMAST TAFELLAKENS 5,55 135 X 165 

bijpassende servetten 1,20 
HALF LINNEN DAMAST TAFELLAKENS\ 12,10 150 X 200 

bijpassende servétten 1,68 

! 
THEEDOEK, 

! 
half linnen, zeer aparte 1,50 streep dessins (Elias) DEK SERVET 3,85 90 x 90, zeer mooie dessins 
BONTE HANDDOEK 79 

. STOFDOEKEN 49 

BADDOEKEN 3.70 
VAATDOEKEN 3.9!,

Natuurlijk bij: '
éJ//.1!v.d.8oomM�i 

• 

llJ 

�TATION&Tl)AAT '3 

�*s----, 

l N.V. HANDELSVER. A. J. TEN ooEsscHATE - zwoLLE I doet verkopen 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Gemeenteraadsvergadering 
Woensdag 1 2  October kwam de Raad 
der gemeente Boxtel in openbare verga
_dering bijeen ter behandeling van een 17 
punten tellende agenda, waarvan punt 5

vermeldde het voorstel tot opheffing van 
de "Stichting tot Beheer en Exploitatie 
van woningen c.a. en terreinen te Box

-tel"_ en tot vaststelling van een "Veror
dening raadscommissiën van bijstand". 
Voorgesteld werd een drietal vaste com
missiën in het leven te roepen om Bur
gemeester en Wethouders in bepaalde 
takken van de gemeentelijke huishouding 
bij te staan en wel : 
a. in het beheer van openbare werken• 
b. in het beheer van het woningbedrijf'. 
c. in het beheer van de gemeente'. 
e�gendommen met uitzondering van wo
ningen e1_1 gebouwen, doch met inbegrip 
van woningen en gebouwen bij de ge
meentelijke landerijen. 
Op voordracht van het lid P. v. d. Mey
den en met instemming van de overige 
raadsleden werd er met betrekking tot 
de landwegen een splitsing in de taak
verdeling gem11akt tussen A en C, en wel 
door aan A toe te voegen: ,,met uitzon
dering van landwegen" en bij C land-
wegen" in te lassen. 

" 

Na enige opmerkingen over de samen
stelling van de commissiën en de te 
volgen werkmethoden, welke door de 
voorzitter afdoende werden beantwoord 
ging men over-tot de stemming die d� 
volgende uitslag had: 
Commissie A: W. de Visser, J. Pieter-

• mans, H. v. d. Krabben en C Oliemeu
len. Commissie B: A. C. v. d. Weyst, P. 
. J v. d. Sande, G. M. v. d. Meijden en 
R. .�e Laat. Commissie C: P. J. v.' d. 
Me1iden, L. Kurstjens, Ch. van Susante 
en L Baaijens. 
Voorts waren er nog een serie hamer
stukken, waarvan we hier in 't kort de 
inhoud weergeven. 
Besloten werd enkele percelen grond 
(4620 m2), die reeds jaren ïn het onge
stoorde bezit zijn van de fam. Van dt!n 
Bosch te Kleinderliempde, als z.g. over
hoeken aan de heer H. v. d. Bosch, ten 
Brinkstraat 14, te verkopen à f 0,10 
per m2. 
Met Mej. v�.n Rijckevorsel te Vught zal 
grond geruild en aan de heer Hazen
berg, Ridder v. Cuykstraat 40 zal een 
strook grond verkocht worden. 
Aan het Staatsbedrijf der P.T.T. zal ten 
behoeve van de draadomroep één kamer 
en een gedeelte van een loods van het 
perceel Van Homstraat 27, verhuurd 
worden. De verordening op de heffing 
van leges ter secretarie en op de ver
richtingen van de ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand, alhier, werd gewijzigd 
overeenk

?.
mstig de wensen van Gedep. 

Staten. BIJ hypotheekverlening voor par
ticuliere woningbouw zal het renteper
cent

�
e verlaagd worden van 4 % op 

I O • , 3½ o om emgszins tegemoet te komen 
aan de grote moeilijkheden, waa•rin zelf
bouwers tegenwoordig komen te verke
ren. <?ok voor de reeds verleende hypo
th�caire voorschotten zal het nieuwe 
rentepercentage gelden. 
Aan de heer C. v. d. Pas, alhier, zal een 
voors�hot verleend worden onder hypo
thecair verband. De gemeente Boxtel zal 
als aandeelhoudster toetreden tot het 
Keuringsinstituut voor waterleidingarti-
kelen. � 
Punt 13 betrof de vaststelling van een te
heffen baatbelasting en de daaruit voort
vloeiende begrotingswijzigingen in ver
band met het eerder genomen besluit 
tot het verlenen van een bijdrage van 
f 25.000,- aan de N.V. PNEM in de 
kosten van de electrificatie van het ge
hucht Luissel. 
Deze baatbelasting zal (als Ged. _Staten 
en de Kroon zulks goedkeuren) 75 % 
bedragen, terwijl de huurwaarde voor 
iedere aangeslotene afzonderlijk bepaald 
zal worden door 3 deskundigen die door 
B. en W. alsnog aangezocht z�llen wor
den z!ch met de verdeling· te belasten. 
�et hd P. v. d. Meyden zag zijn me
n!ng, dat ie!?lands bijdrage evenredig 
diende te ZIJn aan zijn bezittingen, ge
deeld door de voorzitter die van het lid 
Pietermans nog ter ov'erweging kreeg 
om als deskundigen drie bewoners van 
Luissel te nemen. 
Het voorstel tot intrekking der Ver
haal�verordening werd na ampele over
wegmgen aan de Commissie van Geor
ganise_er� Overleg terug gegeven. Deze 
comm1ss1e zal financiële en andere con
sequenties, die aan een dergelijk besluit 
vast kunnen zitten, allereerst nog eens 
terdege bezien. 
In de gemeentebegroting voor het dienst
jaar 1949 en de begroting voor het open
baar slachthuis werden verschillende·wij
zigingen aangebracht. O.a. werd het toe
gestane crediet voor de bouw van de 
nieuwe bruggen aan de Mgr. Wilmer� 
straat en de Molenstraat en van de keer
muur aan de Zwaanse Brug verhoogd 
met f 18.762,-,. waarvan f 15.233,- ten 
laste van de Wederopbouw komt. 
Ingelast werd nog _het voorstel tot over
i;ia�e van de 2 houten noodwoningen op 
Sehssenwal. Na de weigering - uitge
sproken in een der vorige raadsvergade
ringen - heeft het Rijk een meer accep
tabel voorstel gedaan, waarbij de prijs 
liefst 2/3 gedaald bleek Dit voorstel 
werd door de Raad aanvaard. 
Bij de mededelingen gekomen, sprak het 
lid De Visser er zijn verwondering over 

uit, dat aan zijn opmerking omtrent de 
verbreding van 't Schild zo weinig aan
dacht was geschonken. Men was nog 
steeds niet in contact getreden met de 
betrokkene, aldus het lid De Visser. 
De voorzitter antwoordde, dat de be
trokkene deze kwestie zelf beter in het 
reine kon brengen. Verder waren er nog 
mededelingen over enkele herbestratin
gen; er is opdracht gegeven tot het ma
ken van een rioleringsplan voor de mon
tagebouw; het lid De Laat is benoemd 
tot voorzitter van de "Commissie van 
advies inzake de woonruimtewet" en de 
huur van de montagewoningen �al be
dragen: f 5 ,30 voor de ééngezinswonin
gen, terwijl de huur van de tweegezins
woningen nog niet definitief is bepaald, 
doch waarschijnlijk een maximumgrens 
zal krijgen van 50 % boven de genoem
de huur van f 5,30. 
Tot slot kon de voorzitter nog mede
delen, dat de werkzaamheden op het 
ODC-terrein goed vorderden, op welke 
uitlating het lid De Laat prompt reageer
de met de voorzitter zijn afkeer van 
��W-werken kenbaar te maken. Zijns 
inziens -had het vrije bedrijf dit object 
veel beter in orde kunnen brengen. De 
lonen zouden dan ook beter zijn ge
weest. Toen de voorzitter het lid De 
Laat daarop aantoonde, dat de DUW 

• hier toch wel de beste oplossing was 
ontspon zich een levendige discussie tus'. 
sen enkele raadsleden, die tenslotte ver
zeild raakten bij de derby ODC-Boxtel. 
De voorzitter hamerde daarop maar af. 
Bij de rondvraag informeerde het lid 
De Visser naar de mogelijkheid om in
Brabant's Centrum weer de rubriek "De 
gaande en de komende man" te plaatsen 
ten gerieve van de Boxtelse zakenwe'. 
reld. Tevens verzocht hij navrage te 
doen naar de tweemaandelijkse kwitan
tie-aanbieding van de PNEM en ...... 
wederom op de laatste Vrijdag van de 
maand de raadsvergaderingen te laten 
plaats hebben. 
Het lid Baayens verzocht pogingen aan 
te wenden om in Kleinderliempde bij De 
L_aat en Dollevoet, waar kleine wegen 
zich van de Rijksweg afbuigen, straat
lantaarns te plaatsen. De voorzit:er kon 
hierop antwoorden, dat betr. deskundi
gen het proefondervindelijk bewezen 
achten, dat lampen er eerder zouden 
hind�ren dan beveiligen. Voo.rts drong 
het lid Baayens nog aan op een kleine 
herverbetering van de pad naar Heult en 
informeerde en passant of het niet mo
gelijk zou blijken van de nieuwe Roond
sepa<l een gruisweg te maken. Dit laat
st� zc_:,_u volgens de voorzitter alleen ge
le1del1Jk aan te verwezenlijken zijn. 
De Van Salmstraat is het slachtoffer ge
worden _van de overbelasting van de ge
meentelijke stratenmakers, blijkens het 
antwoord van de voorz. op Baayens 
laatste vraag. Het lid Oliemeulen maak
te er zijn beklag over, dat de PNEM 
opengebroken straten en wegen zo slecht 
weer dicht legde. De voorzitter was het 
hiermee eens en beloofde nieuwe pogin
gen iA. het werk te stellen om deze zaak 
in het reine gebracht te krijgen. Het lid 
Pietermans bracht de Nieuwstraatse 
schutting nog eens ten berde om daar
bij te horen, dat aan dit wanproduct weer 
volop gedokterd wordt door B. en W. 
Zijn tweede vraag gold de Gem. Bad
en Zweminrichting en incluis de Box
telse hengelsport. Zijn verzoek om het 
zwembad nog in het voorjaar verbeterd 
te krijgen, (waarmee niet alleen de 
zwemmers, doch ook de hengelaars, die 
dan pootvis uit konden zetten gediend 
zouden zijn) zou naar de �oorzitter 
1:1_ee'1:de, b_e�waarlijk ·vóór de gevraagde 
t1Jd ingew1ll1gd kunnen worden mis
schien zal het eerste onderhoud �et de
deskundigen echter een andere oplos
sing brengen. 
Het lid De Laat vroeg of het niet ge
wenst was dat de gemeente, als er in
verband met de rooilijnvoorschriften in 
de Rechterstraat huizen afgebroken wer
den, stappen zou ondernemen om per
celen grond vrij te maken en deze be
schikbaar te stellen voor zakenmensen 
die er een winkelpand zouden wille� 
plaatsen. De voorzitter verwachtte in 
deze meer heil van het persoonlijk ini-

• tiatiet Het verzoek van het lid De Laat 
om de aanleg van gas in de nieuwe en ... 
afgelegen wijken te bespoedigen, zou 
vc_:,lgens de _yoorzitter vooreerst nog wd 
met aan z1Jn verwezenlijking toe zijn. 
Evenmin als de wens van het lid De 
Laat, dat er spoedig een betere samen
werking zou komen tussen gemeente
werken en gemeentebedrijven. Het lid 
P. v. d. Meijden deed enkele suggesties 
aan de hand betreffende de aan te leg
gen Roon<lsepad, terwijl het lid Rekkers 
naar de mogelijkheid van een beperkte 
Uitbreiding van het electr. net in Ge
monde informeerde. De voorzitter advi
seerde de betrokkenen allereerst een 
verzoekschrift bij de PNEM in te laten 
dienen. Het lid G. v. d. Meijden vestig
de de aandacht op de gebrekkige afwa
tering aan de bruggen, nabij 't Schipke 
�n in de Nieuwstraat. Het lid v. d. 
Krabben verzocht de voorzitter om te 
zieq naar een mogelijkheid om blijvend 
toezicht· in Molenwijk te laten houden 
of anders patrouillediensten uit te brei

-den, teneinde zodoende de vernielingen 
enigszins tegen te gaan. Er zal naar een 
oplossing gezocht worden. 

Plaatselijk Nieuws 
IN DE KAMPINA VERDWAALD. 

Zondag maakten de 12-jarige René van 
Kerkhove met zijn vriendje, Nol Hage
man 'n fietstochtje door de Kampina. 
De moeder van René, die bij hen was, 
besloot om 5 uur naar huis te gaan. De 
jongens wilden liever nog wat kastanjes 
zoeken, maar beloofden, dat ze haar 
nog wel in zouden halen. 
Om 6 uur waren zij echter nog niet 
thuis en de verontruste ouders vonden 't 
beter de politie te waarschuwen. Met de 
jeep ging deze op zoek naar de twee 
knapen. Dat zoeken duurde echter de 
gehele nacht. Om 5 uur 's morgens kon
den de twee vriendjes pas bij hun beang
stigd_e ouders worden teruggebracht. 

HERLEVEND BOXTEL. 

Iene. mienc mutte. 
Op Maandag 17 October a.s. ,heeft de 
eerste voorstelling in het kader van het 
winterprogramma van Herlevend Boxtel 
plaats. Het gezelschap Wim Sonneveld, 
waaraan het Boxtelse publiek na zijn 
optreden in het vorig jaar met ,,'t Is 
Historisch" zulke aangename herinne
ringen bewaarde, komt thans met een 
voorstelling onder het motto: ,,!ene 
miene mutte". In dit programma wordt 
duchtig de spot gedreven met vele din
gen, die de mens tegenwoordig benau
wen. De geestige persiflage is wel het 
meest eigene van dit gezelschap, dat er 
kennelijk plezier in heeft de wereld te 
laten zien in een spiegel, hetzij hol of 
bol, maar nooit vlak. 
Behalve Wim Sonneveld werken aan 
deze voorstelling o.m. mee: Hetty Blok, 
Emmy Arbous, Lia Dorana, 
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straete en Piet van der Meulen. De mu
zikale leiding heeft Peter Kellenbach. 
Ongetwijfeld staat de leden en andere 
belangstellenden een aantrekkelijke 
avond te wachten met deze voorstelling 
van het vermaarde gezelschap Sonne
veld, dat getoond heeft, door het hand
haven van een hoog artistiek en cultu
reel peil, een der beste, zo niet het bes
te der Nederlandse cabaretgezelschap
pen te zijn. 
Voor nadere bijzonderheden mogen wij 
leden en niet-leden verwijzen naar de 
in dit blad voorkomende advertentie. 
Daar geen convocaties zullen worden 
gezonden gelieve meri van de adverten
tie met aandacht kennis te nemen. 

BONTE AVONDEN 

Ten bate van de 
St. Vincentius,;ereniging. 

Bij gelegenheid van de viering van het 
100-jarig bestaan van de St. Vincentius
vereniging, zal er op Vrijdag 28 en Za
terdag 29 October een Bonte Avond ge
geven worden in de tent van de heer 
Paashuis (naast café Van Berkel in de 
Stationstraat). Deze Bonte Avonden, 
waarvan de baten geheel ten goede zul
len komen aan de jubilerende verenigin
gen, zijn mogelijk geworden door de 
welwillende en onmisbare medewerking 
van Boxtelse verenigingen als Boxtelse 
Orkestvereniging, Gildenbondsharmonie, 
Boxtels Harmonie, de zangkoren St. Pe
trus en St. Cedlia, Boxtel's Gemengd 
Koor, Brabant's Toneel, Boxtel's Toneel 
Leeringhe ende Vermaeck en Cabaretge'. 
zelschap "Orion". 
Door de samenwerking van al deze ver
enigingen zal er een avond gecompo
neerd kunnen worden, waarvan - ge
zien de individuele prestaties der ver
schillende verenigingen - de inhoud 
zeer zeker genoten zal kunnen worden 
door alle lagen van de Boxtelse bevol
king, die met een bezoek aan een dezer 
avonden metterdaad een goede zaak 
steunt. 

Tijdens deze Bonte Avonden zullen en
kele verlotingen worden gehouden, 
eveneens ten bate van de St. Vincentius
vereniging, 
Volgende week zal een beroep gedaan 
worden op de Boxtelse Middenstands
zaken om prijzen voor dit doel af te 
staan. Er wordt op ieders loyale mede
werking gerekend . 

KAJOTTERSNIEUWS. 
Algemene ledenvergadering. 
Donderdag 20 October houdt de K.A.J., 
afd. Boxtel, in De Kajuit een algemene 
ledenvergadering, waarop álle leden 
worden verwacht, zowel adspiranten als 
ouderen. 
Op deze vergadering zullen de Dioce
sane Voorzitter, Piet Hendriks, en de 
Diocesane Assistent-Aalmoezenier, Pa
ter Reginald Groener het woord voe
ren, terwijl er behalve de huishoudelijke 
punten ook no{;( de vertoning van enkele 
smalfilmpjes over de gehouden Kajot
terscongressen op de agenda staat. 
Alle Kajotters worden Donderdagavond 
zonder uitzondering in De Kajuit ver
wacht. 

,,Boxtels K wartierke" 
Wie de leus "Boxtel Vooruit" heeft uit
gevonden, weet ik niet. Doet er niet toe 
ook. Maar in ieder geval: die mens 
heeft succes gehad. Want jongens-nog
an-toe Boxtel gáát vooruit, dat zeg ik u ! 
Boxtel breidt zich uit. Gaat maar eens 
kijken aan de Bosseweg en rond de gas
fabriek. De huizen zijn er met bosjes 
uit de grond gestampd. Ben je er in geen 
tijd geweest, dan kijk je je ogen uit. Be
slist, je verdwaalt! Nieuwe woningen, 
nieuwe straten. Wat zeg ik? Een hele 
nieuwe wijk! Ja, er is gegraven, geheid 
en gebouwd, gemetseld, getimmerd, ge
verfd en gesjouwd dat het een lieve lust 
was. Gasbuizen en electrische kabels 
zijn aangelegd. Straten zijn "bestraat". 
En Boxtel is weer een stap "Vooruit" 
gegaan. Prachtig! 
En dan in het dorp zelf. 
Hier en daar werd nieuwbouw gezet. 
Een oud kot werd afgebroken om plaats 
te maken voor een heel nieuw gedoe. 
Nieuwe winkels, nieuwe bestrating, nieu
we brug, nieuwe hekken, nieuwe lan
taarns. Ja, zelfs nieuw licht! 
Menigeen heeft zich in 'de handen staan 
wrijven toen op een goeie morgen de 
schilder het zaakje "een kwastje" kwam 
geven. Allemaal hebben we 'n nieuw pa
piertje tegen de muur geplakt. (Of laten 
plakken.) Zodat we er allemaal weer 
netjes bij zitten. Laat zè maar komen! 
Boxtel vooruit! En wij gaan mee! 
Nou weet ik niet, wat u doet voor de 
kost. Of u in de bouwvakken zit, of niet? 
Of u soms schildert, metselt, straten 
maakt, stenen sjouwt, behangt of stof
feert. Of werkt u soms aan de gas
buizen? 
Nee ...... ? Komt prachtig uit. Want dit 
,,Kwartierke" is niét voor metselaars, 

-schilders, behangers, stoffeerders, lood
gieters en dergelijken. Maar wél voor de 
mensen die wel eens een schilder met
selaar, behanger enzovoort nódig' heb
ben. Begrijpt u? 
Kijk, we zijn allemaal mensen. Wie we
ook zijn en wat we ook doen voor de 
kost. Dus iemana die bij mij binnen 
komt om te schilderen, te behangen, een 
lekke kraan tot bedaren te brengen -
zo iem.:1nd is op de allereerste plaats een 
mens. 
Geen schilder ...... maar een MENS! 
Geen behanger ...... maar een MENS! 
En de man die bij mij in de straat zand 
schept en buizen aanlegt, is op de aller
eerste plaats een MENS! 
Hij is niet -MAAR een straatmaker! 
Hij is niet MAAR bij de DUW. 
HIJ IS EEN MENS! 
Ik ben ook een mens. U ook. En omdat 
wij allemaal mensen zijn, daarom willen 

we allemaal als mens behandeld worden. 
Je hebt graag, dat ze vriendelijk tegen 
je zijn. Voorkomend, beleefd, hulpvaar
dig. Met andere woorden: je hebt graag 
dat anderen jou ALS MENS BEHAN
DELEN. Dat ze menselijk voor je zijn! 
Voorbeeld. 
Straks komt de metselaar. 'k Krijg nieu
we tegels in m'n keukentje. Vind je het 
niet knal? 't Zal er weer knappies uit
zien straks. Weer een stap "Vooruit!" 
0, daar belt-ie al. 
Waarom zou ik nou de deur opendoen 
en die man aankijken met een gezicht 
van wat-kom-jij-hier-doen? 
Waarom nou vanuit de hoogte een ge
zicht trekken voo zo-rommelmaker, ben
je-daar? Kan die man toch niets aan 
doen, dat-ie rommel maakt? Is zijn 
schuld toch niet, dat na een half uur 
heel jouw huis krikt en kraakt van zand 
en cement. Niet zijn schuld. Jóuw 
schuld! Moet je maar niet zo heen en 
weer draaien terwijl hij aan het werk 
is. Bovendien, als je met-je-boord-om 
werkt, maak je geen vuile rommel. Een 
metselaar maakt wél vuile rommel. 
Brengt z'n werk mee. Maar moet ik hem 
dan afgrauwen en afsnauwen? Hem zo 
echt laten voelen, dat hij MAAR een 
metselaar is? Is dat MENSELIJK ...... ? 
Nee, dan doe ik het liever zó. 
'k Gooi de deur wagenwijd open. ,,Hallo 
die metselaar! Ben je daar, jong? Man, 
kom er in. Kom er in! D'r is hier op 
jou gewacht. Hier heb je m'n keukentje. 
Wat zeg je er van? Hard nodig, hè? Ja, 
hárd nodig! 'k Zeg tegen onze (hoe heet 
ze ook weer?) 'k Zeg tegen onze ...... 
Dinges, 'k zal blij zijn als die metselaar 
is geweest. 't Geeft natuurlijk wel efkens 
wat rommel. Maar ja, voor wat, hoort 
wat. Wat jij! Cigretje, metselaar? Toe, 
pak an. Zó. Nou, dan vind je het ver
ders wel, hè? En als er wat is, dan roep 
je me maar ...... " 
Da's klaar. Die metselaar is aan z'n 
werk. En ik ben er van overtuigd; die 
man zal z'n werk met hart en ziel doen. 
Grondig zal-ie het doen. Z'n eigen er 
niet met een Franse slag van af maken. 
Waarom? Wel, hij voelt zich op z'n ge-. 
mak. Hij voelt, dat-ie te doen hèeft met 
mensen. En dat hij zelf ook beschouwd 
wordt als MENS. 
De schilder- is met de pui bezig, 't Is 
middag. We zetten ons even aan tafel 
voor een kopje thee. Kijk, de schilder is 
juist met de raam bezig. Ziet ons binnen 
thee drinken. 
Waarom nou niet tegen de raam getikt? 
,,Schilder. Schilder! Kom, joh, thee!" 
Waarom? Om die théé? Nee, want 
thuis heeft hij zelf ook thee. Maar ten
eerste: zoals u 's middags onder het 
werk graag een beetje drinken hebt, zo 

KINDERZORG IN OPTIMA FORMA. 

Rust- en Vacantieoord St. Antonius 
breidt uit. 
Reeds 15 jaar neemt het herstellingsoord 
St. Antonius, alhier, de kinderen op, die 
door de R. K. Vereniging voor Kinder
uitzending voor een gezondheidskuur 
wordeh aanbevolen. Ontelbare zwakke
lingetjes hebben in deze periode reeds 
de weldadige werking van de Boxtelse 
buitenlucht ondergaan, hebben reeds de 
profijten getrokken van de uitstekende 
behandeling, die hen op dit vacantie- en 
rustoord gegeven werd en zijn misschien 
behoed geworden voor algehele verzwak
king, slepende ziekten enz. enz. 
Nog steeds werkt dit gezondheidsappa
raat (wat 'n woord voor deze bron van 
liefdevolle zorg) op volle toeren en blijft 
het programma: voeding, rust, spel, hy
giëne en regelmaat aan de orde. 
Een van deze vijf factoren nu, die zo'n 
veelomvattende rol spelen in de kuur is 
sinds het oude Lindenlust gevorderd 
werd voor woonruimte, enigszins ver
waarloosd geworden nl. ,,het spel". 
Hier is dan ook meteen de verklaring 
voor de drukke werkzaamheden aan deze 
vacantiekolonie, die enkele riante bijge
bouwtjes zal krijgen en waarvan de 
noordelijke vleugel een verdieping hoger 
wordt. 
Deze nieuwe verdieping zal de kamer
tjes bevatten voor het huishoudelijk per
soneel, dat straks intern zal worden ter
wijl de nieuwe gebouwtjes zijn bedoeld 
als comfortabele speelzalen voor de zes
wekelijkse gastjes van "St. Antonius". 
De gezondheidskuur zal door deze uit
breiding nog perfecter kunnen worden 
want hoe prima er momenteel alles ook 
marcheert, hoe magnifiek er alles ook uit
ziet, hoezeer de kinderen alles ook naar 
de zin is en welke verbluffende resulta
ten men tot;10g to"e heeft mogen boeken 
(gewichtstoenamen van 10, 12 en meer 
pond), de staf weet, dat enkele speel
zalen vooral in de winter wonderen kun
nen doen. Als er dan bovendien zoals 
de directrice c.s. vurig hopen, nog spoe
dig voldoende geschikt speelgoed komt, 
zullen de zes weken, die elk kind er 
doorbrengt, nog paradijselijker worden 
dan voorheen en zal Huize St Anto
nius", befaamd om zijn mode�ne
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inrich
ting, puike en toegewijde verzorging, 
verbazingwekkende hygiëne en al wat 
een ziek kind zoal ten goede kan ko
men, met recht dè oase voor het zwakke 
kind genoemd mogen worden. 

heeft een schilder dat ook graag. En ten 
tweede: het gaat niet om de thee. Het 
gaat om de MENSELIJKHEID! 
Maar brengen ze dan hun drinken niet 
mee van huis? Moeten wij daar dan 
voor zorgen? Nee, móéten niet. Want 
ze brengen hun eigen drinken mee. In 
een fles. Een gewone fles, of in zo'n 
blauwe emaille <lrinkes-dingetje. 
Maar dat drinken wordt koud. En koud 
drinken bij je boterham is nou- niet be
paald van het allersmakelijkste. Wie 
vindt <lat nou lekker ...... ? 
Vorige winter was er een schilder aan 
het werk. Bij mensen met "je-weet-wel". 
Dienstmeisje, bellemeisje en wasmeisje. 
Nou, dan heb je wel een -paar schuivers 
zou ik menen. 
Tegen twaalve ging de schilder z'n bo
terham opeten. 't Was erg koud. Binnen 
komen? Wat dacht je nou! Nog niet 
eens in de keuken! De dienstmeid had 
meelij. ,,Schilder, geef je drinkesflesje 
maar hier. Dan zal ik het even voor je 
warmen op het fornuis. 
Toen kwam mevrouw de keuken 
binnen. 
,,Van wie is dat-daar?" 
"0, mevrouw, van de schilder. Ik 
dacht ...... " 
Zó! En als dat nog een keer gebeurt, 
dan kun jij gaan ...... !" (Historisch! 1948) 
En dat noemt zich "Mevrouw". Hoe 
durft ze. Ze is nog niet eens MENS! • 

Geld genoeg. Maar MENSELIJKHEID? 
VOOR GEEN CENT! 
Zijn alle rijkelui zó? Zijn alléén de 
rijkelui zo? Helemaal niet. Er zijn men
sen met geld die zeer menselijk zijn voor 
hun evenmens. Ook voor de mindere 
man. En er zijn arbeiders, die tenop
zichte van hun medearbeiders alle ge
voel van menselijkheid missen. Dat heeft 
met geld niets te maken. Want mense
lijkheid zit niet in je portemonnaie. Dat
zit in je hárt. En als het daar niet zit, 
dan heb je het niet. Dan ben je geen 
mens!, 
Wat zeg je? Deed ik beter met naar 
m'n eigen te kijken? Zouden wij, Pries
ters, goed doen zélf eerst eens wat men
selijker te worden ...... ? 
Ik zal u daarop antwoorden. Moet je 
luisteren. 
,k Ga terug naar m'n uitgangspunt. 
Wij hier in Boxtel hebben een leuze. 
,,Boxtel Vooruit!" 
Mooie leus! Prachtige leus!. 
Ja, 't is zelfs meer dan enkel leus. Want 
we hebben die leus tot werkelijkheid ge
maakt. We gáán vooruit ! 
Maar vergeet niet: de wáre vooruitgang 
zit niet aan de buitenkant. De wáre 
vooruitgang zit van binnen. In het hart! 
"Boxtel vooruit" wil dus zeggen, dat wij
allen zonder uitzondering meer hart 
moeten hebben voor elkaar. Dat wij voor 
elkaar menselijker moeten zijn 1 

P. Venantius Verweerde A. A.



* Gemonde is de voorbije kennisdagen
weer het trefpunt geweest voor de in
woners van Boxtel, St. Michiels Gestel,
St. Oedenrode en Schijndel, gemeenten,
die ieder een vinger in de Gemondse
pap· willen hebben. Altijd en overal. Is
het niet in de politiek, dan toch op de
kennis. * Het is geen bijzonderheid
te vermelden dat het er in Gîmde
niet erg gemoedelijk naar toe is gegaan.
* Laat ons vorige week nu juist die 
verzuchting over die tweemaandelijkse
kwitantie van de PNEM geloosd hebben,
toen de gemeentebedrijven ons een
zelfde kool stoofden. Ten einde raad
hebben we toen de zweep maar over
de Bruine gelegd. In de hoop, • dat hij
toch nog zou kunnen trekken. *
Meisjes, die gekleed zijn in blauwe rok
en khaki blouse, zijn leerlingen van de
Middelbare Meisjesschool. Als U gaat
oordelen over deze uniformering gelie
ve U geen opvoedkundige maatstaven 
aan te leggen...... Aldus de wijze raad 
van nuchtere mensen. * De Gidsen uit 
de parochie van het H. Hart hielden 
Zaterdag en Zondag ll. in hun hut een 
paddenstoelententoonstelling, die aller
aardigst was ingericht. Cantharellen, 
Hanekam, Champignons, Eekhoorntjes
brood en welke soorten al niet meer, 
hadden de volle bewondering van vele 
belangstellenden. 't Idee hè! * Wilt 
U terloops nog eens denken aan het 
Missie-Thuisfront? Denken in de bete
kenis van geven, wel te verstaan.* Toen 
onze gemeentepolitie enige maanden ge
leden besloot om tijdens de spitsuren 
op het kruispunt Rechterstraat-Burg
akker-Kruisstraat een verkeersagent te 
plaatsen, hebben wij inwendig even in 
hoerastemming verkeerd. Nu nog steeds 
blijkt, hoe weinig chauffeurs, fietsers en 
voetgangers zich aan de gegeven aan
wijzingen storen, hebben we die hoera
stemming maar opgeschort tot de dag, 
dat er meer begrip voor deze maatregel 
getoond zal worden. * Wist U, dat wij 
in een tijdsverloop van 8 jaren, 6 burge
meesters aan het hoofd van onze ge
meente hebben gehad? Toen 1 Dec. 1941 
aan Burgemeester Van Beek (die giste
ren 13 October 30 jaar geleden werd 
geïnstalleerd) eervol ontslag werd ver-

DE R.K. BOERINNENBOND 
VIERDE MOEDERDAG. 
Dinsdag 11 October - feestdag van het 
Goddelijk Moederschap van Maria -
vierde de R. K. Boerinnenbond "Moe
derdag". 
's Morgens werd er in de kapel van Sta
pelen door de geestelijke adviseur een 
H. Mis opgedragen tot intentie van de
levende en overleden leden van de bond.
Hierna werd de moeders en gehuwde
leden een uitstekend verzorgde koffie
tafel aangeboden. Om 2 uur 's middags
had op Stapelen een bijeenkomst plaats,
die, wegens verhindering van de voor
zitster, geopend werd door de 2e voor
zitster. Nadat de zangvereniging op
zeer verdienstelijke wijze "Nonnenkoor''
ten gehore had gebracht en de huishou
delijke agendapunten waren afgewerkt,
behandelde het 2e kamerlid H. v. d.
Sanden het onderwerp: ,,De verhouding
van Boerinnenbond tot onze landbouw
organisaties". In 't kort schetste hij de
toestand, waarin de boer en zijn gezin
vroeger verkeerden, om vervolgens op
humoristische wijze de vooruitgang aan
te tonen, die dank zij de organisaties
·bereikt was.
Voor de pauze gaf de sociale werkster, 
mej. Van Roosmalen nog een korte uit
·eenzetting over een te geven bedden
cursus, terwijl de heer Schulpen de leden 
nog even attendeerde op de ontwikke
lingscursus I en II. 
Na de pauze sprak de geestelijke advi
seur, kapelaan Verbruggen, de aanwe
zige i_noeders over Maria's Moederschap, 
het lichtende voorbeeld voor deze tijd. 
Tot slot van de bijeenkomst bracht het 
toneelclubje het toneelspel "Willy's 
radio" ten tonele en voerde de Geno
veva-club enkele aardige dansen uit. 
De waarn. voorzitster sloot daarna de 
druk bezochte en goed geslaagde bijeen
komst. 

Re■erveer reeds nu een der avon
den van 28 of 29 October a.s. 
voor het bijwonen van de Bonte 
Avond, welke gegeven zal worden 
ten bate van de Boxtel■e St. Vin• 
centiu■verenigingen 
Zie v o o r l opige aÎ.nkondiging 
onder plaatselijk nieuw■. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
van 4 tot en met 10 October 1949. 
GEBOREN: Petrus M. M. zoon van A.
M. Schellekens en P. v. d. Langenberg
- Johanna F. M. dochter van A. v. d.
Pasch en C. de Bie - Hendrikus T. J.
M. zoon van H. Voets en A. J. de Rui-

' ter - Adrianus J. 1. M. zoon van H. M. 
Timmermans en H. J. v. d. Besselaar -
Jerome F. P. M. zoon van M. A. M. v. 
Helvoort en J. P. M. A. Boers. 
ONDERTROUWD: Gerrit J. van Don
gen en Johanna H. B. Mandos - Tho
mas Willems en Cornelia Fr. M. van de 
Ven - Cornelis A. P. Robben en Cor
nelia van den Tillaart - Johannes C. 
van den Biggelaar en Jacoba J. Kersten 

Gerardus A. Verhagen en C. M. 
Putmans. 
GEHUWD: Franciscus R. van den 
Oetelaar en Johanna M. van de Ven -
Cornelis van 't Hoenderdaal en Johan
na .C. Wijntje - Henricus P. M. van 
der Loo en Wilhelmina H. C. van 
Breugel. 
OVERLEDEN: Henricus L. Prick, oud 
68 jaren. 

TERUG UIT INDONESië. 
Met het troepentransportschip "Het 
Zuiderkruis" repatrieerde Maandag j.l. 
ook onze plaatsgenoot, de militair J. v. 
d. Pasch, Bosscheweg 109. In Boxtel werd
hem, zoals elke repatriërende militair,
een hartelijke ontvangst bereid,-

!eend, volgden hem achtereenvolgens op
als waarnemend burgemeester: de heren
Brouwers, Jansen, Thomaes en mr. Fran
cissen. In de raadsvergadering van 29
December 1945 werd Drs·. M. A. M. v. 
Helvoort, onze tegenwoordige Burge
meester, geïnstalleerd. i( Ondertussen
constateren we, dat Boxtel sloopt, her
stelt_ en uitbreidt, dat het een lust is
om te zien. Men nijvert om in puin ge
schoten huizen door nieuwe te vervan
gen, met man en macht wordt er aan
de nieuwe bruggen gewerkt, met dezelf
de activiteit worden ook de nieuwbouw
woningen opgetrokken, terwijl de stra
tenmakers ook een duit in het zakje
doen, en topprestaties leveren. * Wer
kelijk, wie niet ziende blind is, zal toe
geven, dat het vooruitgaat in onze
plaats. Nu goed, die toegezegde ver
fraaiingen in de Nieuwstraat niet mee
gerekend. Trouwens (tussen ons gezegd
en gezwegen) daar zit meer tussen ..... . 
* En we zullen maar denken, dat het
nog in orde komt met die trottoirtegels
in de Rechterstraat, ter hoogte van Le
derwarenmagazijn Van Elk. Die heeft
men opgebroken, maar zo erbarmelijk
slecht weer <licht gelegd, dat tientallen er
hun tenen aan gestoten hebben en een
enkeling er zelfs de hak van zijn schoen
aan verloor. Hoe je toch over een klei
nigheidje vallen kunt hè. * Alle lof
voor de royale aandacht, die men bij de
wegenvernieuwing in de buitenwijken
besteed aan het wegdek, maar dat de 
fietspaden daardoor zó stiefmoederlijk
bedeeld worden, dat men er veiligheids
halve beter geen gebruik van kan ma
ken. Neen, daar moest de verkeerswet
voor opgeslagen worden. Om duidelijk
te zijn: we bedoelen de Essche en Ges
telse weg. * ,,Geen tip zo klein of
Terloops maalt hem fijn". De redactie
houdt zich aanbevolen voor alle ogen
schijnlijk minder belangrijke informaties,
die in deze tubriek toch nog onder de
aandacht van de lezers gebracht kunnen
worden. * Tot slot de verzuchting van
de week: Als men bij de straatverlich
ting de zuinigheid ook maar eens wer
kelijk consequent wilde betrachten. Nu,
staat me daar in die overvloed van licht
ook nog een lantaarn op de Zwaanse
Brug vals licht te geven. Bij maanlicht
nota bene. Bij maanlicht, als de andere
straten in het duister verzonken liggen.

GESLAAGD. 

Op 't gehouden examen van Section 
d'Art de Coiffure de La Haute Coiffure 
de Paris, behaalde onze stadgenoot J. G. 
C. Bullens het diploma "Maître" Specia
list voor Ondulation permanente, teinture
en Coiffures Modern.
Voorwaar een schitterend succes.

KATHOLIEK THUISFRONT. 
ST. PETRUS. 
Op de teerdag van Kruisbooggezel
schap "Moed en Strijd" gevestigd bij 
café v. d. Aker in de Nieuwstraat, werd 
f 7,18 opgehaald voor Katholiek Thuis
front. 

LIEMPDE 
RUITERFEEST. 

De landelijke rijveremgmg "Prinses 
Irene" te Liempde houdt op Zondag 16 
October a.s. een ruiterfeest op het wei
land, gelegen in het Kerkeind (Snijders
straat). De toegang is voor eenieder gra
tis. Het programma luidt als volgt: 
1. Dressuurnummer voor de achttallen.
2. Individuele dressuur. 3. Poprijden. 4.
Vrijheidsdressuur. 5. Hongaarse post. 6.
Dodenrit. 7. Behendigheidswedstrijd. 8.
Springen. 9. Aangespannen warm- en
koudbloed. Aanvang circa 1 uur.

GEMONDE. 
RUITERDAG. 

De Landelijke Rijvereniging "St. Lam
bertus" te Gemonde organiseert a.s. 
Zondag op het terrein van C. van Eind
hoven, Besselaar, een ruiterdag. 
Ter afwisseling zullen ook de Rijdans
club van de Boerinnenbond en de Gym
nastiekclub van de R.K.JB. optreden. 
Om 1 uur zal het ruiterfeest geopend 
worden. 

Toets der Critiek 

DE SPOOKTREIN. 

De toneelgroep "Leeringhe ende Ver
maeck" opende deze week met goed suc
ces het K.A.B.-Winterprogramma 1949-
1950. Opgevoerd werd de thriller in 3 
bedrijven "De Spooktrein van Arnold 
Ridley_ 
"Leeringhe ende Vermaeck" moet wel 
een onbegrensd vertrouwen hebben ge
had in haar regisseur, want er is nog al
tijd een flinke dosis durf nodig om "De 
Spooktrein" op het rerertoire te plaat
sen. Alhoewel die dur ons mild stemt, 
willen we niet aan de zwakke zijden van 
stuk en spel voorbijgaan. 
,,De Spooktrein" biedt de spelers welis
waar uitstekende spelmogelijkheden, 
maar men moet daarbij niet uit het oog 
verliezen, dat het stuk een sterke cli
max in het spel (een climax in de span
ning dus) eist, wii men de toeschouwer 
van A tot Z boeien. 
Deze taak is, vooral waar de spanning 
in actieloze scenes met langgerekte mo
nologen opgewekt moet worden, voor 
amateurs onmogelijk zwaar. Dat is weer 
eens duidelijk gebleken uit de vertolking, 
die L. ende V. dezer dagen van dit 
stuk gaf, want ook deze dilettantenver
eniging loodste de spooktrein wel eens 
op een dood spoor, enkel en alleen, door 
dat enkele spelers (speelsters) in het ge
sproken woord niet de vereiste verbeel
dingskracht wisten te leggen. Zo kon het 
gebeuren, dat we er ons meermalen op 
betrapten, dat we zaten te hunkeren 
naar actie-actie, terwijl die in geen vel
den of wegen verwacht mocht worden. 
Met dit euvel was men vooral behept 
in dat gedeelte van het 2e bedrijf, waar
in het vrouwelijke lid van het smokke
laarscomplot krankzinnigheid moest vein
zen. Die scène werd te lang van adem 
voor het publiek. Ook aan het slot van 
het stuk, toen de gang van zaken plot-

seling nog een averechtse wending dreig
de te nemen, kon men niet hoog genoeg 
grijpen.· Een en ander met het gevolg, 
dat de spanning niet geleidelijk aan werd 
opgevoerd, doèh al te gauw aan haar 
hoogtepunt toe was. 
Maar we nemen deze zwakheden, die 
onontkoombaar zijn voor amateurgezel
schappen, gaarne voor lief, temeer waar 
er zovele glanspunten te vermelden zijn. 
Glanspunten in de scenes en glanspunten 
in de persoonlijke prestaties. De vlot
heid, het gevoel voor variatie en de op 
ontwapende wijze gebrachte humor zijn 
er enkele van. Evenals de hoofdfiguren, 
die bijna stuk voor stuk voor hun taak 
berekend waren. 
Magnifiek was de uitbeelding van 
speurder Teddie Deakin. 'rl Enige crea
tie, die van het begin tot het einde 
voorbeeldig beheerst werd. Nergens 
nodeloos vergrofd en nergens ook aan 
de verleiding toegegeven om al te zeer 
op de voorgrond te komen. De vertol
ker, die Saul Hodgkin voor zijn reke
ning had mogen nemen, bezondigde er 
zich bij de weergave van het type van 
de omgekochte haltechef slechts hier en 
daar aan de veinzerij al te sterk aan te 
zetten. Overigens ruim voldoende, even
als de vertolkers van Richard Winthrop 
en Charles Murdock, die meer moeite 
met hun vrouwen hadden dan met hun 
rollen. Elsie en Peggy troffen hun fi
guurtjes goed en waren, ondanks enkele 
stroeve momenten, goede tegenspeel
sters voor hun echtgenoten. Het vrees
achtige mevrouwtje, miss Bourne (een 
typische verschijning), werd niet onver-

-dienstelijk gespeeld, al was het o.i. een
weinig storend te moeten horen en zien, 
dat bij de vertolkster - die o.i. nog niet 
aan een dergelijke rol· toe was - stem 
en gebaar wat erg jeugdig uitvielen 
tegenover het bejaarde uiterlijk van die 
goede Miss Bourne, die zich pal tegen 
haar beginsel in, een roes dronk en ver
der weinig meer aan de nare spookge
schiedenis gelegen liet liggen. Minder 
dan wij, die bijv. tot de overtuiging kwa
men, dat Julia Price voor een schier ho
peloze taak stond. Het behoeft dan ook 
geen verwondering te baren, dat zij er 
niet in geslaagd is diep in deze rol door 
te dringen, want dat personage is nu 
eenmaal de schrik van iedere regisseur, 
daar kan men zeker van zijn. Dat zij het 
publiek desondanks soms toch nog mee 
kreeg, zegt verder genoeg. 
Johan Sterling, Herbert Price en de 
overige vertolkers van de bijrollen mo
gen in de lof delen, die het hele gezel
schap toekomt voor de wijze waarop dit 
moeilijke stuk genietbaar werd ge
maakt. Het was werk, dat wat belooft 
voor de toekomst. 
Een speciaal woord van lof verdient de 
regisseur, die beslist met zijn spelers
materiaal heeft moeten woekeren om tot 
dit voor amateurs sublieme resultaat te 
komen. 
Decors en grime waren welverzorgd. 
Al met al een avond, die een bezoek 
(vanavond de laatste gelegenheid) ten 
volle waard is. 

SPORT-NIEUWS 

De stand in de 3e klasse

O.JC. 5 4 0 
O.0.C. 5 4 0 
Baardwijk 5 4 0 
S.C.B. 5 3 
St. M. Gestel 5 3 
Udi '29 5 2 1 2 
Blauw Geel 5 2 2 
W.S.C. 5 3 
Uno Animo 5 3 
Best Vooruit 5 3 
Haarsteeg 5 1 0 4 
Boxtel 5 0 1 . 4 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" 

Boxtel - S.C.B. 1 - 3 

9 
8 

8 
7 
7 
5 

4 
3 
3 
3 
2 

B. 

13- 4
15- 5

15- 9
12- 7
.12- 7
10-10
10-13
9-12

13-16
6-15
9-16
5-15

Boxtel draagt de rode lantaarn. 
Het is het noodlot van elke traditie, dat 
er eens mee gebroken moet worden. Zo 
bleef Zondag j.l. de ontmoeting Boxtel
S.C.B. van alle traditie gespeend, want 
was Bata er tot dan toe nimmer in ge
slaagd op Boxtelse grond een overwin
ning te bevechten, Zondag schreven de 
S.C.B.-ers twee royaal verdiende winst
punten op hun conto.
Met 3-1 moesten de roodwitters in de 
Batalui hun meerderen erkennen. 
Voor de rust waren de gasten over alle 
linies sterker en de 2-0 voorsprong was 
dan ook geheel in overeenstemming 
met het vertoonde spelbeeld. De verde
diging van Boxtel stelde zich tegen het 
overwicht dapper teweer, maar mede 
omdat de weke roodwitte voorhoede 
speelde alsof ze niet in eigen kracht ge
loofde, konden zij de druk niet blijvend 
doorstaan. 
Na de hervatting bond Boxtel in gewij
zigde formatie opnieuw de strijd aan 
met haar gasten, die daardoor de veilig 
gewaande voorsprong even in gevaar 
zagen komen. 
Met een derde goal werden de gasthe
ren echter voldoende beteugeld, zodat 
men rustig naar het einde van de wed
strijd kon voetballen. 
Het Boxtelse verdiende tegenpunt ver
mocht de S.C.B.-ers niet meer van de 
wijs te brengen. 
Met de roodwitters sterk in de aanval 
kwam het einde van deze fair gespeelde 
wedstrijd, waarin het recht van de sterk
ste zwaarder woog dan de traditie, waar
op de zwakste een beroep deed. 

Het tweede elftal wist het in Heusden 
niet verder te brengen dan een gelijk
spel 2-2. 
Men was wel beduidend sterker, doch 
het team telde deze middag te veel 
zwakke plekken om op een overwinning 
aanspraak te kunnen maken. 
De jongens van het derde wonnen on
bedreigd met 4-0 van Helvoirt 2. 
Knap werk! 

A.s. Zondag.
Zal Boxtel a.s. Zondag in Loon op Zand 
de startbaan voor een ruimer vlucht 
vinden? Daarover is weinig met zeker
heid te zeggen, ook al mag Uno Animo 
tot de zwakke broeders in deze afdeling 
gerekend worden. 
Als we bij deze voorbeschouwing te 
rade gaan bij het standenlijstje, zien we 
dat deze ploeg schijnbaar over een zeer 
behoorlijke voorhoede en een- matige 
achterhoede beschikt. Aangenomen, dat 
Boxtel - mèt haar tamelijk solide ach
terhoede - Zondag wat schotvaardig
heid aan de dag weet te leggen, dan 
mogen de kansen zeker1 niet ongunstig 
genoemd worden. En misschien staat de 
roodwitters (bij hoge uitzondering) Zon-
dag wel wat geluk te wachten ........... . 
We houden het in elk geval op een eer
ste zege van "Boxtel"! 
Boxtel 2 speelt voor eigen publiek tegen 
Wilhelmina 3 uit Den Bosch. Een zware 
opgavd, die de reserves echter zeer 
zeker naar behoren zullen weten te ver
vullen. Het derde elftal speelt Zondag 
weer buitenshuis en wel tegen Zwaluw
V.F.C. 4. In deze ontmoeting kunnen 
zij hun voornemens voor de lopende 
competitie kenbaar maken ..... . 
K.s.v: ,,O.D.C."

U.D.I. - O.D.C. 2 - 1
O.D.C. 2 - Vlijmse Boys 3 - 0
Rhode 3 - O.D.C. 3 2 - 6
O.D.C. 4 - W.E.C. 3 7 - o
UDI brengt ODC de eerste 
nederlaag toe. 

Dat UD! voor ODC geen gemakkelijke 
tegenpartij is, mag wel als bekend wor
den beschouwd. Niettemin kwam de ne
derlaag toch als een onaangename ver
rassing. 
En nu kunnen we wel nakaarten en fouten 
opsommen die er gemaakt zijn, doch die 
zullen in de toekomst_ nog wel meer ge
maakt worden. Daaraan verandert men 
nu eenmaal niets, en daarvoor wordt er 
ook gewerkt. En gewerkt is er en hard 

_ ook, maar het zat nu eenmaal tegen. 
Zou scheidsrechter Dijks in het begin 
van de wedstrijd de mooiste en zuiverste 
goal niet hebben geannulee�d. UDI zou 
geen overwinning hebben geboekt. Wat 
was het geval? Schalks loste een hard 
schot en via de handen van doelman 
Wijdeven van UDI stuitte de bal van 
de deklat het veld in om meteen door 
W. v. d. Boogaard ingekopt te worden.
De scheidsrechter keurde het doelpunt
wegens buitenspel af. Onbegrijpelijk,
want al zou v. d. Boogaard op het mo
ment dat Schalks inschoot in buitenspel
positie hebben gestaan, dan nog zou het
doelpunt geldig zijn, om dat de bal het
laatst door de tegenpartij werd gespeeld.
Wij geloven zeker dat dit het beslissend
moment van de wedstrijd is geweest, te
meer daar UDI even later het eerste
doelpunt scoorde.
Toen ODC in de tweede helft de stand 
gelijk maakte, leek het er op dat de 
overwinning toch nog mee naar Boxtel 
zou gaan. ODC werd over alle linies 
sterker en UDI kroop door het bekende 
oog toen een hard schot van Bergwerff 
de lat beukte. Dekkers kwam toen te val
len en moest het veld verlaten, hetgeen 
een omwisseling van het ODC-elftal tot 
gevolg had. Meteen was de meerderheid 
weg, en tot grote teleursete1ling van de 
ODC-ers zag UD! kans om zes minuten 
voor het einde het winnende doelpunt 
te scoren, welke stand zij, met man en 
macht verdedigend, wisten te handhaven. 
De wedstrijd werd in de beste verstand
houding gespeeld. Het tweede, derde en 
vierde elftal boekten overwinningen 
respectievelijk van 3-0, 7-0 en 2-6. 
Het program voor a.s. Zondag is: 
ODC-Best Vóoruit 
ODC 4-Helvoirt 2 
Blauw Geel 4-ODC 3, aanvang 12 uur 
Schijndel 3-ODC 2, aanvang 12 uur. 

O.D.C.-Junioren
De B-Junioren zijn een groothandel in
doelpunten begonnen. Wat anders te
zeggen van 34 goals in 4 wedstrijden?
Het arme ODC 12 werd de dupe van
de doelpuntenhonger van ODC 9, maar
niet getreurd jongelui, volhouden en
voetballen; wij wachten op jullie eerste
tegenpuntje.
Bij de A-Junioren werd weer 'n wed
strijd uitgesteld.
Zondag worden drie wedstrijden ge
speeld, als tenminste het aanvangsuur
van ODC 4 geen roet in het eten gooit.
Het programma luidt:
Zaterdag 3 uur:

ODC 11-Wilhelmina 4 (Robben) 
ODC 10-ODC 9 
BVV 13-ODC 8 
Essche Boys 3-ODC 12 

Zondag 12 uur: 
ODC 6-Concordia 8 
ODC 5-Rhode 4 
OSC 4-ODC 7 

WIE HELPT?? 

Zaterdagmiddag wordt de kleedgelegen
heid bij Robben verplaatst. De junioren
commissie nodigt oudere leden (vooral 
oud-junioren!) uit 'n paar uurtjes te 
helpen. De werkzaamheden worden op
geluisterd door 'n wedstrijd van ODC 
11. Gereedschap is niet nodig, wel man
nenkracht.

D.V.G. - GESTELSE BOYS 2- 1
In de tweede thuiswedstrijd van DVG 
tegen Mierlo, waarin de Liempdenaren 
gelijk speelden, was het reeds duidelijk 
te zien, dat Liempde met eigen grond 
onder de voeten een gevaarlijke tegen
stander is. Ook de Gestelse Boys hebben' 
dit Zondag j.l. in Liempde ondervonden. 
In een, vooral na de rust, toen DVG 
met 2-1 voorstond, spannende, maar 
faire strijd, hebben de Liempdse jongens 
Zondag j.l. twee kostbare puntjes uit 
het vuur gesleept. Ofschoon er over het 
algemeen hard werd gewerkt, was er 
zo nu en dan toch nog wel een «;nkeling 
bij, die zich niet voor de 100% gaf, 
wat achteraf bezien echter niet ten koste 
van de overwinning is gebeurd. 

Het begin is voor DVG en het eerste 
kwartier komt Gestel er niet aàn te pas.
Maar wat de DVG-ers ook proberen, 
een gat in de Gestel-achterhoede is niet 
te vinden. Na een kwartier werken de 
Gestelse Boys zich wat los en. men kan
dan genieten van een goed en snel op 
en neergaand spel. De aanvallen van 
Gestel zijn weliswaar gevaarlijker dan 
die van DVG, maar de afwerking faalt. 
Vijf minuten voor de rust krijgt de 
DVG-middenvoor de bal goed toege
speeld en langs de uitlopende G.-doel
man opent hij de score 1-0. Zo komt 
de rust. 
Na de thee is het Gestel, die het eerst 
in de aanval komt en enige corners 
weet te forceren, echter zonder resul
taat. (Wel mag vermeld worden dat de 
corners, genomen op het DVG-heilig-

- dom, zeer gevaarlijk waren, daar de
lange Gestel Boys steeds boven de
Liempdenaren uitstaken.) Dan volgt een
snelle goed opgezette aanval van DVG.
De middenvoor zwenkt naar rechts om
speelt een Gestel-back en via paal en
keeper kogelt hij nummer twee in de
touwen 2-0. Dan komt DVG wederom
in de aanval en op het nippertje ont
snapt Gestel aan het derde doelpunt.
Hierna komt Gestel weer meer in de
aanval. De DVG-linkshalf vloert de
rechtsbuiten van Gestel in het beruchte
gebied. De scheidsrechter wijst naar de
witte stip. De toegestane penalty wordt
echter slecht geplaatst en gaat naast.
Maar weer komen de Gestellui terug en
bij een corner weten zij met een prach
tige kopstoot de achterstand te verklei
nen 2-1. In de resterende minuten stijgt
de spanning ten top. Een zwaar ver"de
digend DVG en een steeds aanvallend
Gestel.
De DVG-ers houden echter stand en in
de stand komt geen verandering meer.
Ofschoon de Gestelse Boys technisch
beter waren dan DVG, konden zij het
tegen het enthousiasme, dat de Liemp
denaren aan de dag legden, niet bol
werken.

Het tweede elftal toog met frisse moed
naar Wijbosch (Schijndel) om daar de
competitie aan te vangen. W.E.C. echter
kwam met een elftal in het veld, dat
minstens een klas te laag speelt. Onze
jongens kwamen er dan ook niet aan te
pas en met 14-1 gingen zij ten onder.
Ook de Junioren A deden een lelijke
misstap door van de dito's van Boxtel te
verliezen met 8-0.
De Junioren B zetten hun overwinnin�
genreeks voort, door van Boxtel te win
nen met liefst 0-9.
A.s. Zondag speelt DVG in Eindhoven
tegen E.V.V.S.

H.OCKEY-NIEUWS 

Verleden Zondag speelden de dames en 
heren van MEP voor de competitie hun 
tweede wedstrijd en wel tegen de teams 
van Oranje Zwart uit Eindhoven. 
Het is onze dames niet mogen gelukken 
hun tweede zege te behalen. Oranje 
Zwart combineerde voortreffelijk en 
door dat de MEP-dames nog steeds niet 
geheel op elkaar zijn ingesteld, vlótten 
de aanvallen niet zo bijzonder goed. 
Zij moesten dan ook in Oranje Zwart 
hun meerdere erkennen en verloren 
deze wedstrijd met 2-0. 
De Heren konden de tweede overwin
ning behalen. Er werd slechts met het 
kleinst mogelijk verschil gewonnen (1-0), 
ofschoon de uitslag toch werkelijk veel 
hoger had moeten zijn, gezien alleen 
reeds het hoge aantal strafcorners dat 
MEP kreeg toegewezen. 
Rechtsbinnen Smits, die op werkelijk 
sublieme wijze niet minder dan vijf spe
lers passeerde, scoorde op onnavolgbare 
wijze het enige doelpunt. Het tweede 
heren-elftal speelde vriendschappelijk 
tegen een Hoco-combinatie en wist een 
gelijkspel af te dwingen (3-3), hetgeen 
een goede prestatie genoemd mag wor
den, gezien in het elftal van Hoco meer
dere spelers van het eerste elftal waren 
opgenomen. , , 

A.s. Zondag spelen de MEP-dames om
half één tegen Eindhoven 2 en we ho
pen, dat ze ook nu weer een zege zul
len kunnen behalen.
Om twee uur komt het eerste heren
elftal uit tegen Den Bosch 2 en we ver
trouwen, dat deze wedstrijd eveneens 
een zege voor ons heren-elftal zal op
leveren. Circa half vier speelt hef tweede 
heren-elftal nog een oefenwedstrijd, 
zulks in verband met de aanvang van 
de competitie op Zondag 23 Oct. a.s. 

TAFEL TENNISNIEUWS

Na een gedwongen rustperiode - tafel
tennis is immers ook een wintersport -
begint a.s. Zondag de competitie. 
Verschillende Advance team's hebben 
reeds hun krachten beproefd in enkele 
vriendschappelijke wedstrijden, waarbij 
bleek dat er nog degelijk getraind moet 
worden wil de competitie het verwachte 
resultaat opleveren. 
Advance komt in de competitie met vijf 
team's uit: 
Het eerste team in de afdeling Limburg 
en Gelderland; 
het tweede team in de afdeling Brabant 
Kring Eindhoven 2e klasse; 
het derde team in de afdeling Brabant 
Kring Eindhoven 3e klasse; , 
het vierde team in de afdeling Brabant 
Kring Endhoven 4e klasse B; 
het Advance Damesteam in de Kring
Eindhoven 2e klasse. 
Advance 1 start Zondag tegen de post• 
mensen uit Nijmegen. 
Het Nijmegense P.T.T. is een goede 
vereniging met een sterk eerste team. 
Als onze jongens zich echter geheel ge: 
ven en in behoorlijke vorm spelen mo
gen wij aannemen dat er gewonnen 
wordt. 
De wedstrijd begint om 3 uur in het 
St. Paulus-Jeugdhuis in de Nieuwstraat. 
Supporters komt deze belangrijke eerste 
wedstrijd zien. 
De toegang is vrij. 



Commentaar 
Een zijner medeministers schijnt ruimereopvattingen te hebben, die niet als voorbeeld kunnen dienen. Die vond een peulschilletje van 21000 gulden als vacantietoelage op een "sober" diplomatentractementje - omtrent soberheid in dediplomatenwereld is als eens meer gezegd - geen moeite waard. De uitgaafwas immers bij K. B. goedgekeurd. Maakte de Rekenkamer daareven een

last. Met ingang van 17 October 1949 zullendaarom de volgende fariefswijzigingen van kracht worden: 
De Werkloosheidswet 

KANTTEKENINGEN IN DE MARGE 
VAN HET DAGELIJKS LEVEN. 

Al maar zware kost in de kranten.Atoombommen voelen we al vallen, vernietigende raketten horen we reeds doorde lucht suizen en...... de ronde tafelblijft aldoor maar draaien, draaien ..... .Hier krijgt minister Van Maarsseveen zelfs hoofdpijn van. Het republikeinskompas reageert niet op zijn deviatie.Vandaag of morgen stoot de ·schuit opeen of andere klip. Wie zou er aal niet van streek raken.Met al dat gedevieer en gedraai krijgen we nog een "babbellonische" spraakverwarring. Prof. dr. Josephus Jitta klaagde tenminste over zijn hooggeleerde collegavan de Volkskrant, dat deze "bij uitstekde kunst verstaat in een korte, met veelnadruk, mondeling of schriftelijk te berde gebrachte formule de kern van eenzaak, in plaats van duidelijk, integendeel onduidelijk te maken". Is het te verwonderen, dat de "gewone 
man" zijn dagblad gauw gelezen heeft. Als hij er dan nog de dagelijks weerkerende waarschuwingen en voorspel�lingen over de toekomst van ons volk bijte slikken krijgt, wie verwondert het dan daf hij maar gelaten afwacht wat er zal
"komen. Zo'n soort waarschuwing in de vorn1 vaneen conclusie over het bereiken van een,,vermindering van het betalingsbalanstekort" zagen we dezer dagen in driestellingen vervat: 1. vermeerdering van productie, dieniet gepaard gaat met vermeerdering vanverbruik en investeringen; ·2. vermindering van investeringen; 3. vermindering van verbruik. Dit zal zo ongeveer wel neerkomen oi.-zoveel mogelijk produceren, zo weinigmogelijk in het Nederlandse huishoudengebruiken en "buitenshuis" al verkopenwat gemist kan worden. Het oude recept uit weeldeloze tijden.En als het niet gebeurt.'-'".. neen wezeggen niet wat er achter. de deur ge
reed staat. We hebben het begrepen, en wachtenop het voorbeeld van bovenaf. De minister van Verkeer en Waterstaatbegint. Hij heeft tenminste te kennen gegeven dat er nog altijd ambtenaren�ijn, die "niet erg angstvallig zijn" in het gebruik van dienstauto's voor privédoel. 
Beter en radicaler ware geweest een 
flink aantal auto's uit de "dienst" te 
.nemen.

slipper mee! De diplomaat, die dit bedragje voor eenvacantietripke van een jaar boven zijn salaris te toucheren kreeg, en daarna totzijn op pensioenstelling een bedrag van35 gulden per dag, zal diplomatisch genoeg zijn niet te hard op zijn pensioenering aan te dringen. Grote heren hebben ruime opvattingenen zover wij weten is er nog maar éénBeel onder geweest. Als we toch in de "annoei" moeten, magtevoren nog wel 'ns gezegd hoe we overeen en ander denken. 

Algemeen Nieuws 
DE INTERNATIONALE

PTT-TARIEVEN. 
De maatregelen der Regering ten aanzien van de devaluatie van de guldenhebben hun directe terugslag op de tarieven geldende voor de verkeersdiensten, welke door het Staatsbedrijf derPTT worden verzorgd, althans voorzover deze betrekking hebben op de verbindingen met het buitenland. De geldelijke afwikkeling van het inen uitgaande internationale pakketpost-, telegraaf-, telefoon- en radioverkeer isgebaseerd op wederkerige verrekeningtussen de administraties van vrijwel allelanden in goudfranc, een munteenheid,v-astgesteld bij internationale overeenkomst. Door de. devaluatie hier te landeis het aequivalent van deze goudfranc, uitged.nikt in Nederlandse valuta, metruim 40 % verhoogd. Aangezien het inkomende verkeer wordtovertroffen door het uitgaande, ontstaat mitsdien een niet onbelangrijk nadelig saldo op goedfranc-basis, terwijlook het doorgaande verkeer voor Nederland een belangrijk deficit oplevert.Ten aanzien van het intercontinentale luchtpostverkeer bestaat voor de luchtrechten op grond van de terzake met devervoersmaatschappijen gesloten overeenkomsten in het geheel geen compensatiemogelijkheid, zodat het desbetreffende uitgaande verkeer volledig met de gevolgen van de devaluatie wordt be-

a. de pakketpost-, telegraaf-, telefoonen radiotarieven voor het verkeer methet buitenland worden met 20 % verhoogd; b. de intercontinentale luchtposttarieve•1worden met 40 % verhoogd; c. het tarief voor antwoord-coupons envoor telegrammen met betaald antwoordwordt voiledig aangepast aan de afrekening op goudfranc-basis. De vorenstaande herzieningen zijn voorshands niet van toepassing op het verkeer met Indonesië. Tenslotte kan erop worden gewezen, datvooralsnog geen aanleiding wordt gevonden het internationale tarief voor debriefpost te herzien. 
INTERNATIONALE 
POPPENTENTO0NSTELLING.
Uitslag trekking grote loterij ten batevan de Stichting 1940- '45. 
12699 Slaapkamerameublement; 9253Solex motorrijwiel; 14002 Radio; 7101Dames rijwiel; 684-1 Heren rijwiel; 9860Stofzuiger; 13945 Cassette; 10430 en2804 Kinderrijwiel; 1703 en 15678 Kin-1,lerameublement; 2976, 4353, 15540,12371 en 9748 Wollen deken; 6716Glijer; -9029 D.1nscursus; 10863, 948,13702, 10600. 6998, 131, 15994, 15439,2007, 7105, 15382, 813, 10123, 6604, 5709 12319, 6689. 3804, 6578, 7316, -5628,13659, 14133, 8771, 10070, 10281, 3281,7571, 3462, 19703, 9368 19540, 3298,1998, 11170, 6911, 9649, 5563, 2348, 282,7117, 2286, 11123, 1103, 2124, 2980,15231, 1225, 1441, 15770 allen een pop;15873, 14195, 3497, 504, 10648, 2503,10340, 15712, 3108, 2381, 19856, 11758,10899, 1676, 10881, 9639, 11049, 379,2102, 9563, t2483, 9989, 15195, 5769,8639, 4439, 1176, 1205, 7304, 2366, 93499741 alle n een doos Luttis. De prijzen kunnen afgehaald worden tot31 October 1949 van 9-12 en van 2-6uur bij de We!Ed. Heer Hooijmans,Vughterstraat 141, 's-Hertogenbosch.Slaapkamer-Ameublement kan wordenafgehaald bij de Heer Kok, Brugstraat 4,'s-Bosch. Van de Gratis Loterij: voor jongens:een voetbal, Frans van Spaandonk, Helvoirtse w.eg 187, Vught; Voor meisjes: de pop, ]. v. d. Heuvel, v. Berkelstraat1, 's-Bosch. Bon uit de Poppenkrant:Pop, No. 680. Nog af te halen: de prijzen van lot no.Z 000138, Z 000879, L 000428, van deloterij op de tentoonstelling. 

� De Werkloosheidswet (Wet van 9 Sep-tember 1949 tot verplichte verzekeringvan werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid) is inhet Staatsblad (J 423) verschenen en deinvoering binnen afzienbare tijd is teverwachten. 
De wet onderscheidt tweeërlei verzekering, nl. een wachtgeldverzekering en een daarop aansluitende werkloosheidsverzekering. De wachtgeldverzekeringveronderstelt nog een zekere band van de werkloze werknemer met een bepaalde tak van bedrijf of beroep en is bestemd voor de arbeidsreserve daarvan. 
Is de werkloosheid van de werknemerechter van langere duur, clan wordt een band met een bepaalde tak van bedrijfof beroep niet meer aanwezig geacht en wordt de werkloze tot de algemene arbeidsreserve gerekend. Voor deze algemene arbeidsresèrve is de werkloosheidsverzekering bestemd. 
Onder de werking van de wet vallen in het algemeen allen, die binnen het Rijkin loondienst werkzaam zijn. Uitgezonderd zijn echter enkele categorieën vanwerknemers, zoals ambtenaren, huispersoneel, personen met een vast loon vanmeer dan f 6000,- per jaar en persone:1 van 65 jaar en ouder. 
Om een uitkering te krijgen moet dewerknemer uiteraard onvrijwillig werkloos zijn en voorts een bepaalde tijd in het bedrijfsleven hebben gewerkt. Rechtop een wachtgelduitkering ten laste ·vaneen wachtgeldfonds van een bedrijfsvereniging heeft de werknemer, indien hijin de 12 maanden, aan zijn werkloosheidonmiddellijk voorafgaande, ten · minste 156 dagen in loondienst heeft gewerktin de betrokken bedrijfstak. Om uitkering krachtens de werkloosheidsverzeke-

UITSLAG 
"ZONNESTRAAL"-LOTERIJ. 
De 3 hoofdprijzen der "Zonnestraal" -loterij, bestaande in voorwerpen aan tekopen in overleg met de winnaars, resp.ter waarde van f 5000,-, f 2000,- en 
f 500,- zijn gevallen op de lotnummers218%5, 220199 en 5461. Voor wat betreft de overige 397 prijzen raadplegemen de trekkingslijst, welke op aanvrageaan het Bureau "Zonnestraal" Herengracht 386, Amsterdam, gaarne aan lotenhouders wordt toegezonden. 

De Heer en Mevrouw VAN HELVOORT-BOERS
�even met vreugde kènnis van-de geboorte van hun zoon 

Bij deze betuigen wij onzehartelijke DANK voor de veleblijken van belangstelling bijons huwelijk ondervonden ende cadeaux ontvangen van familie en Toneelver. ,,Leeringhe ende Vermaeck". 

Te koop: grote partij Groenkraag voederbieten en een partij Consumptie-aardappelen bij: C. v. Berkel, Tongeren 107 r 
Instituut E.N.S.A.I.D.

JEROME 
die bij het H. Doopsel de.namen ontving: 

Hieronymus, 
Frans, Peter, Maria. 

Boxtel, 10 October 1949.. Molenstraat 9a. 

F. v. d. Oetelaar-v. d. VenLangenberg 6, Boxtel. 

Mevr. Mr. Vosters-Molkenboer vraagt tegen 15 November a.s. een net R.K. meisje,voor dag of dag en nacht.Zelfstandig kunnende werken.Aanmelden tussen Maandagen Vrijdagavond Hotel v. Vlerken, Markt, Boxtel. 

Hoofddir. Fa. HENDRIKSE•KNAPEN 
TOLSTEEGSINGEL 54 • UTRECHT 

ring te ontvangen moet de werknemerin de 12 maanden, aan zijn werkloosheid onmiddellijk voorafgaande, ten minste 78 dagen in loondienst hebben gewerkt in het bedrijfsleven in het algemeen. 
De uitkeringen krachtens de wachtgeldverzekering geschieden aan de hand vanhet wachtgeldreglement, over ten minste48 dagen (de bedrijfsvereniging kan hetaantal dagen dus hoger· stellen). Diekrachtens de werkloosheidsverzekeringgeschieden overeenkomstig het reglementvoor de werkloosheidsverzekering vanhet Algemeen Werkloosheidsfonds, over78 dagen. Het totale aantal dagen uitkering bedraagt dus ten minste 126; indien het aantal dagen wathtgeld hoger is dan 49, stijgt het totale aantal dagenin gelijke mate. Een werkloze werknemer, die geen recht heeft op wachtgeld,doch wel op een uitkering krachtens dewerkloosheidsverzekering, ontvangt dezelaatste uitkering over 126 dagen. De hoogte van het wachtgeld bedraagtminimaal (de bedrijfsvereniging kan hetdus hoger stellen): 
80 °/o voor gehuwden en kostwinners, 
70 % voor ongehuwden; niet-kostwinners, van 18 jaar en ouder, die niet bij de ouders inwonen, 
60 % voor de overige werknemers. 
De hoogte der uitkeringen krachtens dewerkloosheidsverzekering is dezelfde,met dien verstande, dat het hier vastepercentages betreft. 
De wachtgelduitkeringen komen ten laste van de wachtgeldfondsen der bedrijfsverenigingen, welke fondsen gevoedworden door premiën, te betalen doorde betrokken werkgevers en werknemers. De uitkeringen krachtens de werkloosheidsverzekering komen ten lastevan het Algemeen Werkloosheidsfonds,dat zijn inkomsten ontvangt uit premiënvan werkgevers en werknemers, die elk¼ der kosten voor hun rekening nemenen voor de helft uit een bijdrage vanhet Rijk. 
De premiën voor de wachtgeldverzekering kunnen naar gelang van het werkloosheidsrisico van de betrokken tak vanbedrijf of beroep variëren. De premievoor de werkloosheidsverzekering integendeel is uniform . 

Tijdelijk: St. Lidwina-Ziekenhuis,kamer 4. 
·Ondertrouwd:

J. H. B. MANDOS 

Langs deze weg betuigen wij 
onze oprechte DANK aan 
H.H. Geestelijken, Moeder

Overste, Zusters en Verple
gend Personeel van 't Zieken
huis, Dr. Hoek, Mevr. Linsen, 
Mevr. v. Helvoort, H.H. Mid
denstanders en allen die op 
enige wijze hun belangstelling
hebben getoond bij de geboor
te van onze drieling. 

Mevr. v. Susante, Stationstr.56, Boxtel, vraagt voor haargezin met twee kinderen eenflink R.K. meisje voor dag ennacht. 

Dames, ter gelegenheid van de opening van onze school op 18 October te Boxtel, z�l er van 2 • 9 uur, Eindhovenseweg 7 te Boxtel, elk uur een demonstratie gegeven worden. Speciaal voor dedames van Eindhovense weg, Liempde en omg.Teven• ia er op Woenadag 26 October tussen2 • 9 uur elk uur een d e  m o n s t r a  t i e  in caféAnt. Langenberg (bij de kerk) te Gemonde. 
Op ruim 1000 Modevak, en Kunstnijverheids•scholen wordt individueel onderricht gegeven in knippen, naaien en stofversieren, aparte clubjesvoor gehuwde dames. 

�peciale aanbiedingen van onze 
Confectie-afdeling 
REGENJASSEN,

en 
G. J. VAN DONGEN. 

:Zij hebben de eer U kenniste geven, dat zij elkander het.Heilig Sacrament van het Hu�·welijk hopen toe te dienen opDinsdag 25 October a.s. te10 uur in de Parochiekerk van.St. Petrus te Boxtel, waarna-een Plechtige Heilige Mis zalworden opgedragen om Gods-zegen over hun huwelijk tevragen. 
:Boxtel, Kerkstraat 3 
:Eindhoven, Pr. Hendrikstr. 51 
·October 1949.

Receptie van 1-2 uur, Hotel van Vlerken, Boxtel.
Toekomstig adres : Sportlaan 55, Eindhoven.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 � �
.; Op Zaterdag 22 October ; 
i 1949 hopen onze geliefde � 1 Ouders en Grootouders = 
i MARINUS ROVERS i 
i ANTONIA ;�NNEBROEK 1 
Î hun 40-jarige Echtvereni- i� ging te vieren. �J 's Morgens om 9 uur zal in �Ï de parochiekerk St. Jan's �� Onthoofding, Liempde, een �� H. Mis van dankbaarheid � � worden opgedragen. • � 
! Hun dankbare kinderen � 
! en kleinkinderen: i 
• i J. Heikants en kinderen �
! H. C. Rovers-v. Lieven- [ 
: oogen en kinderen � : J. C. Rovers- v. d. Langen- � 
1 berg en kinderen î
j H. Huberts-Rovers ; 1 en kinderen t
j H. Rovers-v. d. Hu�k 1 
� en kinderen �� M. Rovers-Schepens � � en kinderen ; � � 
Hlllllllll111llllllllllllllllllfflllllllllllllllllll1111111111111111111 

Te koop: z.g.a.n. vooi- jongensvan 10-15 jaar, twee overj.u.sen; een costuum, jas, plusfour, korte broek; twee windjachs met korte broeken; tweePlus-fours; twee korte broeken; een lap stof voor winterjas; vier paar jongensschoenen; een ijs-broek voor meisjes van 10-15; ijscschoenen,met schaatsen. Bevragen Molenstraat 19.
Aangeboden: Mooie zit-slaapkamer met of zonder pension,mooie ,stand. Brieven onderno. 102 Molenstraat 19_ 

A.v. d. Velden-v. Handel
Te koop bij A. van Mensvoort, Loeëind D 18, Liempde,jonge kippen tegen de leg. 
Te koop: mooie beste 4 kwartviool met kist en 2 strijkstokken. Adres: Stationstraat 33. 
Te koop een Brabantse kachel.Kasteellaan 14. 
Wegens overcompleet te koopnieuwe kachel met bijbehoren,tegen billijke prijs. J. J. M.Nabuurs, Baroniestraat 37 A,Boxtel. 
Te koop: kalfkoe ( 4e kalf,t.b.c.-vrije stal) en hengstveulen. D. van Helvoirt, Lennisheuvel 56. 
Te koop: leren laarzen, maat43. Bevr. Tongeren 34, Boxtel.
Te koop: een keukenkast.Wed. ]. Raaijmakers, Van Salmstraat 1. 
Te koop wegens overcompleet,goed onderhouden, open Jaarsmahaard. Stationstraat 1. 

Wegens overcompleet tekoop: een zo goed als nieuwekolenkachel, een prima gaskachel (8 staafs), een luidspreker in eikenkast, een copiëerpers. Adres: Stationstraat 66,Boxtel. 
Te koop: twee prima damesfietsen en een herenfiets, Bosscheweg 24. 
Te koop: kinderwagen, vooroorlogs, wieg en een ijzeren ledikant. Van Ranstraat 20. 
Te koop: slachtkippen en rodeen witte eetaardappelen. Kerkhof, Tongeren 60. 
Te koop: bij H. Megens, Renbaan 100, Boxtel, een toombiggen waaronder gemerkte geiten N.L. en een handwasmachine, zo goed als nieuw. 
3l.al,. :faHclSou�cs ! 

Giervaten f 127.
Mestkruiwagens f 39.-

bij H. Hazenberg 
Eindhovenseweg 73 

NOODKLOK 
VAN EEN NEDERLANDS PRIESTl;R 

IN FRANKRIJK. 
Als pastoor van enige zeer arme parochies zie ik mijthans genoodzaakt bij mijn landgenoten hulp in te roepen, mij in mijn zo moeilijk missiewerk te willenhelpen. Laat ik U een beschrijving bespaten van de meestarmoedige en ellendigste toestand, waarin mijn parochianen en kerken verkeren. Deze zijn allerdroevigst en zonder Uw noodzakelijkehulp zal mijn toch al zo moeilijk werk niet mogelijk zijn.HIER ZIJN ZIELEN TE REDDEN, vele goede Fransezielen, doch de middelen daartoe ontbreken mij. HELPT MIJ, LANDGENOTEN, HELPT MIJ. Godzal U er rijkelijk voor belonen. Giften kunnen gestort worden op Giro-rekening No.490694 van Pastoor Meyer, lngenhouszstràat 15,Utrecht. 

Door bijzondere omstandigheden 
. ._,d; wordt d e  Jaarvergadering v an de 

R.K. Middenstands Vereniging gehouden op 
Ö

:--::
l-ns-d

'""""
a_g_18 Oct:-194 9des n.m. om ä uur 

in Hotel Bekkers. 

Komt U eens zien hoe gemakkelijk eli eenvoudigdeze methode is voor eigen gebruik. 
Dames, wilt u vlug en handig thuis knippen,

naaien en stofversieren, stuurt dan onderstaandeBon met 36 et. aan postzegels er in en U ontvangteen mooi boek met ruim 100 maten en modellenen een gratis apparaat om U te laten zien hoegemakkelijk onze methode is. 
BON: 

Naam 

Adres 

AAN INSTITUUT E.N.S.A.I.D. TOLSTEEGSINGEL 54 UTRECHT

HERLEVEND BOXTEL 
Een avond van kleinkunst door 

WIM S0NNEYELD met zijn gezelschap 

IENE MIENE MUTTE 
op Maandag 17 October, om 8 uur 

in De Ark 
Leden Toegang : Niet-Leden

f 1,75 
f 4,--

Plaatsbespreken en afh alen toeg angsbewijs: 
voor leden : (uitsluitend op vertoon van de lid, maatschapskaart) Zondag 16 Oct. van 12 • 13 u. aan de zaal. 
voor niet.leden: Maandag 17 Qct. vanaf 7 uuraan de zaal. 

WERKT U BUITEN B OXTEL? 

sportief trenchcoat modelvoor jongens en meiajes, 18,10 alle maten 
HEREN REGENJASSEN, 
�:n::d;r:t 23, 75 20,60
WOLLEN --...,� ·::-.:..,_,,__.,.. 
TWEED,JONGENSOVERJASSEN 1 g 95vanaf • 
KEURIGE JONGENSOVERJASSEN 22,50 met SHAWL vanaf 
Solide ratiné OVERJASSEN 2 g g 5voor leeftijd 8 jaar vanaf , 
Pracht HEREN DEMIE,SAISONS 

67.85 • 62.50 • 54.00 

Voor de a.s. H. Communie 
Jongenspakken met korte broek 24 g fivanaf , 
Jongenspakken met plusv!::} 2 g I 

Î fi

BOXTEL 

f 

1 

Voor Hockey-artikelen 
naar GEMEN 

Brits-Indische Sticks 
Schoenen • Ballen - Pleister • Handles 
Stationstraat 14 • Boxtel • Telefoon 296 

Nu de wintertijd aanbreekt kunt U e S d d d b prettig In Boxtel blijven werken. tee s voorra ig e este merken 

Wij vragen NETTE MEISJES 
voor onze afdeling plakkerlj 

N.V. Bogaerts Cartonnagefabrieken, Burgakker 15 Boxtel
Aanmelden dagellJk• aan de fabriek 

Vooe onu amateau! 

uw FILMS EN NEGATIEVEN bij ons gebracht 
�nnen 3 DAGEN GEREED 

Ons afdrukwerk staat aan de spits. Heeft U slechtenegatieven? Breng ze bij ona. Alles wordt in eigenatelier afgewerkt. 
FOTO VA• N ELTEN 

STATIONSTRAAT 9
BOXTEL • TELEF. 522

PARFUMERIE EN D AMESKAPSALON 
M. J. V.d. BROEK; Breukelsestraat 34

rlJ _:/JIJ_.� 'S M ORQENS BESTELD 
�� 'S AVONDS KLAAR. 

1 HORLOGE-REPARATIES I In een week klaar 1
• Alles o n d er g aran t ie 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
HORLOGERIE • OPTIEK • GOUD EN ZILVER 
Lev e r an o i e r  v o o r  A L LE Zie k e nfo n d s e n  

-



Bezoekt de Boxtelse Moppenmarkt op Donderdag 20 October a.s. (Najaars Markt)

PIGGELMEE 

fi,U, cJ. 
�Óh uitv�ko.e,ht?
·.j} Inderdaad ! Onze stoutste ver•
.. :,1:' waehtingen zijn vèr overtroffen:TIENDUIZE N DEN EXEMPLAREN vlogen BINNEN 'ÉÉN MAAND de deur uit!Maar natuurlijk zorgen wij ervoor, dat allen, dieditmaal achter het net visten. toch 

, , .Jlet to.v-UV,Ufe , ,
kunnen bemachtigen. 

De herdrpk verschijnt tegen het eindevan deze maand. En in verband metonze verdere plannen raden wij U aan,voort te gaan met het sparen vanPiggelmee • punten, óók al is U reedsin het bezit van alle plaatje,. Want

Het sparen van Piggelmee-punten ,·
versch�ft een dubbel genoegen; 

... ,i,_ •. •:1 

GEPROLONGEERD 
wegens overweldigende belangstelling. 

Toneelgroep 

,,Leeringhe ende Vermaeck" 
brengt op veelvuldig verzoek NOG EENMAAL

,,DE SPOOKTREIN'' 
Regie:JO VAN ERP. Grime: TH. L AMOEN
Reeds 1500 mensen zagen hem en U .... 
U krijgt nog ÉÉN kans. 

Prijzen der plaatsen: fl,- en fl,50 

Leden van de K.A.B. ontvangen de gebruikelijkereductie. - Plaatsbespreken van 12 tot 1 uur n.m.en 's avonds na 7.00 uur aan de zaal. 
Vandaag Vrijdag 14 October 1949 
des avonds om 8 uur in "DE ARK".

Old finished 
Salon-, Huis- en 
Slaapkamers 

in verschillende nieuwe modellen, z1Jn 
steeds in onze toonzalen te bezichtigen. 

U mag gerust 'ns even komen kijken. 

· F. J. WITTEVEEN
Woninginrichting • Boxtel. ONZE ACHTERETIKETTEN 

BEHOUDEN _HUN WAARDE! -�-. 

U gemet van het b e r o e m d e .)1 kinde r b oek, maar vooràl van: • . ,_:1
:, 

VAN NELLE'�s· 
KOFFIE EN�THEE 

Dat voordeel heeft U bij de Spar-kruidenier. 
aanbiedingen. Zo spaart U nog eens vlug. 

1 pk. BAKMEEL (400 gram) 32 cent ...•..•..... 10 SPAARZEGELS EXTRA1 pk. PANEERMEEL 23 cent .....•..•••••••. � 10 SPAARZEGELS EXTRA1 pk. HAVERMOUT 33 cent .........• , ••...• 5 SPAARZEGELS EXTRA
1 pk. MACARONI .. , ... 24 cent5 SPAARZEGELS EXTRA 

pk. VERMICELLI . ..... 24 cent
Wij tonen U in onze

Speciale Expositie-étal age Opening Modevakschool 
enige i n t e  re re s s a  n t e  m o d e  11 en
Mantels en Japonnen 

Dames en Meisjes l
Bezoekt Dinsdag 18 October 

de gratis demonstratie en proeflessen uit onze u i t g e b re i d'e co l l e ct i e. welke gegeven zullen worden ten huize van
Een kijkje op onze Wed. Van Roolj, Eindhovenseweg 7, van 2 - 9 uur. 

Speciale C·onfectie-afd�ling 
* U kunt hier eigen kleding leren maken op een ge•makkelijke manier. Ook voor opleiding tot costumière en coupeu1e.

is dan ook beslist de moeite waard. Gedipl. Lerares M. v. Rooij

:l J Witteveen' s EERSTE H. COMMUNIE 
* Bij deze gelegenheid behoort een passende F O to

Ylanu,laduren (.{. ConlectieB.edcijf * ala blijvende herinnering voor uw kind.
RECHTERSTRAAT18

Bekwame Schilders 
GEVRAAGD

bij Schildersbedrijf
H. Y. Vucht & Zn., Esch 

Rijvereniging St. Martinus 
A.s. Zondag om 1 .30 

bij H. Dollevoet 

Onderlinge Individuele
R UITERWEDSTRIJD
Alle leden kunnen meedingen.

NOTARIS P, MERTENS
TE BOXTEL

zal te Esch in café G. vanSchijndel, voor de Fam, vanExsel, op Dinsdagen 18 en 25October 1949 telkens nam 5 uur 
Publiek

Veilen en Verkopen
Het huis met erf, tuin, boomgaard en bouwland te EschA 56, kadaster sectie B nrs. 538, 539 en 782 samen groot36.50 aren, verhuurd aan J. v,d. Ven voor f 5,50 per week.Huur voor koper vanaf te dag der week volgend op debetaling der koopsom. Betaling koopsom uiterlijk 25Januari 1950. 

'DE BESTE BELEGGING 
Et 

� WOR VW GELD EN BONNEN:

a.c.vas
STATION-SSTRAAT 44 •TEL.527 

Vot;Jr Kaas en �:S 

BOXTEL

U pluk:t 

FOTO-ATELIER VAN EL TEN 

STATIONSTR AAT 9 - BOXTEL - TEL. 522
dag geopend, ook op 

het geld toch 

óók. niet 

van de boom! 

Als U het geld voor 
het plukken hebt, sla 
dit dan over. Zolang 
dat niet het geval is, 
vergelijk dan neven
staande geldsparende
prijzen met hetgeen 
U nu besteedt. Het 
loont de moeite, want 
kopen bij A. H. be
tekent voor iedere 
huisvrouw een steeds 
terugkerende,belang
rijke besparing op 
haar huishoudgeld. 
Neemt een maand 
de proef en ..... . 
U wordt vaste klant 
bij Albert Heijn. 

Havermo ut Ve rmice ll· • • • • 500 gr 21 Ame rik. aÎ�
e

-� • 500 gr. 29 it
t

Maizena . pak 500 gr 2 C 5 et S apuciine rs .• ••• per pak 17 et Pe rciebone 
• • • 500 gr 44 

D n eiOperwten •• groot 61,k 86 Amandeltjes gr�ot 6/,k v.a/ 68 et 
Hu!sh o udjam gr,es 250 gr 50 itHu,shoudj • • • Per pot 40 Appe ls tro:m Ie soort Per pot 6 

et

Ch o co la de 
P •••. kilo blik 6 

7 et 
W· Pasta 9 et•tte Hagel. . • per pot 64 et ·, 200gr 25 Bij aank et 

a oop van d b 0 FFI E e eroemde
Deze Week 25 • -ko FF1 E 
AMANOfL;��§i!�� 

43
"

5 SPAARZEGELS EXTRA

RODE 

ZAKDOEKEN 
grote maat 50 x 55 cm
Boerenzakdoek met fraaie rand
prima kwaliteit katoen
Prijs p. stuk 95 et.
Per adres hoogstens 6 stuks

Franco toezending na 
ontvangst van postwissel
Confectie- en Textielbedrijf 

Zantinge & Luiten 
B. W. ter Kuilestraat 7

ENSCHEDE

:Il :Jl. :l!and6oawecs. ! 

Ouders van Communicantjes! 
Maakt deze dag voor uw kleintje tot 'n onvergetelijke·Wij helpen u hierbij door ons gebak tegen SCHERP EONCURRERENDE PRIJS te leverenKomt u eens praten. 
Alles vers op de dag thuis bezorgd. 

Banketbakkerij A. van Duren-Schollen 
Breukelsestraat 62 • Telefoon 274 

Wij gaan nog steeds door met onze 
reclame koekjes, profiteert er van, want ons 
GEBAK IS T O C H B E T E R 

Heeft u een Communicantje? 

Wij zorgen voor 
een goede Foto· 

Wacht u echter niet te lang met bespreken 

Foto-Atelier Jos. W. de Koning-
Pastoor Erasstraat 10

Nog wat uit voorraad ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;te leveren: 
Originele en le nab. Petkuser rogge, 

Alba Wintertarwe, 
Vindicat Wintergerst

Alles N.A.K, gekeurd 

ZaadhandelP.P.v.Zogche! 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel Telefoon 450

Deze week bij aankoop van uw 

SIGARETTEN I ALLES VIRGINIA!
Sigaren van 1 2 tot 60 et. per stuk, ook export. 

Halfponden tabak - Niemeijer en D.E. • 1 2.50 

DEKENS. 
Zorgt nu reeds voor 

,DE WINTER! 
't wordt kouder en vooral .... 

't wordt duurder!! ! 
Door tijdige inkopen kunnen wij U nog zeer voor•
delig van dienst zijn.
Wollen wiegdekens, fantasie dessins 75 x 100 cm 4,40

Wollen ledikantdekens ,, 95 x 135 cm 6,65

Wollen 1-pers. dekens " 160 x 210 cm 1 6,90 

Wollen 2-pers. dekens " .170 x 220 cm 20,50

Alle bekende merken in grote 
verscheidenheid voorradig. 

Gewatteerde dekens, 1- en 2-pers., van 16,90 tot 32,50

Blanke molton dekens 5,90, 5,50, 4,68 
Profiteert t hans van deze speciale prijzen want:

't wordt duurder! 

Fa. A. P.v.d. Boomen-Resink 
STATIONSTRAAT 43. 

• 
14 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Goud op de Burgakker 
De huismoeders, die door de dag haar 
boodschappen doen in de winkel of op 
de markt, zullen hem misschien nog het 
best kennen: de Broeder met zijn lange 
wit-grijze baard en zijn tas(sen). Ze zul
len in hem een lotgenoot weten, die ze 
graag zien en graag mogen ,,lijden". 
Evenals zij doet hij zijn huishoudelijke 
zaken af bij kruidenier en groenteboer, 
slager en bakker en sjouwt hij met 'n 
gestreepte of gebloemde boodschappen
tas. Evenals zij peinst en piekert hij over 
de meest voordelige en meest smakelijke 
middagpot. Hij gaat uit op boterham
menworst en uien, veters en vliegenvan
gers, zout en soda, vermicelli en noot
muskaat en alle andere artikelen van 
huismoederlijke aard. \X/ant de wit-grijze 
Broeder is de huismoeder van de Pro
cure, zoals een sergeant-majoor dat is 
van de compie. Een gemakkelijk baantje, 
vindt U? Nee meneer! Afijn, Uw vrouw 
weet wel beter. Die kent de onsmakelijke 
ka.ntjes van een smakelijke keuken en 
de kunst om ,van niets iets te maken. 
Denkt U maar bv. aan de melk, die zuur 
wordt of schift, aan vlees, dat niet tegen 
de warmte kan en zoveel andere zaken. 
Het zijn allemaal zulke vanzelfsprekende 
dingen, dat er door anderen niet over 
gepraat wordt, maar er komt heel wat 
bij kijken. En als je dan nog maar 
iedere dag geregeld kon rekenen op een 
vast aantal eters ...... Moet je net op een 
procure komen. Soms is de helft weg, 
op reis, om de nodige fondsen voor de 
missie te verzamelen, dan weer zit het 
huis vol met gasten van binnen- en bui
tenland, vaak helemaal onverwacht. 
Vandaag komen er twee, drie aanklop
pen in de late avond, moe en hongerig, 
en morgen moeten er weer drie, vier in 
allerijl naar het vliegveld vertrekken. En 
zo is het elke dag wat anders. En op die 
m,rnier wordt het huismoederlijk bedrijf 
een corvee van de n,ornen tot de avond. 
Telt U daarbij nog e�ns op de kopjes 
koffie, die geserveerd moeten worden in 
de spreekkamers, de zorg, die de kip
pen opeisen, de administratie van de 
kloosterwas ...... afijn, U ziet wel, dat 
de huismoeder van de Procure niet stil 
zit. En hou dat nou 'ns dag-in dag-uit 
veertig (40) jaren vol............ Want 
Broeder Georges (ik zie, dat ik z'n naam 
nog niet eens genoemd heb) is van de 
50 jaren, dat hij in het klooster is, 40 
jaren kok geweest. Veertig jaren tussen 
potten en pannen! Veertig jaren potten
kijker! Veertig.jaren onvennoeid en on
verveeld op een paar vierkante meter 
ronddribbelen met een schuimspaan of 
een potlepel in de hand en de wasem 
van dampende aardappelen onder de 
neus...... En dat voor iemand, die in 
een missiecongregatie ingetreden is, om 
bij de negers van Midden-Afrika te gaan 

In Memoriam 

H. Jos. van Susan te
In enige maanden tijds heeft een ernstige 
ziekte de krachten gesloopt vaTl de man, 
die Woensdag onder grote belangstel
ling ten grave is gedragen. 
Afgaande op zijn ontplooide werkvermo
gens zou iedereen voor hem een hoge 
ouderdom verondersteld hebben, doch in 
dit heengaan zien we weer de ongewis
heid van het leven. 
Op 67-jarige leeftijd is de heer Van Su
sante overleden. 
Hij was een _mens met bijzondere eigen
schappen, een persoonlijkheid. 
De drang naar zelfstandigheid, die hem
vanaf zijn jeugd bezield heett, was in 
heel zijn wezen verweven en gaf aan 
zijn leven een heel bijzondere stijl. 
De Brabantse gemoedelijkheid, gepaard 
met zakelijke nuchterheid, beheersten 
zijn omgang met iedereen. 
In bestuurscolleges werd aan zijn inzich
ten veel gezag toegekend en werd hem 
doorgaans de uitwerking van bijzondere 
opdrachten mede opgedragen. 
Zijn visie op het leven was realistisch. 
Bij gelegenheid van zijn jubileum als 
fabrikant gaf hij daarvan ten overstaan 
van de autoriteiten, die hem de benoe
ming tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau kwamen overdragen, nog een 
typerend bewijs. 

·Alles wat hij ondernam was verantwoord
en wie hem vertrouwen schonk mocht er 
op rekenen in hem een steun te vinden. 
Verstand en hart lagen besloten in zijn 
daden. 
Zo kan van hem gezegd worden dat 
verstandelijke liefde in hem drijfveer was 
bij zijn werken voor z'n geboorteplaats 
Boxtel en bevolking. 
Gedurende de periode van zijn wethou
derschap, van September 1927 tot 1935 
heeft hij zijn gehele persoon ingezet om 
Boxtel �e stuwen in het kader van dè 
tijd. 
lI.i die jaren werd de bestrating verbe
terd, waterleiding aangelegd en Molen
�ijk aangekocht. Gedurende de moei
l_ijke werkloosheidsjaren is uit dit grond
complex ons tegenwoordig wandelpark 
met de daarbij gelegen sportvelden ont
staan. 
De overledene heeft naast zijn maat-

werken en sjouwen. Toch heb ik hem 
nooit horen zeggen: ,,Als ik dat van te 
voren geweten had ...... " Wel heeft hij 
zich eens laten ontvallen: ,,Als 0. L. 
Heer nou wil, dat ik negers de hemel 
in help met het schillen en koken van 
aardappelen, dan kan ik niks beters 
doen". Bravo. Veertig jaren lang elke 
dag opnieuw een jeugddroom de kop 
indrukken en de negers met hun koste
lijke zielen zoeken tussen grutterswaren 
en groenten van de koude grond, dat is 
een staat van verdiensten, die de krant 
wel eens luidop mag vermelden. 
Daar zit meer achter dan doodgewone 
Joris-Goedbloedigheid ...... Daar zit de 
moed en durf achter van de grote Sint 
Joris, die met een vervaarlijke speer de 
draak naar de andere wereld hielp. 
Meent U immers, dat Broeder Joris geen 
draakje te bestrijden heeft gehad? Het 
draakje der eentonigheid, van het heim
wee naar Afrikaanse horizonten, van de 
.jaari'ijkse teieursteliing, als de benoemin
gen uitkomen, .van de schijnbare onbe
duidendheid van zijn stiel? Draakjes 
met taai leven en harde koppen. Maar 
draakjes, die het tegen Joris moesten 
afleggen, veertig, nee vijftig jaren lang. 
En nu zit Broeder Georges in het goud. 
Als een wakkere Sint Joris, met dit ver
schil, dat hij zijn sporen verdiend heeft 
niet op een briesend ros, maar op zijn 
fornuis. Maar dat is slechts ee11 verschil 
van nuance, niet van waarde. 
We wensen daarom de Jubilaris harte
lijk geluk met zijn feest en hopen, dat 
hij nog eens (op zijn minst) de diaman
ten kroon mag veroveren. K. 

schappelijke verdienste als fabrikant, in 
het bestuur van de gemeente een be
langrijk aandeel gehad. Als lid van de 
Provinciale Staten heeft hij eveneens 
vele jaren deelgenomen aan het bestuur 
der provincie. 
Buiten de openbare functies en die in 
de organisatie der werkgevers, is de 
heer Van Susante doorgaans actief ge
weest in diverse plaatselijke vereni
gingen, waaronder de St. Vincentiusver
eniging zijn bijzondere belangstelling 
had. Alhoewel het niet in zijn aard lag 
hierin op de voorgrond te treden werd 
hij wegens zijn brede opvattingen zeer 
gewaardeerd door de confrères. 
Hij was wegens zijn vele verdiensten 
voor de Kerk en haar instellingen begif
tigd met de Ridderorde van de H. Gre
gorius de Grote. 
Nu is de overledene de laatste eer be
wezen. 
Bij de plechtige Uitvaart waren vele 
autoriteiten aanwezig, Mgr. Mutsaarts, 
de Vicaris van het Bisdom, Mgr. Hen
driks, de Regent van het Seminarie, Mgr. 
Goyarts, de Commissaris der Koningin, 
Prof. dr. J. de Quay, Jhr. mr. J. Smits 
van Oijen en andere leden van Gede
puteerde en Provinciale Staten. 
Burgemeester, Wethouders en Raads
leden, vele geestelijken uit het Bisdom 
en Ordegeestelijken, o.a. Paters Provin
ciaal der Assumptionisten en Witte Pa
ters, Pater Lohuis, Besturen der R.K. 
Vereniging van Sigarenfabrikanten en 
van het Verbond van Sigarenfabrikan
ten in Nederl.md, van de Raad van Ar
beid, een vertegenwoordiging van de 
PNEM, waarvan overledene commissa
ris was, de Besturen van de Arbeiders
organisaties in de Sigaren-industrie, 
Kerkbestuur, St. Vincentius- en St. Eli
sabethverenigingen en velen waannede 
de heer Van Susante tijdens zijn werk
zaam leven relaties onderhield. 
De Hoogeerw. heer Deken Ign. Broek
man droeg de Requiemmis op, geassi
steerd door de Weleerw. Heren Van 
Gorp en Tilman. 
Na de absoute, werd het stoffelijk over
schot, voorafgegaan door het parochieel 
zangkoor, onder het zingen van In Pa
radisum ten grave gedragen. 
Het was een eenvoudige begrafenisplech
tigheid, groots door de buitengewone 
belangstelling. 
Dat hij ruste in vrede. 

Plaatselijk Nieuws 
HET EEUWFEEST DER' 
ST. VINCENTIUS-VERENIGING 
TE BOXTEL. Bonte Avonden. 
De St. Vincentiusvereniging te Boxtel 
bestaat dit najaar 100 jaar. Zij heeft in 
de afgelopen eeuw vele noden kunnen 
lenigen waarbij zij steeds gesteund werd 
door de offergezindheid van de gehele 
Boxtelse gemeenschap. Armoede is er 
steeds geleden, de naastenliefde vond 
mitsdien altijd een uitgebreid werkter
rein, een terrein dat in de laatste jaren 
in hoofdzaak verlegd werd naar de stille 
armen, die in groter getale clan men 
waarschijnlijk vermoedt te Boxtel wor
den aangetroffen. 
Pleegt de kas der St. Vincentiusver
eniging over het algemeen al niet zeer 
gevuld te zijn daar er bij voortduring 
en zonder onderbreking uit geput moet 
worden, juist op dit tijdstip, nu het eeuw
feest der St. Vincentiusvereniging zal 
gevierd worden, vertoont deze kas een 
bedenkelijke leegte. 
De St. Vincentiusvereniging acht het 
haar taak aan eenieder bij de viering van 
haar eeuwfeest op een aangename wijze 
de gelegenheid te bieden de verenigings
kas • weèr enigszins te verstevigen, ·op�lat 
het werk der naastenliefde. cl:it haar is 
opgedragen, ongehinderd voortgang zal 
kunnen hebben. 
Alle Boxtelse verenigingen welke zich 
bewegen op het gebied van toneel, mu
ziek en zang zullen de St. Vincentius
vereniging daarbij door een hartelijke en 
spontane medewerking, de helpende 
hand bieden. 
Zij zullen nl. alle medewerken aan een 
tweetal door de St. Vincentiusvereniging 
te organiseren Bonte Avonden en wel 
op Vrijdag 28 en Zaterdag 29 October 
a.s. Deze avonden van kleinkunst en ge
zelligheid zullen worden gegeven in de 
grote feesttent achter café van Berkel,
Stationsstraat. Beide voorstellingen van
gen aan om half acht.
De Vincentianen zijn er van overtuigd, 
dat het doel der St. Vincentiusvereni
ging de blijvende sympathie zal hebben 
van de gehele Boxtelsr bevolking en dat 
zeer vclet.1 hij gt:!�gcnhcid ,..-a.1 het eeuw
feest aan deze vereniging een blijk van 
belangstelling zullen willen geven door 
de Bonte Avond op Vrijdag 28 October 
of Zaterdag 29 October a.s. te bezoeken. 
Dezer dagen zullen reeds kaarten voor 
deze bonte avonden verkrijgbaar zijn 
en wel tegen f 1,- voor de voorstel
ling op Vrijdagavond en f 0,50 voor de 
voorstelling op Zaterdagavond. 
Er zal op de te geven avonden voor 
velerlei prettige variatie worden ge
zorgd; o.a. zu1len er enige grote ver
lotingen worden gehouden met zeer 
aantrekkelijke prijzen. 
De samenwerkende St. Vincentius-ver-

en1g111gen te Boxtel, n.l. de conferenties 
der parochies St. Petrus, het H. Hart en 
de H. Theresia, vertrouwen dat zeer 
velen uit de Boxtelse bevolking deze 
Bonte Avonden zullen bezoeken. Gij doet 
er een goed werk mee en bereidt U zelf 
een aangename en prettige avond! 
WONINGVERBETERINé! 
EN WONINGSPLITSING. 
Met ingang van 17 October 1949 is het 
weer mogelijk, aanvragen in te dienen 
om een premie ingevolge de "Premie
regeling woningverbetering en -splitsing". 
Inlichtingen worden desgewenst ten ge
meentehuize verstrekt. 
ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B. 
In het kader van het K.A.B.-winterpro
gramma 1949-1950, zal Pater Drs. Fi
dentius, Capucijn, Donderdag 27 Octo
ber in De Ark spreken over "Recht
vaardigheid en Vr�cle" 
EEN MOOI SUCCES 
Bij gelegenheid van cie Guido Gezelle 
Herdenking werd in Den Bosch een 
declamatie;vedstrijd georganiseerd, waar
aan de Middelbare Jongens- en Meisjes
scholen, alsmede de Seminaria in Bra
bant deelnamen. Eerste prijswinnaar van 
de jongens werd J. Mulder, student aan 
het Missiehuis "St. Theresia" van de 
Paters Assumptionisten, Boxtel. Deze 
prijs won hij met het verplichte gedicht 
,,Dien Avond en die Rooze" en het zelf
gekozen "Ego Flos", beide van de her
dachte dichter. De prestatie van deze 
leerling en de school waar hij wordt op
geleid, is zeker een felicitatie waard. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 11 tot en met 17 October 1949. 
GEBOREN: Willem G. M. zoon van C. 
J. M. van Schaaijk en M. A. J. Verkaar
- Adriana M. L. dochter van C. Meijs
en J M. v. Breugel Cornelia Th. 
dochter van M. v. Son en C. Th. Maas 
- Adrianus L. P. J. zoon van H. M. M. 
v. Erp en M. P. v. Geffen - Petrus A.
M. M. zoon van P. J. v. cl. Steen en A.
C. Bekkers - Gerclina H. M. dochter 
van L. A. M. Bordat en R. A. Inclri -
Cornelis W. P. A. zoon van C. A. v.
Ruremoncle en H. H. v. cl. Boom - Ge
rardus L. M. zoon van P. W. Swanen
berg en A. M. v. cl. Langenberg' -
Maria J. dochter van H. P. Venneulen
en Th. E. v. cl. Straaten - Adriana G.
J. M. dochter van L. J. v. Eijndhoven 
en G. H. Spikmans - Hendrika M. J.
C. dochter van J. W. H. Dankers en
Fr. M. in de Weif.
ONDERTROUWD: Gerardus A. Ver
hagen en Cornelia M. Putmans - Lam
bertus P. H. van den Heuvel en Wilhel
mina M. C. Verkerk Josephus H. 
Wijckmans en Maria A. de Pijper.
OVERLEDEN: Hubertus J. van Susante
oud 67 jaren - Gerdina J. Fr. van Lan
gen, oud 73 jaren, echtgenote van N. J.
M. Borclat.

,,Boxtels K wartierke" 
II"\ de Spooktrein gezeten. Dat was me 
wat! 
Rijen dat dat ding deed! En griezelig! 
Griezelig!! Brrrr, de griezelkens kruipen 
nog over m'n rug. Heel de rest van de 
week aan spoken gedacht. Wat een sen
satie, wat een sensatie! 
'k Mag dat trouwens wel, hoor. Al z'n 
leven veel op gehad met spoken. Altijd 
dol geweest op sensatie. 
Houdt u ook van sensatie? Ja? 
0, niet dat de sensatie vandaag van mijn 
kant komt, hoor. Kan-ie immers niet. 
Stel je voor, een Pater èn sensatie. Nee, 
clát kan niet! 
Inderdaad, dat kan niet. Maar ik zei al: 
die sensatie komt niet van mij. Die sen
satie komt van een zekere mijnheer 
Russell. 
Nooit van gehoord? 
Best mogelijk. Dan zal ik je een andere 
naam noemen. Om je een beetje op 
scheut te helpen. 
Wel eens gehoord van de Getuigen van 
Jehova ...... ? 
Ooooó ! Nou weet ik het ...... ! Juist! 
Nou, die Russell, hè, da's de Stichter 
van de Jehova-Beweging. 
Leuke kerel, jó ! En over "sensatie" ge
sproken. Dié hield van sensatie. Moet je 
horen. 

Russell was een Amerikaan. Geboren in 
1852. 
Toen hij 22 jaar oud was, meende hij 
zich geroepen om de Bijbel te bestude
ren en uit te leggen. Nou, die Bijbel
uitleg, daar gaat het om. Wat die Rus
sell in de Bijbel allemaal ontdekt, da's 
gewoonweg ongelooflijk, hé! De ene 
vondst volgt op de andere. Vanaf het 
uur, dat hij in de Bijbel begint te lezen 
is de sensatie niet meer van de lucht! 
Net vuurwerk!! 
Toch zeker wel eens naar het vuurwerk 
wezen kijken? 
Nou, dan staan alle mensen met ge
rekte halzen naar boven te staren. Daar 
gaat weer zo'n vuurpijl de lucht in. Ho
ger, hoger! Oeiiiii. En alle mensen roe
pen "00000000 !" 
Plotseling gaat het ding van boven open. 
Een prachtig kleuren-vuur regent naar 
beneden. Lager, lager. Nog lager. Dan 
opeens ...... weg! Het sprookjes-licht is 

weer verdwenen. De mensen staan weer 
in het donker. Ze zakken weer in me
kaar. En alle mensen zuchten "aaaaach !" 
0000000, wat mooi! 
Aaaaaaaach, wat jammer! 
Zo gaat het met vuurwerk. Zo gaat het 
ook met de Jehova-Beweging. 
Eventjes laten zien? Ala-dan-maar. Goed 
kijken! 

Eerste vuurpijl. 
In 1914 einde van de wereld en begin 
van het Duizendjarig Vredesrijk ! Ooooo ! 
Tweede vuurpijl. 
Mensen, er is een kleine fout geslopen 
in onze berekehing. Het is niet 1914. 
Het moet zijn 1918. Dan komt Christus 
zichtbaar op aarde! Ooooooooó ! 
Maar in 1918, wie er kwam? Géén 
Christus. Aaaaaaach ! 
Derde vuurpijl. 
In 1925 komen Abraham, 
cob in zichtbare gedaante 
zullen er wonen onder 
Ooooooooó! 

!zaak en Ja
op aarde, en 
de mensen! 

1925 kwam. Maar wie 
Abraham! !zaak bleef 
Jacob wordt nog steeds 
Aaaaaaach! 

er niét kwam? 
ook weg. En 
overal gezocht. 

Vierde vuurpijl. 
In 1954 vast en zeker Einde van de 
wereld en begin van het Duizendjarig 
Vredesrijk_ Ondertussen staan nu alle 
Jehova-Getuigen met uitgetrokken hal
zen naar boven te staren, en "0000000" 
te roepen. We hopen voor hen, dat ze in 
1954 weer niet in het donker staan ...... 
Aaaaaaaach. 

Wat zegt u er van? 
Dom, hè? Hoe bestaat het, dat mensen
met-verstand zich met zulke onzin in
laten. 't Is gewoonweg onbenullig. Te 
onbenullig om los te lopen! 
U hebt gelijk. Als u nu maar niet denkt, 
dat de mensen van de Jehova-Beweging 
even onbenullig zijn als de leer die zij 
aanhangen en die zij trachten te ver
spreiden. Want dan vergist u zich. 
Als u nu maar niet meent, dat de Jeho
va-Getuigen even "vredelievend zijn als 
het "Duizendjarig Vredesrijk" waar zij 
zo graag in geloven, en waarvoor zij 
onder ons propaganda lopen te maken. 
Want vredelievend zijn die dames en 
heren nu bepaald niet. Vooral niet als 
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OMGEVING 

GEMONDE 
KATHOLIEK THUISFRONT. 
Gedurende de kermis is in Gemonde 
voor Katholiek Thuisfront gecollecteerd. 
Een bedrag van f 113,78 is het resultaat 
dezer collecte. 
Omreden hiermede de bus nog maar half 
vol is, zal volgende week nog een huis
aan-huis collecte worden gehouden, en 
clan kunnen onze jongens zien, dat wij 
van onze kermispotjes ook nog wat voor 
hen hebben afgezonderd. 

GESLAAGD. LIEMPDE 
Op het te Utrecht gehouden examen 
slaagde onze dorpsgenoot Th. C. van 
Al;>eelen Lz., voor kommies der directe 
belastingen. De geslaagde proficiat! 

Toets der Critiek 

!ENE MI ENE MUTTE ..... . 
We kunnen de eerste avond van 1 -Ierle
vencl Boxtel bezwaarlijk geslaagd noe
men, nu Wim Sonneveld's cabaretgezel
schap in "Ienè miene murte" slechts een 
heel enkele keer de hoogte bereikte van 
,,'t Is historisch" en er overigens ver, 
zeer ver beneden bleef. 
Weliswaar zullen wij de laatsten zijn om 
de spelers te verwijten, dat zij hun taak 
verwaarloosd of niet -aangekund zouden 
hebben, want in onze ogen is 'n Wim 
Sonnevelcl nog altijd iemand, die zijn 
vak bij uitnemendheid verstaat, is 'n 
Hetty Blok nog steeds een cabaretière 
van de bovenste plank en zijn ook de 
anderen nog immer artisten in merg en 
been. Hun ideeën doch, waren - uit
zonderingen als "De kleine naties", 
,,Operette Graaf van Elten tot Zelfkant" 
en "De n10ecler van het plaatje" daar
gelaten - van een aanmerkelijk mindere 
kwaliteit dan die vorig jaar in ,,'t Is 
historisch" gelanceerd werden. 
De wijze, waarop de verschillende 
sketches en liedjes gebracht werden, 
mocht dan onze oprechte bewondering 
\Yeg kunnen dragen, het genre, waarin 
deze gehouden waren, smaakte öns niet. 
De onderwerpen bleken dikwijls niet af
gestemd te zijn op de mentaliteit van de· 
bezoekers, de inhoud was veelal te op-· 
pervlakkig (in de ruimste zin van het 
1voorJ) en de hu1no1 'was doo1gaaus nitl 
eerlijk· en frank genoeg om van harte 
genoten te worden. 
Getuige de reacties uit de zaal, waren 
de vele bezoekers in hun hooggespannen 
verwachtingen evenzeer teleurgesteld als 
wij, die met het oordeel, dat Wim Son
neveld en consorten met ,,!ene miene 
mutte" - over het geheel genomen -
geen eer ingelegd hebben, dus helemaal 
niet alleen komen te staan. 
Voor Herlevencl Boxtel moge deze (pijn
lijke) ervaring een goede leer zijn voor 
de volgende keer, wanneer een en an
der, naar wij hopen, de toets der critiek 
wel kan doorstaan. 

het gaat over de Katholieke Kerk! 
Je zou zo zeggen: een mens die zelf 
van vrede houdt, laat een andere mens 
ook met vrede. Niks hoor. 
Na de bevrijding zijn ze een groots op
gezette campagne begonnen. In Eindho
ven en omgeving zijn ze momenteel aan 
het werk op grote schaal. Op de hoeken 
van de straat staan ze met hun lijfblad 
"De Wachttoren". Huis aan huis bellen 
ze aan. Ze overstelpen de mensen met 
een lawine van brochuurtjes en • pam
fletten. Hun bijbeltjes en andere boeken 
worden vaak gratis verspreid. Voor niks
niemendal ! 
Soms zijn die vervalste bijbeltjes voor
zien van een valse kerkelijke goedkeu
ring. Bah! 
En ze zien er niet tegen op om hun 
geschriften te ondertekenen met de 
naam van Henri de Greeve. Bah! 
Maar het liefst van alles proberen ze 
met de mensen aan het praten te ko
men. Dan gooien en smijten ze met 
bijbelteksten dat het een lieve lust is! 
,,Redeneren" doen ze niet. Ze kletsen! 
Ze goochelen met bijbelteksten. Ze ma
ken van de Bijbel een legpuzzle. Eerst 
gooien ze alle teksten door mekaar. Hak
ken ze aan mootjes. Om clan alle korte 
eindjes weer aan elkaar te passen. Net 
zo lang tot alles precies klopt met hun 
vóór-opgezette theorie over het Dui
zendjarig Vredesrijk. Geen wonder, dat 
het dan allemaal "precies" klopt. Zó 
kun je met de Bijbel van alles bewijzen! 
Laat ze maar oppassen, dat wij eens niet 
met de Bijbel gaan goochelen. Want clan 
zou er wel eens bewezen kunnen wor-
den, dat de Duvel hun Grootje is ..... . 

Hier in Boxtel zijn de Heren ook al ge
signaleerd. Nog niet voor een groot
scheepse actie. 't Was misschien alleen 
maar om het terrein vast te verkennen. 
In ieder geval bent u nu een klein beetje 
gewaarschuwd. En een gewaarschuwd 
man geldt voor twee. 
Dus, ziet u op staat de-man-met-de
Wachttoren? Gaat hem voorbij? Stráál 
voorbij! Niet kopen! En krijgt u hem 
gratis? Niet aannemen! 
En vindt u hun paparassen 's morgens in 
de gang? In de kachel er mee! 
En willen ze graag "praten"? Zeg dan 
maar: ,,Mens, daar heb ik geen tijd voor_ 

Dan moet je bij "Boxtels Kwartierke" 
weze. Die heeft tijd zat.,, En die zal je 
graag te woord staan ..... . 

P. Venantius Verweerde A.A. 
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* Cheerio! Maandag is het vijf jaar ge
leden, dat de eerste bevrijders (de groep 
To111111y's, die zich vier weken lang in 
De Kampina schuil had gehouden) Box- • 
tel binnen trokken. En weet je nog, dat 
's anderendaags het zwaar materiaal 
kwa111 binnenclaveren. Wat 'n vreugde 
toen! )f. En wat 'n herinneringen nu 1 
Wedden, dat ieder ze in de ko111ende 
dagen nog eens oprakelt?)(.. Maar eerst 
nog even attentie voor groot nieuws in 
klein bestek: De Witte Paters her
denken 24 October het feit, dat zij zich 
60 jaar geleden in Nederland vestigden. 
Over drie jaar zijn ze 60 jaar in Boxtel. 
Onthouden mensen 1 * Het is ons altijd 
een genoegen de loftrompet te kunnen 
steken en wij laten geen gelegenheid 
voorbij gaan zonder het te doen. De 
lezer heeft het vorige week gewaar kun
nen worden uit onze loftuitingen over 
de oplossing van h1t woningproblee111, 
de herstelwerken en verfraaiingen. Het 
spijt ons toen nog iets vergeten te heb
ben en wel de kadermuren bij de Zwaan
se Brug. Aan de ene zijde van de brug 
lijkt het ons een heel karwei, maar aan 
de andere kant is het werkelijk een lust 
geweest te zien, hoe vlot en nctj�s dat 
geval is opgelost. Als straks het Dom
melbed nog gezuiverd is van die puin
massa, zal het feest zijn voor de 
eendjes . . .... * Het valt anders niet mee 
zout te leggen op staartjes van vlugge 
vogeltjes. Een troost is de rondvraag in 
de raadsvergadering. Daarin kan ieder 
zifn licht laten schijnen en initiatief 
tonen. O.a. zou gewezen kunnen wor
den op de onvolkomenheid van de pu
blieke tribune onzer raadszaal. Die is 
voor deze tijd zo ongezellig en oncom
fortabel, dat het ons niets zou verwon
deren als de dames, die de laatste raads
vergadering met haar aanwezigheid 
vereerden, daarover hele111aal niet 
tevreden zouden zijn. Of en dat is ooed 
mogelijk, -haar bezoek m'oet een a1{:lere 

Comtnentaar 
KANTTEKE"{JNGEN IN DE MARGE 

VAN HET DAGELIJKSE LEVEN. 
De opvattingen omtrent democratische 
vrijheden lopen nogal uiteen. De een wil 
wroeters, ondermijners van de maat
schappelijke vrijheid, de vrije hand la
ten, een ander zou zulke individuen maar 
liefst in hun sinistere activiteit willen af
remmen, volgens het systeem door hen 
voorgestaan. Voor beide standpunten is 
wat te zeggen en toch als we lezen, dat 
in Tsjecho Slowakije de bevolking in 
angst en beven leeft en honderden op 
zoek zijn naar familieleden, die tijdens 
de grote razzia's van de laatste weken 
zijn opgepakt en weggevoerd, dan be
ginnen wij wel iets te voelen voor af
remming. Zou het zo ondemocratisch 
zijn? 
Afrewming ! �l;ngEiland gaat er de rem 
ook op. Dat dit daar nu juist door de 
rode machinist moet gebeuren! We zijn 
wel benieuwd hoe het afloopt met dat 
,,langer werken zonder loonsverhoging". 
Het is zeer zeker een pijnlijk recept voor 
de Engelse "labours". 
Kijken we het af 1 
Ook voor wat betreft de Partij van de 
Arbeid. Daar wordt een nieuw geluid 
gegeven. 
Volgens de heer Vorrink zouden de ge
wijzigde economische verhoudingen een 
heroriëntatie vragen van de socialisti
sche beweging op een nieuwe werkelijk
heid. Hij verklaarde wel eens de indruk 
te hebben, dat de kennis van de mens, 
zoals hij werkelijk is en reageert op de 
hem omringende wereld in het verleden 
door de socialisten is onderschat. Wij · 
kunnen niet werken met een mens die 
wij co1istrueren, maar alleen met ' de 
mens, zoals hij is, met al zijn goede en 
slechte eigenschappen. Kennis van de 
mens is ook nodig, omdat het niet alleen 
gaat om het stoffelijk welvaartspeil, om
dat het in wezen zelfs niet in de eerste 
plaats om het stoffelijke wèlvaanspeil 
gaat, maar om de mens en zijn waardig
heid. 
Die menselijke waardigheid is niet ver
zekerd door socialisatie, geleide econo
mie en korte arbeidsduur alleen. Geluk
kig hebben steeds meer socialisten be
grepen, dat we de maatschappij zodanig 
zouden moeten organiseren, dat de 
levende mens er zich zoveel mogelijk 
zou kunnen ontplooien en de zelfstan
dige persoonlijkheid ruim baan zou 
krijgen. 
Hoe zei mevrouw Henriëtte Roland 
Holst ook weer? ,,Geen menselijk 
systeem vermag vrede, vrijheid, wel
vaart en gerechtigheid voor alle mensen 
te brengen, want de toekomst weet God 
alleen en wij kunnen niet meer dan 
Hem helpen en dienen in een leven naar 
gerechtigheid". 

Distributie.=Nieuws 
OFFICIELE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 23 October 
tot en met 5 November 1949. 
Voedingsmiddelenkaarten 909. 
361 Vlees (A. B, D) 100 gram vlees. 
362 Vlees (A, B) 300 gram vlees. 
363 Vlees (D) 100 gram vlees. 
364 Algemeen (A, B, D) 250 gram rijst 
366 Algemeen (A, B) 200 gra111 kaas of 

250 gram ·korstloze kaas. 
374 Algemeen (D) 100 gram kaas of 

125 gram korstloze kaas. 
(De letters achter de bonnummers geven 
de kaarten aan, waarop de betreffende 
bonn_en voorkomen). 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MF, MH 912 (bijz. arbeid, 
a.s. -moeders en zieken). 
Geldig zijn de bonnen gemerkt met de 
letter C. 
De niet-aangewezen bonnen 344, 345, 
348, 349, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 
358 en 359 Algemeen kunnen worden 
vernietigd. 

reden gehad hebben. Jam111er genoeg zijn 
de raadsleden echter bijna allemaal 
ouwere jongens. * Voor een van die 
ouwere jongens hebben wij een goede 
troost: nu wegens het voorlopige achter
wege blijven van de verbetering der 
zwe111inrichting waarschijnlijk geen poot
vis kan worden uitgezet, is het mis
schien een troost voor de hengelaars, dat 
bij regenachtig weer op de fietspad 
langs de Bosscheweg al jarenlang een 
flink meer gelegenheid biedt voor pootje 
baden en 111isschien ook wel benut kan 
worden als visvijver. Ga straks als het 
geregend heeft maar 'ns poolshoogte ne
men. Het is even voorbij Bellevue. 
* Alvorens verder te gaan nog even een
knieval voor de ge111eentebedrijven, die 
wij vorige week aanwreven ook een 
tweemaandelijkse kwitantie aangeboden 
te hebben. Laat dat nu zo maar uit de 
lucht gegr_epen zijn. ,,Sorry" zeggen ze 
tegenwoordig na zoiets. )f. ,,De Spook
trein" van Leeringhe ende Ver111aeck 
trok maar eventjes 2000 bezoekers. Asje
blief. Zegge en schrijven 2000 bezoekers, 
die allemaal het verzoek gehoord heb
ben om voor de volgende ontwikkelings
avonden van de K.A.B. dezelfde belang
stelling te tonen. Dat loopt straks be
slist te hoop. * Over trompetstekerii ge
sproken. Wij hebben bij de aankondi
ging van de geboorte van de Boxtelse 
drieling de trompet wel wat te hoog ge
stoken over het medeleven van de Box
telse bevolking. Achteraf blijkt het veel 
geschetter in de ruimte te zijn geweest. 
Zo moesten de meisjes van de Katho
lieke Gezinszorg nog in het gew.eer ko
men voor de hulp in lle huishouding. 
* ,,Laat nu de klok maar luiden ...... " In 
de Voetbal-Schoolcompetitie werd het 
elftal van de St. Paulusschool in de 
Nieuwstraat ongenaakbaar kampioen. 
* De verzuchting van de week, geuit 
in een onder-onsje van enkele Boxtelse 
amateur-toneclsp('.lers, -zangers en -mu
sici: ,,Kregen onze verenigingen ook 
maar eens een vinger in de pap van 
Herlevencl Boxtel. ..... !" 

SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 

OJC 6 4 2 0 10 14-5 
Baardwijk 6 5 0 1 10 19-9 
S.C.B. 6 3 2 1 8 12-7 
O.D.C. 6 4 0 2 8 18-9 
St. M.Gestel 6 3 2 1 8 13-8 
Blauw Geel 6 2 2 2 6 13-14 
Udi 6 2 1 3 5 10-14 
Best Vooruit 6 2 1 3 5 10-18 
W.S.C. 6 1 1 4 3 10-15 
Haarsteeg 6 1 1 4 3 9-16 
Boxtel 6 1 1 4 3 9-17 
Uno Animo 6 1 1 4 3 15-20 

K. S. V. ,,O.D.C." 

O.D.C. - Best Vooruit 3 - 4 
O.D.C. door een zwak spelend
Best Vooruit geklopt.

Het vertoonde spel was niet in overeen
stemming met de prachtige accomodatie 
van het ODC-terrein, die werkelijk af is. 
En we zeggen niet te veel met de be
wering, dat er geen enkele 3e of 2e klas
ser is, die aan een vijf à zes duizend 
mensen zo'n pracht gelegenheid biedt 
het spel te volgen. Nu nog de ontbre
kende tribune en de zaak is "au grand 
complet". 
Maar zoals we in de aanhef reeds schre
ven, het vertoonde spel was niet in 
overeenstemming met deze noodzake
lijke luxe. Daarvoor werd er althans 
door de O.D:C.-achterhoede te onbenul
lig gespeeld. Neen, heren, dat was wer
kelijk beneden jullie waardigheid, vier 
doelpunten, waarvan geen enkele ge
scoord uit kracht van de tegenpartij, 
doch zuiver cadeautjes, door jullie non
activiteit, is toch waarlijk te erg. 
En nu moge het waar zijn, dat op het 
laatste nippertje het pechduiveltje een 
woordje mee sprak, daartegenover staat, 
dat, waren jullie op je qui vive geweest, 
een en ander voorkomen had kunnen 
worden. Voor de zoveelste maal is weer 
eens bewezen, dat men zich voor de 
volle honderd procent moet geven, on
geacht of de tegenpartij een sterke of 
een zwakke is. En worden er fouten ge
maakt, niets aan te doen en is ook hele-· 
maal niet erg, maar dan a.u.b. nog meer 
energie aan de dag leggen, en trachten 
herhalingen te voorkomen. Voor zulk 
werk zal men dan bewondering hebben. 
Toen men zulks in de tweede helft blijk
baar begon te beseffen en op volle toe
ren ging draaien, was het echter te laat. 
En toen gingen de zenuwen ook een 
woordje mee spreken, \vaardoor het 
helemaal niet te verwonderen was, dat 
in de laatste phase, toen een penalty de 
beslissing moest brengen, deze werd ge
mist. Toen de tweede penalty werd be
nut, was er voor Best Vooruit geen 
vuiltje meer aan de lucht, aangezien de 
tijd verstreken en de stand intussen op 
4-2 was gebracht. 
Het was een wedst1·ijd van kat en muis, 
hetwelk overduidelijk de cornerverhou
ding 20-1 weer geeft. De wedstrijd be
gon veelbelovend. De ODC-ers lan
ceerden aanval op aanval en de voor
hoede sneed met het grootste gemak 
door de vijandelijke verdediging. Vrij 
spoedig had debutant(je) van Dijk, die 
een prima partij voetbal weggaf, succes 
1-0. Aan de andere zijde liet men een 
steek vallen en de stand was weer gelijk. 
Van Dijk gaf Schalks in de nu volgende 
periode als op een presenteerblaadje 
een serie kansen, doch telkenmale zocht 
de laatste het doel te hoog, totdat hij 
een voorzet van Bergwerff beheerst in 
het doel knikte. 2-1. Weer blunderde 
men achter, met als gevolg 2-2. Met 
deze stand ging men aan de tweede 
helft beginnen, en gezien het spelbeeld 
van de eerste helft, stonden de kansen 
van ODC zeer gunstig. Best Vooruit zag 
dat zij onder de voet zou worden ge
lopen, ging een muur van verdedigers 
voor het doel plaatsen, en met het nodi
ge geluk zagen zij niet alleen kans om 
de stand te handhaven, doch zelfs nog te 
vergroten, uit de enigste corner die zij 

kreeg te nemen. De ODC-ers gingen 
toen tot een waar bombardement over 
en we dachten dat uiteindelijk de kan
sen toch nog zouden keren, toen de 
scheidsrechter bij een overtreding naar 
de witte stip wees. Oerhard vloog het 
schot van Schalks tegen de Bestse doel
man aan, doch weer herleefde de hoop, 
toen deze strafschop opnieuw moest wor
den genomen. Peynenburg plaatste zich 
toen achter de bal, maar zijn schot -
nog harder clan het eerste - vloog in 
de bomen. Toen Best Vooruit direct 
hierop van het verre opdringen van 
ODC kon profiteren, was het pleit defi
nitief beslecht en kon de strafschop die 
v. cl. Boogaarcl kalm in het doel plaatste, 
geen verandering meer brengen. 
Het tweede elftal won met dikke cijfers 
in Schijndel van het derde elftal van die 
naam. Het derde elftal won in Veghel 
van Blauw Geel 4 met 8-2 en staat nu 
aan de kop met een doelsaldo van 
24-4 uit drie gespeelde wedstrijden. 
Het vierde elftal moest tenslotte in Hel
voirt 2 haar meerdere erkennen met 3-1. 
Voor a.s. Zondag is het programma: 

0 JC.-O O.C. half 3 
O.D.C. 2-Schijndel 3 half 3 
O.O.C. 3-Nijnsel 1 1 uur 

Het gaat er naar uit ziet;1, dat ODC de
zelfde weg op gaat al$ de meeste kam
pioenen va.n het vorige seizoen. Nu zij 
bij de leider op bezoek moeten, ligt er 
wéér niet veel winst" in het verschiet. 
Het tweede elftal krijgt bezoek van 
Schijndel waarvan men laatste Zondag 
zo glansrijk won. Denk er aan jongens, 
geen onderschatting, want clan kom je 
tijd te kort. 
Het derde elftal ontvangt het eerste elf
tal van Nijnsel, hetgeen_ de sterkste 
ploeg uit deze afdeling moet zijn. 
O.0.C.-JUNIOREN. 
Vorige weck kwamen alle jeugdelftallen 
in het veld en het is prettig te mogen 
constateren, dat, onverschillig welke uit
slag werd behaald, 'n frisse, sportieve 
geest onder de jongens blijft heersen. 
Het programma voor deze week luidt: 
Zaterdag 3 uur: 

ODC 8-Wilhelmina 11 ; ODC 12 
-Essche Boys 3 (Robben); Boxtel 
7-ODC 10. 

Zaterdag 4 uur: 
ODC 9-DVG 5; • Zwaluw 12-
ODC 11. 

Zondag 12 uur: BVV 1-ODC 5 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" 

Overwinningen op alle fronten. 

De voorbije Zondag is een uitgesproken 
succesclag geworden voor "Boxtel". 
Terwijl de vlagclragers der vereniging 
in Loon op Zand de eerste overwinning 
bevochten, zegevierden de reserves thuis 
met royale cijfers over Wilhelmina 3 uit 
Den Bosch en kloP,ten de jongens van 
het derde Zwaluw-VFC 5 met 4-2. 
De A- en Il-junioren hadden deze over
winningenreeks ingeluid met monster
overwinningen van·- 13-0 en 12-2, resp. 
behaald op Zwaïuw-V.F.C. en Irene. 

Uno Animo - Boxtel 2 - 4.

,,Boxtel" heeft Zondag, volkomen ver
diend, haar eerste overwinning behaald 
op Uno Animo, een laag geklasseerde, 
die de puntjes even zeer van node had 
en zich daarom natuurlijk hevig teweer 
stelde tegen de belagingen van de roocl
witters. ,,Boxtel" heeft zich echter prac
tisch de gehele wedstrijd ovem1achtig 
getoond en de soms al te enthousiaste 
gastheren slaagden er slechts een enkele 
maal in dat overwicht (gebasseerd op een 
grotere technische vaardigheid) -te 
breken. 
Boxtel heeft Zondag de stelregel gehul
digd: ,,De eerste klap is een daalder 
waard", want bij de aftrap namen zij 
reeds het heft in handen en legden toen 
juist voldoende geestdrift aan de dag 
om de tegenstanders te overrompelen en 
met twee goede doelpunten van de bui
tenspelers Dekkers en Van Heesch een 
geruststellende 2-'û voorsprong te for
ceren. 
Aan de strijd, die op dit meesterstukje 
volgde, kon Dekkers niet meer deelne
men, want hij raakte zo ernstig gebles
seerd, dat aan verder spelen niet meer 
gedacht kon worden. 
Toen Uno Animo na een half uur spe
len een afgeslagen corne� opnieuw mocht 
nemen, leverde dat een onverwacht 
tegenpunt op, waartegen de roodwitters 
uiteraard machteloos stonden. Maar aan 
de andere zijde was tegen het schot, dat 
v. cl. Plas even voor de rust op het Lino 
Animo-heiligdom afvuurde, ook geen 
kruid gewassen en toen v. cl. Weyde 
luttele seconden later het vierde doel
punt liet noteren, scheen het zelfs een 
uitgemaakte zaak te zijn, dat "Boxtel" 
deze middag gemakkelijk zou zegevie
ren. Uno Animo bleek zich met deze 
gedachte echter maar matig te kunnen 
verzoenen, want zij wierpen zich na de 
rust met zoveel enthousiasme in de strijd, 
dat Boxtel er finaal door in verdruk
king kwam. Een prachtkans om de ach
terstand te verkleinen, werd in die 
periode door U. A. om zeep gebracht, 
toen een toegestane penalty hard tegen 
de deklat geknald werd. Na 8 minuten 
spelen werd hun zwoegen echter toch 
beloond; Leyten, die overigens heel be
trouwbaar keepte, maakte toen bij een 
ver schot een berekenigsfoutje, dat hem 
prompt op een doelpunt kwam te staan 
2-4. Hoewel Uno Animo alles in het 
werk stelde om de achterstand nog verder 
in lopen, bleef "Boxtel" de ploeg, die 
de lakens uitd_eelde. 
Maar ondanks de vele goede kansen, 
waaronder nota bene een strafschop, 
kwa111 men niet meer tot doelpunten, 
zodat de stand 2-4 bleef in het voor
deel van de roodbaadjes, die hiermee 
enkele kostbare winstpunten aan haar 
saldo kon toevoegen. 
Boxtel 2 speelde thuis een zeer goede 
wedstrijd tegen Wilhelmina 3 uit Den 
Bosch. Vooral de voorhoede speelde 
voor wat ze waard was en scoorde 7 
doelpunten tegenover Wilhelmina 2. 
Het derde speelde weliswaar geen bril
lante partij, maar bleef haar tegenstan
ders toch nog altijd verre de baas. De 

4-2 overwinning was de derde zege in 
successie. 

Het programma voor Zondag: 

Boxtel 1-Blauw-Geel 1 1.30 uur 
Wilhelmina 3-Boxtel 2. 
Het zal Boxtel niet gemakkelijk vallen 
het Veghelse Blauw Geel a.s. Zondag de 
heide puntjes afhandig te maken, doch 
als er gevoetbald wordt zoals verleden 
Zondag vóór de rust, mogen de gasten 
gerust op hun hoede zijn. 
Wegens omstandigheden vangt deze 
wedstrijd niet zoals gewoonlijk om half 
drie, doch om HALF TWEE aan. 
Boxtel 2 heeft tot taak zich a.s. Zondag 
in de return-match tegen Wilhelmina 3 
niet te laten verrassen door de Bos
schenaren, die zeer zeker op revanche 
belust zullen zijn. 

Belangrijk voor supporters. 
Supporters worden er nog111aals op ge
wezen, dat het plaatsbespreken voor de 
bussen kan geschieden uiterlijk tot Dins
dagavond bij J. Lorist, Nieuwstrnat 174. 

E,V.V.S. - D.V.G. 6 - 1

Evenals in de andere uitwedstrijden van 
DVG, was het ook in deze wedstrijd 
weer een slecht partijtje voetbal, dat 
door de Liempdenaren werd te zien ge
geven. Bovendien hadden ze· bepaald 
pech met hun talrijke schoten, die zij op 
de Eindhoven-veste losten, terwijl E.V. 
V.S. daarentegen over geluk niet te kla
gen had. Doordat de DVG-linksback 
zijn mannetje slecht schaduwde, was het 
na 5 minuten reeds 2-0. Onze midden
voor verkleinde hierna de achterstand 
tot 2-1, maar nog voor de rust maak
te EVVS er 3-1 van. 
Na de rust voerden de gastheren de 
stand regelmatig op tot 6-1, waarmee 't 
einde kwam van deze slechte wedstrijd 
op het zandige terrein in Eindhoven. 
Het 2e elftal won haar tweede competi
tiewedstrijd thuis van RKSVA 2 uit 
Schijndel met 2-1. 
De junioren A zijn er geheel uit. Nu 
moesten ze in Gemonde tegen Irene A 
met 5-0 het loodje leggen. 
De Il-junioren houden goed vol. Zater
dag j.l_ moesten de dito's van Gemonde 
er aan geloven, met liefst 9-1. 
Proficiat. 

BILJARTEN. 
Wedstrijdprogramma van de onderlinge 
competitie van de B.B.B.: 
Vrijdag 21 October. Klasse C: 
De Witte Muis !-Krijt op Tijd 
De Gr. Pommerans-De Witte Muis II 
Amateur-Buiten Verwachting I 
BuitenVerwachting II-'t Hoekje 
D.M.C. (Liempcle)-De Sport 
Zaterdag 22 Oct. Klasse A:
Prins Hendrik-'t Hoekje 
Eureka-De Sport 
Maandag 24 Oct. Klasse B: 
Buiten Verwachting-Amateur 
Eureka-De Groene Pommerans 

De deelnemers worden verzocht de lijs
ten zo spoedig mogelijk in te dienen bij 
-de competitieleider. 

TAFEL TENNISNIEUWS.

De eerste competitiewedstrijd van dit 
seizoen voor onze vereniging is met 
7-3 verloren. R. Steinmann was in
puike vorm, maar de andere twee spe
lers wisten het niet tot een overwinning 
te brengen, zodat de einduitslag was 
7-3 in het voordeel van het Nijmegense 
team van P.T.T. 
Dit is zeer zeker een tegenvaller voor 
onze jongens, welke op een overwin
ning gerekend hadden. Maar met een 
beetje meer zelfvertrouwen en een beet
je geluk kan de volgende wedstrijd ge
,vonnen worden, hoewel deze waar
schijnlijk wel enigszins zwaarder is dan 
de vorige wedstrijden. 
Het program111a voor a.s. Zondag luidt: 
Pieus (Eindh.) 1-Advance 1 4 uur 
Advance Dames-Atoom 2 Dames half 7 
Atoom 2 (Eindh.)-Aclvance 2 half 8 
Philips 3 (Eindh.)-Advance 3 half 8 
Advance 4-KA.J 2 (Eindh.) 4 Ul\r 
Aan voorspellingen durven wij ons voor 
a.s. Zondag niet te wagen. Zeker is ech
ter,, dat allen voor de eerste wedstrijd 
reeds tegen een sterke tegenstander uit 
moeten komen en dat er a.s. Zondag 
niet gemakkelijk gewonnen zal worden. 

DAMMEN. 

De Boxtelse damclub is weer gestart met 
de onderlinge competitie 1949-1950. 
De uitslagen van de gespeelde wedstrij
den luiden: 
H. Schuurmans-F. Leermakcrs 2-0 
J. v. cl. Wouw-W. Tybosch 2-0 
C. Oliemeulen-Chr. v. Rooij 2-0 
Na de wedstrijden heette de voorz., de 
heer Oliemeulen twee nieuwe leden wel
kom in de damclub en sprak vervolgens 
een afscheidswoord tot de heer J. v. 
Dijk, die om gezondheidsredenen de 
damclub ging verlaten, doch voor zijn 
23-jarig lidmaatschap het ere-lidmaat
schap aangeboden kreeg. 

KAMPIOENSWEDSTRIJD 

Koninklijke Nederlandse Politiehonden
vereniging, Afd. N.-Br. 
Op Zondag 23 October a.s. zal te Box
tel de jaarlijkse ka111pioenswedstrijcl om 
de wisselbeker van afdeling N. Brabant 
worden gehouden. 
De wedstrijd begint om 10 uur en zal 
op "Sparrenrijk" en "Moorwijk" wor
den gehouden. Samenkomst voor de 
wedstrijd in Café "De Nieuwe Ketting". 
De beste honden van N.-Brabant nemen 
aan deze wedstrijd deel; n.l. die honden, 
welke het certificaat behaald hebben en 
't ·hoogste �antal punten hebben gekre
gen bij vroeger gehouden keuringen. 
Voor de honden-liefhebbers belooft deze 
dag 'n interessante te worden

? 

De vlucht voor de winter 

Het wonder van de vogeltrek .... 
HONDERDDUIZENDEN DIERTJES OP WEG NAAR HET ZUIDEN. 
Het is hoogtij in de vogelwereld: de herfsttrek is in volle gang. 
Nu, terwijl de eerste bladeren van de bomen ritselen en de paddestoelen 
uit de grond schieten, is een groot deel van de vogels in rep en roer. 
De trekkers ontvluchten het Noorden om in zonniger streken hun heil 
te zoeken. 

Hoewel op 't ogenblik inderdaad het 
hoogtepunt in de vlucht naar het Zuiden 
valt waar te nemen, is de trek eigenlijk 
al enkele maanden aan de gang en zij 
zal nog lange tijd voortduren. In feite 
is het namelijk zo gesteld, dat we ge
durende bijna het gehele jaar trekbe
wegingen kunnen bespeuren. In Juni 
immers, als de karekieten en andere 
zomervogels nog nauwelijks op de 
broedplaatsen zijn teruggekeerd, gaan 
de ongepaarde kieviten, die dus geen 
nest of jongen te verzorgen hebben, 
reeds in troepjes rondzwalken. Kort 
daarna_ krijgen deze zwervers gezelschap 
van spreeuwen en kraaien, terwijl in· 
Augustus al verscheidene soorten, als 
ooievaars en gierzwaluwen, hun zomer
kwartier verlaten. 
Inmiddels is het September geworden en 
clan beginnen zich allengs grotere troe
pen te vormen; de eigenlijke vogelver
huizing is dan begonnen. 

Ooievaar al bijna in Zuid-Afrika. 
Terwijl het grootste deel van onze trek
kers zich hier pas voor de tocht gereed
maakt, zoeken verscheidene van onze 
zomervogels reeds hun voedsel aan de 
Middellandse Zee of nog zuidelijker. 
De ooievaar voelt zich tijdens de winter
maanden pas in Zuid-Afrika op zijn ge
mak. 
Tegelijkertijd met de verhuizing van 
"onze" vogels komt er in ons land een 
invasie van vluchtelingen uit de Skandi
navische landen, die óf ons land op hun 
weg naar het Zuiden slechts passeren 
en op sommige plaatsen enkele dagen 
blijven hangen óf hier de gehele winter 
doorbrengen. In dit laatste geval spre
ken we van wintergasten, waarvan bonte 
kraaien, meeuwen en vele eendensoorten 
en als het vriest: zwanen en ganzen, 
bekende voorbeelden zijn. 
ln Februari komen de eerste zomervo
gels reeds weer op de broedplaatsen 
terug en daarmede is de voorjaarstrek 
officiëel ingeluid. 
Zo zien we, dat op de keper beschouwd, 
de vogelverplaatsing een cyclus vonnt 
met twee duidelijke hoogtepunten in 
April Mei en in September 
October. 

Vele vogels komen om. 
In de Herfst is de trek opvallender clan 
in het voorjaar, doordat het aantal indi
viduen dan groter is door de talrijke 
eerste-jaars, waarvan een indrukwekkend 
percentage de trek niet overleeft. De 
lange weg, die in betrekkelijk korte tijd 
wordt afgelegd, eist een grote inspan
ning van de jonge dieren, die tevens 
allerlei nieuwe gevaren ontmoeten die 

ZIJ 111 hun geboortestreek niet hebben 
leren kennen. 
De natuur is ook hier onmeedogend: wie 
niet mee kan komen, is verloren. Boven
dien bestaan in de zuidelijke landen 
nauwelijks wetten ter beschenning van 
de vogels, waardoor vel� dieren gescho
ten of in netten gevangen worden. Een 
ware ramp trof een aantal jaren geleden 
enkele honderden ooievaars, die in 
Afrika door het eten van vergiftigde 
sprinkhanen omkwamen. 
Juist doordat de trek vele slachtoffers 
eist, is zij voor de selectie van groot 
belang. Slechts de goed ontwikkelde en 
gezonde dieren krijgen de kans zich in 
het volgend voorjaar voort te planten. 
(Ten overvloede zij hier vermeld, dat 
dit natuurlijk uitsluitend voor de trek
kers geldt. De blijvers worden door de 
strenge winterse elementen geselecteerd). 

Nog vele raadselen. 

Hoewel de trek reeds gedurende ten
minste 20 eeuwen wordt bestudeerd, zijn 
nog steeds enkele problemen onopgelost 
gebleven. Zo zijn er vele theoriëen op
gesteld over de vraag waarom een be
paalde vogelsoort wegtrekt. De meest 
voor de hand liggende verklaring schijnt 
voedselgebrek en koude te zijn_ Maar 
waarom trekken dan reeds in Augustus 
de gierzwaluwen weg, terwijl we in Sep
tember en October nog overal grote 
zwermen muggen en andere insecten 
aantreffen? 
Wat de koude betreft dient te worden 
opgemerkt dat een dier in de natuur 
veel minder last van lage temperaturen 
ondervindt dan de moderne mens. 
De werkelijke oorzaak moet hoogstwaar
schijnlijk gezocht worden in de vogel 
zelf. Een bepaalde klierafscheiding, die . 
o.a. afhankelijk is van de hoeveelheid 
licht waaraan de vogel wordt blootge
stelcl, schijnt de trekgang in de vogels 
te doen ontstaan. 
Maar. ..... ook dit is voorlopig nog een 
theorie. 
Nu rest nog de vraag: hoe vinden de 
dieren hun weg? Het schijnt, dat de 
trek over onbekende gebieden geleid 
wordt door een instinctief richtingsge
voel, terwijl bekende terreinen- - de 
omgeving van het nest of een voedsel
rijke plaats -:-- op het gezicht herkend 
worden. 
Al met al blijft de trek een interessant 
verschijnsel, rijk aan velerlei geheimen. 
De zwaluwen en de spreeuwen, de kie
viten en de roodborstjes, zij allen zoe
ken en vinden htm weg, onbewust van 
de raadselen, die zich opdringen aan 
de mens, die zo graag alles wil ver
klaren . . 
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PAROCHIE-AGENDA 
Missiezondag_ 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
20e Zondag na Pinksteren. 

Vandaag zijn 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 opgedragen voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie. 
Daar de kinderen onder deze H. Mis 
de eerste H. Communie doen, worden 
de gelovigen verzocht om in deze H. 
Mis van kwart voor 8 en ook vanmid
dag onder het Lof de plaatsen in het 
priesterkoor vrij te laten voor de com
municantjes. 
Vandaag op de Missiezondag zal in alle 
H.H. Missen de 1e schaal gaan voor de 
Katholieke Missiën, terwijl de 2e schaal 
wordt gehouden voor de bizondere no
den van het Episcopaat, welke beide · 
collectes ten zeerste in de milddadigheid 
van de gelovigen worden aanbevolen. 
Vóór de H. Mis van kwart voor 8 wordt 
de H. Communie niet uitgereikt. 
Vanmiddag om 3 uur is het plechtig Lof 
met kinderzegen. 
M.:t11ndag, Dinsdag en �'oensdag is het 
des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedjpe en gebed tot St. Jozef vanwege 
de Octobermaand. Als voorbereiding op 
het feest van Christus Koning, dat we 
a.s. Zondag vieren, zal er een triduum 
worden gegeven voor de jeugd van onze 
parochie boven de 17 jaar_ 
Daarom zal het Donderdag en Vrijdag, 
27 en 28 October des avonds om 6 uur 
Lof zijn; om 7 uur Conferentie voor de 
meisjes boven de 17 jaar en om 8 uur 
voor de jongens boven de 17 jaar. Deze 
conferenties zullen worden gegeven door 
een Pater Capi.Icijn. 
Deze week is het geen Mariacongregatie. 
Wel sporen wij alle Congreganisten ten 
zeerste aan, deel te nemen aan de con
ferenties tot voorbereiding op Christus 
Koning. 

Cornelis v. Kessel; z.a. gel. mndst. voor 
Petronella v. d. Laak-v. cl. Koevering; 
om half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmus 
Schalks. Hedenavond om 6 uur Lof met 
Rozenhoedje en gebed tot St. Jozef; om 
7 uur Conferentie voor de- meisjes en om 
8 uur voor de jongens boven de 17 jaar 
als voorbereiding op het feest van Chris
tus Koning_ 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Andries Verhoeven; z.a. gel. H. Mis 
voor Maria Loerakker-v. Geel; om half 
8 gel. mndst. voor Adriana v_ Heumen
Timmennans; z.a. gel. mndst_ voor Eli
zabet Peters-Maas; om half 9 gel_ H. 
Mis voor Johanna Smits-Zevens vanwege 
de Broedei-schap van het H. Bloed. He
denavond om 7 uur Lof met rozenhoed
je en gebed tot St. Jozef. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Gerardus Antonius 
Verhagen, geb. te Dinther en won. in 
deze parochie en Cornelia Maria Put
mans, geb. te Liempde en won. in deze 
par., waarvan heden de Ie, afkondiging 
geschiedt; Petrus Paulus Johannes Be
vers en Anna Petronella van Geffen, bei
den geb. en won. in deze par; Antonius 
Bernardus Lambertus van Daal, won. in 
deze par. en Elizabet Hermina Lamers 
uit Ottersum; Marinus v. <l. Sande geb. 
en won. in deze parochie en Adriana 
Konings geb. te Gemonde en won. te 
St. Oedenrode; Gerardus Johannes Ma
ria van der Steen uit deze parochie en 
Helena Maria Leenderts uit Olland, 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt; Ma,·inus Frits Wilhelm Kooien 
geb. te Bochum (Duitsland) en won te 
Schijndel en Henrica van Schayk geb. 
en won. in deze par., waarvan heden de 
3e afkondiging geschiedt. De gelovigen 
zijn verplicht de hun bekende huwelijks
beletselen waarin niet is gedispenseerd 
ten spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 

tot het Volle Le�en". Men kan zich 
hiervoor deze week nog opgeven aan de 
pastorie. 
Ook wordt te Vught op het retraitehuis 
"Loyola" een retraite gegeven voor 
Militieplichtigen, en wel van Dinsdag- • 
avond 8 tot Vrijdag 11 November! 
ZONDAG: 6 uur Ld. tot zekere inten-
tie (M); 7 uur Ld. voor Geertruda Daa
men-van der Aa; 8 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; kwart over 9 1. d. voor Helena 
Bekers-van der Steen, vanwege de re
traitepenning; half 11 de hoogmis voor 
de levende leden van het Genootschap 
tot Voortplanting des Geloofs_ 
MAANDAG 24 October: 7 uur L cl. 
voor Petrus Baayens; Mariaaltaar l. j. 
voor Louis Nouwens; Familiealtaar l. cl. 
voor Jan van der Aa; kwart voor 8 l. cl. 
voor Maria Driessen-Willems; zijaltaar 
Ld. voor Franciscus Baayens en Maria 
Frunt z.e.; half 9 pl. gez. zevende voor 
Hubertus Josephus· van Susan te_ 
DINSDAG 25 Oct.: 7 uur L .d. voor 
Hendricus van der Meyden; Maria.
altaar 1. m. voor Helena Bekers-van der 
Steen; Familiealtaar l. j. voor Johanna 
Nouwens-van Houtum; kwart voor 8 
Ld. voor Wilhelmus van Erp, Elisabeth 
z.e. en Johanna de dochter: Maria-altaar
I.m. voor Petronella van Dommelen-van
Run; Familiealtaar 1. d. voor Constant
van Kleef, vanwege zijn broers en
zusters; Half 9 gez. dienst tot bijzon
deze intentie (B). 
WOENSDAG 26 Oct.: 7 uur gez. j. voor
Martinus Welvaarts, Johanna van de
Besselaar z.e. en Johanna de dochter;
Maria-altaar 1. d. voor Adriana Meys
Timmermans; Familiealtaar l. j. voor
Adriana van der Sande en de Eerw. Zus
ters Prisca en Leonardina van de Sancle; 
kwart voor 8 l_ j_ voor Andries v. cl. 
Gouw en Clazina v. cl. Dungen z.e.;
Maria-altaar l. j. voor Cornelis v. cl. 
Gouw; Familiealtaar 1. j_ voor Wilhel
mus v. d. Gouw; half. 9 pl. gez. zevende
voor Hubertus Josephus van Susante_ 
DONDERDAG 27 Oct.: 1. cl. voor Ma
ria v. d. Sancle-van Krieken; Maria
altaar 1. d. voor Henclricus van Weercl
en Leonardina van Grinsven z.e.; Fa
miliealtaar Ld. voor Maria Beaard-Jan-
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De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld, aan hun offerplicht te voldoen 
in de eerste schaal voor de H. Missie, 
de 2de voor B. N. 
Vergadering van St. Vincentius Vereni
ging. Half 3 Lof met rozenhoedje om 
God's zegeningen over de missionaris
sen en missielanden te verkrijgen_ Extra 
aflaten zijn te verkrijgen voor de goede 
werken en aalmoezen voor de H. Missie 
gegeven. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
na Bosch-v_ Engeland; 8 uur H. Mis voor 
Adrianus Schellen. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis ter ere van de 
H. Theresia uit dankbaarheid; 8 uur ge
zongen H. Mis voor Hubertus Josephus
v. Susante, in parochie H. Hart over
leden. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Ge
rardus Schellekens; 8 uur geen H. Mis;
half 10 gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Anna
Maria v. Grinsven-v. d. Loo; 8 uur gez. 
jrgt_ voor Maria de Punder-Huige. 
VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voor
Mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d. San
de; 8 uur H_ Mis vanwege de kinderen
voor Theodorus Huyberts.
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Harry
v. Dijk; 8 uur wekelijkse H. Mis voor
mevr. Maria Maas-de Werd. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5-half 7, daarna Lof met rozenhoedje, 
om God's zegen te verkrijgen over Z. H. 
de Paus wegens Zijn Gouden Priester
feest en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Hubertus, Josephus v. Susante, in 
de parochiie v. h. H. Hart te Boxtel, 
Cornelia v. Rijzewijk, echtgen. van Cor
nelis Sterke te Oirschot, Phelemina Reij
nen, wed. van J. J. Vermulst; alhier 
overleden. 
Elders zullen geschieden: 1-1. Mis voor 
Harry v. Dijk, Theodorus Huyberts, Jo-

ZONDAG, feestdag van Christus' Ko- • 
ningschap: daarom Zaterdagavond om 
7 uur plechtig Lof, en Zaterdag-nam, 
gelegenheid om te biechten van 2-4 
en van 5-7 uur (de biecht van Zater
dag is voldoende om de aflaat op Aller- -
zielen te verdienen); half 7 l.j_ voor Jan 
Stoof; 8 uur l.j_ voor Johannes v. Gestel; 
10 uur de plechtige Hoogmis tot welzijn 
der parochie; 3 uur plechtig Lof, waar
onder toewijding aan Christus Koning, 
de Li�,anie van het H. Hart en "Te
Deum . 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag tot Zondag 7 uur I.m. voor 
Antonius v. d_ Velden v.w. de Spaar-
potten. 
30e voor Adrianus Jansen overleden te 
Gerwen. 
Dinsdagavond na het Lof algem. verg. 
van de R.K Kiesvereniging in het Paro
chiehuis. In de loop der week zal ook 
de contributie der leden worden opge
haald. 
GEDOOPT: Josephina H. Th. M. doch
ter van Jacobus v. Eyndhoven-Mennen; 
Carolus N. M_ zoon van Karel Krey
veld-Roestenburg. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

20e Zondag na Pinksteren. 

Missie-Zondag. 

Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 Jot 
half 8 en· om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege 
de Octobermaand. Op het feest van 
Christus Koning des avonds om 7 uur 
plechtig Lof met Te Deum en sluiting 
van het Triduum_ Na het Lof wordt 
gezongen: Aan U o Koning der Eeu
wen. Vandaag wordt de Hoogmis opge
dragen voor de levende leden van de 
Voortplanting des Geloofs. 

"Herdenking van het Eeuwfeest 
der St. Vincentiusvereniging 

HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 
uur Hoogmis. De H. Mis van 7 uur zal 
worden opgedragen als dank voor de 
bevrijding van onze parochie; de Hoe>g
mis voor de lev. leden van de Voort
planting des geloofs. Onder de H.H.
Missen zullen de Dames Zelatricen een 
open-schaal-collecte houden voor de 
missies, welke collecte wij zeer aanbe
velen in de milddadigheid der gelovigen. 
Tweede schaalcollecte voor ' de Bijz. 
Noden Episconaat_ 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. 

op Vrijdag 28 en Zaterdag 29 October a.s. des avonds te half acht 

in de grote feesttent achter Café van Berkel, Stationstraat. 

Deze week tot en met Woensdag om 
half 7 Lof met Rozenhoedje en gebed 
tot de H. Joseph vanwege de October
maand. 

Vanwege het Jeugdtriduum is het deze 
week geen vergadering van de H. 
Familie. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Vanwege de Eerste H. Communie is het 
vandaag geen Mariagarde. 

Alle Boxtelse verenigingen op gebied van toneel, 
muziek en _zang verlenen spontaan hun medewerking 

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag zal er 
een triduum gehouden worden voor al 
onze parochianen als voorbereiding op 
het feest van Christus Koning. De oefe
ningen beginnen om 7 uur. We vertrou
wen dat onze Parochianen allen deze 
oefeningen zullen meemaken. 

---MMNDAG: om ·kwart voor 7 gez. 
rnndst. voor Wilhelmina v. d. Anker
Brands; z.a. gel. H. Mis voor Johanna 
van Hamond-Hoffmans; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Hendrica vail Beurden
Verwetering vanwege de kinderen; om 
half 8 gel. jrgt_ voor Johanna Verschu
ren-de Greef; z.a. gel. H. Mis voor An
toinetta v. Dongen-Goyaerts vanwege de 
Retraitepenning; om half 9 gel. mndst. 
voor Maria van Hal-van Esch Heden
avond om 7 uur Lof met rozenl;oedje en 
gebed tot St. Jozef vanwege de October-

om waardige - en genotvol!f avonden te maken.
Zondag a.s. toewijding van geheel onze 
parochie aan Christus Koning. 

Entrée Vrijdag f 1,00 Entrée Zaterdag f 0,50 ZONDAG: 7 uur I-1. Mis uit dankbaar
heid voor de bevrijding van onze Pa
rochie; half 9 H. Mis voor Willibror
dus van den Braak; 10·uur Hoogmis voor 
de levende leden van de Voortplanting. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Cor
nelis van den Broek. 

rnaand. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. nindst. 
voor Hendrica Veroude; z.a. gel. H. Mis 
voor de levende en overleden leden van 
de R.K. Kleding en Textielarbeiders
bond St. Lambertus; H. Hartaltaar gel. 
rnndst. voor Laurentius v. d. Besselaar; 
om half 8 gel. H. Mis voor de levende 
en overleden leden van de R. K Schoen
rnakersbond St. Crispijn; om half 9 gel. 
jrgt_ voor Theodorus Pastoor en Johanna 
v. d. Broek; om 10 uur Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt_ voor Johannes v. d. Akker; z.a. gel.
H. Mis voor Gerardus Schellekens; H.
Hartaltaar gel_ H. Mis voor Theodorus 
Voets; om half 8 gel. H. Mis voor onze 

, jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. mndst. voor Adria
nus v. Eyndhoven; om half 9 gel_ H. Mis 
voor Georges v. d. Krabben. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje 
en gebed tot St. Jozef vanwege de Oc
tobennaand ... 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Frans Veroude en Cor
nelia Verhoeven; z. a. gel. H. Mis voor 
Marinus v. d_ Sande in de par. van het 
H. Hart overleden; om half 8 gel. H.
Mis voor· Lambertus v. d. Langenberg; 
z.a. gel. H. Mis voor Jo Bergman van
wege ooms en tantes; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Martinus Giesbers; om half
9 gel_ H. Mis voor Johanna Smits-Ze
vens, vanwege de retraitepenning, om 
half 10 huwelijksmis. 
Hedenavond om 6 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef; om 7 uur 
begint het Triduum tot voorbereiding 

_ op het feest van Christus Koning voor 
de meisjes boven 17 jaar; om 8 uur voor 
de jongens boven 17 jaar. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt voor Wilhelmina v. Rulo; z.a. gel. 
mndst_ voor Petronella Verdonk-v. cl. 
Koevering; om half 8 gel. mndst_ voor 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
20e Zondag na Pinksteren. 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9, en half 11 de hoogmis. 
Onder de H. Mis van 8 uur Eerste H. 
Communie van de kinderen. 
De Hoogmis wordt opgedragen voor de 
Voortplanting des Geloofs en voor de 
levende leden van het Genootschap. 
De open _schaalcollecte is voor de Mis
sie, en de tweede schaal is voor de bij
zondere noden. 
Heden vervallen de bijeenkomsten van 
Santa Teresa en de jongens H. Familie, 
alsook a.s. Vrijdag die van de H. Fa
milie voor meisjes en mannen, in ver
band met het Triduum, hetwelk Donder
dag, Vrijdag en Zaterdag zal plaats 
hebben. 
Hedenmiddag om 3 uur plechtig Lof met 
kinderzegen voor de kinderen, die hun 
1e H. Communie gedaan hebben_ Vóór 
het Lof om kwart voor 3 het rozen
hoedje vanwege de Octobem1aand. 
Verder deze week om 7 uur Lof met 
rozenhoedje: Maandag, Woensdag en 
Vrijdag met volkszang. 
Vrijdag - feestdag van de H. Apostelen 
Simon Zelotes en Judas Thaddeus. 
Het jaarlijkse Chri.5tus-KoningTriduum 
voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar 
wordt a.s. Donderdag en Vrijdag in de 
kerk gehouden: des avonds om half 8 

• voor de meisjes, en om kwart voor 9
voor de jongens. De predikaties zullen
gehouden worden door de ZeerEerwaar
de Pater Bernard van de Paters van de
H. Harten.
Zaterdag gelegenheid om te biechten des 
morgens onder de H. Diensten en des 
middags op de gewone tijden, van 3 tot 
4 en van 6 tot 8, terwijl de Eerwaarde 
Pater zal biechthoren in de biechtstoel 
van de HoogEerwaarcle Heer Deken. 
A.s. Zondag onder de H_ Missen van 7 
en 8 uur Algemene H. Communie voor 
de deelnemers aan het triduum, terwijl 
des avonds om 7 uur in het Lof geheel 
de parochie en in het bijzonder de jeugd 
aan Christus-Koning zal worden toege
wijd_ 
Van 8 tot 10 November zal er op huize 
,,De Braacken" te Vught een cursus ge
geven worden voor meisjes, ,,Inleiding 

De gezamenlijke St. Vincentiusverenigingen 

der 3 Parochle's uit Boxtel rekenen op Uw 

belangstelling bij dit Eeuwfeest 

Zij verwachten geen bloemel),- zoals bij een 

feest gebruikelijk is, doch alléén Uw 

aanwezigheid op een der avonden 

sen; Kwart voor 8 1. d. voor de heer· 
Harrie Prick, parochie H. Petrus over
leden; zijaltaar Ld. voor Piet van de 
Kruis; half 9 pl. gez. zevende voor Hu
bertus Josephus van Susante. 
VRIJDAG 28 Oct.: 7 uur Ld. voor 
Adrianus van de Sande; Maria-altaar l. 
d. voor Christ Romson, te Oudenbosch
overleden; Familiealtaar l. cl. voor de
overleden familie Adelaars-Houtappel;
kwart voor 8 1. j. voor Henricus van Erp;
Maria-altaar I. j. voor Johanna van Hal
v. cl_ Geeren; Familiealtaar l. j. voor Pe
tronella van Hal; half 9 pl. gez. zeven
de voor Hubertus Josephus van Susante. 
ZATERDAG 29 Oct.: 7 uur L cl. voor 
Adriaan Kuypers; Maria-altaar I. cl. voor
Wim van Eyndhoven, vanwege Boxtel's
Hannonie; Familiealtaar l. d. voor Hen
dricus van Drunen, vanwege zijn broer;
kwart voor 8 L j. voor Johannes Peynen
burg en Maria v. d. Boer z.e.; Maria
altaar L j. voor Wilhelmus van Erp; Fa
miliealtaar l. j. voor Johanna van Erp
Baayens; half 9 pl. gez. j. voor Jan Ver
hoeven.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
20e Zondag na Pinksteren 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. voor Joannes 
Toelen_ 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Jo
sephus Musters. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Cornelia 
Brans. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Adri
ana v. d. Linden. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Joannes Wagenaars. 
VRIJDAG: half 8 I-1 Mis voor Joannes 
Wagenaars. • 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Lam
berta Geerts. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
20e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de leden van het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs; half 9 H.-Mis 
tot intentie van de parochianen - 10 uur 
Hoogmis als gez. 1-1. Mis vanwege orgel
fonds voor de heer Marinus Manclers. 

anna Kruyssen-v. Mol, alhier overleden 
en voor de leden v. d. Godvruchtige ver
eniging "H. Theresia" .a.s. Donderdag. 
Volgens overeenkomst, om het voortbe
staan van de parochie te verzekeren, zal 
in het tijdvak van 7 November tot 21 
November a.s. de gewone halfjaarlijkse 
botertermijn bij de aangeslotenen van de 
boterfabriek geschieden, een pond boter 
per koe worden afgehouden ten bate 
van de parochie. 
Ten einde allen in de gelegenheid te 
stellen, hieromtrent inlichtingen of infor
maties in te winnen, zal ons Kerkbestuur 
op Maandag 24 dezer, des morgens van 
7-8 uur daartoe de gelegenheid geven 
in "Orion". 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
TE LIEMPDE. 

20e Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG, Missie-Zondag: half 7 l.j. 
voor Cornelis Smulders; 8 uur I.m. tot 
welz. der par.; 10 uur de Hoogmis voor 
de levende leden van het Genootschap 
tot Voortpl_ des Geloofs, en de uitbrei
ding van het Geloof; 3 uur Lof, daarna 
jongens-congregatie. In alle HH. Missen 
de Ie schaal voor genoemd genootschap. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Maria 
Avendonks; half 8 z.j. voor Johannes 
v. Esch; 8 uur l.j. voor Petronella Cor
nelis Smulders. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmus
v. Esch; half 8 z.j. voor Johannes v.
Erp en Henrica hsvr.; 8 uur Lj_ voor
Lambertus Smulders
WOENSDAG: 7 uu·r z.j. voor Cornelis
v. Abeelen; half 8 z.j. voor Martinus
v. cl. Tillaart; 8 uur 1.j. voor Adrianus
v. Aarle_
DONDERDAG: 7 uur z.j voor Elisabeth 
Martinus v. d. Tillaart; half 8 z.j. voor 
Petrus Maas-de Werd en Maria hsvr • 
8 uur l.j. v. Adriana Adrianus v. Aar!�'. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Antonius v. 
1 -Ioutum-de Laat; half 8 z.j. voor Engel
bertus v. d. Wiel; 8 uur l.i. voor Corne
lis 1 -Iubertus v. Aade. 
ZATERDAG: 7 uur z.j_ voor Henricus 
Sleutjes en Helena hsvr.; half 8 z.j. v. 
Petrus Pynenburg en Maria hsvr.; 8 uur 
I.m. voor Adrianus Jansen overleden te
Gerwen. 

DANKBETUIGING. 

DINSDAG: half 8 H. Mis voor de be
kering der Zondaars. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Adri
anus van Beers. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
bijz. intentie (K). 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Antonius 
van der Bruggen. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor de 
Wed. Catharina v. d. Sande-Schoenma
kers. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H_ Mis voor Henricus van 

_ Rulo en Maria van Dongen hsvr. H. Mis 
voor de Wed. Catharina van de Sande
'Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 23 October. Heden Missiezon
dag_ De eerste schaalcollecte is bestemd 
voor het missiewerk, de tweede voor de 
bijzondere noden. 
Deze middag om 3 uur, Lof met Rozen
hoedje. 
Vrijdag: Feestdag der apostelen Simon 
en Judas. 
Deze week iedere avond om kwart voor 
8 Lof met Rozenhoedje. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Pas
toor Otterbeek; om 10 uur voor Gods 
zegen over het Missiewerk. 
MAANDAG: om 7 uur uit dankbaar
heid voor de bevrijding; om half 8 voor 
Cornelis van den Broek 
DINSDAG: om 7 uur maandstond voor 
Martina Boers-v. cl. Biggelaar. 
WOENSDAG: om half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek_ 
DONDERDAG: om half 8 voor Me
vrouw Goyarts-Janssens. 
VRIJDAG: om 7 uur jaargetijde voor· 
Lambertus van Berkel en Antonia van
Boxtel; om half 8 voor mevrouw Henket
Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Goy arts-Janssens. 

t Tot ons leedwezen overleed Zaterdag 14
October onze hooggeachte Patroon 

Voor de vele blijken van be
langstelling bij ons huwelijk 
ondervonden, betuigen wij aan 
allen onze hartelijke dank. 

Gediplomeerd coupeuse vraagt 
werk aan huis. Willy v. Roos
malen, Jan v. Brabantstr. 14. 

de Wel edele Heer 

H. JOS. VAN SUSANTE

Zijne nagedachtenis zal bij ons steeds in ere 
worden gehouden. -

Het gezamenlijk personeel. 

Boxtel, 14 Oct. 1949. 

G. v.d. Wiel.
Jo v. d. Wiel-v. d. Pas.

Zandvliet 9, Boxtel. 

Te koop: partij beste biggen 
bij M. v. Hal, Tongeren 69. 

Te koop: een toom beste 
biggen bij Joh. v. Kempen, 
Langenberg 1 

Te koop: een toom beste big
gen bij C. van de Langenberg, 
Kleinderliempseweg 17. 

Nette R.K Bakkersleerling 
niet beneden 16 jaar kan ge
plaatst worden bij J. v. Dijk, 
Vic. v. Alphenlaan, Boxtel. 

Te koop: stoofperen voor een -
zachte prijs. C. J. v. d. Meij
den, Tongeren 77, Boxtel_ 



�oningruil. Heb grote woning in centrum van Boxtel, wil deze ruilen voor kleine met achterom, liefst met werkplaats_ Geen woningbouw. Brieven onder nr. 77 Molenstraat 19. Te koop wegens aanschaffen van gasfornuis: een mooi wit kolenfomuis merk Küpperbusch. Stationstraat 89, Hoedenzaak_ Bellen rechts. 

'tANKER 
Kroontjes verzamelen 
is geld besparen. Bij Uw aankopen ontvangt U op a lle a rt ik;elen, ook Boter, Margarine, K aas, Suiker, enz. voor ieder 50 et. die U besteedt 

een "Kroontje'' zegel Te koop: 50 s.tuks krielkippen Spaarboekjes kunt U in deen sierduiven. winkel gratis bekomen. Eindhovenseweg 35. Te koop: N.L.-biggen, w.o. gemerkte voor stamboek_ L. v. Esch, Tongersestraat 32.
N u  komt de tijd voor 

Bruine bonen, 
Erwten, 
Spliterwten, enz. Te koop: een zwarte en twee donkerblauwe damesmantels. volop voorradig. Steeds voorradig in: 

90, 120 en 130 cm breed Adres bevragen Molenstr. 19. Steeds verse eieren vanaf 12 et. Te koop. Bij H. Voets, Hal 14 een t'oom G.Y.-biggen, waaronder verschillende gemerkt voor Stamboek. Moeder 2x bekroond met eerste prijs in '49. V. kampioen fokdag te Boxtel. Te koop: een Kabinet en een aanrecht_ Breukelsestraat 44_ 
Te koop: een handwagen zo goed als nieuw. Zandvliet 8. Te koop: haardkachel_ Tongersestràa t 10. 
Te koop bij M. Welvaarts, Koestraat C 62, Liempde, een paardenhaam. Mt. 64 zo goed als nieuw. Te koop: Een behoorlijke kinderwagen, een prima wandelwagentje, een zwart colbert met fantasiebroek, in prima staat, maat 46. Bevragen Molenstraat 19. 
Mej. Margriet van Oerle houdt als 

Logopaediste 
(spraaklerares) 

voor spraak• en stemver
t..etering haar spreekuur op 

Woensdag en Vrijdag van 1 31/2 tot 141/2 uur 
Molenstraat 61 Tel. 257 
Net Dienstmeisje 

gevraagd 
voor dag en nacht. 

WITTEVEEN Woninginrichting R echte.rstraat 22 - Boxtel 
GEVRAAGD: 

een net Dagmeisje 
Brieven onder nummer 195 Molenstraat 19. 
Te koop 

5 arbeiders-
woningen 
met tuin .. T e  bevragen bureau van dit blad Molenstraat 19. 

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL zal te Esch in café G. van Schijndel, voor de Fam. van Exsel, op Dinsdag 25 October 
1949 nam. 5 uur 

Publiek Verkopen Het huis_ met erf, tuin, boomgaard en bouwland te Esch A 56, kadaster sectie B nrs. 
538, 539 en 782 samen groot 
36.50 aren, verhuurd aan J. v. d. Ven voor f 5,50 per week.Ingezet op f 5600, - . Huur voor koper vanaf Iedag der week volgend op debetaling der koopsom.Betaling koopsom uiterlijk 25Januari 1950.

Accountantskantoor 
H. CuppenBijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 3::1 Telefoon 51:l Inrichten, controleren en . bijhouden v. admi,ni1tratic1 Bebandellng van Belastlngzaku 

-
-�=.:-· � 

.MUI010f PERZEGT; 
.. WOR&ABV\&ESTr! 

l;h1arci.m kocipt ze el wat 
_ lfOOr mlJ11 verzorging 

nodig is, bij: 

Drogisterij "De Molen" 
�ECH.lERSTRAAT 37 

Verhuur van Bab.yschalen 
à 1 1.50 pe\' maand, 

Prima Kaas aan lage prijzen. Alleenverkoop voor Boxtel 

C. de Jong•v. Kempen Fa, A, P. v. d, Boomen-Resink 
v. Hornstraat 12. Stationstraat 43 - Boxtel 

WERKT U BUITEN 
BOXTEL? 

NU DE WINTERTIJD A ANBREE KT KUNT U PRETTIG I N  B OXT E L  BLIJVEN WERKEN 
WIJ VRAGEN 

NETTE MEISJES 
-V O OR ONZE AFD. P L A K KERIJ 

N.V. BOG AERTS CARTONNAGEFABRIEKEN
AA N M E L D E N D A  G E LIJ K S 

'N MODERNE 
SMAAKVOLLE VERSIJ:RING 

vindt U op het dressoir van 
de a.s. Zaterdag geëtaleerde 

Engelse Huiskamer 
DRESSOIR 
UITSCHUIFTAFEL 
2 FAUTEUILS 
4 STOELEN 

COMPLEET 737.50

F. J. Witteveen 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Woningin�ichting, Boxtel 

Sq,tpliide 
Sigaren• en Sigarettenmagazijn 
Stationstraat 60 Tel. 475 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

1 EERSTE KLAS MERKEN SORTERING 
* VAKKUNDIGE VERZORGING

Speciale aanbiedingen in: 

TRICOTAGE 

KINDERDIRECTOIRS, alle soorten 
1,85 1,65 1,25 KINDERHEMDEN, prima kwaliteit 
2,25 1,45 1,25 CHARMEUSE ONDERJURKEN diverse kleuren en modellen, vanaf 4,25JONGENS EN HEREN ♦ SPORTBROEKEN, prima interlock ♦
2,70 2,45 1,95 LANGE HERENPANTALONS 3,95 JAEGER HERENPANTALONS 4,53 LANGE GEMOL TONNEERDE HERENPANTALON, zware warme kwaliteit 7 .00 

GEMOLTONNEERDE BORST, ROK met lange mouwen· 8,16 HEMDEN met korte mouw 3,28 WOLLEN JAEGER HEMDEN, met korte iµouw 7, 7 8 

Voo� al uw tricotage naar 

� cll!P.v.d.8oomm.l:- -
�TATIC>t15TDAAT43 
�*5'-,) 

BOXTEL 

ZO JUIST VERSCHENEN 
en in onze boekhandel verkrijgbaar: 

,,Luistert naar Hem" 
Prentenboek bij de Eerste Catechismus 
't Mooiste boek dat voor kleine kin
deren werd gemaakt. 
Prijs gebonden f 3,75; tekstboekje f 0,60 

Een communie-cadeautje bij· uitnemendheid!! 

Ook ontvingen we: 

,,'t Grote vertelboek voor het 
Katholieke Gezin" 

Prachtige uitgave. - Prijs geb. f 7,90. 

BESTEL NU REEDS EEN EXEMPLAAR 
VOOR ST. NICOLAAS. 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT 28 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel Telefoon 450 
Daar koopt U uitsluitend 

VIRGINIA-Sigaretten en 
Grote sortering fijne droge Sigaren 
TABAKSPIJPEN ook export van 40, 50 en 60 et. 
r-------,

Onze 

: Kleinvak-afdeling : 
is thans geheel gemoderniseerd 

1 naar de eisen des tijds. 1 

1
Het kopen nu van Uw dage• 

1lijkse benodigdheden bij ons is 
hierdoor vergemakkelijkt en .... 

1
"de verzuchting" bij thuiskomst 

1 van och, nu heb ik dat en dat 
nog vergeten, practisch geheel 

1 uitgesloten. 1 

,-----, :l J. Witteueen' s 

1 'lllanafactucen � Ccmf,ectiekáci/1 1 
1 RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL I 

._ _______ _. 

Me, de eerste �. Communie 
een mooie foto van 

Atelier VAN EL T-EN 

� 
Wie verse Vis gebak�en wil eten 
Moet Dirk Vos met vergeten 
Stationstraat 44 Te_l. 527 

.. ------1111!111•---·

1 Zo juist ontvangen ! ! 1 

: Delana-blouses : 
1 Leeftijd 6-12 jaar. 1 

: 1 F. J, Witteveen's r::;::i : 
1 Rechterstraat 18 Bo�tel 1 
.. __________ .. 

N.V. ORGANON

TE BOXTEL 

vraagt enkele 

• Schoonmaaksters
voor de middag- en avonduren. 

Aanmelden is mogelijk dagelijks 
tussen 9 uur en 18 uur aan de 
fabriek Lennisheuvel 118. 

DEVALUATIE! 
Bij ons koopt U nog 

Stofzuiger 
tegen de OUDE P R IJS. 

Wij leveren U uitsluitend de BE T E R E  B E T R O U W B A R E merken als : 
Hoover - Goblin - Erres 
Electrolux - Ritsema - Waldorp 
Ruton - Hollandelectro enz. K E US U I T  D IVE RSE MOD E LLE N 

VAN BOXTEL N.V.
Bosscheweg 17 Telefoon 

B O X T E L. 

' / 

-...,Il, t 1 \ 

� \·auw: 
n�r.½'3\)� 

'30 \l'a 
ede rs Voelt u zich moe en mat? Durft u 

OQ 
de deur niet uitgaan, omdat U kucht 
en hoest? Luister naar wat ik U zeg: 
U hebt een tekort aan de nood
zakelijke vitaminen, terwijl de zomerse 
zon U die niet meer kan geven. 
Neem daarom LOVITRAN, Twee lepels 
per dag: 's morgens voor het ontbijt 
en 's avonds voor het naar bed gaan. 
Uw volle gelaatskleur komt weer 

terug: na een paar 
dagen voelt U zich 
weer fit, sterk en 
g·ezond. 

alllll.ran 
LOVITR AN is de allerbeste Noorse levertraan, gei1kt 
door het R,jks,nstituut voor de Volksgezondhe,d te Utrecht 
Op elke /les ,s door d,t lnst,tuut het R11kszegel aan
gebrdcht, dat het A- en D-v,tamrnegehalte gaumdeert 

N.V. HANDELSVER. A. J. TEN DOESSCHATE - ZWOLLE 

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

Er 
• 

doublee lS weer -

en het is weer best I 
Doublee colliers met hanger 

Doublee horlogebanden 
Doublee armbanden 

Doublee oorbellen 
Doublee kruisjes 

Doublee broches 
Doublee ringen 

Onze étalages tonen U een eerste klas: 
collectie buitenlands doublee. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Bo55cheweg /0, 

• 

1 1 

1 

_______ T_•· ~' ==============' 

= 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN OMGEVI NG 

100 Jaar St. Vincentius�werk GOUDEN JUBILEUM 
VAN BROEDER GEORGES W.P. Christus Koning 

In het gezinsleven herdenkt men zijn 
koperen bruiloft bescheiden; zijn zilve
ren bruiloft meer uitbundig; zijn gouden 
bruiloft met eerbied en als de diamanten 
bruiloft soms ooit aan de beurt komt, 
met veel ontzag. 
In het maatschappelijk leven staat men 
stil bij 25, 40 en 50 jarig jubilea. Men 
spreekt dan van zoveel jaren "trouwe 
dienst". Men geeft een gesloten couvert. 
Men krijgt ooit een lintje! 
En waarom ook niet Zo is het leven en 
zo is het goed omdat het zo nu een
maal hoort. 
Zo nu en dan moeten de bloempjes eens 
buiten gezet worden! 
Nu heeft Boxtel een 100-jarige in zijn 
midden. En dat is geen dagelijks gebeu
ren. En deze 100-jarige is ondanks zijn 
jaren nog jong! 
Die honderdjarige is de St. Vincentius
vereniging. 
De St. Vincentiusvereniging treedt nu 
eens naar buiten en zij wil iedereen in 
Boxtel graag de gelegenheid geven haar 
te komen feliciteren. En dit wel op een 
geheel ongedwongen wijze. Zelfs op een 
amusante manier. Dus nu zonder hoge 
hoed, waarvan men toch maar hoofdpijn 
krijgt, zonder "gekleed pak", waarin 
men zich tenslotte toch maar onwennig 
gevoelt; zo zonder enige uiterlijkheid. 
De St. Vincentiusvereniging houdt niet 
van veel omhaal, noch van kale deftig
heid. 
100 jaar lang deed zij in Boxtel stil haar 
werk. Thans echter wil zij gefeliciteerd 
worden. En, zoals gezegd, op een amu
sante wijze. 
De St. Vincentiusvereniging wendde zich 
tot de plaatselijke verenigingen te Box
tel eQ deze verenigingen stelden zich 
graag beschikbaar om zich twee achter
eenvolgende avonden in te spannen om 
de kas van de St. Vincentiusvereniging 
te spekken. 
Want laten wij heel eerlijk zijn. Daar 
gaat het ten slotte om. De kas is zowat 
leeg. En dat is niets erg. De Vereniging 
kent nooit een dikke portemonnaie. 
Dat is haar doel ook niet. Zij pot niet, 
maar zij geeft uit. Dat is haar doel. En 
omdat _zij steeds uitgeeft is de pot leeg, 
wat heel natuurlijk is en waarvoor :i;ij 
zich niet schaamt. 
De plaatselijke verenigingen nu zullen 
hun beste krachten voor niets geven. om 
de kas wat te spekken en daarvoor past 
hier een woord van erkentelijkheid en 
warme dank. 
Op geen enkele vereniging werd tever
geefs een beroep gedaan. 
De verenigingen geven eigen gekozen 
nummers. Wat die inhouden is te zien 
en te horen op Vrijdag en Zaterdag van 
deze week, in de tent die nabij Café van 
Berkel in de Stationstraat staat. 
De St. Vincentiusvereniging vraagt een 
entreeprijs van f 1,- voor de Vrijdag
avond en f 0,50 voor de Zaterdagavond. 
Beide avonden brengen hetzelfde ver
maak om half 8 's avonds. 
Meerdere aardige prijzen, waaronder 
enkele zeer prachtige en waardevolle, 
die de St. Vincentiusvereniging voor 
niets kreeg en waarvoor hierbij dank 
wordt gebracht, worden verloot. En de 
loterij zal niet duur zijn. Veel kleintjes 
maken ook hier een groot. 
Nu hoor ik zeggen: ja maar de St. Vin
centiusvereniging brengt de gift lang 
niet altijd op de juiste plaats. Best moge
lijk dat zij er ooit naast grijpt. Maar 
wie doet dat niet in zijn leven? Meestal 
echter schiet de St. Vin·centiusvereniging 
wel roos. 
Er zijn tal van gevallen waar St. Vin
centius komt zonder dat iemand dat 
merkt. En dat .is het ware! Da's roos! 
Want niemand behoeft zijn neus te 
drogen over de noden van de weduwe, 
die met haar gezin tobt. 
Niemand hoeft te weten hoe haveloos 
de kinderen er uit zouden zien als de 
St. Vincentius hier en daar niet in stilte 
kwam. • • . 
Niemand heeft er mede te maken, als de 
ouders zitten te tobben, omdat er maar 
één inkomen is en de kinderen zo uit de 
kluiten groeien! 
Of kan een jongen of meisje het helpen 
als vader of moeder zich misdragen? 
Kan de jongen of het meisje het helpen 
dat de vader of de moeder zich zo ern
stig misdragen, dat zij van de ouderlijke 
macht moeten worden ontheven of
ontzet? -
De St. Vincentiusvereniging werkt ook 
op het terrein van het liefdewerk der 
Kinderbescherming. En dat werk is groot 
en groots en ondankbaar. 
Het arbeidsveld van de St. Vincentius
vereniging is van een omvang als slechts 
de ingewijden weten. Het werk is wei
nig benijdenswaardig en eist veel geduld, 
opoffering en toewijding. 
Met de Priester is de St. Vincentiusver
eniging de helpster in de nood, de raad
geefster, de opbeurster ! 
Zo staat de St. Vincentiusvereniging 
met beide benen in het volle, hàrde 
leven. 
En als de Vincentiaan dan al eens beet
genomen wordt...... wel dan neemt hij 
dat zonder morren op de koop toe. 
Welaan dan, om dit alles Vrijdag of 
Zaterdag van- deze week naar de tent 
.van de St. Vincentiusvereniging in de 

Stationstraat.. Voor de entreeprijs be
hoeft het niet gelaten te worden. Men 
koopt vóór de tent een kaartje in plaats 
van vóór de bioscoop en men geniet van 
wat de Boxtelse verenigingen zelf te 
bieden hebben voor hetzelfde geld! 
Dan feliciteert men de St. Vincentius 
en steunt_ men een goede zaak die hon
derd jaar bestaat en die de komende 
honderd jaar weer welgeinoed tegemoet 
treedt. De stille armen van Boxtel tot 
steun! 
Welaan dus: op Vrijdag of Zaterdag ..... 
aantreden! 
Het gaat om Uw eigen mede-inwoners. 
Weest blij hier iets te mogen geven, en 
bidt 0. L. Heer nooit te behoeven te 
ontvangen! 
Tot Vrijdag of Zaterdagavond half 8 
dus. 
Bij voorbaat welkom en veel plezier! 

Plaatselijk Nieuws 
UNO PROTEST ACTIE. 
In de St. Petrusparochie zullen de meis
jes van de Katholieke Actie handteke
ningen gaan verzamelen ter bekrachti
ging van het protest tegen de kerkver
volgingen in Oost-Europa. 
Dit protest, dat doorgezonden zal wor
den naar de UNO, is in Nederland uit
gegroeid tot een actie, waaraan reeds 
750 parochies hebben meegedaan en · 
waarvoor reeds 600.000 handtekeningen 
worden ingezameld. 
Voor de parochianen van St. Petrus moge 
dit een aansporing. zijn om eens een 
extra beurt te maken en dus allen. zon
der uitzondering, de lijsten te tekenen, 
waarmee de 6dames de komende dagen 
zullen rondkomen. 

SPELDJESDAG VOOR DE 
NED. KATH. VROUWENBEWEGING. 

Met goedkeuring van het Nederlands 
Episcopaat zal de Ned. Katholieke Vrou
wenbeweging dit jaar op Christus Ko
ning Zondag (30 October) aan de ker
ken het Christus Koning speldje ver
kopen. 
Het doel van deze actie is, het versprei
den van een eenvoudig, maar waardig 
katholiek kenteken, terwijl de opbrengst 
ten bate van de Katholieke Vrouwen
organisaties ter plaatse komt, zoals Boe
rinnenbond en Kath. Arb. Vrouwen
organisatie. �eeds vroeger bestond deze 
actie in de bisdommen Haarlem en 
Utrecht. 
Dit jaar zal ze in geheel Nederland wor
den ingezet, dus in alle bisdommen, en 
alle plaatsen. 
De ZeerEerw. Pater H. de Greeve zal in 
het lichtbaken van Zaterdag 29 October 
over deze actie spreken. 

BOXTELS GEMENGD KOOR. 

Boxtels Gemengd Koor is , voornemens 
in het voorjaar van 1950 een gedeelte 
van het Oratorium "Die Jahreszeiten" 
uit te voeren. 
Hiervoor roepen wij de medewerking in 
van alle dames en heren die hiervoor • 
ambitie hebben en min of meer gerouti
neerd zijn in het partij-lezen. 
Wij zijn er van overtuigd, dat mét ver
eende krachten zulks mogelijk is en ho
pen op veler medewerking. 
De bedoeling is te beginnen half 
November - éénmaal per week te repe
teren. Voorlopig: 's Maandags voor He
ren en Dinsdags voor Dames; daarna: 
's Maandagsavonds: gemengd. 
Voor het solistische gedeelte worden 
goede solisten aangezocht. 
Men kan zich opgeven bij de secretaris 
van B.G.K., dhr. H. v. d. Kruijs, Deken 
de Wijsstraat 14, of bij de directeur, dhr 
C. Suys, Dufourstraat 2 - eventueel
door gebruikmaking van ·de advertentie
in dit blad. 
R.K. BOERINNENBOND. 

Zoals op de bijeenkomst bij gelegenheid 
van de Moederdagviering afgesproken, 
zullen onze leden, alvorens een Bed
dencursus te Boxtel te beginnen, zich op 
de hoogte stellen· van de resultaten van 
elders reeds gegeven cursussen. 
Daartoe zullen belangstellenden Vrijdag 
28 October gezamenlijk de tentoonstel
ling gaan bezoeken te Haaren. De ope
ning hiervan heeft plaats om 7 uur 
's avonds. 
Deelneemsters worden verzocht 's avonds 
om half 7 aanwezig te zijn aan de Boter
fabriek, vanwaar per fiets wordt ver
trokken. 
Allen die zich voor de Beddencursus in
teresseren worden verzocht zich binnen 
een week als deelneemster op te geven 
bij het bestuur. 

VOGEL TENTOONSTELLING. 

Van Zaterdag 29 October tot en met 
Dinsdag 1 November zal door de Ver. 
"Vogelvreugd" in het café van de heer 
H. van Rooy, Baroniestraat alhier, een
grote vogeltentoonstelling worden ge
houden, welke ongetwijfeld de belang
stelling zal hebben van -alle . Boxtelse 
vogelliefhebb;rs, 

Het gouden jubileum van Broeder Geor
ges W.P. zal plaats hebben op 1 Novem
ber, feestdag van Alle Heiligen. Tot in
tentie van de gouden jubilaris zal te 10 
uur in de kapel van Sint Charles te Esch 
een plechtige hoogmis worden opgedra
gen. Van 11.30 tot 12.30 uur bestaat er 
gelegenheid de feesteling op de Procure, 
Burgakker 17, alhier, geluk te wensen. 
Daarna zal de verdere viering in beslo
ten kring worden yo.ortgezet. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 

Opgehaald op 't bevrijdingsfeest van de 
buurtbewoners op Hal voor ·het Katho
liek Thuisfront f 25,50. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 18 tot en met 24 October 1949.
GEBOREN: Johannes A, M. P. zoon 
van P.- W. Bax en J. Verhoef - Lam
bertus Johannes zoon van H. M. v. 
Esch en M. A. Tinnebroek - Martina 
A. L. dochter van A. Kastelijn en C. J.
C. Appeldoorn - Wilhelmina M. doch
ter van N. Voets en P. v. d. Sloot -
Franciscus H. A. zoon van Fr. v. Ierse! 
en C. Th. v. d. Biggelaar - Cornelia J.
M. dochter van A. Kas:elijn en C. M. v. 
Liempd - Birgitta G. dochter, en Roe
land J. zoon van A. J. v. Groeningen
en J. A. G. M. van Nijnatten.
ONDERTROUWD: Henricus C. van 
Eijk en Joanna L. Fr. M. de Visser. 
GEHUWD: Cornelis A. P. Robben en 
Cornelia van Tillaard Antonius G. 
Schellekens en Johanna A. Timmermans. 
- Cornelis A. Timmermans en Gijsber
ta W. Schellekens. 
OVERLEDEN: Cornelis Pijnenburg, oud 
79 jaren. 

GEMONDE 
KATHOLIEK THUISFRONT. 

Op het 25-jarig huwelijksfeest van J, v. 
Dinther werd f 35,62 opgehaald voor de 
Jongens in Indië. 
R. K. J B. 
De leden worden heden, Vrijdagavond, 
ter vergadering verwacht, die gehouden 

• wordt in de zaal Verbruggen.

LIEMPDE 

KATHOLIEK THUISFRONT. 

De door mej. Cisca van der Pasch bij 
gelegenheid van het Zilveren Huwelijks
feest van Th. Thomassen-van Rozendaal 
gehouden collecte, bracht de mooie som 
op van f 20,75. 
Alle milde gevers hartelijk dank. 

In verband met de feestdag van Aller

heiligen op Dinsdag 1 November, dient

de copie volgende week reeds Maandag· 

avond ingezonden te worden. 
H.H. Adverteerders wordt eveneens ver

zocht met deze feestdag rekening te 
houden. 

Eeuwen is het geleden dat het dom'.vc.n
nis over Christus duo,· het ,c,lic<lige San
hedrin, in vergadering bijet:n, wed uit
gesproken. Het 1s vc•ur ons rnisschio; on
begrijpelijk, dat Christus t!oor zijn �igen 
volk is verstoten geworden. Maar hoe 
kon het ar.rlers? De Joden, door de 
overmachti�e heersc!uppij van het Ro
meinse Imperium bezet en onderworpen, 
waren grotendeels materialist geworden. 
Zeker, ze kenden de profetieën over de 
ster, die op zou gaan uit Jacob. Ze 
hadden gelezen, dat zelfs de wijzen uit 
het Oosten zouden . komen, om de 
nieuwgeboren Koning van de Joden te 
aanbidden, maar tegelijkertijd wilden ze 
loskomen van de zware druk van de be
zetter en met het verlangen naar de Ver
losser leefde tegelijkertijd in iedere 
Jood het heimwee naar het bloeitijdperk 
onder hun koningen, David en Salomon, 
waarvan alleen het machtige tempelge
bouw te Jerusalem nog dagelijks ge
tuigde. 
Wat ze verlangden was: welvarendheid 
en rijkdom. En dit was de reden, waar
om zij de Messias, toen Hij werkelijk 
tot hen kwam, niet wilden erkennen. Hij 
sprak van armoe, van onthechting, van 
verachting bij de mensen. 
En in hun verblindheid hebben ze Hem 
verstoten, omdat Hij hun aardse ver
wachtingen niet vervulde. En zelfs, 
wanneer Hij voor Pilatus getuigt, dat 
Zijn Rijk niet is van deze wereld, m.a.w. 
dat hij veel meer brengt, dan een aardse 
vorst maar brengen kan, klinkt als enig 
antwoord voor Zijn oneindige -weldaden 
het Kruisig Hem door de lucht. En als 
een misdadiger wordt Hij uitgebannen 
uit de volksgemeenschap en aan het 
Kruis geslagen. 
Eeuwen is het geleden en...... de ge
schiedenis herhaalt zich. We vieren 
Christus Koningfeest. De tijd waarin 
we leven is niet veel beter dan de bezet
tingstijd. Dagelijks lezen we van nieuwe 
prijsverhogingen, zelfs voor de meest 
noodzakelijke dingen. De klauwen van 
het oorlogsmonster hangen dreigend bo
ven ons en we klagen en zuchten en 
verlangen naar...... als het mogelijk 
was ...... een betere tijd. 
Dwaze mensen, bent ook gij in al die 
oorlogsjaren niet verblind geworden door 
uw verlangen naar een bevrijding, die 
ge u wel wat te materialistisch hebt 
voorgesteld en die daarom alleen voor u 
op een ontgoocheling is uitgelopen? 
Hebt ge u in de eerste na-oorlogse 
periode niet te goed gedaan aan stoffe
lijke zaken en behoeften geschapen, 
waarvan ge nu bijna 'niet meer terug 
kunt komen? God, Dien we vreesden in 
oorlogstijd, zijn we weer ontdanst met 
de bevrijdingslegers. 
We vieren Christus Koning! Zou de 
Messias vandaag bij Zijn zending kan, 
van slagen hebben. Hebt gij zelf al eens 
de moed gehad, uw klagende medemens 
te overtuigen van de harde noodzake
lijkheid van de christelijke versterving. 
Zelfs het valse paradijs, dat onze verre 
Oos:erburen ons willen voorspiegelen, 
heeft nog meer kans van slagen dan het 
Kruis van Christus. 
Dat is inderdaad het teken· van onze 

De O Il tin oeti ng Een oud Aller�ielenverhaal )

Het Allerzielenlof was uit. De pastoor 
had zijn mensen de zegen met het Aller
heiligste gegeven, het koor had nog een 
stemmig lied 0ezongen en toen, onder
wijl de laatste orgeltonen verstierven, 
schuifelden de gelovigen de kerk uit. 
Een vrouwtje bleef nog wat nabidden, 
alleen met de gewijde stilte, geborgen 
in de schaduw van de grote eiken preek
stoel en kleintjes weggedoken in hare 
gebreide omslagdoek. De mensen ken
den haar wel. Arme goeie sloor. D'r 
hele leven had ze simpelweg iedere dag, 
die de goeie God gegeven had, gewerkt 
in het huishouden van de oude me
vrouw, Alle kinderen zag ze er geboren 
worden en ze had er mee gemoederd, 
alsof 't d'r bloedeigen kinderen waren. 
Ze was ook zo eigen geworden aan de 
familie. Ze had er het gelukkige zo goed 
als de zwarigheden meegemaakt. En toen 
mijnheer was gestorven, bleef zij een 
troostend gezelschap voor de oude me
vrouw, wier kinderen allemaal getrouwd 
waren. 
En nu was de harde slag voor haar ge
komen. Mevrouw was gestorven en zij 
- getrouwe - bleef alleen in het huis,
waar zij zovele jaren deel had gehad in
lief en leed van de familie.
De eerste dagen had zij in het stille
huis haar verdriet uitgeschreid om het
verlies van die goeie mevrouw, maar nu 
stond zij met een ander leed, een leed
schrijnend wegens de koelheid, waarmee 
het over haar was gekomen. 
De getrouwde kinderen hadden haar
medegedeeld, dat zij, nu haar diensten
niet meer nodig waren, zou moeten om
zien naar een andere betrekking.
Geen van hen had ook maar enig teken
van genegenheid getoond, niet het min
ste blijk van dankbaarheid gegeven voor
haar liefderijke zorg aan hen besteed.

Dat had het goeie mens zwaar getroffen 
en ze zou het sommetje geld dat hun 
ouders aan haar vermaakt hadden, graag 
hebben geruild voor enige warme be-
langstelling. 
Zij zocht nu haar troost maar bij Onze 
Lieve Heer en Zijn Moeder Maria. 
Het bidden had ze nooit vergeten, in 
de grootste drukte van het huishouden 
nog niet. De gang naar de kerk, 's avonds 
als het Lof was in Mei- of Rozenkrans
maand, was voor haar een uitgaans
avond. En meer dan ooit vond zij nu 
troost in haar rozenhoedje, dat zij zo 
innig kon bidden voor de gelovige 
zielen. 
Ja die gelovige zielen had ze alzeleven 
een warm hart toegedragen. Hoeveel 
weesgegroetjes ze daar al niet als los
prijs voor naar de hemel gestuurd had ... 
Maar vanavond waren haar gedachte 
niet bij het gebed; zij voelde zich ook 
zo vreemd, zo moe. Neen, ze moest 
maar liever naar huis gaan. Maar eerst 
nog gauw een tientje voor haar me
vrouw, omdat het Allerzielen was ... 
dan... ,,Dat de zielen der overledenen 
gelovigen door de barmhartigheid Gods 
in vrede rusten, amen". 
Moeilijk s:ond ze op. Buiten wachtte 
haar de kilheid van de miezerige regen 
en de koude najaarswind. Dat was haar 
gezelschap. Arme ziel! Vergrijsd met de 
vele, lange jaren van dienende liefde, 
stond ze nu alleen, verlaten door ieder
een. Ze ging de donkere straat in, met 
haar moeilijkheden, met haar zorgen, 
met de onzekerheid over/ de dag van 
morgen, met ... ,,Goedenavond" ... ,,Goe
denavond" ... 
Ze schrok op uit haar gepeins en mom
pelde verward hare "goeienavond" terug 
tot de dame, die daar onder de straat
lantaarn voor haar stond en met warme, 

tijd, dat probeert de mensen te verblin
den door de drang n,aar aards en vergan
kelijk geluk, om dan, als dit geslaagd is, 
de Christus uit de samenleving te ver
bannen en aan het Kruis te slaa'n. 
We vieren Christus Koning. Wil dat 
Koningsfeest slagen, dan eerst de hand 
in eigen boezem voor het te laat is. 
De Koningskwestie van Christus is ac
tueel op de dag van vandaa&, Wat dat 
zeggen wil? Luistert naar Christus 
woord: ,,Niemand kan twee Heren die, 
nen". Het is nu eenmaal onmogelijk, dat 
we tegelijkertijd voor 100 procent twee 
tegenstrijdige levensbeschouwingen aan
hangen. En wij, mensen van de 20e 
eeuw willen een compromis met God en 
de wereld. Ui:gesloten ! ,,Wie niet voor 
mij is, is tegen Mij." Daarom, op het 
feest van Zijn Koningschap aan u de 
keuze: Of de partij van Christus of die 
van de Wereld, En geen tussenweg. Het 
zou het beste geneesmiddel zijn voor 
alle onverschilligheid en laksheid, die er 
vandaag in onze kringen heerst. 

Algemeen Nieuws 
HEILIG JAAR VREDES-KALENDER. 

Het Buitengewoon Lager Onderwijs met 
zijn schitterende resultaten tijdens de 
schoolperiode, miste tot voor korte tijd 
een goede Nazorg. 
Het aantal mislukkingen hield een aan
w'',:ing in om voor de geesteWk minder 
valide oud-leerlingen van de B.O.-school 
de m<'~�liikheid te schen..,en zich te doen 
bijstaan, ongeacht . waar zij zouden ko
men wonen. 
Onder de vasthoudende leiding van h�t 
Bestuur van de Bond ter bevordering 
van het R.K, Buitengewoon LaP-er On
derwijs is gestaag gewerkt om tot een 
sterke katholieke Nazorg te komen. 
In 1946 zijn de richtlijnen ervoor door 
het Hoogwaardig Episcopaat goedge
keurd. Door gebrek aan financiële steun 
kon de Nazorg evenwel maar zeer on
voldoende functionneren. Thans is door 
het bestuur rijkssubsidie aanP-evraagd. 
Daar evenwel het aantal B.O.-scholen 
der katholieken groot is en reeds 0� een 
25-tal plaatsen R.K, Nazorgcommissies
gevesti�d zijn, is aanvulling der finan
ciën noodzakelijk. 
Om deze te verwerven geeft de Cu"er
tinostichting nu een fraaie kalender uit, 
en hoopt zij met de verkoop daarvan 
aan het nodige geld te komen. 
Binnenkort wordt de kalender aange
boden en wie het werk van naastenliefde 
wilden steunen, doen met de aankoop 
een goed werk. 

DE KINDERZEGELS 1949.
De Kinderzegels 1949 zullen worden uit
gegeven van 14 November tot en met 31 
December a.s. en zijn geldig tot en met 
31 December 1950. 
In de uitbeelding zijn niet alleen de 
jaargetijden symbolisch weergegeven, · 
doch ook hun wenteling om het wissel
punt der jaren. 
Zomer (rood) 
Herfst (goudbruin) 
Nieuwjaarszegel (blauw) 
Winter (grijs) 
Lente (groen) 

5 et. 

2 et. 
20 et 

10 et. 
-6 et. 

+ 3 et. 
+ 3 et. 

+ 7 et. 
+ 5 et. 
+ 4 et. 

belangstellende stem vroeg: ,,Zoekt U 
niet een dienst?" Ze moest toen ja ge
zegd hebben, want ze hoorde even later 
weer: Dan moet U daar en daar eens 
gaan vragen, ik geloof dat die mensen 
een gedienstige van Uw leeftijd wel zou
den kunnen gebruiken." Toen groette 
ze vriendelijk en liep weer door, ver
baasd nagestaard door het vrouwke, dat 
van pure alteratie vergeten had nog 
meer bijzonderheden te vragen, ook ver
geten had de dame te bedanken. ,,Ze 
zou wel gedacht hebben ... " 
's Anderendaags was haar eerste werk 
het adres, dat haar gewezen was, op te 
gaan zoeken. Bescheiden, haast schuch
ter, vertelde ze gehoord te hebben, dat 
mevrouw een dienstbode zocht. Ja, me
vrouw zocht een dienstbode, maar hoe 
wist ze dat toch in 's hemelsnaam. 
Toen kwam het gehele verhaal los. Hoe 
ze altijd gediend had bij die goeie me
vrouw, die nou dood was, hoe ze op 
straat was komen staan, hoe ze daar 
over gepiekerd had, hoe die dame haar 
toen gezegd had ... ,,Welke dame?" ,,Ja, 
maar dat is toch onmogelijk, ik ben hier 
gisteren pas komen wonen en niemand 
kent me hier." Plotseling wees de be
zoekster verrast naar een foto aan de 
m_uur: ,,Dat was ze, ja, die heeft me 
hierheen gestuurd. Och hemel, die zelf
de grijze haren en die ogen en ... en ... 
dat vriendelijke ... " 
,Ja maar dat is mijn moeder ... , die is 
al drie jaar geleden gestorven." 
Maar zij was het toch, dat weet ik. .. 
ik ... ja, dan zal ik me wel vergist heb
ben" zei ze toen vlug om mevrouw de 
herinnering te besparen... ,,er zijn ook 
zoveel dezelfde gezichten". 

's Avonds bad ze in het huis van haar 
nieuwe mevrouw nog eens een extra 
rozenhoedje voor de gelovige zielen in 
het vagevuur, want zij kon zich toch 
niet vergist hebben. 

.. 
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* Vroege) wel, toen hielden we nog van
die leuke benamingen. Nu niet meer. 't 
Durpse is er bij ons. ook schoon af. Zeg 
nu zelf 'ns, hoe klinkt nu nog de be
naming "Moppenmarkt" tegenover de 
nieuwe straatnamen als Baroniestraat, 
Ridder van Cuykstraat, Jan v. Brabant
straat, Clarissenstraat, enz. Als de Os
senpad nog ossepad was, allez dan ook 
nog maar "Moopenmèrt". Nu moet op 
deze dissonant .echter maar eens gewe
zen worden en moet Boxtel haar steedse
allu1;es ook maar eens op dit "probleem" 
botvieren. * Ondertussen nemen . wij 
dan nog even de bedelstaf ter hand: 
Vanavond, Vrijdag 28 en morgenavond 
Zaterdag 29 October roeren de Boxtelse 
harmonieën de grote trom, zingen de 
koren de schoonste aria's en voeren de 
mensen van 't. toneel de verrukkelijkste 
sotternieën ten tonele; allemaal voor de 
jubilerende St. Vincentiusvereniging., die 
op ieders bezoek rekent. Bij de Dames 
Van Hooff staan de prijzen voor de 
verloting uitgestald. Gaa.t dat zien, gaat· 
dat zien. * Het is bij de Boxtelse schil
·derspatroons vaste gewoonte geworden
om op de feestdag van St. Lucas gezel
lig feest te vieren. De studenten van de 
R.K. Schildersschool eerbiedigden vorige 
y.,eek die gewoonte door aan een bakker 
opdracht te geven 's avonds om 9 uur 
een exclusieve taart en een ,drietal ge
vulde Oude Bols-kruiken bij de feest
vierenden te bezorgen. De bakker 
was echter zo vrij om de aangegeven 
tijd te vergeten en een en ander pas de 
volgende morgen om 9 uur te bezorgen. 
De schilderspatroons waren toen reeds 
lang uitgefeest en besloten daarom het 
geschenk maar aan de dames te geven, 
die behulpzaam waren geweest. Deze 
vonden de geste van de studenten zo 
aardig, dat zij als tegenprestatie onmid
dellijk een hoeveelheid gebak, broodjes, 
sigaretten, sigaren en nog wat op de 
schildersschool afgaven. Terwijl de stom
verbaasde studenten en leraren aan het 
feesten· sloegen, bemerkten de dames, 
dat de taart maar een bespotell' mengsel 
van stopverf en plamuur was en dat 
twee vàn de Ouwe Bols-kruiken slechts 
water bevatten. * Dat was 't verhaal 
over een feest met een kater. Veel te 
lang eigenlijk. Laten. we maar gauw ver-

Commentaar 
We beginnen met onze kanttekeningen 
in de marge van het dagelijks leven, en 
al aanstonds ontmoeten we "Pietje", de 
tienmillioenste· Nederlander. 
Nu, dat ventje treft_ het slecht, want 
"waar veel varkens zijn is de spoeling 
dun", bovendien vraagt het zorgenkindje 
veel offers van het gehele gezin. 
Een somber geluid, niet van ons, het is 
mr. dr. Van Rhijn, secretaris-generaal 
van het ministerie. van economische za
ken, die donker ziet en spreekt. 
Natuurlijk zegt hij het stijlvoller. 

,,Nederland moet zich er wel reken
,,schap van geven, dat het belang-
11rijke offers vërgt om een zo sterk 
"stijgende bevolking te voeden, te 
,,kleden en werk te verschaffen. 

. ,,Aan . de kapitaalvorming zullen 
"daartoe bijzondere eisen worden 
"gesteld. Daar kapitaal alleen kan 
,,worden gevormd door op het ver
,,bruik te beperken, betekent dit, 
"dat de' gehele bevolking met een 
"beperkter levenspeil genoegen zal 
,,moeten nemen ·dan anders het ge-

•. ,,val zou zijn geweest." 
Begrijpen wij goed, als de bevolking niet 
zo sterk zou gestegen zijn, zouden we 
het beter (kunnen?) hebben! Vergissen 
we ons niet, dan was vijftig jaar geleden 
"de spoeling ook niet dik", toen we nog 
niet zoveel broertjes en zusjes hadden. 
Ter zake. Mr. dr. Van Rhijn zegt ver
der, dat "de toeneming op zichzelf ge
zien, een bewijs is van grote levenskracht 
en krachtige levensdurf." 0, zo! En zou 
het nu geen pas geven als mr. dr. Van 
Rhijn in Den Haag eens . een goed 
woordje deed voor de vestiging van een 
tweede Technische Hogeschool in het 
Zuiden, waar de toename het grootst is 
en bijgevolg "de grootste levenskracht 
en krachtigste levensdurf" wordt ge
toond? 
inmiddels behoeven wij ons niet zo bui
tengewoon bezorgd te maken over een 
eventueel mager menu, �ant een mens 
leeft niet van brood alleen ...... 
Houden de Nederlanders dit voor ogen, 
dan maken ze het wel met d'r groot huis
houden, misschien beter dan het "rijke" 
Zwitserland, met z'n ruim vier millioen, 
laat zeggen vier-en-een-half millioen 
inwoners. 
Daar gaan ze "kapof'. 4250 echtschei
_dingen in 1947, gemiddeld 3 personen 
per dag maakten zichzelf af, per dag 
gaf het volk twee-en-een half millioen 
uit aan snaps, 33000 boerderijen· gingen 
in tien jaar tijds .ten gronde, enz. enz. 
Omdat het daar zo goed is met al die 
rijkdom! 
Laten we op iets hogers vertrouwen stel
len, dan op menselijke berekeningen, 
daarbij het gezonde verstand gebruiken. 
Armoede is even betrekkelijk als rijk
dofT!, in het algemeen tenminste. Hoe 
anders te verklaren, dat zoveel propa
ganda gemaakt wordt voor sparen. 
Niets onredelijks, zelfs heel natouurlijk 
volgens onze begrippen. Op de wijze 
v.an sparen komt het aal'l en het doel
waarvoor moet redelijk zijn.
Zo kunnen wij ook de actie van drs. Pil
len waarderen om het doel, niet wegens 
de manier, waarop hij het zou willen na
streven. 
Wij houden niet van fondsvorming, en
zeker niet op de manier zoals de auteur 
van het idée het zich voorstelt. 
Een fonds voeden zoals die der sociale
verzekeringen, dus door afdracht van 
een zeker percentage van het loon, door 
de werkgever, lijkt ons om meer dan één 
reden fout. Een loonpercentage toch 
wordt ingecalculeerd en heeft bijgevolg 
nog marge voor berekening van han
delswinst. 

tellen, dat men deze week in de krant 
tevergeefs zoekt naar ,,'t Boxtels Kwar
tierke". Geduld tot volgende week *
Tjonge, tjonge, wat een gevaarlijk gela
veer is dat 's middags als de scholen uit
gaan en een verbluffend aantal kinderen 
per fiets zich een weg naar huis baant. 
Opletten kinderen! * Er zijn mensen, 
die go� zijn en er zijn mensen, die het 
goed hebben: Een zwerver klopte ergens 
aan en hem werd opengedaan. ,,Iets te 

• eten a.u.b.?" was zijn vraag. Toen hij
een dikke boterham kreeg, vroeg hij de 
schenkster of zij ook een hond had. Op 
haar bevestigend antwoord. kreeg de 
vrouw toen te horen: ,,Geef die zoiets
dan maar te slikken". ,,Aport Herta", zei 
de vrouw toen, maar het was al • niet 
meer nodig. Het heerschap had de 
wijste weg gekozen. * Ja, men komt 
tegenwoordig allerhand gespuis tegen. 
Zo werden op de kantoren van de Ex
portcentrale vorige week enkele schrijf
machines en nog wat waardevolle din
gen meer meegenomen. Verzoeke een en 
ander na gebruik terug te bezorgen. *
Potverdorie, wat heeft ons gemeentebe
stuur op Amor gewed, gespeculeerd, 
m'nheer! Laat ze me nu een loper aan
geschaft hebben om de lieve bruidjes 
met haar tere voetjes geruisloos naar 
binnen te loodsen. 't Is liefhebberij, in 

. een woord zalig ...... om te zoenen .... .. 
Onze burgemeester heeft er slag van .... !? 
(Zetter, je hebt de punt achter zoenen
toch niet vergeten?) * De Dommel 
heeft veel van háar roem als "snelle 
vliet" verloren, ze stroomt nog wel snel, 
maar stinkt soms. Naar daar komt ver
andering in, let op! Het moge tonnen
gelds kosten, doch het Waterschap 
springt er in. (Niet in de Dommel hoor, 
het zal wel wijzer wezen). Zuiverings
installaties zullen aangebracht moeten 
worden en dan...... neen, bovendien en 
direct, allen, die van de taluds vuilnis
belten maken, zullen bij de kraag ge
pakt worden! Of men gelijk hee(t, wie 
vuil heeft mag het niet voor andermans 
deur vegen en ook niet langs de Dom
mel storten. Denk erom, houdt er voor
taan een vlammetje in, anders...... *
De verzuchting van de week kwam dit
maal uit de mond van een vrouw, die 

. we in de zenuwslopende laatste minuten 
van een spannende voetbalwedstrijd 
hoorden zeggen: ,,Als die vent niet 
gauw fluit, besterf ik het nog!" 

Het idée van fondsaanvulling uit over
winst lijkt ons ietwat naïef, omdat wij 
overwinst, dus meer winst dan nodig of 
gewenst, uit den boze achten. Als er 
superwinsten worden gemaakt, moeten 
die verdwijnen uit het handelsleven. 
Trouwens, als ons . volk naar een lag� 
levenspeil moet, zal de concurrentie in 
deze wel een sanerende invloed hebben. 
Dat volgens het plan van drs. Pillen niet 
allen gelijkelijk zouden kunnen profite
ren van de fondsmiddelen, lijkt ons on
rechtvaardig. De gestorte bedragen moe
ten bezit zijn van hen, die ze stortten, 
en deze moeten er over kunnen beschik
ken, ongeacht of zij nog al of niet over 
een ander spaartegoed kunnen be
schikken. 
Wij gunnen drs Pillen de voldoening van 
de attentie voor zijn idee, doch zouden 
het slechts rangschikken onder ;,de leu
zen van de tijd". 

Distributie=Nieuws 
Sluiting kantoren op 1 November 1949 

(Allerheiligen). 

De Directeur van de Distributiedienst 
's Hertogenbosch maakt bekend, dat de 
kantoren en· uitreiklokalen op .Dinsdag 
1 November a.s. gesloten zullen zijn. 
In verband met bovenstaande zullen de 
volgende wijzigingen in de zitdagen e.d. 
worden aangebracht. 

Afdeling Centrale Kas/Voorlichting. 
LIEMPDE: zitting zal worden gehouden 
in plaats van op Dinsdag 1 November 
op Maandag 31 Oct. van 9.30-12 uur. 
ESCH: zitting zal worden gehouden in 
plaats van op Dinsda'g 1 November op 
Maandag 31 October van 14-16 uur. 

Afdeling Handel. 
's-HERTOGENBOSCH: de inlevering 
van distributiebescheiden door handela
ren van Dinsdag 1 November wordt ge
steld op Maandag 31 October.

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Boxtel-. Blauw Geel 2 - 1
Het begin :van deze faire, spannende, 
maar niet altijd even beste ontmoeting 
was alleszins hoopvol voor de roodwit
ters, die ondanks de straffe wind de gas
ten-verdedigers toch al dadelijk stevig 
aan de tand voelden. Enkele geva.arlijke 
schoten op het doel, tegen de deklat of 
in het zijnet, waren de resultaten van 
verschillende gevaarlijke, over de vleu
gels geleide, open aanvallen. Doordat 
BlauwGeel met een verdedigende en 
aanvallende spil opereerde en het 
Boxtelse magische vierkant ·deze laatste 
herhaaldelijk uitschakelde, zette al het 
gezwoeg der blauwgelen vooreerst nog 
weinig zoden aan de dijk en bleven de 
spaarzame aanvallen te eenvoudig l'an 
opzet om de Boxtelse verdedigers van 
hun stuk te brengen. De voorhoede van 
de thuisclub ging dat veel beter af. Daar 
sloeg een snelle aanval nogal eens een 
gat in de vijandelijke verdediging, dat 
dan slechts met de grootste krachtsin
spanning gedicht kon worden. Eénmaal 
moest men capituleren, want toen rechts
buiten Van Heesch weer eens een aan
val mocht inleiden, zond hij de bal in
eens - over alfes heen - door naar 
zijn naamgenoot op de linkervleugel, die 
het doel al dicht genoeg genaderd was 
om het leer met een beheerste kopstoot 
achter de uitgelopen Veghelse doelman . 
te plaatsen 1-0. Tot de rust bleef "Box
tel" • het beste van het spel behouden, 
doch tot doelpunten kwam men' niet 
meer. ,,Dat zou echter na de rust, met 

het windvoordeel, wel komen" was de 
algemene verwachting. En die verwach
ting bleek juist te zijn geweest, behalve 
dan dat het aan de verkeerde kant ge
beurde. Toen "Boxtel" (vooral omdat de 
binnenspelers de aanvallende spil onver
geeflijk veel met rust lieten) reeds enige 
tijd een defensieve houding aan had 
moeten nemen, onclerschepte J. Voets 
een voorzet van rechts op zo'n onfor
tuinlijke wijze, dat de bal via zijn voet 
in eigen doel caramboleerde. Het spel 
ging na dit doelpunt geruime tijd op en 
neer en de kansen wisselden met de 
regelmaat van de klok, die nog ongeveer 
10 minuten te spelen aangaf, toen v. d. 
Aker, die bij "Boxtel" de middenvoor
plaats bezette, een van die kansen be
nutte 2-1. Dit doelpunt werd door de 
roodbaadjes, die na de rust even slecht 
speelden als ze het voor de rust brillant 
gedaan hadden, • met onbeschrijfelijke 
vreugde begroet. De geestdrift keerde 
met deze goal prompt weer in de ploeg 
terug en Blauw Geel kwam dan ook ~as 
in de laatste minuten weer aan bod. In 
die laatste ogenblikken kregen de gast
heren echter ook zoveel critieke momen
ten te doorstaan, dat de gelijkmaker 
voor Blauw Geel toen wel door iedereen 
óf gevreesd, óf...... verwacht zal zijl'I 
geweest. Het zijden draadje brak echter 
niet, voordat scheidsrechter Erich (te 
laat!) het eindsignaal had gegeven. 

Wilhelmina 3 - Boxtel 2 0 - 1
De reserves mochten in de returnmatch 
tegen Wilhelmina 3 ervaren, dat 'n wed
strijd negentig volle minuten duurt, want 
pas in de laatste minuten werd het eer
ste, enige en winnende doelpunt ge
scoord. 

Het programma voor Zondag. 
Het eerste elftal heeft Zondag in de 
wedstrijd W.S.C.'-Boxtel een redelijke 
kans om haar derde overwinning in de 
wacht te slepen, wat ook gezegd . mag 
worden van de reserves, die Heusden 2 
op tegenbezoek krijgen. Het derde elftal 
trekt in Berlicum van leer tegen BMC 2. 
K. S. V. ,,O.D.C." 

O.J.C. - O.D.C. 2- t
O.D.C. 2- Schijndel 3 t - o

O.D.C. 3 - Nijnsel t 5 - o

ODC verliest onverdiend
van O.J.C.

Er heerste grote vreugde in het OJC
kamp na afloop van de wedstrijd tegen
ODC, hetgeen heel begrijpelijk is want
OJC kreeg met twee winstpunten wel 
wat' te veel van het goede. Vrouwe for
tuna lachte de OJC-ers hartelijk toe en
wees elke toenadering van ODC van de 
hand. Het was een faire wedstrijd, ge
speeld door twee elftallen die zich tot 
het uiter·ste gaven. OJC is een ploeg, die 
de tegenpartij geen ogenblik kans geeft
haar spel te ontplooien. Zij spelen
systeemloos, hard maar fair, alles wordt 
ineens genomen en .verder aan het toeval 
o_vergelateÎI. Ondanks de fraaie positie, 
die de jongens uit Rosmalen thans inne
men, zien wij in hen geen kampioens
elftal. ODC speelde een behoorlijke
wedstrijd, en alle spelers deden hun
uiterste best. Jammer, dat zo'n ongeluk
kig doelpunt de wedstrijd besliste en dat 
bovendien nog op het laatst van de wed
strijd. Wagenaars die bij een voorzet 
toen met een harde trap het terrein wou 
zuiveren, schoot ongelukkigerwijze tegen 
de linksbuiten van OJC aan en via diens 
lichaam vloog de bal in het ODC-doel. 
ODC had in de eerste helft de sterke
wind tegen, maar vertoonde toen toch 
het beste voetbal en nam ook de leiding. 
Doch even voor het verstrijken van de 
eerste drie kwartier maakte O.J.C. nog
gelijk. Hoe OJC tenslotte aan de over
winning kwam, hebben wij reeds geme
moreerd. Het tw.eede en derde elftal
gingen door met te winnen, het werd 
resp. 1 - 0 en 5 - 0. 
Voor a.s. Zondag is het program: 

ODC - Baardwijk
Vlijmse Boys 2 - ODC 2
ODC 3 - Schijndel 4 
Helvoirt 2 - ODC 4 12 uur 

Nu Baardwijk, een der grootste candi
daten voor het kampioenschap, op 
bezoek komt, staat het reeds bij voor
baat vast, dat er Zondag van een span
nende wedstrijd te genieten zal zijn. 

ATTENTIE. 

Voor het te, 2e, 3e elftal en voor de A
Junioren is er Vrijdagavond om 9 uut 
in De Ark een bijeenkomst.
Op aller aanwezigheid wordt gerekend. 

ODC-JUNIOREN. 
Het programma van deze week is: 
Zaterda"' 3 uur: ODC 11-Zwaluw 12 

ODC 12-ODC 13 
DVG 5-ODC 10 
Wilhelmina t t -ODC 8 

Zondag 12 uur: ODC 5-Concordia 5 
Zondag 1 uur: ODC 6-Wilhelmina 8 

Concordia 9-ODC 7. 

D.V.G.-NIEUWS.
Zondag l.i. was het eerste elftal vrij. 
Het tweede elftal ging naar Veghel 
om daar de strijd aan te binden tegen 
V.O.W. 1. Zij verloren deze wedstrijd
met 3-2. 
De A-junioren speelden gelijk tegen
Zwaluw A uit Vught met 2-2. 
De juinoren-B waren bij ODC te gast
Tien minuten na de rust moest er van
wege de regen gestaakt worden met een 
gelijke stand 1-1. 
A.s. Zondag is DVG I wederom vrij. 
Het tweede elftal speelt thuis tegen
Rhode 2 uit St. Oedenrode. 

HOCKEY-NIEUWS. 
Zondag 23 October speelde het eerste 
heren-elftal van M.E.P. zijn uitwedstrijd 
tegen Rapidity uit Oss. Reeds in de eer
ste helft wist de thuisclub de leiding te 
nemen uit een niet zonder fouten geno
men strafcorner. Eerst na de rust geluk
te het MEP om de gelijkmaker te sco
ren 1-1, in welke stand geen wijziging 
meer kwam. Was de leiding van de wed
strijd in betere handen geweest, dan zou 
dit het spel voor MEP belangrijk gun
stiger beïnvloed hebben. 

MEP 2 speelde eveneens uit tegen 
Oranje Zwart 3 uit Eindhoven. Als het 
elftal van MEP compleet geweest was, 
zou de wedstrijd zeer zeker in het voor
deel van MEP geëindigd zijn. Nu moest 
men genoegen nemen met een doel
puntloos gelijk spel. 
MEP 3 speelde thuis tegen Were Di en 
wist eveneens een gelijk spel te forceren, 
waarmee Weri Di nog iets meer kreeg 
dan haar toekwam. 
De dames speelden thuis tegen Hopbel 
en verloren met 1-0, ofschoon de rust 
nog met dubbelblanke stand was inge
"aan. Jammer genoeg moest de Boxtelse 
keepster in de tweede helft voor een 
mooie slag van de Schijndelse midden
voor capituleren. 
A.s. Zondag moeten onze dames naar 
EMHC 2. Het resultaat zien we met 
spänning tegemoet. 
Het tweede heren-elftal speelt Óm 12 
uur tegen Oirschot en zal, naar we ho
pen en verwachten, in deze ontmoeting 
de zegevierende partij zijn. 
Om half 2 wordt gespeeld de match: 
MEP 1-Hopbel 1. Oppassen heren, 
anders blijven de punten niet in Boxtel. 
Eventueel wordt om 3 drie de wedstrijd 
MEP3-MOP 3 gespeeld, maar dat is 
nog niet definitief. 
TAFEL TENNISNIEUWS. 

De competitie heeft voor Advance geen 
al te best begin gehad. Daarvoor was 
er ook te weinig concentratie en vecht
lust bij de verschillende spelers aanwezio. 
Iemand die een goed tafeltennisser � 
worden, dient te beseffen dat hij aan 
training alleen niet voldoende heeft, 
want bij de tafeltennissport hoort alge
hele concentratie, meer dan bij welke 
andere tak van sport. 
De vechtlust komt dan vanzelf, alsook ... 
de overwinningen. 
De uitslagen van vorige Zondag luidden: 
Pieus 1-Advance 1 8-2 
ATTOOM 2-Advance 2 5-5 
Philips 3-Advance 3 10-0 
Advance 4-K.A.J. 2 1-9 
Dames: Advance 1-ATOOM 2 3-7 
Het ">rogramma van a.s. Zondag luidt: 
Dames: Philips 3-Advance 1 op 29 

October 7.30 uur 
Philips 6-Advance 4 op 29 October 

7.30 uur 
Advance 3-Veghel 1 op 29 October 

3.30 uur 
Advance 2-Be Fair 1 op 3Ó October 

2.30 uur. 
BILJARTEN 
Voor de onderlinge competitie van de 
Boxtelse Biljartbond zijn voor Zaterdag 
29 October de volgende wedstrijden 
vastgesteld: 

Klasse A , 
Amateur-Prins Hendrik 
De Sport-'t Hoekje 

Daar bij de vorige week in Klasse A te 
soelen wedstrijden verschillende spelers 
verstek lieten gaan, worden de uiteraard 
onvolledige uitslagen niet ..,.epubliceerd. 

PAROCHIE-AGENDA 

Zondag 30 October. 
21e Zondag na Pinksteren. 
Feest van Christus Koning. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H.H. Mi�sen 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 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. 
Onder de H. Mis van kwart voor 8 al
gemene H. Communie voor de jongens 
en meisjes boven de 17 jaar. Wij willeri 
al onze jongens en meisjes nog eens· 
extra aansporen .om toch het plechtig 

Pleuritis in de volksmond 
Wanneer men _er re�elmatig' navraag 
naar doet, blijkt een ontstellend groot 
aantal mensen pleuritis te hebben gehad. 
Ook de volksmond heeft er zijn eigen 
benaming voor gevonden en men hoort 
dan ook dikwijls zeggen, dat iemand een 
droge of een natte pleures heeft. 
Ik vraag mij af of het ·moderne werk
woord "pleuren" niet van deze ziekte is 
afgeleid. Wellicht bent u nog niet op de 
hoogte, maar onze jeugd pleegt op scho
len en in fabrieken tegenwoordig te 
zeggen, dat ze dit of dat "in een hoek 
hebben gepleurd" en dat die of die 
.,'s avonds nog even aan kwam pleuren". 
Wanneer u dit woord .nog niet mocht 
kennen, hoop ik niet, dat dit u aanlei
ding is het nu ook te gaan gebruiken, 
want het is niet alleen onbeschaafd, 
maar het klinkt ook heel lelijk. In ieder 
geval lijkt het mij waarschijnlijk, dat dit 
nieuwe en quasi-grappige werkwoord 
van "pleuritis" is afgeleid, evenals de 
reeds langer bestaande verwensing uit 
de volksbuurten, dat iemand de 
"k(o)lere" kan krijgen, onmiskenbaar 
van het woord cholera is afgeleid. 

WAT IS PLEURITIS?
De long is aan de buitenzijde bekleed 
met een vlies: het binnenste borstvlies. 
Tegen de binnenzijde van de borstkas 
ligt ook zulk een vlies: het buitenste 
borstvlies. Deze beide zogenaamde ·pleu
rabladen liggen vrijwel tegen elkander, 
-er tussen bevindt zich een slijm- of ge
leiachtige massa in een zeer dunne laag, 
die als glijstof dient, wanneer de beide 
borstvliezen bij de ademhaling langs 
elkander moeten schuiven. Bij een ont
steking van deze vliezen spreekt men van 
pleuritis. Het begin is meestal een droge 
pleuritis, waarbij door de patiënt pijn 
in de zijde bij ademhaling wordt ge
voeld en waarbij door de onderzoeker 
bij zuchten een knarsend geluid kan wor
den waargenomen. 
De droge pleuritis is meestal niet van
lange duur, tenzij zij in de natte vorm 
overgaat. In dat geval komt er voc6t
afscheiding tussen de beide borstvliezen

Sluitingslof vandaag bij te wonen. Dit 
sluitingslof begint hedenavond om 7 uur. 
Onder het Lof wordt het Te Deum ge
zongen en wordt de gehele parochie 
toegewijd aan Christus Koning. Na· het 
Lof wordt gezongen Aan U o Koning 
der Eeuwen. 
Maandag vigilie van het Feest van Al
lerheiligen. geboden vasten en onthou
dingsdag. Op deze dag is gedispenseerd 
in de vasten-, niet in de onthoudingswet, 
Mdat men op deze dag geen vlees of 
jus uit vlees gebruiken_ mag. Des avonds 
om 7 uur Lof met rozenhoedje en gebed 
tot St. Jozef vanwege de Octobermaand. 
Gelegenheid tot biechten van half 3 tot 
4 uur en van 6 tot half 8. 
_Dinsdag 1 November, Feestdag van Al
lerheiligen, de H.H. 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 Sebastianus van 
Duren, de H. Mis van kwart voor 8 voor 
Josephus v. d. Laar, de H. Mis van 9 
uur voor Jo Bergman vanwege zijn peet
tante en de Hoogmis als jaargetijde voor 
Christiaqus Schellekens. Na de middag 
plechtig Lof met Allerzielenpreek, waar�. 
na gelegenheid tot biechten tot half 5_ 
Woensdag, 2 • November, Allerzielendag: 
De eerste drie H.H. Missen zijn om 
half 7, het tweede drietal om half 8 en 
het derde drietal, waarvan de eerste een 
plechtig gezongen H. Mis is, vangt a.an 
om half 9. Na de middag om 3 uur 
Kruiswegoefening voor de kinderen. Des 
ávonds om 7 utir en ook onder het Oc
taaf Miserere en Kruisweg voor de Ge
lovige Zielen, vooral voor onze overle
den medeparochianen. De Portiuncula 
aflaat voor de gelovige zielen is dit jaar, 
te verdienen vanaf Dinsdag 1 November 
des middags 12 uur tot Woensdag 2 
November des nachts 12 uur. Voorwaar
den zijn: Biecht, H. Communie en kerk
bezoek met telkens 6 Onze Vaders en 
6 Weesgegroeten en 6 maal Eer aan de 
Vader enz. tot intentie van Z. H. de 
Paus. Op het feest van Allerheiligen gaat 
ook in alle H.H. Missen de 2e schaal 
voor de bizondere nodet1 van het Epis- . 
copaat. 
Woensdag, feestdag ·van St. Hubertus 
wordt voor de H. Mis van half 8 het 
brood gewijd. Des avonds en alle verdere 
avonden Kruisweg voor de Gelovige Zie
len, waarna kort Lof, vanwege het Oc-
taaf van Allerzielen, om 7 uur. 
Donderdagavond na de kruisweg is er 
gelegenheid tot biechten tot 8 uur van
wege de eerste Vrijdag. 
Donderdagavond om 8 uur K. A. in' het 
K.].V.-huis. 
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand 
wordt de H. Mis van half 8 opged'ragen 
ter ere van het H. Hart, waaronder al
gemene H. Communie van de leden van 
de Bond van het H. Hart. 
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand, 
tevens Priester-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: 
In dank kunnen we vermelden, dat de 
collecte voor de Missie vorige Zondag 
f 573,77 heeft opgebracht. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Catharina v. Gerwen-v. Heereri
beek; z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
Leyten; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Hendricus den Otter en Henrica v. d. 
Boogaard de hsvr.; om half 8 gel. H. Mis· 
voor Hubertus van Susante in de pa
rochie van het H. Hart overleden; z.a.· 
gel. H. Mis voor Jo Bergman vanwege 
Ooms en Tantes; om half 9 gel. jrgt.' 
v'oor Rumoldus • v. d. Ven en Catharina 
Montens. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St: Jozef van
wege de Octobe.rmaand. Vandaag ·is er 
gelegenheid tot biechten van half 3 tot 4 
uur en van 6 tot half 8. 
DINSDAG: feestdag van Allerheiligen. 
WOl;:NSDAG: Allerzielendag. 
DONDERDAG: gez. mndst. voor Hen
drica van Beurden-Verwetering; z.a. gel. 

en de hoeveelheid van deze helder-gele 
vloeistof kan zo groot worden, dat de 
ademhaling er doo·r bemoeilijkt wordt en 
het hart en de grote bloedvaten naar 
de andere zijde worden gedrongen. Deze 
patiënten zijn ernstig ziek en zij kunnen 
geruime tijd hoge koorts hebben. 

BEHANDELING 
EN VOORUITZICHTEN. 

Dit. vocht kan worden afgetapt met een 
naald, die tussen twee ribben wordt' in
gebracht, hoeveelheden van t½ liter zijn 
daarbij niet zeldzaam. Terwijl men zich 
kortgeleden nog op het standpunt stelde, 
dat men met dit puncteren enigszins 
terughoudend kon zijn, temeer omdat 
zich toch telkens weer nieuw vocht tus
sen de pleurabladen vormt, staan thans 
meer en meer longartsen OJ? het stand
punt, dat alle vocht dient te worden ver
wijderd, zulks om de bekende bindweef
selvorming en schrompeling na pleuritis 
tegen te gaan. Het is niet aan mij om 
hier in deze stelling te nemen. 
Hoe men hierover ook moge denken, het 
valt niet te betwijfelen, dat langdurige 
bedrus_t en goede voeding nog steeds 
de grondslagen vormen in de behande
ling van de patiënt met pleuritis. Maar 
ook in dit opzicht neemt men al weer 
een actiever standpunt in dan enige tijd 
geleden. Was het tot voor kort in 't ge
heel niet bijzonder, dat men met een 
pleuritis 9-12 maanden te bed lag, on
langs deelde de geneesheer leider van 
een onzer districtsconsultatiebureaux tot 
bestrijding der tuberculose mij mee, dat 
de meeste van zijn pleuritispatiënten 
een half jaar na het ziek worden met 
zijn toestemming het werk weer her
vatten. 
Het spreekt echter vanzelf, dat de be
slissingen over opstaan en werk hervat
ten in handen van de arts moeten lig
gen. De tuberkelbacil is immers zeer 
vaak de oorzaak van zulk een pleuritis en 
voorzichtigheid blijft geboden. Daar 
komt nog bij, dat voornamelijk jeugdige 
personen door deze ziekte worden ge
troffen, die de eventuele lichamelijke 
consequentie's vah hun ziek zijn maar al 
te licht over het hoofd zien. 

Huisdokter. 



H. Mis voor Justinus v. d. Eerden; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Marinus
van Diessen; om half 8 gel. jrgt. voor
Henri Weyers; z.a. gel. H. Mis v,oor
Godefridus van Oirschot; om half 9 gel.
H. Mis voor Alfonsus van Vlerken en
Sjaak de zoon. Hedenavond om 7 uur
Kruiswegoefening voor de Gelovige Zie
len, waarna kort Lof. Na de Kruisweg
is er gelegenheid tot biechten tot 8 uur,
vanwege de eerste Vrijdag.
Vrijdag om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Theresia Spoorenberg-van El ten;
z.a. gel. H. Mis· voor Elizabeth van
Heesch-v. d. Bosch; H. Hartaltaar gel.
mndst. voor Josephus van Son; om half
8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart;
z.a. gel. jrgt. voor .Cornelis v. d. Heuvel;
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Adrianus v.
d. Sande, Wilhelmina v. Kuyk de hsvr.
en Johannes de zoon; H. Bloedkapel H.
Mis tot bijz. intentie; om half 9 gel. H.
Mis voor Theodorus v. Son en Johanna
Horsten. Hedenavond om 7. uur Kruis
wegoefening voor de Gelovige Zielen,
waarna kort Lof.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Johanna van Hamond-Hoff
mans; z.a. gel. H. Mis voor Maria Loer
akker-van Geel; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Franciscus v. Heesch en Fran-

. cina Bevers de hsvr; om half 8 gel.
mndst. voor Petrus Voets; z.a. gel. H.
Mis voor Amoldus v. Kempen en Maria 
de Laat. Hedenavond om 7 uur Kruis
weg voor de gelovige zielen, waarna 
kort lof. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Henricus Cornelis v. 
Eyck geb. te Eindhoven (H. Georgius) 
en won. te Boxtel (H. Hart) en Joannna 
Leonia Francisca Maria de Visser, geb. 
en won. in deze parochie, waarvan he
den de te afkondiging geschiedt; Ge
rardus Antonius Verhagen, geb. te Din
ther en won. in deze parochie en Cor
nelia Maria Putmans. geb. te Liempde 
en won. in deze parochie, waarvan he
den de 2e afkondiging geschiedt; Petrus 
Paulus Johannes Bevers en Anna Pe
tronella van Geffen, beide geb. en won. 
in deze par.; Antonius Bemardus van 
Daal won. in deze parochie en Elizabet 

. Hermina Lam ers uit Ottersum; Marinus 
v. d. Sande geb. en won. • in deze par.
en Adriana Konings geb. te Gemonde
en won. te St. Oedenrode; Gerardus Jo
hannes Maria van der Steen uit deze
par. en Helena Maria Leenderts uit Ol
land, waarvan hedén de 3e afkondiging
geschiedt. De gelovigen zijn verplicht
de hun bekende huwelijksbeletselen,
. waarin niet -is gedispenseerd·, ten spoe
_digste aan de pastoor bekend te maken.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
_ De H. Missen vandaag en Dinsdag zijn 
- om 6, 7, 8, kwart over 9, en half t 1.
• Vandaag pl. Hoogmis1 met assistentie.
Onder de H. Missen van 7 en 8 uur 
Algemene H. Communie voor· de deel
nemers aan het triduum. - De eerste schaal is voor de kerk, en de
tweede voor de Bijzondere Noden.
Hedenavond om kwart voor 7 Rozen
hoedje vanwege de Octóbermaand. En
om 7 uur plechtig Lof met Te Deum en
vernieuwing der toewijding van de pa
rochie, en speciaal van de jeugd, aan
Christus-Koning. Na de Z_egen met het
Allerheiligste, lied: Aari U o Koning der

, . eeuwen. . 
Maandag - Vigiliedag voor Allerheili
gen: het gebruik van vleesspijzen op die 

, dag is verboden. Biecht-uren, des mor
., 'gens tijdens de H.' Diensten; en des 

middags van 3-4.eri van 6-8 uur; om 
hi!-lf 8 Lof met rozenhoedje. 
Dinsdag - feestdag van Allerheiligen. 
Verplicht te vieren als Zondag. De eer
ste schaal zal gaan voor de geluidsin
stallatie van onze kerk, en de tweede 
voor de· Bijzondere Noden. 
Om 3 uur Lof met volkszang, met in 
aansluiting hierop predicatie over de 
Gelovige Zielen, 
Vanaf 12 uur des middags tot Woens
dagavond kan men de toties-quoties af
laat verdienen voor de zielen in het 
vagevuur. De voorwaarden zijn: Biecht, 
H. Communie, bezoek aan de kerk ter
wijl men er bidt 6 maal het Onze Vader
6 maal het Wees Gegroet, en 6 maal
het Eer aan de Vader, tot intentie van
Z. }i. de Paus.
Woensdag - Allerzielendag. Om 6 uur
wordt de H. Communie uitgereikt ten
behoeve van hen, 'die naat hun werk
moeten. Het eerste drieta'l H Missen
begint om half 7, het tweede �m kwart
voor 8, en het derde om 9 uur: telkens
de .te H. Mis voor de gelovige zielen
de 2e H. Mis _tot intentie van de paus'.
�n de_ 3e voor de hieronder opgegeven
mtent1e.
Des middags om 3 uur kinderkruisweg. •
En deg avonds om 7 uur plechtige
·Kwisweg.
Verder deze week iedere avond Kruis
weg om half 8. De aanwezigen worden
verzocht hierbij het Stabat Mater (in het
Nederlands) mede te zingen en dus hun
parochiebundel mede te br�ngen.
Donderdag - feestdag van de H. Bis
schop Hubertus. Voor de H. Mis van 7
uur wordt het brood gewijd. Des mid
dags om 3 uur H. Familie voor de Moe
ders en gehuwde vrouwen, waaronder
Kruisweg voor de in dit jaar overleden
moeders.
Van 6 tot 7. geleg,enheid tot biechten, en 
om half 8 Kruisweg.
Om 8 uur in De Ark wordt de 2e
Oudersavond gegeven: dan spreekt Pa
ter Venantius tot de ouders in zijn
,,Boxtels Kwartierke".
Vrijdag - Eerste Vrijdag van de maand:
om kwart voor 7 plechtige H. Mis ter
ere van het H. Hart.
Om half 4 Kinderlof; en om 7 uur Lof
met oefening van eerherstel, waarna de
oefening van de Kruisweg.
Zaterdag - Priesterzaterdag. Dag van
gebed en· boete tot heiliging der pries
ters. Na de H. Missen wordt het gebed
voor de priesters gebeden. 

• Biechturen van 3-4 uur • en van 6-
8 uur; om half 8 oefening van de
Kruisweg. • 
ZONDAG: 6 uur Ld. tot zekere inten
tie; 7 uur Ld. tot het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie; 8 uur Ld.

ter ere van de H. Gerardus; kwart over 
9 Ld. voor Maria van de Langenberg
van der Meyden, vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; De Hoogmis 
voor Cornelia van Beljouw-van Kasteren 
vanwege de Broederschap van het H. 
Bloed. 
MAANDAG: 7 uur l.i. voor 'föeodora 
van Schaayk-van Bilsen; Maria-altaar 
I.m. voor Helena Bekers-van der Steen;
Familiealtaar Ld. tot bijzondere intentie
(M.); kwart voor 8 I.m. voor Maria van
Roosmalen-Smits; zijaltaar I.m. voor Pe
tronella van Dommelen-van Run; -half 9
l.j. voor Johannes van Hal.
DINSDAG t November: 6 uur Ld. tot
zekere intentie; 7 uur Ld. tot het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie;
8 uur Ld. voor overleden moeder; kwart
over 9 Ld. voor Jan Raaymakers; half t 1
de hoogmis voor behouden terugkeer uit
Indonesië (S).
WOENSDAG 2 Nov.: half 7 (hoog
altaar) drie H. Missen, waarvan de der
de Ld. voor Henricus Joh. Rooyakkers
vanwege de kleinkinderen; (Maria
altaar) idem, de 3e H. Mis Ld. voor An
tonius van Hees en Adriana Verwete
ring z.e.; (Familiealtaar) idem, de 3e H.
Mis Ld. voor de heer Gerardus Hulsken
en mej. Adria11a van Schaayk. Kwart
voor 8 drie H. Missen, waarvan de der
de de plechtige gez. dienst met
assistentie voor de over-leden leden van
de Broederschap van het H. Hart; (Zij
altaar) drie H. Missen, waarvan de der
de voor de heer Hubertus Josephus van
Susante, vanwege het personeel; 9 uur
drie H. Missen, waarvan de derde Ld.
voor Cornelis Peynenburg.
DONDERDAG 3 Nov.: 7 uur Ld. voor
Cornelis Peynenburg, als lid en weldoe
ner van de H. Familie; Maria-altaar 1.d:
voor Piet Baayens; Familiealtaar Ld. voor
de overleden familie Heeren-van Gallen;
kwart voor 8 Ld. voor Piet Voets (van
wege zijn ouders); zijaltaar Ld. voor
Piet van de Kruis; half 9 Ld. voor Frans
Vlaminks en Antoon de zoon.
VRIJDAG 4 Nov.: kwart voor 7 pl. gez.
d. voor de leden van de Broederschap
van het H. Hart; Maria-altaar Ld. voor
de leden· van de Broederschap van St.

• Willibrord; Familiealtaar Ld. voor de
overleden familie van den Braak-van
Oirschot; kwart voor 8 Ld. voor Willem
Mathijssen (vanwege zijn zoon in Indo
nesië); zijaltaar l.i. voor Anna Maria
Driessen-Willems; half 9 l.j. voor de
heer Antoon van Rooy-Peters.
ZATERDAG 5 Nov.: 7 uur Ld. voor
Hubertus Josephus van Susante; Maria
altaar Ld. voor Wilhelmina Peynenburg
RozenbooQl; Familiealtaar Ld. voor de
overleden familie v. d. Plas-Elissen;
kwart voor 8: l.j. voor Martinus Soete
rings; zijaltaar Ld. voor Jacobus Wit
, hoos; half 9 Ld. voor d� heer Michiel
van der Heyden; half 10 gez. huwe-
lijksmis.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; to uur jrgt. voor Jo�
annes Toelen. •
MAANDAG: half 8 jrgt. voor· de Heer
Henricus v. Son.
DINSDAG: feestdag van Allerheiligen
te vieren als Zondag. Half 8 H. Mis
voor het welzijn der parochie; 10 uur
jrgt. voor mej. Johanna v. Son.
WOENSDAG: Allerzielen. De H. Mis
sen zijn om 7 en 9 uur, allen voor de
Gelovige Zielen.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor de
Heer Johan v. Son.
Vrijdag: eerste Vrijdag half 8 H. Mis
voor. de overleden weldoeners der pa
rochie.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Mej.
Leonie v. Son.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v.
d. parochianen; half 9 wekelijkse H. Mis
voor Maria de Punder-Huige; 10 uur 
gez. mndst. voor Weduwe Phelemina 
Vermulst-Reynen. 
Dè gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld, aan hun offerplicht te voldoen 
in de eerste schaal voor hun eigen kerk; 
de 2de voor B.N. Collecte Katholiek
Thuisfront. 
Half 3 Lof met toewijding aan het God
·delijk Hart v. Jezus, met Litanie en .Te
Deum.
MAANDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis v. 
Joanna Kruyssen-v. Mol; 8 uur gez. 
jrgt. voro Petrus Kruyssen. 
DINSDAG, verplichte feèstdag, geboden 
te vieren als Zondag, 7 uur H. Mis v. 
Gerard Leyten; half 9 H. Mis tot in
tentie v, d. parochianen; 10 uur Hoog
mis als gez. H. Mis voor Petrus v. Beers 
en Maria_ de dochter. De gelovigen wor
den in de gelegenheid gesteld aan hun 
offerplicht te voldoen in de eerste schaal 
voor de belangen ·-v. d. parochie; in de 
2de schaal voor Z.H. de Paus, wegens 
St. Pieterspenning. 
Vanaf 12 uur zijt ge•in de gelegenheid, 
om bij wijze van Portioncula-aflaat, 
kwijtschelding van tijdelijke straffen te 
verkrijgen voor de gelovige zielen v. h. 
vagevuur. Deze aflaten zijn te verkrij
gen door kerkbezoek tot en met 2 Nov, 
Half 3 Lof met predikatie over de ge-

• lovige zielen, Miserere en driemaal Parce
Domine.
Na ·het Lof wordt biechtgehoord in beide
biechtstoelen tot 5 uur
WOENSDAG: half 7 uitréiking v. d. H.
Communie; 7 uur mndst. voor Johannes
Willems, met 2 vervolgmissen; half 9
plechtige gezongen H. Mis voor de heer
Jacobus Peynenburg en diens echtgenote
Maria v. Schijndel en twee vervolgmissen
voor de gelovige zielen volgens de in
tentie v. Z.H. de Paus.
Om 6 uur plechtige Kruisweg voor de
overledenen.
DONDERDAG: 7 uur wijding van St.
Hubertus-brood, daarna mndst. voor
Adrianus Dankers; 8 uur H. Mis, waar
bij de kerk met 'n kaars wordt vereerd
voor de fa1T1ilie v. d. Breekel.
VRIJDAG, eerste Vrijdag v. d. maand,
toegewijd aan het Goddelijk Hart van
Jezus; 7 uur wekelijkse H. Mis voor
Mevr: Maria Maas-de Werd; 8 uur gez.
mndst. voor Johanna Antonetta v. Beers.

ZATERDAG, Priester-Zaterdag: 7 uur 
H. Mis ·voor onze jongens iri Indonesië,
zo levenden als overledenen; 8 uur
mndst. voor Marinus Berenèls.
Biechthoren: half 3 tot 4 en 5-6 uur,
daarna Lof met rozenhoedje, om Gods'
zegen te verkrijgen over "Orion" en de
kapel van Stapelen.
30 dagen worden de gebeden '(erzocht
voor Hubertus Josephus v. Susante, in
de parochie v. h. H. Hart, Cornelia van
Rijzewijk, echtgenote van Cornelis Ster�
te Oirschot overleden.
Elders zullen geschieden HH. Missen
voor Harry v. Dijk en Theodorus Huy
berts.
A.s. Donderdag H. Mis tot intentie v.
d. leden der Godvruchtige vereniging:
,,H. Theresia".
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
TE LIEMPDE 
ZONDAG feest van Christus' Koning
schap: half_ 7 l.j, voor Jan Stoof; 8 uur 
voor Johánnes van Gestel; 10 uur de 
plechtige Hoogmis tot welz. der par.; 3 
uur plechtig Lof, waaronder toewijding 
aan Christus Koning, de Litanie van het 
H. Hart en "Te Deum". Na 'het Lof te
zingen: Heers, Christus, heers!
MAANDAG, vigilie van Allerheiligen, 
geboden vasten- en onthoudingsdag -
in de vasten-wet is echter gedispen
seerd -: 7 uur z.j. voor Petrus v. Hou
turn en Ida hsvr.; half 8 Lj. voor Ma
thilda Prinsen; 8 uur l.j. voor Henrica 
Johannes v. Gestel. 
Na de middag biechthoren van 2-4 en 
van 5-8 uur. 

_ DINSDAG, feestdag van Allerheiligen, 
geboden te vieren als Zondag: half 7 I.m. 
tot welz. der par.; 8 uur l.i. voor Petrus 
Egelman en Maria hsvr.; 10 uur plechtige 
Hoogmis z.j. voor Jan v. d. Langenberg; 
half 3 plechtig Lof; na het Lof "mise
rere", zielboek, predikatie over de ge
lovige zielen, waarna "de Profund1s" 
met de oratie voor alle gelovige zielen. 
Des namiddags biechthoren van half 2 
tot half 3 en na_ het Lof tot half 6. 
Van Dinsdagmiddag 12 uur tot Woens
dagavond 12 uur te verdienen volle af
laat bij wijze van Portiuncula-aflaat, toe
passelijk alleen op de gelovige zielen, 
onder· de gewone voorwaarden van 
biecht, communie, • kerkbezoek en ge
bed tot intentie van Z.H.; voorgeschre
ven is echter, dat bij elk kerkbezoek zal 
gebeden worden 6 maal: ,,Onze Vader", 
6 maal: ,,Weesgegroet" en 6 maal: ,,Eer 
aan de Vader enz." 
WOENSDAG, Gedachtenit der overle
denen; begin der eerste 3 HH. Missen 
om 6 uur, der tweede om half 8; der 
derde om 9 uur; 6 uur z.m. voor over
leden leden der processie van l<evelaar; 
half 8 z.m. voor overleden weldoeners 
van Kerk en Liefqegesticht; 9 uur z.j. 
voor Marinus Timmermans. 
De 2e en 3e H. Mis zijn telkens achter-
- een volgens voor alle gelovige zielen en
tot intentie van Z.H. voor de gelovige
zielen.
Uitdeling der H. Communie om half 7,
8 uur en half 10.
Na de middag 5 uur plechtige Kruisweg
oefening voor de gelovige zielen.
DONDERDAG, feest van de H. Huber
tus, patroon tegen de honds-dolheid:
wijding van brood ter ere van die heilige
vóór de H. Mis van 7 uur
Om 7 uur z.j. voor Anna Maria Mari
nus Timmermans; half 8 l.j. voor Leo-

nardus Welvaarts; 8 uur Lj. voor Jo 
v�nmans. 
VRIJDAG, te Vrijdag der maand: half 
7 en 7 uur I.m. voor bijz. noden der pa
rochianen; half 8 z. mndst. voor over
leden familie v. Boeckel v. Rumpt; deze 
H. Mis met uitstelling van het Aller
heiligste en Acte van Ereboete aan het
Goddelijk Hart. -
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Wilhel
mina Arnoldus Vermeer; half 8 l.j. voor
Willem Venmans en Hendrica hsvr.; �.
uur l.i. voor Godefridus v. Asten.
ZONDAG: half 7 Ltn. tot welz. der
par.; 8 uur l.j. voor Jacoba Godefridus
v .Asten; 10 uur z.j. voor de Heer Mar
tinus v. d. Broek. ' In de Kapel der Et:rw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Maria Jan
Maas; Dinsdag 7 uur I.m. voor Adrianus
Jansen overleden te Gerwen; Donder
dag 7 uur I.m. voor Adrianus v. Eer.kei;
Vrijdag 7 uur I.m. voor Antonius v. cl:
Velden v .w. de Supportersclub; Zater
dag 7 uur I.m. voor de Weled. Heer
Fr. v. Boeckel v. Rumpt als overleden
lid proc. van Bokhoven; Zondag 7 uur
I.m. voor de Weled. Heer Fr. v. Boeckel
v. Rumpt als overleden lid: H. Willi-
brord.
GEDOOPT: Antonia Th. Fr. dochter v.
Adrianus v. Kasteren-Traa; Johannes
W. zoon van Albert v. d. Greeff-van
Houtum; Petronella M. C. dochter van 
Henricus v. Kemenade-v. Abeel en; Pe
tronella Th. M. dochter· van Adrianus 
de Rooy-Leyten. In St. Petrus te Boxtel: 
Martina A. L. dochter van Adrianus 
Kastelijn-Appeldoorn. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag is het feest van Christus-Ko
ning. H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 
10 uur plechtige Hoogmis voor de pa
rochie. Onder de H.H. Missen algemene 
H. Communie ·voor alle Parochianen.
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden
Episcopaat en voor de nieuwe glas-in
lood-ramen. Na de middag om 3 uur
pl. Lof, waaronder korte preek,, kleine
processie en toewijding van de parochie
aan Christus Koning. 's-Avonds om 7 uur
Missie-avond waaronder onze kinderen
voordrachtjes zullen houden en Pater
Bollinger W.P. een ·causerie zal houden
over zijn verblijf in de Missie. • 
Maandag gelegenheid om te biechten
van 3 uur tot half 8. Om half 7 Lof met
Rozenhoedje en gebed tot de H. Joseph
v.w. de Octobermaand. Maandag is 't de
Vigilie voor Allerheiligen geb. vasten en
onthoudingsdag.
Dinsdag: feest van Allerheiligen. H.H. 
Diensten als op Zondag. Na de middag 
om 3 uur plechtig Lof met Rozenhoed
je. De Profundis en preek over de ge
lovige zielen. Daarna gelegenheid om 
te biechten tot 5 uur. Vanaf Maandag
middag tot in de avond van 2 Nov. kan 
de volle aflaat verdiend worden voor de 
Gelovige Zielen onder de gewone voor
waarden. 

. Woensdag, Allerzielendag, om 7 uur 
eerste drietal H.H. Missen. Onder de 
H.H. Missen zal de H Communie wor
den uitgereikt. Om 9 ..;ur tweede drietal 
H.H. Missen, waarvan de eerste gezon
gen. '·s Avonds om half 7 Oef�ning van 
de H. Kruisweg. 
Donderdag: feestdag van de H. Huber
tus zal voor de H. Mis van half 8 het 
brood gewijd worden. 
Donderdag gelegenheid ,om te biechten 

van 3-4 uur en van 6-�alf- 8. Om half 
7 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der m;iand, toe
gewijd aan het H. Hart van )esus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om half 8 gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart en oefening van eer
herstel. 's Avonds om half 7 Lof; na .het
Lof een lied.
Zaterdag: Priester-Zaterdag.
ZONDAG: 7 uur. mndst. voor Adrianus
van Esch; half 9 jrgt. • voor Geertruda
van der Staak-Konings; 10 nur"plechtige
Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus
Konings. _ - • ·' · 
DINSDAG: 7 uur H. Mis; half 9 H.
Mis voor behouden thuiskomst; 10 uur
pl. Hoogmis voor de parochie.
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Henrica
Konings-den Otter; 9 uur gez. gef. jrgt.
voor de Z. E. Heer Alphons Sprengers.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes van der Staak.
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor
Mej. Dymphina Sfrengers.
ZATERDAG: hal 8 gez. jrgt. voor de 
Heer Albertus van Roosmalen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor de, Wed. Ca
tharina van de Sande-Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 30 October. Heden feest van 
Christus-Koning. Om 3 uur plechtig Lof 
met rozenhoedje en acte van toewijding 
aan Christus-Koning. 
Dinsdag: Feest �an Allerheiligen. Ver
plichte feestdag. - l)e H.H. Missen zijn 
zoals op Zondag. Om 10 uur plechtige 
Hoogmis ter gelegenheid ;van een gou
den kloosterjubileum. Het plechtig Lof 
met Rozenhoedje is om 4 uur. 
Vanaf Dinsdag 12 uur tot Woensdag
avond kan rnen iedere keer wanneer men 
de kapel bezoekt, een volle aflaat ver
dienen voor 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. . . . . .  . • 
Woensdag: Allerzielen. De eerste reeks 
H.H. Missen begint om 7 uur, de 2de 
reeks om half 9; om half 10 is de plech, 
tige gezongen Requiemmis. "s Avonds om 
kwart voor 8 Lof met Rozenhoedje tot 
sluiting van de Octobermaand. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feest van de H. Carolus, pa
troon van onze kapel. Om half 10 ge
zongen Hoogmis. 's Avonds om 8 uur 
plechtig Lof. 
Zaterdag: Priester-zaterdag. Om half 8 
Lof. 
MAANDAG: om haif 8 H. Mis voor 
Mevrouw Henket-Windstosser. • 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk; om half 9 voor 
George Windstosser. 
WOENSDAG: om half 9 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
OONDERDAG: om 7 uur ·voor Caspar 
van den Aker; om half 8 tot zekere in
tentie. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Mevrouw 

• Goyarts-Janssens; om half 8 voor Me
vrouw Henket-Windstosser.
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere
intentie.

De Heer en Mevrouw 
A. ]. VAN GROENINGEN-

VAN NIJ NATTEN 
geven met grote vreugde 
kennis van de geboorte van 
hun dochter 

Te koop: goed onderhouden 
wit geëmailleerd Fornuis, merk 
,,Dinsing", grote maat, boven
plaat 62 x 96 cm. P. P. v. 
Zogchel, Bosscheweg 59. 

Hebt U kippen op te ruimen, 
laat -het dan weten bij Koks, 
Molenstraat 37, Boxtel. 

Paardenmarkt HEDEL 
Op MAANDAG 7 NOV. om 
half 8 vertrekken autobussen 
naar Paardenmarkt Hedel 

BIRGIITA GERTRUDIS 

en van hun zoon 
ROELAND JAN. 

Boxtel, 24 October 1949. 
Stationstraat 30. 
GETROUWD: 

G. J. VAN DONGEN 
en 

J. H. B. MANDOS. 
De Heer en Mevrouw van 
D o n ge n-Mandos  betuigen 
mede namens wederzijdse fa
milie hun hartelijke dank voor 
de belangstelling bij hun hu
welijk ondervonden. 
Boxtel, 25 October 1949. 
Hiermede betuigen wij onze 
hartelijke dank aan Eerw. He
ren Geestelijken, Edelachtb. 
Heer Burgemeester, vrienden 
en kennissen, maar vooral de 
buurtbewoners, voor de ge
waardeerde belangstelling, wel
ke wij bij gelegenheid van ons 
Zilveren Hu_welijksfeest moch
ten ondervinden. 

Th. Thomassen-v. Rozendaal 
en kinderen 

Berg B 55a, Liempde. -

In • een R.K gezin dat zich 
binnenkort in· Boxtel vestigt, is 
een prettige werkkring voor 
R.K. meisje. Voor dag of voor 
dag en nacht. Modem, com
fortabel huis. Zeer goede be
handeling. Flink loon. Aanbie
dingen Hotel van Vlerken, 
Markt, Boxtel. 
Gevraagd voor t Nov. ee·n 
flinke dienstbode. Voor dag of. 
dag en nacht, bij J. C. Voer
mans, Breukelsestraat 54. 
Wie heeft per abuis verkeerde 
blauwe jas meegenomen van 
2e klas jongensschool "St. Pe
trus", Burgakker? Gelieve deze 
·terug te bezorgen, Station
straat 39 of 2e klas jongens
school.
Te koop: wit-emaille fornuis
kachel, merk Juno. 

Van Hornstraat 12. 

Te koop: een schot, t.b.c.-vrij, 
aan telling begin November. 
v. Nieuwburg, Langen berg t 2. 

Te kó.op: een her�nwinterjas, 
twee jongenswinterjassen 14-
16 jaar en een tweedjas 14-
16 • jaar. Jan van Brabant
straat 2. 

Garage De Mol 
Telefoon 336 

Te koop: een toom biggen bij Jonge hennen te koop, tegen 
J. Klomp, Gemonde. de leg, bij Frans van Houtum, Accountantskantoor
Te koop: bij J. v. d. Sande 
Onrooi 18, een ·toom biggen 
en een partlj voederbieten. 

Notaris P. MERTENS 
te Boxtel 

zal aldaar ten verzoeke van 
Mevr. v. d. Eerden-Helleisen 
te Antwerpen voor Inzet in 
café H. v. d. Meijden, Nieuw-. 
straat, op Dinsdag 8 Nov. 1949 
en voor Toewijzing in café A. 
v. Heesch, Rechterstraat, op
Dinsdag 15 Nov. 1949 telkens
nam. 5 uur

PUBLIEK VEILEN 

EN VERKOPEN 

ONDER BOXTEL 

Koop 1. Vier huizen met stal
len, erf en tuin, Maastrichtse 
straat nrs. 76, 78, 80, 82, groot 
circa 8 aren, kad. sectie D 
nrs. 2141, 2142, 2143 en deel 
van nr. 2140, verhuurd voor 
resp. f 2,45, f 2,35, f 2,35 en 
f 2,40 per week, 
Koop 2. Vier huizen met stal
len, erf en tuin, Maastrichtse 
straat nrs. 68, 70, 72, 74, 
groot circa 5,36 aren, kad. sec
tie D nrs. 2144, 2145 2146 
2147 en deel van nr.'' 2140: 
verhuurd voor resp. f 2,40, 
f 2,35, f 2,35 en f 2,45 per 
week. 
Koop 3. Massa van de kopen 
1 en 2. 
Koop 4. Bouwland groot circa 
53.44 aren, achter de kopen 1 
en 2, kad. deel van sectie D 
nr. 2140. 
Koop 5. Massa van de kopen 
1, 2 en 4, groot 66.80 aren. 
Huren van kopen 1 en 2 voor 
kopers vanaf te dag der week 
volgend op de betaling der 
koopsom. Aanvaarding koop 4 
op 1 Nov. 1950. 
Betaling kooppenningen uiter
lijk 15 Februari 1950. 

.Nieuwstraat 69. 
Te koop : een toom beste 

biggen. A. Schoenmakers, 
Munsel 25. 
Te koop: zware driftvarkens 
G. Y. Dortmans, Heult. 

Naar WEERT 
ZATERDAG 29 · OCTOBER 
en ZONDAG 30 OCTOBER 
vertrekken 's avonds om 7 uur 
autobussen naar Weert. 
Bespreekt tijdig uw plaatsen. 

Garage De Mol 
Telefoon 336 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 3:2 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. adminlstratie1 
Behandeling van Belastingzaken 

Eet nu Wild 
Wilde Konijnen v. 2.• • 2.50 
Hazen van 4.• • 6.50 
Verder Fazanten, Patrijzen, 
Kippen, enz. 
KO K S, Molenstraat 37 

Kwaliteit staat bovenaàn ! 
Koopt bij VOS en U bent voldaan. 

Kaas== en Vishandel VOS 
Stationstraat 44 Tel. 527 

• Over enkele weken is het St. Nicolaas ! ! !
Wij hebben een sortering van 
meer dan 500 merkartikelen. 

Bezoekt dus tijdig onze speciaalzaak, 

Parfumerie M. J. VAN DEN BROEK 
e Breukelsestraat 34, Boxtel. e 

Aan het Bestuur van Boxtels Gem. Koor. 

M.H.

U kunt op mij, bij de repetities en a.s. uitvoering 
van de J ahreszeiten rekenen. 

Ik . Sopraan Tenor 
zmg Alt Bas 

Naam ............. . ............................ Adres ...................................... _ 

Zie omtrent deze advertentie het bericht in dit blad, 



De opening van Bakkerij ,,'t HOEKSKE" IS
4 

1 - - - - - - - , Gevraagd DIENSTBODEWij hebben momenteel een voor dag en nacht, v g g.v, 
1 enorme sortering I 

voor spoedige indiensttreding, wegens ziekte der tegenwoor,
1 Dames-en Kinderjaponnen 1 ���: �fm"e�

str�� �.H:o�tel
1 Onze étalages tonen u slechts I Nette dienstbode 

N.V. ORGANON

TE BOXTEL 
een klein gedeelte van onze 

1 keuze, zowel in het goedkope 1 als middengenre. 
gevraagd voor dag en nacht. Hulp van werkster aanwezig, huiselijk verkeer, goed loon en verval. 

Hotel BEKKERS 
vraagt enkele 

1 Damesjaponnen reeds vanaf f 24. 75 1 
Boxtel. 1 Kinderjaponnen reeds vanaf f 13. 50 

1 
stationsplein 7, 
'tANKER 

1 I :1 J. Witteveen' s I Aan nog NIET ver-

1 
I manufacturen <Î. Co11f,ectidedcij,f 

I 
hoogde prijzen

· Schoonmaaksters
vom de middag- en avonduren. 

1 
RECHTERSTRA AT 18 BOXTEL 

I
KOFFIE en THEE - - - - - - - - - Steeds voorradig_ Fijne Vleeswaren

Aanmelden is mogelijk dagelijks tussen 9 uur en 18 uur aan de fabriek Lennisheuvel 118. 
FALCON REGENKLEDING 

Gabardine Damesmantels 'n pracht kwaliteit f 1 QQ.00ook grote maten 
Egyptisch linnen Herenjassen prima pasvorm en f 75.00afwerking Alleenverkoop voor Boxtel en omgeving 

Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel Telefoon 450 

Daar kunt U alle sigaretten 
naar eigen VRIJE KEUZE krijgen 

Grote sortering . · 

P IJ P 
en fijne droge sigaren v. 12 tot 30 E N ook export van 40 - 50 • 60 et. 

Nu het winterseizoen aanbreekt een greep uit onze renners WOLLEN JAPONSTOF 130 cm breed, prima kwal, 8,75, 4,90 WOLLEN JAPONSTOF 140 cm hr., aparte kleuren 12,50, 7,20 
--*--FLANELLEN NACHTPON mooie dessins, pr. kwaliteit 8,75 FLANELLEN DAMES PY AMA diverse kleuren 13,45 FLANELLEN HEREN PY AMA frisse strepen 12,75 
--*--REYNARD SHAWL, 20 fraaie kleuren en dessins, zuiver wol 4,75 WOLLEN DAMES HANDSCHOENEN 4,85 WOLLEN HEREN HANDSCHOENEN 4,90 WOLLEN KINDER HANDSCHOENEN 3,85 WOLLEN KINDERW ANTEN 2,95 

� êll.1lu.rl.8oomen.&m 

BOXTEL 

( Firma J. P. Tielen"'\ 
STATIONSTRAAT 

Nog een paar weken en dan is 
onze geheel vernieuwde winkel 
gereed. Wij brengen dan met het 
oog op het a.s. St. N icolaasfeest 

een grote sortering Cadeaux 

voor kinderen en volwassenen. 

Uit onze s c h i t terende collectie 
Vulpennen en Vulpotloden 
zal het U gemakkelijk vallen Uw 
keus te doen, 

C. de Jong•v. KempenVan Hornstraat 12.

De steeds g r o t e r  wordend� co 11 e c t i e s  welke wij in alle afdelingen hebben gekregen, hebben ons de verplichting op• gelegd, meer étalageruimte te zoeken. 
Om aan de eisen welke U stelt, om eerst eens rustig te kijken en daarna prettig te kopen, te voldoen, hebben wij onze expo• aitieruimte met 100m2uitgebreid. 

Zaterdag 29 Oef ober opening van onze 

TOONZAAL 
BREUKELSESTRAAT 9 

hier tonen wij U : alles voor de woninginrichtinr, v.:>or iederewensen ieders beurs. 

F� A.P. v. d. Boomen-Resink 

Waarom gebruiken wij 

Libra-Wonder 

Omdat het een uitkomst ia 
voor 't repareren van Zakken 

. Dekzeilen, Riemen, Laarzen, 
Markiezen, enz. 

Voor Landbouw en Industrie 
onmisbaar daar het stoppen 
van zakken een ongezond, vuil 
en tijdrovend werk i■. • 

Verkrijgbaar bij: 

Fa. Gebr. v. Oers 
ZAADHANDEL 

Breukelaeatraat 112 - Boxtel 

ALLERZIELEN. 
Gedenk Uwe dierbaren naast uwe gebeden 
met bloemen op hun graf. 

Flinke voorraad witte potchrysanten en snijbloemen Billijke prijzen. Gekochte bloemen worden op de graven geplaatst. Aanbevelend, 
P. P. VAN ZOGCHEL BLOEMIST. BOSSCHEWEG 59. 

Het hele jaar door, iedere dag weer, 
krijgt U gratis SPAARZEGELS bij 

�,!;. de Sparkruidenier. Voor één vol-
�,,,.. __ ,.... geplakt spaarzegelboekje ontvangt U

EEN GULDEN terug. Zo'n spaarboekje is 
zo vol met de extra ZEGEL-AANBIEDINGEN.

250 gram KOEKJES div. prijzen 10 Spaarzegels extra 

250 gram SPECULAAS 50 cent 10 Spaarzegels extra 

1 fles prima AZIJN . . 24 cent 10 Spaarzegels extra 

1 beker of glas MOSTERD 10 Spaarzegels extra 

1 flacon LIEBIG AROMA 55 cent 5 Spaarzegels extra 

vastgesteld op Vrijdag 
November 3 uur n.m. 

Delfts Blauw altijd welkom 
en nu extra laag in prijs. 

Koekjesschaal f 11,95. en f 12,95 
Grote gebakschaal f 15.95 
Kandelaar f 6,95 
Theebus f 9,95 
Lucifersstandaard f 8,95 

Ziet onze speciale étalage in Delfts Blauw. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Bosscheweg JO 

V óórdat de haan kraait elke morgen, 
Is Piggelmee reeds uit zijn bed. 
Zijn vrouwtje, ti/ijtig aan het zorgen, 1 ·\
Heeft juist het water opgezet • • • 

80 et 
per 
100 

. � ��-;a 
" Wat ruikt die thee toch héérlijk, oudje'"• i:;_,

g 
. Zegt Piggelmee aan het ontbijt. ,,,,, 

,.Geen wonder!" vindt het dwergenvrouwtje.�'' 
,,Dat doet VAN NELLE'S THEE

, 
altijdr-

' 
Met Van Nelle's Thee, fijn 

1 van geur en vol van smaak� , 
heeft U • net als Vrouwtje , 
Piggelmee - een goed begin 
van de dag. Want V•an Nelle's 
Thee is dé verkwikkende i 
morgendrank bij uitnemend- ! 
heid die -�evreden gezichten J_

1 

tevoorsch1Jn tovert! -�'it4á1#-
: ' (' ' � 

VAN NELLE'S THEE 
GEBROKEN THEE = DUBBEL VOORDEUG . 

� 

Vee- en Pluimveehouders. Voorkomt en geneest SNOT bi) KU"PEN door Superol• 
of Bactocid-tabletten of Bacto•ol verstuilmlddel (van Dr. de Zeeuw) Meloc d voor luisverdelging. Rotena stuifpo der tegen ongedierte in legnesten. 

VEEGENEESMIDDELEN. 
Vee-olie, Veelevertraan, Veeluispoeder, Navulldrank, 

Zogdrank, Schurltllniment, Spenenzall, enz. Verkrijg,aar bij: 
Drogisterij ,,DE MOLEN" Rechterstr, 37 

't Wordt tijd voor Uw Winterhoed. 
Wij brengen U hierin een prachtige keuze uit bekende merken. 

Staalmeesters thans verlaagd in prijs. 
Ziet onze mooie collectie Sjaals, Slipovers, Petten, Overhemden, Alpinos. 
Speciaal adres voor Herenmode. 

H. v. EIJCKoDE LOUWBreukelsestraat 42 • Boxte 1.

GEKLEURDE 
' HOLLANDSE 

BIEZENMATTEN ■

140 x 180 cm 5.90 
100 x 300 cm 8.40 85 x 240 cm 7.45 
65 x 200 cm 5.45 
65 x 120 cm 3.45 

F.]. Witteveen 
• Woninginrichting, Boxtel.

~TATION5Tl)AAT 43 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

. Een gedicht over Weert? RECHTVAARDIGHEID EN VREDE . • 
Op de eerste ontwikkelingsavond van de 
KA.B., afd. Boxtel, behandelde de Ca
pucijn Pater Drs. Fidentius het onder
werp Rechtvaardigheid en Vrede. Zijn 
uitvoerig maar boeiend betoog, geba
seerd op het algemeen heersende onbe
grip voor de sociale leer van de H. Kerk, 
kan men herleiden tot deze drie aan
wijzingen: 

WEERT 
Nee, ·eigerilijk niet. 't Is maar een aan
loop. Maar hoe moet ik anders Uw aan
dacht trekken? Misschien spot U met 
Weert, misschien verwacht U er alles 
van. Dit is zeker: het geval interesseert 
U. En dáárom begón ik met Weert. Wel
licht vindt U dat niet erg fair, maar als 
U dóórleest, zult U zien ...... enfin, ik 
wilde dit onder Uw aandacht brengen: 

ALS MARIA NU EENS ECHT 
VERSCHENEN IS, WAT DAN? 

DAN MOET ER IETS VERANDEREN. 
EN DAAR GAAT 'T OVER. 
Zo mach'.ig veel mensen gaan naar de 
plek, waar Zij misschien verschijnt, maar 
ze mogen dit niet vergeten: Dé grote 
Verschijning van Maria had plaats in 
Nazareth en Bethlehem: Als het reine 
en nederige en dienende meisje èn als de 
offerende moeder. 
Veel later, in Lourdes, kwam Maria zelf 
getuigen, dat ze Onbevlekt Ontvangen, 
dus goddelijk rein was. 
In Fatima vroeg ze om boete, óók in 
andere plaatsen, waar Zij verscheen als 
"De· schreiende Moeder": Maria 
schreiend, omdat de mensen zo liefde
loos zijn en Hare Christus verla'.en. 
Welnu, als de tijd veranderen moet, zal
het dan niet moeten beginnen bij de 
toekomstige moeders? Moge Maria toch 
dikwijls verschijnen, overal, om de aan
dacht te trekken op haar Ideaal. 
Geheel ons geslacht - tot het meest be
dorven meisje toe - heeft, zonder dat 
zij 't zelf misschien weet, een gróót heim
wee naar Háár. Elke roeping en elk 
meisjesideaal ligt hemelhoog in Haar 
besloten. 
Jac. de Vreese S.J. zegt dat zo: ,,Wat 
tederheid is, wat zachtheid en goeder
tierenheid is, is ons tastbaar gemaakt in 
de vrouw. Al wat er lieftalligs, al wat er 
gratievol, al wat er bekoorlijk schoon, 
al wat er aan heilige charme en elegantie 
leeft in God zelf, heeft voor onze ogen 
gestalte gekregen, toen Eva werd ge
schapen. Wat vruchtbaarheid is (één 
van Gods moois'.e eigenschappen) wordt 
zichtbaar in de gezegende vruchtbaar
heid van de vrouw. Veel van dat mooie 
werd vernietigd in Eva door de zonde, 
maar in Maria werd het duizendvoudig 
hersteld en verheven". 

* * *
Ik begon dus met Weert. Maar eigenlijk 
was U getroffen door de nood van zo
veel gezinnen. Dat is toch zo erg! Het 
ontbreekt aan hulp in de huishouding. 
Ik spreek niet over meisjes, welke hun 
tijd vernietsen. Maar er zijn meisjes, die 
veel verdienen op fabriek, kantoor of 
winkel en die daarom nog gemakkelijker 
worden meegezogen in het moderne ge
notsleven. 
Hoe kunnen zij' christenmeisjes blij_ven?

Plaatselijk Nieuws 
BOND VAN NED. OUD-STRIJDERS. 
Maandag 7 Nov. zal in De Ark des 
avonds om 8 uur een vergadering worden 
gehouden om te komen tot een afdeling 
van bovengenoemde bond. Alle oud
militairen worden tot bijwoning dier ver-

• gadering uitgenodigd. 
ONDERWIJZERSBENOEMING.

De heer A. v. d. Laar, thans onderwij
zer te Nijnsel, is met ingang van 1 
Januari 1950 benoemd tot onderwijzer 
aan de St. Paulusschool in de Nieuw
straat. 
AMBTSJUBILEUM.
Vandaag 4 Nov. viert de Heer H. v. d. 
Krabben zijn 35-jarig ambtsjubileum. 
Gedurende al deze jaren hebben de
Boxtelse arbeiders kunnen profiteren van 
zijn kennis der sociale we:ten, welke 
kennis hij steeds heeft aangewend om 
de velen, voor wie hij de vraagbaak was, 
aanspraak te laten maken op hun 
rechten. Proficiat! 
R.K.J.B.
De R.K.J.B. zal, in samenwerking met de 
Boerinnenbond, ook deze winter weer 'n
bonte avond organiseren. De opvoerin
gen zullen plaats hebben omstreeks 
Kerstmis. Hedenavond zal de toneel
repetitie aanvangen in een der lokalen 
van 't pakhuis van de N.C.B" De zang
repetitiie voor de zangeressen wordt ge
houden a.s. Zondag direct na de Hoog
mis. Ook de meisjes, die mee doen aan
toneel worden dan verwacht. 
VOGEL TENTOONSTELLING
,.VOGEL VREUGD". 

De Boxtelse vogelliefhebbers brachten 
j.l. Zaterdag tot en met Dinsdag hun 
mooiste gevogelte ter bewondering voor 
het publiek. 
Het doel der jaarlijkse vogeltentoonstel
ling is te beschouwen als propaganda 
voor de bescherming van onze geveder
de zangers in de natuur. 
Het lijkt een tegenstel!ing doch als men 
ziet met hoeveel zorg' zij er naar stre
ven de diertjes in grote volières met be
planting en broedgelegenheden bewe
gingsruimte te geven naar hun natuur, 
dan mag worden aangenomen, dat de 

Hoe rein? Men lacht daarmee! Hoe 
moet�n zij moeder worden? Ook daar
mee spot men soms. 
Wat blijft er van je roeping over meisje? 
Jij wilt niet helpen in de huishouding 
en toch kun jij later - als je moeder 
wordt - zeker niet zonder hulp. Maar 
hoe kun jij moeder worden? Is je hart 
rein en klaar voor het moede,-schap? 
Kan je een huisgezin aan, tegenwoordig? 
Fabriek, kantoor of winkel staan stil op 
uur en tijd, het leven gaat voort. 
De raderen houden op te draaien, een 
moederhart blijft kloppen. 
Als Maria in Weert verschijnt of is ver
schenen, wil ze dit: De werkelijkheid 
van ons leven opheffen, naar Boven, 
naar God toe: de Bron van het Geluk 
Dát is het <loei van elke verschijning. 
De Christelijke werkelijkheid is een 
Kruis: het dagelijkse leven met zorg en 
kommer, vol dienstbaarheid en tot God
delijke hoogte verheven. Héél wat meer 
dan sensatie, waar men dol op is; méér 
dan gevoeligheid, ten onrechte "gods
dienst" genoemd; en zeker méér dan in
beelding of hallucinatie. 
Meisje je zult heldin moeten zijn, om je 

Eer te bewaren, 
je zult je zelf moeten offeren om je 

Roeping te winnen 
je zult het kruis moeten dragen, om 

Christinne te zijn, als Maria. 
Jij wordt aangevallen en verlaagd, U 
wordt het hart ontnomen door de mo
derne heidenen. Werk er toch zelf niet 
aan mee. ,,Vaak denk ik aan de middel
"eeuwen, toen sommige slechte vrouwen 
"aan de schandpaal werden geplaatst en 
,,zó openlijk aan de schande prijsgege
,,ven. Maar is dát, wat in onze tijd ge
,,schiedt niet veel erger en vernederen
,,der? Staat nu het ganse vrouwelijk ge
"slacht niet aan de schandpaal? Krijgen 
"we niet werkelijk die indruk, wanneer 
"we in een grote plaats komen en een 
,,blik werpen in de étalages, de boeken, 
,,de kunsthandel, aanplakzuilen, biosco
"pen; het gedrag zien, de kleding, de 
,,kiosken, enz.: staat de vrouw niet af
,.,gebeeld in alle vormen van schaamte
"loosheid en zinnelijkheid? Er moeten 
"wel vele vrouwen zijn, die cfat niet 
"meer voelen: anders had het vuur van 
"heilige verontwaardiging deze plaatsen 
,,van ontering van de vrouw al lang ver
,,nietigd". (Fazbinder). 
Wat zou Maria in Uw plaats doen? In 
Uw gezin, Uw werk, Uw millieu? Neem 
jij Haar plaats in -
Ik hoorde dezer dagen van de "Kleine 
Zusters van de. Assumptie" die enkel 
leven om hulp te bieden aan de 
huisgezinnen. Zij mogen niets aannemen, 
zelfs geen glas water. Ze zijn 4000 in 
getal: liefde, hulp, vrede. Niet moeder, 
toch zeker gezegend onder de vrouwen. 

a. Indien <le mensen meer waardering
konden opbrengen voor het werk, dat 
iedereen afzonderlijk verricht ten dien
ste van het algemeen welzijn, dan zou 
daarmee reeds een belangrijke stap ge
zet zijn op de weg naar een beter sociaal 
bestel. • 
b. Als die waardering er echter niet is,
zal er wan:rouwen zijn, dat een onuit
puttelijke bron van conflicten vormt 
tussen de verschillende klassen en stan
den, dat de pest is voor het maatschap
pelijke leven, omdat het ingaat tegen al 
wat leiding geeft in Kerk, staat, onder
neming en organisatie. 
.c. Het eerste zal bereikt en het tweede 
uit de weg geruimd moeten worden om 
plaats te krijgen voor de grote oplos
sing: liefde voor God en liefde voor de 
medemensen, die allen onze broeders zijn 
omdat ze kinderen zijn van die éne 
Vader. 
Tot deze conclusies kwam spreker, nadat 
hij op een voor ieder bevattelijke ma
niet en met sprekende voorbeelden had 
aangetooncl, dat er zowel in onderne
mers- als arbeiderskringen nog lang niet 
altijd de juiste opvattingen heersten 
omtrent de leer der sociale rechtvaar
digheid, zoals die gepreekt wordt in de 
Pauselijke Encyclieken en de Bisschop
pelijke Vastenbrief van dit jaar. 
Langs de weg van liefde, recht en waar
dering zou men - met begrip voor de 
tijdsoms'.andigheden - de sociale span
ningen, de woelingen op maatschappe
lijk terrein en de chaos (te scheppen 
door de communisten) echter het meest 
doeltreffend kunnen bestrijden. 
De woorden van Paus Pius XI ,,'t Is de 
vloek van ons geslacht, dat het de mas
sa van de arbeidende bevolking verloren 
heeft laten gaan voor Christus en Zijn 
Kerk", zouden dan ook begrepen blij
ken k z,jn, De werkgev�r zou de: pn,s
taties van zijn arbeiders weer juist waar
deren, de arbeiders zouden zich met al 
hun gaven weer inzetten voor de ge
meenschap en ...... er zou weer sociale 
vrede zijn. 
Dat was de kern van het gesprokene 
door Pater Drs Fidentius, die in het 
behoorlijke, maar toch nog altijd onbe
vredigende aantal aanwezigen een aan
dachtig en dankbaar gehoor vond, ge
tuige de stilte tijdens en het applaus ná 
de spreekbeurt. 
De voorzitter van de KA.B., afd. Boxtel, 

Een moeder peinst bij Maria's beeld 

Maria, daar gaan er elke dag, 
schoon niemand iets bizonders zag 
en ik hoor al van bussen en extratreinen: 
komt Ge dan werkelijk dáár verschijnen? 
De kranten staan nog erg gereserveerd, 
maar van alle kanten rijden 
ze toch maar naar Weert. 
En velen van hen in stil vertrouwen, 
wat men ooit Lourdes beniJdde, 
met eigen ogen te mogen aanschouwen. 
'k Weet heus niet, wat ik denken moet, 
alleen dit éne weet ik goed: 
"Doet boete", was áltijd Uw wens 
wanneer Gij verscheen! aan een mens; 
om boete heeft Uw Hart geschreid 
stierf ook Uw Kind en Heer 
in deze liefdeloze tijd ..... 
Of ..... moet 't weer zonnekláár ons 

schijnen 
wat Roeping is en Vrouwéneer 
en: •uit dit huidig geslacht gaat ver-

dwijnen? 
Nieuw-heidendom heeft dat vernield, 
haar reine lichamen ontzield 
haar 't Offervaardig hart ontnomen 
hoe kunnen er zó itog kinderen komen? 
0 Moeder, geleid z' in Uw Heiligdom 
de richting kennen ze niet goed 
en anders draaien ze weer om. 
Och toon hun heimwee Wie Gij zijt 
èn kuis èn naar Uw Bloed 
een -grootse toekomst toegewijd. 

Er kwam een meisje uit de fabriek 
in een gezin. - De moeder was ziek. -
Ze had geen geld om naar Weert te gaan 
of tijd om tussen het volk te staan; 
en tóch was er dáár niet veel te halen. 
Want al werkte de vader ook fel ver-

beten 
hij kon slechts karig loon betalen. 
Zij echter bezat één gróót verlangen, 
zo stil gelttim als haar geweten: 
U, Lieve Vrouw, hier te vervangen. 

Een kindje zeurde, zij gaf het thee 
voor de dorst. 'n Ander nam ze mee 
naar de winkel om brood te kopen. 
Een peuter leerde ze lopen. 
Eén was er naakt, zij kleedde het aan. 
Toen is ze met beleid 
aan 't schrobben en schuren gegaan. 
Maria, geen sensatie, 
geen wonder of hallucinátie 
maar héérlijke werkelijkheid! 

Hoe nederig hebt Ge voor Uw Nicht 
de lasten van haar staat verlicht. 
Gij offerde Uw moedertrots; 
toen kwam tot U de engel Gods: 
,.Zie de dienstmaagd van de Heer" 
en: ,.Mij geschiede naar Uw Woord": 
ik bid het elke dag drie keer. 
,.Gezegend onder alle vrouwen" 
hebt Gij toen van God gehQord, 
,.aan U kan Ik Mijn Zoon vertrouwen". 

0 Kom bij ons op visitatie; 
'k Vraag geen wonder, doch de gratie: 
moge ergens een meisje verdwijnen 
en Gij Maria in háár ons verschijnen. 
Is er één bereid zich zelf te geven 
dan geloof ik, dat Gij bij ons zijt 
en ons huisgezin zal leven. 
Gezegende onder alle vrouwen 
aan U, aan U ben ik gewijd 
op U zal ik mijn toekomst bouwen. 

H. V. 
29 Octoher 1949. 

de heer A. Valks, sprak op deze bijeen
komst tere.::ht nog Je hoop u,t, dat c� 
voor de volgende ontwikkelingsavonden 
nog méér belangstelling getoond zou 
worden, speciaal door de jongeren uit de 
organisatie, die toch de toekomst vor
men en dus ontwikkeling zeer van node 
hebben. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 

Op de feestavond van de bij v. d. Aker 
gevestigde Spaarvereniging ,,De Ketting", 
werd 10 gulden opgehaald voor Katho
liek Thuisfront. 

Distributie=Nieuws 

NIEUWE BON VOOR KOFFIE. 

In aansluiting op de periodieke veertien
daagse bonaanwijzing is thans voor het 
tijdvak van 6 t.e.m. 19 November 1949 
bon 386 Algemeen van de voedingsmid
delenkaart 909 aangewezen voor het 
kopen van 125 gram koffie. De bon kan 
op Vrijdag 4 November worden besteed. 
De volgende bonaanwijzing zal plaats 
hebben over vier weken. 

gevleugelde vriendjes zich \\;el thuis voe
len in de miniatuurreservaten. 
De tentoons:elling gaf uitsluitend 
kweekgevogelte te zien o.a. diverse 
soorten kanaries, en overigens een grote 
verscheidenheid exotische vogels in hun 
kleurrijke vedertooi. 

,,Boxtels K wartierke" 
Theo komt binnen. Heel de Zon<laomid-
da<' weggeweest. " 
Vader: ,,Zo jongen, waar ben je ge
\veest?" 

Aan de tentoonstelling was een loterij 
verbonden. De prijzen vielen op de 
nummers: 
1558 1872 1879 735 151 
1833 314 831 1746 1043 
1702 680 1616 1635 1847 
164 1320 871 682 1500 

1912 1732 965 1967. 
De prijzen kunnen worden afge

haald bij de Heer H. v. Rooij, Baronie
straat 75, Boxtel. 

DE ST. VINCENTIUSVERENIGING 

VIERDE 100-JARIG BESTAAN. 

Op opvallend ongedwongen wijze heeft 
de Boxtelse St. Vincentiusvereniging 
vorige week Vrijdag 28 en Zaterdag 29 
October haar 100-jarig bestaan geviêrd. 
Twee bonte avonden, verzorgd door le
den van de plaatselijke toneel-, muziek
en zanggezelschappen, trokken enkele 
honderden bezoekers naar de feesttent 
in de Stationstraat, waar de Vincentia
nen, dapper geassisteerd door een leger
tje hulpvaardige dames, zich beijverden 
om de kas van hun vereniging weer eens 
stevig aan te vullen. Gezien, dat de ver
lotingen vlot van stapel liepen en er van 
het snelbuffet nogal druk gebruik ge
maakt werd, nemen we aan, dat de voor
bije 100 jaar goed zijn afgesloten en de 
komende eeuw niet minder best is inge
zet. Vele guldentjes zijn in de bodem
loze kas van St. Vincentius gevloeid, 
maar waar het rake gezegde luidt: ,,De
enige manier waarop ge geluk kunt ver
menigvuldigen is: het verdelen", kan het 
niet anders of het is de bezoekers van 
harte gegaan. Bovendien hebben deze 
nog kunnen genieten van enkele aardige 
voordrachten, zangnummers en muziek
uitvoeringen, die de kou, welke er in de 
tent heers'.e, enigszins deden vergeten 
en de bezoekers in een opgeruimde stem
ming brachten. De vele fraaie prijzen, 
die er verloot werden, brachten het pu
bliek in een royale stemming, wat wel 
bijzonder veel zal hebben bijgedragen 
tot het welslagen van deze avonden. 
Ad multos annos ! 

VOOR DE JEUGD. 
Stiekummer ...... ! 
Lelijk woord, hé? Ja, beslist één van de 
lelijkste woorden die ik ken. 
Waarom? Omdat de naam "Stiekum
mer" gegeven wordt aan het lelijkste 
mensentype dat op aarde rond loopt. 
Een stiekummer is iemand die zich AAN 
DE BUITENKANT o-zo-braaf( !) voor
doet. Maar die VAN BINNEN niet 

• deugt!
Iemand die thuis tegen Vader en Moe
der o-zo-mooi(!) praat. Maar die op 
straat onder vriendjes en vriendinnetjes 
héél ánders praat! 
Iemand die onder het oog van grote
mensen de Brave Hendrik uithangt. 
Maar die in het geniep .alle mogelijke . 
slechte streken uithaalt. En dan nog te 
laf is om er voor uit te komen! 
Kortom, een stiekummer is iemand die
z'n lelijke streken verbergt onder het 
tnom van ruiterlijke mooi-doenerij. 
Er zijn grote stiekummers en kleine
stiekummers. Zoals er grote mensen zijn 
en kleine mensen. Grote stiekummers 
waren vroeger kleine stiekummers. En 
kleine stiekummers zijn straks (als ze 
groot zijn) grote s:iekummers. Of ze 
moesten gauw veranderen. Hun stie
kumme streken afleren ...... 
Alweer accoord ! We gaan verder.
Nu ga ik je in een paar voorbeelden
laten zien het stiekumme gedoe van 
kleine stiekummers. Moet je eens héél 
aandachtig lezen. En wil ie er tegelijk 
een kort gewetensonderzoek van maken, 
dan des te beter. 
Trees was·t de vaat. Ze zei zelf tegen 
Moeder: ,,Blijft U nu maar rustig zitten, 
dan zal ik wel even omwassen". Goeie 
meid, hé, die Trees! Zeg jij dat óók 
wel eens tegen je Moeder?) 
Nu is ze aan het afdrogen. Nog een
paar kopjes en het is weer gedaan. Op
eens...... pets! Vaders kom aan digge
len ...... Heus niet expres gedaan. Wer
kelijk een ongeluk! 
Ach ja, iedereen laat wel eens wat uit 
z'n handen vallen. Wie breekt· er nou 
nooit eens wat? Vorige week liet Moe
der die schaal nog uit d'r vingers glip-

pen. Vond ze reuze jammer. Maar ze 
heeft er geen geheim van gemaakt, hoor. 
's Middags aan tafel zei ze zélf: ,,Heb 
ik me toch die mooie schaal gebroken. 
't Is zund !" 
Maar nou Trees. Wat doet dié? 
Ze raapt de scherven bij mekaar, en 
stopt die stiekum(!) in de vuilnisbak. 
Liefst een beetje ónder het vuil. 
Ziezo, klaar! Daar kraait geen haan 
naar! 
's Avonds gaat Moeder koffie zetten. 
,,Nou zoek ik toch overal Vaders kom. 
Trees, heb je Vaders kom niet gezien?" 
En dan Trees, Met een héél ónschuldig 
gezicht: ,,Vaders kom ... ? Nee Moe ... !" 
Gerrit heeft op school een boek op de 
kop getikt. Van een jongen uit de klas. 
Die jongen zei: ,,Fijn boek, joh! Moet 
je lezen!" 
Toen zei Gerrit: ,,Nou, geef op dan!" 
"Hier, zei de jongen. Maar hou het 
thuis een beetje weg ...... !" Waarom 
weghouden? Waarom mogen· Vader en 
Moeder dat boek niet zien? Omdat dat 
boek niet deugt. Dat boek is vuil! Be
grijpt Gerrit heel goed. En wat doet 
Gerrit? Hij leest dat boek tóch. Hij 
leest stiekum(!) 's Avonds op bed. 
Hermelijn is bij de Zusters op school. 
Nou moet je haar niet vragen waarom 
ze de pik heeft op de klas-zuster. Dat 
weet ze zelf ook niet. Ze vindt die Zus
ter nu eenmaal niet sympathiek. Ze k;m 
die Zuster niet uitstaan. 
De andere meisjes van de klas wèl. Die 
vinden het juist een aardige Zuster, 
Kunnen het best met haar vinden. 
Wat doet Hermelijn? Ze breekt die Zus
ter helemaal af. Alles wat die Zuster 
zegt en doet, legt zij expres verkeerd uit. 
Stiekum(!) hitst zij alle meisjes tegen die 
Zuster op. 
Maar nu is het speelkwartier. 
Wie loopt het dichtst bij die Zuster ... ? 
Hermelijn. 
Wie praat nu o-zo-lief(!) tegen die Zus
ter ...... ? Hermelijn. 
Wie doet nu o-zo-poeslief en aardig 
tegen die Zuster, zodat de andere meis
jes er misselijk van worden ...... ? Her
melijn! 

,,0, z�-maar-een-beetje-rond-gefietst.. .. !" 
J\'.1oet Je dat brave uitgestreken gezicht 
zien! 
Zo-maar-een-beetje-rond-gefietst. 
Met wie? Met die jongen waarvan Va
der alwel honderd keer heeft gezegd: 
,,Laat d,e vent lopen. Dat is geen vriend
je voor jou". 
Dacht je, dat Theo luistert? 

• N!�s hoor! Hij gaat tóch met die jongen. 
H11 gaat. stiekum( !) Hij weet allang, dat 
Vader eigenlijk <'elijk heeft. Want dat 
�riendje heeft altijd van die rare praat
Jes. En tegen meisjes doet-ie zo flauw
verveiend.
f'.!ou práàt Theo net als die jongen. En
hij <loet net als die jongen. 
Thuis weten ze van niks. Hij doet het
stiekum( !) 
Dit waren zo maar een paar voorbeel
den. Je kunt er zelf bij maken. Zoveel je. 
maar . wtlt. Want allemaal kom je wel
eens 111 aanraking met stiekummers. Jon
gens en meisjes die uiterlijk zich o-zo
mooi voordoen, maar die achterbaks 
allerlei verkeerde en lage streken uit
halen. 
Kom je ze tegen op straat? Ga ze uit de
weg! 
Zit er zo eentje op je klas? Ga er niet
mee om! 
Want wie met pek omgaat, wordt er mee
besmeurd. En wie omgaat met stiekum
mers wordt zelf ook een stiekummer! 
En nu ons oefen-puntje voor deze 
maand .. 
Iedereen mag horen wat je zegt! 
Iedereen mag zien, wat je doet! 
Iedereen mag weten, wat je leest. 
Iedereen mag weten, waar je heengaat!
Iedereen mag weten waar je bent ge
weest. En met wie. En wat je onder me
kaar hebt gedaan! 
En hebben we een flater geslagen, iets
gebroken, ie'.s verkeerd gedaan ...... ? 
Dan mogen ze het óók weten?
Of mogen ze dat niet? 
Dan ben jij nu een kleine ...... (vul ·in). 
En als je niet gauw verandert, dan ben 
je straks een grote ...... ( ?) 
Als je daar maar even rekening mee
houdt! 

P. Venantius Verweerde.
Missiehuis St. Theresia. 



Gouden Huwelijksfeest 

Het echtpaar LOUIS v.d. VELDEN en CORNELIA v. WEERT, uit de Nieuw
straat, dat Woensdag 9 November zijn gouden huwelijksfeest hoopt te vieren. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 25 October t.m. 31 October 1949. 
GEBOREN: 
Petronella M. dochter v. W. v. d. Ven 
e. V. P. M. van Hemmen - Wilhelmus 
J. E. M. zoon v. A. M. v. Hal e.v. J. G. 
Boesing - Johanna B. Th. M. dochter 
v. W. H. A. Snellaars e. v. Th. Driessen 
- Johanna P. M. dochter v. W. Berkel
mans e. v. P. A. v. d. Loo - Henricus 
Th. M. zoon v. ]. A. van der Eerden 
e. v. E. M. J. van Helvoirt - Johanna 
H. M. dochter v. H. P. A. v, d. Brand 
e. v. E J. v. d. Anker - Hubertus W. 
zoon v. A. H. Brusselaars e. v. W. Her
wig - Johannes P. H. M. zoon v. H. 
J. C. van der Burgt e. v. P. H. van der 
Pas. 

ONDERTROUWD: 
Johannes C. Rosinga en Antonia. Schalks 
- Marinus A. van Beurden en Adriana 
B. J. van Huijgevoort - Johannes W. 
van Mil en Johanna F. M. van Son. 

GEHUWD: 
Gerrit J. Vjn Dongen en Johanna H. 
B. Mandos - Marinus F. W. Kooien 
en Henrica van Schaijik - Lambertus 
P. H. van den Heuvel en Wilhelmina 
M. C. Verkerk - Gerardus A. Ver
hagen en Cornelia M. Putmans. 

OVERLEDEN: 
Hendrika Boleij, oud 80 jaren, e. v. 
J. Pijnenburg. 

GEMONDE 
KATHOLIEK THUISFRONT. 
De huis aan huis collecte, die in Ge
monde voor Katholiek Thuisfront gehou
den is, bracht de respectabele som op 
van f 129, 17. Hier volgen de gespecifi
ceerde bedragen: 
Vogelenzang f 13,03; Besselaar f 14, 11; 
Boomstraat f 10,55; Dorp (St. M. G.) 
f 30,22; Dorp (Boxtel) f 27,42; Kaart 
(Hezelaar) f 11,43; Beek f 12,83; Hoog 
Gemonde, Voo,hei f 9,58. 
Op het Ruiterfeest, dat 16 October 
in Gemonde werd gehouden, bracht een 
collecte nog f 14,00 op. 
De milde gevers hartelijk dank! 

ESCH 
KATHOLIEK THUISFRONT. 

Evenals de voorafgaande jaren zal onze 
afdeling ook deze winter weer een con
cours organiseren om aan het, voor dit 
zo mooie werk, onmisbare geld te 
komen. 
Maar om het concours te kunnen orga
niseren, zijn er prijzen nodig. Bij deze 
doen wij dan ook een beroep op iedereen 
- die het maar enigszins kan - om
een prijs ter beschikking te stellen. 
En hoe denken onze verenigingen er 
over? Zou het niet mogelijk zijn., dat 
ook zij ieder een prijs voor hun reke
ning namen, zo het bewijs leverend, van 
een werkelijk hecht Thuisfront te vor
men, als deel van de hele gemeenschap. 
U kunt hetgeen U ter beschikking wilt 
stellen, inleveren, of als het afgehaald 
moet worden, daarvan kennis geven 
aan Jan van den Akker tot en met 10 
November. 
Het concours wordt gehouden op de
Zondagen 20 en 27 November in de
zaal bij G. van Schijndel. 

Algemeen Nieuws 
DE NIEUWE INTERLOCALE 

TELEFOONTARIEVEN. 
Het bericht in de dagbladen betreffende 
de afkondiging van het Besluit tot in
werkingtreding van de wijziging van het 
Rijkstelefoonreglement 1929 - een ver
andering in de tariefiëring voor het in
terlocale telefoonverkeer - heeft tot 
enig misverstand aanleiding gegeven. 
Zoals reeds via de dagbladpers is mede
gedeeld, zal de invoering van de nieuwe 
tarieven slechts zeer geleidelijk geschie
den, nl. in gelijke tred met de technische 
ontwikkeling van het Nederlandse tele
foonsysteem. 

,,PRO JUVENTUTE" 

Kalender 1950. 

Wij ontvingen van het Nederlandse 
Verbond der, Verenigingen "Pro Juven
tute" een zeer fraai uitgevoerde kalen
der met prachtige en onbekende foto's 
van de Prinsesjes, die ook na het ge
bruik van de kalender een waardevol be
zit zullen blijven. 
Met de verkoop van deze Prinsessen
kalender beoogt men steun en bescher
ming te verlenen aan de Nederlandse 
bedreigde kinderen. . 
De kalender is te verkrijgen bij alle ver
enigingen van "Pro Juventute", alsmede 
aan het landelijk adres van de Kalender
acties, Grote Markt 27, Haarlem. 

HET VOLGENDE SEINSEL 

UIT NIJNSEL 

Maattreffers, worden geregeld, werk

achtig wordt er gekoortst, ramen wor

den gepland, kortom alles wordt in het 

werk gesteld om "Ziede ze vliege .... !7 
voor het Boxtels thuisfront tot een 

succes te maken op 30 Nov., 1 en 2 

Dec. in "de Ark".

* Deze week verlenen wij allereerst 
gastvrijheid aan enkele versregels van 
Guido Gezelle: 

,,De bomen staan half uitgeleefd, 
in kakelbonte reken, 

te midden al dien bodempracht 
vol stervend goud gesteken". 

Wij doen dat, daar deze regels ons ter
loops door het hoofd schoten" toen wij 
de afgelopen vrije dagen in ons eigen 
Boxtel, ongekend veel en ongekend mooi 
stervend natuurschoon ontmoetten. 
Spendeer er ( vaders en moeders met 
Uw kinderen!) maar eens enkele zon
nige herfsturen aan om die schoonheid 
zelf te ontdekken. * De vogels mist U 
natuurlijk, die zijn al naar warmer oor
den vertrokken. Behalve dan de prach
tige diertjes, die het afgelopen week-end 
op de tentoonstellingen der vogelvrienden 
te bewonderen waren. Wat een zang en 
wat een kleuren! * Neen, het natuur
genot is toch maar alles. Daar kan een 
bevrijdingsfeest het niet bij halen. Ook 
al zou dat niet - zoals hier - te laat 
gevierd zijn en - zoals hier - beperkt 
zijn tot een dansje (dat overigens het 
ideale middel blijft 0111 in de bevrijdings
sfeer te komen). Waarom er eigenlijk 
gelegenheid tot dansen werd gegeven op 
het feest van Christus Koning en niet op 
de bevrijdingsdag (25 Oct.) zelf, blijft 
ons een raadsel. * Maar raadsels zijn 
er altijd geweest en zullen er wel altijd 
blijven. Af en toe echter wordt er een 
opgelost, wat best interessant te vinden 
is. Luister maar: Ons verzoek van de 
vorige week om de gestolen tel- en 
schrijfmachine van de Exportcentrale na 
gebruik terug te bezorgen, is door de 
dief klaarblijkelijk verkeerd verstaan. 
Tot zijn eigen scha en schande overi
gens, want toen hij de dingen op een 
verkeerd adres af wilde leveren, werd 
hij ingerekend. Dan maar brommen! *
En nu geen oude koeien uit de sloot ha
len a.u.b. Dat het verdraaid koud 
was in de feesttent van de jubilerende 
St. Vincentiusvereniging, weten we nu 
onderhand wel. De harten waren warm 
(zeggen ze!) en dat was hoofdzaak. 
Amen. Uit. * ,,Leve de minister, die 
gooit alles van de bon, alles van de 
bon!" Zo zong deze week de Boxtelse 
Middenstand, die het verheugende 
nieuws al vlaggend ontving. Maar met 
de koffie komen we nog op de koffie ... 
oh zo! * Tussen ons gezegd en · ge
zwegen: Er wordt beweerd, dat men in 
Lennisheuvel druk aan het proberen is 
een hannonie of fanfare op te richten. 
Met gebrekkige middelen werd op het 
St. Vincentiusfeest de "Dorpsserenade" 
al gebracht. En daar zat muziek in ...... 
wat veel belooft. * Nu ja, een beetje 
leven in de brouwerij is niet te versma
den. Althans op gepaste tijd en bij ge
schikte gelegenheid. Zo zal het lawijt, 
dat door de aanstaande toewijzing van 
de montagewoningen wel weer veroor
zaakt zal worden, de woningcommissie 
niet zo plezierig in de oren klinken. *
Maar wist U, dat er nog altijd mensen 
zijn, die niet schijnen te begrijpen, dat 
men gevonden voorwerpen niet in bezit 
mag houden en dat in de kerk achter
gelaten handschoenen, parapluies, rozen
kransen enz. maar gelaten moeten wor
den waar ze zijn. Daar kan de koster 
zich beter over ontfermen dan een on
eerlijke "gelovige"!!!! Terugbezorgen is 
de eis van het geweten! * Helaas, de 
wet van het mijn en het dijn schijnt las
tig zijn te aanvaarden. Zelfs op het 
kerkhof neemt men er nog heel gerust 
een loopje mee. Iemand, die dezer dagen 
wat bloemen op het graf van een zijner 
dierbaren wilde plaatsen, kwam tot de 
ontdekking, dat de daarvoor bestemde 
tinnen kroes van eigenaar verwisseld 
was. Is er dan niets meer, behalve heet 
ijzer en molenstenen, veilig voor kleine 
en grote dieven? * Bij het inzamelen 
van handtekeningen voor de lino-actie 
kwam uit de mond van een "vooruit
ziend" persoon de verzuchting: ,,Als ik 
daar straks - als de Russen komen 
maar geen moeite mee krijg ...... " 

,,ZIEDE ZE VLIEGE .. ... !?" 
Noach heeft "de Ark" niet gebouwd ... 
Op 30 Nov. en 1 en 2 Dec. wordt ze 
afgebroken. 

SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 

O.JC. 8 5 2 12 18-10 
Baardwijk 7 5 1 11 20-10 
S.C.B. 8 4 3 11 17-10 
St. M. Gestel 8 4 3 11 20-14 
O.D.C. 7 4 0 3 8 19...:...11 
Udi 7 3 1 3 7 14-14 
Blauw Geel 8 2 3 3 7 16-18 
Best Vooruit 7 2 2 3 6 11-19 
Boxtel 7 2 1 4 5 11-18 
w.s.c. 7 2 4 4 11-16 
Uno Animo 7 5 3 19-25 
Haarsteeg 7 5 3 9-20 

K. S. V. ,,O.D.C." 

Vlijmense Boys 2 - ODC 2 1 - 7 
ODC 3 - Schijndel 4 2 - 1 
Helvoirt 2 - ODC 4 2 - 3 

Daar de wedstrijd ODC-Baardwijk te 
elfder ure werd afgelast, toog de ODC
aanhang Zondag naar de wedstrijd van 
het derde elftal van ODC, dat onge
slagen aan de kop ging en zich ook nu 
wist te handhaven door met klein ver
schil van Schijndel 4 te winnen. Het was 
een wedstrijd fair en snel, maar voor 
deze afdeling toch ongewoon hard. Met 
de rust was de stand nog dubbel blank. 
In de tweede helft wist ODC een 2-0 
voorsprong te nemen, doch zag deze 
voorsprong spoedig· verkleind tot 2-1. 
Met deze stand kwam het einde. 
Het tweede elftal handhaafde zich even
eens in de kopgroep door de Vlijmense 
Boys te verpletteren. Het vierde elftal 
verraste door in Helvoirt te winnen. 
Zondag a.s. is alles vrij, maar Zaterdag
middag wordt gespeeld: 

ODC-BVV (comb.) om half vier. 

De opstelling van BVV is: 

Dumemit 
Huybrechts Gerritse 

Remmers Udema Vos 
Th. Donhuyzen Stenpher Overbeek 

G. Kerssens A. Kerssens 
Op een paar spelers na het eerste elftal 
van B.V.V., terwijl de overige al enkele 
malen in het eerste elftal uitkwamen. 
Liefhebbers van goed voetbal: Zaterdag
middag naar het ODC-terrein. 

ODC -JUNIOREN 

Ook voor de Junioren is deze week 'n 
beperkt programma vastgesteld t.w. 
Zaterdag 3 uur: BVV 16-ODC 11 

half 3: ODC 8-ODC 9 
Zondag 12 uur: Concordia 7-ODC 6 

12 uur: ODC 7-BMC 4 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Boxtel 2 - Heusden 2 6 - 3 
B.M.C. 3 - Boxtel 3 t - 2 

Wegens een herdenkingsplechtigheid in 
Waalwijk ging de wedstrijd W.S.C.-
Boxtel. niet door. 
Aller belangstelling ging 
ongeslagen reserves, die 
voetbalweer hun fraaie 
haafden door Heusden 2 
verslaan. 

nu uit naar de 
onder ideaal 
pos1t1e hand

kansloos te 

Weliswaar namen de jongens uit Heus
den, die zich tot de laatste minuut voor 
de volle 100% gaven,, reeds na enkele 
minuten de leiding, doch "Boxtel" wist 
deze achterstand nog vóór de rust om te 
zetten in 'n volkomen verdiende 4-1 
voorsprong. 
In de tweede helft maakten beide ploe
gen nog twee doelpunten, zodat deze 
goede wedstrijd in ·een 6-3 eindstand 
resulteerde. 
Als het tweede elftal zich nog wat toe
legt op de versteviging van de defensie 
en men blijft met hetzelfde animo voet
ballen, dan voorspellen wij de reserves 
een succesvolle competitie. 
Ook het derde elftal bleef met een be
nauwde 2-1 overwinning op B.M.C. op 
het goede pad en handhaafde daarmede 
zijn ongenaakbare leidende positie. Ook 
hier ligt succes in het verschiet. 
Dezer dagen is ook een vierde elftal van 
"Boxtel" in de 3e klasse Onderafdeling 
Noord-Brabant ingedeeld en wel in de 
zelfde afdeling als waarin het derde nu 
zijn triomfen viert. 
In verband met de internationale ont
moeting Nederland-België staan er voor 
"Boxtel" a.s. Zondag geen wedstrijden 
op het programma. 

JUNIOREN 

De A-junioren, die dit jaar aardig wat in 
hun mars hebben, wonnen Zondag weer 
van R.K.JV.V. met niet minder dan 
7-1. Het B-elftal, dat ook thuis speelde, 
versloeg Emplina met 6-3. Zaterdag 
overtroefden de C-s de bezoekende 
B.V.V.-ers met 3-2, terwijl D, dat tegen 
Iréne speelde, een dikke 7-2 nederlaag 
te incasseren kreeg. 

M.E.P.-NIEUWS.

Zondag 30 October speelde het eerste 
dameselftal zijn uitwedstrijd tegen 
E.M.H.C. 2 en verloor met 6-0. Het 
overwicht der Eindhovense dames was 
zo sterk;, dat onze speelsters er niet in 
slaagden ook maar een enkele maal 'n 
gevaarlijke aanval op het Eindhovense 
doel te ondernemen. Het tweede heren
elftal speelde voor de competitie thuis 
tegen Oirschot en won zijn wedstrijd met 
4-0. De verdediging van M.E.P. was zo 
solied, dat Oirschot er ondanks veel 
gezwoeg niet in slaagde een tegendoel
punt te scoren. Indien de voorhoede van 
M.E.P. wat beheerster gespeeld had, zou 

Praag beeft dwangarbeiders nodig 
,,KAMERADEN, WAAROM?" 

Het was Zaterdagavond, 1 October half tien. Omstreeks deze tijd zijn de 
troostelozen straten van de Praagse arbeiderswijk, Zizkov, meestal leeg en 
verlaten, maar de mooie warme herfstavond heeft velen naar buiten gelokt. 
De Tsjechische arbeider heeft in het communistisch paradijs geen geld om 
naar de ontzaglijk dure café's te gaan en geen zin, ook al mag hij een 
goede communist zijn, om naar een slechte Russische film te kijken. 
Zo wandelden op deze avond tamelijk veel mensen langs de oude Joodse 
begraafplaats, waar men het verlichte panorama van de <:;ouden Stad zo 
prachtig kan zien . . . . .  

Plotseling suisde een zwarte auto langs 
het trottoir aan,, en een serie schoten 
doorsneed de lucht. De auto was blik
semsnel verdwenen en drie mannen ble
ven op het trottoir liggen. Twee waren 
dood, de derde stierf even later. Men 
hoorde hem slechts zeggen: ,,Kamera
den, waarom . . . .  ?" 
Een half uur later verscheen voor de 
grootste politieke gevangenis te Praag 
op de Pankratzberg een overvalwagen 
van de politie, waar een aantal mannen 
uitsprongen. Zij deden een bliksemaan
val op het wapendepot van de "arbei
dersmilitia" tegenover de gevangenis en 
met deze wapens drongen zij de gevange
nis binnen. Versterkingen van politie en 
arbeiders-militia drongen de aanvallers 
in de straat der Helden, waar nog een 
half uur lang gestreden en geschoten 
werd. Een andere vrachtauto kwam ten
slotte de onbekenden afhalen en ver
dween in een rookgordijn. Op het slag
veld bleven drie doden en zes gewonden, 
allen behorende tot politie en militia, die 
in de verwarring elkaar beschoten 
hadden. 
Tientallen soortgelijke overvallen wer-

• den gepleegd, zonder dat de politie ooit 
de "misdadigers" had kunnen aanhou
den...... Een ander voorbeeld, van an
dere aard maar eenzelfde doel, zal er 
toe kunnen bijdragen dit geheim op te 
lossen. Een man komt op een pastoor 
toe en vraagt om te mogen biechten. 
Tijdens de biecht bekent hij een com
munist te zijn. Indien de priester naar 
het excommunicatie-bevel van de Paus 
verwijst en de persoon verzoekt om uit 
de partij te treden, wordt hij de volgen
de dag wegens hoogverraad gearresteerd. 
Indien de gelovigen zich tegen arrestatie 
van hun pastoor verzetten, zoals het op 
het land vaak het geval is. des te beter. 
Het gehele dorp wordt door politie en 
desnoods door troepen omsingeld, een 
groot aantal arrestaties verricht ..... en 
dit is juist de bedoeling! 

KLAAGT U? - DAN .... 

Er zijn ook andere voorwendsels., die 
mensen gearresteerd kunnen doen wo,-
den. Iemand die op het distributiekan
toor b.v. geen kledingkaart ontvangt en 
zijn verontwaardiging tot uiting brengt, 
wordt onmiddellijk door een daarop 
wachtende civiele agent aangehouden en 
komt niet meer thuis. 
Iemand, tlie in een verplichte ·cursus in 
het Russisch (150.000 personen moeten 
verplicht aan deze lessen deelnemen) 
niet voldoende ijver aan de dag legt, 
continueert zijn studie in een werk
kamp . . . .  
Men vraagt zich zeker af. wat voor doel 

deze provocaties hebben. Het antwoord 
wordt door de werkelijkheid gegeven. 
Sinds begin October geven alle grote 
persagenturen berichten over massale 
arrestaties in Tsjechoslowakije. Het aan
tal arrestaties overschreed reeds de 
40.000 en de oorspronkelijke beraamde 
50.000 - de norm dus volgens de com
munistische terminologie zal binnen 
enkele dagen bereikt worden. De lijsten 
van de politie bevatten circa 60.000 
namen en worden dagelijks met nieuwe 
aangevuld. 
Maar dat alles is niet genoeg. Uranium
mijnen en verschillende andere bedrijfs
takken waar "vrije" arbeiders niet willen 
of niet kunnen werken, hebben een gro
te behoefte aan goedkope en gediscipli
neerde arbeidskrachten. En de beste ar
beidskrachten zijn hongerige mensen, die 
onder zweepslagen werken. 
Bovendien wil het regime radicaal met 't 
feitelijke of potentiële gevaar van een 
contra-revolutie afrekenen en de mas
sale arrestaties moeten ten aanzien van 
het buitenland enige rechtvaardiging 
hebben. Zo worden ,.,incidenten" ge
ensceneerd, waarbij de slachtoffers de 
voor communisten waardeloze of zelfs 
ongewenste "kameraden" zijn en men 
kan dan in naam van handhaving van 
ope,nbare orde en bescherming van de 
staat tot "noodzakelijke" arrestaties 
overgaan. Wanneer de betrokkenen 
sympathieën met de z.g. aanvallers of ge
arresteerden tonen, kan aan de arresta
ties een nog grotere omvang verleend 
worden en het doel, het onschadelijk 
maken van tegenstanders en 'de nieuwe 
toevloed van arbeidskrachten, wordt 
bereikt. 

WARM ONDERGOED MEE. 

Dat het economisch motief een zeer be-· 
langrijke rol speelr,, komt niet alleen 
door het feit tot uiting, dat de eigen
dommen van de gearresteerden verbeurd 
worden verklaard en dat hun families 
uit hun woningen worden gezet (zij 
hebben als "nier-productieve" en onbe
trouwbare elementen geen recht om 
woongelegenheid voor de arbeiders te 
verminderen)· maar ook wordt reeds bij 
de arrestatie de slachtoffers bevolen 
warm ondergoed en zwaar schoeisel mee 
te nemen. Zonder enig onderzoek wordt 
dan de gearresteerde naar een speciaal 
kamp gestuurd, waar de selectie voor de 
verschillende soorten dwangarbeid plaats 
vindt. Daardoor is het te verklaren, dat . 
zich onder de 111 de laatste tijd gear
resteerde personen vele specialisten van 
verschillende bedrijfstakken en vele art
sen die voor de medische verzorging 

de overwinning zeker nog groter geweest 
zijn. De heren van M.E.P. 1 speelden 
tegen Hopbel uit Schijndel. Ook deze 
wedstrijd werd door onze heren gewon 
nen, nog wel met 5-0, nadat de rust 
met slechts een 1-0 voorsprong was in
gegaan. Onze junioren bonden de strijd 
aan met de junioren van Hopbel, welke 
wedstrijd eveneens door M.E.P. werd 
gewonnen (8-0). 

Voor a.s. Zondag staan de volgende 
wedstrijden op het programma. Onze 
dames spelen thuis tè half een tegen 
Nuenen, terwijl te half drie het eerste 
herer.-elftal uitkomt tegen Eindhoven 2. 

Het tweede heren-elftal speelt uit tegen 
Nuenen en het derde heren-elftal speelt 
uit tegen Keep-Fit 2. Deze wedstrijd 
wordt waarschijnlijk reeds op Zaterdag
middag gespeeld. We zijn benieuwd naar 
het resultaat van de wedstrijden. 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
Wederom moeten wij, zoals de vorigé 
week, berichten, dat de competitie de 
Boxtelse spelers niet veel succes bracht, 
behalve het ene puntje, dat de Dames 
en het vierde team geheel onverwacht 
in Eindhoven wegsnoepten. 
Het tweede team stelde enigszins teleur. 
Be Fair was dan ook in superieure vorm 
en onbetwist de sterkste. De uitslagen 
luiden: 
Philips 2-Advance Dames 5-5 
Advance 2-Be Fair 1 3-7 
Advance 3-Veghel 1 2-8 
Philips 5-Advance 4 5-5 
Zondag a.s. staat het 1, 2, 3 en 4e team 
een zware strijd te wachten, waarbij 
alleen op een verrassing gehoopt mag 
worden. 
De Dames kunnen Zondag winnen, laten 
we hopen dat. ze het ook doen. 

Het programma luidt: 
Zaterdag 5 November: 
Advance Dames-Veghel 

Café 
Philips 2-Advance 2 
Be Fair 2-Arvance 3 
Zondag 6 November: 
Advance 1-Sia 
Advance 4-Be Fair 3 
Dinsdagavond theorie-avond 
Bekkers om 7.30 uur. 

3,30 uur 
van Breugel 

7.30 uur 
6 uur 

3 uur 
? uur 

in Hotel 

BOXTELSE BILLART BOND.

De te spelen wedstrijd in Klasse A op 
Zaterdag 5 November is: 

't Hoekje-Eureka. 
De uitslagen in Klasse A van 29 Oct. 
zijn: 
Amateur 753 car. 170 brt. gem. 4,42 
Pr. Hendrik 761 car. 170 brt. gem. 4.47 
Hoogste serie B. Schalks van Amateur 
met 40 car. 
De Sport-'t Hoekje is niet afgespeeld. 

van de gevangenen moeten zorgen, be
vinden. 
Op een communistische vergadering ver
klaarde de eerste minister Zapotocky, dat 
de gevangenen in concentratiekampen 
goed en menselijk behandeld worden .. 
.,Wij zullen hen zeggen: beste vriend! 
Als jij je houding tegenover de volks
democratische republiek gaat verande
ren, zal ook onze houding tegenover jou 
gewijzigd worden. Wij willen jou alleen 
opvoeden tot arbeid ...... " 
Met andere woorden omschreef hij het 
beruchte parool, dat boven de poort 
van het kamp te Auschwitz te lezen was: 
,,Arbeit macht frei" . .... . 

SLAVENJACHTEN. 
De werkelijkheid is ook in dit geval heel 
anders: in iedere rechtsstaat hebben de 
door het gerecht schuldig bevonden en 
veroordeelde gevangenen het recht om 
bij goed gedrag brieven, bezoeken van 
familie en soms pakketten te ontvangen. 
Zelfs de gevangen nazi's te Spandau 
hebben dit recht, maar de ten onrechte 
geïnterneerden onder het communistisch 
regime hebben dit recht slechts, wan
neer zij een bepaalde, veel hogere dan 
normaal vastgestelde werknorm (dwz. 
arbeidsprestatie) bereiken,, wat bij uit
gehongerden en vaak zieke en oude men
sen onmogelijk is. 
De werkelijkheid kan slechts met slaven
jachten vergeleken worden en hierdoor 
bereikt het communistische regime· het 
hoogtepunt van zijn cynisme. Met onver
biddelijke regelmaat gaan de arrestaties 
voort - naam na naam, straat na straat. 
Meestal 's nachts. De nacht moet door 
haar duisternis deze schande van onze 
cultuur verbergen; 's nachts plegen de 
mensen rustig te slapen ......... 

SLECHTS VOORBEREIDING.

Het is nog geen kruistocht tegen de af
valligen, tegen Titoïsten, geen hoofdaan
val tegen de kerken, tegen het Christen
dom. Het is slechts een voorspel, een 
voorbereidend bombardement. De aan
val tegen de kerken is een kwestie van 
korte tijd, nu de nieuwe "wet" betref
fende de kerkelijke organisatie in wer
king is getreden. De priesters worden 
staatsambtenaren,, zij zullen door de 
staat worden benoemd en zij zullen -
voor zover zij door hun handtekeningen 
het gezag van de staat boven zich in 
kerkelijke aangelegenheden erkennen -
een goed salaris ontvangen. 
Maar hoevelen zullen dit Judasloon aan-. 
Mlllffi? 
Dieper en dieper vervalt Gottwald in de 
sombere rol van Macbeth. Hij dwaalt 
door de gangen van de geschonden 
Praagse burcht, hij schrikt voor zijn 
schaduw. Een mens, die zo vele anderen 
tot schaduwen had gemaakt. Toen zijn 
tragedie de climax naderde, zag Mac
beth het spook van het woud naar zich 
toekomen, langzaam en onverbiddelijk. 
als een duister en verschrikkelijk peloton. 
Tegen Gottwald verheffen zich niet al
leen wouden, de bergen en de rivieren, 
maar het gehele Tsjechische en Slowaak
se volk. De hele mensheid, de hele aarde 
verzet zich tegen de communis.tische ty
rannic. 
Wie zal de overwinning behalen? 

JIRI NOVAK 



Gesprek van Vanavond Spreken we vanavond eens emancipatie van de vrouw. Hoe we daartoe komen? 
over de 

U herinnert zich het pleidooi in de ru-briek Terloops .. . . . .  " voor een comfor-tabele;' inrichting van de publieke tribunè onzer gemeenteraadszaal. Dames, die daar komen luisteren naar de behandeling der raadsagenda, vinden er niet eens een gemakkelijk zitje. . .. . . . . 

Mis tot bizondere intentie. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje, VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor de overl. familie Maria v. d. Meyden; z.a. gel. mndst. voor Gerdina Broeren-Schalks; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendrica de Bresser-v. d. Loo; om half 8 gel. H. Mis voor Wybe Ypma; z.a. gel. H. Mis voor de overleden familie Wallach; 1-1. Hartaltaar gel. 1-1. Misvoor Petrus van Driel en Jacoba Rooijmans; om half 9 gel. H. Mis voor Johannes v:. d. Plas en Hendrica Dirks. Stel je ,11u voor, :het is ons kwalijk genomen eff zo kregen we de vraag gesteld of wij' ·;,een." zoete wraak hadden willen nemen··· over de • emancipatie van de vrouw" .. baar sta je toch even perplex van!··:, Niemand meer dan wij gunnen de vrouwen ha-ar emancipatie! - Voor de vrouwen" die het nog niet mochten ;eten: em�ncipatie der vrouw betekent gelijkstelling van de vrouw met de man 1 Ja, wij gunnen haar �ie gelijkstelling, al zierr we ze niet graag met sigaar of pijp in het vrouwelijk "mondje". 

. : ZATERDAG·, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor· Hendrica van Griensven;, z.a. gel. H. Mis voor Maria Loerakkervan Geel ;' H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Johannes v. d. Laak, Jacoba Rooijmans de hsvr en Maria de dochter; om half 8 plec.htige ·gezongen H. Mis voor onze gesneuvelde in Indonesië; z.a. gel. jrgt. voor Cornelis. van Berkel; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Henriëtte v. RooyVerdonk; om half 9 gel. 1-1. Mis voor Adriana Leermákers-Avendonks. 
Maar, of de "vrouwen" zelf zo gebrand zijn op die (moderne) gelijkstelling, is voor ons nog een open vraag. "Echte vrouwen" weten wel, dat de mannen haar te hoog achten om ze gelijk gesteld te zien. En de meisjes, vooral de "geëmancipeerden" of die zich zo voelen, mogen weten, dat zij in het oog der mannen de liefste schepsels zijn als . . . . . .  als ...... Nu ja, laat het maar gezegd zijn, als ze lekker kunnen koken. . Dan mogen ze geëmancipeerd zijn, zelfs in het kwadraat. 
PAROCHIE-AGENDA 22e Zondag na Pinksteren. 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. De H.H. Missen zijn 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 bizondere· intentie, de Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. Zondag collecte aan de kerk voor Kath. Thuisfront. 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. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. Vandaag ha de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter verering worden uitgesteld. Maandag 7 November, feestdag van de H. Willibrord, patroon van onze Nederlandse Kerkprovincie.Woensdag 9 November wordt in onzeparochie de jaarlijkse Aanbiddingsdaggehouden. Des morgens om half 7 zalhet Allerheiligste worden uitgesteld,waarna het Pange Lingua wordt gezongen. Des avonds om 7 uur wordt deAanbiddingsdag gesloten met een Plechtig Lof, waarO'tlder Te Deum. Na hetLof wordt gezongen: Looft Uwen Godalle tongen en talen. Op deze dag is deHoogmis om half 11. Deze Hoogmiswordt opgedragen tot een bizondere intentie. Zij, die bloemen willen plaatsenbij �et H. Sacrament, brengen dezeDinsdags in de omloop achter het altaar.Degenen, die liever geldelijke steurt verlenen voor de versiering, kunnen hunbijdrage storten in de bus aan de hoofdingang der kerk en ook in de offerbusbij het z.g. Katechismusdeurtje.Maandag en Dinsdagavond om 7 uur •Kruisweg, waarna kort Lof voor de GelovigeZielen, vanwege het Octaaf vanAllerzielen.Donderdagavond om 7 uur Lof met rozenhoedje.Zaterdag is er gelegenheid tot biechtenvan half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.Om zo weinig mogelijk warmte in dekerk verloren te laten gaan, zal het Katechismusdeurtje voorlopig geslotenblijven.Maandagavond om half 8 Mariacongregatie.Vrijdagavond om 8 uur H. Familie.MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.• jrgt. voor Hubertus van Leeuwen; z.a.gel. mndst. voor Josephus v. Son; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Marinus v. -d. Sande in de par. van het H. Hartoverleden; om half 8 gel. H. Mis voorGodefridus v. Oirschot vanwege dekleinkinderen; z.a. gel. H. Mis voor Arnoldus v. Rooy en Paulina de hsvr.; H.Hartaltaar gel. H. Mis voor AntoniusBrusselers; om half 9 H. Mis voor Maria v. Hal-v. Esch. Om 7 uur kruisweg,waarna kort Lof. Om half 8 Mariacongregatie.DINSDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Wilhelmus T raa; z.a. gel.H. Mis voor Hendrica v: d. Eerden-v.Deursen; H. Hartaltaar gel. H. Misvoor Hendrica van Beurden-Verweteringvanwege de kinderen; om half 8 gel.mndst. voor Wilhelmus Snellaars; z.a.gel. H. Mis voor de overleden familie v.d. Ven-de Laat; H. Hartaltaar gel. H.Mis voor Johanna Martens-Aarts; omhalf 9 gel. H. Mis voor de overl. familiev. d. Eerden-v. Elk. Om 7 uur Kruisweg,waarna kort Lof.WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Petrns Buddemeyer; z.a.gel. H. Mis voor Johannes van Geffente Bleyerheide overleden; H. Hartaltaargel. H. Mis voor Hendricus v. d. Sandeen Petronella v. d. Loo cle hsvr.; omhalf 8 gel. H. Mis voor einze jongens in Indië vanwege Maria's Biddend Leger;z.a. gel. jrgt. voor Johannes Troeyen; H.Hartaltaar gel. H. Mis van Hendrica Cijffers-Bruns; om half 9 gel. H. Mis voor Josephus v. Susante; om half 10 huwelijksmis. Om half t t Hoogmis tot bizondere intentie. Om 7 uur Plechtig Lof, waaronder Te Deum tot sluiting van de Aanbicldingsdag. Na het Lof: Looft Uwen God alle tongen en talen. DONDERDAG om kwart voor 7 gez. mndst. voor Maria Loerakker-van Geel; z.a. gel. mndst. voor Elizabet Schapendonk-v. d, Staak; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhelmus v. d. Oever en Anna v. Hoof de hsvr.; om half 8 gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wetering; z.a.gel. jrgt. voor Josina Troeyen-v. d. Ven; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de afgestorven fam. Wetzer; om half 9 gez. H. 

In het Liefdehuis zallen nog geschieden: Maandag gel. mndst. voor Mathilda Smits. 
Het H Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: Cornelis Gerardus Antonius Maagdenberg uit deze parochie en Erna Maria Theresia Kanters uit de par. van 0. L. Vrouw ten Hemelopneming te Apeldoorn; Antonius ten Bras uit deze parochie en Reina Vissers uit de parochie van het H. Hart; Marinus Adrianus Schuurmans, geb. en won. in deze parochie en Martina Alberta van Engelen geb. en won. in de par van St. Antonius en Barbara te 's Bosch, waarvan heden de te afkondiging geschiedt; Michael Cornelis Traa uit deze parochie en Josefa Maria Johanna van Veggel uit de parochie van de H. Gerardus te Tilburg; Johannes Care! Rosinga geb. te Rotterdam (0. L. Vrouw v. d. Rozekrans) en won. te Enschede en Antonia Schalks geb. en won. in deze parochie; Evert Marinus de Jong geb. en won. te Boxtel (H. Hart) en Lambertha Cornelia van Ruremonde, geb. en won. in deze parochie; Wilhelmus Antonius Robben uit deze parochie en Antonetta van Dijk uit de Par St. Petrus te Vught; Henricus Cornelis van Eyck geb. te Eindhoven St. Georgius) en won. te Boxtel (H. Hart) en Joanna Leonia Francisca Maria de Visser, geb. en won. in deze parochie, waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Gerardus Antonius Verhagen, geb. te Dinther en won in deze parochie en Cornelia Maria Putmans geb. te Liempde en won. in deze par., waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huweliiksbeletselen, waarin niet is gedispenseerd, ten spoedigste aan de pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart over 9, en om half t t de hoogmis met volkszang. De eerste schaal gaat voor de kerk, de tweede voor de Bijzondere Noden. Onder de H. Missen van 6 en 7 uur wordt het Zielboek afgelezen. Hedenavond om 7 uur Lof, waarna Oefening van de Kruisweg voor degenen wier namen dit keer op het Zielboek staan. Maandag - feestdag van de H. Willibrord, de voornaamste patroon van de Utrechtse Kerkprovinde. Om 7 uur plechtige gezongen dienst voor de leden van de Broederschap. Dinsdag - octaafdag van het Allerheiligenfeest. Woensdag - kerkwijdingsfeest van de Aartsbasiliek van de Allerheiligste Verlosser: dat is de kerk van Sint Jan van Lateranen te Rome. Vrijdag - feestdag van de H. Martinus: geboren te Steinamanger (Hongarije) in 316, en overleden 81 jaar oud, als bisschop te Tours (Frankrijk). ZONDAG: 6 uur 1.d. tot zekere intentie; 7 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur l.d. voor Francis van den Oetelaar vanwege de processie Boxtel-Hakendover; kw. over 8 l.d. voor Cornelia Vorstenbosch-van der He"den, vanwege de broederschap van het H. Hart; half 1 t voor Marinus van de Sande·, vanwege de Broederschap van het H. Hart. MAANDAG 7 Nov.: 7 uur plechtig gez. d. voor de leden van de Broederschilpvan Sint Willibrord; Maria-altaar 1. d. voor Willibrordus van Zeeland en Jacobus de zoon; Familiealtaar Ld. voorAdriaan Kuypers vanwege de Broeder--schap van Sint Willibrord; kwart voor 8Ld. voor Jan v. d. Linden; Maria-altaarI. m. voor Cornelia van Beljouw-vanKasteren; Familiealtaar 1.d. voor Cornelia van Beljouw-van Kasteren, vanwegede Broederschap van Sint Willibrord;half 9 l.j. voor Jacobus Soeterings enJohanna v. d. Broek z.e.DINSDAG 8 Nov.: 7 uur Ld. voor Johanna Maria Geerts-Peynenburg en Maria de dochter; Maria-altaar l.d. voor deoverleden ouders van Eerd-van Eindhoven; Familie-altaar l.d. voor Joanna vanSchijndel-Zwanenburg; kwart voor 8 l.d.voor Jan Baayens; zijaltaar Ld. voor Jos.van Susante; half 9 plechtig gez. j. voorWilhelmus Montens en Anna MariaPaymans.WOENSDAG 9 Nov.: 7 uur 1.d. voorPetrus Baayens; Maria-altaar I.m. voorConstant van Kleef; Familiealtaar Ld.voor Constant van Kleef, vanwegekennissen; kwart voor 8 1.d. voor Gijsberdina v. d. Akker-Frunt; Maria-altaarl.d. voor Willem v. d. Langenberg, van-wege de kleinkinderen; Familiealtaar l.d.voor Willem v. d. Langenberfa' vanwegeBoxtels Gemengd Koor; hal 9 gez. j. voor Lies de Kort-van der Elst. DONDERDAG 10 Nov.: 7 uur gef. gez. j. voor Willibrordus Merkx; Maria-altaar1.j. voor Johanna Kruyssen-Soeterings;Familiealtaar l.d. voor Henricus van derMeyden; kwart voor 8 Ld. voor Adrianus van Uden, vanwege vrouw en kinderen; zijaltaar I.m. voor Johanna Hesselmans-Belzer; half 9 gez. j. voor Antonius Smulders.VRIJDAG l t Nov.: 7 uur l.j. voorAdriana Meys-Timmermans; Maria-altaarl.d. voor de overleden familie Verbeten;Familiealtaar l.d. voor Elisabeth Scha-

pendonk-v.d. Staak, uit dankbaarheid; kwart voor 8 l.d. voor Hubertus Josephus van Susante; Maria-altaar l.d. voor Adrianus Kuypers en Maria Ha braken; Familiealtaar 1.d. voor Adrianus Kuypers half 9 l.d. voor Cornelis Peynenburg. ZATERDAG 12 Nov. 7 uur gez. j. voor Martinus Habraken en Hendrina v. d. Laar; Maria-altaar Ld. voor Maria Langenhuizen-Stüpp; Familiealtaar I.m. voor Adriana van Hees-Verwetering; kwart voor 8 I.m. voor Henricus van Drunen; zijaltaar l.d. voor de overleden familie van Aarsen • half 9 l.d. voor Gerardus Veroude en'Frans de zoon. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; t O uur jrgt. voor Clasina v. cl. Eerden. • MAANDAG: half 8 jrgt. voor de Zeer Eerw. Heer Andreas Maas en afgestorven familie. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Geerts-v. d. Rijdt. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus van Abeelen en Elisabeth v. Abeelen; half 10 gez. huwelijksmis. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes de Keijzer en Allegonda de hsvr. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia v. Oirschot. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor de fam. Schut en v. Grinsven. Deze week zullen geschieden: Maandag H. Mis voor Johanna Raaymakers te Wanroy overleden. Dinsdag H. Mis voor Joanna v. Kaathoven te's Bosch overleden. Donderdag H. Misvoor Wilhelmina v. Aarle-v. Dijk teSchijndel overleden. Vrijdag mndst. voorJoannes v. d. Eerden. Zaterdag mndst.voor Adrianus v. Gerwen.
PAROCHIE' H. THERESIA, BOXTEL. ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege de K.A.B. voor Harry v. Dijk; half 9 H. Mis tot intentie v. d. parochianen; 10 uur gez. H. Mis vanwege orgelfonds voor Adrianus V. d. Loo. De gelovigen worden in de gelegenheid gesteld aan hun offerplicht te voldoen, in de eerste schaal voor de parochie, in de 2de voor Z. H. de Paus voor de St. Pieterspenning. Half 3 Lof met rozenhoedje. Heden vergadering v. St. Vincentiusvereniging. MAANDAG: 7 uur mndst. voor Theodorus Huyberts; 8 uur gez. mndst. voor Johanna Cornelia v. Hal-de Laath. DINSDAG: 7 uur H. Mis vanwege Broederschap 0. L. Vr. v. cl. Bosch voor Gerardina Broeren-Schalx; 8 uur H. Mis vanwege kinderen voor Adrianus Dankers en Gerard Leyten. WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege Broederschap H. Bloed te Boxtel voor G. v. Gestel; 8 uur gez. mndst. voor MariaMaas-v. d. Langenberg.DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis Vissers en Margaretha v. d. Kerkhof hsvr.; 8 uur gez. mndst. vgor Ger-

truda Manders. VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Jan V�rhoeven en Gertrudis Veroude hsvr.;. 8 uur H. Mis, waarbij de kerk·met 'n kaars wordt vereerd voor de familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel. ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor overleden leden v. Katholiek Thuisfront; 8 . uur mndst. voor Gijsbertus v. Beers. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 5 tot 6 uur daarna,.Lof met rozenhoedje tot intentie van Zijne Heiligheid de Paus omGod's zegeningen te verkrijgen over het H. Jaar. •. 30 Dagen worden de gebeden ver.tocht voor Hubertus Josephus v. Susante, in de parochie van het H. Ha,rt; Coriielia v. Rijzewijk, echtgenote v. CornelisSterke te Oirschot en Wilhelmina v. Aarle-v. Dijk in Schijndel overl.eden.Elders zullen opgedragen worden H.Missen voor Harry v. Dijk, TheodorusHuyberts, Joanna Kruyssen-v. Mol ena.s. Donderdag tot intentie van de ledender Godvruchtige vereniging ter ere vande H. Theresia.Opgehaald op de bruiloft van A. Timmers-Schellekens en G. SchellekensTimmermans f 7,75 voor de Missie en
f 7,75 voor Katholiek Thuisfront., waarvoor hartelijk dank!
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, LIEMPDE. ZONDAG: 7 uur !.IJl. tot welzijn der parochie; 8 uur l.j. voor Jacoba Godefr. v. Asten; to uur z.j. voor de Heer Mart. v. d. Broek. 3 uur Lof, daarna meisjescongregatie.Maandag tot Zaterdag 7 uur z. 7e voorCatharina Jan v. d. L-angenberg.MAANDAG: half 8 z.j. voor Mej. Elisabeth Mart. v. d. Broek; 8 uur l.j. voorJoh. v. Amstel.DINSDAG: 8 uur l.j. voor TheodoraJoh. v. Amstel; 9 uur z. m. tot bijz. intentie.WOENSDAG: half 8 z. j. voor de HeerArnold v. d. Broek; 8 uur l.j. voorHendr. v. Hal, Petronella de hsvr. enTheod. de zoon.DONDERDAG: half 8 l.j. voor Wilh.Asveld; 8 uur 1.j. voor Jan Avendonks.VRIJDAG: half 8 l.j. voor Maria JanAvendonks; 8 uur l.j. voor Joh. v. Zeeland. ZATERDAG: half 8 l.i. voor JohannaMaria Joh. v. Zeeland; 8 uur l.i. voorAnt. Adr. Thomassen.ZONDAG: half 7 l.j. voor Joh. v. Zeeland; 8 uur 1. mis tot welzijn der par.;10 uur z. 7e voor Catharina Jan v. d.Langenberg.In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag tot Zondag 7 uur I.m. voor de Weled. Heer Franc. v. Boeckel v. Rumpt, n.l. Maandag als overl. lid broederschap H. Cunera; Dinsdag als overleden lid broederschap Moeder van Goede Raad; Woensdag als overleden li'd broederschap H. Moeder Anna; Donderdag als over!. lid van de Boerenbond; 

Vrijdag als overleden lid broederschap H. Rochus; Zaterdag en Zondag als.overleden weldoener der armen. •7e voor Catharina Jan v. d. Langenbergoverleden te Liempde.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en to uur Hoogmis voor de parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de nieuwe glas-in-loodramen. Na de middag om 3 uur Lof met • Rozenhoedje; na het Lof een lied. , Maandag is het de feestdag van. de H. Willibrordus, Patroon van onze PaFOchie. De feestelijke viering van dit feest zal uitgesteld worden tot Zondag a.s; Maandag en Dinsdag a.s. na de. H. J\1is moeten de banken en .,de verpachte stoelen betaald worden in de sacristie. In de loop van -deze week zal de boters omgang plaats hebben. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Petronella Br'ox-van den Akker te Schijndel ov�rleden; half 9 jrgt. voor Henrica van der Staak-v. Schijndèl; to uur Hoogmis voor de parochie. MAANDAG: half 8 H. Mis voor de over!. Familie van den Akker-v. Zeeland. DINSDAG: half 8 H. Mis voor de bekering der zondaars; 10 uur gez. huwelijksmis. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus Spooren. DONDERDAG: half 8 H. Mis tot Bijz. Intentie. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Jacobus Spooren. ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de gesneuvelde militairen in Indonesië. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak. H. Mis voor Henricus van Rulo en Maria van Dongen de hsvr. H. Mis voor de Wed. Catharina van de Sande-Schoenmakers. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. ZONDAG 6 November. 22ste Zondag na Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Maandag: Feest van de H. Willibrordus. Om 8 uur Lof. Woensdag: Feest der Kerkwijding van de Basiliek van Lateranen. Om 8 uur Lof. Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. ZONDAG: om 7 uur H. Mis tot bijzondere intentie uit dankbaarheid; om half 9 voor overleden leden der familie Windstosser. MAANDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker. DINSDAG: 7 uur voor overleden ouders; om half 8 voor mevrouw Goyarts-Janssens. WOENSDAG: om half 8 voor Johanna Feldbrugge-Otterbeek. DONDERDAG: om half 8 voor Mevrouw Goyarts-Janssens. VRIJDAG: om half 8 voor mevrouw Henket-Windstosser. 

Ten gevolge van een noodlottig ongeval overleed heden, tot onze diepe droefheid, nog voorzien van het H. Oliesel, in de ouderdom van 67 jaar, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder 

Te koop: prima Jaars ma haard I Te koop: mooie zware biggen en goede damesfiets. Bossche- N. L. bij L. v. Oirschot, Ton-weg 24. geren 109. 

Vrouwe 
SOPHIA LOUISA KATS Weduwe van wijlen Zijne Excellentie 

ADRIANUS ANTONIUS VAN NIJNATTEN Luitenant,Generaal b.d. Roermond, M. A. V. Droesen-van Nijnatten Dr. Ir. W. J. Droesen en kinderen Meerssen, C. S. L. Jansen-van Nijnatten en kinderen 'Bussum, J. G. M. T. van Nijnatten Boxtel, J. A. G. M. van Groeningen-van Nijnatten A. J. van Groeningen en kinderen 
BREDA, 27 October 1949. Baronielaan 50 

H. C. v. EIJCKen J. L. F. M. DE VISSER
hebben de eer U k;ennis te geven, dat zij voornemens zijn elkaar op 22 November a.s. te 10 uur v.m. het H. Sacra
ment des huwelijks toe te dienen in de kerk van St. Petrus te Boxtel. Daarna zal tot hun intentie een H. Mis worden opgedragen. 
Boxtel, November t 949. Breukelsestraat 42. Molenstraat 32. Receptie: van t tot 2 uur. Toekomst. adres: Kruisstraat t 

In plaats van kaarten. VERLOOFD: 
MAARTJE RIETDIJK en 
DENIS VAN DYCK. 

Boxtel, Stationstraat t 8. Mecbei'en, Nattenhofstraat 42. 
Gevraagd: Oude celluloiclpoppen. Aanbieding Molenstraat 33, Boxtel. 

Te koop: Heren winterjas maat 50, in goede staat, prijs f 25,-. Bevragen Molenstraat t 9. 
Te koop: een toom beste biggen en een partij stoofperen. A. van de Sande, Tongeren 49. 

In H. Hartkerk laten liggen een paar Glacé Dameshandschoenen, zwart, tegen beloning terugbezorgen. Tongeren 32a. 
Te koop·, een toom beste biggen G.Y:, waarvan gemerkt voor stamboek. J. Valks, Onrooi 12.

Te koop: Kinderwagen, zo goed als nieuw. Bevragen Molenstraat 19. 

Op Dinsdag 8 November hopen onze geliefde ouders MARTINUS C. SARIS � en � MARIA VAN DE WIEL� hun Zilveren Huwelijks-� feest te vieren. � Wij zijn dankbaar voor de� liefdevolle zorg aan ons� besteed, en vragen de goe-� de God hen hiervoor te es willen belonen. � Gerard, Betsie, Arnold,� Corrie, Antoon, Miep,� Sjaantje, Piet, Reni. � Liempde, Dorpstraat A 50. � Receptie � van half een tot half twee.� 
tnllllllllllllii'i'i:

Woensdag 9 November hopen onze geliefde Ouders LOUIS v. d. VELDEN en CORNELIA v. WEERT hun 50-Jarig Huwelijksfeest te vieren. Dankbaar voor de opofferingen, die zij zich vele jaren hebben getroost bid- es den wij God, dat zij nog� lang in ons midden mogen� zijn. � Hunne Kinderen ""' en Kleinkinderen. Gelegenheid tot feliciteren ·van t-2 uur in hetJeugdhuis, Nieuwstraat.
Rijvereniging St. Martinus 

Zaterdag 5 November 
om 7 uur 

feestvergadering 
bij C. VAN DEN AKER 
Café ,,DE K ETTING" 

Alle leden worden bij deze 
uitgenodigd. 

Wij zijn gereed .... Il
om Uw toekomstig huis 
te installeren. 

Onze voorraad overgordijnstoffen 
en vitrages is ruim gesorteerd zowel 
in prijs als in kwaliteit. 

Cocoslopers en tapijt m diverse 
breedten en dessins. 

Hoewel vloerzeil nog zeer beperkt 
is, toch weten wij zeker, dat wij U 
tot uw volle tevredenheid kunnen 
bedienen. 

Ons advies 
• 

zs .... 

Bepaal Uw keus en wij maken voor 
U een Uwerzijds geheel vrijblijvende 
begroting. 

F. J. WITTEVEEN 
Woninginrich.ting Boxtel. 

Het ideale Sint Nicolaas-Cadeau ... 

Een gouden ring! 
U ziet in onze étalages o.a.: 

Een zeldzaam m o oie  collectie 
GOUDEN DAMESRINGEN Met echte stenen. Elke ring is .een meesterstuk. 
GOUDEN HERENZEGELRINGEN In vele modellen, 
Gouden Dames• en Heren• Monogramringen 

Gouden H, D.Z. verlovings- en trouw
ringen uit edelgoud voegloos gesmeed Een grote keuze in elke maat en elk gewicht. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Bosscheweg 10 1 
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WASSERIJ "BLANCA"
1

1 
vraagt 

enige nette Meisjes. 

Textiel is vrij ! ! 
Alles van de punten wat een genot. 

Ruim 1.000.000 punten 
werden door ons ingeleverd sinds de bevrijding. 

Onze oprt'chte dank voor het vertrouwen wat U 
ons schonk gedur,ende de afgelopen puntenperiode. 

E r  blijven echter thans 

Nog 3 punten 
die voor U van belang zijn. 

e Onze gecombineerde inkoop 

e waardoor de laagste prijs 

e en ..... de beste kwaliteiten. 

:l J. Witteu.een' s , 1 
'lnan.u/actm:en � Conf,edie6edcij.f 1 

RECHTERSTRAAT18 BOXTEL 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v d. Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel Telefoon 450 

Daar kunt U alle sigaretten 
naar eigen VRIJE KEUZE krijgen 

Grote sortering en fijne droge sigaren v. 12 tot 30 
P IJ P E N ook export van 40 - 50 • 60 et. 

Het vrouwtje gaat de kopjes pakken: 
De klok staat immers op half elf! 
Ze hoort haar manlief houtjes hakken 
En lacht tevreden in zichzelf .•• 

F. 1.10

per 
250 

Maar Piggelmee heeft iets geroken 
En komt fluks naar zijn Keulse pot. 
Het werk wordt éven onderbroken: 
VAN NELLE'S KOFFIE! Een genot! 

Huishoudelijk werk is óók 
vermoeiend. Neem er daar
om eens een kwartiertje af 
om Uzelf te tracteren op een 
pittig bakje Va n N elle's 
Ko ffie. 
U heeft er rècht op en de 
tijd is er wèl aan besteed! 

VAN NELLE'S KOFFIE 
VOOR GEUR EN SMAAK 

STOFDOEKEN 
THEEDOEKEN 
TAFELLAKENS 120/150 
TAFELLAKENS 160/190 

à 49 et 
à 1,20 

4,40 
7,35 

FLANELLEN LAKENS, gr. maat 8,25 

GRIJZE MOLTON DEKENS 3,75 
WITTE MOLTON DEKENS 
WITTE FLANEL, per meter 
WITTE MOLTON, per meter 2,25

WOLLEN RUIT 
80 cm bree'd, per meter 4,25 

M.1!u.dl3oomm.&m 
�TATION5T�AAT43 

�*s-,-..; 
BOXTEL 

Consultatie,bureau 
voor Zuigelingen 

Het Consultatie,bureau voor 
Zuigelingen is 
Maandag 7 N ov. a.s. 
GESLOTEN 
't Luilekkerland 
van B rukel en 
B·edt U pracht sorteringen 

Fijnste Vleeswaren 
van de beste fabrieken 

Practisch blijvende 

Sint Nicolaas Geschenken 
Pendules met bim=bam slag 
Electrische klokken 
Wekkers 
Dameshorloges � Grote keuze in 
Herenpolshorloges ) ZwitserseAnker=
Zakhorloges ( horloges 

U profiteert nu nog van de oude prijzen 
Horloges worden 40% duurder 

Alle uurwerken • met garantie 
Volop Rookvl ees 
en p r i m a Ka a s Fa A.v. Vlerken, Boxtel 

/1 Juwelier - Horloger Bosscheweg 10 aan de laagste prijzen 
Op alle artikelen 
SPAARKROONTJES 
ook op vleeswaren 

't ANKER 
van Hornstraat 1 2 

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

HEROPENING 

W Bakkerij ,,'t Hoekske"
W Vrijdag 4 November 3 uur n.m. 
-C,J.mm � 

J
n onze gemoderniseerde zaak bieden wij U

g:, een grote sortering KOI-.KJES, K LEIN, 
GEBAK en FEESTTAARTEN samengesteld 
uit de fijnste grondstoffen. 
Alsmede 
VOORTREFFELIJK BROOD en LUXE, 
BROOD, DE VAN OUDS BEKENDE 
CANDIJKOEK en andere specialiteiten van 
eigen fabrikaat. 
Van de meest bekende firma's een keur van 
BONBONS, CHOCOLADE en SUIKERWERK. 

Uw bezoek wordt op hoge prijs gesteld. 

Bakkerij ,,'t Hoekske" Tel. 452 
W. VAN DE LAAR, RECHTERS'rRAAT 15.

Voor St. Nicolaas brengen wij de heerlijkste artikelen 
in een extra sortering. Zie volgende week onze étalages 

U plulit 
het geld toch 
óóli niet 
van de boom! 

Als U het geld voor 
het plukken hebt, sla 
dit dan over .. Zolang 
dat niet het geval is, 
vergelijk dan neven
staande geldsparende
prijzen met hetgeen 
U nu besteedt. Het 
loont de moeite, want 
kopen bij A. H. be
tekent voor iedere 
huisvrouw een steeds 
terugkerende,belang
rijke besparing op 
haar huishoudgeld. 
Neemt een maand 
de proef en ..... . 
U wordt vaste klant 
bij Albert Heijn. 

Amandel Specul 
...... j Gekruid Specula::

s 250 gram 55 et 
Fondant B 250 gram 42 orstplaat 1 et 
Gevulde choc f· . 00 gr, 28.22 t Beschuit • •guren vanaf 

10 c H ci averrnout grote rol 2 5 
Groene Erwte� • 500 gr. 31-21 :

t

t 

Spliterwten 500 gr. 30.2 7 t 

( 
• • 500 gr. 36.J 2 :t 

a.s. Vrijdag en Zat d -er ag 4-5 Novemb GROTE ONTBIJTKOEK

er 

van 45 3
9 HEERLIJKE HAM 

voor et 
1_ 100 gram van 44 3

9 
voor et J Botne kou-

s!e '5racht; t ie en Thee• g s e en d e geuri gs t e 

■ 

>ALBERT HEIJN:
2

��
.. • /MAAÎCT U'HET}EVJN_qö���.9�E�J • ;:,f 

,fQ� deksk �#él. 
. 1 

• Als U nu eens echt wilt genieten 

• 
van Uw kopje koffie, koop dan f/ deze keer eens Keur-Koffie. 

• U ruikt het al als de zak opengaat: � 
• dat is kwaliteits-koffie, vers gebrand, 
• geurig en krachtig. Alleen EDAH

heeft ze.•
• BOVENDIEN
• ontvangt U bij elke 500 gram

• KEUR-KOFFIE

• een aardig

• KLEURBOEK•
• 
• 
• 

gt8'1ls 
O En er komen ook kleur- ,, ,,
1 .

• krijtjes. Let de volgende • •
week op onze raam-

• biljetten. ___ _,,� 

8 EEN PRETTIGE V ERRASSING 
bieden U de 

ST. NICOLAAS-CADEAUX 
van 

Parfumerie M. J. v. d. BROEK 
• Breukelsestraat 34 - Boxtel. 

• 

ZET DIT OP UW VERLANGLIJSTJE! 11 
'n Mooie Glasbril (geen randen)

Dat is een nuttig ST. NICOLAASGESCHENK 
Fa. VAN MAAREN heeft nog orgineel 
Ameri•aanse. glasbrillen 

VAN MAAREN Vughterstraat 2 5, Den Bosch 
Leverancier van ALLE ziekenfondsen 

Uw gezondheid is een kostbaar 
bezit. Vul daarom 's winters het 
vitamine-tekort aan, door het ge
regeld gebruik van levertraan. Eis daarvoor 
LOVITRAN van Uw apotheker of drogist, want 
LOVITRAN, de Noorse levertraan, staat onder 
voortdurende controle van 't Rijksinstituut voor 
de Volksgezondheid. Iedere fles LOVITRAN 
is verzegeld door een met het Rijkswapen 
voorziene controlestrook. 

Il •4-
ft'I/._ ..... . 

&Ulllii ■ jj ... ., 

N.V. 

0

HANDELSVER, A. J. TEN DOESSCHATE - ZWOLLE 

I I 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Het zelfbeschikkingsrecht 
met voeten getreden 

In het Handvest der Verenigde Naties 
is een hoofdstuk te vinden, dat spreekt. 
over het zelfbeschikkingsrecht der vol
keren. Dit houdt in, dat ieder volk vrij 
moet zijn de regering te kiezen, die het 
zelf wenst. 
Hoewel te betwijfelen valt of dit inder
daad reeds geldt voor alle leden van de 
Verenigde Naties, streeft deze volkeren
organisatie er toch naar bij eventuele 
conflicten, waarin zij wordt betrokken, 
deze grondregel te verwezenlijken. 
Toen dan ook onder druk van Ameri
kaanse en andere buitenlandse zijde, het 
z.g. Renville-accoord tussen Nederland
en de toemalige Republiek Indonesia is
afgesloten, werd dit zelfbeschikkings
recht genoemd als basis voor de toe
komstige status van grote gebieden in
Indonesië. Ook in de Van Royen-Roem
overeenkomst, die dit voorjaar tot stand
kwam, hebben beide partijen dit recht
van Indonesische volkeren erkent.
Thans is de rondetafelconferentie ten
einde en, weliswaar overstemd door de
lofzangen van republikeinse, federale en
Nederlandse zijde, klonk alom in den
lande de stem van vertegenwoordigers
der Indonesische volkeren, die niet ac
coord gaan met de staatkundige inde
ling, welke buiten hen om tot stand is
gebracht, en zich thans beroepen op het
gememoreerde zelfbeschikkingsrecht.
Stel u voor, dat de Raad van Europa
en Amerika overeenkomen om Neder
land gemaks_halve maar bij West-Duits-
land te plakken ...... Is dit belachelijk? 
Waarom is het dan normaal, dat de be
volking van Timor, Ambon, de Mina
hassa en vele andere Indonesische ge
bieden tegen de wil van hun politieke· 
leiders in bij een staat worden gevoegd, 
waarmee zij niets te maken willen 
hebben. 

-o-

Nog afgezien van het verraad dat wij, 
Nederlanders, tegenover deze mensen 
plegen, - mensen, die wij sinds de vor
ming van de staat Oost-Indonesië steeds 
in de waan hebben gelaten, dat voor 

Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 

De Raad der gemeente Boxtel zal Maan
dag 14 November in openbare vergade
ring bijeenkomen ter behandeling van 
een 22 punten fellende agenda. 
Naast diverse voorstellen tot ruiling en 
verkoop van bouwgronden e.a., is aan 
de orde gesteld het al of niet aanleggen 
van een gas- en wa'.erleidingsnet in de 
buurtschap Lennisheuvel. De vergade
ring zal om 7 uur aanvangen. 

TERUG UIT INDONESIE. 

Met het troepentransportschip "Empire 
Brent'', dat dezer dagen de haven van 
Amsterdam binnenliep, repatrieerde ook 
onze plaatsgenoot, de militair A. F. Kool. 

* * *

Met het troepentransportschip ,,Volen
dam", dat vermoedelijk 28 November in 
Rotterdam zal aankomen, keren de vol
gende Boxtelse militairen uit Indonesië 
naar het vaderland terug: 

' 

Sold. W. M. v. Erp, Langenberg 3. Sold. 
te kl. J. M. de Jong, Mijlstraat 22. 
Korp. W. J. A. Verhagen, Breukelse
straat 30. 

ST. WILLIBRORD OP LUISSEL. 

Qp Zondag 13 November, onder het 
octaaf van het feest van St. Willibrord, 
zal in de kapel op Luissel tussen 2 en 4. 
uur als gebruikelijk de kinderzegen wor
den gegeven en gelegenheid worden ge
boden de reliquie van St. Willibrord te 
vereren. 
Op de eigenlijke feestdag, 7 November 
jl. werd de kapel reeds door vele ver
eerders van St. Willibrord bezocht 

BOXTELS GEMENGD KOOR. 

Maandag a.s. wordt begonnen met de 
repetities van 11Die Schöpfung" van 
Haydn - i.p.v. •

11
Die Jahreszeiten" van 

Haydn, zoals eerder werd gemeld. 
Voorlopig Maandags voor Heren en 
Dinsdags voor Dames. Later iedere 
Maandag gemengd, telkens om 8 uur. 
Ook die zich eventueel nog niet moch
ten hebben opgegeven worden Maandag 
resp. Dinsdag gaarne verwacht in het 
repetitielokaal van B.G.K., Café van 
Run in de Stationstraat. 

CONCERT 
,,LUST TOT ONTWIKKELING". 

Het meisjeskoor "Lust tot Ontwikkeling" 
zal Maandag 14 November onder leiding 
van Jac. Driessen een concert geven in 
Schouwburg De Ark. Voor nadere bij
zonderheden verwijzen wij U naar een 
advertentie elders in dit blad. 

ONZE BRANDWEER IS PARAAT. 

Hebt U ze nodig, 

draai dan telefoonnummer 2 0 0 

hen een nauwe band met Nederland zou 
blijven bestaan - hebben Nederland, 
de Republiek lndonesia Serikat en de 
United Nations Commission for Indo
nesia (de UNCI) nu zonder meer een 
der fundamentele bepalingen uit het 
Handvest der Verenigde Naties met 
voeten getreden, omdat dit organisato
risch moeilijkheden kan opleveren. 
Honderdduizenden mensen worden van 
hun rechten beroofd, omdat de onder
handelaars ter rondetafelconferentie 
vóór 1 November gereed wilden komen 
en bovendien onzerzijds gevreesd werd 
de Republiek voor het hoofd te stoten, 
wanneer de rechten der minderheden in
derdaad door Nederland werden ver
dedigd. 
Dat de UNCI (zelf een orgaan van de 
Verenigde Naties) hier zonder meer aan 
voorbijgelopen is, laat zich niet verba
zen. Mannen als Cochran • en Critchley 
zoeken niet het recht, doch vertegen
woordigen slechts de macht. 
De eindresultaten van de rondetafelcon
ferentie zullen nog ter beoordeling aan 
het Nederlandse en (voorlopige) Indo
nesische parlement worden voorgelegd. 
Er is echter bepaald, dat deze volksver
tegenwoordigingen geen wijzigingen mo
gen aanbrengen in de tot stand geko
men overeenkomst. Men kan er mee ac
coord gaan of ze verwerpen. 
Hiermede hebben de onderhandelaars de 
parlementen onder een bijna onontkoom
bare dwang tot accepteren gezet. Hier
mee zou het hooggeroemde zelfbeschik
kingsrecht ook met één slag verpletterd 
worden. 
Het zou echter onze Kamer sieren, wan
neer zij een beroep doende op de Ver
enigde Naties, van de onderhandelaars 
eist, dat alle volkeren van Indonesië, 
die daartoe de wens te kennen geven, 
onder toezicht van de Verenigde Naties 
in vrije volksverkiezingen kunnen bepa
len. of zij al dan niet tot de nieuwe Re
publiek Indonesia Serikat willen be
horen. 

A. B. H. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 

Belangrijk voor de afdelingen in 
Boxtel, Esch, Liempde en Gemonde. 

Op Vrijdag 18 en Zaterdag 19 Novem
ber zullen in De Kajuit (naast De Ark) 
weer gramofoonplaten opgenomen wor
den voor de jongens in Indonesië. Men 
wordt aangeraden deze beide dagen 
reeds zoveel mogelijk vrij te houden om 
ongeregeldheden te voorkomen. 
Omtrent uur en juiste dag zullen de ver
schillende families nog persoonlijk be
richt ontvangen. 

St. Petrus. 
Op het feest van de buurtvereniging "De 
Wiemelhoek" werd f 6,86 opgehaald 
voor Kath. Thuisfront 1

1
St. Petrus". 

GRATIS RIJWIELSTALLING OP DE 
WEKELIJKSE MARKT. 

Wij kunnen onze lezers mededelen dat 
voortaan op de WEKELIJKSE MARKT 
een GRATIS rijwielstalling zal zijn. In 

- verband daarmee wordt ons van gemeen
tewege verzocht, om op het publiek een
beroep te doen niet met fietsen op de
markt te komen; wij twijfelen er niet
aan of de marktbezoekers zullen, nu de
mogelijkheid van een gratis stalling er is,
graag van deze gelegenheid gebruik
maken.

AFRIKAANSE MARKT IN BOXTEL.

De Witte Zusters van Huize Lavigerie
zijn in hun voortdurende zorg voor de
missie, op het sympathieke idee gekomen
in Boxtel een Afrikaanse markt te hou
den. Op Vrijdag 25, Zaterdag 26 en Zon
dag 27 November zal men op Huize La
vigerie in de Rechterstraat een indruk
kunnen krijgen van zo'n fleurige, bont
beweeglijke Afrikaanse markt en na
tuurlijk - om niet aan het doel voorbij
te gaan - zal men er allerhande in
landse snuisterijen kunnen kopen, zoals
Afrikaans speelgoed, snij- en handwerk
en ...... textiel, waarvan het wel overbo-
dig is te zeggen dat het van een magni
fieke kwaliteit is en zonder punten.
En omdat het St. Nicolaasfeest al
aanstaande is, zullen er voor iedere
beurs en smaak Sinterklaas-cadeautjes
te-kust-en-te-keur zijn. Aan het muzikale
buffet(?) tenslotte, wordt U de geu
rigste inlandse koffie en thee ge
serveerd en kunt U n.b. van Afrikaans
gebak smullen.
Rest nog te vermelden, dat er op Maan
dag 28 en Dinsdag 29 November uit
sluitend verkoop is, zoland de voorraad
strekt.

ALG. VERGADERING R.K.J.B.

De R.K.JB., afd. Boxtel, zal Vrijdag 18
November, 's avonds om 7 uur een Al
gemene Ledenvergadering houden, waar
op de Weleerw. Pater Frans v. Wijn
hoven Ass. een lezing over Rusland zal
geven.

,,GROETEN UIT HILVERSUM". 

Klanken en stemmen van bekende radio
figuren dringen dagelijks door tot in de 
huiskamer. Menig luisteraar zou echter 
ook wel eens "in levenden lijve" met 
zijn "radio-huisgenoten" kennis willen 
maken. 
De K.R.O. komt aan dit verlangen tege
moet met haar nieuwe winter-toumée: 
,,Groeten uit Hilversum". 
Onder dit motto worden U een serie 
prentbriefkaarten gezonden door be
kende K.R.O.-medewerkers. De namen 
van deze afzenders staan borg voor een 
keurig verzorgd en smaakvol amuse
ments-programma. 
Het "Orkest Zonder Naam" o.l.v. Ger 
de Roos, met medewerking van "De 
Drie Musketiers", zal U, bijgestaan door 
het trio Roland Wagter, Toby Rix en 
Dick Harris, een geheel nieuw program
ma presenteren. 
Dinsdag 22 November a.s. wordt De 
Ark te Boxtel onder deze stapel K.R.0.
prentbriefkaarten bedolven. 
Heeft U reeds eerder van de K.R.O.-win
tertoumée's genoten, dan komt U dit 
jaar zeker weer! Heeft U nog nooit zo'n 
avond meegemaakt, benut dan deze keer 
de kans om ook op deze wijze kennis 
te maken met Uw K.R.O.
Elders in dit blad vindt U een annonce 
met nadere gegevens. 

ST. NICOLAAS-COLLECTE VOOR 
HET BOXTELSE ZWAKKE KIND. 

Voor de jaarlijkse St. Nicolaas-collecte 
ten bate van het Boxtelse Zwakke Kind 
moeten nog enkele ijverige collectanten 
bereid gevonden worden de buitenwij
ken, waar vorig jaar de inzameling zo 
buitengewoon gunstig is geweest, te be
werken. 
Men kan zich opgeven bij de Heer A. v. 
Hamond, Molenstraat 102. 

,,HET RASKONIJN". 

Tentoonstelling. 

Op de Za:erdag 5 November gehouden 
maandvergadering van de konijnenfok
vereniging "Het Raskonijn" werd beslo
ten om op 3 en 4 December wederom 
de jaarlijkse tentoonstelling te houden, 
waaraan ditmaal enkele attracties, als 
loterij en vogelpik, verbonden zullen zijn. 

MIVA, 
Missie Verkeers-Middelen Actie. 
De propaganda-avond van j.1. Dinsdag 
voor de Miva moet, jammer genoeg, ge
rekend worden tot de mislukkingen. Een 
80 personen tellend publiek, laat ons 
aannemen in z'n geheel geïnteresseerd 
voor het eigenlijke doel, is voor een 
plaats als Boxtel toch werkelijk bescha
mencl, al mag de ondoelmatige bekend
making vóor deze avond als een veront
schuldiging gelden. 
O.i. is door dit slechte resultaat voor
zul15 practisch doel, de ondersteuning
van het missiewerk door verschaffing
van moderne verkeersmiddeien aan de
m1ss10narissen, weer eens te meer de
noodzakelijkheid bewezen van een plaat
selijk Missie-Thuisfront, waarvoor onze •
jongens en meisjes zich kunnen en be
horen in te zetten.

Indien in Boxtel, en ook in alle andere 
parochies of gemeenten, een groep jon
gelui uit de verschillende maatschappe
lijke groeperingen zich uit liefde 'voor 
het Missiewerk wilde inzetten, wat zou 
de katholieke bevolking dan toch effec
tief bewerkt kunnen worden om de mis
sionarissen bij hun zware werk voor de 
uitbreiding der katholieke Kerk te ver
lichten. 
Weinig plaatsen, die het zich tot meer 
eer zouden mogen, neen moeten rekenen, 
een Missie Thuisfront te vormen,' dan 
Boxtel. Hoevele van onze jongens wer
ken als missionaris in alle delen der we
reld, en hoe groot is het aantal, dat zich 
voorbereid om straks naar missies te 
vertrekken. 
Dit is echter slechts een ondergeschikte 
reden. Want de katholieken hebben de 
plicht op een of andere wijze mee te 
werken aan de uitbreiding van Christus 
Kerk, ongeacht directe of indirecte be
trekkingen met de missionarissen. 
Daarom hebben de missionarissen, dat 
zijn paters, broeders en zusters, er recht 
op uit het vaderland geholpen te worden, 
en wij de plicht hun de middelen te ver
schaffen, waarmee zij zich op de snelste 
wijze kunnen verplaa·:sen. 
De MIV A, Missie Verkeers Middelen 
Actie, beoogt de aanschaffing, of hulp 
daarbij, van motors, auto's, motorboten 
en zelfs vliegtuigen ten dienste va.,11 het 
missiewerk. - Deze zijn geen luxe voor 
onze missionarissen, in aanmerking ge
nomen de grote afstanden ·in de missie
landen af te leggen. 
Wij mogen bij dit streven der;IMiva niet 
achter blijven en volstaan met het beta
len van een entréeprijs voor het zien van 
een film, die als een aantrekkelijk on
derdeel van de propaganda wordt afge
draaid. Wij moeten meer doen, zolang 
op het zware front nog de moderne ver
keersmiddelen ontbreken, die wij in ons 
leven van comfort voor ons zelf onmis
baar achten. 
Het resultaat van de propaganda-avond 
is een twintigtal leden, voor de Miva, 
·welke zich verbonden tot betaling van
een jaarlijkse contributie van één sim
pele gulden.
Een pover resultaat. En men make zich
nu er niet yan af met het verweer ,,'t is
alle dag wat anders", neen, de zaken
staan anders, wij katholieken moe'.en
weten, dat berekeningen falen, en dat
wij meer ontvangen zullen, dan gegeven
won;lt.
Het is ook daarom, dat onze jongelui
zich met alle dynamiek, de jeugd eigen,
met vertrouwen mogen inzetten voor het
werk van naastenliefde bij uitstek: de
ui-tbreiding van de Kerk van Christus.

BOND VAN NED. OUD-STRIJDERS.
Ook in Boxtel een afdeling.
Maandag 7 November vond in de foyer
van De Ark de oprichting plaats van de
Bond van Ned. Oud-Strijders, afdeling
Boxt� Voor een veertigtal aanwezigen
zette de voorzitter van het dis'.rictsbe
stuur, Luit-Kol. A. C. Vorselaers uit
Aalst-Waalr�. het doel uiteen van de op
te richten Bond, die z.i. geen bestaans
recht zou hebben als de regering zich

,,Boxtels K wartierke" 
Wat heb ik je gezegd? Zie je nou wel, 
dat Boxtel vooruit gaat? Ga maar eens 
kijken aan de Kruisstraat! 't Is natuur
lijk nog wel niet je "dat". Maar zo lang
zamerhand knapt het daar aardig op. 
't Zit te kommen, zeggen ze bij ons. En 
daarmee bedoelen ze dan, dat er schot 
in komt. Dat de zaak vooruit gaat. Laten 
we hopen, dat met het vóórui:-gaan van 
de Kruisstraat het aantal verkeers-onge
lukken er op áchteruit gaat. Want daar 
is het op slot van rekening om begonnen. 
't Is anders wat. tegenwoordig met al die 
verkeers-ongelukken, hé? 
En dan is er nog wel die zwierige leuze: 
,,Wees een heer in het verkeer!" 
Maar ja,, van leuzen alléén kan een mens 
niet leven. Je moet er óók nog je eigen 
aan houden. Je moet zo'n leuze ook nog 
in praktijk omzetten. Anders helpt het 
geen zier! 
Zo zeggen we bijvoorbeeld allemaal: 
Oost West, thuis best. Maar heel veel 
mensen zitten meer buitenshuis dan bin-
nenshuis ..... . 
En we zeggen: Wie goed doet, goed 
ontmoet. Maar het egoïsme onder de 
mensen wordt zienderoog groter ..... . 
En een ieder kent het gezegde: zooals 
de ouden zongen, piepen de jongen. 
Maar tóch zullen heel veel Vaders en 
Moeders zich beklagen over het wange
drag van hun kinderen, zonder zich ooit 
af te vragen, of die kinderen misschien 
niet heel gewoon ná-doen wat zij ze 
hebben vóór-gedaan ..... . 
En nu is er laatst bij gekomen de leus 
van de weg: Wees een heer in het ver
keer! 

11
De" slagzin, welke de Neder

landse verkeerspolitie op straat heeft ge
gooid om een beetje orde te scheppen 
in de verschrikkelijkt horde van tegen
elkaar-opbotsende, elkaar-omver-fietsen
de, elkaar-van-de-sokken-rijdende vader
landers. 
Resultaat ...... ? Nul komma nul!! 
Kijk maar in da krant. 

Hoef je overigens helemaal niet van 
staan te kijken. Zal nog wel erger 
worden! 
Want...... (nou opletten!) hoe kun je 
nu op straat je eigen als "heer" gedra
gen tegenover een MENS, als je nog niet. 
eens je fatsoen weet te bewaren tegen-
over 0. L. Heer ...... ? 
Hoe kun je n.u voorrang geven aan een 
gewone sterveling, als je op straat O.L. 
Heer bijna ten onderste boven loopt....? 
Bestaat immers niet!! 

Ter verduide'lijking het volgende. Echt 
gebeurd. 
Een kereltje van zes jaar, tegen z'n 
Vader: 
"Pappie, de mensen houden niet zo veel 
meer van 0. L. Heer." 
,,,Waarom niet, vent?" 
,,Wel, ze rijden Hem zo wat omver. ..... " 
Wat was er gebeurd? De kleine man 
stond voor het raam, en had gezien hoe 
een fietser pardoes inreed op mijnheer 
Pastoor, die met Ons Heer voorbij 
kwam. 
Natuurlijk, zoiets kan de beste overko
men. Je kunt verstrooid zijn. Je kunt heel 
onverwachts voor de Pastoor staan. Je 
kunt bij de draai van de weg in eens 
bovenop 'm zitten. 
Allemaal waar; 
Maar kinderogen zien scherp. En met 
een "flair" waar je als grote mens vaak 
perplex van staat, . geeft het kind zijn 
oordeel over de dingen en over de 
mensen. 
11Pappie, de mensen houden niet zoveel 
meer van 0. L. Heer". 
Zó zag dat kind het. En zó is de wer
kelijkheid! 
Want zijn er nog veel fietsers die af-
stappen, als Ons Heer voorbij komt ...... ? 
Zijn er nog veel mensen die neerknielen 
als op straat 0. L. Heer voorbij gaat ... ? 
Vorige week op de Markt. 's Morgens 
half negen. 
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OMGEVING 

van haar taak ten opzichte van de oud
strijders, speciaal t.o.v. de gesneuvelde 
en de invalide militairen, steeds ten volle 
gekweten zou hebben. 
Nu dit - betreurenswaardig genoeg -
niet het geval is, moet het tot de ere
plicht van de oud-militair gerekend wor
den, om de morele en materiële verzor
ging van hen, die tengevolge van mili
taire dienstverrichtingen invalide zijn ge
worden, zoveel mogelijk te steunen, als
ook hulp te verlenen aan de nagelaten 
betrekkingen van de gesneuvelde sol
daten. 
Voorts zijn er nog de doelstellingen: het 
gedenken van hen, die voor de vrijheid 
van het vaderland zijn gevallen en het 
eren van hen, die als militair grote dien
sten hebben bewezen. 
Nadat de heer Eliëns, secretaris van het 
districtsbestuur gesproken had over de 
geschiedenis, de ontwikkeling en resulta
ten van de in 1947 opgerichte bond en 
enkele mededelingen had gedaan over 
de in'.eme organisatie van de afdelingen 
(contributie f 1,50 per jaar, te ontwikke
len activiteiten, enz.), gaven zich staan
de de vergadering 32 leden op voor de 
bond, die daarmee weer een afdeling 
rijker was geworden. 
Er werd een voorlopig bestuur gekozen, 
bestaande uit de heren v. Almkerk, v. d. 
Broek, v. Dijk, v. Haaften en Steeman, 
waarvan de heer v. Almkerk met meer
derheid van stemmen tot voorzitter werd 
benoemd. 
Luit.-Kol. Vorselaars sprak de hoop uit, 
dat het bestuur er spoedig in zou slagen 
om het kleine aantal leden, dat ziçh 
reeds had opgegeven, uit te breiden tot 
een getal, 'n plaats als Boxtel waardig. 
Nadat de heer v. Almkerk, namens de 
andere bestuursleden, gedankt had voor 
het in hen gestelde vertrouwen, werd 
deze zeer geanimeerde bijeenkomst 
(waarop gelegenheid had bestaan een 
aanvrage in te dienen tot het verkrijgen 
van 't mobilisatie-oorlogskruis) gesloten. 
Nieuwe leden ku�nen zich voorlopig op
geven bij de heer Almkerk korpschef van 
politie alhier, die tevens bereid is aan 
geïnteresseerden alle gewenste inlichtin
gen te versch;iffen. 

BAKKERIJ 'T HOEKSKE. 

Architectonisch degelijk, zakelijk esthe
tisch, dominerend in het stratenvlak, zo 
zien we het nieuwe pand op het 
Kruispunt Rechterstraat, Bakkerij 

1
1't 

Hoekske". 
Een prachtwinkel, doorzichtig en over
zichtelijk, waarin de decoratieve eigen
schappen van hout- en glasmontages een 
bijzonder effect krijgen, vooral met de 
diffuse avondverlichting. 
Wat bakker Van de Laar in zijn nieuwe 
bakkerij mêleert., besuikert en decoreert 
heeft dezer dagen de belangstelling van 
het publiek wel getrokken, waarbij de 
renommé van de oude zaak "de peper
koek", naast het "dagelijks" brood, de 
aandacht niet heeft gemist. 
Wij wensen de bakker van ,,'t Hoekske" 
veel succes in de nieuwe zaak. 

Een dertigtal jonge gasten staan bij 
elkaar geklit. Fietsen, schooltassen, ge
stomp en veel geschreeuw. Een lawaai 
van heel-de-wereld-is-van-ons. ,,Boxtels 
Kwartierke" mag dat wel. Je bent jong, 
of je bent het niet. En de jeugd moet nu 
eenmaal herrie schoppen. Mag best. Al
les op z'n tijd! 
Opeens zien ze mijnheer Pastoor met 
Ons Heer! Had u bij moeten wezen. Ze 
wisten met hun eigen drukte geen raad. 
Ze waren finaal overdonderd. Verlegen 
met hun herrie-schopperij. Maar 't was 
gelijk doodstil! Fietsen werden een beet
je terug gehaald. En dertig van onze 
Boxtelse jongens knielden heel eerbiedig 
naast de fiets ..... . 
Bravo, kerels! Bravo!! 
Een pluim van Boxtels Kwartierke. 't 
Is wel niet veel. Maar van harte ge
meend. Zoals het jullie ook van harte 
gemeend was, toen jullie daar neerkniel
den op de Markt, omdat 0. L. Heer 
voorbij ging. 
Wees een heer in het verkeer! 
En we nemen de hoed of de pet af, als 
we langs de kerk gaan. En het vrouw
volk buigt het hoofd. ,,Geloofd zij Jezus 
Christus". 
Zo hebben wij hier dat altijd gedaan. En 
zo blijven wij doen! 
Oppervlakkig beschouwd zijn het alle
maal dingetjes van niets. Niet eens de 
moeite waard om er een "kwartierke" 
over te praten. Maar goed bekeken zijn 
het even zoveel pracht-dingen, die in de 
loop der tijden hun Roomse s'.empel 
hebben gedrukt op het Boxtels leven. En 
die mooie dingen moeten we, kost wat 
kos�, vasthouden. 
Ik eindig met m'n slagzin waar destijds 
menigeen zich over heeft geërgerd: Hier 
in Boxtel is alles Ka:holiek! 
Dat kun je zien in de kerk. 
Maar óók op straat! Daar zijn wij. 

Heer in het verkeer. 
Vooral ten opzichte van 0. L. Heer. 

P. Venantius Verweerde A.A.
Missiehuis St. Theresia.



HONDERD-VIJF-EN-TWINTIG JAAR HELDENDOM: 

Méér dan zevenduizend mensen • gered 
SCHIPPER BOT VESTIGDE EUROPEES RECORD. 

Vandaa_g, 11 Nov., bestaat de N.Z.H.R.M. honderd-vijf-en-twintig jaar. 
Wie ooit van de moeilijke reddingen bij nacht en ontij gelezen heeft, zal 
dit bericht toch zeker wel iets zeggen. In al die 125 jaar stonden stoere 
kerels langs onze lange kustlijn bij de botenhuizen gereed om op het 
eerste noodsignaal in zee te steken. 
Tot 1 Januari 1949 werden reeds 7235 schipbreukelingen uit de kokende 
golven gered en alleen in de laatste oorlogsjaren konden 860 zeevarenden 
voor een wisse verdrinkingsdood worden behoed. 

Herhaaldelijk lezen wij in de bladen 
van geslaagde reddingen. Vrijwel nooit 
staan wij er dan bij stil, hoe de note
dopjes van de Noord-Zuid-Hollandse 
Redding Maatschappij door grondzeeën 
en mijnenvelden worstelen om het wrak 
te bereiken. 
In een vliegende storm dook b.v. op 1 

• Maart van dit jaar de Brandaris door de
golven van het Westga'. naar de Engelse 
Hoek, waar de Katowice met 26 man 
aan boord doonnidden gebroken was. 
Schip en bemanning dreigden onder te 
gaan. 
"Een huizenhoge golf", zo schreef de 
Leeuwarder Courant, ,,krulde over de 
Brandaris heen en sloeg met zo'n kracht 
over het dek, dat de oersterke buiskap, 
die de schipper aan het stuurwiel be
schermt, radicaal in elkaar werd gedrukt. 
4 mm dikke koperplaten, geklonken en 
geschraagd tot een hechte pantsering, 
waren niet in staat de druk van één golf 
te weerstaan. Men heeft op Terschelling 
uitgerekend, dat er op dit moment een 
kracht van 30 tot 45 ton op de Bran
daris gebeukt moet hebben." 
Men zag het op de vuurtoren gebeuren; 
"ons hart stond stil", zegt opzichter 
Stobbe, ,,,maar de Brandaris kwam weer 
boven en raasde voort naar de Kato
wice". 

HET STUUR ZAT VAST! 
Alleen de ingewijden weten wat er zich 
op dat moment op de reddingsboot heeft 
afgespeeld. Douwe Tot praat er niet 
over; zijn stuurman zegt alleen dood
nuchter in het scheepsjournaal: ,,Wij 
gingen verders de Engelse Hoek in waar 
een allemagtige hoge branding sting." 
Toen die meters en meters hoge golf 
over de Brandaris vloog en de stuurkap 
indrukte, zat het stuurwiel vast. In die 
kokende zee, met golven als bergen en 
een orkaan die elk moment de boot 
dwars op de rollers kon slaan! 
Eén man ging naar beneden, naar de 
machinekamer en met de rust die al dit 
zeevolk kenmerkt, vroeg hij Klaas Tot 
hem "es even de biele" te geven. Wat 
hij met een bijl moest? ,,Het stuur zit 
vast en als wij der niet gauw bij zijn, 
gaan we met z'n allen naar de bi. ..... " 
Hij kreeg zijn bijl, sloeg alle handvatten 
van zijn stuurwiel en het zaakje draai
de weer. Een 20 man van de Katowice 
werd gered. 

IN DE OORLOG. 
Hoe vreemd het ook moge klinken, ge
durende de oorlogsjaren heeft de 
N.Z.H.R.M. geen verliezen geleden, er 
is zelfs niemand gewond. Daarentegen 
werden 860 mensenlevens gered, waar
onder 350 Nederlanders, evenveel Duit
sers en verder Amerikanen. Britten, Ca
nadezen, Denen en Zweden. 
Het druks'.e reddingstation was Den 
Helder. Daar deed de Dorus Rijkers 
schitterend werk. Met zijn 631 geredde 
koppen heeft schipper Bot een Europees 
record gevestigd! (Zijn grote voorgan
ger Dorus Rijkers bracht 486 schipbreu
kelingen aan land.) 
Ondanks protest van de J>J.Z.H.R.M. 
kreeg schipper Bot een horloge van 
Seyss Inquart. Nog geen anderhalf jaar 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 1 tot en met 7 November 1949. 
GEBOREN: Antonia M. dochter van L. 
Fr. v. d. Oetelaar en J. M. v. d. Hout -
Antonius M. C. zoon van A. W. Man
d9s en A. M. Raaijmakers - Josephus J. 
J. M. zoon van J. C. T. Font Freide en
M. J. J. van Nistelrooij - Hendrikus
M. J. C. zoon van M. A. v. Meersber
gen en M. B. van Gulick.
GEHUWD: Thomas Willems en Corne
lis Fr. M. van de Ven - Josephus H. 
Wijckmans en Maria A. de Pijper. 
OVERLEDEN: Bartholomeus J. Voets, 
oud 67 jaren. 

LIEMPDE 
TERUG UIT INDONES!ë. 
Onze plaatsgenoot Sold. A. P. v. Roos
malen, Kerkeind A 108c repatrieert met 
het troepentransportschip "Volendam", 
dat waarschijnlijk op 28 November de 
haven van Rot:erdam zal binnenlopen. 

Co 1n 1n en taar 
KANTTEKENINGEN IN DE MARGE 

VAN HET DAGELIJKSE LEVEN. 
De ronde tafel heeft gedraaid. Af te 
leiden uit de lachende gezichten, van de 
vertrekkende Indonesiërs, met groot 
succes. 
Dat kunnen we wel aannemen, en daar
om is een spoedige repatriëring van onze 
jongens uit "Indië" onze hartgrondige 
wens. 
Nieuw-Guinea kan op een later tijdstip 
nog we) -terloops worden afgeschreven, 
en dan kan gezegd worden "er was eens 
iets groots vérricht". 
De devaluatie was, zo werd ons wijsge
maakt, ook iets groots. Mogelijkheden 
werden erdoor gecreëerd, redding voor 
het arbeidende volk, nu kon worden ge
ëxpor:eerd aan lagere prijzen...... op 
dollars komt het aan! 
Amper is er tijd' geweest ons blij te ma
keq en daar lezen we al, ,,de kansen op 

la�er werd dezelfde schipper voor 6 
maanden "eingesperrt", verdacht van 
spionnage_ 
Voor in zee gestorte vliegtuigen werd 
140 X uitgevaren. De boten waren toen 
alle wit geschilderd en voeren onder 
Rode Kruis vlag. Op een enkele uitzon
dering na gedroegen de Duitsers zich 
correct, alleen de Duitse kus:wacht 
maakte onherstelbare fouten. Soms kwa-. 
men meldingen te laat binnen en vaak 
kreeg een verkeerd station het bericht 
van een in zee gestorte machine. Ook 
door de gebrekkige kus:verlichting zijn 
toen veel ongevallen veroorzaakt en in 
het laatste oorlogsjaar lieten de Duitsers 
de N.Z.H.R.M. er iiever buiten als er 
een scheepsramp gebeurde, omdat de 
bemanningen anders te veel zouden 
ontdekken. 

OVER TWEE UUR. 
Natuurlijk hebben individuele Duitsers 
ook wel ge'.racht, de onder Rode Kruis
vlag varende boten te misbruiken voor 
oorlogsdoeleinden, maar gelukkig gaf 
de marineleiding dan steeds opdracht de 
daders te straften. Een gevaarlijk ogen
blik kwam bij de bevrijding, toen schip
per Mees Toxopeus in Oostmahorn 
werd opgedragen, Duitse officieren met 
de ,,Insulinde" naar Schiermonnikoog te 
brengen. Zij hadden met het Rode Kruis 
nie'.s te maken en wilden alleen zo gauw 
mogelijk over. 
"Kom over 2 uur maar terug", zeide 
schipper, ,,dan is het hoog water". Toen 
de officieren op het afgesproken tijdstip 
arriveerden, vonden zij slechts de on
bruikbaar gemaakte boot. De bemanning 
was met gezin en al ondergedoken. 

FRIES JUBILEUMÇ�SCHENK. 
Ter gelegenheid van deze 125-jarige her
denking heeft Friesland het initia:ief ge
nomen tot een groots jubileumgeschenk: 
2 nieuwe dieselmotoren worden ge
schonken voor de reddingsboot ,,Insu
linde". Want dat is de reddingsboot, die 
op dit ogenblik nog anderhalf uur (of bij 
stroom en s:orm tegen 21/2 à 3 uur) 
moet varen van Oostmahorn naar de 
Lauwersgronden, waar ook zo vaak een· 
schip vergaat. 1 ½ tot 3 uur blijft red
ding soms uit, omdat de ,,Insulinde" tobt 
met de machines. De N.Z .H.R.M. kon 
tot nog toe aan vervanging niet denken: 
alleen voor de exploitatie van de sta
tions langs de Friese kust is f 86.000,
per jaar uitgetrokken, terwijl voorts al
leen al aan pensioenen en gratificaties 
voor oud-redders in deze provincie 
f 20.000 nodig is. Om dan nog maar niet 
eens te spreken over de andere hoge uit
gaven van deze maatschappij van men
senredders_ IJmuiden en Wijk aan Zee 
zaten dringend verlegen om waterdichte 
tractors. In de îaatste plaats moet ook 
een nieuw boothuis komen. Is he'. won
der, dat de directeur geen f 50.000 meer 
had liggen voor een paar dieselmotoren? 
Als straks de stormwind weer door de 
straten giert en de branding hoog op
spat langs onze kusten, denkt u dan nog 
eens even aan al die dappere lrerels, 
die op dat moment in zee steken om de 
bedreigde mensenlevens te redden. 

het ontstaan van een omvangrijke stroom 
van exportgoederen uit Europa naar 
Amerika mogen voorlopig niet te hoog 
worden aangeslagen. In:egendeel, de po
gingen om zelfs een fractie van een grote 
uitvoer te bewerkstelligen zullen uiterst 
moeizaam blijken te zijn". 
Passen we ons aan! Het zal niet gaan 
zonder pijn, doch noodzakelijk worden. 
Dat aanpassing moeilijk is, weten voor
al onze huismoeders. Voor haar stapelen 
zich de zorgen nog s'.eeds op. Is het niet 
door de prijsstijgingen, dan zijn het 
andere moeilijkheden aangaan4e de huis
houding, en dan denken we aan het 
vraagstuk van hulp in de• huishouding, 
dat steeds nijpender wordt en meer on
oplosbaar naarmate met de emancipatie
gevolgen meer vrouwen afkerig worden 
van het specifiek vrouwelijke beroep in· 
de huishouding. 
De statis:iek der laatste beroepstelling 
belicht de situatie in nuchtere cijfers. 
Voor de huishoudelijke beroepen moe�t 
een afneming van 22 pCt. worden va,t
gesteld, tegenover een toeneming van 
100 pCt_ voor adminis'.ratieve en maat
schappelijke diensten, en 56 pCt. voor 
het winkelbedrijf. 
Of de mindere geneigdheid voor het 
beroep in de huishouding eigenlijk iets 

. met emancipatie te maken heeft? 
In ieder geval wordt door de "intellec
tuele vrouw" de eis ges'.eld, dat haar 
sexe het recht moet hebben op de be
oefening van alle mogelijke arbeid. En 
we mogen aannemen, dat huishoudelijke 
arbeid nu niet precies de arbeid is, waar
naar in de gestelde eis de voorkeur uit
gaat. 
Jammer genoeg veroorzaakt al dat "in
tellectueel gedaas" s:eeds meer wanbe
grip onder de sexe. Een wanbegrip, 
waarvan de funeste gevolgen waarneem
baar worden, als de "geëmancipeerde" 
haar "medewerking gaat verlenen" aan 
de stichting van een "gezin". 

,,ZIEDE ZE VLIEGE ... 7" 
Noach liet ze vliegen uit de ark ..... 
Boxtel ziet ze vliegen in "de Ark" 

op 30 Nov. en 1 Dec. l 

* Bar jammer, maar het was niet onze
schuld, dat het weer 't voorbije weekend
zó slecht was, dat er simpelweg niet aan
te denken viel de stervende schoonheid
van de natuur te gaan bewonderen. ,,Oh
land van mist en mest en modder ...... !" 
* Men kan zich nu troosten met de ge
dachte, dat 't heerlijk avondje komende
is en dat we daarmee weer volop in de
tijd zitten van winkels kijken en bewon
deren en zoal meer. * A propos, over
die S:. Nicolaas-étalages gesproken :
Trappedoeli, particulier secretaris van de
Heilige Man, berichtte ons dezer dagen,
dat zijn chef ook dit jaar weer voorne
mens was om met ons een wandeling te
maken langs de étalages van de adver
teerders en in het nummer van 25 No
verber zijn bevindingen daarover te laten
publiceren om --'- zo s'.ond het er letter
lijk in kloddervette letters - ,,het publiek
in staat te stellen een verantwoorde keu
ze te doen". * Een tweede bericht uit
Spanje handelt over de traditionele rond
rit van St, Nicolaas door Boxtel. Die is
nu officieel vastgesteld op Zondag 27
November, wanneer de Sint ouderge
woonte reken'. op goed weer, een har
telijke ontvangst, de medewerking van
Boxtels Harmonie en bovenal op ....... .. 
de gulle gaven van de Boxtelse mensen 
voor het Zwakke Kind uit hun eigen 
plaats. * Attentie, at'.entie: Tijdens de 
spitsuren a.u.b. zo weinig mogelijk par
keren op de drukke punten in onze 
plaats, hereri automobilisten! En als het 
niet teveel gevraagd is ook geen onge
lukjes meer, die met wat meer oplettend
heid best voorkomen hadden kunnen 
worden! Afgesproken? * Zand erover • 
dan en de belofte gemaakt om dingen, 
die geen pas geven, niet meer te laten 
gebeuren. Voortaan ook geen fietsen 
meer aan de hand meevoerend tussen de 
kraampjes op de wekelijkse markt. Er 
is nu gelegenheid de fiets gratis te s'.al
len, dus beste vrouwen ...... het kán uit 
zijn met de last. * Vandaag is het St. 
Maarten, maar ja er zal toch wel nie
mand zijn, die het in zijn hoofd haalt, 
een echt St. Maartensvuur te ontsteken, 
dus daaraan maar stilletjes voorbij
gegaan...... * De Paters Assumptio
nisten van Stapelen hebben ter gelegen
heid van het komende Heilige Jaar vier 
sluitzegels uitgegeven om de intenties 
van het Heilig Jaar (heiliging der zielen 
door gebed en boete en trouw aan Chris
tus en zijn Kerk) meer bekendheid te 
geven. * De twee "Voedingsvrienden" 
hebben vorige Week hun walsje nie'. kun
nen maken. De manager was er ontevre
den over en voor onze administratie was 
het pijnlijk. Deze week lachebekken "De 
Voedingsvrienden" onze lezers echter 
weer toe. Vriend "kaas" knipoogt bo
vendien. � Ergens gelezen, dat Boxtel 
behoort tot de plaa:sen, die navenant 
het inwonersaantal wem1g, ja zelfs te 
weinig sportvelden hebben. Toe maar, 

of twee voetbalterreinen (plus oefenvel
den) met een accomodatie om jaloers 
op te worden, een hockey:errein, twee 
tennisbanen en een zwem- en badinrich
ting nog niet genoeg zijn, De heren sta
tistici schijnen zich om deze "wantoe
standen" meer te bekommeren dan de 
Boxtelse sportlui zelf, die morrrenteel èe 
voldaanheid zelve zijn. * ,,Zulke eigen
zinnige Box'.else schoolmeesters toch", 
moet de Friese Fakir gedacht hebben, 
toen hij op 't feest van de Kath. Onder
wijzersbond, afd. Boxtel, straalde in zijn 
pogingen enkele van de onderwijzers on
der hypnose te brengen. Bravo, dat is 
een terloopsje waard, mensen! * Deze 
week een moederlijke verzuchting, die 
door elk kind onbegrijpelijk zal worden 
gevonden: ,,Kwam Sinterklaas van 't 
jaar nu maar eens niet!" 

SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
O.JC. 8 .5 2 1 12 18-10 
Baardwijk 7 5 1 1 11 20-10 
S.C.B. 8 4 3 1 11 17-10 
St. M. Gestel 8 4 3 1 11 20-14 
OD.C. 7 4 O 3 8 19-11 
Udi 7 3 1 3 7 14-14 
BlauwGeel 8 2 3 3 7 16-18 
Best Vooruit 7 2 2 3 6 11-19 
Boxtel 7 2 1 4 5 11-18
w.s.c. 7 1 2 4 4 11-16 
Uno Animo 7 1 1 5 3 19�25 
Haarsteeg 7 1 1 5 3 . 9-20 
Er is momenteel een derde deel van het 
competitieprogramma afgewerkt en dat 
geeft ons aanleiding om aan de standen
lijst een kleine beschouwing vast te kno
pen. Voorop gesteld mag worden, dat 
dit eerste gedeelte van de competitie 
weinig aanwijzingen verstrekt heeft tot 
het geven van betrouwbare voorspellin
gén. Zo is er bijv. geen enkele ploeg 
naar voren getreden, die. uitgesproken 
de meerdere was van de overige teams, 
die, zoals de standenlijst dat weergeeft, 
elkaar telkens met een minimaal punten
verschil opvolgen. Ook van de staart
groep is met geen enkele zekerheid te 
zeggen, dat deze reeds de ploegen bevat, 
die geteld, gewogen en te licht bevonden 
zijn. Nemen we als deugdelijk bewijs 
hiervan maar de hekkensluiter Haar
stéeg, die het enkele weken geleden nog 
presteerde om no. 2 een overtuigende 
nederlaag te bezorgen. 
Wel durven we te voorspellen, dat O.JC. 
(dat beslist boven haar stand leeft en al 
niet zo vast meer in het zadel zit) 
straks als er nóg eens een derde ge
deel'.e zal zijn afgewerkt, niet meer op 
de eerste plaats zal tronen. 
Overigens is er nog van alles mogelijk 
in deze competitie, waarin een regelma
tig verloop gerust tot de onmogelijkhe
den gerekend mag worden, maar waar
in de tijd tenslotte toch alleen maar uit
spraak kan doen. 
Dat is dan ook altijd nog het aantrekke
lijke element in een voetbalcompetitie. 

Tegen de verdrukking. 
• 
In .....

HET VUUR BLIJVE BRANDEN! 
Tsjechoslowakije, door de Russen bedoeld als een voorpost van het com
munisme op ons continent, blijft nog steeds het mikpunt van de Sovjet
satellieten, die vervolging, slavernij en ongerechtigheid brengen over een 
volk, dat hunkert naar voorspoed, vrijheid en recht en ook bereid is daar
voor te vechten tot het bittere einde 
De schaarse betrouwbare berichten, die· ons uit dit land her.eiken, getuigen 
daarvan wel. Wij geven er hier enkele van weer om bij onze lezers de 
dreiging van het communisme voor ogen en de paraatheid tot afweer 
levendig te houden. Want het is zoals Jan Papanek (voorheen Tsjechisch 
afgevaardigde bij de UNO) schreef: De internationale krachten moeten 
zich organiseren om het tyrannieke imperialistische streven naar wereld
overheersing door de Sovjet-Unie te bestrijden. 

20.000 Kronen Jou, dicht bij Beroun en ongeveer 25 km 
voor aanbrengen van priesters. van Praag gezonden. In het dorp wer-

Het ministerie van binnenlandse zaken den vooraf vele gebouwen ontruimd en 
houdt er de volgende lijst van belonin- een cordon van de politie en 'n bewa-
gen op na: 2000 Kronen voor het aan- pende arbeidersmilitie houdt het afge-
brengen van activi'.eiten tegen de Staat; sloten van de buitenwereld. 
2000 Kronen voor het getuigenis af- Soortgelijke maatregelen werden door 
leggen voor het gerechtshof; 20.000 de Duitsers genomen na de dood van 
Kronen voor ·het aanbrengen van een Reichsprotek'.or Heydrich. 
katholiek priester! Nader wordt uit Praag gemeld, dat pro

De communistische zwarte lijst. 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
heeft een kaartsysteem samengesteld, 
dat ongeveer 60.000 namen bevat van 
reac'.ionnairen, die beschouwd worden 
als actieve vijanden van het regiem. Ruw 
geschat is een derde deel van dit getal 
voorbestemd om geliquideerd te worden 
volgens de Katyn- of soortgelijke me
thode. Onder deze namen bevinden zich 
ook namen van leden van de commu
nistische partij, die nog onbewust zijn 
van hun lot. Het kaartsysteem werd 
gezien door een lid van de democratische 
vijfde colonne. 
Een goed ingelichte persoonlijkheid, die 
nog verbonden is met het tegenwoor
dige regime onthulde, dat de recente 
zuivering en arresta'.ies in feite werden 
uitgevoerd op basis van het plan, waar
mede Gottwald in Februari 1948 Presi
dent Benesj bedreigde. (Dit feit werd 
destijds door dr. Jan Papanek, afge
vaardigde bij de UNO, aan de Veilig
heidsraad gemeld.) Het verschil in het 
plan is, dat ook de elementen, die na 
de s'.aatsgreep naar de andere kant 
overzwaaiden, er onder begrepen zijn. 
De kern van de belangrijke ambtenaren, 
legerofficieren en speciaal de commu
nisten zelf, werden gearresteerd in op
dracht van de NKVD. 

Zuiveringen gaan voort. 
Het aantal gearresteerden bij de jongste , 
zuiveringsacties overtreft de 50.000. 
Omstreeks half November zal de golf 
van arres'.aties het platteland bereiken 
om ook de boeren te vangen, die zich 
tegen de collectivisatieplannen verzetten. 
In Praag zelf heeft de politie systema
tisch straat na straat bezet en winke
liers ev andere slachtoffers uit hun win
kels en huizen gehaald. Zij werden in 
vrachtauto's onder strenge bewaking 
weggevoerd. Het merendeel der gearre
steerden werd naar Svaty Jan pod Ska-

minente figuren, die onlangs gearre
steerd zijn, onmiddellijk naar Nitra 
(Slowakije), een nieuw kamp, werden 
gezonden. Er staan vrachtauto's gereed 
om hen op ieder gewenst ogenblik naar 
de USSR te vervoeren 

Politie-controle op de vakbeweging. 
Aangezien de ontevredenheid onder de· 
arbeiders van dag tot dag toeneemt 
heeft het Vei]igheids-secretariaat van liet 
centrale comi'.é der communistische par
tij de politie opdrachf gegeven hun ver
tegenwoordigers in de URO-(de Tsjechi
sche vakbeweging) kantoren te planten, 
waar de leden toewijzingen komen vragen 
voor textiel en andere goederen, welke 
niet alleen gerantsoeneerd zijn, doch 
slech'.s met bestaande punten en bonnen 
gekocht kunnen worden, indien een ge
schreven toestemming van de Vakbewe
ging is verkregen. 
Zij die klachten hebben worden gere
gistreerd als "vijanden van het 1egiem" 
�n worden aangetekend om gea, resteerd 
te worden ingeval van publieke onrust. 

Russische taal onmisbaar. 
De kennis van de Russische taal is voor 
ieder progressief man onmisbaar aldus 
schrijft "Rude Pravo". Het is de taal 
van een land, dat de meest progressieve 
maatschappij heeft opgebouwd. 
Hun dwaze wereld ..... thans 6250%, 
"Volksverdediging", het dagblad van 
het communistische leger, heeft mede
gedeeld, dat de schok-werkersploegen 
thans als een normaal verschijnsel wor
den ingevoerd. Tezelfdertijd vermeldt 
het blad: De strijd voor verhoogde pro
ductie gaat voort. Tot nu toe werd de 
grootste prestatie genoteerd in de ge
na:ionaliseerde onderneming· Swit (voor
heen Bata) in Gottwaldov (voorheen 
Zlin). Volgens de regionale vakbondsraad 
had de schokwerker Nemec zijn dage
lijkse tax overschreden met 5000%. In 
de Vsetin wapenfabrieken echter heeft 

UIT NIJNSEL 
HET VOLGENDE SEINSEL: 
Vliegbouwen worden getuigd, stemmen 
worden georgeld, ontwerpen worden 
gedecoreerd, om de Thuisfrontavonden 
te doen slagen met onze revue "Ziede 
ze vliege .... 1 7" 

op 30 No�. en 1 Dec. in "De Ark". 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Zondag waren alle elftallen vrij, behal
ve de juniorenteams 5 en 6. Boxtel 5 

handhaafde haar leidende positie door in 
Den Bosch met 2-0 over R.K.J.V.V. te 
zegevieren. Boxtel 6 daarentegen ver
loor haar uitwedstrijd tegen B.V.V. met 
4-2.

· A.S. ZONDAG:
Boxtel 1 -Udi 1 
Boxtel 3-Zwaluw-V.F.C. 5 

W.E.C 2-Boxtel 4 
Boxtel 1 heeft Zondag een ,edelijk kansje 
om zich via Udi in de middenmoot te 
werken_ Of de roodwitters er in zullen 
slagen deze kans uit te buiten is een 
vraag, die we vooralsnog liever onbe
antwoord laten, daar de krachten van 
Boxtel en Udi gelijkwaardig geacht mo
gen worden en de wedstrijd zelf nog zal 
moe'.en uitwijzen of de fanatieke. bezoe
kers in hun enthousiast spel door de 
gastheren met gelijke munt betaald zul
len worden. 
In elk geval kunnen de voetballiefheb
bers rekenen op een spannende compe
titiewedstrijd, waarbij ,,winst" voor elke 
ploeg wel een dubbeltje op zijn kant zal 
blijken te zijn, 
Boxtel 3 haalt Zondag natuurlijk weer 
de volle buit binnen, terwijl Boxtel 4 zich 
mag beijveren om een succesvolle start 
in de competitie te krijgen. 

K.S.V. ,,O.D.C." 
ODC. BVV (comb.) 3 - 6 

Zoáls verwacht, werd er Zaterdag fraai 
voe'.bal gespeeld op het ODC-terrein. 
Beide elftallen speelden hetzelfde spel
type en de hand van de meester Uack
son) was duidelijk zichtbaar! Al moet 
direct worden erkend dat de BVV-ers 
heer en meester waren, (het ginR allemaal 
veel sneller) was het zeker geen een
zijdige wedstrijd. Er waren zelfs verschil
lende perioden, dat de ODC-ers beslist 
niet de mindere waren. 
De gasten begonnen met een serie aan
vallen, waarin de switch hoogtij vierde. 
De ODC-ers wisten deze druk te door
staan en gingen zelf tot de aanval over, 
waarbij het Scheepers was, die Dumernit 
me'. een tamelijk ver schot verraste. Het 
antwoord van BVV was kort maar bon
dig, want toen Stenpher tegen de lat 
kopte, joeg Kerssens de terugstuitende 
bal langs Snijders, die Bertens op lof
waardige wijze verving. De s'.rijd ging 
toen enige tijd gelijk op en de bezoekers 
kregen prachtige staaltjes van technisch 
en tactisch spel te aanschouwen. Bij een 

de arbeider Dolozal een schokwerkdag 
gehouden ter ere van het houden van 
het 2e Vakbondscongres en hij bereikte 
de 5639°/0 . Op zekere uren van de dag, 
toen hij op volle capaci:eit werkte, pres
teerde hij zelfs 6250%. Het record van 
Nemec heeft deze werklustige thans 
met 639°/0 geslagen. 

Sowjets op het oorlogspad. 
Mensen, die onlangs uit Slowakije ont
snapten, delen mede, dat de USSR op 
gro:e schaal troepen-eenheden en zwaar 
materiaal verplaatst in een zuidelijke 
richting, Hongarije binnen. Er zijn da
gen, waarop een eindeloze stoet van 
spoor- en wegtransport voortrolt, om
vattende legereenhedèn, auto's, kanon
nen en muni'.ie. Bovendien is het aantal 
34-ton tanks, dat vervoerd wordt, aan
zienlijk_ De barakken in Hongarije zijn 
geheel gevuld. 
Enkele eenheden hebben orders uitge
vaardigd, dat laarzen beschermd moeten 
worden door ze te wikkelen in oude 
vodden, teneinde hen te bewaren voor 
de werkelijke actie. Het aantal in Hon
garije geconcen'.reerde eenheden moet 
volgens de plaatselijke bevolking, de be
hoeften voor een beperkte actie tegen . 
Joegoslavië te boven gaan. 

Geen interesse voor Sowjet-films. 
Verschillende bioscopen in Praag zijn 
gedwongen geworden films te vertonen 
van Sowjet makelij. Men constateerde, 
dat op een bijzondere dag in een bi
oscoop in een voorstad, waar een Sow
jet film draaide, er slechts 16 toeschou
wers waren en in een grote bioscoop 
in het centrum van Praag slechts 27. 
De autoriteiten overwegen thans spe
ciale bioscopen, teneinde be:er gevulde 
zalen te verkrijgen voor communistische 
en Sowjet-films. 

Betrouwbaarheid 
tot de laatste communist. 

In de laatste maanden kwamen vele be
richten binnen van ach:er het IJzeren 
Gordijn over massa-arrestaties en zuive
ringen, welke niet alleen de ,.reaction
naire elementen" betroffen doch ook de 
communistische partijen. 
De vraag rijst: wat is betrouwbaarheid 
in een totalitair-terroristisch regime? 
Niets immers schijnt een korter leven 
beschoren te zijn dan betrouwbaarheid
onder.-dwang, 
In de Sovjet-Unie vinden reeds 30 jaar. 
lang zuiveringen in de Partij plaats. 
Komt daar ooit een einde aan? 
Nieuwe ervaringen in de satellietlanden 
tonen aan dat er nooit een einde aan 
zal komen. De jetrouwbare communisten 
van gisteren zijn de "reactionnairen" ·en 
,,verraders" van vandaag; de betrouw
baren van vandaag zullen op een of 
ander tijds'.ip de "verraders" worden, 
totdat de laatste communist overblijft. 
De moraal welke hieruit voortvloeit is, 
dat ware betrouwbaarheid alleen samen
gaat met liefde voor de mens en de 
gerechtigheid, met liefde voor het goede 
en de waarheid. 
Dit kan nooit verkregen worden door 
Godloze doctrines. 



ge�peeld had. Door enkele fou'.en kon de Eindhovense voorhoede nu gemakkelijk gelijk maken, ofschoon Mep na de rust toch een 3-1  voorsprong had weten te verkrijgen. A.s. Zondag speelt Mep 2 om twaalfuur thuis tegen haar grote concurrentE.M.H.C. 3 .  We zijn benieuwd of ookdeze Eindhovense club zal verliezen.Mep 1 speelt om kwart voor twee thuisvoor de bekercompetitie tegen Tempouit Bergen op Zoom. Het resultaat vandeze wedstrijd valt moeilijk te voorspellen, daar de Box'.else hockeyers nog niettegen deze vereniging uitkwamen.Tot slot speelt om drie uur Mep 3 tegenMop 4 en we vertrouwen er op, dat ookons derde elftal een overwinning zalweten te behalen.
TAFEL TENNIS NIEUWS. 

Gespr ek van Vanavond 
Nu hebben we warempel al zóveel avonden zóveel gesprekken gevoerd en toch blijft het kwaad zich harnekkig aandienen. Veraf en dichtbij. In hoge en lage kringen. Bij werkgevers en werknemers. Bij vrienden en vijanden. Bij katholieken en andersdenkenden. Overal ! Natuurlijk, we geven graag toe, dat het 
allemaal mensen geldt, die met de geneigdheid tot het kwade te worstelen hebben, maar . . . . . .  - en dat is de kern 

ODC-aanval verwisselde Bergwerff en van Dijk plotseling van plaats, waardoorlaats·genoemde in vrije positie . de bal kreeg toegespeeld : een afgemeten voorzet naar Schalks volgde en voor de tweede keer werd Dumerit kansloos geslagen. De vreugde was echter weer van korte duur, want uit een scrimage scoorde Stenpher van dichtbij de gelijkmaker. Met deze stand werd aan de tweede helft begonnen, die aanvankelijk hetzelfde spelbeeld bood. Het was nu BVV dat de leiding nam, maar v. d. Boogaard, die in de tweede helft meespeelde, maakte met een prima doelpunt gelijk. Uiteindelijk ging het ui'.houdingsvermogen een woordje meespreken en begrijpelijk eindigde daardoor de wedstrijd in het voordeel van de BVV-ers, die op- het laatst van de match nog drie doelpunten aan de score wisten toe te voegen, waarvan het laatste door Donhuizen gemaakt wel even apart mag worden vermeld. Een prachtige wedstrijd, die de ODC-ers wel het een en ander zal hebben geleerd en een die we maar' zelden te zien krijgen. 

Het succes van de derde tafel'.enniszon- • dag was groter dan dat van de voorgaande Zondagen. Het eerste team schoot dan ook danig uit haar slof en won met niet minder dan 9-1 van het stèrke SIA uit Maastricht. De verdere uitslagen 

van· ons gesprek van vanavond - . . . . . .  maar ondanks dát kun j e  tóch overal het goede horen prediken. Onverschillig waar men zijn oor te luisteren legt, steeds zal men "hét ideale" horen voorhouden want iedereen heeft momenteel de mo�d vol over de slechtheid van de wereld en de methode op de lippen, die tot verbeterinig kan leiden en toch . . . . . .  toch blijven we dezelfde toestand WE GAAN NAAR DE SPAR, PI ET . . .  

Voor a.s. Zondag i s  het programma : luiden : �, 

houden. 
1 

Lees de krant, hoor de radio, beluister de talloze spreekbeurten, peil de mening van het volk : alles en iedereen wijst naar het goede en zeg'., zó moest het zijn. Helaas . . . . . .  de desillusie van een verkeerde wereld blijft. . . . . .  

Daar koop j e  pr ima a rt ikelen.  E n  j e  krijgt bij a l  je 
inko pen g ratis spaa rzegels .  Bovend i en d ikwij ls  extra 
zeg els .  Zo gaat het spa ren v lug .  Ook nu extra spaa rzege ls :  S.C.B.-0.D.C. aanvang half 3ODC 2-Wilhelmina 3ODC 3-VOW 2Maliskamp 3-0DC 4Belanghebbenden wordt medegedeeld, dat op 1 1  December in Amsterdam de interlandwedstrijd Nederland-Denemarken wordt gespeeld. Voor plaatsbewijzen kan men zich tot" Woensdag 16  November nog opgeven bij d e  secretaris. 

Advance (Dames)-Veghel 6-4 Advance 2-Philips 2 6-4 Be Fair 2-Advance 3 6-4 Advance 4-Befair 3 6-4 Deze week dus vier overwinningen en slechts een nederlaag, zeer zeker een bevredigend resultaat. Met de nodige vechtlust en concentratie zal men trouwens nog wel meer overwinningen in de wacht weten te slepen. 

De oorzaak? Heel eenvoudig : zeggen en doen is twee ! Hier en overal ! Ja ook hier, bij ons kleine mensen, die gewoon zijn grote fouten van wereldbetekenis aan te wijzen, maar zelf weinig of niets doen om het eigen leven te reinigen van die kleine onzuiverheden, die op de duur stinkende wonden tengevolge hebben. 

250 gram S T R O O I G O E D  vanaf 48 et. 

250 gram SUIKERBEESTJES voor 53 et. 

1 pak TAAI TAAI . (29 - 57 et.) 

250  gram S P  E C U  L A A S  voor 50 et. 

1 pot JAM vanaf . 49 et. 

1 0 ZEGELS EXTRA 

1 0  ZEGELS EXTRA 

5 ZEGELS EXi RA 

1 O ZEGELS EXTRA 

1 0 ZEGELS EXTRA 

0.D.C.-Junioren.

Zaterdag en Zondag a.s. de volgende weds:rijden : Héél even leggen we een vinger op enkele van die wonden. 
D E  BESTE WAREN EN G R AT I S  SPAREN Zaterdag 1 2  November : Het programma voor deze week luidt : Zaterdag 2 uur : ODC 12-Boxtel 7 (Robben) 3 uur: ODC 1 1 -Wilhelmina 1 6  

M.T.T.C.-Advance ? uur Philips 2-Advance Dames 7,30 uur Advance 3-Picus 3 4 uur 
La'.en we onze persoonlijke of onze groepsbelangen niet al te dikwijls en al te graag te zwaar wegen? 

GELDIG VAN 10 TOT 

16 NOVEMBER DE SPAR 
(Robben) 3 uur : ODC 1 0-St. M. Gestel 5 3 uur : Irene 3-0DC 9 3 uur : Boxtel 6-0DC 8 Zondag 1 2  uur : ODC 7-lrene 2 (Robben) DVG 4-0DC 6 Schijndel 5-0DC 5 

HOCKEY-NIEUWS. Ons dames-elftal verloor l.i. Zondag de wedstrijd tegen Nuenen met 3-0. Nuenen was inderdaad sterker en speciaal de ach'.erhoede was buitengewoon goed, waardoor het de Boxtelse aanvalslinie niet gelukte ook maar één tegenpunt te maken., wat toch wel verdiend zou zijn geweest. Het tweede heren-elftal won zijn uitwedstrijd tegen Nuenen met 2- 1 ,  dank zij twee goede doelpunten van de middenvoor. Ook de verdediging van Mep was goed op dreef, maar moest toch eenmaal capituleren voor de Nuenen-voorhoede. Het eerste heren-elf'.al speelde tegen Eindhoven 2 thuis en het resultaat was een 3-3 gelijk spel. Dit was toch wer- . kelijk niet nodig geweest, indien althans de Mep-verdediging een betere wedstrijd 

Zondag 1 3  November : Advance 2-Helmond 1 2,30 uur K.A.J. 5-Advance 4 2,30 uur Vaals 1 -Advance 1 3 uur Voor het eerste team zijn het twee zware uitwedstrijden, terwijl in de andere ontmoetingen de ploegen ' met het ' groo:ste aanpassingsvermogen wel zul-len zegevieren. Veel succes. 
BILJARTEN. De ui'.slagen van de op Zaterdag 5 Nov. gespeelde competitiewedstrijden in klasse A luiden : 't Hoekje 769 car. 1 77 brt. 4,34 gem. Eureka 676 car. 1 77 brt. 3,81 gem. De hoogste serie behaalde H. Hobbelen van Eureka : 38 car. In klasse B was de stand van de competitie '49-'50 op 3 1  October : D.M.C. Liempde 4 1 938 637 27 3 .042Amateur 4 1 891  72 1 19 2,622 Poedelvrees 3 1 3 1 5  550 36 2,390 Buiten Verw. 5 2229 934 20 2,386 Witte Muis 4 1 737 769 31 2,258 Prins Hendrik 4 1 692 777 21 2 , 177 Gr. Pommerans 4 16 16  747 24 2 , 163 Eureka 4 1 62 1  777 20 2,086 Hoogste serie : H. v. d. Meijden van Poedelvrees met 36 car. 

Zijn we nog wel hulpvaardig genoeg tegenover onze medemensen? Nemen we het nog wel nauw genoeg met de eerlijkheid, de rechtvaardigheid? Zijn we nog bereid ons iets te ontzeggen voor een of ander goed doel ? Staan de belangen van het gezin (de bakerma'. van een goede of slechte maatschappij) bij de vaders en de moeders nog altijd op het eerste plan? We weten wel, de tijdsomstandigheden zijn niet gunstig voor de mens, die idealiseert en streef'. naar het goede en daarbij reeksen teleurstellingen moet weten te verkroppen, maar . . . . .  . • Neen, laten we het voor vanavond lieverhierbij laten, opdat we niet dezelfde foutmaken, die we nu hekelen : Zeggen enniet ' doen !

Missie-Thuisfront 
In dank ontving ik van de fam. v .  d. Aker (De Ketting) voor onze missie de mooie bijdrage van f 10,-. Broeder Seraphicus v. d. Heuvel (Capucijn) Pontianak Borneo 

Met vreugde en dank aan 
0. L. Heer en Zijn MoederMaria, geven ,wij U kennisvan de geboorte van ons:zoontje, JOSJE, dat bij he: H. Doopsel de namen ontving van : 

Eenieder, die van zijn belang
stelling bij mijn terugkeer blijk
gaf, persoonlijk te bedanken, is 
mij tot mijn spijt onmogelijk
gebleken. Daarom wilde ik 
hiermede aan allen mijn dank 
betuigen. 

Te koop een houten step en een kinder-driewieler. Parallelweg 7 N. 
Nota r is P. MER T ENS 

t e  Boxte l 

Buikbanden 
Corsetten 

met binnenband 
(naar maat' 

Elastieken kousen 
Breukbanden 

Steunzolen 
Josephus, Johannus, Jacobus, Maria JAN FONT FREIDE RIET FONT FREIDE-v. NISTELROOY 

A. RAAIJMAKERS W.P. zal aldaar ten verzoeke van Mevr. v. d. Eerden-Helleisen te Antwerpen voor Toewijzing in café A v. Heesch, Rechterstraat, op Dinsdag 15 Nov. 1949 telkens nam. 5 uur. 
Van ..Ataacen 

DE BESTE 

VIEO/NtiSVRIENDEN 

a.c .va s
STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

//oor Koos en L4:S 

Accountantskantoor 
H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel Prins Bernha rdstraat 3'.l Telefoon 5 1 2  n richten. controleren en 1-i i jhouden v . adm in istratie, 

Behandel ing van Bel ast ingzaken 

TE KOOP 

Boxtel, 5 November 1 949. Bosscheweg 63. 

Voor direct gevraagd : nette 
R.K. leerjongen voor de banketbakkerij. Tevens een net eerlijk meisje als hulp-verkoopster tot na Nieuwjaar. Banketbakkerij A. v. DurenSchollen, Breukelsestraat 62, Box:el ,  Telefoon 274. 

PUBLIEK 

VERKOPEN ONDER BOXTEL Vughterslraat 25 , Den Bosch Een Singer Schoen-

Tijdelijk : St. Lidwina-Ziekenhuis, Kamer 3. 
E. M. DE JONGen 

L. C. v. RUREMONDEgeven hiermede kennis van hun voorgenomen Huwelijk, dat zal ·plaats hebben op Woensdag 23 November ten 9.30 ure in de Parochiekerk van St. Petrus te Boxtel. Zandvliet 20 Boxtel - - • _ _ _' Bosscheweg 1 1 5. Gelegenheid tot feliciteren van 1 :ot 2 uur in de zaal van Bellevue, Bosscheweg. 
M. A. SCHUURMANSen 
M. A. VAN ENGELENhebben de eer U, mede namens wederzijdse Ouders, kennis te geven, dat zij voornemens zijn elkaar op 21 November a.s. te 1 0  uur v.m. het H. Sacrament des huwelijks toe te dienen in de kerk van de H. Antonius en Barbara te 's-Hertogenbosch. Daarna zal tot hun intentie een plech'.ige H. Mis worden opgedragen. Boxtel, Molenstraat 41 . 's Bosch, Graafseweg 198. Gelegenheid tot feliciteren van 1 -2 uur, Graafseweg. Toekomstig adres : Breukelststraat 39, Slagerij. 

Aan Buurtbewoners, Vrienden en kennissen betuigen wij bij deze onze hartelijke dank voor het medeleven in onze blijdschap over het herstel van ons doëhtertje 
RIKIE. 

M. v. Geffen-v. Minderhout.Hertogenstraat 2 1 .  Te koop gevraagd, slachtkippen. Koks, straat 37. 
goede Molen-

Voor Wild en Gevogelte naar Koks, Molenstraat 37. 

W erks'.er gevràagd : 1 of 2 halve dagen op het einde der week. v. cl. Eerden, Rechterstraat 66.Te koop : 2 herenpakken en overjas, een tweedjas en herenschoenen maat 44. Alles in prima staat. Te bevragen Baroniestraat 1 5 . Te koop goed onderhouden Kinderwagen, prijs f 40,-. Bevragen Molenstraat 19. Te koop goed onderhouden Kinderwagen, prijs billijk. Bevragen Molenstraat 1 9. Te koop : een zo goed als nieuwe Kinderwagen. Baroniestraat 8_9..;.· ____ _Te koop : 'n toom beste biggen bij P. v. d: Pas, Kleinderliempde 2 1 .  T e  koop aangeboden een partijtje oude Utrech:se pannen en circa 300 stuks blauwe Mulderpannen. Bevragen : A.
). v. Elk, Burgakker 1 6. 

Driftvarkens en biggen te koop bij J. v. cl. Heyden, Knuistenkoepel, Lennisheuvel, Boxtel. 
Te koop : Grote blauwe poppenwagen met verstelbare linnenkap. 'Zandvliet 4. 
Met St. Nicolaas 
'n practisch cadeau 

Ruime keuze uit : 

Lampelappen, Schemerlam• 
pen, Kronen, Strijkijzers, 

Wandverlichting, Electr 
Kachels, Voetstoven, Bed, 
krui ken, Redleeslampen, enz 

Electr. Wasmachines óók op huurkoop. Profi •eer tevens van degrote Voetbalprijsvraag. 
BIJ aankoop ter waarde van Iedere 
gulden, GRATIS een voetbalplaatje 
Voor verdere bijzonderheden zie 
raambiljet. 

A. Adelaars
Electro•Techn. Bureau. 

Koop 1. Vier huizen met stallen, erf en tuin, Maastrichtse straat nrs. 76, 78, 80, 82, groot circa 8 aren, kad. sectie D nrs. 2 1 4 1 ,  2 1 42, 2 143 en deel van nr. 2 1 40 ,  verhuurd voor resp. f 2,45, f 2,35, f 2,35 en f 2,40 per week. Ingezet op f 2500, - . Koop 2. Vier huizen met stallen, erf en tuin, Maastrichtse straat nrs. 68, 70, 72, 74, groot circa 5,36 aren, kad. sectie D nrs. 2 144, 2 1 45, 2 1 46, 2 1 47 en deel van nr. 2 1 40, verhuurd voor resp. f 2,40, f 2,35, f 2,35 en f 2,45 per week. Ingezet op f 2500, - . Koop 3. Massa van de kopen 1 en 2. Ingezet op f 5 100, - . Koop 4. Bouwland groot circa 53.44 aren, achter de kopen 1 en 2, kad. deel van sectie D nr. 2 1 40. Ingezet op f 900, - . Koop 5. Massa van de kopen 1, 2 en 4, groot 66.80 aren. Ingezet op f 7500, - . Huren van kopen 1 en 2 voor kopers vanaf Ie dag der week volgend op de betaling der koopsom. Aanvaarding koop 4 op 1 Nov. 1950. Betaling kooppenningen uiterlijk 15 Februari 1950. 
Notaris P. M E R T E N S  

te Boxtel zal aldaar ten verzoeke van de Heer Heer Fr .  Voets te  Boxtel voor inzet op Dinsdag 22 Nov. 1949 en voor toewijzing op Dinsdag 29 Nov, 1949 in café H. van Rooij, Baroniestraat 75, telkens nam. 5 uur 
PUBLIEK VEILEN 
EN VERKOPEN · Het huis met tuin Tongeren 45 kad. sectie I no. 1 1 34 groot 23. 1 3  aren verhuurd voor f 4, - per week. Huur voor koper vanaf te dag der week volgend op de betaling der koopsom. Betalingen kooppenningen uiterlijk '.29 Februari 1 950. Lasten vanaf 1 Januari 1950. 

Gevraagd 

e e n  J O N G E N  
van 1 4  à 1 5  jaar,  voor h u l p  i n  zagerij en  schave rij 

N.V. Houthandel
v/h N. J. Langenhuysen

van S a l mstraat S a  Boxtel  

Bekende uitgeverij vraagt voor de verkoop van een s tandaardwerk voor de jeugd ijverige betru .,w, bare 
MEDEWERKERS 

Brieven met vol! inl.  onder 
no. L ó22 Adv. Bur. Vor�telman, 
Keizersgr. 333, A 'dam•c. 

Spoedeisende 

rep. machine f 1 35.....-, 

Een Singer C. B. 
trapnaaimachine f 1 40,

Een V. S. Huishoud 
trapnaaimachine f 1 35,.....-

,, VA N KESSEL's " 
N aaimachinehandel 
MOLENSTRAAT 1 6  

Gevraagd : 
een flinke zelfstandige 

d ie n stb �d e. Liefst een dagmeisje. Mevrouw VAN SUSANTE, 
v. d BR EKEL,Korte Kerkstraat 8, l:Snxtel. 

Vergadering 
va n de R.K.  Boerenbond, Boxtel 

op VRIJDAG 11 N OVEMBER i n  
café Va n Rooy. Aa nva ng 7 u u r  

Bespreking: H u i s s l a c ht i n g  

Stoomwasserij De Smalle Stroom 
Zandvliet, 1 Boxtel 

VRAAGT 

e n kele n e t t e  M e i s j e s 
voor Mangel- en Strijkafdeling 
Voor goede werkkrachten flink loon 

Aanmelding van 8 • 12 en van 1 .30 • 5.30, Zandvliet 1 
Na die tij d  Bosacheweg 42 

N.V. W. van der Eerden
RIJKSWEG 6 • BOXTEL 

Vraagt voor spoedige indiensttreding 

Jongste Bediende m. of vr.

Voor het verrichten van lichte kantoorwerkzaamheden. 

Aanmelding:  Dagelijka tuaaen 9 • 12 en 2 • 5 uur 

Brug weg Boxtel-Schijndel. 

Tijdel ij ke afslu it ing voor het verkeer. 
Burgemeester en Wethouders van Boxtel maken bekend, datin verband met noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de BRUG over het afwateringskanaal in de weg BOXTEL -SCHIJNDEL, genoemde brug vanaf DINSDAG 1 5  NOVEMBER 1949 te 7.00 uur tot WOENSDAG 16 NOVEMBER 1949 te 1 8.00 uur VOOR ALLE VERKEER GESLOTEN ZAL ZIJN. Burgemeester en wethouders voornoemd, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT, Burgemeester J. P. C. VAN DEN HOUT, Secretaris. BOXTEL, to November 1949. 
DE ARK" 

A.s. Woensdag 1 6  November
n des avonds 8 u u r  

Slechts één enkele wondervolle Voorstelling 
door de alom beroemde Fascinateur 

W I N A N D O  met zijn grote Magische  Revue, Hypnose door m iddel van diamant, raddr, telepath ie, n ieuw en wondervo l. - U kunt  f0to's medt:brengen, waarover Winandoverrasse, de verk laringen geeft. -Een avo , d v" I  van mysteries, dolle . vrolijkheid enverrassende experimenten,
d e  beste u re n  van U w  l even.  

Entrée f 0 .  7 5 ,  f 1 .00 e n  f 1 . 50. Voorverkoop vanaf Zondag 13  N ov. van 12-1  uur en van 7-8 uur. Telefoon 503. 
E DA H  N .V. , 

vraagt 
voor haar filiaal t e  B o x  te  1 ,  Bosscheweg 13, 

E E N  F L I N K E  J O N G E N  
o m  i n  h e t  Kruiden iersva k 

te word e n  opgele i d .  
Leeftijd 16-17 j aar. Voor actieve j ongeman goede vooruitzichten. Goed loon. Aanmelden bij de filiaalchet. 

Voetba 1 1 iefh e b bers ! Tij dens de wedstrijden van BOXTEL zal er voortaan gelegenheid bestaan om m de ca ntine in het St. Pau us-Jeugdhuis verversingen te  g<'"bruiken als : 
bier, l i monade, warme c hocolade, koffie, 
thee, gebak enz. 

r 

1 

A a n bevelend L.  van Geffen 

Boekhandel Tielen 

Station straat 28 

Voor het inrichten van onze 
vernieuwde winkd is onze Boekhandel 
vanaf WOEr, S DAGMORGEN a.s. 

g esloten 

De herope n ing zal geschieden

op ZATERDAG 19 NOVEM BER, 
waarvoor nadere mededelingen volgen. 

Zaken betreffende Drukkerij kunnen 
wel behandeld worden. 
Hiervoor blijft ingang 
aan de deur woonhuis. 

von 



J. H. v.d. Wiel, Schoenfabriek, Oisterwijk 

vraagt JONGENS 
ter opleiding in de verschillende afdelingen. 
Aanmelden dagelijks aan de fabriek. 

VÓORWERKER(STER) gevraagd 
voor kleine WASSERIJ omgeving Boxtel. 
Geheel op de hoogte met wasbehandeling. 

Ook St. Nicolaas koopt als ieder·een 
Zijn geschenken 't liefst bij WITTEVEEN 
Manufacturen- en Confectiebedrijf Rechterstraat 18 - BOXTEL 

ZIET ONZE SPECIALE ST. NICOLAAS-ÉTALAGE 
Geef Uw naam op onder nr. 711 aan het bureau van Gevraagd voor direct:
dit blad. Geheimhouding tegenover Uw tegenwoordige Geheel zelfstandig werkendwerkgever gegarandeerd. St. Nicolaas geeft graag een 

dankbaar en blijvend ·cadeau! 

Levensmiddelenbedrijf "DE STER" 

K.R.O. - TOURNEE 1949/50 
,,GROETEN UIT HILVERSUM" 

een serie K.R.0.-Prentbriefkaarten 
GER DE ROOS en 
het "ORKEST ZONDER NAAM" 

Afzenders: DE DRIE MUSKETIERS en 
ROLAND WAGTER . TOBY RIX 
DICK HAR RIS verwachten U 22 Nov. 

IN SCHOUWBURG DE ARK. 
Aanvang 8 uur. 

TOEGANGSPRIJS f 2.- (Belasting inbegrepen) 
Kaartverkoop: DagellJks vanaf 15 Nov. aan de .volgende adressen: 
J. v. Nistelrooy, Burgakker 7 • W. v. Roosmalon, Julianastr. 29. 
Plaatsbespreken: Zondag 20 Nov. van 12 - 1 uur aan de zaal. 

1 

Een blijvend St. Nicolaascadeau 
in: 

HORLOGES, KLOKKEN, 
GOUD EN ZILVER 

koopt de Sint bij : 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Alles oude prijzen en ruime sortering. 

UURWERKEN * Zojuist ontvangen
onder garantie .  Horloge Overkasten. 

CORSETTEN 
NAAR MAAT 

Onze Coupeuse is WOE N SDA G 
16 NOVEMBER van 14.00d6.30 uur 
aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 
Statfonstraat 1 1 , Boxtel, Tel. 420 

Corset<Centrale P. Tilan us. 

I n De Ark"" Concert 
,,Lust tot Ontwikkeling" 
op MAA N DAG 14 NOV EMBER 
Entreé 1 1,25 e n  1 1,00 
Plaatsbespreken aan de zaal 14 November van 12-1 uur. 

Voor Uurwerken 
naar VAN VLERKEN 

Sigaren- en Sigarettenmagazijn Bert v d. Braak 
Baroniestraat 73 Boxtel Telefoon 450 

Daar kunt U alle sigaretten 
naar eigen VRIJE KEUZE krijgen 

Grote sortering en fijne droge sigaren v. 12 tot 30 
P IJ P E N ook export van 40 - 50 • 60 et. 

St. Nicolaas komt ... 
en de verlanglijstjes ook! 

Wordt er iets op het gebied van 

Parfumerie van U verwacht, 
denk er dan aan 

Drogisterij "De Molen"

biedt U een keuze uit alle bekende merken 
EAU DE COLOGNE EN PARFUM. 

/1J-!/J/J_IA 'S MORGENS BESTELD 
�uuera- 'S AVONDS KLAAR. 

Amerikaanse Glasbrillen 
Doublé vanaf~ f 1 4,-. Alles uit voorraad. 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Le ver a n c i er v o or A LL E  Z i e k e nfo n dsen 

Bent U klant bij 
Zuivelhandel 't Nieuwe Centrum ? 

Nog niet? Probeer dan ook eens onze 

Fijne Zuivelproducten 
U ontvangt de beste waar, een vlugge, nette en vakkundige 
bediening_ - Dagelijks worden U de Melk en Zuivelpro

ducten op vaste tijd aan huis bezorgd. 

J.J. WAGENAARS
RIDDER VAN CUIJKSTRAA T 1 � BOXTEL 

Dag-Dienstmeisje 
Boven 20 jaar. 

Goed loon, meerdere hulp 
aanwezig. 
Stationsrestauratie, Boxtel. 

Nette fietsjongen 
gevraagd 

F. BAAIJENS
STATIONSST RAAT 10 

Alg. Vergadering 
van de 

R.K.J.B. 
op VRIJDAG 18 NOVEMBER 

's avonds om 7 uur bij 
H. v. Rooij.

Spreker: de Weleerw. Pater 
FRANS. Onderwerp: Rusland. 

Zaterdag 12 November 
9 uur v.m. 

Heropening 
van mijn gemoderniseerde 

Heren Kapperszaak 
Grote sortering 

pr i m a  Oud,Hollandse 
EAU•DE,COLOG N E  
als St Nicolaasgeschenk 

Tabak, Sigaren en Sigaretten 

A. v. d. BRAND
Breukelsestraat 7

RODE 

ZAKDOEKEN 
met zwart motief, grote maat 

f 1,- per stuk. 
niet meer dan 6 stuks 

per adres. 
Franco toezending na ontvangst van 

postwissel of brief met geld. 

ZANTINGE 
De Genestetstr. 10, Enschede 

H.H. Slagers 
Ik betaal een hoge prij� 
voor Koe:: en Kalfsvellen 
KOKS, Molenstr. 37 

Daarom kiest Hij bij voorkeur zijn 
cadeaux uit onze buitengewoon 
grote collectie. 
Ook aan het kleinste artikel is alle 
zorg besteed en daarbij valt de 
prijs beslist mee. 

1 Ziet onze étalages 1 • 1 

rà A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

Als het gaat over Zaden of �loemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Lage prijzen Prima kwaliteit 

HUISMOEDER S!! 
't Vlees is vrij! Onze prijzen zijn vrij! 

Vergelijk onze prijzen, 
ze zijn belangrijk lager dan bij anderen 

Eerste kwaliteit Fijne vleeswaren: 
Rundvlees: per 100 gr. per kg Boterhamworst 25 et. Biefstuk f 3,-Rosbief, Rib, Lunch worst 25 et. 

Onderhaas "2,65 Knakworst 25 et. 
Rollade "2,50 Tafelworst 25 et. Gehakt en Hamworst 25 et. Bouillonvlees , 2,20 Gelderse worst 24 et. Braadworst "2,30 
Poulet en schenk Snijworst 33 et. 

met been ,, 2,- Cervelaatworst 33 et. 
Eerste kwaliteit Plockworst 33 et. 
Varkensvlees: Bloedworst 13 et. 

Fricandeau f 2,70- Tongeworst 22 et. 
Magere lappen "2,70 Berliner Carbonade, rib, Leverworst 20 et. schouder "2,50 Leverkaas 24 et. Vers mager spek "1,90 Zult, van uitslui-Vers vet spek "1,80 tend varkensvlees 13 et Kinnebaklappen "1,80 Runderrookvlees 35 et. Hiel en Cornedbeef 28 et. platte ribben " 1,80 

Poten en staarten "0,70 Gekookte ham 38 et. 
Reusel "1,80 Boere ham 38 et. 
Braadworst "2,30 Bacon 36 et. 
Vergelijkt onze prijzen - Overtuigt U van de kwaliteit l 

Het van ouds bekende adres: 

Jan v. d. Lievenoogen-v. Summ�ren 
Eindhovenseweg 2 • Boxtel 

Prima kwaliteit Lage prijzen 

12
1

12 jaar zaak van vertrouwen.
Op 2 8 N o v e m b er a.s. hopen wil het 
1 21/2-jarig bestaan van onze zaak te vieren. 

Voor die gelegenheid .nu reeds extra aanbiedingen: 
100 gr. Cacao . . ." . van 33 voor 28 et. 
150 gr. FondJnt,borstplaat " 33 " 25 " 
250 gr. Heerlijke Koekjes ,, 55 " 45 " 
2 bekers Appelstroop Blijenberg 

1 Cocos Kamerveger. . 
van 70 voor 62 " 

,, 95 voor 75 ., 
Zie voor meerdere aanbiedingen volgende 
week onze circulaire. 

Ook in Sigaren, Sigaretten, Pruim•, Rook• en 
Shagtabak een grote sortering. 

A. G. JANSSEN, Mijlstraat 41. 
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Is U een �outloos diëet voorgeschreven? 
En U wilt toch hartig, smakelijk ·en 
voedzaam eten ! 

Neem Diëetkaas 
Alleenverkoop: D. VOS 
STATIONSTR. 44 . TELEFOON 527 

De tijd nadert_ ....
dat U gaat uitzien naar een nuttig 

St. Nicolaas=geschenk 

Bezichtigde U reeds onze geëta= 
leerde Karp�tten, Traplopers, enz. 

Maandag a.s. etaleren wij mooie 
en welkome geschenken. 

Komt U eens kijken? 

1.JWiUevun 
Wo.ninqinciditinq. = P,o.xt,el. 

• 

• Voor een ST. NICOLAAS-GESCHENK 
slaagt U ZEKER bij : 

Pàrfumerie M. J. v. d. BROEK 
Breukelsestraat 34 - Boxtel . 

• b�w.""Kf' 

'eU : 

met St. Nicolaas in zicht 
vragen wij Uwe aandacht voor: 
Dames en heren zakdoeken 1,20, 89 et. 
Wollen kinderwanten, leuke dessins 2,95 
Wollen dameswanten, 

Noorse patronen 4,90 

Wollen dames- en 
herenhandschoenen 4,85 

Prachtsortering jongens- en 
heren riemen 3,95, 3,25, 2,45 

Zelfbinders, prima kwaliteiten 
5,25, 3,75, 2,25, 1,35 

Ontbijtlakens, met gekleurde randen 
130 X 160 6,-

Wollen kindertruitjes 4,95 Trainingspakken 9,45 Wollen herenshawls 4,75 
en tientallen andere nuttige geschenken 
welke NU nog in voldoende maten 

voorradig zijn. 
GEEF IETS GOEDS 

van 

ëll.flu.d.8oomm.J 
�TATION5T�AAT43 

�*� 
BOXTEL 

__ , __ 

Lichte, 
heldere bezigheid. 
Goede verzorging, voorziening en toezicht. 
Werkkleding. Vrij reizen of fietsgeld. 
Best loon en premietoeslag. 
Meisjes van 14 jaar af kunnen zich weer aanmelden 

P. DE GRUYTER & ZOON N.VA

DEN BOSCH 

Vlschstraat op Maandag-

Aanmelden en inlichtingen 

bij de sociale werkster ·tn de .· 
en Donderdag-voormiddag. 

-

1 

Il l 
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Algemeen Nieuws 
ZEEPOST VOOR OOST EN WEST. 

Met de volgende schepen kan zeepost 
worden verzonden. De datum, waarop 
de correspondentie uiterlijk ter post 
moet zijn bezorgd staat, tussen haakjes, 
achter de namen van het schip vermeld. 
Indonesië: m.s. ,,Oranje" (14 Nov.) 
Suriname: s.s. ',,Cottica" (11 Nov.) 

LANDELIJKE TRAM- EN AUTO
BUSGIDS VOOR Z. NEDERLAND. 

Winterdienst 1949 - '50. 
Bij het Uitgeversbedrijf "Publiciteit" te 
's Gravenhage verscheen een Landelijke 
Tram- en Busgids voor Zuid Nederland, 
d.w.z.: de ZUidhollandsc eilanden, Zee
land, Noord-Brabant en Limburg. 
Deze uitgave, die tot stand is gekomen 
met medewerking van alle tram- en bus
ondernemingen iri ons land, voorziet o.i. 
in een dringende behoefte. Immers, zij 
die veel reizen, dienden tot voor kort in 
het bezit te zijn van de dienstregelingen 
der diverse maatschappijen, waarbij dan 
nog kwam, dat duidelijk overzichtskaar
ten van alle bestaande verbindingen niet 
bestonden. 
Met deze uitgave is men er echter in ge
slaagd om in een klein volume toch een 
zo groot mogelijk aantal tabellen (220) 
te plaatsen, waarvan de originele inde
ling weliswaar 'n grondige bestudering 
vraagt van de aanwijzingen vooraan in
het boekje, doch waarin men daarna dan 
ook álle dienstregelingen van álle bus
en trammaatschappijen in het Zuiden van 
ons land zonder mankeren kan vinden. 
Een plaatsnamenregister en een kaartje 
van de betrokken provincies stellen de 
bezitter van het boekje bovendien in 
staat om de gewenste diensten en ver
bindingen zonder veel tijdrovend zoeken 
te vinden. 
Werkelijk, deze gids waarvan een ver
volmaking reeds in het vooruitzicht 
wordt gesteld, is een uiterst handige uit
gave, waarmee iedere bezitter zich ge

·lukkig kan prijzen. 

Kamer van Koophandel en 

Fabrieken voor N.-Brabant 

Nieuwe inschrijvingen: 
Café "De Sport", Stationsplein 8, Boxtel. 
Smederij M. van Bragt, Tongeren 266, 

Boxtel. 
Rijwielbedrijf J. H. van Houtum-Ver

voort, Vrilkhoven D 60, Liempde. 

Merkwaardige gevallen van telepathie 
Enige tijd geleden kwam een groepje 
hoge officieren en een aantal geleerden 
samen op het Britse ministerie van Oor
log om daar het optreden van een tele
paath bij te wonen, die door zijn bijzon
dere gaven was opgevallen en dien:en
gevolge voor het politieke leven en, in 
geval van oorlog, eveneens uit militair 
oogpunt van groot belang zou kun
nen zijn. 
De genodigde staken hun ongeloof in 
's mans kwaliteiten in den beginne niet 
onder stoelen of banken. De helderzien
de eigenschappen van de man, die zij 
aan een onderzoek moesten onderwer
pen, waren van zulk een onwaarschijn
lijke aard dat degene die beweerde, deze 
te bezitten, hoogstens een grappenma
ker, een bedrieger of, in het ergste ge
val, een waanzinnige kon zijn. 
De man in kwestie was de vier-en-der
tig-jarige Maurice Vogel; volgens zijn 
zeggen kon hij, ook op grote afstand, 
de gedachten van andere mensen lezen. 
De demonstratie begon en de aanwezi
gen stelden tot hun grote verbazing vast, 
dat zij tegenover een merkwaardig phe
nomeen stonden, dat zijns gelijke nog 
nooit gevonden had. 
Een der Britse officieren begon met de 
volgende vraag: ,,Op het ogenblik werkt 
men in een afdeling van het ministerie 
van Oorlog aan ee.n uiterst belangrijk 
document. Bent U in staat, ons de in
houd hiervan te onthullen?" Vogel her
haalde woord voor woord de inhoud van 
het document in dezelfde volgorde, 
waarin er aan gewerkt werd. 
Zijn volgende opgave was, iets te ver
tellen over een gesprek, dat op hetzelf
de ogenblik op een oorlogsbodem tussen 
twee officieren van de generale staf 
plaats vond. Ook dit maal waren Vogels 
antwoorden treffend: met dezelfde nauw
keurigheid zette hij alle details van nog 
te houden manoeuvres uiteen, die een 
van de aanwezige generaals kort tevo
ren had uitgewerkt. 
Ook de daarop volgende experimen'.en 
lukten boven alle verwachtingen. Maar 
de twijfel der aanwezigen was door dit 
alles toch nog niet weggenomen en zij 
zochten naar een weg, om Vogel alsnog 
als fantast aan de kaak te stellen. Men 
zond een radiogram aan Professor Rhi
ne van de Duke Universiteit in Noord 
Carolina (V.S.) en verzocht hem daa,·in, 
aan iets bepaalds te denken. Op het 
zelfde ogenblik overhandigde men Vogel 
papier en potlood, die nu de gedachten 
van de professor opschreef. Enige minu
ten later telegrafeerde dez.e terug: ,,Ik 
heb aan een schip gedacht." Men opende 
nu het blaadje papier van Vogel en ziet, 
daarop stond: ,,Op dit moment denkt 
Rhine aan een schip." ·  
Een journalist, die zich voor deze zaak 

interesseerde, vroeg toestemming om zelf 
eens met Vogel te experimenteren. Vogel 
verzocht hem daarop, de naam en het 

"telefoonnummer van een van zijn vrien
, den op te schrijven. Vervolgens wendde 

hij zich tot de vrouw van de journalist 
en verzocht haar, de naam van een ge
storvene, die haar man echter niet ;:;e
kend had, op te schrijven. Deze blaad
jes papier werden in een envelop ge
daan, zonder dat iemand hen gelezen 
had. Vogel keek het echtpaar enige 
minuten aan en zei dan: ,,U, meneer, 
schreef het telefoonnummer 4959 in 
Springpark op; de naam van Uw vriend 
is Vernon. En U, Mevrouw, dacht aan 
een bezoek dat de elf jaar geleden over
leden Jack Fry U eens bracht. 
Deze allermerkwaardigste experimenten 
zullen binnenkort door nóg sensatio
nelere proefnemingen gevolgd worden. 
Vogel is van plan, dergelijke telepathi
sche contacten op te nemen met de pi
loot van een zich in de lucht bevindend 
vliegtuig, met de commandant van een 
onder water zijnde duikboot en met een 
of andere boot ergens midden op de 
oceaan. 
Op de vraag, hoe Vogel zijn geheimzin
nige gave verklaarde, antwoordde hij: 
,,Ik weet het niet; ik werd mij er voor 
het eerst - van bewust bij een examen, 
toen ik in de gedachten van de profes
so'r het antwoord op een vraag las, dat 
ik anders niet geweten zou hebben.'' 
Een met zulke wonderbaarlijke kracht 
uitgerust mens zou zich in een oorlog 
inderdaad zeer verdienstelijk kunnen 
maken, omdat hij zelfs de meest gehei-
me plannen kan onthullen ........ . 

Distributie=Nieuws 

Opheffing zitdagen ten behoeve van 

handelaren e.d. in de aangesloten 
gemeenten van de Kring. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
het tijdvak van 7 tot en met 26 Novem
ber a.s. aan producenten (koffie) en 
groothandelaren in vaste brandstoffen 
uitsluitend op het Kringkantoor te 

's-Hertogenbosch nog gelegenheid wordt 
gegeven tot het inleveren van bonnen 
en/of toewijzingen voor de desbetreffen
de artikelen. 
Door de afdeling Handel zal van 7 No
vember a.s. af dus, behoudens in de ge
meente 's Hertogenbosch, geen zitting 
meer worden gehouden. 

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek is IN de kerk.,

als de H. Mis begint en verfoat 

eerst DAN de kerk, als de priester 

terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEi. 
23e Zondag na Pinksteren 
13 November 1949. 

Attentie ! ! ! ! ! 

Parochianen van St. Petrus. Op Zater
dag 12 November zal in onze parochie
kerk een plechtig gezongen H. Mis wor
den opgedragen voor onze overleden 
jongens in Indië, des morgens om half 8. 
Wij willen onze parochianen aansporen, 
zoveel mogelijk deze H. Mis bij te 
wonen. 
In de loop van deze week zal er huis 
aan huis gecollecteerd worden voor de 
R.K. Universiteit. 
ZONDAG 13 November zijn 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 opgedragen voor 
Petronella Verdonk-v. cl. Koevering. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 1e 
schaal voor het Binnenlands Missiewerk, 
het St. Willibrordapostolaat, terwijl de 2e 
schaal gehouden wordt voor de bizon
dere noden van het Episcopaat, welke 
beide collectes ten zeerste in de mild
dadigheid van de gelovigen worden aan
bevolen. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Christina van Griensven; z. a. 
gel. H. Mis voor Henricus v. d. Langen
berg; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Jo
hannes van Houtum; om half 8 gel. jrgt. 
voor Wilhelmina v. Berkel-v. cl. Langen
berg; z. a. gel. H. Mis voor Johanna de 
Laat-van Kempen; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Jo Bergman vanwege ooms en 
tantes; om half 9 gel. H. Mis voor \1Vil
helmina Smits-Rijken. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Catharina v. Griensven; z. a. 
gel. H. Mis voor Petronella Cornelia v. 
cl. Eerden; H. Hartaltaar gel. mndst. _ 
voor Anna van Liempt; om half 8 gel. 
jrgt. voor Maria Eykemans; z.a. gel. 
mndst. voor Christina v. d. Heuvel; H. 
1-Iartaltaar gel. H. Mis voor Maria Koe
ne-Grillis te Loosduinen overleden; om 
half 9 gel. H. Mis voor Jacobus van Elk 
en Lambertus de zoon. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 g�z. 
mndst. voor Cornelis v. d. Besselaar; z.a. 
gel. mndst. voor Maria van Boxtel-Leer
makers; H. Hartaltaar gel. H. Mis' voor 
Wilhelmus Traa; om half 8 gel. H. Mis 
voor onze jongens in Indië vanwege Ma
ria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Willie Derks te Batavia overleden; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Bernar
dina Beynes; om half 9 gel. H. Mis voor 

overleden ouders en Petrus de zoon 
DONDERDAG: óm kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Frederica Looijmans-Pee
ters i z.a. gel. mndst. voor Christina van 
Diessen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Josephus v. cl. Laar vanwege de kinde
ren; om half 8 gel. jrgt. voor Henri 
Weyers; z.a. gel. mndst. voor Jo Berg
man; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Martinus Giesbers; om half 9 gel. H. 
Mis voor Lambertus de Bresser. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Henrica v. Stekelenburg-v_ Duren; 
z.a. gel. H. Mis voor Marinus van Dies
sen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Gijsbertus Looijmans en Frederica Pee
ters de hsvr.; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Cornelis Voermans; om half 9 gel. 
H. Mis voor Gijsbertus de Bresser en 
Johanna Jacobs de hsvr. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Hendrica v. Beurden-Verwete
ring v.w. echtgenoot, kinderen en klein
kinderen; z. a. gel. H. Mis voor Maria 
Loerakker-van Geel; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Wilhelmus Schalks; om 
half 8 gel. jrgt. voor Cornelia v. Roy-v. 
Schayk; z.a. gel. H. Mis· voor Henriet
te Witteveen-Schöne; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor de Eerwaarde Zuster. Bri
gitta Drijvers te Gemert overleden; om
half 9 gel. H. Mis voor de levende en
overleden leden van de St. Elizabethver
eniging. Om half 10 Huwelijksmis. 
In het Liefdehuis zal nog geschieden: 
Maandag gel. mndst. voor Petrus van 
Zaaien. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Cornelis Gerardus An
tonius Maagdenberg uit deze parochie 
en Erna Maria Theresia Kanters uit de 
par. van 0. L. Vrouw ten Hemelopne
ming te Apeldoorn; Antonius ten Bras uit 
deze parochie en Reina Vissers uit de 
parochie van het H. Hart; Marinus 
Adrianus Schuurmans uit deze parochie 
en Martina Alberta van Engelen geb. en 
won. in de par. van St. Antonius en Bar
bara te 's Bosch, waarvan heden de 2e 
afkondiging geschiedt; Michael Corne
lis Traa uit deze parochie en Josefa Ma
ria Joanna van Veggel uit de par van de 
H. Gerardus te Tilburg; Johannes Care! 
Rosinga geb. te Rotterdam (0. L. Vrouw 
v. d. Rozenkrans) en won. te Enschede 
en Anton ia Schalks uit deze parochie; 
Evert Marinus de Jong. geb. en won. in 
de par. van het H. Hart en Lambertha 
Cornelia van Ruremonde uit deze pa
rochie; Wilhelmus Antonius Robben uit 
deze par. en Antonetta van Dijk uit de 
par. van St. Petrus te Vught; Henricus 
Cornelis van Eyck geb. te Eindhoven en
won. in de par. van het H. Hart en
Johanna Leonia Francisca Maria de Vis
ser uit deze par., 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. HART, BOXTEL. 
23e Zondag na Pinksteren. 
13 November 1949. 
Zondag onder het octaaf van 
het feest van St. Willibrord. 
ST. WILLIBRORD-ZONDAG 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart over 
9, en half 11 plechtige hoogmis ter ere 
van St. Willibrord. De open schaal is 
voor de noden van het binnenlandse mis
siewerk, welke collecte U vorige Zondag 
onze Bisschop van harte· aanbeval. 
De 2e schaal is voor de bijz. noden. 
Onmiddellijk na de hoogmis Santa Te
resa in <le kapel van de Zusters Ursuli
nen, en om kwart voor 12 Jongens H. 
Familie in de kerk. Om 7 uur Lof voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
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 kinder
zegen te ontvangen: van 2 tot 4 uur. 
Verder kunnen vandaag en morgen nog 
- krachtens speciaal Pauselijk Indult -
degenen die de kapel bezoeken een volle
aflaat verdienen op de gewone voor
waarden.
Maandag - Octaafdag van het feest 
van St. Willibrord. 
Vrijdag - Kerkwijdingsfeest van de ba
silieken van de H.H. Petrus en Paulus: 
dat zijn de St. Pieterkerk en de St. Pau
lus-buiten-de-muren te Rome. 
Zaterdag - feestdag van de H. Elisa
beth, landgravin van Thüringen, t 1231. 
ZONDAG: 6 uur 1. d. tot zekere inten
tie; 7 uur 1. d. voor het geestelijk en tij
delijk welzijn van de parochie; 8 uur I. d. 
voor Adriaan Kuypers vanwege de pro
cessie Boxtel-Kevelaer; kwart over 9 
1. d. voor Cornelia van Beljouw-van
Kasteren, vanwege de processie Boxtel
Kevelaer; half 11 de hoogmis voor Cor
nelia Vorstenbosch, vanwege de broe
derschap van St. Willibrord.
MAANDAG {4 November: 7 uur l.j. 
voor Gerdina Verdonk-v. d. Braak; Ma
ria-altaar 1. d. voor Frans Marijnen en 
Henrica van Vliert z. e.; Familiealtaar, 
I. d. voor Martinus Scheutjes; kwart voor
8 I. d. voor de overleden familie v. d.
Sande; zijaltaar I. d. voor Marinus v. d.
Sande; half 9 I d. voor Johannes v. d.
Heijden.
DINSDAG 15 November: 7 uur 1. j. 
voor Petronella van Dommelen-van Run; 
Maria-altaar Ld. voor Bartolomeus Lan
gewerf en Petronella v. d. Plas z. e.; 
Familiealtaar Ld. voor Willem van de 
Langen berg, vanwege de buurt; kwart 
voor 8 1. d. voor Jos. van Susante; Ma� 
ria-altaar I. d. voor Henrica van Rooy
v. d. Laak; Familie-altaar 1. m. voor Har
ry Prick; half 9 I.· j. voor Leonarda van 
Weert. 
WOENSDAG 16 November: 7 uur l.j. 

voor Elisabeth van Pinxteren-v. Nieuw
burg; Maria-altaar 1. d. voor Rosalia 
Hermes-Schüller; Familiealtaar I. m. voor 
Francis v. d. Oetelaar; kwart voor 8 l.d. 
voor Willem v. d. Langenberg, vanwege 
de kleinkinderen; zijaltaar 1. d. voor Hu
bertus Josephus van Susan te; half 9 I. d. 
voor Antoon van Rooy. 
DONDERDAG 17 Nov.: 7 uur plechtig 
gez. j. voor Catharina Coverde-Vermei
ren; Maria-altaar 1. d. voor Jan Raay
makers, vanwege kinderen en kleinkin
deren; Familiealtaar l.d. voor de over
leden familie v. d. Brand en Wouters; 
kwart voor 8 1. d. voor 1 -Iubertus Jo
sephus van Susante, vanwege de St. 
Elisabethvereniging; zijaltaar l.d. voor 
de overleden familie Mandos-v. d. S'.een; 
half 9 I. j. voor Wilhelmina van Uden
v. d. Brugge en Anna de dochter; half 
10 gez. huwelijksmis. 
VRIJDAG 18 Nov.: 7 uur gez. j. voor 
Paulina Verhoeven-Linsen; Maria-altaar 
I.j. voor Antoon van Handel en Maria
v. d. Oetelaar z. e.; Familiealtaar 1. d.
voor Lies de Kort-v. d. Elst; kwart voor
8 l.d. voor Cornelis Peynenburg, van
wege de St. Elisabethvereniging; zij
altaar l.d. voor Francisca Peynenburg
Dieden; half 9 1. d. voor Piet v. cl. Kruis.
ZATERDAG 19 November: 7 uur pl. 1. 
m. voor Jan van Susante; Maria-altaar
1. d. voor Willem Vilée te Udenhout
overleden; Familieal'.aar 1. j. voor de heer
Lambertus Goossens; kwart voor 8 1. j.
voor Maria Johanna van Haren-Schoen
makers; zijaltaar I. m. voor Jacobus
Cuppen; half 9 I. d. voor de overleden
familie van Hoorn-Strijbos.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

23e Zondag na Pinksteren. 
13 November 1949. 

ZONDAG: half 8 H Mis voor het �el
zijn der parochie; 10 • uur jrgt. voor Cla
sina v. d. Eerden. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
Hoogeerw. • Heer Monseigneur Francis
cus Goyaerts, Regent van het Semi
narie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
v. Helvoirt en Elisab.eth de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Anto
nius de Vroom en Gertruda de hsvr.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jan
Verbruggen.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Maria v. d.
Broek-Scheffers.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Schellekens. 

Deze week zullen geschieden : 
Maandag H. Mis voor Willem Bergman. 
Dinsdag mndst. voor Joanna Maria v. 
Dinther. Woensdag mndst. voor de heer 
Frans Maas. Donderdag mndst. voor Ca
tharina v. d. Besselaar. Vrijdag mndst. 
voor Adrianus v. d. Ven. Zaterdag 
mndst. voor Josephus Musters. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
23e Zondag na Pinksteren. 
13 Nov. 1949. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes 
Vissers; half 9 H. Mis voor Johanna 
Maria v. Nuenen-v. cl. Schoot; 10 uur 
Hoogmis voor het welzijn van de pa
rochianen. De gelovigen worden in de 
gelegenheid gesteld aan hun offerplicht te 
voldoen in de eerste schaal voor de be
kering van de protestanten in Neder
land, in de tweede schaal voor Bijzon
dere Noden. Half 3 Lof met rozenhoedje 
om God's zegening te verkrijgen over 
,,Orion" en de kapel v. Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
nes Vermulst; 8 uur jrgt. voor de heer 
Petrus Maas en Mevr. Maria de Werd. 
DINSDAG: 7 uur I-1. Mis voor Wilhel
mina v. Aarle-v. Dijk, in Schijndel over
leden; 8 uur I-1. Mis voor de familie 
Dekkers-v. Helvoort. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
drika Renders-v. Kempen; 8 uur jrgt. 
voor Cathaïina v. cl. Meijden-v. d. 
Heyden. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Adria
nus v. d. Loo en Johanna de dochter; 8 
uur gez. mnclst. voor Wed. Phelemina 
Vermulst-v. Reijnen. 
VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voor 
mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d. San
de; 8 uur gez. mndst. voor Joanna 
Kruyssen-v. Mol. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Bar
bara v. Kasteren, wed. v. Hendrikus Ver
oude; 8 uur wekelijkse H. Mis voor 
Maria de Punder-Huige. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot 6 uur, daarna Lof met rozenhoedje, 
0111 God's zegeningen te verkrijgen over 
het H. Jaar, dat aangekondigd is. 
3:) Dagen worden de gebeden verzocht 
voor Wilhelmina v. Aarle-v. Dijk, in 
Schijndel overleden. Aanbevolen een no
veen ter ere v. d. H. Theresia. 
Elders zullen opgedragen worden, H. 
Missen voor Harry v. Dijk; Theodor!.IS 
Huyberts in Indonesië overleden en a.s. 
Donderdag H. Mis tot intentie van de 
leden der Godvruchtige Vereniging ter 
ere v. d. H. Theresia. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

23e Zondag na Pinksteren. 
13 November 1949. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Joh. v. Zee
land; 8 uur I.m. tot welz. der par.; 10 
uur z. 7e voor de Wed. Cath. Jan. v. d. 
Langenberg. 3 uur Lof, daarna jongens
congregatie met kruiswegoefening voor , 
de overleden leden. In alle H. Missen 
de 1 e schaal voor de binnenlandse 
missie 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Catha
rina Jan v. d. Langenberg als over!. lid 
H. Theresia; half 8 l.j. voor Adr. v. Zee-

land; 8 uur l.j. voor Franc. v. Beers. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia v. 
d. Laar; half 8 z. j. voor Johanna Marina
Lambertus Bakx; 8 uur I. j. voor Hen
drica Ant. Thomassen.
WOENSDAG: 7 u. z.m. Franc. v. Beers
als over!. lid H. Theresia; half 8 I. mndst.
voor Adr. v. Berkel; 8 uur 1. m. voor
Catharina Jan v. d. Langenberg als
over!. lid proc. van Kevelaer.
DONDERDAG: 7 uur z. i. voor Adr. 
Schoonens; half 8 I. mnclst. voor Joh. 
Bakx; 8 uur I. mndst. voor Anna Wey
mer 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor de wed. 
Maria Mart. v. Dijk; half 8 z. i. voor 
Johanna Adr. Schoonens; 8 uur I. mndst. 
voor Mart. v. Drunen. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Corn. Schoenmakers; half 8 z. j. voor 
Corn. v. d. Langenberg; 8 uur I. mndst. 
voor Gerardina v. d. Koevering. 
ZONDAG: half 7 I. mndst. voor Anna 
v. d. Velden; 8 uur 1. mis voor Adr. v. d.
Heyden te Schijndel overleden.

In de Kapel der Eerw. Zusters. 

Maandag 7 uur I. m. voor Maria Jan 
Maas. Dinsdag 7 uur I. m. voor Maria 
v. d. Meerendonk. Woensdag 7 uur I.m.
voor Johanna Maria Theod. v. d. Meij
den. Donderdag en Vrijdag 7 uur I.m.
voor Corn. Schoenmakers. Zaterdag en
Zondag 7 uur I.m. voor Franc. v. Beers.
Donderdag onder de H. Mis van 8 uur
algemene H. Communie der kinderen,
voor sommige kinderen ook hun 1 e H. 
Communie. Zij zullen Maandag en
Dinsdag om half 9 in de kerk samen
komen te,· voorbereiding, en Woensdag
komen biechten: de jongens 's morgens
om 8 uur, de meisjes 's nam. om 1 uur.
Deze week zullen de kerkmeesters rond-· 
gaan 0111 het kerkegeld en tevens de 
contributie ophalen bij de leden der Ere
wacht van het H. Sacrament. 
7e Wed. Catharina Jan v. d. Langen
berg en Franc. v. Beers te Liempde 
overleden. 
30e voor Adr. v. d. Heyden te Schijndel 
overleden. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

23e Zondag na Pinksteren. 
13 November 1949. 

Vandaag is het Willibrordus-Zondag. 
Het patroon-feest van onze parochie 
wordt gevierd. H.H. Missen om 7 uur, 
half 9 en 10 uur Hoogmis met Uitstel
ling voor de parochie. Tweede schaal
collecte, welke op verzoek van de Bis
schop zeer in de milddadigheid der ge
lovigen wordt aanbevolen, voor de bin
nenlandse Missies. Derde voor Bijz. 
Noden Episcopaat. Na de middag om 3 
uur plechtig Lof met Rozenhoedje, waar
na verering van de relikwie van de H. 
Willibrordus. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 

5de, 6de en 7de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
In de loop van deze week zal het ker
kegeld worden opgehaald. Deze week 
begint de cursus voor <le leden van de 
R. K. Jonge Boerenstand en anderen, 
die zich daarvoor hebben opgegeven. 
Donderdagavond om half 8 eerste les in 
Café van Schijndel. De cursisten worden 
verzocht prompt op tijd aanwezig te 
zijn. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Maria van 
Roosmalen Abrahams; half 9 mndst. voor 
Johannes Cornelis Fick; 10 uur plech
tige Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Spooren-van Erp. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zuster Genoveva Spooren. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Hendri
cus Spooren. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Adrianus van Esch. , 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Bijz. 
Intentie. 
Zaterdag: half 8 mndst. voor Anna 
Schoones-v. Beljouw. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor de Wed. Catha
rina van de Sande-Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 13 November. 23ste Zondag na 
Pinksteren. De eerste schaalcollecte is 
voor het St. Willibrord-apostolaat, de 
tweede voor de bijzondere noden. Deze 
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Deze week Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor 
Adriana Kluytmans; om half 9 voor 
Hans Janssens; om 10 uur voor Mevr. 
Goyarts-Janssens. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor Cornelia van Hal
van Riel. 
DINSDAG: 7 uur voor Johanna van 
Dijk en Francisca van der Meijden; half 
8 voor overleden ouders en broer. 
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de 
Voortplanting des Geloofs; half 8 voor 
Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur uit dankbaarheid; 
half 8 voor Hendrikus van de Wijdeven 
en echtgenote. 
VRIJDAG: 7 uur jaargetijde voor Mari
nus van der Linden en Antonia van Riel; 
half 8 voor overleden ouders. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
van der Linden en Antonia van Riel. 

WEEST EDELMOEDIG bij de 
a.s. Zondag te houden schaal�
collecte· voor de Inlandse Missie!
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Een zware ·winter. tegemoet 
De mens is niáar al te zeer geneigd zijn 
eigen omstandigheden en gevoelens als 
maatstaf voor die van de doorsnee mede
burger te houden, doch zelfs als men 
zich dit realiseert en het leven van alle 
dag uit de gezichtshoek van anderen 
tracht te bezien, komt men telkens weer 

. terecht bij dezelfde conclusie: wij gaan 
een zware winter tegemoet. 
Zwaar, omdat de devaluatie en de daar
uit voortvloeiende valuta-verhoudingen 
de .. prijzen van het levensonderhoud doen 
stijgen. Zwaar, omdat de resultaten van 
de rondetafelconferentie wel eens min
der rooskleurig konden blijken, dan ze 
op het eerste gezicht schenen. 
Zwaar, omdat de regering eigenlijk niet 
langer bij machte is het labiele even
wicht tussen lonen en prijzen (dat eigen
lijk allang geen evenwicht meer is) te 
bewaren en dat zij opnieuw overgaat tot 
het subsidiëren van levensmiddelentarie
ven, terwijl de ministers nog niet lang 
geleden verklaarden dat 's'lands midde
len dit niet meer toelieten. 
Zwaar, omdat de werkende mens in Ne
derland, of hij nu handarbeider is dan 
wel middenstander of een "beste baan" 
heeft, ziet aankomen dat er een kink in 
de kabel moet komen. 
Zwaar, omdat de communisten al in hun 
vuistje lachen en alles op alles zullen 
zetten om in dagen van grote spanning 
wanorde te zaaien met goedkope, maar 
voor velen helaas niet doorzichtige 
leuzen. 
Zwaar, omdat uit Indonesië duizenden 
jonge mannen zullen terugkeren, die 
wellicht de bittere ervaring moeten sma
ken, geen werk te kunnen vinden. 
Zo kunnen wij nog vele andere argumen
ten aanvoeren, waarom de burger van 
Nederland het leven vandaag niet· meer 
van de vrolijke kant kan bekijken. De 
grootste optimist komt niet verder meer 
dan om van de ene dag in de andere te 
leven. 

---*---

Zo ligt ons land in de dreiging van een 
· economische debacle. Er zijn weinigen,
die het ontkennen, en er is niemand die 

,,Rode Zakdoeken"
De oplichters zijn volop in actie! Zó
geraffineerd, dat men er versteld van 
staat. 
Een zo'n sujet adverteert Rode Zak
doeken. Simpel, maar pas op, ga er niet 
op in, want de rode zakdoeken komen 
nooit. 
Gelukkig kunnen wij onze abonné's nu
ii!I waarschuwen. Het heerschap, dat ons 
de advertentie liet plaatsen, werd gesig-
naleerd in het politieblad. 
Onze Chef van Politie, de heer Van
Almkerk, deed ons de hieronder afge
drukte waarschuwing toekomen: 
,.Bekend gemaakt wordt dat:
door Zantinge, wonende te Enschede, De
Genestetstraat No. 10, advertenties wor
den geplaatst, waarin door hem rode 
zakdoeken worden aangeboden, welke 
na toezending van geld franco thuis wor
den bezorgd. 
Het is echter zeer waarschijnlijk, dat 
Zantinge niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen en het publiek, dat op de ad
vertenties ingaat, het slachtoffer wordt. 
De advertenties worden uit de aard der

, zaak in plattelandscentra aangeboden. 
Genoemde Zantinge moet echter niet 
verward worden met de firma "Zantinge
Luiten_ (Zalu) gevestigd te Enschede,
Geramumstraat 130 of B. W. ter Kuile
·straat 8, welke firma eveneens rode zak
doeken aanbiedt. Deze firma kan als 
solide worden beschouwd. 
Laatstgenoemde Zantinge is een broer
van eerstgenoemde." 

Plaatselijk Nieuws
MONSEIGNEUR PESSERS
BEZOEKT BOXTEL. 
Ons dunkt, dat het toch wel de moeite 
waard is, om onder het plaatselijk nieuws
het bezoek van deze Brabantse Missie
bisschop aan te kondigen. Monseigneur 
J. Pessers, S.V.D. was geruime tijd werk
zaam op Nederlands Timor en werd, om 
zijn vele verdiensten op het gebied van 
de missie b_enoemd tot Bisschop van 
Atambua op Timor. Tijdens de laatste 
wereldoorlog werd hij door de Jappen 
gevangen genomen en verbleef verschil
lende jaren in een concentratiekamp 
van de Jappen. Om gezondheidsredenen 
moest hij op 'doktersadvies na de oorlog 
tijdelijk zijn missiegebied verlaten om in 
het moederland weer op kracht te ko
men. Maar ook in deze periode is Mgr. 
Pessers niet werkeloos gebleven, maar
hij benutte deze tijd voo_r de propaganda 
van het 'missiewerk. En daarom heeft de 
Boxtelse Missienaaikrlng bij haar jaar
lijkse Missieavond deze Bisschop uitge
nodigd, die bekend staat als een zeer 
fameus en interessant verteller.' 
Bovendien zal op deze avond P.ater
Beitjes S.V.D. een kleurenfilm draaien 
over de missie van Flores. En al zijn wij 
in Boxtel misschien verwend op filmge
bied, we menen toch, deze film ook 
filmtechnisch ten zeerste te kunnen aan
bevelen, daar Pater Beltjens zijn filmop-

vindt, dat hij er schuld aan heeft. Het 
zijn de omstandigheden immers geweest, 
die ons in dit moeilijke parket hebben 
gebracht? 
Eerlijk gezegd vinden wij die schuld
vraag niet zo vreselijk belangrijk. Van 
veel groter importantie is het de juiste 
weg te kunnen aanwijzen, welke moet 
worden ingeslagen om het dreigende 
gevaar te keren. 
Vast staat daarbij, dat ieder na-oorlogs 
systeem tot nu toe heeft gefaald. Niet 
slechts op enkele punten, maar op vrij
wel alle. Het Indonesische drama heeft 
ons honderden, wellicht zelfs duizenden 
mensenlevens gekost en ettelijke mil
liarden guldens uit de toch reeds be
rooide schatkist. 
Van wederopbouw in eigen land is nog 
maar amper sprake. Er zijn milliarden 
voor gekt-egen en geleend, doch ze zijn 
niet voldoende productief gemaakt. Het 
morele verval van onze maatschappij laat 
nauwelijks een tendens van verbetering 
zien. Wie er door omstandigheden ken
nis van kan nemen, vraagt zich af of hij 
waakt of een nachtmerrie doorleeft. 
Wat wij missen in het leven van onszelf, 
ons volk en onze regeerders is karakter, 
onbuigzame wil tot volharden, een 
strakke lijn, waarlangs de weg van indi
vidu en massa is uitgestippeld. 
Een land in nood kan worden gered, 
wanneer het tijdig een beroep weet te 
doen op de waarlijk grote mannen, 
waarover het beschikt. Engeland deed 
dat in 1940, Nederland deed het dikwijls 
in het verleden 
Wat wij thans �issen is het geloof, dat 
in Den Haag werkelijk die grote mannen 
aan de touwtjes trekken, Want ze trek
ken telkens aan een ander, tegengesteld 
aan een vorig. 
Vooral daarom gaan we een zware win
ter tegemoet. En wanneer die winter ons 
de nekslag geeft, dan is dat, omdat de 
Nederlandse politici - en met hen het 
gehele volk - liever een Poolse land
dag hielden, dan de handenineen te 
slaan en de dreiging gemeenschappelijk 
te weerstaan. A. B. H. 

leiding genoot op een der beste film
scholen van Amerika. En toch lijkt het 
ons nodig, Boxtel, dat op missiegebied 
zo'n goede naam bezit, eens extra warm 
te maken voor deze avond, die gegeven 
zal worden op Donderdag 24 November 
a.s. des avonds om 8 uur in de Ark.
Want ...... er is zoveel te doen en allerlei 
bonte en suggestieve affiches dreigen 
deze avond te doen mislukken Maar 
wanneer alle huisgezinnen, die e�n rela
tie in de missie bezitten of die in hun 
huiskamer een foto van 'een missionaris 
hebben prijken, op deze avond door 
minstens één persoon vertegenwoordiod 
zijn, dan zal deze avond slagen. De 
toegangsprijs bedraagt één gulden ..... . 
voor de Missie. U combineert een mooie 
goede daad met een interessante Missie
avond. Dezer dagen zullen u aan huis 
toegangskaarten worden aangeboden. 
AFRIKAANSE MARKT. 

De Afrikaanse Markt, die, zoals wij vo
rige week reeds berichtten, van Vrijdag 
25 tot en met Dinsdag 29 November 
door de Witte Zusters van Huize Lavi
gerie gehouden wordt, zal Vrijdag 25 
November om 2 uur n.m. geopend 
worden. 
Op die dag zal de tentoonstelling ge
opend zijn van 2 tot 6 uur en van 8 
tot 10 uur 's avonds. Voor Zaterdag 
gelden de zelfde uren als Vrijdag ter
wijl de markt Zondags van na de Hoog
mis tot 10 uur 's avonds bezocht zal 
kunnen worden 
Maandag 28 e� Dinsdag 29 November 
zal er van 2 tot 8 uur n.m. enkel ver
kocht worden zolang de voorraad strekt. 
Ongetwijfeld zal Boxtel die dagen niet 
verzuimen een massaal bezoek te bren
gen aan deze speciale markt die elck 
wat wils" biedt en waar me� de 1

.Afri
kaanse Missie op originele wijze zal kun
nen steunen. 
,,OORLOGSHERINNERINGSKRUIS" 
De oud-militairen die in het bezit zi]n 
van een (voorlopige) machtiging tot het 
dragen van het "Oorlogs Herinnerinos
k�i_s" en prijs stellen op spoedige t;it
re1kmg der Modelversierselen, word:!n 
verzocht, hun machtiging vóór 23 No
vember a.s. op te zenden aan: 
Secretariaat District Noord-Brabant van 
de Bond van Nederlandse Oud Strijders 
Hoogstraat 174, Eindhoven 
Ná 23 Nov. kunnen gee1� verzoeken 
meer worden aangenomen. 
RETRAITE 
VOOR DIENSTPLICHTIGEN. 

Voor dienstplichtigen van de parochie 
St. Petrus zal van 29 Nov. tot 2 Dec. 
een retraite worden gehouden in het 
Retraitehuis "Loyola" te Vught, 
R.KfB., Afd. Gymnastiek.

N:i, enige tijd onderbreking, wegens ge
mis van een zaal, kunnen nu de lessen 
weer beginnen en wel in de Aloysius
school. Aanvang der lessen Zaterdag -
avond 19 Nov. om 7.30 uur. 
De deelnemers worden verzocht gym
nastiekschoenen mede te brengen. 

HERLEVEND BOXTEL. 
Opvoering door de Haagsche Comedie 
van "Laura". 

Op Vrijdag 25 November a.s. zal de 
tweede leden-voorstelling van Herlevend 
Boxtel in dit seizoen plaats hebben. 
Het kunstminnend Boxtelse publiek 
wordt dan in de gelegenheid gesteld 
kennis te maken met het bekende be
roepstoneelgezelschap "De Haagsche 
Comedie". Directeur van dit gezelschap 
is de heer Cees Laseur. 
De Haagsche Comedie zal "Laura" ten 
tonele voeren. Samen met Georg·e Sklar 
heeft Vera Caspary haar roman "Laura" 
voor het toneel bewerkt tot een thriller, 
welke door de voortreffelijke regie van 
Cees Laseur is geworden tot een toneel
gebeurtenis van betekenis. 
De regie van Cees Laseur maakt zich 
kenbaar in het verfijnd en innerlijke 
spel; zij draagt er toe bij de juiste rail
lerende en toch huiveringwekkende sfeer 
op te roepen en de persoonlijke presta
ties in hoofd- en bijrollen ten volle tot 
haar 1-ech t te doen komen. 
De creatie van Theo Frenkel brengt de 
zaal in ademloze spanning. Laura wordt 
gespeeld door Elisabeth Andersen, een 
boeiende weergave van het meisje Lau
ra, een persoonlijkheid vol charme, 
dis'.inctie, maar ook met grilligheid en 
plotselinge onstuimigheid. Annie Leen
ders speelt een ongemakkelijke Mrs. 
Dorgan. Coba Kelling's creatie is die 
van een echte volksvrouw, aan Jan Retèl 
is een buitenmodelse politieman veilig 
toevertrouwd, Loe van Gent speelt een 
verliefde musicus-in-den-dop, jong en 
veulenachtig; Pim Dikkers geeft een 
voortreffelijke uitbeelding van de man 
die de klappen uitdeelt maar zelf de mo
rele klappen krijgt. 
Dit is een korte karakteristiek van de 
voornaamste actrices en acteurs, zoals 
zij in dit stuk optreden. Op de inhoud 
gaan we nu niet in, om aan de span
ning van het spel en het plezier van de 
bezoekers geen afbreuk te doen. 
Voor de zakelijke mededelingen moge 
worden verwezen naar de in dit blad 
voorkomende advertentie. 
MEDEDELINGEN VAN DE 
R. K. VOLKSMUZIEKSCHOOL.
Voor ons examen A v:in de zar.gk!assen 
slaagden de volgende kinderen: 
J. Adelaars, A. v. d. Brand, Ang. de
Brouwer, B. v. Gennip, R. Ghijsens, C. 
Hazenberg, M. Hoffmans, R. v. Casteren,
A. v. d. Laak, A. Luicx, L. v. d. Sloot,
A. Spierings, M. Spierings, Sj. Spierings,
H. Stinessen. B. Verhagen.
Begin December wordt begonnen met
nieuwe blokfluitgroepen voor jongens en 
voor meisjes. 
Wij wijzen' op een practisch en nuttig
Sint Nicolaas-cadeau, als een zangbun
del Nederlands volkslied (Pollmann) of 
Kinderzang en Kinderspel (D. Kes), een 

instrument, viool, blokfluit, mandoline 
of guitaar, een oefenboek voor het in
strument (de leraar van de instrumen
taalklas geeft gaarne aanwijzing). 
Aan1neldingen en inlichtingen bij de Di
recteur: Dufourstraat 2. 
STROLEVERING WEDEROPBOUW. 
Degenen, die indertijd stro geleverd heb
ben aan de Wederopbouw, via de R.K.
JB., kunnen Maandagavond 21 Novem
ber, van 7.30-8.30, voor die levering 
betaling ontvangen, voor zover zij dit 
wensen, bij H. van Rooij. 
VERGADERING R.K.J.B.
De leden van de R.K.JB. worden herin
nerd aan de bijeenkomst, die hedenavond 
om 7 uur in de zaal van de heer H. v. 
Rooy zal plaats hebben en waarop àe . 
WelEerw. Pater Frans van Wijnhoven, 
Ass., zal spreken over Rusland. 
GESLAAGD. 
Op Donderdag 10 November gehouden 
examen van de vakgroep Detailhandel 
verwierf onze plaatsgenoot, de heer M. 
Slijters, v. Coothstraat, het vakdiploma 
,,Kruidenier" en het vakdiploma "Wa
renkennis". 
,,BEZITSSPREIDING". 
Terwijl prof. Winando Woensdagavond 
in de grote zaal van De Ark honderden 
bezoekers fascineerde met zijn grote 
magische kwaliteiten, trachtte Pater Drs. 
Pillen in de foyer een kleine 10 0 K.A.B.
ers te begeesteren met het droombeeld 
,,bezitsspreiding", dat hij hen in een ge
moedelijk praatje voor ogen toverde. 
Een droombeeld, waarvan door velen 
gevreesd wordt, dat het vooreerst nog 
wel niet in zijn volle omvang verwezen
lijkt zal kunnen worden, gezien de vele 
economische moeilijkheden, die in de af
gelopen jaren gerezen zijn en momenteel . 
nog een ernstige sta-in-de-weg vormen 
bij de verwerkelijking, welke toch niet 
tot de onmogelijkheden gerekend mocht 
worden, aldus spreker, die aan de con
crete behandeling van het onderwerp 
nogal een uitvoerige verklarende inlei
ding had laten voorafgaan. Pater Pillen 
achtte zelfs de tijd nu reeds gekomen 
om serieuze stappen te ondernemen ten
einde te bereiken, dat de bezitloze de 
kans geboden zou worden straks ook een 
eigen bezit te vormen. 
Hoe zal dat in deze benarde tijdsom
standigheden het best bereikt kunnen 
worden? Volgens spreker door een fonds 
te vormen uit de lonen en winsten van 
resp. werknemers en werkgevers, in welk 
fonds voor de arbeider straks dan de 
mogelijkheid zou moeten liggen eerlang 
een eigen bezit te kunnen vormen. Om 
voor een subsidie uit dit fonds in aan
merking te komen, werden de voorwaar
den gesteld, dat: a. de bezitloze zijn 
premie voor het fonds betaalt; b. 
hij een bedrag spaart, dat mede aange-

,,Boxtels K wartierke" 
Wie stond er deze week bij ons op de 
stoep? 
Vader van Puffelen in hoogst eigen per-
soon!! Een gezicht ...... !! 
'k Zeg: ,,Man, zeg ik, sta daar niet zo 
lelijk te doen. Kom d'r in." 
"Pater, zeed-ie (en hij wees juist even 
boven z'n boordje), Pater, zeed-ie, het 
zit me tot hier, zeed-ie. En Vader van 
Puffelen schudde met z'n hoofd: ,,Die 
jeugd van tegenwoordig, die jeugd van 
tegenwoordig!" 
Neem om te beginnen onze Sjef. 
Altijd een sportman geweest. Als kleine 
jongen had-ie al aanleg voor voetballen. 
Is ook bij de voetbal terecht gekomen. 
Mag-ie best. Niks op tegen! Maar wat 
is het geval? Nou is het bij hem alle
maal "voetbal" wat de klok slaat. Van 
's Maandagsmorgens tot 's Zondags
avonds. De rest interesseert hem niet. 
Lapt-ie gewoon aan z'n laars! 't Jong 
wordt te lui om te werken. En wat e

0

r 
van z'n godsdienst terecht moet komen! 
Gene cent, Pater, nog gene halve cent! 
Zondags gauw-gauw even een snap
Misje. Dan zit meneer doelloos en ver
veeld in de kerk rond te kijken, of plakt 
ergens tegen de muur. De kop volge
perst met sport. Z'n koffertje staat 
naast hem. De bus wacht misschien al 
voor de kerk. Die rijdt hem straks naar 
zijn Zondags-terrein: het voetbalveld ... -
En Vader van Puffelen weer met z'n 
hoofd schudden: ,.Die jeugd van tegen
woordig, die jeugd van tegenwoordig!" 
Nu kunt- u me uitlachen. U kunt ook 
kwaad worden. 
U kunt ook zeggen: ,,Die man over
drijft!" 
Dan zeg ik op mijn beurt: ,,Pardon, ik 
overdrijf niet. Nee, de ménsen overdrij
ven. Want dit onnozele voorbeeldje uit 
de voetbal-wereld 1s te vermeniovuldi
gen. Duizendmaal en nog veel "meer! 
Gaat u zelf maar even 113. : 
De jeugd en de sport ..... . 
De jeugd en haar houding tegenover 
Vader en Moeder: Grote mond brutali
teit, een grauw en een snauw. In aardig 
wat gezinnen! 
Weggaan wanneer ze willen. Heengaan 
waar ze willen. Meelopen . met wie ze 
willen. Thuiskomen wanneer ze willen. 
En voor dat alles betalen ze je dan kost
geld. In meer gezinnen dan u wel denkt 1 ! 
En gaat u verder nog even na: 

De werklust van onze jonge mensen. 
Het plichtsbesef van onze jonge mensen. 
Hun eerlijkheid, hun hulpvaardigheid, 
hun uithuizigheid, hun overdreven zucht 
naar ontspanning en vermaak. 
Het zijn even zoveel bewijzen, dat er 
(óók hier in Boxtel!) jongen mensen zijn, 
die de waarde van het leven hebben 
verlegd naar het bijkomstige. Jonge men
sen, wier gaven, natuurlijke aanleg, nei
gingen en talenten hopeloos zijn schééf
gegroeid ! Want zij hebben hun leven 
vermaterialiseerd. Helemaal verstoffe
lijkt. En daarom staan die mensen in het 
leven helemaal schééf ! 
Dagelijks liggen ze voor het grijpen (bij 
tientallen!) de bewijzen dat er iets met 
de jeugd niet in orde is. Dat er iets 
hapert aan de mentaliteit óók van onze 
Boxtelse jeugd! 
Waarom ...... ? Omdat er iets niet in orde 
is met onze VADERS en MOEDERS! 
Omdat de mentaliteit van sommige Box
telse vaders en moeders HELEMAAL 
FOUT IS. 
Niemand geeft, wat hij zelf niet heeft. 
Wil ik hem een kwartje geven, dan moet 
ik eerst zélf minstens 25 cent op zak 
hebben. Een waarheid zo groot als een 
koe! 
Maar nergens gaat die waarheid zo 
helemaal op, als juist wanneer het gaat 
over opvoeding. 
Waarom leren uw kinderen op school 
zo goed lezen, rekenen en schrijven? 
Omdat de mééster zélf zo goed kan 
lezen, rekenen en schrijven. Veronder
stel, dat die goeie man voor de klas 
stond te beweren: twee maal drie is 
zeven. Dan zouden je kinderen straks 
een troepje dom-oren en ezels zijn. 
Want de leerling staat niet boven de 
meester. 
En zoals op de leerschool de meester vér
boven de leerlingen moet staan, zo moe
ten in het gezin Vader en Moeder vér
bóven hun kinderen staan. In levensin
zicht en levens-opvatting. En die Vader 
en Moeder moeten les-geven door het 
VOORBEELD VAN HUN LEVEN! 
Waarom staan dus nogal aardig wat 
jongelui "verkeerd"? Omdat ze van 
Vader en Moeder niet beter hebben ge
leerd! Vader en Moeder stonden zélf al 
scheef. En:..... zoals de ouden zongen, 
piepen de jongen. 
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Missie-Thuisfront 
Voor kapel van Stapelen. 
Op de bruiloft van v. d. Velden-v. Weert 
Nieuwstraat, werden voor f 20,25 steen
tjes verkocht voor de kapel van Stapelen. 
Voor de Boxtelse Missienaaikring. 
Opgehaald op de zilveren bruiloft van 
Van Grinsven, Molenpad, door Els van 
Grinsven: f 7, 13. 

wend kan worden ter verkrijging van 'n
huis, 'n zaak, grond, aandelen, enz. 
Pater Pillen vond 'n bezitsspreiding in
deze vorm gegoten niet alleen 'n ideale 
oplossing voor de bezitloze klasse, maar 
meende er ook 'n doeltreffend bestrij
dingsmiddel tegen het kapitalistische 
streven enerzijds en het communistische 
anderzijds in te mogen zien. Want hoe
wel beide verschillend van methode zijn, 
hebben geen van twee 'n ander resul
taat dan de verpauperisering van de 
massa. 
Een levendige gedachtenwisseling volgde 
op deze causerie, waaruit naar onze me
ning, toch nog wel vele conclusies van 
verscheiden aard getrokken zullen zijn. 
R.K. WERKMEESTERSBOND. 
De kring Boxtel van de R. K. Werk
meestersbond vierde j.l. Zaterdag zijn 
30-jarig bestaan, dat samenviel met het
eerste lustrum der heroprichting na de 
bevrijding. 
Nadat de voorzitter, de heer C. Brouwer,
enige huishoudelijke punten in bespre
king had gebracht, werd de feestavond 
onder de leiding gesteld van de voor
zitter van het feestcomité. 
Het hoofdbestuur kwam de Kring Boxtel
feliciteren en de bondsvoorzitter, de heer 
v. Kouwen bood een prachtige bloemen
mand aan. In een kort overzicht om
trent het in 30 jaar bereikte, dankte hij
de heer Brouwer, die de afdeling Boxtel 
oprichtte, en thans nog als afdelings
voorzitter de leiding heeft. 
De geestelijke adviseur, Rector Jansen,
gaf nog enige behartigenswaardige wen
ken, waarna de feestviering op echt
Brabantse wijze werd voortgezet. 
Het is met medewerking van de Jazz
band "De Vrolijke Golf" een gezellige 
avond geworden, waardoor de saamho
righeid en vriendschap versterkt is. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 8 tot en met 14 November 1949. 

GEBOREN: Ada dochter van G. Th. 
Hamelink en A. W. Jongstra - Johan
na M. C. dochter van G. de Bresser en 
J. Smulders - Theodorus J. G. Th. zoon 
van J. A. Geers en A. H. Kruijssen -
Gerardus J. W. zoon van L. Beekmans 
en H. Manders. 
OVERLEDEN: Elisabeth M. van der 
Heijden, oud 84 jaren. 

Er wordt geklaagd over de moderne 
jeugd. En terecht! 
Men wil de jeugd van vandaag verbete
ren. Ben ik sterk vóór! 
Maar de JEUGD willen verbeteren zon
der DE OUDER:, te veranderen, dat 
gaat niet. Dat is een volkomen hopeloos 
pogen. Dat is vechten tegen de bier
kaai! Want nooit zal de jeugd goed zijn, 
zolang de Ouders niet deugen. 
Voorbeeld: Misschien weer "erg kinder
achtig". Best mogelijk. Maar dan toch 
veel betekenend voor degenen die mij 
willen begrijpen. 
Er was dit jaar veel fruit. Ontzettend 
veel fruit. En niet zo gek duur. Onze 
kinderen hebben er van kunnen profi
teren. 
Nu zag ik op een middag een Moeder 
aan de deur komen met twee grote ap
pels. Zulke kanjers! Haar dochtertje, 
een hummel van een jaar of vier, speekle 
op de stoep. En Moeder stopte haar alle 
twee die appels in 't handje. ,,Daar, dás 
voor jou. 
Waarom nou twéé? 
Omdat het fruit zo goedkoop was? 
Dat is geen reden. Want ten eerste: dat 
kind was voor één zo'n grote appel nog 
veel te klein. Laat staan voor twéé. Die 
kor ze zéker niet op! 
Maar ten tweede: wat een opvoeding! 
Wat is die Moeder (en met haar nog 
tientallen andere Boxtelse Moeders én 
Vaders) al aardig op weg om dat kind te 
bederven. Om dat kind te maken tot een 
inhalerig, snoepziek, hebberig en altijd
ontevreden wezen. Gaat dat zó door, dan 
zal dat kind straks in het leven helemaal 
scheef staan! 
Wacht nog tien, wacht nog twaalf jaar. 
Dan wordt ook over dát kind het hoofd 
geschud: ,,Die jeugd _van tegenwoordig, 
die jeugd van tegenwoordig!" 
Nee, NIET DE JEUGD! 
Denk aan de hoeveelheid ijswafels, die 
ze Zondags en door de week te veror
beren kregen. 
Realiseert u even het getal zuurballen, 
sepkes (en hoe heet dat allemaal) waar 
ze heel de week op liepen te sabbelen. 
Probeer in de gauwigheid even een be
groting te maken van de overdreven 
dure en luxe cadeaux waarmee die kin
deren zijn verwend en verknoeid. 
Denk nog aan · honderd andere dingen. 
En schud nou je hoofd. 
Over de jeugd ...... ? 
Nee, over die VADERS EN MOEDERS! 

P. Venantius Verweerde A.A
Missiehuis Sta Theresia. 



* Vaststelling van een rooilijn is voor
de gemeenteraad altijd een beslissing

• van importantie, waarbij het wijze woord:
"regeren is vooruitzien" tenvolle tot zijn
recht komt. Komt de rooilijn eenmaal
te voorschijn, dan is de wijsheid van
zo'n besluit als het ware pas �stba:tr. 
We zien het nu aan de verbouwing van
't Hoekske: Meer passageruimte geeft
meer veiligheid. Ja, als men met dit
voorbeeld voor ogen overweegt hoe eng
Boxtel is in het centrum vanaf de Cla
rissenstraat tot de Zwaanse Brug ener
zijds en de Eindhovenseweg anderzijds,
dan komt ge tot de conclusie: .,Wat is
er op drukke momenten toch veel ge
vaar!" * Om 'n sprekend voorbeeld te
geven: Bij het Kerkstraatje krijgt ge het
zowaar benauwd als de auto's elkaar
moeten passeren; onwillekeurig wordt ge
twijfelachtig, terug ...... vooruit ...... ach-
teruit ...... of opzij ...... , het flitst je alle-
maal tegelijk door de kop, want er is
geen s:oepje, waar men zich veilig ber
gen kan. En dan moet de school uit zijn ... 
Je hart houdt ge vast voor die darte
lende kindertjes. Dat er nog geen ver
ongelukt zijn, is alleen toe te schrijven
aan de zorgzaamheid van hun engel-
bewaarders, anders ...... • Toch zouden
heel wat moeders geruster haar kindjes
afwachten als de engelbewaarders de
dartele beschermelingen op stoepjes bij
een konden houden, weg uit de gevaar
lijke verkeersdrukte! * Dat is één.
Met nr. twee zal het zo'n vaart niet
meer lopen, want de nieuwe bruggen
naderen hun voltooiing en de engheid
van de Mgr. Wilmerstraat en het Ga
reneindje zullen dan ook wel heel spoe
dig tot het verleden gaan behoren. *
Ruim baan. krijgt men ook op de Rooi1d,
waar de wegensituatie onherkenbaa,
veranderd gaat worden. Zulks in ver
band met de ruilverkaveling, een eis des
tijds. * Zeker het is waar, dat de
tegenwoordige tijd voor ons en alleman
is wat waard.

Co1n1nentaar
Typisch was, naar onze mening, hetgeen
dr. Velt kamp op het K.V.P.�congres zei
over "sociale zekerheid". Volgens die
spreker was het een "begrip" en
"modewoord" geworden, zonder dat men
zich van de inhoud rekenschap gaf. (Is
het te verwonderen, dat de "gewone
man" niet veel meer begrijpt, zelfs van
z'n krantlectuur niet?)
De verschillende partijen zijn het eens
over "de leuze", maar over de concreti
sering is nog geen overeenstemming. 
(Leuzen zijn goedkoop, modern en mo
gelijk ook wel politiek!)
Volgens dr. Veltkamp is de voornaam
ste grondslag van de sociale zekerheid
gelegen in de eigen activiteit van de
mens. Hij heeft het recht, dat de staat
de voorwaarde schep'., welke het hem
mogelijk maken zich door eigen krachts
inspanning zekerheid van bestaan en
daarbij vrijwaring tegen gebrek te ver
schaffen.
Prof. Gielen verkondigde een onjuiste
historie. Dat hij de arbeider van 1900
al het ideaal van een gelukkig en onge
stoord leven liet koesteren. kan er nog
mee door, alhoewel wij uit ervaring
weten, dat er toen door de arbeiders
nog niet veel te koesteren viel, hoog
stens kunnen ze toen "gehoopt" hebben,
voor hun kinderen, op een minder be
roerd leven.
Wij "kennen" die tijd en naar wij menen
was toen pas de ONgevallenwet (ont
werp) van Talma OMgevallen, En in
dien de arbeider van die tijd heeft ge
dach'.( ! ?) toen reeds een "redelijk loon
te hebben verkregen" is hij destijds al
een "héél redelijk" schepsel geweest.
Z_eker is, dat de arbeider van 1900 "ge
werkt" heeft aan de "grondslag voor so
ciale zekerheid" met een 12 of meerurige
werkdag voor een weekloon van onge
veer 8 tot 10 gulden.

• Een "droombeeld" is daaruit voor hem
zeker niet opgekomen.
Overigens mag prof. Gielen gelijk heb
ben met de vraag of tegenwoordig wel
voldoende rekening wordt gehouden met
het wezen van de mens, nu door allerlei
regelingen en wetten zijn vrijheid ge-
bonden wordt.
De mens màg zelfs geen risico meer
nemen, zo "bezorgd" is men tegen
woordig voor hem. Hij móét zich ver
zekeren en meewerken aan fondsvorming
graag of niet.
Doch dat het fondswezen aan het ver
antwoordelijkheidsgevoel hier en daar
een knak in het karakter van de mens
heeft gebracht, schijnt nog buiten de
sfeer der aandacht te liggen.
Maar ja, we leven zo snel, dat men pas
observeert achter de rug. 
En de politieke wagen heeft ook zo'n
vaart!
Wat ons ook opviel? Zekere mijnheer
Van Zeggelen, mogelijk een "grijsaard"
schijnt het niet helemaal eens geweest te
zijn met mej. No1te, evenmin als de
voorzitter van de bond voor grote ge
zinnen, de heer Van· Meegeren, iemand
met "eerbiedwaardige" baard en, naar
wij menen te weten, een man met prac
tisch intellect.
Afgaande op een krantverslag is door
mej. Nolte wel een en andere foutieve
congresstelling verkondigd. Volgens
haar zou het gemiddelde gezin in de
tegenwoordige tijd niet meer de volle
werkkracht van de vrouw opeisen. Ook
zou volgens haar het gezin niet meer de
goede voldoende leerschool zijn, af te

Berichte!), verslagen van vergaderingen
en andere mededelingen, die tijdig inge
zonden kunnen worden, moeten W oens
dag voor de . middag in ons bezit zijn.
Inzenders gelieven bij de opstelling zich
te beperken tot het strikt zakelijke.
De redactie toch heeft de toets voor
algemene belangrijkheid aan te leggen
en is daardoor niet zelden genoodzaakt
het ingezondene te bekorten.

DE REDACTIE. 

wel erg veeleisend is, maar - en dat is 
ook waar - de noden zijn bijzonder 
groot. Om kort te gaan: U kunt en 
moogt er niet aan ontkomen· bij de a.s. 
St. Nicolaascollecte voor het Boxtelse 
Zwakke Kind een flinke duit in het zakje 
te doen. Oh zo! * Ondertussen hou
den we weer twee nieuwe straatnamen 
ten doop: de Herman Brandtstraat en de 
Hugepothstraat, Herman Brandt, was zo
als we weten een Boxtelaar uit de vijf
tiende eeuw en een van de eerste pro
fessoren aan de Leuvense Universiteit. 
De Hugopothstraat is genoemd naar Ba
ron van Hugepoth tot Aerdt, die verschil
lenden onder ons nog persoonlijk ge
kend zullen hebben, want <lat was de 
man, die van 1897 tot 1906 in Boxtel • 
de burgemeestersfunctie waarnam. *
Aan degenen, die het nog niet wisten, 
mag nu verteld worden, dat de villa ,,·t 
Sonneke" op de Bosscheweg gaat die
nen als centraal internaat voor de 
kraamzorg van het Diocesane Wit-Gele 
Kruis. En wéér is Boxtel dus centraal 
punt...... zeer tot onze trots * Maar 
trots is en blijft erg betre'kkelijk, want 
gingen we vorige week nog zo fier op 
onze grote hoeveelheid prachtige sport
velden, thans blijkt er toch nog reden 
tot klagen te zijn, want die goeie St. 
Martinusrijvereniging blijkt warempel 
nog steeds geen vast en behoorlijk 
oefen'.errein te bezitten. Asjemenou! *
En wist U, dat de gemeente volgend 
jaar f 8000,- minder aan vermakelijk
heidsbelastmg denkt te beuren? En dat 
dit hoofdzakelijk komt doordat het 
bioscoopbezoek met sprongen terug
loopt? Feit is dus, dat men door ziekte 
werkelijk tot gezondheid kan komen. 
Voelt U 't * De verzuchting van de 
week werd deze weèk gehoord in de 
gemeenteraadsvergadering, waar de 
vroede vaderen met de kilheid van het 
vervelende najaarsweer nog in de neus, 
als in één koor schenen te jammeren: 
"Oei, oei die slechte wegen toch!" Maar 
als gewoonlijk werd de soep niet zo heet 
gegeten als ze werd, opgediend en dat 

leiden uit de vele a-sociale gezinnen. En 
het probleem hulp in de huishouding is 
een gevolg van de emancipatie. (Dit 
laatste nemen wij, als een erkenning van 
het foutieve streven naar emancipa'.ie, en 
onze vrouwen mogen er uit ·weten, dat 
zijzelf dus de dupe zijn.) Voor de hulp 
in de huishouding moeten nieuwe vor
men worden gezocht. (Subsidie aanvra
gen voor aanschaffing van die nieuwe 
,,vormen"!) 
Laten we ophouden, want Van Zegge
Jen en Van Meegeren hebben geduren-
de de discussies hun licht doen schijnen , 
over de diverse fouten in de stellingen ' 
van het vrouwelijk Tweede Kamerlid. 

Distributie=Nieuws 

Voorziening Horeca-bedrijven 
en cantines. 
De Directeur van de Distributiedienst 
's-Her'.ogenbosch maakt bekend, dat in 
het tijdvak van 14 tot en met 26 No
vember 1949 aan bovengenoemde instel
lingen C-toewijzingen koffie zullen wor
den uitgereikt. 
Daartoe zullen betrokkenen een oproep
bericht ontvangen. 
De z.g. kleine consump'.ie-verstrekkende 
bedrijven (29000 nummers) zullen dit
maal niet het gebruikelijke toewijzings
bericht van het Centraal Distributiekan
toor ontvangen. 
Speciaal wordt er dus de aandacht op 
geves'.igd, dat laatstgenoemde bedrijven 
voor het afhalen van de desbetreffende 
toewijzingen uitsluitend het oproepbe
richt van het plaatselijk Distributiekan
toor en het Bewijs van Lidmaa:schap van 
de Bedrijfshoreca behoeven te ,over
leggen. 
Daar in alle gemeenten van de Kring, 
buiten 's-Hertogenbosch, nog slechts 
eenmaal zitting wordt gehouden, wor
den belanghebbenden aangeraden zich 
stipt te houden aan de op de oproep-
kaart vermelde datum. 
Na 26 November kunnen, in verband 
met het beëindigen der loketwerkzaam-. 
heden door de Distributiedienst, geen 
toewijzingen meer worden uitgereikt. 

SPORT-NIEUWS 

DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
O JC 9, 6 2 1 14 21-11 
Baardwijk 8 6 1 1 13 25-13 
S:. M. Gestel 9 5 3 1 13 27-14 
SCB 9 4 3 2 11 18-13 
ODC 8 5 0 3 10 22-12 
Best Vooruit 8 3 2 3 8 14-21 
Udi 8 3 1 4 7 14-15 
Boxtel 8 3 1 4 7 12-18 
Blauw Geel 9 2 3 4 7 19-23 
wsc 8 1 2 5 4 11-23 
Uno Animo 8 1 1 6 3 20-28 
Haarsteeg 8 1 1 6 3 11-23 

K.S.V. ,,O.D.C." 
SCB-ODC 1-3 
ODC 2 -Wilhelmina 3 3 -t 
ODC 3 - VOW 2 6 -2 
Maliskamp 2 - ODC 4 2 - t 

Van de Bata thuis te winnen mag tot 
de uitzonderlijke prestaties worden ge
rekend, want deze vereniging beschikt 
over een zeer sterk elftal. De ODC-ers 
vertoonden vooral voor de rust echter 
een technisch knap partijtje voetbal, dat 
hun uiteindelijk de verdiende overwinning 
bracht. Jammer was het, dat de wed
strijd werd ontsierd door momen:en, 
die met voetbal weinig gemeen hadden, 
en die met het woord onsportief nog 
rijkelijk zacht betiteld zijn. 

KATHOLIEK THUISFRONT 

ST. PETRUS. 
Op de gouden bruiloft van W. van der 
Velden werd f 17,30 opgehaald. Harte
lijk dank. 
GEMONDE. 
Op het huwelijksfeest van Minkels-v. 
Grinsven werd voor K. T. vijf gulden 
opgehaald. 
Naar ons werd medegedeeld zijn dezer 
dagen de Kerstpakketten voor onze Ge
mondse jongens in Indonesië, verzonden. 
Wij hopen dat zij ze nog tijdig zullen 
ontvangen. 

nog tot een goed einde is gekomen. 
In de eerste twintig minuten volgen de 
aanvallen zich snel op, zonder dat een 
van beide doelverdedigers moeilijk werk 
krijgt te verrich:en. De verdedigingen 
zijn volkomen meester van het terrein. 
Vooral het zekere werk van de ODC
ers in· de achterhoede valt op. Bij een 
goede combinatie tussen Bergwerff en 
Scheepens op de rechtervleugel komt de 
bal bij v. d. Boogaard, die als de SCB
verdediging op hem af komt op tijd 
doorgeeft aan de vrijstaande Schalks 
(oei wat een dekkingsfout!), die eerst 
nog volop gelegenheid krijgt de bal goed 
te leggen om hem dan met een formi
dabele kogel in het SCB doel te jagen. 
ODC wordt dan sterker en het is Dek
kers die, wanneer hij de bal van de 
SCB-doelman krijgt toegespeeld. no. 2 
in het verlaten doel trapt. Maar onbe
grijpelijk annuleert de scheidsrechter dit 
doelpunt. Er zal nog ongeveer twee mi
nu'.en zijn te spelen, als een bal via 
Pijnenburg bij van Raai komt die zich 
geen ogenblik bedenkt, en met een fraai 
schot de gelijkmaker ter wereld brengt 
1-1. De tweede helft is niet van het
zelfde gehalte als de eerste en van over
wicht is geen sprake. Bij een ODC-aan
val wordt de bal voor het SCB-doel ge
plaatst, waarbij v. d. Boogaard tussen
een kluwen van spelers het tweede doel
punt inkopt. Er kan nog van alles ge
beuren en SCB zet alles op alles. Ber
tens keert een kopbal van Pierrot mees
terlijk. Wij juichen reeds als v. d. Boo
gaard volkomen eerlijk de SCB-doelman,
die de bal reeds in zijn bezit had, over
de lijn werkt, maar weer keurt de
scheidsrechter een geldig doelpunt af. 
Het is echter uitstel van executie, want
drie minuten voor het einde scoort
Scheepens onberispelijk en heeft ODC
een verdiende overwinning, en SCB haar
eerste nederlaag op eigen terrein te
pakken.
Het tweede en derde elftal gingen door 
met winnen en klopten Wilhelmina 3 
en V.O.W. 2 met 3-1 en 6-2. Het 
vierde elf'.al meende blijkbaar wat an
ders te moeten doen en verloor van 
Maliskamp met 2-1. 
Voor a.s. Zondag is het programma: 
Uno Animo-ODC 
ODC 2-Boxtel 2 
Boxtel 4-ODC 4. 12 uur. 
Er bestaat grote kans, dat de wedstrijd 
ODC 2-Boxtel 2 a.s. Za'.erdagmi<ldag 
om 3 uur wordt gespeeld, hetgeen voor 
deze zeer belangrijke wedstrijd is te 
hopen. Het gaat voor beide ploegen im
mers om de eerste plaats, en de ontmoe
ting zal dan ook zeker veel belangstel
ling trekken. Beide elf:allen hebben 
aan de eerste elftallen een voorbeeld 
kunnen nemen, hoe een wedstrijd spor
tief kan worden gespeeld. 
Laten zij dit voorbeeld navolgen. Mocht 
deze wedstrijd Zaterdag geen doorgang 
vinden dan wordt Zondag om twaalf 
uur gespeeld. 
ODC-JUNIOREN. 
Het programma voor deze week luidt: 
Zaterdag 3 uur: ODC 8-Zwaluw 10; 
ODC 10-ODC 12; St. M. Gestel 5-
ODC 9; 4 uur: Wilhelmina 16-ODC 11. 
Zondag 12 uur: BVV 11-ODC 7; 
ODC 5-Zwaluw 7; 1 uur: ODC 6-
R.K.J,V.V. 4. 
Voortaan is op Woensdagmiddag gele
genheid te voetballen voor B-junioren 
op het terrein bij Robben, vanaf half 2. 
Voor een bal wordt gezorgd. 
Dank zij de vrijgevigheid van ODC-spe
lers zijn nog enige paren gebruikte voet
balschoenen beschikbaar. Inlichtingen 
bij Zijlemans. 
Nu het slechte weer vaak spelbreker is, 
worden de junioren verzocht de beslis
sing over het al of niet doorgaan der 
wedstrijden steeds aan de leiders over 
te laten en ook bij slecht weer op de 
plaats van samenkomst aanwezig te zijn. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" 
,,Boxtel" 1 sleepte Zondag enkele kost
bare puntjes uit het vuur door het wis
pelturige Udi met de oneven goal te 
verslaan. 

A. H. TEN BRAS 

De krachten van de beide ploegen ble
ken, zoals voorspeld was, weinig vàn 
elkaar te verschillen en de wedstrijd 
zou dan ook in een doelpuntloos gelijk
spel geresulteerd hebben, als keeper 
Wijdeven van Udi vier minuten voor het 
einde niet zo ernstig gefouteerd had bij 
een vrij ongevaarlijke Boxtelse aanval. 
Nu accepteerde "Boxtel" het presentje 
dat haar de zege bracht, maar wat 
dankbaar. 
Dat de meningen over de uitslag nogal 
uiteen lopen valt te begrijpen, want de 
ontmoeting is in feite weinig meer ge
worden, dan een krachtmeting tussen de 
beide verdedigingen, die ieder over een 
behoorlijk incasseringsvermogen beschik
ten en daarmee ook zegevierend1 uit de 
strijd zouden zijn gekomen, als dat ad
dertje onder het gras nog even geduld 
uit had willen oefenen. Nu eindigde 
deze spannende wedstrijd, die jammer 
genoeg erg ongunstig werd beïnvloed 
door het stormachtige weer, in een 1-0 
overwinning voor "Boxtel", dat zich 
voor de rust nogal eens had moeten 
onderwerpen aan het bij vlagen over
machtige Udi. 
Maar al was het Udi, dat toen hoofd
zakelijk de toon aangaf, doelpunten 
tegen de rood-witters bleven uit. Wel 
deed de zwaar geschaduwde Jetten al 
wat in zijn goed vermogen lag om de 
verdediging van Boxtel uit elkaar te 
rukken en zijn medespelers in staat te 
stellen uit zijn nu:tig voorbereidend werk 
klinkende voetbalmunt te slaan, maar het 
bleek allemaal tevergeefs. Zijn consorten 
weigerden hardnekkig ook maar één 
kans op de juiste waarde te schatten, 
terwijl met de verdediging van "Boxtel" 
deze middag nu ook niet bepaald te 
sollen viel. 
Toen Jetten ten einde raad zelf maar 
eens ging experimenteren, toonde Ley
ten zich klasse-keeper genoeg om ook 
dit gevaar te bezweren. 
Ondertussen zat de Boxtelse aanvals
linie niet stil en al moest het altijd wat 
week spelende vijfmanschap herhaaldelijk 
zwichten voor de forse Udi-verdedigers, 
toch wist men met enkele verrassende 
switches even voor de rust nog wel zo
veel verwarring te stichten, dat er best 
van geprofiteerd had kunnen worden door 
v. d. Plas, die - op de hielen gezeten
- met zijn schot faalde en v. cl. Weyde,
die in zijn rush echter gestuit werd door
de overigens goed leidende scheidsrech
ter Leenders, die ten onrechte hands
constateerde. De rust was een verlos
sing voor "Boxtel", dat na zijn spaar
zame uitvallen nog enkele critieke mo
menten te beleven kreeg, doch die men
tot dan toe met kunst en vliegwerk
steeds had weten te klaren.
De tweede helft werd uitstekend en in 
een hoog tempo ingezet, waardoor bei
de doelen om beurten in gevaar kwamen. 
Toen dit echter zonder resul'.aat dreig
de te blijven, zakte het spelpeil snel af 
om niet meer opgevoerd te worden voor 
v. d. Aker het koude kunstje te verrich
ten kreeg Wijdevens blunder genade
loos af te straffen. Toen wist de geest
driftige thuisclub van geen wijken meer 
en Udi slaagde er dan ook niet in de 
Boxtelse zege nog in gevaar te brengen. 
Het bleef 1-0, waarmee de roodwit
baadjes hun derde zege in succes.sie be
haalden. 

-o-

Het derde elftal liet een veer in de ont
moeting met Zwaluw-V.F.C., dat een 
1-1 gelijkspel forceerde.
Het vierde elftal deed het beter in die 
afdeling door van WEC 3 met liefst 
5-1 te winnen. Een goede start dus.
De A-junioren deelden in Gemonde de 
punten met Irene A 1-1. 
Het programma voor Zondag luidt: 
Box'.el-Haarsteeg, 2.30 uur. 
ODC 2-Boxtel 2 
Avesteyn 2-Boxtel 3 
Boxtel 4-ODC 4. 
W AARSCHUWINC. 
Van bestuurszijde wordt ons verzocht 
mede te delen, dat zowel door de week 
als op Zondag enkel de hoofdingang 
toegang verleent tot de speelterreinen 
van "Boxtel". 
Overtreding zal voortaan gestraft 
worden! 

BAVOS-DVC 6-1. 
Na drie weken gedwongen rust, toog 
DVG Zondag met nieuwe moed en een 
gewijzigde opstelling naar Bakel om daar 
de vierde klasser "Bavos" te bekampen. 
Het is DVG echter niet mogen geluk
ken om ook maar één puntje mee naar 
Liempde te nemen. 
Op de eers:e plaats wilde het met de 
gewijzigde opstelling niet vlotten en op 
de tweede plaats, het leek of de Liemp
denaren voetbalmoe waren. 
Maar voor het grootste gedeelte lag het 
zeer zeker aan het gewijzigde elftal in 
z'n geheel. Enige spelers hadden een 

H.H. ADVERTEERDERS'·geliev�n 
hun advertenties voor plaatsing 
in het nummer van volgende 
week, tij�ig gereed te maken. 

nieuwe plaats gekregen en men kon dui
delijk zien, dat ze daar niet thuisbehoor
den. De elftal-commissie zou o.i., daar 
maar eens ducht op moeten letten. 
Verder kunnen we over de wedstrijd 
kort zijn. 
Met de wind tegen trapt Bavos af en 
leidt al spoedig met 1-0. 
Nog voor de rust voert men de stand op • 
tot 3-0, en na de rust krijgt men het
zelfde spelbeeld te zien:, De voorhoede 
van Bavos speelt prachtig samen en of
schoon ook de DVG-voorhoede meer 
gaat combineren en de Bavos-achterhoe
de dikwijls voor hopeloze situatie stelt, 
wil het niet vlotten en kan Bavos op 
regelmatige wijze de stand opvoeren tot 
6-0. Enige minuten voor het einde redt
de DVG-middenvoor nog de eer.
Het tweede elftal speelde 2-2 tegen
R.K.J,V.V. 2 uit Den Bosch en de junio
ren speelden tegen de dito's van ODC
eveneens gelijk 1-1.
A.s. Zondag speelt het eerste elftal van
DVG uit tegen Rhode. 

HOCKEY-NIEUWS. 
Verleden Zondag speelde Mep 1 (heren) 
de eerste wedstrijd voor de bekerronde 
tegen Tempo uit Bergen op Zoom. 
Deze wedstrijd, welke in de beste ver
standhouding ..,.espeeld werd, werd door 
Mep met 2-0 gewonnen. 
De gasten speelden een behoorlijke par
tij, maar slaagden er toch niet in een 
tegenpunt te maken. Ook Mep 2 dat 
thuis speelde tegen E.M.H.C. 3, won, 
alhoewel slechts met 3-2, nadat de rust 
met een 2-0 voürsprong was ingegaan. 
Met deze overwinning is Mep 2 boven
aan op de ranglijst gekomen. 
Tot slot wist ook Mep 3 zijn wedstrijd 
tegen Mop 4 te winnen met 2-1, on
danks het feit dat deze weds'.rijd in 
stromende regen werd gespeeld, waar
door het terrein veel te glad was gewor
den, voor het spelen van een goede 
hockey-wedstrijd. 
A.s. Zondag spelen onze Dames hun
competitie-wedstrijd tegen Rapidity en
we zijn benieuwd naar het resultaat, dat
zij in deze wedstrijd zullen behalen. De
wedstrijd begint om 1 uur.
Om half drie speelt een ,Mep-heren-com
binatie tegen de Oranje Zwart-vetera
nen en we zijn benieuwd of Mep deze 
oude garde zal kunnen overwinnen. 
Het tweede heren-elftal speelt voor de 
competitie uit tegen Rapidity 2 en we 
hopen dat onze heren hun overwinnings
reeks onverminderd zullen voortze:ten. 

TAFEL TENNIS. 
De voorbije Zondag was voor· Advance 
een gelukkige dag. Alle teams• brachten 
punten binnen. 
Het spelpeil der spelers en speelsters 
gaa, snel omhoog, en allen schijnen in 
hun resp. klassen reeds nu volledig ge
acclimatiseerd te zijn. 
Advance 1, dat de verre reis naar Vaalsi 
maakte. bleek daar aangekomen noi: 
over voldoende reserves te beschikken 
en won op schitterende wijze met 7-3. 
De verdere uitslagen luiden: 

Philips 2-Advance Dames 4-6 
Advance 2-Helmond 6-4 
Advance 3-Picus 3 5-5 
K.A.J. 5-Advance 4 4-6 

Het programma voor deze week luidt: 
Advance 1-Vice Versa 1, 3 uur. 
Advance 3-Philips 4, 2.30 uur. 
Atoom-Advance Dames 
Pieus 2-Advance 2 
Helmond 3-Advance 4. 
De thuisweds:rijden worden gesl?eeld in 
het St. Paulus-Jeugdhuis. 

BILJARTEN. 
In de onderlinge · competitie 1949-1950 
van de Boxtelse Biljart-Bond is de stand 
in klasse C als volgt: 
Witte Muis I 4 1061 649 17 2,251 
Amateur 4 1429. 730 14 1,957 
DMC Liempde 3 1061 572 16 1,854 
't Hoekje 4 1319 716 16 1,842 
Krijt op tijd 4 1259 720 15 1,748 
Witte Muis Il 5 1344 1000 15 1,344 
Buiten Verwacht. 3 799 640 10 1,248 
Gr. Pommerans 5 1359 1149 12 1,182 
De hoogste serie (17 car.) werd gemaakt 
door M. Huibers en A. Schellekens van 
de Witte Muis. 

,,ZIEDE ZE· VLIEGE ... ! 7" 
Noach en de zijnen zijn uit de ark ge
stapt. Boxtel vliegt er in (in "de Ark") 
op 30 November, 1 en 2 December. 

en 
yoor de grote belangstelling 

die wij bij gelegenheid 
van ons Gouden Huwelijks
feest mochten ondervinden 
van de Eerw. Heren Geeste
lijken, Familie, Vrienden, 
Buurtgeno:en en Kennissen 
betuigen wij onze hartelijke 
DANK, in het bijzonder aan 
de Gil<lebonds Harmonie voor 
de gebrachte serenade. 

Is Uw naaimachine stuk? 
R. TH. M. VISSER

geven hiermede kennis van 
hun voorgenomen Huwelijk, 
dat zal plaats hebben op 
Maandag 21 November a.s. 
ten 9.30 uur in de Parochie
kerk van het H. Hart te 
Boxtel. 
Boxtel, Molenstraat 88. 
Lichtenvoorde, A 247. 

Gelegenheid tot feliciteren 
van t 2.30 tot t 3.30 uur in de 

zaal van H. van Rooij, 
Baroniestraat, Boxtel. 

�- v. d. Velden
·•�- v. d. Velden-v. Weert

Mocierne theewagen te koop, 
z�oed als nieuw.• s: Stationstraat 39. 

Wij repareren vakkundig, en vlug. 

VAN KESSEL'S 
Naaimachinehandel 

MOLENSTRAAT 16 

Koopt nu Uw . . 

WINTERPANiQ�FELS 
nu is er nog volop keus bij 

J. A-. GEMEN
Stationstraat 14-16, Boxtel. Tel 296 

Vooral de heren de Moedt en van 
Veghel, moeten hun speelwijze eens da- , , 

Wegens huwelijk i• de 
zaak Maandag 21 Nov. 

de .a.ehel
t

l �a,g 

GESLOTEN 

A. H. TEN BRAS 

Nette werkster gevraagd voor 
twee dagen in de week, liefst 
Donderdags en Vrijdags. 
Adres bevr. Molenstraat 19. 

Zit-slaapkamer met stromend 
water aangeboden op nette 
stand. Brieven onder no. 4 
Molenstraat 19. 

Te koop gevraagd: dubbele 
passerdoos. Tevens aangebo
den sterke keukentafel. Adres 
te bevr. Molenstraat 19. nig herzien. De grote schuld lag ech�er_..::•.:· ==================

bij de veel te z_wakke leiding, die, na Te koop bij G. v. Beljouw,
het eerste kwartier alles getoloreerd�tt!, Roond 3 kalfvaars aan telling.
hebben, in het verdere verloop niet lllleêr 

' ' 
bij machte was, om de teugels strak te Te koop: een toom beste big-
houden. Aan hev,. komt ze'5f#"·niet de gen bij Ch. v. d. Meijden, 
eer toe, dat de wedstrijd • uiteindelijk Tongeren 77. 

Te koop: Mooie haard met 
plaat. Stationstraat 89, Hoe
denzaak, ,.rechts bellen. 
Fornuiskachel te koop, • merk 
Küpet�"h,, · goed ondirrhoti" 
tlen."'V�h Bornstraat 38. 

Te koop;: een goed on�«î_rhou-
den damesfiets comple�flr met - Toe .koop een paar rolschaat
lampen, goed . onderhouden sen op kogellagers en een paar 
Brabantse kachel, bij F. v. d. voetbalschoenen, maat 36. 
Nostrum, Hal 3a. Bevragen Molenstraat 19. 
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; Mijne geliefde Ouders j 
� Wilh. C. Versantvoort �
� en �
� � 
� Joh. M. Versantvoort �
� v. d. Burgt ;
� hopen Zondag 20 Nov. �
� hun 25-jarig Huwelijksfeest i 
� te vieren. �
i Hun dankbare zoon �

WIM �
� Bosscheweg 79. es
-� Gelegenheid tot feliciteren ::'.
� van 1-2 uur. � 
� -
tlllllllllll!IIIJlllllllll!IIIII IAIIIIIIIHlll'lllllllllllllllll!llll 

Te koop: pracht rolschaatsen,
bolderwagen en klein kachel
tje. Bevragen: Molenstraat 19.

Biedt zich aan: net Werk
meisje voor Donderdags. Adres
bevragen Molenstraat 19.

Landbouwers, die nog aardap
pelen willen laten stomen,
kunnen zich vervoegen op
Kleinderliempde, alwaar de
stomer aan het werk is.

Notaris P. MERTENS 
te Boxtel 

zal aldaar ten verzoeke van
de Heer Fr. Voets te Boxtel
voor inzet op Dinsdag 22
Nov. 1949 en voor toewijzing
op Dinsdag 29 Nov. 1949 in 
café H. van Rooij, Baronie
straat 75, telkens nam. 5 uur

PUBLIEK VEILEN 

EN VERKOPEN 

Het huis met tuin Tongeren 
45 kad. sectie I no. 1 134 groot
23. 13 aren verhuurd voor
f 4, - per week. Huur voor
koper vanaf Ie dag der week
volgend op de betaling der
koopsom. Betalingen kooppen
ningen uiterlijk 29 FebruMi
1950. Lasten vanaf 1 Januari
1950.

Te koop 

Damesrijwiel 
als nieuw 

Kinderrijwielen 
tegen zeer lage prijzen 

Tevens alles voor Uw fiets 

bij W. Y, ROOY, Bosscheweg 52 

Hulp in de Huishouding, 
Bij Ninaber van Eijben, 
Deken de Wijsstraat 2, kan

een flink meisje 
gerlaatst worden.

In klein gezin gevraagd
NET MEISJE 

voor hele of halve dagen.
Brieven no. 20 Molenstraat 19

Ervaren 

Chauffeur-Monteur 
gevraagd. 

Brieven onder nr. 63
Molenstraat 19

VRIJOAG EN ZA TEROAG 

elQC-haeld vit de -"'lr.el 

PEPERMUNT 

2 �:::
e

n voor 2 5 CT 

DE ECHTE 

HAAGSE 
LEVERWORST 

MET SPEK 

PRETTJ-GE 
WERKKRING 

WIJ VRAGEN VOOR DIRECT

NETTE MEISJES 

LOON NAAR GELDIG
TARIEF PLUS EVEN:
TUEEL PRE M IETOE•
SLAG NAARARBEIDS• 

PRESTATIE.
VRIJE BEDRIJFSKLEDING
AANMELDEN DAGELIJKS

BOGAERTS CARTONNAGEFABRIEK 

BURGAKKER 15, BOXTEL

Het ideale cadeau voor "Haar"

Een welkom cadeau voor "Hem"
St. Nicolaas kiest ze uit onze 
buitengewoon goede collectie. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
l�welier = Horloger Bosscheweg JO 

100 gram Cervelaatworst van }f voor 34 et.

100 gram Plockworst van ;Jf voor 34 et. 

100 9raR) Ardenner snijworst van )i voor 34 et. 

100 gram Varkensworst van )4 voor 32 et. 

100 gram Gelderse rookworst van )2 voor 30 et. 

* Uitsluitend Vrijdag

en Zaterdag a.s.afge

haafd in de winkel I 

Als u op de Markt komt 
Kijkt dan eens bij De Vijzel 
in de étalages 
In de ene vindt u mooie geschenken voor
St. Nicolaas, zoals: Eau de Cologne
., Boldoot", ,,Marie Farina" 
,,Rodell" (je kent d,e wel) enz. 
Luxe, gecombineerde dozen Zeep en Eau
de Cologne - Parfum no 4711 e.a. 
"Foxa",Crême no. 4711 en meerdere beste
merken. 
Brillantine, Lotion!!, Face Powders etc. en
niette vergeten ,,'n heerlijk flesje Lavendel"

In de andere étalage 
hebben onze Cor s ett e n  n a a r  maat een
goede plaats. - Tientallen dames, die bij
ons een corset kochten, prijzen de keurige
pasvorm en goede afwerking, welke wij
trouwens vanzelf garanderen. 
Ook Elastieken Kousen, Breukbanden enz.

Drogisterij "DE VIJZEL" 
Markt 8 - Boxtel - Telefoon 462 

Evenals ieder jaar 

Volop Chocolade en 
Suikerfiguren 

aan concurrerende prijzen. 
Aan huis verkrijgbaar. 

TH. BREUER 
WILHELMINASTRAAT 9 

Uw St. Nicolaas-cadeau staat klaar 
in Magazijn "DE OOIEVAAR".

Dameszakdoeken, in leuke verpakking 
W o1len ruit hoofddoeken 
Dameshandschoenen, grote coltectie 
Pracht dameswanten, zuiver wol 
W otlen damesputlovers 
Fantasie schorten 13,25, 

- -* --

Overhemden met vaste boord 
Overhemden met 2 losse • boorden 
Zelfbinders, in zeer uitgebreide co1lectie 
Bretetles voor jongens en heren 2,95, 
Wollen heren shawls, pracht ruiten 
Pracht riemen 4,50, 
Fantasiesokken, zeer mooi 

--*--

2,75, 
7,90, 
7,50, 

13,90, 
8,25, 

11,50, 
10,50, 

2,95, 
1,95, 
5,75, 
3,25, 
3,65, 

1,95 
5,50 
5,75 
4,90 

10,50 
3,75 

9,80 
8,95 
1,'75 
1,45 
4,75 
2,25 
2,75 

Voor-getekende overhanddoeken 6,50 
Fantasie kussens, Zakdoeken, Cachets, in grote 
verscheidenheid voorradig, in prijzen vanaf 2,25 

--*- -

Tafelkleden, 140 x 170, mooie kwaliteit 
Tafelkleed, zuiver wol 
Kapstokkleden 
Dressoirlopers en Schoorsteenlopers 

--*- -

Kinderbox, zeer solide 
Hobbelzwaantjes, in diverse uitvoeringen 
Kinderstoelen, beklede rug, TORCK 

--*- -

8,75 
19,35 
10,80 
4,15 

16,50 
15,50 
39,75 

OOK IN KLEINMEUBELEN, SPREIEN, PLAIDS EN 
ANDERE NUTTIGE GESCHENKEN, BRENGEN WIJ 

EEN UITGEBREIDE SORTERING. 

F!A . . oBOOMEN-RfSINK 
... ___________________________________________ __, 

HERLEVENO BOXTEL 
Vrijdag 25 November 1,·n De Ark 1des avonds om 8 uur 

DE HAAG .iE COM EDIE 

met LA u RA 
een thriller van Vera Caspary en George Sklar 

Regie: Cees Laseur 

TOEGANG: voor leden f 1,75 
voor niet,leden " 4,
Plaatsbespreken " 0, 1 0

Kaarten en· plaat!lbespreken (aan de z:aal) 
voor leden: Donderdag 24 Nov. van 12 tot 1 uur,

uitsluitend op vertoon der lidmaatschapi;kaart
voor niet.leden: op de dag der u tvoering, vanaf

7 uur des avonds

Voor Uurwerken 

VAN VLERKEN 

LUXE DOZEN 

Eau dt, Cologne en Zeep 
In diverse uitvoeringen en prijzen. Ruime keuze, 

'n Welkom geschenk 
DROGISTERIJ ,;DE MOLEN" 

Voor de Feestdagen 
Ontvingen wij 
'n partijtje hele of halve witte Zalm 
Annanas, Abrikozen, Paling in gelei 
Garnalen in gelei, Schelvislever--enz. 

WIM VAN OERS 
KAAS- EN VISHANDEL 

Breukelsestraat 1 Boxtel 

St. Nicolaascadeaux? 
'n Horloge met garantie 
'n Sieraad in Goud, 

Doublé, Zilver of Pleet 

uit onze ruime sortering. 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
ALLES OUDE PRIJZEN. 

'n Divan ... 
blijft altijd een p r  act is c h 
ST. NICOLAAS-GESCHENK. 

Wij hebben een grote keuze 
geëtaleerd. Komt U 'ns kijken. 

Op prima koperen veren ge
stoffeerd s2. so, 62. so, 54.50. 

1. J. Witteueen
Wo.ninqinciditinéj) = 930.xtel. 

111-:/J/J_IA 'S MORGENS BESTELD
�eut,et'a, 'S AVONDS KLAAR.

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Leverancier voor ALLE ZiekenfondOJen

REPARATIE AAN UURWERKEN 
IN ÉÉN WEEK KLAAR 

MAGAZIJN DE BIJENKORF 
BOXTEL 
STATIONSJ'RAAT 55 Telef. 

MARKT 4 Telef. 
406 

489 

SCHIJNDEL 
A. VAN KOL HOOFDSTRAAT 141 

SPEELGOEDEREN 

·Wacht
O·nze 

niet te lang met Uwe 
Desgewenst worden 

collectie is tha.ns compleet 
inkopen; thans heb� U nog de volledige 

gekochte goederen voor U gereserveerd. 

Telef. 319 

collectie. 

/lleeK-eKt1 rec/11111e 

naar 
Il 



0 PE N IN G van onze vernieuwde winkel 
op Zaterdag 19 November a.s. te 4 uur. 

F� J. P. TIELEN, Stationstraat 28, BOXTEL 
Zeg, Piet, 

r 
Weet jij het adres voor 

�l�i ,.'.� Yerlich�ingsartikelenrwJ �- Zeker, Sint, 
\ ir· )v�,j� 

W v. DONGEN1\/)1 , ] k\�
.

�i-1'1 1 
Ij\ ·, lt'1 '· 

_/y ,J---· v. Leeuwenstraat 11
is zeer goed gesorteerd in 
Lampekappen 
Aardige Schemerlampen
Strijkijzers, Straalkachels
Solide Stofzuigers, enz. 

Vanaf heden wekelijks 

Verse Paling 
VOS, Stationstraat 44, Telefoon 52 7 

Met St. Nicolaas in zicht 

vragen wij uwe aandacht 
voor onze geweldige keus in 

Damesdirectoirs vanaf 1.47 • 1.59, 1.75 • 2.10 • 2.25

Dameshemden. . . . 1.74 • 1.98 • 2.10 • 2.75 

Kousen . . . . . . . . 1.09 • 1.15. 1.65 
Linkse kousen· . . . . . 2.45 , 2. 7 5 , 3.09 
Herenhemdcn met mouw . . . . 3 50 , 4.60 

Lange broeken . . . . . . . 3.50 • 3.95 

Sajet sokken,· Wollen sokken 
Wollen truien met boord . . . . . . 18.15

Ook in kindergoed 
zijn wij ruim gesorteerd Voor al uw bedrijfskleding naar 

KLEIN· MAAR DAPPER 
RECHTERSTRAAT 67 

• St. Nicolaas! 1 Surprises 1 ! 
Parfumerie M. J. v. d. Broek

Breukelsestraat 34 

heeft een grote keuze 

Eau de Cologne 
e Zie onze etalage 

Parfum • 
ZET DIT OP UW VERLANGLIJSTJE!! 1

'n Mooie Glasbril (geen randen)
Dat is een nuttig ST. NICOLAASGESCHENK 
Fa. VAN MAAREN heeft nog orgineel 
Amerikaanse glasbrillen 

VAN MAAR EN Vughterstraat 2 5, Den Bosch 
Leverancier van ALLE ziekenfondsen 

Si. 'llicolaas 
is weer in aantocht! 

Zoals andere jaren heeft hij 
een grote keuze bij ons in 

Chocolade letters 
Chocolade figuren 
Marsepain 
Fondant borstplaat 
Room borstplaat ook verpakt 

Taai-Taai 
Speculaas 
Speculaas harten en poppen 

en niet te vergeten 

onze fij n e  Banketletters 
ook met zuivere amandelspijs 
leverbaar 

Banketbakkerij 

Jac. 'llldis=P. �
Eindhovenseweg 11 Telefoon 238 

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

Een dankbaar 

Sint Nicolaas-Cadeau 
is Gero Zilver 
of Gero Zilmeta 

Een speciale Gero Stand in de zaak en 
onze etalages tonen U een uitgebreide 
keuze in cassettes en kleine cadeaux. 
Loopt eens binnen, dan kunt U geheel 
vrijblijvend alles rustig bekijken. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel
Juwelier - Horloger Kruisstraat /0 

\ 

Dinsdag, Maandag, 
Woensdag en Donderdag • . 

zijn wij 

GESLOTEN 
ter voorbereiding van onze a.s. heropening 
op VRIJDAG 25 NOVEMBER. 
Spoedboodschappen gaarne aan huisdeur 
of telefonisch No. 476. 

F. J. -WITTEVEEN 
Woninginrichting - Boxtel

.,Een fles azijn en twee ons ka;i.jes" 
Herhaalt de kruidenier beleefd, 

,,'t Voornaamste moet ik nog bestellen", 
Zegt Vrouwtje Piggelmee heel vlot, 

,,Een rol beschuit" . . .  en ( tussen haakjes) 
Of zij toch niets verr;eten heeft . .  ? 

,,Een pakje KOFFIE van VAN NELLE, 
En dàn .. UN N ELLE' S THEE toi slot!" 

Het is geen wonder, -dat Vrou�tje Piggelmee zo nadruk- _: 
kelijk om Van Nelle's KQ.i{ié en Thee vraagt: Ze weet 1 
al Jaren, dat Van Nelle' voor iedere prijs en voor iedera ·1 · 
smaak het beste van· het beste levert. _,I

KOFFIE .per 250 a••• 
ROOD MERK ., . F. 1,10 
GROENMERK _\;,;.-·' ., 1.04 
GEELMERK • \'.,�'.-. � 0.93 

T H E E per 100 gram ! r,:
AFTERNOON • I,/

ff F. 0.80 
GOLDEN CUP ,,\i " 0.85 
(Ceylon Melange) 

i
'-'.::\ 

. 
,:.r,1: 

PRISMA ;· ( " 0.7b 

(China Melange) 
'il,' �-GIRAFFE , ,,,-·1!( " 0.7b 

KUBUS •• • ., 0.b8 

VAN NELLE'S KOFFIE EN THEE 

Electro monteur r:=======================:;i r- p,,,, AIJ. n_M: ·:· ,,'t 3lo.ekske''
w. v:;;

r

i;�
d

NGEN ZATERDAG 19 NOVEMBER 2 uur n.m. ,-, � 
v. Leeuwenstraat 1 1 

Kuikens! Kuikens! 
Wij lev1:ren U 

H E R Q P E N I N G � �JL-=à� brengt voor ST. NICOLAAS 

van m;jn gemo dern;s eerde <0<-lw SPECULAAS

SIGARENWINKEL :�:�:�:�!
E

:.GUREN onder garantie 
ALLE SOORTEN 

eendaagse Kuikens 
. annex Parfumerie Sigaren CHOCOLADE FIGUREN 

Broederij "Jong Leven" 
Woudenberg 

Agent: Jac. v. Son 
Lennisheuvel 29 Boxtel 

St. 'llicofaas 
op Huisbezoek 1.

Wie er prijs op stelt 
St. Nicolaas aan huis te
ontvangen, gelieve zich te 
melden op een der volgende 
adressen: Bosscheweg 77 Eindhovenseweg 11

Stationstraat 14 Molenpad 1 
Voor de goede orde is het 
nodig, dat men tijdig kennis 
geeft,,· 

Hoe is het mogelijk! 
zegt St. Nicolaas 

1 

n feren Sdto.o.ltas 
klein formaat 

slechts f 5.20 

idem groot formaat f 6.25 

HEIJMANS 
Ereuke!sesh-aat 

Verkoop naar vrije keuze 
uit een zeer grote sortering 

Uw bezoek wordt op hoge prijs gesteld 
Sigaretten SUIKERPOPPEN • 

FIJNE FONDANT BORSTPLAAT 
BERT VAN DEN BRAAK 

Pijpen

Baroniestraat 73 - Telef. 450 Parfumeriën 

St. Nicolaastijd - Surprisetijd !·
Gezellige tijd. 

In al onze afdelingen zijn wij ruim gesorteerd met practische 

St. Nicolaas Geschenken 
Het devies echter ook dit jaar luidt: .._., Jrl'; Wie het eerst komt 

•• ,JJ . Het eerst maalt. i" 
UI· 

Zorg dus tijdig voor Uw inkopen, "1_-
daar teleurstelling, nooit prettig is. IL 

Voor een practisch en nuttig cadeau eerst kijken bij: 

1 F J W •tt , Manufacturen en 
• • 1 e Veen S Confectiebedrijf •

Rechtersi:-aat 18 - Boxtel 

� Ziet onze speciale St. Nicolaas-étalages
:_,J

Alles 

TAAI-TAAI uit eigen 
bakkerij EN ONZE SPECIALE CANDIJKOEK 

Voor de buitengewone bewijzen van be• 
belangstelling, ontvangen bij de her
opening van onze nieuwe zaak, betuigen 
wij bij lteze onze hartelijke dank .. 

W. v. ·d, 1.AAR 

Bakkerij 

, t :Jloèkske 

On!le St" 1lico.faas=Col€ectie is q,ueed 
• en d; �ëc:�ocip · is • G.f:gcmnen !

Wij ontvingen pracbfülE: zc�dingen 

uit Italië - België - Jap!an en Frankrijk 
EEN GOEDE RAAD: 

. Wacht niet tot de laatste dagen· 

C. ·s T E I N M A N N
Rechterstraat 6 a - Boxtel - Telefoon 401 

.-;'.� �-liil 

1 
,: 

1 

-

______ __JI 

1 

-



Se JAARGANG No. 261 

KATHOLIEK 

Het Zwakke Kind 
ST. NICOLAAS 
KOMT NAAR BOXTEL. 

Nog slechts weinige dagen scheiden ons 
van het St. Nicolaasfeest, het feest waar 
weer zovele kinderen verlangend naar 
uitzien. 
Zal ook "Het Zwakke Kind" weer in 
deze vreugde kunnen delen? 
Het antwoord is aan U, ingezetenen van 
Boxtel! 
Het vorig jaar heeft de "Zakjes-Actie, 
die omstreekt de St. Nicolaasrondgang 
gehouden is, de zeer aanzienlijke som 
opgebracht van ruim duizend gulden. 
Voorwaar een zeer mooi bedrag, waar
van verschillende kinderen hebben ge
profiteerd door in de vacantiekolonies 
hun matige gezondheid weer op peil te 
kunnen brengen. 
Wat zal het dit jaar worden? 
St. Nicolaas rekent er op dat minstens 
een zelfde bedrag aan de Dr. Hoek
Stichting zal worden afgedragen, want 
er moet nog veel, heel veel gedaan wor
den voor het Boxtelse Zwakke Kind en 
uw gave kan hierbij niet worden gemist. 
Deze week zijn weer de bekende zakjes 
huis aan huis bezorgd. Laat ieder der 
huisgenoten wat in het zakje doen en 
zorg er voor dat er behoorlijk wat geld
stukjes inzitten, als Zaterdag deze zak
jes weer worden opgehaald. 
A.s. Zondag ± , .30 n.m. komt St. Nico
laas mef ziin geyolg weer naar Boxtel. 
Met Garde d'honneurs en· muziek zal Hij 
op feestelijke wijze aan 't station wor
den afgehaald om dan zijn tocht door 
Boxtel aan te vangen. Omstreeks 2 uur 
zal de Hoge Gast óp 't gemeentelwis 
do.or de Bur.gemeester officieel worden 
ontvangen en verwelkomd, terwijl zi_in 
helpers de kiQderen dan zullen vergas
ten op rond te strooien lekkers. 
De route voor dit jaar is als volgt samen
gesteld: 
Vanaf station - Parallelweg van 
Coothstraat - Prins Hendrikstraat -
Kasteellaan - naar Stationstraat -
Rechtersti-aat - Nieuwstraat -. terug 
Nieuwstraat ' - Rechterstraat - Kruis
straat - Kerkstraat - langs pastorie St. 
Petrus - Duinendaal. 
Duinendaal � langs processiepark - J. , 
y. J.>A -:--Vic . v. Alphenlaan - Bos
sèfieweg terug - Rechterstraat - Mo
lenstraat Baroniestraat Prins
Bernhardstraat - Klooster Dwarsstraat
- Ons Doelstraat - Baroniestraat -
Breukelsestraat - van Hornstraat - Jan
van Brabantstraat - Hertogenstraat -
van Ranststraat - Brugstraat - Verleng
de Nieuwe Kerkstraat - Breukelsestraat

Wilhelminastraat Osch & van 
Leeuwenstraat - Spoorstraat 'Parallel
weg - ,Station. 

---*---

Dames. en Heren collectanten die in 
vorige jaren zo bereidwillig hebben mee
gewerkt, mag de Stichting "Het Box
telse Zwakke Kind" ook dit jaar weer 
een beroep op u doen? Wij verwachten 
u a.s. Zondag ± 1 uur in het zaaltje van
Café de Kom. 

Plaatselijk" Nie'1�S 
,,ZIEDE ZE. VLIEGE". 
Kan er uit Nijnsel iets goeds komen? 
't Lijkt ons nuttig deze vraag, die bij 
velen zal opkomen, openlijk te stellen en 
ze . zo te beantwoorden, dat alle voor
oordelen, die een _goede zaak kunnen 
schaden, verdwijnen als sneeuw voor de 
zon. - Toen wij het Nijnselse gezel
schap hebben uitgenodigd om alle 
thuisfrontvrienden in Boxtel te komen 
vermaken, zijn wij welbewust te werk 
gegaan. Persoonlijk hebben wij kunnen 
constateren, dat Nijnsel over een stel 
jonge mensen beschikt, die op gebied 
van toneel, zang en voordracht hun 
mannetje kunnen staan. 
Eens zelf bewonderend toeschouwer ge
weest, durven wij u deze thuisfront
avonden, vol van gezonde, tintelende 
humor, afgewisseld door momenten van 
diepe en stille ontroering, warm aanbe-
velen. 
In verre omtrek weet men de prestaties 
van .Nijnsels Toneel, onder regie van 
Wim van Eindhoven,· te ,waarderen. 
In Boxtel brengen ze een thuisfrontrevue 
op de planken, die de toets der critiek 
glansrijk zal kunnen doorstaan. 
In gedachten gaan we een wonderlijke 
reis maken naar Indonesië. We laten ons 
allemaal inschepen voor "de Ark", niet 
die van Noach, want die is tot heden 
ten dage onvindbaar, maar onze eigen 
Ark. Woensdagavónd 30 November om 
half 8 vertrekken we. 
"Oè zal wà worre". Jong en oud 
mag mee. 
De verdienste van deze revue is, dat ze 
Brabants is, zo Brabants als het maa,r 
kan. De Jood en de Hollander, die we 
tegenkomen, zullen dit specifiek Bra
bantse nóg beter doen uitkomen. • 
Ja, Brabants is deze revue in hart en 
nieren, en wie aandachtig luistert, zal de 
humor horen van onze schone streektaal. 
Ze is rijk aan fantasie en gezond, deze 
revue. Er treden typen op, geen dood
gewone mensen. Daar is op de eerste 
plaats "d'r boer", de echte goedronde, 
eenvoudige 'Brabantse boer. Dapper zal 
hij door zijn vrouw worden bijgestaan. 'n 
Onvergetelijk type vraagt Uw aandacht 
in de persoon van , ,'n Baron", meer . 
stikkend van eigendunk dan van geld. 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Rapheid van tong en geslepenheid ken
merken de Jood. D'n örgeldraaier" heeft 
alles mee. En dan last hut not least ..... . 
Thieu Sijbers ! Goede wijn behoeft geen 
krans. Door zijn vele radiovoordrachten 
zal Thieu wel geen onbekende meer 
voor U zijn. 
Al deze hoofdfiguren, dapper geassisteerd 
door de onmisbare bijfiguren, zullen U 
de revue "Ziede ze Vliege" presenteren 
't Zal een feest worden, voor oog, oor 
en hart. 
U zult zien dat er uit Nijnsel wel dege
lijk iets goeds komt. 

Pater in 't Zandt. 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRJNG 
Op Dinsdag 29 November a.s. zal een 
vergadering worden gehouden van de 
Heemkundige Studiekring in de Ark. 
De Weleerw. Heer V. M. J. Tilman zal 
in deze vergadering een inleiding hou
den over de twee te Boxtel geboren bis
schoppen G. P. Wilmer en J. P. Dep
pen, die beiden in 1877 zijn overleden. 
Ook niet-leden, die in deze twee illustre 
Boxtelaren belang stellen, zijn van harte 
welkom. 

AFRIKAANSE MARKT. 

Hedenmiddag 2 uur wordt de Afrikaan
se Markt van de Witte Zusters van Hui
ze Lavigerie geopend, waarna ogenblik
kelijk met de verkoop van de aanwezige 
goederen begonnen zal worden. De ver
koop zal Zaterdag en Zondag worden 
voortgezet, terwijl Maandag en Dinsdag 
verkocht zal worden, zolang de voor
raad strekt. 
Men kan 'op deze markt, waarvan de 
opbrengst geheel aan de missie ten goede 
komt, St. Nicolaascadeautjes kopen voor 
haast elk bedrag en elke smaak, terwijl 
er ook typisch Afrikaanse verversingen 
gebruikt kunnen worden. 
Men kan er dus enkele gezellige uren 
beleven en mettertijd het missiewerk naar 
vermogen steunen, welke mogelijkheid 
ongetwijfeld velen zal doen besluiten 
deze markt met een bezoek te gaan ver
eren: 

CURSUSSEN AARDBEIEN
EN FRAMBOZENTEEL T. 

Door de R.K Tuinbóuwbond, afd Box
tel, zullen . bij voldoende deelname cür-

- -iussen worüe1i geo1-gaï1iseer<l in aard
beienteelt en/of frambozenteelt. 
Elke cursus zal bestaan uit 8 lessen van 
2 uur. 
Zij die aan deze cursussen wensen deel 
te nemen, kunnen zich direct (in ieder 
geval vóór 28 November a.s.!) aanmel
den op de onderstaande adressen: 
J. v. d. Sande, Tongeren 50 en G. Op
't Hoog, Bosscheweg 71.
Bij een eventuele aanmelding dient men·
te vermelden aan welke cursus men wenst
deel te nemen.
K.A.J.-ST. NICOLAASA VOND. 

Donderdag 1 December houden de Box
telse Kajotters in De Kajuit een St. Ni
colaas-avond, waarop alle leden - zon
der ook maar één uitzondering - ver-· 
wacht worden, want als de Kajotters de 
verjaardag van de Sint gaan vieren, be
looft dat een gezellige avond te worden, 
die door geen Katholieke Jonge Arbei
der uit Boxtel gemist mag worden. De 
b_ijeenkomst zal om precies 8 uur aan
vangen. 
BEKROOND. 
Op de 19 en.20 November te St. Oeden
rode gehouden konijnententoonstelling 
behaalde onze plaatsgenoot H. v. d. 
Broek met vier inzendingen het praedi
caat: 1 Z.G., 2 Z.G., 3 Z.G. en 1 G.G. 
(Allen met konijn grijs Vl. R.) 
MUZIEK-SUCCES. 
De heer A. Molenschot, directeur van 
Boxtel's Harmonie, behaalde met de 
harmonie uit Loon op Zand, op het te 
Haarlem gehouden muziekconcours van 
de Federatie voor harmonieën in de 
hoogste afdeling het hoogste aantal pun
ten, wat hem de eerste prijs en de wim
pel van de Federatie van Harmonieën 
opleverde. Een buitengewo.on succes, 
waarop ook Boxtel's Harmonie wel trots 
zal zijn. 
,, .... DE WINKELS ZIJN ZO 
PRACHTIG GEWORDEN .; .. " 

Wij waren getuigè van een gramofoon
plaat-opname voor een onzer jongens in 
Indonesië. Uit de gesproken brief der 
verloofde hoorden we, na de uiting van 
haar hoop op een spoedige repatriëring: 
,, ...... gij zult wel verbaasd staan bij het 
,,zien van de veranderingen in Boxtel, 
"er zijn zoveel huizen bijgebouwd en de 
,,winkels zijn zó prachtig geworden ... " 
Het meisje had gelijk. 
Werkelijk, er is veel veranderd in Boxtel. 
Vergissen we ons niet, dan zijn de laat
ste jaren zeker een twintigtal zaken in 
een of ander opzicht gemoderniseerd. 
Totale nieuwbouw en verbouwingen op 
alle punten van onze gemeente, waardoor 
het aspect van de winkelstand ver
hoogd is. 
Winkelinterieurs werden gemoderni
seerd, zo aantrekkelijk, dat men er bij 
een wandeling door onze straten onwil
lekeurig enige ogenblikken aandacht 
voor heeft. 
De moderne winkel is dan ook in opzet 
en arrangement der verkoopsartikelen 
als het ware een expositie in het klein. 
De architectuur weet wonderen te doen 
met de op zich eenvoudige materialen 
en "schept ruimte" in de begrensde win-

kelruimte. 
Het vernieuwde interieur van de sigaren
winkel van Bert van den Braak is er een 
sprekend voorbeeld van. Met een kwart
ronde toog, op zichzelf nog een etalage, 
is de ruimte voor het kopend publiek 
maximaal uitgenut. De afsluiting der 
etalages met glas-in-lood, waa1·in ge
brandschilderde reclamemedaillons mt 
het atelier van Pierre van Rossum, alhier, 
geven 'n fraai effect, wat bij avond door 
de in het plafond gemonteerde verlich
ting nog verhoogd wordt. 't Is een keu
rige winkel geworden. 

---*- --

De verandering van het pand van Boek
handel Tielen is omvangrijker. 
Dit is nu een van de winkelpanden, die, 
het voordeel der ruimte hebbend, in 
architectonisch 'opzicht het aspect van 
het straatbeeld verhogen. 
In eigentijdse stijl verbouwd lijkt toch 
enigszins het verband bewaard met het 
naastgelegen woonhuis, terwijl het ach
tergelegen fabrieksgebouw met seddak 
voor het gezicht van de straat af is weg
gebouwd. 
De winkelpui heeft in de combinatie van 
de vitrines met de kleine booglichtven
sters in glas-in-lood iets decoratiefs. 
Met het winkelinterieur is het juiste 
karakter getroffen: ,,de boekver�opers
winkel", die geheel ingericht is om de 
aandacht der kopers te concentreren. 
Het geheel heeft een cachet van echt 
Hollandse degelijkheid, waartoe de twee 
mooie geschulpte paneeldeuren in de 
winkelachterwand effectvol bijdragen. 
De Boekhandel Tielen mag trots zijn op 
deze winkel. 
,,GROETEN UIT HILVERSUM". 
Alle Boxtelse katholieke radioluisteraars 
hebben Woensdagavond cl� groeten uit 
Hilversum gekregen en...... als ze wis
ten wat voor ve!'draaid aardige lui het 
waren, die ze kwamen brengen, zouden 
ze hartgrondig het gebruikelijke "Doet 
ze maar terug" laten horen. Want dit is 
zeker: Ger de Roos en z'n orkest, de 
Drie Musketiers, Roland Wagter, Toby 
.Rix en Dick Harris hebben Woensdag 
een KR.O.-amusementsavond verzorgd, 
die in zijn genre werkelijk uniek ge-
noemd mag worden. .. 
Van het begin tot het einde ven:assend 
oribi!1eel en geladen met ,een ·vniiëkcnde 
spirit, was "Groeten uit Hilversum" een 
programma, dat stormenderhand de har
ten van alle bezoekers, die in de stamp
volle Ark tegenwoordig waren, wist te 
veroveren. Het uitbundige applaus, dat 
de "radio-huisgenoten" na elk nummer, 
maar speciaal aan het einde der uitvoe
ring, in ontvangst mochten nemen, be
wees dan ook hoezeer van het gebrach-
te werd genoten. .-
Onder de pauze sprak de heer Herman 
van de KR.O. over het omroepbestel on
der de huidige omstandigheden, waarbij 
hij de bezoekers wees op 't grote gevaar 
van een nationale radio-omroep_ Hij 
spoorde hen aan zich achter de Katho
lieke Radio Omroep te scharen door zich 
te abonneren op de Radiogids en zo
doende een tegenwicht te vormen voor 
de dreiging van de ophçffing der katho
lieke radio-omroepvereniging. Aan het 
einde van deze buitengewoon geslaagde 
avond werd nog gecollecteerd voor de 
Nederlandse Caritas-Missie. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 15 tot en met 21 November 1949. 

GEBOREN: Johanna M. A. dochter van 
]. A. W. A. Prince en J. M. A. C. Naber 
- Henricus J. M. I. zoon van W. Fr.
van Dongen en W. Fr. Meijs - Anna
M. dochter van Th. A. van Oirschot eq
A. A. M. van Rulo.
ONDERTROUWD: Adriaan Smit en 
Frederica G. van de Laak - Petrus H. 
van Hal en Johanna M. A. Jurriëns. 
GEHUWD: Petrus W. van den Brand 
en Anna M. Wouters - Johannes C. 
Rosinga en Antonia Schalks - Johan
nes C. van den Biggelaar en Jacoba J. 
Kersten. 

LIEMPDE 
ST. NICOLAAS KOMT 
NAAR LIEMPDE. 
Ook aan Liempde zal St. Nicolaas Zon
dag 27 Februari zijn traditioneel bezoek 
brengen. Hij zal op zijn rijtoer worden 
vergezeld door de fanfare "Concordia" 
en de ruitervereniging "Prinses Irene". 

Nabij het gemeentehuis zal de officiële 
ontvangst plaats hebben. 

,,ZIEDE ZE VLIEGE ... ! ?"

Noach's ark is gebleken onvindbaar te 
zijn. Boxtels "Ark" kunt u iedere avond 
om 7.30 uur vinden in de Prins Bern
hardstraat op 30 November, en 1 en 2 
December. 

1�.� .. 
* Dit jaar zullen voor het eerst alle
buitenwijken bezocht worden door de
collectanten voor het Boxtelse Zwakke 1 

Kind, wat ons reden geeft te verwach
ten, dat al degenen, die tot nog toe nooit
hoefden te betalen, dit jaar de schade
dubbel en dik in zullen halen. Wat nog
niet zo'n onredelijke verwachting is,
vindt U wel, vrienden? * En Boxtelaren
uit de nieuwe wijken, denk er a.s. Zon
dag aan: Alles tip-top, als Sint Boxtel's
snelle vooruitgang in ogenschouw gaat

. nemen. Tja natuurlijk, dat alle huizen
modellen de Heilige niet zullen kunnen
hè koren is jullie schul..! niet. \X' ees rna.ir
gerust, d.iar gaan andere heren voor de 
zak in ...... De zwarte knechten van de 
Goede Man zullen die varkentjes wel 
'ns wassen. * Varkentjes worden tegen
woordig anders centraal gewassen en 
daar is dan opvallend veel geschreeuw 
bij. Niet van de varkentjes, hoor, 
want die worden pijnloos naar de eeuwi
ge zwijnenvelden geholpen, maar van de 
eigenaars, die soms nogal van mening 
schijnen te verschillen, doch op 'n zeker 
moment, toch tonen, dat het ook hier 
"veel geschreeuw' en weinig wol" is. De 
varkentjes worden tenminste nogal trouw 
ter centrale slachtbank geleid, W,!nt .... .. 
de guldentjes lonken...... en straks ..... . 
och wie dan leeft, die dan zorgt. Of 
toch niet? )1.. Het gebeurt nog wel eens, 
dat kleine kinderen uitgestuurd worden 
om loten te plaatsen, toegangskaarten 
voor een of andere uitvoering te verko
pen, almanakken, kalenders of tijdschrif
ten aan de man te brengen. Men dient 
echter wel te beseffen, dat een en ander 

,,Boxtels K wartierke'' 
De voorlichting! 
Denk niet, dat dit een hobbie van me 
is. Helemaal niet. Integendeel! Want 
eerlijk gezegd, is het mij nog ·steeds een 
groot raadsel, hoe het toch kan bestaan 
dat onze boekenmarkt nog gestaag blijft 
aangroeien met allerhande boeken en 
boekjes over Voorlichting en wat-dies
meer-zij_ 1 
Is dat probleem dan zó ingewikkeld? 
Ik meen almaar: het is helemaal géén 
probleem! 
Dat een jonge me�s groter wordt, dat 
is, dunkt me, toch een heel gewoon na
tuurlijk verschijnsel. Ben ik goed inge
licht, dan gebeurt dat sedert Adam en 
Eva met alle jonge m·ensen.· 
En dat die jonge mens dan dingen ont
dekt die tot op dat ogenblik voor hem 
onbekend waren? Maar dat is toch geen 
probléém ! Dat is het leven!!! 
En als u nu heel even rustig wilt na
denken, dan zult u toch ook tot de 
erkenning moeten komen dat het ge
woonweg onbegrijpelijk is, dat men te
genwoordig zoveel tamtam maakt rond 
die voorlichting. Want heus, het is heel
wat eenvoudiger dan men graag voor
geeft. 
Maar ook hier weer ...... alles hangt af 
van het gezin. Van DE SFEER IN HET 
GEZIN. 
Natuurlijk, Vader en Moeder zullen 
hun ogen de kost geven en hun oren 
wijd open zetten om "op het juiste mo
ment eens "rustig te praten". Zodat hun 
grotere kinderen weten waar-op en 
waar-an. Waar ze aan toe zijn, en waar 
ze zich aan te houden hebben. 
Maar toch is dat "praten" ook weer niet 
álles. Bij lange na niet! Het is maar een 
onderdeel van de voorlichting. Een heel 
klein onderdeel"tje" zelfs. Want nog 
véél belangrijker dan alle gepraat van 
Vader en Moeder is DE SFEER IN HET 
GEZIN. Heeft er bij u in het gezin al
tijd een open en zuivere sfeer gehangen 

vanaf dat het kind nog maar heel klein 
w.is, dan zal dat kind toch straks (als 
het alles! weet) in de zuivere sfeer van 
uw gezin gewóón-verder leven? 
Bewijs u mij eens even "waarom niét"? 
Men zegt: Vader en Moeder moeten hun 
opgroeiende kinderen verwijderd houden 
van prikkel-lectuur, van film, van dans 
en van gevaarlijke omgang, Inderdaad! 
Maar is dat dan zo'n heksentoer? 
Veronderstel dat er nog nooit of te nim
mer een verkeerd boek bij U in huis 
kwam. Dat vader en moeder zélf altijd 
mooie en gave boeken lezen. Dat zij 
altijd een open en waakzaam oog heb
ben gehad voor de lectuur van hun kin
deren, (welke boeken zij leenden van 
vriendjes en vriendinnetjes. Welke boe
ken zij meebrachten uit de bibliotheek). 
Veronderstel dat Vader en Moeder door 
hun waakzaamheid en door hun leiding 
in de loop der jaren in hun kinderen 
hebben aangekweekt de liefde voor "het 
goede boek". 
Moet je dan nu ineens je hart vasthou
den, omdat je kinderen groter geworden 
zijn? Bang zijn, dat ze nu ineens rijp-en-· 
groen gaan lezen? 
Precies hetzelfde voor de film! 
Precies hetzelfde voor het dansen! 
Toen die kinderen van u nog zo klein 
waren, dat ze amper wisten wat dan
sen is. Toen ze zich nog nauwelijks een 
voorstelling konden maken van "film". 
Toen hebben uw kinderen' zich al lang
zamerhand (en onbewust) een levens
houding aangenomen tegenover film en 
dans. Door het vóórbeeld dat ze kregen 
van Vader en Moeder. 
Waren Vader en Moeder toen biosco
pium-schuivers en dansgekken? Jaaa, 
dan ...... géén wonder! 
Want: zo de ouden zongen, piepen de 
jongen! 
Maar hebt u in de loop der jaren, door 
het voorbeeld van uw leven, uw kinde-
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OMGEVING 

• Missie-Thuisfront

Uit dankbaarheid voor een op voor
spraak van de H. Maagd Maria en de
H. Clemens verkregen gunst: f 1,55 voor
de Missie van de Witte Paters.

niet zonder gevaar is, want behalve dat 
het niet de eerste keer zou zijn als de 
kinderen op een handige wijze van het 
geld beroofd zouden worden, is het 
evenmin denkbeeldig, dat de kinderen 
zelf voor de nodige uitwassen zorg zul
len dragen. Ook daarvan zijn ons tref
fende staaltjes bekend. Dus...... *
,,Katholiek Thuisfront" uit onze plaats, 
stelde vorige week ook de familieleden 
van de Boxtelse missionarissen in de ge
legenheid een gramofoonplaat op te laten 
nemen. D.:it deze gesproken-brieven
geste van Katholiek Thuisfront ten zeer
ste gewaardeerd is geworden, valt te be
grijpen. Is dat geen aanwijzing, dat Ka
tholiek Thuisfront voor onze jongens in 
Indonesië mettertijd best overgeschakeld 
zal kunnen worden op een hecht Missie
Thuisfront. * Er zijn ondertussen nog 
altijd mensen, die niet weten, waar ze 
hun goede geld kwijt kunnen voor het 
Missie-Thuisfront. Wel, dat is doodeen
voudig: Men kan dat bezorgen op de 
verschillende missiehuizen in Boxtel of 
desnoods op Molenstraat 19, waar men 
dan wel voor verder transport zal zor
gen. Wilt U het vermeld zien in Bra
bant's Centrum, dan gelieve U dit even 
aan ons door te geven, mondeling of 
schriftelijk. * Waar dat geld vandaan 
moet komen? Nóg eenvoudiger. Van
feestavonden, uit de pot van het kaart
spel, of zoals .we dat in een gezin zagen, 
van de opbrengst der vodden, die op 
geregelde tijd verkocht werden. U ziet: 
er zijn vele mogelijkheden om geld te 
vergaren, d.it in Uw huishouden toch 
geen zoden aan de dijk zet, en dat bij 
onze missiehuizen bij de "vele kleintjes" 
gedaan kan worden, opdat er spoedig 
"een groot" uit resulteert. * De 
studenten van Missiehuis St. Theresia 
maten de leerlingen van de R.K. Schil
dersschool St. Lucas in: de l.i. Maandag 
gespeelde voetbalwedstrijd een vlekke
loos schildersjasje aan van 12-1. Knap
werk, h1:'7en 1 * Dezer dagen werd een
oude rover aan de haak geslagen. Naar 
schatting heeft hij ongeveer 15 jaar zijn 
omgeving geterroriseerd. Het aantal 
slachtoffers is niet te gissen. Driek van . 
Nunen wist de knaap te verschalken. 
Dat het een veelvraat was, is te begrij
pen, want een snoek van 17 pond heeft 
de visstand van het Leissendven onge
twijfeld op peil gehouden, zeer ten on
gerieve van de vele hengela.irs. *
Verzuchting van de week: Als het Zon
dag maar goed weer is anders zal de 
Sint zijn bezoek nog een week uit moe
ten stellen. 

UIT NIJNSEL 
HET VOLGENDE SEINSEL: 
Alles staat hier op zijn kop. 
Geen wonder! Want het is alles "Ziede 
ze vliege .... ! 7" wat de klok slaat. U

• ziet ze vliege op 30 November en 1 en
Z December in "De Ark".

ren bijgebracht, dat over het algemeen
de film niet veel soeps is. (Maar dat je
natuurlijk gerust eens naar een "mooie,
goede" film kunt gaan). Hebt u uw kin
deren in de loop der jaren vóór ge
lééfd, dat dat d.instenten-gedoe niet veel
zaaks is. (Maar dat je natuurlijk gerust
eens bij een familiefeestje en dergelijke
een walsje mag draaien). Wel, maakt u
zich dan geen overdreven zorg. Want
bij u in het gezin heeft zich dat kinder
lichaam ontwikkeld.
Maar vooral ook: de opvatting over de
dingen van het leven, de levenshouding
van het kind is dezelfde geworden als
de levenshouding van Vader en Moeder.
Want: zoals de ouden zongen, piepen
de jongen.
Nee, praat me niet van het "probleem"
van de voorlichting.
Het is geen probleem. Het is het leven!
En dat kinderleven begint ...... de eerste
dag. Wat U vanaf die eerste dag in dat
kinderleven brengt (droppelsgewijze en
beetje voor beetje), dat bepaalt straks
de houding van het kind tegenover het
leven.
Knijp ik dan moedwillig m'n ogen stijf
dicht voor de verleiding waaraan onze
kinderen bloot staan?
Helemaal niet. Die verleiding is er,
helaas!
Geloof ik dan niet in de helse macht van
het kwaad?
Ja!
MAAR NOG MEER GELOOF IK IN
DE ZEGENENDE MACHT VAN HET
GOEDE GEZIN!
In de Macht van een Vader en Moeder
die door hun. eigen Zielenadel in hun
gezin een sfeer weten te scheppen van
reine levensblijheid en van eerlijk Gods
vertrouwen.
Daar léven de kinderen. Ze leven er
goed en ze leven er graag. Want thuis
bij Vader en Moeder, daar schijnt de
zon zÓ heerlijk warm! En de lucht is er
zo zuiver en zo goed ...... ! 

P. Venantius Verweerde AA.
Missiehuis St. Theresia.

• 



Hoe de Sint aan zijn knechten is gekomen 
WAT WIJ JULLIE NU GAAN

vertellen is al heel lang geleden 
gebeurd. Zo lang. geleden, dat je 

vader en je moeder, je grootvader en je 
grootmoeder het niet eeris meer zullen 
weten. 
Wie het wel weet? 
Kun je dat niet raden? 
Ja natuurlijk, de Sint! Die heeft het ons 
ook verteld, zodat wij het mooie verhaal 
in de krant konden zetten en alle vriend
jes en vriendinnetjes van Sinterklaas het 
zouden kunnen Je.zen. 

Eens, heel lang geleden, toen er nog niet 
zoveel kinderen waren als nu, moest 
Sinterklaas nog alles helemaal alleen 
doen. Toen was er nog geen Zwarte· 
Piet, geen Sjaaksjoer en geen Trappe
doeli. Alleen de mooie schimmel stond 
de Sint toen al trouw terzijde. Maar dat 
was toen ook nog een vurig beestje, dat 
alles wel tien keer vlugger deed dan nu. 
En de Sint was toen ook 'niet zçi'n grijs
aard als Hij nu is, zodat alle kindertjes 
op 5 December toch nog bezoek kregen 
van de Heilige Man. 
Maar er kwamen hoe langer hoe meer 
kinderen, die om geschenkjes vroegen. 
En de schimmel, ocharm, kreeg het toen 
veel te druk, terwijl ook Sinterklaas al 
moeite had alle kindertjes in één ·nacht 
te bezoeken. Het was al een paar keer 
gebeurd, dat een klompje van eeil kind
je was blijven staan en Hij had het 
speelgoed ook al eens verwisseld. Neen, 
dat kon zo niet meer langer. Er moest 
hulp komen. De Goede Man zou iemand 
moeten zoeken, die hem bij zijn mooie 
maar lastige werk wilde helpen, 
Ja, dat kon de Goede Man wel denken, 
maar zou er wel iemand zijn, die dat 
moeilijke werk aandurfde? Denk eens na 
kinderen: In het holst van de nacht zou 
die knecht langs de regenpijpen op het 
dak moeten kruipen, de schoorsteen in 
moeten glijden, moeten gaan zien of alle 
kindertjes al wel goed sliepen, de klomp
jes leeg moeten maken en het speelgoed 
er voor in de plaats moeten leggen en 
dan nog van het ene dak op het andere 
dak moeten springen. En wat waren dat 
voor daken? Lage daken, hoge daken; 
pannen daken, rieten daken, steile da
ken, platte daken. En die schoorstenen 
waren soms zo eng, oh zo eng ...... 
.,- De Sint wist geen hemelse raad! 
Dit jaar zou Hij het misschien nog wel 
alleen klaar kunnen spelen. Maar vol
gend jaar zou hij toch heus een helper 
moeten hebben. En een hele goeie ook! 

H ET WAS AL 5 DECEMBER 
en nog had de Bisschop niemand 
gevonden, die Hem wilde bijstaan 

op 't heerlijk avondje. 
Afijn hij zou op zijn reis maar eens goed 
rondkijken en vragen. Wie weet? 
Toen de zon onder gegaan was, steeg 
de Sint op zijn goeie, oude schimmel en, 
hoplá, pijlsnel ging het naar Amerika. 
Maar daar leefden toen alleen nog maar 
menseneters. Hij zou er dus zeker geen 
knecht vinden. Daar waren ook maar 
heel weinig brave kinderen, zodat hij zijn 
schimmel al gauw de sporen kon geven 
om naar Afrika te reizen. Hoog op zijn 
ros gezeten, vloog Sint Nicolaas door 
de lucht. Beneden hem . was niets als 
water, alsmaar water. Alleen daar heel in 
de verte zag· hij een klein stipje opdui
ken. Dat stipje werd hoe langer hoe 
groter. Dat moest' Afrika, het land van 
de nikkertjes zijn_ Ja hoor, toen de maan 

Ee� verhaal voor alle vriend
jes en vriendinnetjes van de

Sint, 

van achter een wolk tevoorschijn kwam, 
zag hij het duidelijk. Nergens brandde 
licht, of ja toch, daar bij dat grote 
marktplein zag hij een zwak schijnsel uit 
een venster komen. ,,Daar eerst maar 
opaf", zei de Heilige tot zijn paard, dat 
heel stilletjes op het marktplein neer
daalde en zoetjes naar het huis met het 
licht trippelde. 
Neen maar, daar moest de Sint toch 
werkelijk van schrikken. • Daar binnen 
zag hij, schrik niet kinderen - daar zag 
hij een klein nikkertje op de grond lig
gen, terwijl een blanke man een regen 
van stokslagen liet neerkomen op de rug 
van het zwartje. Hoe gemeen! De Goede 
Sint kon dat niet verdragen. Hij zou die 
kerel wel eens mores leren. In een wip 
was de Heilige Bisschop binnen. Hij 
rukte het rietje uit de handen van de 
boze man, die sidderend op zijn knieën 
zakte en om genade smeekte, toen hij 
de toornige St. Nicolaas herkende. 
St. Nicolaas maakte echter eerst de tou-

, wen los, waarmee het negertje vastge
bonden was. ,,Ik slaaf, lieve man", zei 
het kereltje tegen zijn weldoener "ik 
slaaf en elke dag dertig stokslagen krijg 
als boos man mij niet heeft verkopen 
kunnen". 
.De Sint stelde het bevende zwartje ge
rust, vroeg toen bars aan de slavendrij-

Leger zonder ideaal 
.. LAAT NU DE T.N.I. HET MAAR OPKNAPPEN". 

LINGGADJATI, 30 Oct. 1949 - De luxueuse villa van Soetan Sjahrir
te Linggadjati, waarin enkele jaren geleden zulke gewichtige zaken be
sproken werden, is nu ingericht als rustoord voor militairen van de Ko
ninklijke Landmacht. Over politiek wordt er nu niet meer gesproken. 
"Vertel me maar wanneer we naar huis gaan, dat interesseert ons alleen 
maar", zegt een Mokummer. 
Inderdaad dit is de allesbeheersende vraag van onze soldaten in Indonesië, 
en zolang deze vraag niet is beantwoord, achten zij het belangrijker om 
een partijtje ping-pong te spelen of een kruiswoordpuzzle op te lossen.

Kom hier b.v. in Linggadjati. Drie jaar 
geleden kwam hier een overeenkomst 
tot stand waarvan optimisten de beste 
verwachtingen koesterden. Sedertdien 
zijn er telkens weer nieuwe overeenkom
sten gevolgd, maar steeds bleken de on
derhandelingen vruchteloos te zijn ge
weest omdat het accoord op meer dan 
ergerlijke wijze werd geschonden. Bijna 
drie maanden geleden kwam de Cease
fire-overeenkomst tot stand. Het vuren 
zou gestaakt worden en velen waren 
weer optimistisch. Maar wat gebeurt er? 
Een paar weken geleden nog werden 
hier op een Zondagavond in de omge
ving van Linggadjati, twee Nederlandse 
militaire wagens aangehouden door T. 
N.1.-soldaten. De inzittenden werden
ontvoerd en vijf van hen zijn op een 
beestachtige wijze vermoord. Onmiddel
lijk uitgerukte patrouilles van de stoot
troepers die in Linggadjati zijn geleQ'erd 
konden 'de andere ontvoerden nog juist 
voor een vreselijke einde bewaren. En 
deze misdaad werd gepleegd door mili
tairen van de officiële republikeinse 
strijdmacht, de T.N.I. waarmee ons leger 
moet samenwerken. 
De zaak is onderzocht en juist vandaag 
werd in Linggadjati medegedeeld dat de 
divisie-commandant van de T.N.I. in 
West-Java maatregelen zal treffen tegen 
hen, die dit misdrijf gepleegd hebben. 
En daarmee moeten wij dan maar ge
noegen nemen, 
Maar het zal lang duren voor de stoot
troepen van Linggadjati "hartelijk gaan 
samenwerken in de sfeer van vertrou
wen", zoals men dat zo gaarne zou zien 
gebeuren. ,,Wij hebben er schoon genoeg 
van. De T.N.I. is nooit te vertrouwen", 
zei een soldaat uit Brabant tegen ons 
met een verbitterde trek om z'n mond. 
En gij zult weinig soldaten van de Ko
ninklijke Landmacht in Indonesië tegen
komen, die er niet precies zo over 
denken. 

DRIE KRUISJES OP EEN BOOM. 
In Linggadjati staat het hotel, waar eens 
met handtekeningen van Nederlanders 
en Republikeinen een a,ccoord bezegeld 
werd, doch nimmer zal deze plaats his
torische vermaardheid verwerven, daar
voor is de herinnering te pijnlijk. Maar 
we rijden een kwartier verder en daar 
staat · aan een landweggetje een oude 
waringin-boom, waarin drie kruisjes zijn 
gekerfd. Drie Nederlandse soldaten wer
den pier op laaghartige wijze vermoord. 
We ontbloten ons hoofd en peinzen over 
de betekenis van deze plaats Linggad
jati, het hotel en de kruisjes op de boom. 
Te zamen vormen zij een aanklacht 
tegen hen, die vertrouwen van ons vroe
gen en trouweloosheid hebben terugge
geven. 
Daarom zal het een zeer moeilijke, zo 
niet hopeloze taak zijn, die nu van onze 
soldaten wordt gevraagd, samen te wer
ken met de T.N.I. Een leger kan vech
ten en kan zegevieren, zolang het een 
ideaal heeft, waarvoor het waard is te 
strijden. En dat mist de Nederlandse 
soldaat in Indonesië, en men kan fraaie 
zinnen formuleren over de schone taak 

van orde en rust te brengen in dit land, 
de soldaat die dagelijks met de bittere 
werkelijkheid in aanraking komt, doorziet 
de valse schijn van deze redevoeringen. 
Er woelen in Indonesië nog tal van on-' 
dergrondse strijdgroepen en de Daroel 
Islam met zijn Tentara Islam Indonesia 
(lslamietisch Indonesisch leger) is dag 
aan dag .in hevig gevecht met de T.N.1. 
Van de Nederlandse soldaat wordt ge
vraagd steun te verlenen aan de T.N.I., 
maar is het een wonder, dat een koroo
raal, die ergens uit de Achterhoek kwam, 
en bij de stoottroepen in Linggadjati is 
gelegerd, tegen ons zei: ,,Laat de T.N.I. 
het zelf maar opknappen" .. En wij vragen 
ons af of er dan ooit iets van terecht 
zal komen, want West-Java gaat gebukt 
onder de terreur van de Daroel Islam. 
En de regering van Pasoendan, die reeds 
thans gedeeltelijk en straks .volledig
souverein het gezag moet uitoefenen 
over dit land, staat onmachtig. 
Juist dezer dagen kwam er een rege
ringsverklaring, waarin de mogelijkheid 
onder ogen werd gezien om de staat 
maar op te heffen. Deze regering weet 
blijkbaar niet wat zij wil, men is het 
zelfs in • het kabinet niet eens over het 
bestaansrecht van de staat. Minister 
Gerke, de enige Nederlandse minister 
in het Pasoendan-kabinet, heeft gezegd: 
,.Een staat, die wil leven, zal leven". 
Maar waar gaat het heen als men ri.iet 
weet wat men wil? 
Aan zulk een regering nu moet straks 
een leger zijn gezag ontlenen. En daar
aan moet het Nederlandse leger steun 
verlenen. 
,,Wij hebben er schoon genoeg van", 
zegt de Nederlandse soldaat. 

Ingezonden stukken 
(Buiten verantw. der Redactie). 

OVER RODDELEN GESPROKEN. 
Dikwijls horen en lezen wij over de 
minderwaardiqheid van het lasteren, het 
zg. roddelen. 
Het gemene hiervan is, dat degene die 
er mee begint moeilijk of niet te vinden 
is, terwijl de betrokkene er de schade 

• en schande van ondervindt. Toch weer
houdt dit sommige lieden niet er mee
door te gaan, dit ondervond ondergete
kende ook, Van mij wordt n.l. verteld
dat ik mijn spoorweg-abonnement ver
valst zou hebben en dien tengevolge een
verbaal opgelopen. Nu kan ik op mijn
erewoord verzekeren, dat hiervan niets, 
maar dan ook totaal niets waar is, Ik .
daag eenieder, die meegedaan heeft aan
deze' praatjes, uit, met bewijzen te ko
men; zo hij dit niet kan, verzoek ik
hem beleefd, doch dringend goed te ma
ken wat hij door zijn geroddel bedorven
heeft. 
Mijn spoorweg-abonnement is te allen
tijde voor eenieder te zien, tevens kan
hij inlichtingen bekomen op 't station
te Boxtel. 
Dit verweer wil ik eindigen met een der
hefboom-acties der laatste maanden.
,,Roddelen is volkskanker''..

Ant. v. Esch, Kerkeind 29, Gemonde 

ver: ,,Hoeveel kost deze negerjongen?" 
"Vijf goudstukken", zei de boze man 
begerig, toen hij bemerkte, dat er toch 
nog wat te verdienen was. Sinterklaas 
gaf de vijf goudstukken, maar zei: ,,Dit 
geld zal je geen geluk brengen, onthoud 
dat goed!" 
Toen wilde Hij met het negertje weg
gaan, doch het nikkertje vroeg smekend: 
Wil goed man ook vriendjes meenemen? 
Zij ook gevangen in kooien." Meteen 
liep hij al naar een klein deurtje, dat de 
Sint openmaakte. En jawel, daar zateri 
nog twee negerjongetjes in grote ijzeren 
kooien, met alleen wat droog brood en 
water bij zich. 
De slavendrijver moest de kooien openen 
en ook de andere twee knapen vrij laten. 
Daarna spoedde de Sint zich met zijn 
beschermelingen naar buiten, waar de 
schimmel nog steeds stond te wachten. 
Die goeie schimmel! Hij zou een dub
bele last te drager) krijgen die nacht, 
want ook de zwartjes vierden de verja
ringsnacht van de grote kindervriend. 
Zij vonden het maar wat fijn mee op 
reis te mogen. Vooral als ze door de 
lucht zweefden, waren ze in hun schik 
En wat een goede man was dat tod1. Alle 
kinderen gaf hij wat: Poppen, voetbal
len, mecanodozen, suikergoed, choco-

. ladeletters en mooie kleertjes. En overal 
hoorden ze kindertjes zingen: 

Sinterklaasje, dank je wel 
Trek maar dikwijls aan dé bel! 

T
OEN ZE DE VOLGENDE MOR
gen in Spanje aankwamen gingen
ze eerst allemaal heerlijk slapen 

en toen ......... , wat de goede man hen 
toen vertelde was te mooi om waar te 
zijn. Als ze nu gauw wat groter wilden 
worden, zouden ze voortaan altijd mee 
op reis mogen. ,,Want", zei de vriende
lijke man "jullie zullen wel erg vlug en 
rap zijn, als je altijd in de grote bossen 
van Afrika geleefd en gespeeld hebt". 
,,Nou en of", riepen Zwarte Piet, Trap
pedoeli en Sjaaksjoer tegelijk. 
En uit dankbaarheid zongen ze toen het 
liedje, dat ze op- hun eerste reis van de 
kindertjes in Nederland gehoord hadden: 

"Sinterklaasje, dank je wel 
Trek maar dikwijls aan de bel!" 

En zo kreeg St. Nicolaas zijn knechten. 
Dat het goede helpers zijn, weten jullie 
natuurlijk allemaal. 
Als je dit jaar weer wat krijgt van de 
Sint, moet je ook maar eens aan zijn 
drie helpers denken, want ook deze nik
kers houden heel veel van de brave 
kinderen. 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 

Uno Animo - O.D.C. 0 - 2 
O.D.C. 2 - Boxtel 2 1 - 4
Boxtel 4- O.D.C. 4 3 - 4 

Zaterdag kregen we de wedstrijd .van de 
reserves van ODC en Boxtel; welke wed
strijd uiteindelijk in een geflatteerde 
overwinning eindigde voor de Boxtel
jongens. Beide ploegen waren volkomen 
aan elkaar gewaaod en tot diep in de 
tweede helft bleef het een open vraag 
wie de overwinning zou behalen. Toen 
Boxtel het tweede doelpunt scoorde, was 
de wedstrijd eigenlijk beslist, en niemand 
dacht op dat moment, dat het nog een 
4-1 overwinning zou worden. De twee
laatste doelpunten waren dan ook zui
ver het gevolg van een alles op de aan
val zetten van ODC. Het was een in de
beste verstandhouding gespeelde wed
strijd,

ODC 1 toog Zondag met een sterk ge
wijzigde opstelling naar Loon op Zand, 
waarvan zij met een verdiende 2-0 
overwinning terugkeerde. Uno Animo 
bleek helemaal geen gewillig slachtoffer 
en het duurde ruim een uur eer ODC 
kans zag een gat in de Loonse doel te 
schieten, wat niet zonder fortuin voor die 
tijd maagdelijk was gebleven. Wij zouden 
echter aan de Uni Animo lui te kort 
doen, wanneer wij niet zouden vermel
den, dat ook de ODC defensie op meer 
dan volle toeren had moeten draaien 
om de stand in evenwicht te houden. 
Vooral hun corners schiepen de groot
ste verwarring, Het was dan ·ook een 
hele opluchting toen de als steeds ac
tieve Schalks kans zag het net te vinden. 
Invaller J, Voets stelde op het laatst 
met een beheerst doelpunt voor ODC de 
zege veilig. Het was een door Scheids
rechter Verburg prima geleide en door 
beide ploegen in de beste verstandhou
ding gespeelde wedstrijd, 
Het vierde elftal klopte de dito's van 
Boxtel met de oneven goal. Hier zou een 
gelijkspel de verhouding beter hebben 
weergegeven , 
Voor a.s. Zondag is het programma: 

ODC-Baardwijk 
ODC 2-Haarsteeg 2 12 uur 
(Toon Schröder-Wisselbeker) 
Schijndel 4-ODC 3. 

Voor het eerste elftal wel een zeer be
langrijke wedstrijd, want Baardwijk kan 
men gerust tot een der grootste fa vo
rieten voor het kampioenschap rekenen. 
Zaterdag half 3 : ODC 8-Wilhelmina 
10; half 4: ODC 9-ODC 10; ODC 
11-Wilhelmina 17 (Robben); Zondag
1 uur: ODC 7-Emphine 3,
R.K.S.V. ,iBOXTEL" 
Voor de rust speelde "Boxtel" een voor
treffelijke partij voetbal, waar Haarsteeg 
doorgaans niet aan kon tippen. Helaas, 
de afwerking faalde: de schoten vlogen 
over of naast het doel van de keeper 
der gasten, die zich duchtig weerde en 
menig applausje in ontvangst mocht ne
men, al scheen het zo nu en dan wel 
eens opgelegd pandoer te zijn tussen hem 
en Vrouwe Fortuna, die "Boxtel" deze 
middag nog met geen blik verwaardigde. 
Onderwijl "Boxtel" met een secuur 
maatgevoel meesterlijke aanvallen op
bouwde en daarin álle spelers uit álle 
linies betrok, zette Haarsteeg onver
wacht twee frisse vleugelaanvallen op, 
waarmee de wat nonchalant spelende 
rbodwitte achterhoede even zoveel maal 
achtereen overtroefd werd 0-2. 
Vertrouwend op eigen kracht bleef de 
thuisclub zelfverzekerd verder spelen, 
maar al legde men de tegenstanders het 
vuur aan de schenen. de geflatteerde 
2-0 voorsprong bleef voor de bezoe
kers tot de rust behouden. Maar ook na
de rust slaagden de gastheren, die toen
plotseling abnormaal slecht gingen spe
len, er vooreerst niet in de Haarsteeg
defensie te doorbreken. Weliswaar scoor
de· Dekkers eenmaal op fraaie wijze,
doch scheidrechter Sanders had een twij
felachtig buitenspelgeval geconstateerd, 
zodat ook deze kans om de achterstand
in te lopen, aan de zonder verband en
krampachtig spelende "Boxtel"-lui zon
der resultaat voorbij ging.
Nadat Haarsteeg een grove dekkings
fout in de verdedigingslinies van "Box
tel" zonder pardon afgestraft had, moest
de uitermate sportief gespeelde wed
strijd onderbreken· worden voor een on
fortuinlijke botsing tussen doelman Ley
ten en een der blauw-witte voorwaartsen.
Leyten was daarbij zo ernstig aan het
hoofd geblesseerd geraakt, dat medische
behandeling noodzakelijk bleek, terwijl
ook de Haarsteegse speler "groggy"

ging en onder doktershanden gesteld 
moest worden, alvorens (met een lichte 
of zware) hersenschudding naar Haar- . 

� steeg terug te kunnen keren. 
Er was toen nog ongeveer tien minuten 
te spelen, in welke periode "Boxtel" met 
.een penalty weliswaar de eer nog wist 
te redden, doch er niet meer in slaagde 
een gelijkspel te forceren. 
Luttele seconden voor het einde schoot 
de linksbuiten van Haarsteeg een vierde 
bres in het rood-witte bastion, dat na 
de algehele capitulatie een deuk ver
toonde, die bij komende gevechten iq 
een onherstelbare barst kan veranderen 
maar ...... ook tijdig hersteld kan worden. 
"Boxtel" 3 ging ook op de ingeslagen 
weg voort en won van Avesteyn 2 met 
korfbalcijfers 8-4. ' , .
"Boxtel" 4 moest thuis het loodje. leggen 
tegen ,ODC 4, dat een 4---,3 overwin
ning in de .wacht sleepte. 
De A-junioren tenslotte, wonnen (8-0) 
en de B-junioren verloren (1-0) van de 
bezoekende BVV-ers. A. gaat zodoende 
nog steeds fier en ongeslagen aan de 
kop. 
A.s. Zondag:
Voor "Boxtel" 1 staat er Zondag een
uiterst belangrijke wedstrijd. op het pro
gramma: Best Vooruit-Boxtel. Voor
beide ploegen betekent een overwinning
voorlopige veiligheid, terwijl een neder
laag daarentegen weer direct gevaar op
kan leveren.
Het tweede speelt voor de beker thuis
tegen Avanti 2, dat in de competitie een
klas lager speelt, dus overtuigend ver
slagen moet kunnen worden.
,,Boxtel" 3 krijgt Avesteyn 2 op tegen
bezoek, dat wel pogen zal zich te re
vancheren voor de Zondag geleden ne
derlaag,
RHODE - D.V.G. 5 - 1. 
Voor de rust had Rhode reeds een (ge 
flatteerde 3--û voorsprong weten te for
ceren, terwijl DVG in de eerste minuten 
reeds een schitterend doelpunt wegens 
buitenspel ( ?) afgekeurd zag worden. Na 
de rust verkleinde het hardwerkende 
DVG de achterstand ,doch had geen 
geluk meer bij verdere aanvallen, terwijl 
Rhode met twee uitvallen prompt twee 
maal het n°et vond. De eindstand gaf de 
verhouding dan ook niet zuiver weer. 
De overige uitslagen: DVG 2-VOW 
( scheidsrechter n. o.) Zwaluw Jun.
DVG A 1-2. DVG B-E.ssc:he Boys 
0--3. 
A.s. Zondag: DVG 1-Sparta (Beek en
Donk).
HOCKEY-NIEUWS 
De wedstrijd van het eerste heren-elftal
kon wegens ziekte van verschillende spe
lers der tegenpartij niet doorgaan. MEP 
2 zette zijn overwinningenreeks voort en 
won in Oss met 1--0. Meer had men 
ook niet verdiend· en MEP mag tenslotte 
blij zijn dat de 1--û stand, die met de 
rust reeds bereikt was, tot het einde ge
handhaafd bleef. 
De da.mes verloren ook nu weer hun 
wedstrijd en wel tegen Rapidity, of
schoon in het begin het er niet op leek, 
dat Rapidity met een 4--û overwinning 
huiswaarts zou keren. 
A.s. Zondag spelen de dames tegen
Mop. Hiervan is thuis reeds gewonnen, 
dus er is een overwinning mogelijk.
Ook de heren 1 spelen tegen Mop uit
Den Bosch, maar deze mogen het niet te
gemakkelijk opnemen.
Het tweede speelt thuis en we rekenen
op een zege. Evenwel, nog geen hoera
geroepen voor de wedstrijd ten einde is.
Aanvang half drie tegen Hopbel 2.
Het derde heren-elftal speelt om 1 uur
tegen Den Bosch 3. We zullen afwach
ten wat de jongeren er deze keer van
weten te maken.

Met grote vreugde geven wij 
kennis van de geboorte van 
ons zoontje 

Naaiwerk thuis gevraagd, 
liefst stikwerk van fabriek. 
Adres bevragen Molenstr. 19. 

Te koop zware driftvarkens, 
en 1 maal aan telling, t.b.c.
vrij. Jennissen, Liempde. 

Te koop: grote en kleine 
salamander,kachel, klein ka
merkacheltje, wringer op stan
daard en slijpsteen, compleet. 
Bosscheweg 85. 

HANSJE 
dat bij het H. Doopsel de 
namen ontving yan: 
Johannes, Alphonsus, Maria. 

Ad v. Heesch 
Jeanne v. Heesch-v. Boxtel 

Boxtel, 22 November 1949. 
Rechterstraat 71. 

Tijdelijk adres: 
St. Lidwina-Ziekenhuis, 

kamer 3 

Te koop een autostep op 
luchtbanden. P. v. Ruremonde, 
Liempde A 130. 

Net meisje biedt zich aan 
voor de dag. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

Biedt zich aan: net Dagmeisje 
voor hele of halve dagen. 
Brieven nr. 15, Molenstraat 19. 

R.K, jongeman oud 40 jaar,
met eigen boerderij zoekt
langs de,ze weg kennismaking
met R.K. meisje, leeftijd 30-
37 jaar, uit boerenstand.
Brieven onder no. 104 Molen
lenstraat 19.

Te koop: Nieuwe "Gloria" 
kunstschaatsen met schoenen, 
maat 44. Molenstraat 80. 

Wegens teleurstelling gevraagd 
NET DAGMEISJE. 
Mevr. Bogaerts-Kubbinga, 

Burgak�er 20a. 

Biedt zich aan: net werk
meisje voor 2 of 3 dagen per 
week. 
Bevragen Molenstraat 19. 

..... van een woning met sf eer 
zouden wij u willen 
vertellen, maar ..... 

Wij nodigen U uit, eerst 
eens te komen kijken naar 
de uitbreiding van onze 

ETALAGES EN SHOWRUIMTE 

welke Vrijdag 25 November a.s. 
om 3 uur ter bezichtiging gereed ZlJn

en U zult het daarna gaarne 
aan ons overla ten sfeer 
1n uw woning te brengen 

Zaterdagmorgen begint onze verkoop 

F.]. Witteveen Woninginrichting ::I Boxtel 

1 ~--11 
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Te koop: z.g.a.n. fornuis- Te koop: eiectrische wasma
kachel, merk Küpperbusch. chine met wringer en een ka-
Tongeren 27. merkachel. 

Bevragen Merheimstraat 37. 
Te koop: een in goede staat 
zijnde café-kachel. Te koop: tekentafel met stoel, 

Bosscheweg 74. passerdoos, haken, driehoeken
---------- en een Greyhond (reu). 
Mevr. Kluytmans, Markt 6, Te bevragen Molenstraat 19. 
Boxtel, vraagt net tweede 
meisje, leeftijd ± 16 jaar, Te koop een toom zware big
lief voor kinderen. gen. J. v. d. Sande Onrooy 18. 

�-HE ROPENING!--. 
Meegaande met de eisen des tijds hebben 
wij onze zaak geheel gemodernise erd. 
De opening vindt plaats Woensdag
middag 30 November te 3 uur. 
Een geheel vrijblijvend bezoek uwerzijds 
stellen wij zeer op prijs. 

F A P ■ ■ 
Breukelsestraat 

■ ■ alJmanS Hoek Baroniestraat
Bakkerij en Levensmiddelenbedrijf 

DE ARK 
Woensdag 30 November
Donderdag 1 December 

Vrijdag 2 December 
Aanvang 8 uur 

de Brabantse Thuisfrontrevue 

Ziede ze Vliege .. ! ? 

Prijzen der plaatsen : 
Balcon f 1,25 

Zaal f 1,-

Plaatsbespreken op de dagen der uitvoeringen 
van 12 tot 1 uur. 

Nu meer dan ooit: 

STEUN AAN DE THUISFRONTEN! 

Vergeet vooral niet te gaan 
kijken bij BREUER 

Volop Chocolade en 
Suikerfiguren 

Alles tegen zeer lage prijzen • 

TH. BREUER 
WILHELMINASTRAAT 9 

Mr. /{abejjau
1

w 
weet het '#

wel . . .

l0Vl11AJt., 

Om 's winters in con- ' ::��:::::: 
ditie te blijven, is er if:: 
geen beter middel dan '.:,{.:c:t0 
dagelijks twee lepels �� 
LOVITRAN: één lepel � .. 
's morgens voor het 
ontbijt en één lepel 
's avonds voor het naar 
bed gaan. Daardoor 
kunt U, de in de zomer 
opgedane energie, be
houden en is U gewa
pend tegen de winter
kwalen. 

N.V. HANDELSVER. A. J. TEN DOESSCHATE - ZWOLLE 

Voor St. Nicolaas 
Ontvangen een ruime sortering 
PIJPEN vanaf 75 et., SHAGPIJPEN 
Prima Aanstekers, Sigaretten-Etui's 
Sigarenknippers (verzilverd) 

Sigaren en Sigaretten 
naar keuze, ook export 

Half ponden Rooktabak 3.00 en 2.50 

H. VOETS, Rechterstr. 9
BIJ iedere aankoop een voetbalplaatje, waarmee kan 

worden deelgenomen aan de Raedthuys-voetbalprlJsvraag 

Voor de Feestdagen 
Ontvingen wij 
'n partijtje hele en halve blikken Zalm, 
Annanas, Abrikozen, Paling in gelei, 
Garnalen in gelei, Schelvislever enz. 

WIM VAN OERS 
KAAS- EN VISHANDEL 

Breukelsestraat 1 Boxtel 

St. Nicolaascadeaux? 
'n Horloge met garantie 
'n Sieraad in Goud, 

Doublé, Zilver of Pleet 
uit onze ruime sortering. 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
ALLES OUDE PRIJZEN. 

Ach, kom er eens kijken 

klompje vind !! • ': . 
wat ik in mijn 

�
-

Grote sortering ""'.. ''� 
Lampekappen, Kronen, Stofzuigers, 

� 

Electrische Kachels, Voetstoven, Bed-·� en Leeslampen, 
Naaimachine Lampjes, Strijkijzero, Kookplaten, Piano
lampen, Theelichten, Ganglantaarna, Kruislampjes 
compleet met voetje, Slaapkamerschalen, enz. enz. 

A. ADELAARS
Electro Technisch Bureau, Boxtel 

Levensmiddelenbedijf "DE STER"
121 / 2 jaar zaak van vertrouwen 

26 November gaan wij ons bestaans• 
feest vieren 
en geven 's middags 2.30 uur een grote 
Jeugdfilmvoorstelling 

's avonds 7.30 uur voor _de volwassenen 
Bonte Avond Feest 

A. G. JANSSEN, Mijlstraat 41 

Een vulpenhouder 
als St. Nicolaasgeschenk!! 

Kom onze grote sortering eens 
geh"el vrijblijvend bezichtigen. 

Boekhandel TIELEN • Stationstraat 

De gezellig.e drukte 
gaat nu komen. 

Meer dan voorheen zijn wij in de gelegenheid aan 

Uw verlangens tegemoet te komen. 

Wij brengen U een keur::collectie 

nuttige geschenken 
welke door eenieder op hoge prijs gesteld zullen worden 

Dames en heren handschoenen in wol en nappa 
- dames en heren zakdoeken in vele soorten
en kwaliteiten - dames en heren shawls
in wol en zijde - overhemden - zelfbinders
- bretelles - sokophouders, in ,garnituur -
tafel- en divankleden, in enorme verscheiden
heid. Kortom, een collectie waaruit ook U keus 
kunt maken. 

Om U het kopen te vergemakkelijken, zijn onze win

kels van DONDERDAG 1 DECEMBER tot en met 

ZATERDAG 3 DECEMBER van 9 uur 's morgens 

tot 9 uur 's avonds geopend. 

Maggi-Amsterdam nodigt U uit tot het bijwonen van haar 
interessante film : 

"Vruchtbare bodem en Nijvere handen" 
(Een ontmoeting tussen Natuur en Techniek) 

Deze vernieuwde Maggi-film laat U op uiterst boeiende wijze zien en horen 
hoe met gebruikmaking van de beste grondstoffen • MAGGI's PRODUCTEN -

zorgvuldig en hygiënisch gefabriceerd worden. 

: EXtRA .,
AttRACllE

' 

Tijdens de voorstelling worden gratis een aantal 
waardebonnen, elk ten bedrage van f. 2.50, v erstrekt, 
die bij de kruidenier besteed kunnen worden! 

* Uw kruidenier verstrekt V een gratis uitnodiging voor: * 

De voorstelling op Dinsdag 29 November a.s., aanvang
's middags 2 uur en 's avonds 8 uur in de Schouwburg
,.De Ark", Prins Bernhardstraat 27 te Boxtel.

Verkoop bij Excecutie Doet met St. Nicolaas uw inkopen hij
welke zal worden gehouden J ■ A. GEM EN • 

Zaterdag komt St, Nicolaas 

op Vrijdag '.2 December 1949 
des namiddags om 14 uur, ten 
laste van H. J. Gigengack, 
wonende te Boxtel, Hertogen
straat no. 10, van enige, roe

Wij hebben een ruime sortering in 
Sportartikelen 
Schoenen en Pantoffels 

rende goederen, bestaande uit: Zie speciale etalage 
MEUBILAIRE GOEDEREN. Stationstraat 14, Boxtel, Telefoon 296
en wat verder te voorschijn 
zal worden gebracht. 
De verkoop geschiedt à con
tant zonder opgeld. 
De goederen zijn een uur 
vóór de verkoop voor een 
ieder te bezichtigen. 
Zegt het voort!! 

De deurwaarder der 
Belastingen, 

belast met de executie, 
A. TERMEER.

Voor St. Nicolaascadeaux 

Boekhandel TIELEN • Stationstraat 

Wij hebben honderden artikelen die als nuttig 
cadeau kunnen dienen, zowel voor kinderen als 
voor volwassenen. 

in onze zaak 
van 4 tot 6 uur 

Alle kinderen zijn welkom, 

A.v. d. MEIJDEN
Pastoor-Erasstraat 13, Boxtel. 

• Wis en zeker, Sint!
De beste Parfums Alles In luxe 

en Eau-de-Cologne verpakking 

vindt U bij 
Parfumerie M. J. v. d. BROEK· 

• Breukelsestraat 34 - Boxtel. e 

MAGAZIJN DE BIJENKORF 
1 BOXTEL SM

T
A
A
R
T

KI
O
T

N
4ST�.55 A.-VAN KOL SCHIJNDEL 

HOOFDST R A AT 141
t Zoekt U een mooi, degelijk en passend ST. NICOLAAS GESCHENK, 

U slaagt bij ons beter en.... tot elke prijs!! 

OOK VOOR SPEELGOEDEREN!! 

� Zie onze speciale prijscourant welke dezer dagen huis aan huis wordt bezorgd. -. 

--*--
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PIET SCHELLEKENS 
opent Zaterdag 26 Nov. a.s.
om 3 uur zij n zaa k in: 

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, SPEELGOED, enz. 
BRE UKELSESTR AAT 42 • Grote s ortering St . Nicolaas-Cadeaux voor jong en oud. 

Uitbreidingsplan 
KONIJNSHOL 
De Burgemeester van Boxtelbrengt ter openbare kennis, dat het bij besluit van de raadder gemeente Boxtel d.d. 8 Juli 1949 vastgestelde partieeluitbreidingsplan in onderdelenvoor het zgn. Konijnshol, metbijbehorende bebouwingsvoorschriften, door GedeputeerdeStaten van Noord-Brabant isgoedgekeurd bij beschikkingvan 9 November 1949, G no. 
19423 P. Het door Gedeputeerde Statengoedgekeurde plan, ligt, in uitvoerige kaarten uitgewerkt, tergemeentesecretarie voor eenieder ter inzage. Tot '.26 December 1949 kunnenbelanghebbenden, die bezwaren tegen het plan bij de raad hebben ingediend, tegen degoedkeuring bij de Kroon beroep instellen. 
BOXTEL, '.25 November 1949.

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A M. van 1-Ielvoort. 
Alg. Vergadering 

van de 
Sectie Veecentrale 

en Boerenbond 

op Dinsdag 29 Nov. 
's avonds hall acht in de 

zaal van H. van Rooij 

't ANKER 
St. Nicolaas heeft grote keusvoor U in 
Melkchocoladeletters 

in alle grootte en prijzen, 
volop Taai-Taai 

Grote voorraad 
hol suikergoed 

lage prijzen. 
Tevens een verrassing 
'n Sterke handige Draagtas 

Deze bevat: 
6 Speculaaspoppen f 0;15250 gr. Tum•Tum m. flikjes f0,6251 pak Havermout f0,33 1 pak Maizena f0,19 250 gr. Hagelslag f0,375 2 rollen Pepermunt f 0,30 

Samen voor f2,57-
en op alle artikelen kroontjes. 
e Bovendien bij aankoophiervan be h a  1 v e e e ndraagtas 
250 gr. Suikerbeestjes gratis. 

Voor iedereen 
KRENTEN of ROZIJNEN. 
C. de Jong�v. Kempen
VAN HORNSTRAAT 12. 

Buikbanden 

Corsetten 

met binnenband 
(naar maat) 

Elastieken kousen 

Breukbanden 

Steunzolen 

Van.Ataaun 
Vughterstraat 25 • Deo Bosch 

·;" ", Oh, kom er eens kijken 1 ...... 

wat ik in mijn schoentje vind., 11 

Ja, ja, St. Nicolaas wèet het wel. 

Dit jaar is onze sortering 

SPEELGOEDEREN 
uitgebreider dan ooit te voren. het is bijna onmogelijk alle 
artikelen op te noemen, doch nemen slechts een kleine greep 
uit onze collectie : 

Speelpoppen, Dolly . . . . . 
Prachtige poppen in doos, onbreekbaar 
Grote bouwdoos met 2 lagen. 
Reclame bouwdoos . . 
Blokkendoos met gekleurde platen. 

45 cent. 
160 " 
195 ,. 
60 " 

125 ,, 
Zweefdraaimolen, opwindbaar 
Gezelschapspelen in 28 soorten, 
Kogelmozaïk . 

175 " 
slechts 39 " 
vanaf 25 " 

Kegelspelen in 9 soorten. 
Wij hebben de grootste sortering in poppenwagens en
wandelwagens, ook van het bekende merk "Torck". 
Mechanisch Speelgoed uit Japan, Italië, Duitsland, België en Frankrijk, 

Iedereen zegt "voor speelgoed naar Steinmann'' 
Doosjes kralen, bromtollen, serviesjes van blik en porcelein, 

alle soorten kleur,, lees• en prentenboeken, 
ook prima kleurpotlood, enz. enz. 

We nodigen U uit een kijkje te komen nemen o p  de eerste étage. In onzemoderne showroom vindt U een schitterende sortering 
St. Nicolaas-geschenken 

van tin, glas, plateel, aardewerk, chroom, enz. Alle Gero•artikelen,cassettes, lepels, vorken en messen, zowel los als in luxe dozen. Prachtigerookstellen, rooktafels, verchroomde kapstokken, borstelhangers, couranten•hangers, lectuurbakken, enz. 
Komt U gerust kijken, de toegang is geheel vrij. 

Het ideale cadeau 
voor elke .dame !

Een welkom geschenk 
voor elke heer !
* 

Sint Nicolaas kiest ze 
uit onze buitengewoon 
mooie collectie. 
ie 

Firma A. van Vlerken - Boxtel 
Juwelier - Horloger. Kruisstraat JO 

Wij brengen voor St. Nicolaas 
Geëmailleerde 

KOLEN FORNUIZEN Chocolade letters en figuren 
Marsepain - Speculaas 

Amandelspeculaas 
en gevulde speculaas 

Taai-taai 
Banketletters ook leverbaar m'et zuivere amandelspijs

Grote sortering luxe dozen bonbons 
chocolaadjes en borstplaat. 

A.v. d. Meijden
PASTOOR ERASSTRAAT 13 • BOXTEL 

Koopt een nuttig GESCHENK 
voor St. Nicolaas 

Wollen dekens vanaf 14,45::: 17,50 

Pracht witte moltondekens 4,95 
en verder AL UW TEXTIEL 

biJ Klein maar Dapper 
Rechterstraat 67 

in vooroorloge u,tvoering 
Prachtig afgewerkt 

Wij helpen U desgewenst met een he• 
talingsregeling, die aanpast aan de 

moeilijke tijdsomstandigheden 

N.V. VAN B OXT EL
Clarissenstr. 3 (voorheen Bosscheweg 17)

BOXTEL Telefoon 4 79 

Zeg Piet, weet je al een goed adres voor 

Parfumerieën 
Zeker Sint, W. Snellaars, Molenstraat 4 
is zeer goed gesorteerd in 
Eau de Cologne (met of zonder luxe
verpakking) Parfum, Luxe dozen Toilet
zeep, Nagellak, Lipsticks, Crêmes, 
Lotions, Brillantine. 
Afijn, te veel om op te noemen. 

En daar slagen we zeker! 

1 

Heden VRIJDAG 
QPE�llht..lG 25 NOV., 4 UUR 1� 1� 

HERENMODEZAAK 
van 'Fa .. H. v. EIJCK-DE LOUW 

KRUISSTRAAT 1 
* Een keurcollectie St. N icolaas-Cadeaux

elk�e ce11t 

3 xom! 

Elke cent 3 x omkeren, 
Uw huishoudgeld op 
de juiste wijze beste• 
den dat houdt in "bij
Albert Heijn kopen!" 

Alleen dàn is U er ze
ker van, dat U steeds 
de allerlaagste prijs 
voor de a l l e r b e s t e  
kwaliteit betaalt. Ver
gelijk nevenstaande 
geldsparende prijzen 
met hetgeen U nu 
betaalt. Het loont 
dubbel en dwars de 
moeite. Neem een 
maand de proef en 
U wordt vaste klant 

bij Albert Heijn. 

HOFLEVERANCIER 

• Grove RijstBessensap Sperciebonen Zelfrijzend 8 k • • • groot bi. 86 ta meel k c Cacaopoeder . • • pa 500gr. 35 et 
( T 

• • • p. pak 28 ot en met z t d eta er ag 26 N 
de echte Geld R 

ovember 
1 Per 250 gram � ookworst 
Z 

van O voor 69 aanse Beschuit et J.
Grote Taaipoppen. • • grote rol 25 et Grote Speculaa • • p. ,tuk 32 et met echt e 

•m Spoppen P-stuk 75 SANKETLETTE;S de' e" . et 
..!!!.. � c h t • g e, Je k k er .e • f:'· stuk 1 50 t V r 1j d 4 9 en Z 

v u 1 1 1 n 9 C 

A 
aterdag 1 1 MANDEL SPECUL-;;�•ld uót de, wónkel --,1FONDANT BORSTPLA 1 SOgr. 25 et 

Boffie koff• AT 150g�. 25 ctl d e kracht. •e en Thee •gst e e nd e 9 e uri gs / e 

.--------,
Een greep uit onze g r ot e co 11 e c ti e 

1 Nuttige Geschenken 1 
1 Damessjaals, effen vanaf 3,50 Herenbretels vanaf 1,45 1 Hoofddoeken, Jongensbretels 1, 1 0 effen en gebloemd 4,25 Herenzakdoeken 0,40 Dameswanten, Sportkousen, 
1 Noorse patronen 2,95 effen en geblokt 1,58 

1 
Dameshandschoenen, gebr. ,, 4,85 Damespyama's, Dames Nappa hand- gebloemde flanel 18,51 schoenen, gevoerd 1 2,50 Damesnachtponnen, Damesglacé's, ongevoerd 8, 7 5 effen flanel 1 0,81 1 Herenoverhemden, Herenpyama's 1 2, 78 1 vaste boord 5,24 Dekservetten, Herenoverhemden, diverse kleuren 3,98 

'.2 boorden 9,81 Ontbijtlakens, 
1 Herenzelfbinders, damast patroon 7 ,05 

1 diverse dessins 1,95 Wollen truitjes, Jongenszelfbinders, leeftijd '.2- 3 jaar 4,05 diverse dessins 1 , 4 5 Glansgaren truitjes 3,58 Knoopdassen, leeftijd 1 - '.2 jaar 1 diverse dessins 1,85 Bretelbroekjes, 2,95 ·1 Herenhandschoenen, gebr. ,, 4,85 leeftijd 1 - 5 jaar Heren nappa hand- Handgebreide babyvestjes " 4, 75 
schoenen, gevoerd 1 8, 1 0 Handgebreide babyjurkie,s " 8,30 

1 Heren nappa hand- Handgebreide babypakjes 8, 1 0 
1 schoenen, ongevoerd 13,25 Babyschortjes 3,85 

enz. enz. 
U weet 't: 

1 Ook St. Nicolaas koopt als iedereen 1 Zijn geschenken 't li efst bij .... 

1 W I T T E -V E E N 1 
Manufacturen- en Confectiebedrijf Rechterstraat 18, Boxtel. 

I1 Ziet onze speciale St. Nicolaas-étalages ! 

L
l - 2 - 3 December is onze zaak geopend tot 9 uur n.m. 

I----------

C. STEINMANN Rechterstraat 6 
Telefoon 401 BOXTEL 

r----·-------------- ....... 

" 

46 et 

• • Per fles 39 et 

" 
" 

l 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Is bezitspreiding middels Fondswezen wel juist? 
In ons blad is reeds enige malen het 
systeem gecritiseerd, waarmee Pater dr. 
Pillen de bezitspreiding zou willen zien 
verwezenlijkt. 
Bezitspreiding of -verwerving is voor 
deze tijd een ideaal, in de betekenis van 
onbereikbaar. 
De wijze waarop dr. Pillen het ideaal, 
of laat zeggen het doel, zou willen na
streven achten wij onredelijk en onaan
vaardbaar. 
Hij stelt zich namelijk voor dat de werk
gevers voor hun arbeiders een zeker 
percentage (naar het loon gesteld) in 
een fonds zouden storten, en mogelijk 
het fonds nog aanvullen met een deel 
der overwinst van het bedrijf, en dat uit 
dit fonds subsidies zouden toegekend 
worden voor verwerving van duurzaam 
bezit, eigen huis. Naar ons werd mede
gedeeld zou dr. Pillen bij zijn optreden 
te Boxtel, op 16 November laatstleden, 
onder duurzaam bezit ook meubelen, 
machines voor huishoudelijk gebruik en 
dergelijke willen verstaan, waardoor het 
systeem naast onaanvaardbaar ook nog 
onmogelijk wordt. 
Uit het fonds toch zou subsidie verleend 
worden aan gegadigden, die een spaar
banktegoed hebben. Het bedrag der sub
sidie zou nàtuurlijk naar verhouding van 
het spaarbanktegoed worden gegeven. 
Is de fondsvorming op de voorgestelde 
wijze al fout, de wijze van benutting is 
het in hogere mate. 
Immers, arbeiders, die door omstandig
heden niet hebben gespaard of niet 
konden sparen, zouden geen recht op 
subsidie uit het fonds hebben, terwijl 
toch dat fonds hoofdzakelijk gevormd 
is met door hen verdiend geld. 
Dr. Pillen vergelijkt zijn fonds wel met 
sociale fondsen, doch die vergelijking 
gaat niet op, want de sociale fondsen 
geven iedere verzekerde te bepaalder 
tijd en omstandigheden het hem rech
tens toekomende. 
Wij vragen ons af of dit systeem niet 
enigermate een ietwat (om het maar 
eens héél zacht te zeggen) kapitalistisch 
tendenske heeft, wat in arbeiderskringen 
vroeger zo raak werd getypeerd met het 
sarcasme: 
,,Wie geld heeft kan huizen bouwen, 
"Die het niet heeft moet de stenen 

sjou,ven." 
Wat betreft het foutieve der' fondsvor
ming uit de productiesector, door stor
ting van percentages naar het loon, 
menen wij te moeten opmerken, dat 
hierdoor de- consumptieprijs verhoogd 
wordt met bijna het dubbele van hetgeen 
de deelgenoten aan het fonds betalen, 
wat wij zullen trachten te bewijzen. 
Uitgaande van de stelling, dat . voor 
ieder loon- of salaristrekkende bv. 2 % 
in het fonds wordt gestort, schatten wij 
dat bij de prijsberekening van het pro
duct 3 % zal -moeten worden bijgere
kend, en wel de volle twee procent van 
de producerenden en van niet technisch 
personeel en hulppersoneel één procent, 
als factor der algemene kosten. 
Het product verlaat dan de fabriek met 
een prijsverhoging van 3 %. De handel 
legt hierop zijn winstmarge, laten we 
aannemen dertig procent, en het komt 

Plaatselijk Nieuws 
K.A.B.-KINDERFEEST. 
Woensdag 7 December houdt de KA.B., 
afd. Boxtel weer het jaarlijkse feest voor 
de kinderen van de leden. 's Middags zal 
het Haarlemse Cabaretgezelschap "De 
Vonk" om 1, 3 en 5 uur in De Ark op
treden voor de kinderen, die zullen kun
nen genieten van poppenkast, goochelen, 
zang en spel, terwijl ze na afloop nog 
een tractatie zullen krijgen. 
MEDEDELING. 
Voor de goede orde delen wij onze 
leden mede, dat met ingang van 1 De
cember 1949, door het bestuur van 
ODC als boden zijn benoemd de heren 
J. Schuier, Parallelweg en J. Hazenberg,
Ridder van Cuijckstraat.
KONIJNENTENTOONSTELLING. 
De konijnenfokvereniging "Het Rasko
nijn''. houdt Zaterdag 3 en Zondag 4 
December in een zaal van café "De 
Sportwereld" de jaarlijkse konijnenten
toonstelling, waaraan ook nu weer een 
loterij verbonden is. 
RIJVERENIGING "ST. MARTINUS". 
De leden der Rijvereniging "Sint Mar
tinus" die aan de sterrit willen deelne
men, gelieven zich bij de Secretaris op 
te geven vóór 8 Dec. Deze (Ît wordt 
verreden omstreeks Kerstmis. 
BENOEMING. 
Naar ons van K.A.B.-�ijde werd medege
deeld is de heer P. Boley, Dr. Hoekstraat 
11, alhier, benoemd tot plaatselijk agent 
van de propagandadienst der Katholieke 
Arbeiders Beweging. 
SINT NICOLAAS BEZOCHT BOXTEL 
Op de vastgestelde tijd kwam j.l. Zon
dag St. Nicolaas aan en werd op 't sta
tion verwelkomd door Boxtels Harmonie. 
In drenzende regen trok, de goedige 
grijsaard door onze straten. Wij hadden 
met hem te doen. Al maar grijze wol
kenmassa's trokken over, de miezerige 
regen ging ter afwisseling over in plen
zende neerslag, zo trok de stoet onder 
doffe trommelslag afgewisseld door nu 
en dan een muzikale mars, naar het ge-

in de verkoop met ongeveer 4 % ver
hoging. 
Ook uit hoofde hiervan is het fondsfor
mingssysteem van Dr. Pillen foutief, ter
wijl het ónmogelijk wordt door de ver
ruiming van de zogenaamde duurzame 
bezitsgoederen, als reeds genoemd, meu
belen, machines enz. 
\Vel zouden de fondsmiddelén hierdoor 
onder het bereik vallen van meerdere 
rechthebbers, omdat op een kleiner 
spaarbanktegoed eveneens subsidi<" zou 
verkregen kunnen worden, met het ge
volg, dat het fonds op korte termijn uit
geput kon raken. 
Het lijkt ons een ondoordachte opzet. 
Niet minder door de idée van de fonds
aanvulling door de werkgevers uit even
tuele ovenvinst. 
Overwinst bestaat niet, mag niet bestaan. 
In een zaak wordt weinig, behoorlijke, 
hoge of te hoge winst gemaakt. Dit laat
ste is al een heel sterke kapitalistische 
trek, en wij achten de auteur van het 
denkbeeld dan ook erg naïef om zich 
zó vast te klampen aan fondsvorming, 
dat het niet in hem opkomt zo'n "zwart" 
handelsresultaat te veroordelen. 
Wij zijn van oordeel, dat de loon- en 
salaristrekkenden tegenwoordig in zo'n 
slechte economische positie verkeren, 
omdat de prijzen door allerlei oorzaken 
te hoog opgevoerd zijn. Opdrijving van 
het onkostenpeil is mede een oorzaak 
tot prijsverhoging. 
Naar onze overtuiging kan door de 
loon- en salaristrekkenden duurzaam be
zit slechts verworven worden uit bespa
ringen op de uitgaven. Het peil van 
de kosten voor levensonderhoud is ech
ter zó hoog, dat het vooralsnog onmo
gelijk zal zijn in de economische sector 
uit besparingen een "spaarpot" te 
maken. 
Ware dit wel het geval, er zou niet ge
sproken behoeven te worden van "span
ning tussen lonen en prijzen", en een 
derde loonronde behoefde niet aan de 
orde gesteld te worden. 
De auteur van de bezitspreidingsleuze 
onderzoeke eens in welke tijden het 
n1e�ste du:rrzü.me bezit vcn·t·on:cn is, zij 
het dan ook met hulp van overheids
subsidies. Hij zal dan o.i. frappante ont
dekkingen doen. 
Zal het nog ooit mogelijk worden uit 
besparingen duurzaam bezit te doen ver
werven door loon- en salaristrekkenden? 
Naar onze mening binnen afzienbare tijd 
niet. Zolang middels een afroomsysteem 
belas·ing wordt geheven en bestaans
nivellering nagestreefd, zal besparing 
niet meer mogelijk zijn,' tenzij de men
sen zich heel veel ontzeggen en willen 
leven tot op de grens van gierigheid. 
Op verlaging van prijzen in zulke mate, 
dat enig evenwicht ontstaat tussen lo-

• nen en prijzen, waarlangs nog ietwat
marge voor besparing, is al evenmin
te rekenen. Het gehele ordeningsstelsel
met z'n monetaire, commerciële en
economische maatregelen wordt zo "we
tenschappelijk" opgezet, dat 't "hulp
ruilmiddel !" - geld - ,,wetenschappe
lijk" wordt gedirigeerd waar men het
wil hebben.

meen tehuis. 
Wel moet het de Sint een troost geweest 
zijn zich omstuwd te zien door drom
men kinderen, die uitgelaten en blij ge
heel de tocht met hem meetrokken. Die 
kleinen, wat deerde hen de regen, een 
doorweekte jurk of jasje en klefferig 
natte haren? 
St. Nicolaas komt maar eens in het jaar! 
Op het gemeentehuis werd hij ontvan
gen door de burgemeester, die de Sint 
gemoedelijk begroette en hem vertelde, 
dat in het afgelopen jaar in Boxtel hard 
gewerkt is. Bij de rondgang zou Sinter
klaas wel zien hoeveel huizen en straten 
er sedert zijn vorig bezoek zijn bijge
komen. En overal zou hij vele kinderen 
aantreffen, die met vreugde afwachten, 
wat de goede Sint hun voor speelgoed 
'brengen zal. 
Onze kinderen, zo lichtte de burge
meester toe, zijn over het algemeen heel 
braaf, maar toch, als Sinterklaas bijge
val ballen mocht uitdelen, dan ware het 
wenselijk de kinderen vooral te waar
schuwen er niet mee te gaan voetballen 
in de straten. Het zou spijtig zijn als 
Zwarte Piet tegen dat euvel zou moeten 
gaan optreden. 
Na de plechtigheid leidde Zwarte Piet 
de schimmel van zijn meester voor en 
steeg St. Nicolaas weer te paard om 
zijn rondgang door Boxtel voort te 
zetten. 
Zoals bekend werd hierbij gecollecteerd 
voor het Boxtelse Zwakke Kind. Deze 
collecte heeft met de reeds Zaterdag op
gehaalde zakjes tot nu toe opgebracht 
740,79 gulden, terwijl nog van twee wij
ken moet worden afgedragen. 
Aan allen, die hebben meegewerkt dit 
bedrag voor· het goede doel te verzame
len, wordt bij deze de hartelijke dank 
van St. Nicolaas overgebracht, 

RECTIFICATIE. 

De heer A. Molenschot, dir.ecteur van 
Boxtel's Harmonie, behaalde met de 
Harmonie "Concordia" uit Loon op 
Zand, op het te. Amsterdam gehouden 
federatief concours de eerste prijs met 
het hoogst aantal punten, wat hem de 

federatiewimpel opleverde. Een buiten
gewoon succes, waarop ook Boxtel's Har
monie wel trots zal zijn. 
Zoals bekend, is de federatiewimpel de 
hoogste onderscheiding, welke men kan 
behalen bij de R. K. Federatie van de 
diocesane bonden van Harmonie- en 
Fanfaregezelschappen in Nederland. 
"Concordia" uit Loon op Zand was ook 
het vorig jaar in het bezit van die veel
begeerde wimpel, 

VERNIEUWING 
EN MOGELIJKHEDEN. 

Zijn de vele verspreid gevestigde winkels 
een gerief voor de bevolking, maat
schappelijk bezien zit er ook een voor
deel in, omdat door de mogelijke sprei
ding van bestedingsmiddelen meer 
neringdoenden zich een bestaan kunnen 
scheppen. 
Iedere winkelier kan zijn activiteit direct 
richteri op een deel der bevolkingsgroep, 
in welks midden zijn winkel gevestigd is, 
en deze door goede bediening voor zijn 
zaak innemen. 
Als de middenstanders daarbij hun zaken 
gericht houden naar de eisen des tijds, 
dienen zij hun eigen en het algemeen 
belang. 
In Boxtel verstaan zij die kunst wel, ge
zien de vele vernieuwingen, waarvan wij 
er vorige week nog twee konden ver
melden, terwijl er nu zelfs vier vermeld 
kunnen worden. 
F. Paijmans, Breukelsestraat, hoek Baro
niestraat, vernieuwde zijn winkel
interieur.
In het pand Breukelsestraat 42 opende
Piet Schellekens een winkel. Met een
sortiment speelgoed zal hij er, nu juist
voor St. Nicolaas, wel aardig de belang
stelling trekken. S:raks schakelt hij over
op allerhande huishoudelijke artikelen.
De firma H. van Eijck-de Louw is ver
plaatst naar Kruisstraat 1 en heeft daar 
Vrijdag j.l. een zaak in herenmode
artikelen heropend. Het assortiment van 
deze firma komt nu in haar etalage ten 
volle tot z'n recht, terwijl de winkel nog 
een keur van artikelen bevat, waarmee 
de heren hun uiterlijk kunnen soigneren. 
Vooral in herenhoeden is de firma Van 
Eijck-de Louw de specialiteit in Boxtel. 
lo cle R,,.cl,tf'r<traat is het \XfitteveeP.'s 
Woninginrichting, die voor de tweede 
maal na de vestiging is uitgebreid. Gaf 
de eerste uitbreiding al veel expositie
ruimte, door deze uitbreiding is het mo
gelijk geworden de capaciteit voor wo
ningrichting ten volle te tonen. 
Langs de Rechterstraat heeft Witteveen's 
Woninginrichting thans vier etalages, 
waarvan de twee nieuwe met de daar
achter gelegen toonzaal uitsluitend be
stemd zijn voor het exposeren van meu
bilair. 
Deze is een der zaken, die door aard en 
omvang kunnen bijdragen tot verhoging 
van het debiet van onze Boxtelse mid
denstand. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

In de op Dinsdag j.l. gehouden vergade
ring van de heemkundige studiekring 
heeft de Weleerw. Heer V. M. J. Til
man een voordracht gehouden over de 
twee te Boxtel geboren bisschoppen G. 
P. Wilmer en J. P. Deppen. In het ka
der van de doelstelling van de studie
kring' gaf inleider een schets van het
leven der beide illustre Boxtelaren, waar
bij de spreker de leden uitnodigde nog
meerdere gegevens omtrent beide mon
seigneurs te verzamelen.
Bij alle verschillen in het karakter tussen
Mgr. Wilmer en Mgr. Deppen zijn er
toch ook merkwaardige punten van over
eenkomst aan te wijzen: beiden te Box
tel geboren, - G. P. Wilmer in 1800 en
J. P. Deppen in 1812, - aan dezelfde
seminaria gestudeerd hebbende, zijn zij
na het kapelaanschap tot het professo
raat aan het seminarie gekomen en ten
slotte tot de bisschoppelijke waardigheid
verheven. Beiden zijn in 1877 overleden.
De grootvader van Mgr. Wilmer, Geert
Wilmer, heeft zich te Boxtel gevestigd
uit het dorp Schapen onder 't graafschap
Lingen, even over de Duitse grens. Hij
is hier getrouwd met Marie de Bresser.
G. P. Wilmer is lange jaren secretaris
geweest van Mgr. den Dubbelden, de
apostolisch vicaris van het bisdom
's Hertogenbosch; in 1852 werd hij pas
toor-deken van Boxtel, waar hij o.m. het
Liefdegesticht heeft gebouwd. In 1856
werd hij benoemd tot plebaan van de
St. Janskerk te 's Hertogenbosch en tot
proost van het kapittel en in 1861 volgt
de voor een priester uit het Bossche dio
cees wel zeer eervolle en merkwaardige
benoeming tot bisschop van Haarlem.
Daar heeft hij o.m. zeer geijverd voor
de verering der Nederlandse heiligen
(de Martelaren van Gorkum en Lidwina
van Schiedam).
Te Boxtel heeft deken Wilmer met
voortvarendheid pogingen in het werk
gesteld de HH. Bloeddoeken terug te
bekomen, welke pogingen echter toen
niet met goede uitslag werden bekroond.
Mgr. Deppen was een zoon van de be
kende Boxtelse kerkmeester Jan Servaas
Deppen. Hij heeft als hulp-bisschop van
Mgr. Zwijsen grote en langdurige dien
sten aan het Bossche diocees bewezen.
Uit <lè portrette11 van Ûeze Lisschoppen
kan men zich een idee vormen van hun
persoonlijkheid. In Mgr. Deppen onder
kent men vooral de professorale trek
ken; Mgr. Wilmer is op en top een kerk
vorst.
Een fraai portret van Mgr. Wilmer, wel
willend beschikbaar gesteld door de oud
gemeentesecre:aris, de heer Th. van der
Meijden, was in de foyer van de Ark
opgehangen.
Na de pauze heeft de Weleerw. Heer
Tilman nog een en ander verteld over
de heren van Horn, die gedurende enige
eeuwen ook baanderheren van Boxtel
zijn geweest.
Zij stammen uit Horn in Limburg en in

,,Boxtels K wartierke'' 
VOOR DE JEUGD. 

't Heerlijk avondje is gekomen! 
Of-ie nou héus uit Spanje komt? Ja, 
hoor 'ns, dat weet ik niet. Ik weet maar 
één ding: hij komt! En dáár gaat het op 
slot van rekening om. Wat jij? Waar ie 
vandaan komt, moet-ie dan zelf maar 
weten. 
Maandagavond begint de Sint zijn jaar
lijkse uitdeel-tocht langs de Boxtelse 
huizen. Deur-in, deur-uit. Moet ontzet
tend vermoeiend zijn! Maar ja, als je 
iets gráág doet, dan duurt het lang voor
dat je moe wordt. Dan kun je lang vol
houden. En als het over pakjes-uitdelen 
gaat - jongens, dan moet je bij Sinter
klaas wezen! Doet-ie toch zó gráág ! ! 
Daarom kan hij het zo lang volhouden, 
en wordt-ie pas moe, als-ie in alle huizen 
is geweest. 

---*---

Sinterklaas is een heilige. Daarom zou 
je eigenlijk moeten zeggen "Sint Niko
laas". Maar hij komt al sedert jaren bij 
de mensen over de vloer. En hoe gaat 
dat onder goeie kennissen? Die worden 
op de duur een beetje gemoedelijk tegen
over mekaar. Zodoende heeft dat stijve 
"Sint Nikolaas" plaats gemaakt voor het 
meer gemoedelijke "Sinterklaas". En Sin
terklaas vindt dat fijn. Want hij houdt 
van eenvoud en gemoedelijkheid. Daar
om is Sinterklaas-avond zo'n heerlijk ge
moedelijk avondje. 

---*---

Ik zei, dat Sinterklaas van eenvoud 
houdt. En dat is zo. Dat blijkt wel heel 
duidelijk uit de kadootjes die hij ieder 
jaar uitdeelt. Dat zijn altijd kleine ge
schenkjes. Nooit grote kadoo's ! Bijvoor
beeld: een beetje snoep. Let op het 
woord "beetje". (Dus géén "berg"). Een 
handje pepernoten, wat suikerbeestjes, 
een chocoladeletter, 'n spekulaas-man. En 
meestal doet de Sint er ook nog een 
ander klein kadootje bij (dat je niet 
kunt opeten). Kinderen krijgen nogal 
eens vaak een stukje speelgoed (een 
trein, een bromtol, 'n hobbelpaard, een 
kleurboek, 'n leesboek, 'n bouwdoos, 
enzovoort). 
Zie je? Allemaal kleine dingetjes! 
Veronderstel dus, dat je Dinsdag een 
kind ontmoet met een heel duur stuk 
speelgoed (een hele dure pop, een peper
dure autostep, 'n fiets of iets dergelijks). 
En dat kind staat jou met . glas-heldere 

ogen te beweren: ,,Van Sinterklaas ge
had!" Zeg dan maar gerust: ,,Dat geloof 
ik niet!" Of als het een braaf kind is, 
dat nooit liegt, dan zeg je maar: ,,Je 
hebt je beet laten nemen, joh! Het was 
een Namaak-Sinterklaas! De héuselijke 
Sinterklaas geeft nooit van die dure din
gen. Want hij wil de kinderen niet ver
wennen en bederven. Namaak-Sinter
klazen wel!" 
(\Vie die Namaak-Sinterklazen zijn, 
vraag je maar eens aan je. Vader en 
Moeder). 

---*---

Krijgen grote mensen ook wat van Sin
terklaas? (Ik bedoel van de échte Sin
terklaas?) 
Ja, dat kán gebeuren. Maar dan altijd 
onder voorwaarde, dat die grote mensen 
eenvoudig-zijn-als-ki11deren. Want de 
Sint houdt niet van overdrijven. En 
groot-doenerij, daar heeft-ie een broertje 
aan dood. 
Grote mensen krijgen nogal eens vaak 
een boterletter. Meestal de eerste letter 
van hun voornaam. Dus als je Vader 
Willem heet, dan boft-ie. Want de "W" 
is de grootste letter die er bestaat. 
Dikwijls krijgen grote mensen ook nog 
een klein kadootje van de Sint. Iets dat 
ze niet op kunnen eten. (een pijp, sok
ophouders, een paar sigaren, bretels, 'n 
flesje eau-de-cologne). Allemaal kleine 
geschenkjes. Net als voor de kinderen. 
Dus, zie je Dinsdag bij de buurvrouw 
opeens een dressoir in de kamer staan, 
of een stofzuiger; rijdt de buurman 
Dinsdagmorgen voor 't eerst op een spik
splinternieuwe fiets of op een Solex 
naar z'n werk ...... niet geloven, dat ze 
het van Sinterklaas hebben gekregen; 
hoor! Niks van an! ! 
Wil ik jou eens wat zeggen? Luister eens 
(met de hand aan je oor): ,,Dat hebben 
ze zélf gekocht. Van d'r eigen centen!" 
Nou, en dan is er niks an, vind je wel? 
En meestal vinden die mensen er later 
zélf ook niks-meer-an. Omdat ze dan 
krap in d'r centen zitten ..... . 

---*---

Komt Sinterklaas bij álle kinderen? 
Da's een heel moeilijke vraag. 'k Zou 
haast zeggen: da's een strikvraag! 
Maar ja, je wordt langzamerhand al wat 
groter. En daarom zal ik jou eens pre
cies vertellen, hoe dat nou eigenlijk zit. 

2 DECEMBER 1949 

OMGEVING 

dit verband zei spreker nog dat het een 
misvatting is dat de bekende graaf van 
Hoorn, die met de graaf van Egmond 
onder Alva werd onthoofd, iets met 
Hoorn in Noord-Holland zou te maken 
hebben. 
Deze graaf was ook een van de heren 
van Horn (soms ook geschreven als 
Homes, Hoorne, Home). 
De Voorzitter heeft de inleider voor 
deze vooral voor de pb�tscliike !!cschie
denis van zoveel waarde zijnde inlei
dingen hartelijk dank gezegd. 
ST. NICOLAAS 
BEZOEKT GEMONDE. 
A.s. Zondag, 4 December, zal St. Nico
laas ook Gemonde bezoeken. De H.
Man zal na het Lof, voorafgegaan door
de Fanfare St. Lambertus, 'n rijtoer ma
ken vanaf de kerk richting St. Michiels
Gestel, vervolgens door de Broekstraat
en over Besselaar terug, daarna naar
Hoog Gemonde en door de Boomstraat
weer naar de kerk.
Onmiddellijk na deze rijtoer zal de Sint
in de zaal van Verbruggen versnaperin
gen uitreiken aan alle kinderen van de
Kleuterschool en aan de kleinen die nog
niet op school zijn.
Gedurende de rondrit zal worden gecol
lecteerd en van de opbrengst van deze
collecte zal de Sint de kleinen tracteren
en daarna op 6 December de klompjes
vullen van de misdeetde kinderen.
BEROVING. GEMONDE 

Zondagavond werd de bejaarde P: v. 
Helvoirt op een van de Gemondse bin
nenwegen (onder Schijndel) door een 
onbekend gebleven persoon in de rug 
aangevallen, met een zwaar voorwerp 
bewusteloos geslagen en, naar ons werd 
medegedeeld, van ruim f 8000,- be
roofd. De politie stelt een onderzoî,)5 in. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
van 22 tot en met 28 November 1949. 

GEBOREN: Theodora C. H. M. dochter 
van R. J. Meuwissen en C. J. van Weert 
- Johannes A. M. zoon van A. J. van
Heesch en A. H. van Boxtel - Hen
rie:te A. dochter van M. A. M. van Vugt
en C. M. v. cl. Heuvel - Petrus C. E.
zoon van E. G. v. cl. Brandt en M. A.
Vdll LdMhoveu - Paulus P. W'. Ivl. zoon
van W. Barendregt en J. M. Bevers -
Gezina H. A. C. dochter van P. J. J.
Roskam en M. J. v. d. Berselaar - Jo
hannes W. Th. zoon van H. v. Schijndel
en J. J. Hobbelen - Johanna M. M.
dochter van A. J. H. Barten en J. v.
Aarle - Herman J. M. zoon van H. J. 
Verhagen en A. H. v. Heumen.
ONDERTROUWD: Henricus Seb. C.
Clercx en Gertruda Em. C. M. de Leijer.
GEHUWD: Henricus C. van Eijk ·en
Joanna L. Fr. M. de Visser.
OVERLEDEN: Engelina van de Koeve
ring, 82 jaren, Wed. van H. v. Ov'er
beek - Cornelis M. Maas, 15 jaren -:
Antonia M. Schaffer, 43 jaren.

Kijk. Toch wel eens gehoord van een 
Verlang-lijstje, hé? 
Da's een brief die je stuurt aan Sinter
klaas om hem te vertellen wat je graag 
hebt op zijn feest. De kinderen schrij
ven die brief voor ze naar bed gaan. En 
als ze dan slapen, dan plakken Vader 
en Moeder er 'n postzegel op, en 't hele 
gevalletje gaat naar Spanje. Mooi! 
Maar ...... een brief schrijven kost geld. 
(papier, pen en inkt, enveloppe, en 'n 
postzegel van 20 cent). 
En nou zijn er Vaders en Moeders die 
zó . arm zijn, dat ze dat Verlang-lijstje 
• van hun kindertjes niet kunnen opsturen
naar Spanje. En dat is héél erg! Want
Sinterklaas komt alléén maar, als je hem
van te voren een brief stuurt. Dat is
nou eenmaal zo...... Daarom is Sinter
klaasfeest altijd een héél verdrietige dag
voor de arme kinderen. Omdat zij niets
krijgen van Sinterklaas ..... . 

---*---

Wil Sinterklaas dan die arme kinderen 
verdriet doen? 
Deze vraag toont aan, dat je tot nu toe 
(en 't kwartierke is bijna om!) van het 
hele geval nog niet bijster veel hebt be
grepen. 
Natuurlijk niet! Sinterklaas wil niemand 
verdriet doen. Hij wil juist, dat álle kin
deren blij zijn op zijn feest! En daarom 
wil hij ook, dat je aan de arme kinderen 
wat geeft van al die lekkere en mooie 
dingen die jij van de Sint hebt gekre
gen, omdat jouw Vader en Moeder rijk 
genoeg zijn om jouw brief op te sturen 
naar Spanje. 
Dus, denk eens even na. Woont er bij 
jou in de straat een arm kind ... ? Of zit 
er een arm kind bij jou op school. ..... ? 
Ja ...... ? 
\Veet je, wat je dan moest doen? Dan 
moest je Maandagmorgen een klein pak
je maken. (Wat lekkers, en misschien 
ook nog een klein stukje speelgoed). En 
dat breng je dan naar dat arme kind. 
"Sinterklaasje-spelen" heet dat. En je 
zult eens zien hoe blij en gelukkig je je 
voelt, als je de arme kinderen jou ter 
ere hoort zingen: ,,'t Heerlijk avondje 
is gekomen ...... !" 

---*---

En geef nu de krant maar aan Vader en 
Moeder. Want al is dit dan een Boxtels 
Kwartierke "Voor de jeugd", er staat ook 
iets in voor de grote mensen. 
Boxtels Kwartierke wenst jullie allemaal 
een "Heerlijk Avondje". 

P. Venantius Verweerde A.A.



1doops .... 
* Gelukkig, de Decembermaand is
weer in 't land, dus zijn ook de heer
lijke feesten als St. Nicolaas, Kerstmis 
en Oudejaarsavond weer aanstaande. 
Verrukkelijk. Nu gezelligheid in huis en 
op straat. Straks vrede aan de mensen 
van goede wil en even later een zalig 
uiteinde en - wat meer zegt - een 
goed begin. Laten we er ditmaal iets 
goeds van maken! * Ziezo, dat is 'n 
best voornemen, dat we gemaakt heb
ben. Gebeurt niet alle dagen,- wel? *
Een aardig idée ! Gelanceerd door de 
Verkennens van de St. Willibrordus
groèp ! Echt "modern" en vooral leuk 
voor surpriseavond. Deze jongens stel
len zich voor iedereen disponibel sur
prises thuis te bezorgen, zowel voor par
ticulieren als winkeliers. Men behoeft 
slech'.s een bericht te geven op een der 
zogenaamde centrale posten en op vast
gestelde tijd worden de orders opgeno
men. De surprises ontvangt men op aan
gegeven tijd thuis. Is het niet leuk!? 
Schrijf nu maar 'ns gauw een briefje en 
doe het bezorgen bij een van onder
staande adressen: Fa. J. v. d. Brekel, 
Rechterstraat 42; Fa. J. P. Tielen, Sta
tionstraat 28, Sigarenmagazijn Sylphide, 
Stationstraat 60; M. Melis, Merheim
straat 39, H. J. Luycx, Baroniestraat 63. 
Allemaal adressen waar die Verkenners 
thuis zijn. Denk er om, op de envelop ver
melden "Surprise-Actie". - 0, ja, daar 
dachten wij nog niet aan...... vanzelf
sprekend krijgen de jongens voor al die 
bereidwilligheid een beloning, 'n kleinig
heid, slechts 25 et. per pakketje. Iets voor 
u, mevrouw of mijnheer of winkelier? *
Wat (gelukkig!) ook niet alle dagen ge
beurt, gebeurde vorige week Zaterdag. 
Het anders zo rustige Boxtel werd toen 
plotseling opgeschrikt door een ontplof
fing. Wat was er aan de hand? De ar
beiders die aan de nieuwe brug op 
Zandvlîet-Molenstraat ('t Gareneindje) 
werkzaam zijn, hadden aan de Dommel
kant een onontplofte Duitse mijn gevon
den. Na zich een hoedje geschrokken te 
hebben, waarschuwden zij de mijnop
ruimingsdienst, die het gevaarlijke geval
letje in het vrije veld uit elkaar liet 
springen. Men vreest, dat er nog meer
dere projectielen verborgen liggen, zo
dat het voorlopig verboden gebied blijft. 
Laten we allemaal altijd zo voorzichtig 
zijn! * Dan blijven we wellicht langer 
ter wereld dan die snoek, welke vorige 
week niet langer aan de verleiding kon 
weerstaan het gevaarlijke aas op te slok
ken. Het heeft hem zijn hachie gekost, 
zoals je weet. Wat je misschien nog niet 
weet is, dat het baasje 1 meter en 5 cm 
lang was. Wel een wonderbare visvangst 
dus. * Na dit visserslatijn eerst nog 
een ode aan de Sint en zijn knechten, die 
Zondag j.l. vreugde brachten in vele 
kinderharten en het slechte weer dapper 
trotseerden ook al kwam dat de Hei
lige Man �p een verregende mijter en 
tabberd te staan en de Pieterbazen op 
vele vieze, zwarte strepen tot veroncler 
de costuumpjes. * Gedeputeerde Sta
ten van Noord Brabant hebben ook voor 
Sinterklaas gespeeld. Boxtel, dat uit 
hoofde van zijn industrieel karakter, be
hoefte heeft aan een extra aantal wo
ningen voor degenen, die wèl hier werk
zaam zijn, doch op grotere afstand wo
nen, kreeg een bouwvolume toegewezen 
voor 8 à 9 woningen. Gedepu'.eerde Sta
ten hebben bij deze toewijzing (2301 m3) 
gerekend met een gemiddelde inhoud 
van 287,6 m3 per woning. * De goeie 
ouwe Dommel stroomt bij de Mgr. Wil
merstraat al door haar nieuwe bedding. 
Nog wat onwennig en...... bijna even 
vuil en traag als vroeger. Maar Keulen 
en Aken zijn niet op één dag gebouwd. 

* Terloops soms al iets gehoord over
de plannen tot oprichting van een Box
telse Jeugdgemeenteraad? Neen? Wij 
gelukkig ook niet! * De verzuchting 
van de week: ,,Sinterklaas Kapoentje
rijd wat in mijn schoentje, rijd wat ...... " 
Tja, ja ...... 

Co1n1nentaar 
KANTTEKENINGEN IN DE MARGE 

VAN HET DAGELIJKS LEVEN. 
In arbeiderskringen wordt gesproken 
over de salarisverhoging onzer ministers, 
in sommige met minder eerlijke be
doeling. 
Het is wel vreemd, dat "arbeiders" spre
ken over salarissen van ministers, maar 
ja...... democratie, socialisatie, nivelle
ring ...... de grens vervaagt. 
Dezer dagen werd ons gevraagd de aan
gelegenheid eens duidelijk toe te lich
ten. In de Volkskrant was wel een arti
kel verschenen van prof. mr. Romme, 
doch waar het eigenlijk om ging werd er 
niet in belicht. 
Wij willen daarom trachten deze salaris
verhoging en wat er aan vastzit duide
lijk toe te lichten Vooraf zij gezegd, dat 
wij het met prof. Romme in zoverre 
eens zijn, dat een salaris van 24000 gul
den in deze tijd voor ministers niet te 
hoog is, integendeel, het mocht gerust 
hoger zijn. 
Evenwel, niet mag buiten beschouwing 
gelaten worden, dat aan het ministers
ambt ook nog voor ieder jaar van de 
uitoefening een pensioen verbonden is, 
hetwelk genoten wordt bijna onmiddel
lijk nadat een minister demissionnair is. 
Men herinnert zich het geval Dr. Beel, 
die zijn "pensioen" van 12000 gulden 
echter heeft geweigerd, voor het geval 
hij een ambt zou kunnen aanvaarden, 
waarin hij een behoorlijk salaris kan 
verdienen. 
Wat nu is het geval met de salarisver
hoging van de ministers. 
Zij genoten 18000 gulden salaris en er 
werd voorgesteld de excellenties een 
representatievergoeding toe te kennen 
van 5000 gulden. Dit voorstel werd niet 
aanvaard, doch wel een salarisverhoging 
van 6000 gulden toegekend, wat een na
delig gevolg kan hebben voor de "huis
houdens" van de ministers. 
Wat toch is het geval. Stel een ministers
gezin met twee kinderen: Van een inko
men à 18000 gulden moet de man 5448 
gulden inkomstenbelasting betalen. In
dien hem nu 5000 gulden representatie
vergoeding was toegekend zou de be
lasting 5448 gulden gebleven zijn. 
Het voorstel werd evenwel afgewezen 
en inplaats van de 5000 gulden repre
sen'.atie-vergoecling een salarisverhoging 
toegekend van 6000 gulden. 
In totaal ontvangt de minister 24000 gul
den, waarvan hij 8488 gulden inkomsten
belasting zou moeten betalen. 
Het rekensommetje is thans heel een
voudig: de minis'.er kreeg 6000 gulden 
salarisverhoging, doch moet nu 3040 
gulden meer belasting betalen. 
Dit zou wel pijnlijk kunnen zijn, want de 
belasting, zoals die tegenwoordig van 
iedereen geheven wordt, is voor allen 
pijnlijk. 
Misschien ...... wie weet, voelt minister 
Lieftinck nu wel aan zijn eigen polsslag 
hoe die van de overige N �dcrlanclers 
klopt. 
He: socialistisch systeem van "afroming'' 
laat noodwendig slechts "taptemelk" 
over. 
Of het dit nu ook voor de ministers het 
geval is? Wij weten het niet, want de 
post heet nu "salaris met inbegrip van 
representatiekosten." 

fV_ELO V.RINGERS
met WERELDREPUTATIE 

ONVERSL!JTBAAR 

Markt 19 BOXTEL 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL" 

Best Vooruit - Boxtel 3 - 2 
Boxtel 2- Avanti 2 3 - 2 
Boxtel 3 - Avesteyn 2 4 - 0 
Maliskamp 2 - Boxtel 4 5 - 2 

Het is Boxtel niet voor de wind gegaan 
in Best, waar Best Vooruit voor· de tra
ditioneel geworden warme ontvangst 
zorgde. Was de stand met de rust nog 
dubbel-blank en nam v. d. Aker een 
kwartier na de hervatting voor Boxtel 
zelfs de leiding, de voetbalgoden sche
nen voor de rood-witters géén winst te 
hebben weggelegd. Want onmiddellijk 
daarop werd een onbeduidend handsge
val op de rand van het strafschopgebied 
met een penalty wel wat erg zwaar be
boet. Men kon het de rooclzwarte tegen
standers kwalijk euvel duiden, dat zij de 
kans om gelijk te maken, feilloos waar
namen. Maar het was voor Boxtel hard 
gelag ook nog toe te moeten zien hoe 
Best Vooruit nog maar enkele ogenblik
ken later een dekkingsfout afstrafte met 
een tweede doelpunt. 
Boxtel liet echter niet af alles in het 
werk te stellen om deze enigszins onver
diende achterstand ongedaan te maken. 
En zowaar: niet zonder resultaat. Invaller 
M. Voets had nog geen minuut aan de
strijd deelgenomen of hij scoorde op 
aangeven van v. cl. Plas, die Zondag de 
rechtsbuitenplaats een sterke bezetting 
gaf: 2-2. 
Maar wéér zou de vreugde van korte 
duur zijn, want bij een scrimmage voor 
het Boxtel-doel loste de ongedekt staan
de middenvoor plotseling een tam schot, 
waarbij Chr. v. d. Heyden, de junioren
doelman, (de geblesseerde Leyten ver
vangende) zijn énige foutje maakte: 
3-2•'
Ofschoon de gasten de verwoed van
zich afbij'.encle gastheren nog danig in
het nauw dreven, eindigde deze onder 
moeilijke omstandigheden en zwakke 
leiding gespeelde ontmoeting voor Box
tel in een 3-2 nederlaag, die ondanks 
alle bezwarende feiten toch voorkomen 
had kunnen worden. 
Het tweede elftal speelde voor de Toon
Schröder-wisselbeker tegen Avanti 2, 

dat met een 3-2 nederlaag naar Schijn
del terug werd gestuurd. • 
Avesteyn 2 uit Dinther, dat het leidende 
Boxtel 3 op kwam zoeken, kreeg een 
4-0 nederlaag te incasseren.
Het vierde elftal verloor in Maliskamp •
met sprekende cijfers (5-2).

Het programma voor a.s. Zondag: 

Boxtel-Best Vooruit, 2.30 uur 
Zwaluw VFC 2-Boxtel 2 
Boxtel 4-Boxtel 3 

Het eerste elftal zal Zondag wel een 
poging doen zich te revancheren voor 
de 3-2 nederlaag, die men Zondag van 
Best Vooruit te pakken kreeg. Men is 
daarin lang niet kansloos, al zal ook 
Best Vooruit wel het beste voetbalbeen
tje voorzetten om nog enkele kostbare 
winstpuntjes te bemachtigen. 
Het zal in elk geval wel weer een uiter
mate spannende wedstrijd worden, waar
van vele getuige zullen willen zijn. 

K.S.V. ,,O.D.C." 

ODC - Baardwijk o - 1 
ODC 2 - Haarsteeg 2 2 - 1 
Schijndel 4 - ODC 3 o - 4 

Een aanhoudend druilerig regentje, een 
natte bal, en dito terrein stelde hoge 
eisen aan de technische kwaliteiten van 
de spelers. 
Daar dit onderdeel bij de ODC-ers zo
veel beter was verzorgd, dan bij de gas
ten, dat men zelfs van een overklassing 
kan gewagen, is het zo jammer, dat uit
eindelijk een nederlaag de beloning was. 
Maar! en nu komt het, hoc voornaam 
en voor voetbal noodzztkelijk deze fac
tor ook moge zijn, er komt nog iets 
anders bij, n.l. doelpunten 111;:iken. En 
dit was bij ODC nu het zwakke punt, 
want bij zoveel opgelegde kansen, had
den toch minstens zoveel doelpunten 
moeten komen, dat de overwinning hier 
was gebleven. Gelukkig voor ODC 
speelt de verdediging de laatste wed
strijden een dermate solied partijtje voet
bal dat het voor elke aanval een hele 
toe� is om hiC'rin een bres te schieten. 
Anders zou het er Zondag bedroevend 
hebben uitgezien, daar de Baztrdwijkse 
aanval wel het sterks:e deel van de ploeg 

was. Een verzachtende omstandigheid 
voor de ODC-ers is ongetwijfeld, de ge
wijzigde opstelling, wat voor vele een 
andere plaats betekende dan zij gewend 
zijn te spelen. 
Ofschoon zij allen zonder uitzondering 
hun uiterste bes: deden, is het toch niet 
te verwonderen, dat hun spel op de eigen 
plaats beter tot z'n recht zou zijn ge
komen. Zo nam Dekkers de linkshalf 
plaats in van Van Wijk, die nu op de 
plaats van Schalks kwam te staan, ter
wijl Schalks de binnenplaats innam. 
En eerlijkheidshalve moeten we vermel
den, dat Schalks hier een prachtpartij 
speelde, zuivere passes gaf naar links 
en rechts, z'n medespelers kansen bood. 
Doch zelf genoot hij nu te weinig vrij
heid, zoals op zijn buitenplaats, om ge
vaarlijk te" worden. 
Baardwijk is een ploeg die fel op de bal 
zit en de tegenstanders weinig tijd laat 
om te spelen. 
Zoals wij reeds vermeldden, de voor
hoede is het beste deel, met twee buiten
spelers als uitblinkers. Nadat ODC de 
tegenpartij duidelijk haar wil had opge
legd zonder dat in doelpunten te heb
ben uitgedrukt, kreeg de linksbuiten van 
Baardwijk plotseling in buitenspelpositie 
een kans, welke hij dankbaar accepteerde 
en in een doelpunt omzette, dat het enig
ste is gebleven van Je wedstrijd. 
Hoewel ODC nog verschillende goede 
scoringskansen kreeg slaagden zij er 
niet in, hiervan gebruik te maken. 
Terwijl in laatste instantie ook het pech
duivel:je nog een woordje kwam mee
spreken. Zo eindigde deze wedstrijd in 
een voor Baardwijk gelukkige overwin
ning. Het tweede elftal won de tweede 
wedstrijd voor de Toon Schröcler-wis
selbeker van Haarsteeg 2. Het derde 
elftal bleef ook nu nog ongeslagen door 
van Schijndel 4 te winnen. 
Het programma voor a.s. Zondag: 
ODC 1 vrij 
Wilhelmina 3 -ODC 2, 12 uur, M. Walk 
ODC 3 -RKSV A 3, half 3, J. Heesakkers 
ODC 4 -Maliskamp 3, 

12 uur, J. Heesakkers. 

ODC-JUNIOREN. 
Het programma voor a.s. Zaterdag en 
Zondag luidt: 
Zaterdag half 3: ODC 10 - Boxtel 8, 
ODC 9 - Essche Boys 3; Zaterdag 3 uur: 
Irene 3 - ODC 12; Zaterdag half 4: 
ODC 8 - Concordia 10. 
Zondag 12 uur: Irene 2-0DC 7. 
De wedstrijden van ODC 5 en ODC 6 
moesten worden uitgesteld omdat geen 
terrein beschikbaar is. 
De B-junioren worden verzocht ook bij 
uitwedstrijden alle rookgerei thuis te 
laten en met roken te wachten tot men 
weer thuis is. 

D.V.G. - SPARTA 2 - 3.

Zondag speelde DVG haar vierde thuis
wedstrijd. 
Deze keer werd de strijd opgenomen 
tegen Sparta uit Beek en Donk. 
DVG trapt af, en al spoedig werd 
Spar:a tot in het strafschopgebied terug
gedrongen. Vele aanvallen, werden door 
de DVG-ers goed afgewerkt, maar met 
hun schoten hadden ze pech. Steeds 
weer vlogen zij juist over of naast en 
moest tevens de paal en lat enige malen 
redding brengen. DVG bleef echter on
verwoed aanvallen en vijf mmure11 voor 
de rust, opende de DVG-miclclenvoor 
met een beheerst schot de score 1-0. 

Zo kwam de rust. Na de rust was het 
weer DVG dat de eerste vijf minuten 
de toon aangeeft. Een scrimmage voor 
het Sparta-doel en ·de DVG-rechtsbin
nen scoorde. Dit doelpunt werd echter 
ten onrechte door de goed leidende 
scheidsrechter geannuleerd. Deze meen
de, dat de keeper reeds de bal in het 
bezit had gehad, hetgeen op onjuistheid 
berustte. Dan een ongevaarlijke aanval 
van Sparta, met een onverwacht schot, 
dat de DVG-doelman te machtig bleek 
1-1. Tien minuten later nam Sparta
zelfs de le1cling. DVG liet zich echter 
niet in de hoek drukken en steeds kwa
men zij met goed opgezette aanvallen 
terug. Een scherpe voorzet van de links
buiten, en de DVG-miclclenvoor bracht 
de stand op gelijke voet 2-2. 
Als gedacht werd dat beide elftallen 
reeds met een gelijk spel genoegen zou
den moeten nemen, heeft DVG pech. 
Een goed voorgescho'.en corner, werd 
door de DVG-back in eigen doel ge
kopt, en hiermede de overwinning voor 
Sparta veilig gesteld 2-3. 
In de resterende minuut, trok Sparta 
zich terug, en DVG heeft deze wedstrijd 
onverdiend verloren. 
Het tweede elftal moest spelen tegen 
W.E.C .uit Wijbosch. 
Deze wedstrijd werd echter afgelast. 
De A-junioren speelden Zondagmiddag 
tegen Irene A uit Gemonde en verloor 
met 0-3 van genoemde club. De B
junioren speelden Zaterdagmiddag en 

. herstelden zich van de vorige week ge-
leden nederlaag door met 3-0 te winnen. 
A.s. Zondag speelt DVG thuis tegen
Nuenen I, aanvang 2 uur.

MEP-NIEUWS. 

Het resultaat van de wedstrijden van j.l. 
Zondag was niet erg gunstig. 
Onze dames verloren ook nu weer hun 
wedstrijd tegen Mop 2 en zijn daardoor 
vast op de onderste plaats geplakt. 
Ook het eerste heren-elftal kon het van 
Mop 2 niet winnen en verloor met 
2-1, waardoor de kampioenskansen
wel aanmerkelijk gedaald zijn.
Ook de heren van het derde elftal kon
den het thuis niet bolwerken tegen Den 
Bosch 3 en verloren ook hun wedstrijd 
met 3-0. Als enig gunstig resultaat kan 
worden gemeld, dat Mep 2 won van 
Hopbel 2 met 10-0, zodat we toch nog 
een overwinning hebben kunnen behalen. 
Het programma van a.s. Zondag luidt 
als volgt: Het eerste heren-elftal moet 
naar Den Bosch 2 en zal wanneer het 
speelt als de laatste weken zeer waar
schijnlijk geen overwinning kunnen be
halen. 
Mep 2 houdt rust en Mep 3 moet naar 
Eindhoven om daar te spelen tegen 
H.T.C.C. 4. Daar dit elftal pas aan de 
competitie deel neemt, is het moeilijk 
een uitslag te voorspellen. 
Tot slot spelen onze dames thuis om 
half drie tegen Oranje Zwart 2. We 
kunnen slechts hopen dat onze dames 
een gelijkspel zullen kunnen behalen, 
want een overwinning zal het niet wor
den. 

B. B. B. 

Uitslag van de 26 Nov. in klasse A ge
speelde wedstrijd: Prins Hendrik-Ama
teur. 

Pr. Hendrik 785 car. 172 brt. gem, 4,56 
Amateur 526 car. 172 brt. gem. 3,05 
Hoogste gem. B. Schalks, Amateur met 
39 car. 
Prins Hendrik speelde een buitengewoon 
goede wedstrijd. 
Zaterdag a.s. Amateur-Eureka in Café 
J. Waals.

Gesprek van Vanavond 
Jammer, vanavond heb ik geen tijd om 
lang te praten. - Te druk? - Neen, 
neen, alleen druk te werken; mensen die 
het "te" druk hebben werken nooit ved, 
en als ze clan wat meer dan weinig te 
doen hebben, vinden ze het "te" druk 
en hebben geen tijd meer. Daarom wil ik 
werken in plaats van praten. 
Maar wat ik zo tussendoor wil zeggen, 
wat leven we toch in 'n eigenaardige tijd, 
mensen van wie men verstand verwacht 
verkopen nonsens. 
leder op z'n beurt klaagt, tenminste ..... . 
om meer steun op het proquct te krijgen 
of een hogere prijs. Of het leven al 
niet duur genoeg is. Hoe het allemaal 
in mekaar zit, ik weet het niet. 
Er is geen vis meer om te vangen, de 
exploitatie van de visserij is te duur en 
daarom worden de schepen opgelegd, 
het personeel overgeheveld naar de 
steun. Vis te weinig, mensen te veel! 
De N.C.B. ziet de toekomst met zorg 
tegemoet, want het gemiddelde inkomen 
van de boer ligt nog steeds 30 percent 
beneden het gemiddeld inkomen van 
andere groepen in de maatschappij, 
enz. enz. 
Nu geloof ik dit allemaal wel. 
Zelfs de klachten van de L. T B.-vee
houclers die te Haarlem in vergadering 
bijeen waren - of misschien in Con
gres, ik weet het niet -. 
Op die vergadering dan zei de voorzit
ter, W. P. van der Weijden: 
"ofschoon de toekomst "over de hele 
"lijn" er niet zo slecht uitziet, zijn er 
"toch wel klachten. De roomboter is zo 
"duur geworden, dat niet alleen de 
"meeste Nederlanders, maar nu zelfs de 
,,boeren margarine op tafel hebben. 
(Maar) ,,De melkprijs vonden de vee
,,houclers te laag, de minister (die zo be
zorgd is voor boeren, burgers en bui
tenlui), ,,heeft de room van de boeren
"melk afgehaald. En inplaats van goed 
"ingerichte boerderijen zijn er te veel 
"oneconomische boerderijen gebouwd 
,,en bioscopen en banken. 
"De knechten op het bedrijf nemen 
,,tegenwoordig ook hun vrije Zaterdag
,,middag en Zondag. De boer komt han
"clen te kort om de koeien gemolken te 
"krijgen en een extra toelage moet dit 
"werk voor de boerenarbeiders nog 
,,aantrekkelijk maken." 
Hé, Hé, nu ben ik nog moe geworden 
van het praten, zo tussendoor. 
Waar moet het heen, want mijn vrouw 
klaagt ook al dat alles zo duur is. En 
nu zijn er zoveel deskundige economen, 
die het naadje van de maatschappelijk
economische kous tot in bijzonderheden 
hebben bestudeerd. 
Zouden we Zwarte Piet niet laten aan
rukken en de roede eens flink over de 
ruggen laten leggen van ...... 
Of neen, we zijn gecultiveerde mensen, 
la '.en we ons maar op kullen en mee ja
knikken! 

Vol verwachting klopt 
nu de dag der dagen 

ons hart!! 
aanbreekt. 

Voor jong en oud brengen wij een serie 

St. Nicolaas-cadeaux 
welke stuk voor stuk een blijvende verrassing 
zijn. 

DAMES- EN HERENZAKDOEKEN, in alle soorten 
en prijzen, ook in luxe verpakking 59, 69, 89, 98 et. 

DAMES NAPPA HANDSCHOENEN, z. mooie kwal. 13,90, 19,90 
HEREN NAPPA HANDSCHOENEN, prima gevoerd 16,90, 22,50 

PRACHT POPLIN OVERHEMDEN, met 2 boorden 9,90,, 11,50 
ZUIVER WOLLEN SHAWLS, merk Reynaard 4,75 

HEREN SOKKEN, in effen en fantasie 2,25, 3,25 

HEREN SLIPOVERS, in effen en fantasie 7,90, 13,50, 16,90 

ZELFBINDERS, uitgelezen collectie 1, 15, 1,45, 2,90 

KINDERTRUITJES, diverse soorten 4,90, 6,50 
Maar ook brengen wij voor het gezellig maken 
van Uw woning: 

OLD FINISH HAARDSTOEL MET KUSSEN 
PRIMA WOLLEN HOLTAPKARPET, 3 x 4 
AXMINSTER KARPET, PRACHT KWALITEIT 
4 CLUBS EN TAFEL, SPECIALE AANBIEDING 
ZUIVER WOLLEN DEKENS, 200 x 150 

55,-, 69,-
70,75, 98, -

155, -, 195, -
235,-

16'90' 24,50 

En om U het kopen te vergemakkelijken zijn 
onze magazijnen Vrijdag en Zaterdag tot 9 uur 
's avonds geopend. 

Maandag van 9 uur tot 6 uur. 

Koopt voordelig prettig en vertrouwd bij : 

F�A.P.-ro BOOMEN-RfSINK 



MAGAZIJN ,,DE BIJENKORF" 
BOXTEL 

STATIONSTRAAT 55
MARKT 4 A. VAN KOL SCHIJNDEL HOOFDSTRAAT 141

Nog iedere dag ontvangen wij nieuwe aanvullingen, naast onze reeds grote 

sortering; zowel op 't gebied van Speelgoederen als die van Luxe-Artikelen. 

BEZOEKT DAAROM EERST ONZE MAGAZIJNEN. 
•• 

u slaagt bij ons beter en. ■ • • • ■ tot elke pr IJS.

Zie onze prijscouranten welke hu i s  a a n  huis z ijn b e z o r gd 
;, - • .-1!,. ' . • • . " . � � ' 

Vóór mijn vertrek naar Indo
nesië niet in de gelegenheid
zijnde persoonlijk afscheid te 
nemen van alle vrienden en 
kennissen, groet ik hen mid
dels deze. 

COR KEUKENS 

a. b. M.S. Waterman
30 Nov. 1949. 

GEVRAAGD: 

leerling naaister 
om opgeleid te worden 
voor het gordijn,atelier. 
fa. A.P. v.d. Boomen-Resink 

Biedt zich aan een n'eisje voor 
dag of dag en nacht, of werk- Jongste Bediende 
ste,·. Bevragen: Molenstraat 19 ACCOUNTANTSKANTOOR
Te koop bij H. Vugts te Esch 
A 107 -'-:e draoende varkens, 
aan tellinn 6 December. 
Groen geëmailleerde kamer
kachel met kookinrichting, met 
toebehoren, te koop voor 
f 16,-. Hertogenstraat 7. 

Te koop: Een bolderwagen 
met prima wielen en motor er 
onder. Hertogè11straat 24. 

Te koop bij M. Veroude een 
toom beste biggen. 

Lennisheuvel 71. 

Gevraagd een flinke werkster 
liefst Vrijdag of Donderdag. 
Zich aanmelden Bosscheweg 24 
Te koop bij A. v. Oirschot, 
Luisel 19a een toom beste 
biggen. 
Te koop: toom beste biggen, 
bij J_ v. d. Heijden, Langen
berg 21. 

A. J. ROBBEN 
Baroniestraat 87 Boxtel 
vraagt voor spoedige indienst
treding nette jongste bediende 
voor alle voorkomende werk
zaamheden, in het bezit van 
MULO-diploma. Eigenhandig 
geschreven brieven in te zen
den vóór 5 December 1949. 
Persoonlijk bezoek alleen na 
oproep. 

H.H. Landbouwers, 
Giervaten (500 l) 
Mestkruiwagens 
Ploeg0ch�re1!,"Turms 5 

f 129,00 
f 39,00 
f 8,30 

Bietensnijdersmessen f 23,00 

H. HAZENBERG
EINDHOVENSEWEG 43

SECTIE ZUIVEL 

Alg, vergadering Te koop: nieuwe luidspreker 
"Telefunken" tegen billijke 
prijs_ Recl1ters'.raat 35. van de S e ct ie  Z uivel op 
Te koop aangeboden een paar DINSDAG 6 DECEM tlEI< 
kunstschaatsen, merk "Polar", 's avonds 7 uur in de zaal 

Te koop: enige fokzcw•ics 
V.D.L., dekrijp, ook geschikt
voor huisslachting. Jan de Bie,
Roond 8.

Direct gevraagd: een werk
ster voor 2 dagen in de week. 
J A. Gcmen, St;:itionstra:it 14 
Boxtel 

Onze voorraad 

Practische Geschenken 
slinkt met de dag. Wacht dus niet te 
lang. Nog slechts enkele dagen en het 
,,Heerlijk Avondje is gekomen". 
Laat dit avondje v..oor U en uw familie, 
leden een dubbele vreugde zijn. 

Geef hun een geschenk van: 

F. J. Witteveen's 
Manufacturen en Çonfectiebedrl]f 

aangewezen adres voor: 

8 PRIMA KWALITEITEN 
• RUIME KEUZE
• LAGE PRIJZEN.

Rechterstraat 18 - B O X T E L

Zie onze speciale St. Nic
.
olaas,étalages. 

A.s. Maandag 5 Decemher is .:rnze zaak geopend
van 9-12.30 en van 1.30 - 6 uur. 

. ' . 
--�j••-,.;o1j.,f •• �_ / •�

4 
4 '; � , 

v� . 

't Anker 
Biedt dezo week aan 

bij aankoop van KOFFIE 
prima kwalieit 

THEE klasse A 
van 90 et per 1 00 gram 

nu voor 75 cent 
Alle liJne vleeswaren in 
electrische koelkast 
voorradig 

P. Rookvlees
31 et. per 100 gram 

Prima belegen Kaas 
aan lage prijs 

Op alle artikelen bij aankoop voor 
50 et. SPAARKROONTJES 
voor de gratis dozen bonbons 
C. de Jong,v. Kempen
van Hornstraat 12, Boxtel

TE KOOP 

Magirus Motor-sp uit 
(incompleet) met zuigtoebe, 
horen - op vierwielig houten 
ondi;rstel voor sloping. 

Geschikt voor landbouw• 
doeleinden. • 

Aanvragen: 
Gemeentebestuur Roxtel. 

TE KOOP 
Damesrlj wiel als nieuw, 
Kinderrijwielen en Steps 
tt,gen zt!er lage prijzen. 
Tevens alles voor Uw fiets 
bij W. Y, ROOIJ, Bosscheweg 52 

Denkt niet langer! 
ga naar BOVENDEERT 

voor het zo vurig verlangde 

C.a de au dat wij speciaal verpakken

Panto«e]s voor Dames, Heren,Jongens
Ill Mei,jes, en Kinderen 

in tientallen soorten en prijzen voor iedere beurs 
bereikbaar. 

Heren overschoenen 

Damesoverschoen,en 
Warm gevoerd hoog 

3,95 
9,95 

Voetbalschoenen 12,50 
Luxe Damestassen 
in prijzen van 9,95 14,95 15,50 enz. 
Portemonaie leder vanaf 3,20 

Verder Actetassen, Schooltassen, 
Sportriemen en Sportartikelen enz. 

Surprises! 

* 

St. Nicolaas! 

* 

In onze speciaalzaak 
vindt U een ruime sortering 

St. Nicolaas-Cadeaux 
Parfumerie M. J. v. d. BROEK maat 38. van H. van Rooij. 

Bevragen Molenstraat 19. • Breukelsestraat 34 - Boxtel • 

Levens- en Volksverz. Mij. 
zoekt contact met 
Actieve Personen 
welke in staat zijn 'n agent-
schap op te bouwen. Zeer 
gunstige voorwaarden. Zeer 
geschikt als bijverdienste. 
Brieven aan Insp. V. J. Reijs, 
Stationstraat '.201, Mook. 

Steeds in voorraad 
Amerikaanse 
Legerschoenen 
maten 40, 48 f 3.50 , 7,50 p.p. 

. ..... En toch 

is St. Nicolaas 
bij A. TEN BRAS 

nog tevreden Molenstraat 88 

yoor Uw bewijzen van medeleven en deelneming 
ons betoond bij het overlijden van onze dierbare 

Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader 

HUBERTUSJOSEPHUS 
VAN SUSANTE 

betuigen wij U onze hartelijke dank. 
Mede namens Kinderen en Kleinkinderen: 

M. v. Susante-v. d. Brekel.
BOXTEL, November 1949. 

GEMEENTE BOXTEL 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL; 
gelet op de beschikking van de Minister van Economische 
Zaken d.d. 17 November 1949, nr. 51'.290 M.W.; 

• V E RLENEN;
ontheffing van het verbod, vervat in artikel '.2, eerste lid, 
van het Winkelsluitingsbesluit 1941, tot het voor het publiek 
geopend hebben na 18 uur van een winkel, met dien ver-

• stande, dat het op 1, '.2, 3, '.2'.2 en '.23 DECEMBER 1949
geoorloofd zal zijn TOT '.21 UUR winkels voor het publiek 
geopend te hebben. 
BOXTEL, '.29 November 1949. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS voornoemd, 
De Secretaris, De Burgemeester, 
J. P. C. v. d. HOUT. Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT.

I-f ij ziet, na de grote meubelen van de 
heropening, nu zo'n prachtige sortering 
kleinmeubelen en andere practische 
artikelen geëtaleerd, dat hij gemak� 
kelijk zijn keus kan maken. 

Bovendien kan hij tot 's avonds 9 uur 
9p z''n gemak gaan uitzoeken. 

F. J. WITTEVEEN Woninginrichting 
BOXTEL 

Jo SeqS.acs' !130-uwG.edcij,/ 
WILHELMINASTRAAT 23 

Id de Spar-kruideniers.
S t N' laas-fo er van

AREN 
Zie de uitgebreide in ico 

MEER ZEGELS SP 

LEKKER SMULLEN EN

cht. 
Uw bijzondere aanda 

d. bbel aantal Spar-
0 alle Sinterklaas-arti'v�oRDELIG BIJ DE SPAR. 

Xe
p
gels. Dus: DUBBEL . S0ct. 

k \'t ·t voor • • 

250 gr. Speculaas onze succes- w��t10 Sp�r-xegels extra

S r ze els extra per 250 gram 

Banketstaaf met 5 pa 
• 

g 
d voorraad strekt. 

Chocolade-letters zo lang e 
VEEL MEER AANBIEDINGEN.

ZIE DE FOLDER MET NOG 

� Q�ND'�e��

Een paar Gym.-schoenen 
kunt U juist nog als St. Nicolaas

geschenk erbij doen. 

J. A. GE "'1 EN, Schoen- en Sporthandel
STATIONSTRAAT 14, BOXTEL, TELEFOON 296 

Kantoorboekhandel TIELEN 
STATION STRAAT 

Nog he bben wij grote keu ze in 

Vulpenhouders en Vulpotloden 
en honder den andere nu t t i ge 
St. Nicol a as• c a de a u x voor 
k i n de r en en v ol w ass enen. 

In onze boekh a n d e l  vindt U een rfjke 
sortering romans, jeu gdlectuur, religi euse 
boekwerken, k e rk= en ge be denboek en, 

missalen, enz . 

SURPRISE AVOND!! 
HOE bezorgt U uw pakjes 
bij familie en kennissen ?? 

Geen zorgen! De Verkenners van de 
H. Hart0parochie knappen het voor U op.
EVEN 'N BERICHTJE BIJ: 

fa J. v. d. Brekel, Rechterstraat 42 
fa J. P. Tielen, Stationstraat 28 
Sigarenmagazijn "Sylphide", Stationstraat 60 
M. Mtlis, Mcerhe,mstraat 39
H. J Luycx, Baroniestraat 63
A. Adelaars, Breukelsestraat 4

SCJ,lpliide * Speciaa€2aak 
Tel. 475 in Virginia Sigaretten, merken naar 

SIGAREN 

keus, Shagpijpjes, Tabak, Shag, 
Sigarettenkokers, Aanstekers, 
verz. Sigarenkippers 
(de v�oroorlogse sooekbekjes) 

alle Ie klas merken v.a. f 1,20 p. doos van 10 st. 
EXPORTSIGAREN 

diverse merken f 4,,, 5,,, 6,, per 10 stuks 
ASSORTIMENTS KISTEN v.a. flO,• p.k. 

}f Alles in keurige St. Nicolaas verpakking 

SYLPHIDE , STATIONSTRAAT 60 

Il 

üE 
i ' ' ' , 

' 

1 1 Het 

1 

1 



VOOR 

Speelgoed 
RECHTERSTRAAT 6 

_1 KRUISSTRAAT 1 
Bij de opening van onze zaak mochten wij 
ons verheugen in een grote belangstelling. 

Als dank menen wij niet beter te kunnen doen dan de 
allerbeste artikelen tegen de laagste prijzen te brengen 

U zult versteld staan van onze prachtige collectie 
St. Nicolaas-artikelen op gebied van Herenmodes 

Ziet onze etalages en ..... U bent geslaagd 

Fa. H. VAN EIJCK-DE LOUW 
Kruisstraat 1 - Boxtel 

Het ideale cadeau voor elke dame! 

Een welkom geschenk voor elke heer! 
* 

Sint Nicolaas kiest ze 
uit onze buitengewoon 
mooie collectie. 

• 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Tuwelier - Horloger Kruisstraat JO 

'n Welkom St. Nicolaas-Geschenk 
is een fles 

Eau de Cologne of Parfum 
LJan .J<watiteit ! 

In de beste merken hebben wij hierin een 
grote verscheidenheid, evenals in 

LUXE DOZEN EAU DE COLOGNE MET ZEEP. 
PRACHTIGE POEDERDOZEN vanaf f 2.50 

U slaagt beter bij : 
DROGISTERIJ "DE MOLEN"

Zoekt U een 

Electrisch 

St. 'lliccdaas= 
ÇescAenk 

Zie dan in de etalage bij 

v. d. BREKEL
RECHTERSTRAAT 42 

Radio 
Stofzuigers 
Kachels 
Strijkijzers 

Schemeria m pen 
Gasaanstekers 
Lampekappen 
Kerstboom-

enz. enz. verlichting 

Komt ook gerust binnen 
zonder enige verplichting 

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

Degelijke en nuttige 

St. Nicolaas geschenken 

vindt u bij Goossens Boxtel 
Voor Uw jongens hebben wij een 
prachtsortering 

Figuurzaagdozen 
3.9,5- 7 .45-8.85- 9.85-23.50 

, 
CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze Coupeuse is WOENSDAG 
7 DECEMBER van 9.30 • 12 uur 
aanwe:z:ig bij Firma J. P. v.d. Velden, 
Stationstraat 11, Boxtel, Tel. 420 

CorsebCentrale P. Tilanus. 

__ r 

I" Dinsdag 6 Dec. a.s. van 2 - 4 uur"\ 
geven wij in 

Hotel Rest. Gebr. v. Boxtel te Boxtel, 
gratis inlichtingen over het 

PIJNLOOS TREKKEN van slechte tanden 
in EVIPANSLAAP en plaatsen van een 

Amerikaans plastic kunstgebit 
direct na het trekken. 
R. 1. T., Claes de Vrieselaan 21, Rotterdam. 

i!alj één! De tafel is btladen 
.Wet brood en kaas en jam vandaag . , , 
Het dwergje pnjst zijn trouwe gade: 
De weg naar 't hart gaat door zijn maag! 

.,Ik wil je enkel dit vertellen", 
--. Zegt V ,ouwtje Piggelmee terstond;

,,Dat, zonder KOFFIE van VAN NELLE, 
Je 't vast niet hàlf zo lekker vond!" 

OF DE BOTERHAM U 
goed smaakt, hangt óók af 
van wat U er bij te drinken 
krijgt! Met Van Nelle's Koffie 
smaakt de boterham U béter, 
want de stemming wordt er 
gezelliger door eu de eetlust 
verhoogd. 

AN NELLE'S KOFFIE 
VOOR GEUR EN SMAAK 

St. Nicolaascadeaux? 
'n Horloge met garantie 

'n Sieraad in Goud, 

Doublé, Zilver of Pleet 

uit onze ruime sortering. 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
ALLES OUDE PRIJZEN. 

•�
Even MAGGI opschrijven 1

Het is zo'n gemak die voortreffelijke 
MAGGJ S PRODUCTEN in huis te hebben. 
MAGGI 5 AROMA - BOUILLON - SOE
PEN en JUS munten uit door kwaliteit en 
smakelijkheid, zijn vlug 
bereid, practisch en .... 
voordelig! 

Let op de naam MAGGI, 4,. en de geel-rode verpakking 1 
de Kru/sster Y 

NAAR 

Steinmann 
BOXTEL • TEL. 401-

Even kijken ..... . 

BERT VAN DEN BRAAK 
BARONIESTRAAT 73 • TEL. 450 

heeft toch wel 
een prachtig sortiment 

Sigaren en Rookartikelen 
en niet te vergeten 

Parfum en Eau de Cologne 

'/Hf' Kousenreparatie-bedrijf 
T f /(IJ Wilhelminastraat 23, Boxtel

Een aangename St. Nicolaas:::surprise 
• Wij hebben het genoegen U mede te delen, dat vanaf heden op

bovenstaand adres, een eerste klas kousenreparatie gevestigd is.
• Wij hebben de beschikking over personeel met meer dan 10 jaren

ervaring.
• Uw kousen worden met dezelfde kleur garen gemaast en gestopt, 

nylons repareren wij met nylongaren, terwijl de afwerking geschiedt 
volgens het nieuwste Amerikaanse systeem.

• Thans geen dagen lang wachten meer op Uw kousen, zij zijndezelfde dag nog klaar. 

HILVERSUM 
HELMOND 
MAASTRICHT 
BOXTEL 

I 
r/'/;p Kousenreparatie, 

DOOR EEN SPECIALE 

EDAH-SERVICE 

hoeft U nu de koffie nog niet 
te kopen, die U eerst met 
Kerstmis zuit drinken. îDl\ll 
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Plaatselijk Nieuws 
AAN DE GEREPATRIEERDE 
MILITAIREN. 

Evenals het vorig jaar wil de Demobili
satie-raad van Boxtel ook dit jaar een 
avond organiseren voor de uit Indië 
teruggekeerde militairen. Naast een offi
cieel gedeelte, waarin o.m. aan U een 
oorkonde zal worden uitgereikt als aan
denken aan Uw verblijf in de Tropen, 
zal deze avond bestaan in gezellig 
samenzijn onder muziek, voordracht enz. 
Op deze avond, die zal worden gehou
den op 13 December a.s. des avonds om 
8 uur in het St. Paulusjeugdhuis in de 
Nieuwstraat, worden alle militairen ver
wacht die uit Indië zijn gerepatrieerd en 
nog niet in het bezit zijn van een oor
konde Niet alleen de militairen ver
wacht�n wij, doch ook eventueel echt
genote of verloofde. 
Voor zover bekend, zijn de gerepatrieer
de militairen door ons schriftelijk voor 
deze avond uitgenodigd. Voor hen die 
geen persoonlijk schrijven gehad hebben, 
moge dit bericht als een uitnodiging die
nen. In verband echter met de regeling 
van een en ander verzoeken wij U ech
ter even op het gemeentehuis, afd. Mil. 
Zaken, kennis te geven of laten geven 
van Uw komst op 13 Dec. a.s" 

De Demobilisatieraad van Boxtel. 

sr:rTfE ZUIVEL. 

A.s. Dinsdag gelieven belan°hebbenden 
te denken aan de vergadering die bii 
H. van Rooij gehouden wordt. Voor 
aanvangsuur zie advertentie in dit blad. 

Toets der Critiek 

,,LAURA". 

De mengeling van bewondering en on
voldaanheid, waarmee ongetwijfeld een 
groot deel van het publiek, na de opvoe
ring van "Laura" op Vrijdag 25 Novem
ber door de Haagsche Comedie, de Ark
verliet, is o.i. enerzijds te danken aan 
het sterke spel van acteurs en actrices 
en anderzijds te wijten aan de keuze van 
deze "psychologische thriller". Want -
laten we eerlijk zijn - de inhoud daar
van is ons niet meegevallen, temeer daar 
de uitvoering stond onder auspiciën van 
de Kunstcommissie van Herlevend Box
tel die het toch tot haar taak rekent 
ha�r aanhangers cultureel verantwoorde 
avonden te bieden. 
Hierin is men, naar onze mening, dit
maal slechts ten halve geslaagd, want of
schoon we wel toneelspel van uitzonder
lijk gehalte te zien kregen, bleek "Laura" 
waaraan die kwaliteiten dienstbaar wer
den gemaakt, slechts een oppervlakkig 
detectiveverhaaltje, weliswaar geraffi
neerd geënsceneerd, doch in vele geval
len helemaal niet strokend met onze 

levensopvattingen. Om klare wijn te 
schenken: wij houden nu eenmaal niet 
van die sterke verhalen over moord en 
liefde. Vooral niet als daarin het gevier
de hoofdfiguurtje van huis is weggelo
pen om op een of ander flatje in de 
grootstad een werelds leventje te kun
nen leiden; als deze daarin haar menta
liteit tekent door te beweren in het hu
welijk liever een honderd of wat dollars 
meer te verdienen door zelf in betrek
king te blijven, dan het wat meer be
scheiden te doen en zich in het hmshou
den te vervelen met een handwerkje" 
(gee�• kinderen!); als deze zich daarin 
gedurende het grootste gedeelte van de 
dao laat omgeven door mannen-van-de
we�eld • deze daarin de drijfveer wordt 
van ee'n jalouzie, die tot moorden leidt, 
deze daarin ...... enfin, het middelpunt 
wordt van een muf, ziekelijk verhaal vol 
extra-ordinaire gevallen, die misschien 
absoluut noodzakelijk zijn ter complete
ring van zo'n moderne, door-en-door 
Amerikaanse thriller, doch die in geen 
geval deel uit mogen maken van 'n u_it
voering, die wordt aange'.vend ter hem
voeding van een categorie (z.g. kunst
lievende) mensen, waarvan verwacht mag 
worden dat ze er ver boven staan. 
Nu ka� het waar zijn, dat we verkeerd 
doen achter een "psychologische thril
ler" (met verschillende psychologische 
onwaarschijnlijkheden) méér te zoeken 
dan wat gecompliceerde sensatie, zenuw
slopende spanning en pikante intermez
zo's maar dan kunnen we met de beste 
wil �an de wereld ook geen tien en een 
griffel wegschenken voor de keuze, die 
Herlevend Boxtel heeft gedaan met 

Laura" waarvan de vertolkers alle lof 
�erdiene

1

n voor de knappe wijze, waarop 
zij de verschillende personages uit
beeldden. 

,,ZIEDE ZE VLIEGE". 

In een zekere Sinterklaasstemming en 
met een verwachtend kloppend hart 
hebben wij met het gezelschap uit Nijn
sel de tocht naar de evenaar meege
maakt. 't Was nu niet een persé propa
gandistische thuisfrontrevue, ofschoon de 
sfeer er aan ontleend, en 't idée eraan 
ontsproten was. Een fantastische reis 
naar Indië, met alle gevaren en gevol
gen van dien. 
De revue was inderdaad, en da• is een 
tweede grote verdienste, zo Brabants 
als ma�r kan. Een beetje meer tempo in 
uw spel heren, zou de uitvoering niet 
geschaad hebben. 
't Was werkelijk 'n stuk kostelijke Bra
bantse humor, fantasierijk en gezond, 
die nergens zijn heil zocht in pikante
rieën of laakbare dubbelzinnigheden. Dit 
deed niets af aan het feit, dat een 
"boer" de dingen bij hun "ware" naam 
pleegde te noemen. De Brabanders moe
ten wel de komische kracht van de 
streektaal geproefd hebben. 't Is te be
grijpen dat onze boven-Moerdijkse be
woners zulks niet kunnen apprecieren als 
wij Brabanders. 
Wat de waarde van deze revue m.i. no0 

verhoogde en wat onze bewondering 
heeft afgedwongen dat is dat deze ama
teurspelers stuk voor stuk zowat ten 
volle voor hun taak berekend waren, 

waardoor deze zuivere Brabantse humor 
goed tot zijn recht kwam. 

. Soms hebben wij zelfs ontroerd geluis
terd naar het eenvoudig, ik zou haast 
zeggen echt Gezelliaans bezingen van 
onze schone Brabantse gewesten. 
Vandaag heeft iedereen nog de gelegen
heid om de Nijnselse revue bij te wo
nen. Ik hoop dat de meest verstokte 
thuisblijvers uit de hoek zullen gelokt 
worden. Dit moet U zien, omdat 't van 
hier is, en omdat 't voor gins is. 
Onder de kunstminnende Brabanders 
troffen wij ook onze edelachtbare Heer 
Burgemeester aan en vele personalitei
tei. Dat heeft ons goed gedaan. 

Pater in 't Zandt. 

Distributie=Nieuws 
OFFICIELE BONAANWIJZING 
VOOR KOFFIE. 

Voor acht weken '.250 gram 
voor alle leeftijdsgroepen. 
Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden 
en Peulvruchten heeft bon 384 Algemeen
(voorkomende op alle voedingsmiddelen
kaarten 909) aangewezen voor het ko
pen van 250 gram koffie. Deze bon kan 
met ingang van Vrijdag 2 December 
1949 worden gebruikt. Deze verstrek
king geldt voor een tijdvak van acht 
weken. De eerstvolgende bonaanwijzing 
zal eerst per 26 Januari 1950 plaats 
hebben. 
De geldigheidsduur van bon 384 Alge
meen is voor het kopen bij de winkelier 
op vier weken gesteld, zodat 31 Decem
ber 1949 de laatste dag is, waarop de 
bon aan de detaillist voor afgifte van 
koffie kan worden aangeboden. 
De vereenvoudiging van de uitvoering 
van de koffiedistributie maakt het niet 
meer mogelijk onderscheid in de leef
tijdsgroepen te maken, zodat thans alle 
groepen in deze distributie delen. Hier
tegenover staat dat het evenmin meer 
mogelijk is nieuwe bonkaarten of bonnen 
uit te reiken voor nieuwgeborenen of 
voor bepaalde familiefeesten e.d. extra 
bonnen ter beschikking te stellen. 
De rantsoenwaarde van de in omloop 
zijnde rantsoenbonnen "H 16" en "BD 
één rantsoen" blijft onveranderd 125 
gram koffie per bon. 

Openstelling Kringkantoor. 
De Directeur van de Distributiedienst 
's-Hertogenbosch maakt, in afwijking van 
het gestelde in · de laatst geplaatste 
officiële publicatie bekend, dat in ver
band met nader ontvangen instructies 
van het Centraal Distributiekantoor, het 
kantoor te 's-Hertogenbosch van 28 No
vember a.s. af tot nader order voor het• 
publiek geopend blîjft. 
Het kantoor is uitsluitend geopend voor 
de uitreiking van Tweede Distributie
stamkaarten en bonkaarten bij geboorte, 

. vestiging uit het buitenland en uittreding 
gemeenschappelijke verzorging en voor 
inlevering van Tweede Distributiestam
kaarten bij overlijden en vertrek bui
tenland. 
Na melding op het Gemeente-huis (b.v. 

geboorte-aangifte, ves:iging buitenland 
e.d.) worden, aan de bewoners uit de 
overige aangesloten Gemeenten van de 
Kring, de besch.eiden door het Kring
kantoor per post toegezonden. 
Uitreiking van de distributiebescheiden 
bij uittreding gemeenschappelijke ver
zorging (militairen e.d.) geschiedt tegen 
inlevering (eventueel door opzending) 
van het formulier MD 112-04 of MD 
192-01, door het Kringkantoor te 
's-H ertegen bosch. 

Recensie 
,,NAAR DE TROPEN".

"Als iemand verre reizen doet...... dan 
kan hij veel verhalen. Daarom rijpte bij 
ons het plan de beste schrijvers en kleur
fotografen voor U op reis te zenden om 
met pen en camera te verhalen van de 
vele wonderen der wereld." Zo intro
duceert Douwe Egberts de reclame-uit
gave "Naar de Tropen", die reeds voor
afgegaan is door een zelfde werk "Kleu
renvlucht" en nog gevolgd zal worden 
door andere delen uit een serie, waarin 
door middel van boeiende reisbeschrij
vingen en pakkende kleurenfoto's de 
schoonheden van de verschillende landen 
getoond zullen worden. 
In "Naar de Tropen" maakt men kennis 
met de schoonheid, die er rond Kaap 
de Goede Hoop te ontdekken valt; met 
de koude pracht, die men vindt in de 
Alpen met de majestueuze sneeuwland
schappen vol gletschers, ijzingwekkend 
hoge toppen en rotswanden; met Rome, 
de bakermat van vele dier geestelijke 
goederen, die wij thans onze Westerse 
beschaving noemen; met de romantische 
havenplaatsen aan de Middellandse Zee; 
met Egypte waar men niet weet wat het 
indrukwekkendst te vinden, de pyrami
den, de Sphinxen of de woestijnvlakten; 
met het sinistere India; en als treffend 
slot met Indonesië, de gordel van 
smaragd. 
Er is grote zorg besteed aan deze uit
gave, die een waardevol, mooi en- in
teressant bezit betekent voor eenieder, 
die de moeite neemt deze te verdienen. 
Het boek zelf kan men zowel tegen be
taling als tegen punten ( 450) aanschaf
fen, terwijl de in te plakken kleuren
foto's uitsluitend beschikbaar zijn op 
punten der pakjes Douwe Egberts koffie 
en thee. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

'.2e Zondag van de Advent 
4 December 1949. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van 9 uur wordt op
gedra1ien voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, terwijl de H. 
Mis van kwart voor 8 wordt opgedra
gen voor Elizabet Traa-Verhoeven. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 

tweede schaal voor de bijzondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. 
Bloeddoek ter verering worden uitge
steld. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond is het geen Mariacon
gregatie. 
Donderdag is het de Feestdag van 0. L. 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De H.H. 
Missen zijn om half 7, half 8 en om half 
9 de Hoogmis. Des avonds om 7 uur Lof 
met rozenhoedje. Op deze dag zal in 
alle H.H. Missen de schaalcollecte wor
den gehouden voor de Kathedrale Basi-
liek van St. Jan. 
Donderdagavond kwart voor acht K. A. 
in het K. J V.-huis. 
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. 
In de maand December zullen de Broe
dermeesters van de Broederschap van het 
H. Bloed de jaarlijkse contributie op
halen. 
De zelatricen van het Genootschap der 
H. Kindsheid worden verzocht de opge
haalde contributies vóór 15 December 
af. te dragen aan de thesauriersters. 
A.s. Zondag 4 December collecte aan de 
kerk voor Katholiek Thuisfront. 
MAANDAG om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Henrica v. Susante; z. a. gel. 
H. Mis voor de overleden familie van 
Tits; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Amol
dus v. Kempen en Maria de Laat; om 
half 8 gel. jrgt. voor de overleden fa
milie v. Homberg-v. d. Elzen; z.a. gel. 

• H. Mis voor Cornelis Voermans; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Jo Bergman 
vanwege kennissen uit Lennisheuvel; om 
half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmus van 
Kempen. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt, voor Joanna van Son; z.a. gel. 
mndst. voor Maria van Boxtel-Leerma
kers; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Hendrica v. Beurden-Verwetering van
wege de kinderen; om half 8 gel. H. Mis 
voor Marinus van Griensven vanwege 
de kinderen; z.a. gel. H. Mis voor 
Adrianus v. Gooi en Christina Neggers 
de hsvr.; I-1. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Jo Bergman vanwege kennissen uit de 
Prins Hendrikstraat; om half 9 gel. H. 
Mis voor Anna v. Kempen-v. Kuringen. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmus Traa; z. a. gel. 
mndst. voor Wilhelmus Snellaars; om 
half 8 gel. H. Mis voor onze jongens in
Indië vanwege Maria's Biddend Leger;
z. a. gel. H. Mis voor Jo Bergman van
wege een kennis; om half 9 gel. H. Mis
voor Johannes van Kempen. 
DONDERDAG: om half 7 gel. H. Mis 
v. Elizabet v. cl. Meyden vanwege de St. 
Elizabetvereniging; z. a. gel. mndst. voor 
Josefus van Son; om half 8 gel. H. Mis
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
van de parochie; om half 9 gez. mndst. 
voor Petrus Buddemeyer. Hedenavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Maria Loerakker-van Geel; z.a. gel. 



mnd,st. vqqr P',!.trus Voets; om half 8 gel. 
_jrgt., vqqr i;\ntqniµs Verhoeven; z. a. gel. 
,ij.,,Mis, v.o,or,. Gerardus Schellekens; om 
half 9 ge( H. Mis voor Johannes v. d. 
Plas ,en Hendr,ica Dirks de hsvr. 

,Z.(\TEr.D.AÇ: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Maria Loerakker-van Geel; 

, .H. ,Ha�tahaar gel. H. Mis tot -bizon-
dere intentie; om half 8 gel. jrgt. voor 
.,JoJran_l),<} Verhoeven-Donkers; z. a. gel. 
111ndst. ·voor Henricus Prick; om half 9 
ge]

I.-. 
H. Mis voor Alfonsus van Vlerken1en.�jaak de zoon. 1 ' ' ,.( 

Het Kerkbestuur van de St. Petrus
parochie heeft besloten, om aan de aan
vra·ag van velen naar een plaats in de 
ke'rk te voldoen, dit jaar opnieuw de 
banken en stoelen te verpachten. 
Deze verpachting zal plaats hebben op 

;zaterdag 10 DECEMBER om 4 uur in 
de kerk. 

·:-om alle parochianen gelegenheid te
geven, plaats te hebben in de drukste
H. Missen, zal gedurende het jaar 1950
de H. Mis van kwart voor acht en in
1951 de H. Mis van 9 uur vrij zijn. Hier
voor zal dan geld worden opgehaald. 
Wij hopen, dat onze parochianen door 
onderlinge afspraken en regelingen on
gewenste prijsopdrijvingen zullen weten 
te voorkomen. 
De nieuwe pacht gaat in 1 Januari 1950. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

2e Zondag in de Advent. 
4 December 1949. 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9, en om half 11 de hoogmis met 
volkszang. Om 6 uur 1. d. tot zekere in
tentie (S); om 7 uur I. d. voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
om 8 uur 1. d. voor Cornelia van Bel
jouw-van Kasteren, vanwege de Broeder
schap van de H. Rozenkrans; kwart over 
9 1. d. voor Cornelia Vorstenbosch van 
der Heyden, vanwege de Broederschap 
van de H. Rozenkrans; om half 11 voor 
Marinus van de Sande, vanwege de 
Broederschap van de H Rozenkrans. 
De eerste schaal gaat voor d',! kerk en 
de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
Dinsdag - feestdag van de H. Nicolaas 
bisschop van Myra en aldaar vanouds 
vereerd als uitmuntend in weldadigheid. 
Patroon van de schepelingen en koop
lieden. 
Woensdag - feestdag van de H. Am
brosius, bisschop van Milaan en Kerk
leraar. Patroon van de bijenhouders. 
Donderdag - feestdag van de ONBE
VLEKTE ONTVANGENIS VAN DE 
H. MAAGD MARIA; dat zij namelijk
van iedere smet der erfzonde gevrij
waard is gebleven. 
De H. Missen zijn om 6, 7, 8 en kwart 
over 9 de hoogmis. 
De eerste schaal is voor de kathedrale 
basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch, 
en de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Des middags om 3 uur H. Familie voor 
Moeders en gehuwde Vrouwen. 
Des avonds om half 8 Lof met rozen
hoedje, om de eerbaarheid van vrouwen 

en meisjes onder Maria's bescherming 
te stellen. 
Aansluitend hierop, om 8 uur in de Ark, 
de 4e Oudersavond. De heer Dr. W. 
Bonekamp spreekt over de film. Onder
werp: ,,Wat hebben de ouders te den
ken en te doen, wanneer het gaat over 
de film?" 
Vrijdag - des avonds om half 9 H. Fa
milie voor de mannen 
MAANDAG 5 Dec. i uur 1. j. voor Ja
cobus Cuppen; Maria-altaar I. d. voor 
Godefrida van Gestel-v. cl. Sande, pa
rochie H. Teresia overleden; Familie
altaar 1. d. voor Cornelia Vorstenbosch
van der Heyd en te Haaren overleden; 
kwart voor 8 I. d. voor Martina Vla
minks-van Handel; zijaltaar 1. cl. voor 
Francijna van der Loo-Kluytmans; half 
9 1. j. voor Maria Catharina Soeterings
Meys. 
DINSDAG 6 Dec. 7 uur Ld. voor Ma
thilde Schepens- Hoenselaars; Maria
altaar 1. d. voor Jan van den Nostrum; 
Familiealtaar 1. m. voor Adriana van 
Hees-Verwetering; kwart voor 8 1. cl. 
voor Kees van Schaayk; Zijal:aar 1. d. 
voor Willem van den Langenberg, van
wege de handboogschutterij "Concor
dia; half 9 1. cl, voor Theodora Timmer
mans-Schellen. 
WOENSDAG 7 Dec.: 7 uur !, cl. voor 
Petrus Baayens; Maria-altaar 1. m. voor 
Adrianus Henricus Dankers; familie
altaar 1. m. voor Adrianus Willems. 
kwart voor 8 I. cl. voor de heer en 
mevrouw Petrus Johannes van Oerle
Reijnen; zijaltaar 1. d. voor Antoon v. 
d. Wetering en Jacoba Janssen z.e.; half
9 l.j. voor Gerardus Veroude. 
DONDERDAG 8 Dec.: 6 uur 1. cl. tot 
zekere intentie (5); 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn ,an de 
parochie; Maria-altaar 1. cl. voor de 
levende leden van de Bro�derschap van 
St. Willibrord; Familiealtaar 1. d. voor 
Adriaan Kuypers; 8 uur 1. d. voor Jan 
Verhoeven; kwart over 9 (hoogmis) voor 
Cornelis Peynenburg. 
VRIJDAG 9 Dec.: 7 uur 1. j. voor Nelly 
van de Steen; Maria-altaar 1. m. voor 
Constant van Kleef; Familiealtaar 1. m. 
voor Johannes Hermanus Bax; kwart 
voor 8 1. d. voor Marinus van Esch; zij
altaar 1. d. voor de heer Hubertus Jo
sephus van Susante, vanwege het per
soneel; half 9 1. j. voor Michiel v. d. 
Heyden. 
ZATERDAG 10 Dec. 7 uur gef. I. j. voor 
de Zeereerwaarde Heer Franciscus Jo
sephus Maria Eras, zijn ouders, broers 
en zusters; Maria-altaar 1. m. voor Jo
hannes Bergmans; Familiealtaar I.m. voor 
Christianus Joh. Kerkhofs; kwart voor 8 
l.d. voor Adrianus Dankers, vanwege
kinderen en kleinkinderen; zijaltaar 1. d. 
voor Willem van den Langenberg, van
wege de buurt; half 9 I. d. voor Johan
nes van Erp en Cornelia Kruijssen z.e. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

2e Zondag van de Advent. 
4 December 1949. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
ria v. d. Oetelaar. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Arnoldus 

v. cl. Oetelaar en Helena de hsvr.
DINSDAG: half 8 jrgt voor Henricus
de Bresser en Cornelia de hsvr 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voo� Willem
v. d. Linden en Joanna de hsvr.
DONDERDAG: feestdao van O L Vr
Onbevl. Ontvangen; half 8 H. Mis ·voo� 
het welzijn der parochie; 10 uur jrgt.
voor Adriana v. d. Linden en Clasina v. 
d. Linden.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
v. Oirschot.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina hsvr. van Theod. v. Oirschot. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Martinus v. d. 
Broek te Dinther overl. Dinsdag H. Mis 
voor Cornelis Fick. Woensdag H. Mis 
voor Johanna Fick. Vrijdag H. Mis voor 
Catharina Fick. Zaterdag H. Mis voor 
de familie v. Schijndel. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

2e Zondag van de Advent
4 December 1949. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Vissers; 9 uur H. Mis voor de pa
rochianen; half 11 Hoogmis als gez. 
mndst. voor Maria Maas-v. d. Langen
berg. De eerste schaal is voor de be
langen van onze parochie; de 2de voor 
B. N. Vergadering van St. Vincentius
vereniging; 3 uur Lof met rozenhoedje, 
om Gods' zegen te verkrijgen over 
,,Orion" en de kapel v. Stapelen. 
MAANDAG: half 8 jgt. voor Christiaan 
Pijnen burg; kwart over 8 H. Mis van
wege kinderen voor Theodorus Huy
berts. 's Avonds om 8 uur veroade-
ring v. St. Elisabethstichting. 

0 

DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Mevr. Maria Maas-v. d. Werd; 
kwart over 8 H. Mis voor goede uitslag. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis vanwege 
broer en zusters voor Harry v. Dijk; 
kwart over 8 H. Mis, waarbij de kerk 
met 'n kaars wordt vereerd voor de 
familie v. cl. Brekel. 
DONDERDAG, devotiedag, waarop de 
H. Diensten zijn als op Zondag. half 8
H. Mis voor Gerard Leyten; 9 uur H.
Mis uit dankbaarheid; half 11 Hoogmis 
tot intentie van de parochianen. De 
eerste schaal is voor de Kathedrale Ba
siliek, de 2de voor de belangen van de 
parochie; half 3 Lof met rozenhoedje 
om God's zegen te verkrijgen over het 
genootschap der H. Kindsheid; tevens 
zal de zegen voor de kinderen van dit 
Genootschap gegeven worden. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Martinus
v. cl. Loo en Wilhelmina v. Orten hsvr.;
kwart over 8 H. Mis voor Adrianus
Dankers. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Gode
fridus v. Gestel; kwart over 8 H. Mis
vanwege biljartclub "Buiten Verwach
ting" voor levende en overleden leden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met rozen
hoedje, om God's zegen te verkrijgen 
over Z. Heiligheid de Paus en het H. 
Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de Eerw. Zuster Maria Eligia te 
Zijtaart, Monseigneur F. Goyaerts te 
St. Michielsgestel, en Joseph v. cl. Aker 
in Boekel overleden. 

Elders zullen geschieden: H. Missen 
voor Harry v. Dijk, Theodorus Huyberts 
en a.s. Donderdag H. Mis tot intentie 
v. d. leden van de Godvruchtige vereni
ging ter ere van de H. Theresia. 
Alsnog voor Joanna Kruyssen-v. Mol.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

2e Zondag van de Advent 
4 December 1949. 

ZONDAG: half 7 1.j. voor Corn. Vughs 
en Maria de hsvr.; 8 uur I.m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z. 7 e voor Wout. 
v. d. Velden; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Wout. v. 
d. Velden; half 8 z. j. voor Theod. Ver
santvoort; 8 uur 1. 7 e voor Engelina 
Hendr. v. Overbeek. 
DINSDAG: 7 uur z. m. voor Wout. v. d.
Velden als over!. lid H. Theresia; half 8
z. j. voor Maria Theod. Versantvoort;
8 uur 1. m. voor Johanna Evers-Vervoort 
te St. Oedenrode overleden 
WOENSDAG: 7 uur z. m'. voor Wout.
v. cl. Velden als weldoener van kerk en
Liefdegesticht; half 8 z. j. voor Arnol
dus v. cl. Wiel; 8 uur 1. m. voor Engelina 
Hendr. v. Overbeek als overleden lid•van 
de Retrai:epenning. 
DONDERDAG: feestdag van 0. L. Vr. 
Onbevlekt Ontvangen, geen verplichte 
feestdag: 6 uur 1. j. voor Joh. v. Rooy; 
7 uur l. m. voor de leden der beide con
gregaties van 0. L. Vrouw met algem. 
H. Communie der leden; half 9 l. m.
voor Marinus v. Oirschot; 10 uur de
hoogmis tot welzijn der parochie. Na 
de middag om 3 uur Lof. 
VRIJDAG: 7 uur z. m. voor de leden 
der proc. van Kevelaer; half 8 z. m. tot 
bijz. intentie; 8 uur 1. j. voor Johanna 
Marinus v. Oirschot. 
ZATERDAG: 7 uur z. m. voor Wout. v. 
d. Velden als overleden weldoener van
kerk en Liefdegesticht; half 8 z. j. voor 
Johanna Maria Arnoldus v. cl. Wiel; 
8 uur 1. j. voor Ger. Krol.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welz. der
parochie; 8 uur 1. i. voor Antonetta Ger.
Krol; 10 uur z. j, voor Marinus Traa.
Maandag, Dinsdag, en Woensdag tri
duum voor de leden der beide Conore
gaties van 0. L. Vrouw, te preken d�or 
d_e �veleerw. Pater Venantius, Assump
t10111st, en wel om 4 uur na de middao 
voor de meisjes, en 's avonds om 7 uu; 
voor de jongens. 
Woensdag biechthoren. De Eerw. Pater 
zal Woensdagnam. van 2-4 en van 
5-7 biechthoren in de biechtstoel van
de Zeereerw. Heer Pastoor. 
Woensdag vasten- en onthoudingsdao
voor de leden van de 3de Orde van d;
H. Franciscus,

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Ant. v. cl. Vel
den vanwege zijn vrienden uit de offi
cierenmess. Dinsdag 7 uur I.m. voor En
gelina Hendr. v. Overbeek als over!. lid 
Moeder v. Goede Raad. Woensdag en 
Donderdag 7 uur 1. m. voor Corn. 
Schoenmakers. Vrijdag 7 uur 1. m. voor 
de Weled. Heer Franc. v. Boeckel v: 
Rumpt vanwege het personeel. Zater
dag 7 uur 1. m. voor Petrus Vley. Zon-

dag 7 uur 1. m. voor Joh. Bakx en Jo
hanna de hsvr. 
7e Engelina He

.
ndr. v. Overbeek in het 

ziekenhuis te Boxtel overleden. 
Gedoopt: Corn. Joh. Henr. zoon van 
Henr. Kraayvanger-v. Eyndhoveni Mart. 
Wilh. Nicolaas zoon van Joh. Kuppens
Schelle; Petrus Wilh. zoon van Wilh. v. 
d. Sande-Schellekens; Francina Gemma
dochter van Wilh. Putmans-Timmer
mans. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Biiz. NccL'n Episco
paat en voor de nieuwe glas-in-lood 
ramen. Na de middag om 3 uur Advents
lof met Rozenhoedje. Na het Lof een 
lied! 
Donderdag, feestdag van 0. L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen. H.H. Diensten 
als op Zondag. Alsdan 2de schaalcollec
te voor de Katr:edrale 13asiliek. 
ZONDAG: 7 um H. Mis; half 9 I -1. ,\1,, 
voor Johanne3 van Exscl · 10 uur Hoer> -
mis voor t1° Parochie. 

' • • 

MAANDAG: half 8 H. Mis voor de be
kering der zondaars. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
van der P�,;. . 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
van der Pas-v. Boxtel. 
DONDERDAG 7 uur H. Mis voor An
toon van der Pas; half 9 gef. jrgt. voor 
Johanna van Zeeland; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
VRIJDAG: half 8 gef. jrgt. voor Jaco
bus van Zeeland en Maria Catharina v. 
d. Meijden de hsvr.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Ger
dina van der Pas-v. Son. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. I--1. 
Mis voor de Wed. Catharina van de 
Sande-Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 4 December. 2de Zondag van de 
Advent. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Donderdag: Feest van 0. L. Vrouw On
bevlekt Ontvangen. Om 10 uur zal onze 
missiebisschop, Mgr. van Oorschot, in 
onze kapel een Pontificale Hoogmis op
d:agen. Wij rekenen er op dat de gelo
vigen zoveel mogelijk deze plech'.igheid 
zullen bijwonen. Om 8 uur plechtig Lof. 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: 7 uur voor Tony Schaffer. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Schapendonk; half 8 voor Tony 
Schaffer. 
WOENSDAG: 7 uur voor Tony Schaf
fer vanwege de buurtschap Hal; half 8 
voor Johanna' Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur ter ere van 0. L. 
Vrouw van Altijddurende Bijstand. 
VRIJDAG: 7 uur voor Tony Schaffer. 
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KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Het Heilige Land 1n nood 
Gebedsactie van 16 tot 25 December

Ruim een jaar geleden richtte zich Paus 
Pius XII tot de gehele wereld met de 
encycliek "In Multiplicibus", waarin Zij
ne Heiligheid de noodzaak belichtte van 
een internationaal bestuur over Jeruza
lem en andere heilige plaatsen in Pa
lestina. In een tweede encycliek, op Goe
de Vrijdag gegeven, heeft de Paus het 
door hem gefonnuleerde denkbeeld nader 
uitgewerkt. 
Het vraagstuk over het beheer der hei
lige plaatsen is van belang voor de ge
hele Christenheid, waarbij dus de Katho
lieke Kerk als eerste betrokken is. 
De Verenigde Naties hebben de rechten 
van de Christenheid, inzake het onder
houd van en de toegang tot de heilige 
plaatsen nadrukkelijk erkend. 
De Verzoeningscommissie, die de ver
moorde Graaf Bernadotte opvolgde, 
kreeg opdracht om betreffende de bui
ten Jeruzalem gelegen heiligdommen, de 
grootst mogelijke garanties te verkrijgen 
van de autoriteiten onder wier gezag 
zich die bevinden, terwijl die commissie 
van de V. N. overigens concrete voor
stellen zou moeten indienen inzake het 
internationaal bestuur over het stadsge
bied van Jeruzalem. 
In een in De Linie gepubliceerde corres
pondentie uit Vaticaanstad lazen wij 
echter: 
"Thans, nu de besprekingen te Lake 
Success begonnen zijn, staat eigenlijk 
slechts één ding vast: dat niemand door 
de inspanningen van de Verzoenings
Commissie ook maar bii benadering 
tevreden of zelfs maar gerust werd ge- . 
steld. Dit geldt voor de Joelen, voor de 
Arabieren en zeer zeker voor de Katho-
lieke Kerk. 
Wat betreft het belangrijkste punt (de 
internationalisatie van Jeruzalem) zijn 
de voorstellen van de Verzoenings-Com
missie wel zeer pover. Zij komen im
mers neer op een erkenning van de sta
tus quo, dus op de definitieve verdel'lng 
van de Stad in twee helften. Van deze 
feitelijke situatie uitgaande heeft de 
Commissie dan een voorstel ontworpen, 
volgens hetwe!k de Heilige St.::d door 
twee autonome bestuurs-organen zou 
worden beheerd (een Joodse en een 
Arabische), op welk beheer een Com
missaris van de V. N. een tamelijk vaag
aangeduid oppertoezicht zou uitoefenen, 
hierbij terzijde gestaan door een com
missie van veertien personen (vijf Joelen, 
vijf Arabieren, aan te wijzen door de 
bevolking der beide zones - en twee 
inwoners uit elk stadsgedeelte, aan te 
wijzen door de Hoge Commissaris zelf). 
Op de andere, min of meer uitgewerkte 
voorstellen van de Verzoenings-Commis
sie inzake het bestuur van Jeruzalem, 
behoeven we hier niet verder in te gaan. 
Men kan het standpunt van de Heilige 
Stoel ten aanzien van deze voorstellen 
in korte woorden uiteen zetten. 
Een bestendiging van de noodlottige en 
onnatuurlijke verdeling van het stads
gebied van Jeruzalem in twee delen, wel
ker autqriteiten elkander fel-vijandig ge
zind zijn, vormt nu eenmaal geen basis 
voor die zekerheden, die door de Kerk 
als onvoorwaardelijke eis gesteld worden 
en moeten worden. Afgezien immers van 
de twijfelachtige "veiligheid", die zulk 
een toestand met zich mede brengt, is 
het toch zeker in flagrante tegenstelling 
met het gewijde karakter van deze Stad, 
indien de hoogst gespannen en uiterst 
gevaarlijke toestand zou voortduren, en 
dat nog ·wel in een officieel gesanction
neerde vorm. 

Plaatselijk Nieuws 
BOXTELS TONEEL 
BESTAAT 10 JAAR. 

,,Het begon in een gracht". 
Boxtels Toneel werd in 1939 opgericht 
en viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid- van dit 2e lustrum 
brengt het a.s. Maandag en Dinsdag in 

• ,,de Ark" een vrolijk spel getiteld "Het
begon in 'n gracht" op de planken.
Tal van verenigingen in den lande (in
Amsterdam alleen reeds 53 !) namen dit
stuk met groot succes onderhanden,
een reden voor Boxtels Toneel, om het
ook eens voor het Boxtelse publiek te
spelen.
Het is vooral een vrolijk spel en dus
juist iets voor een feestelijke gelegen
heid.
In de afgelopen 10 jaren heeft Boxtels
Toneel tal van spelen opgevoerd, ern
stige en luimige; en hoeveel moeite het
ook v�ak gekost heeft, steeds heeft het
bij deze club voorgezeten iets goeds te
brengen.
De wijze waarop ze dat gedaan heeft
en in hoeverre ze daarin geslaagd is,
is aan de trouwe bezoeker van haar op
voeringen wel bekend.
Ook ditmaal hoopt Boxtels Toneel de
traditionele roep voor zich te winnen
en U een flinke en gezonde beet te
doen lachen. ,,Jêntje en Pietje" c.s. zul
len hiertoe hun'. beste beentje voorzetten,
reken maar!
Houd U dus een van de avonden op
Maandag of Dinsdag a.s. vrij en kom
zien tot eigen vermaak.

De Kerk kan nu eenmaal geen genoegen 
nemen met een regeling, die niet op een 
zo breed mogelijke basis rust van inter
nationaal overeengekomen en interna
tionaal gegarandeerde verdragen. En juist 
de situatie waarin Jeruzalem zich op dit 
ogenblik bevindt, en die het resultaat 
is van de (slechts onderbroken) gevechts
handelingen, mag men het beste bewijs 
achten, dat er voor het toekomstig lot 
en het behoud van de Heilige Stad 
slechts één denkbare, logische en recht
vaardige oplossing bestaat: internatio
naal beheer. 
Wat de andere Heilige Plaatsen in Pa
lestina betreft, dus die, welke over de 
rest van het land verspreid liggen, kan 
de Heilige Stoel moeilijk anders clan de 
zuiver-unilaterale verzekeringen van zo
wel de Joodse als de Arabische autori
teiten inzake de onder hun respectieve
lijke competentie staande heiligdommen 
en de vrije toegang· ertoe, van de hand 
wijzen. Men behoeft waarlijk niet ver 
in het verleden terug te gaan om aan 
zulke garanties met recht en reden 
iedere waarde te ontzeggen." 

leder Katholiek kan dus begrijpen, dat 
de Paus van de gelovigen een dringend 
gebed vraagt voor het Heilige Land, dat 
gedurende alle eeuwen het doel is ge
weest van bedevaarten van ontelbare 
Christenen en dat in hun harten een 
geestdrift verwekte, welke tot ieder offer 
bereid was en dat met zoveel recht een 
ere-plaats innam en inneemt in de ge
dachten en in de liefde van ieder 
Christen. 
Mgr. Mutsaerts, bisschop van 's-Herto
genbosch, vraagt ons de zorg van de 
Heilige Vader tot de onze te maken en 
te grijpen naar het middel dat deze ons 
aanwijst: Toevlucht tot het Onbevlekt
Hart van Maria in een nog dringender 
kruistocht van gebed. 
Men wordt aangespoord deel te nemen 
aan de noveen vóór Kerstmis van 16 tot 
25 December door het dagelijks bidden 
van het onderstaande "Gebed tot het 
Onbevlekt Hart van Maria voor Pa
lestina", terwijl degenen, die enigszins 
kunnen, ook gevraagd wordt gedurende 
deze noveen zoveel mogelijk de H. Mis 
bij te wonen. 
Moge deze gebedsactie in alle gezinnen 
gevoerd worden, zowel door de volwas
senen als de jeugd, opdat spoedig de 

• zekere veiligheid voor de heilige plaat
sen van het H. Land verkregen warde.

GEBED TOT HET ONBEVLEKT HART
VAN MARIA VOOR PALESTINA. 

0 Maria, Onbevlekte Maagd en Moe
der van God, hoe moet Uw Hart vervuld 
zijn met grote deernis en moederlijke 
zorg voor de heilige plaatsen, die U zo 
dierbaar zijn! 
Aan alle vreugd, dáár genoten, aan alle 
smarten, dáár geleden, herinneren wij U, 
Moeder, wanneer wij in de H. Mis de 
geheimen onzer verlossing viere1"«en die 
geheimen overwegen bij het bidden van 
de Rozenkrans. 
Om de liefde, die Uw Onbevlekt Hart 
het zwaar geteisterde Palestina toe
draagt, smeken wij U: ,,verkrijg van God 
vooral de genade, die in één oogwenk 
de harten der mensen bekeren kan"; 
toon, dat Gij de smekende Almacht zijt, 
neem de heilige Plaatsen onder Uw moe
derlijke beschern1ing en doe er een blij
vende vrede heersen. 
Onbevlekt Hart van Maria, kom ons te 
hulp, reel het H. Land. Amen. 

U steunt daarmee tevens één van de 
Boxtelse. verenigingen, die als doel heeft 
in ons lieve Boxtel de liefde voor kunst, 
cultuur en goed vermaak mede uit eigen 
krachten te doen leven en herleven. 
En dat doel is Uw daadwerkelijke be
langstelling meer clan waard. 

"ZOU DE G O E D E  SINT 
WEL KOMEN?" 

In de mees� gezinnen zal er wel een 
bevestigend antwoord gegeven zijn op 
dit Sinterklaas-kinclerlieclje, maar de 
Heer J. R. Luyben, directeur van de 
N.C.B.-exportcentrale woonachtig op 
Bosscheweg 201, heeft op Surpriseavoncl 
de verkeerde Sint ontmoet. Of eigenlijk 
niet ontmoet, want toen het gezin enige 
uren afwezig was (ongeveer van half zes 
tot acht uµr) is er ingebroken door 'n 
onechte Sinterklaas (met knechten?) 
die o.a. ten koste van verschillende ge
reed liggende St. Nicolaas-surprises de 
zak wel heeft weten te vullen. 
De politie stelt een onderzoek in, maar 
het zal haar ongetwijfeld moeilijk vallen 
onder de ontelbare Sinterklazen, die éne 
te ontdekken, welke een smet heeft ge
worpen op de naam van de populaire 
heilige(n). 

BOXTELS GEMENGD KOOR 
Die Schöpfung 

Voor de uitvoering van "Die Schöpfung" 
hebben zich reeds twintig deelnemers/ 
deelneemsters opgegeven. 
Er worden nog enige dames (alten) ge
vraagd, alsmede enkele heren (tenoren), 
die zich op kunnen geven bij de direc
teur, dhr. Suys, Dufourstraat 2. 

VOOR HET BOXTELSE 
ZWAKKE KIND. 
\'{/egens het bar slechte weer Zaterdag 
l.i., werden de collectezakjes in de Mijl
straat en Van Salmstraat nog niet afge
haalcl.
A.s. Zaterdag zullen ze worden ingeza
meld door enige leden van Box:els Har
monie.
In ons volgend nummer wordt het totaal
gecollecteerd bedrag vermeld.

H. BLOEDJUB!Lé 1949.
We zijn zover, dat we aan de hand van 
het opgenomen film- en kleurenfotoma
teriaal nog eens kunnen genieten van 

• processie en spel, dat bij alle spelers,
naaisters en medewerkers nog wel niet 
vergeten zal zijn. En daarom zullen allen 
die hieraan hebben meegewerkt de gele
genheid krijgen, dit alles nog eens rus
tig te bekijken. Daar de gehele groep 
echter te talrijk is voor één avond, zal 
het verdeeld worden over verschillende 
avonden. We hopen op het einde van de 
volgende week de eerste avonden te 
geven. Allen zullen hiervoor een per-
soonlijke uitnodiging ontvangen. En ..... . 
omdat velen erg nieuwsgierig zullen zijn 
naar de financiële afloop van deze jubilé
viering, willen we ook daarover binnen
kort iets meer publiceren. 
MISSIE-AVOND 
MISSIENAAIKRING. 

Het was . natuurlijk erg spl)ttg, dat wij 
onze goedwillende missievrienden door 
de plotselinge ziekte van Mgr. Pessers 
hebben moeten teleurstellen. Tot op he
den is het bestuur er nog niet in ge
slaagd, een andere avond vast te stellen, 
daar zowel Mgr. Pessers als de Ark 
overbezet zijn. Bovendien is de tijd van 
Pater Beltjens, de specialist van de film
camera, erg beperkt, daar deze binnen
kort weer naar de missie zal vertrekken. 
Wanneer de avond niet mocht door
gaan, zal echter aan eenieder de gele
genheid worden gegeven, de gekochte 
plaatskaarten terug te brengen. U hoort 
er in alle geval nog meer van. 
TERUG UIT INDONESië. 

Met het troepentransportschip "Johan 
van Olclenbarnevelclt" repatrieerde Dins
dag 6 Dec<:mber de Boxtelse militair P.
J. Voets (ten Brinkstraat 7).
MARIACONGREGATIE ST. PETRUS. 
Het ligt in de bedoeling om op Zondag 
18 December a.s. een tentoonstelling te 
organiseren van hetgeen door onze le
den werd vervaardigd of aangeschaft 
voor de armen in onze parochie. Wij 
willen er daarom de Congreganisten nog 
aan herinneren, dat zij tijdig zullen zor
gen voor de inlevering van de vervaar
digde stukken, zodat we niet tot de 
laatste dag behoeven te wachten. 
GESLAAGD VOOR ARCHITECT. 
Naar wij vernemen verwierf de heer J. 
A. v. Kempen, v. Merheimstraat, alhier
het diploma als Architect. Zijn opleiding 
genoot hij aan de Limburgse Academie 
voor Bouwkunst. 

R. K. J. B. 
Heden Vrijdagavond half 9 bijeenkomst 
van de muziekclub in het eierlokaal. 

KANARIE TENTOONSTELLING. 

Zaterdag _10 en Zondag 11 Dec. houdt 
de Kanarievereniging "Het Zuiden" te 
Boxtel haar jaarlijkse onderlinge wed
strijd met tentoonstelling. Een groot 
aantal vogels zijn hiervoor ingeschreven, 
waaronder prima zangers. Daarom zal 
een bezoek aan deze tentoonstelling 
zeker de moeite waard zijn_ 
Zie advertentie in dit blad. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 
PAROCHIE H. HART. 
Bij thuiskomst van Jan de Jong f 18,
ontvangen. 

KINDERFEEST K.A.B. 
Ruim duizend kinderen van K.A.B.
leden hebben Woensdagmiddag genoten 
van het alleraardigste programma, dat 
het Haarlemse Cabaretgezelschap "De 
Vonk" drie maal achtereen in De Ark 
voor het voetlicht bracht. De goochel
toeren, zang en spel, plus de poppen
kast vielen, getuige de reacties in de 
zaal - zeer in de smaak van de kinde
ren, die na afloop van het jaarlijkse 
feest nog wat heerlijks uit Pieterman's 
zak meekregen. ,:,,, 

HET RASKONIJN EXPOSEERDE. 

Zaterclagmiclclag werd de jaarlijkse ten
toonstelling van de Boxtelse konijnenfok
vereniging "Het Raskonijn" door de 
voorzitter der vereniging, de Heer M. 
1-Iellings, geopend. Ook dit jaar bleek
weer, dat de leden zich steeds meer
toeleggen op het bezit en de verkrij
ging van waardevolle exemplaren, welke
het afgelopen weekeinde in de grote zaal
van Café de Sportwereld waren bijeen
gebracht. Het buitengewoon slechte weer
was o.i. wel de hoofdoorzaak, dat deze
tentoonstelling niet zoveel belangstel
lingen genoot, als andere jaren.
Keunneester was dit jaar de Heer I. H.
Cornelis-de Beer·uit Apeldoorn, die zich
zeer gunstig uitliet over hetgeen was
tentoongesteld.
Evenals het vorig jaar verwierf ook
deze keer de Heer C. M. van Esch de
titel van algemeen kampioen met ziin
Alaska voedster, jong.
Overigens werden de volgende prijzen
toegekend:
Kampioen ram (eigen fok): W. de Groot
met zijn Franse hangoor, bont, jong, en
kampioen voedster: C. v. Esch met zijn
Alaska, jong (eigen fok).
De overige voornaamste prijzen, welke
werden toegekend, zijn de volgende:
1 M. v. Breugel, Vlaamse reus, konijn
grijs, predicaat z.z.g.; 2 C. v. Esch, Alas
ka. z.z.g.; 3 M. 1-Iellings, Vlaamse reus,
konijn grijs z.z.g.; 4 J. Pastoors, witte
\Xfener z.g.; 5 C. v. Esch, Alaska z.g.,
6 G. Koks, Vlaamse reus, konijn grijs
z.g.; 7 W. de Groot, Franse langoor
z.g.; 8 ]. v. Hamoncl, Vlaamse reus, wit
z.g.; 9 ]. v. Hamond, eveneens met
Vlaamse reus, wit z.g.; 10 W. de Groot,
Franse hangoor z.g.; 11 C. Rovers
Vlaamse reus, konijn grijs z.g.; 12 G.
Koks, Vlaamse reus, konijn grijs z.g.; 13
C. v. Esch, Alaska z.g.; 14 J. v. cl.
Schoot, Vlaamse reus, konijngriis z.g.
15 W. van der Plas, Vlaamse reus, ko
nijngrijs z.g.; 16 G. v. cl. Plas, witte
Wener z.g.; 17 C. Rovers, Vlaamse reus,

,,Boxtels K wartierke'' 
Een nieuw soort vermakelijkheid ont
dekt! - Winkels kijken in de Sinter
klaas-tijd. 's Avonds als de lichtjes bran
den. ·Gezellig, joh! 
Dan zie je in alle bakkerswinkels jonge 
mensen staan. Hij koopt een chocolade
hart voor haar, en zij koopt een specu
laas-vrijer voor hem. Hart en vrijer: het 
symbool van de liefde. 
En zo kwam ik op h�t idêe van dit 
K wartierke. 
Een Kwartierke over de liefde. 
Maar ja, hoe kun je nou als Pater(!) 
da«rover praten. Bestaat niet. Weet-ie 
immers geen bal van! Waar zou-ie het 
vandaan halen? 
Precies, daar zit 'm de kneep. Waar 
zou-ie dat vandaan halen .. .... ? 
Laat ik nou heel toevallig (0. L. Heer 

· is altijd met z'n sloebertjes) tegen een
boekje aanlopen. Een heel ouwerwets
boekje met allerlei wenken en raadge
vingen aan het adres van jonge mensen
die zich voorbereiden op het huwelijk.
Hieronder volgt heel de lange lijst. Hier
en daar doet het wel een beetje ouder
wets aan, maar dat mag niet hinderen. 't
Gaat niet om de woorden, 't gaat om de
inhoud!
Lees en overdenk.

KEUZELIJST VOOR MANNEN. 

1. Kies geen vrouw, die een andere
godsdienst is toegedaan. Want zij zal
uw hart verleiden en een dwaas van u
maken, al waart gij zo wijs als Salomon.
2. Kies geen meisje dat zichzelf heel
erg wijs acht. Want altijd zal zij gelijk
willen hebben. Altijd het laatste woord
willen spreken. Nooit zal zij kunnen
zwijgen.
3. Kies geen lichtzinnige danseres.
Vóór u heeft zij wellicht reeds aan vele
anderen weten te behagen. En zo spoe
die zal zij haar lanslust niet vaarwel
kunnen zeggen. Misschien wel nooit!

4. Kies geen onzedige of schaamteloze
vrouw. Zij zal u niet trouw blijven, en
u heel veel kommer en hartzeer berok
kenen.
5. Kies geen hoovaardige modepop. Zij
zal uw vermogen er door draaien. En
ook nog aan anderen (clan aan u alleen!) 
zal zij trachten te behagen. 
6. Kies geen twistzieke vrouw. Nooit
zult gij vrede met haar hebben! Zelfs
niet als gij aan haar willen-en-grillen
toegeeft.
7. Kies geen snapster of praatzieke
vrouw. Zij zal u veel verdriet berok
kenen.
8. Kies geen gierige of nijdige vrouw.
Want nóch aan zichzelf nóch aan man
en kinderen gunt zij het nodige onder
houd. Nooit zult gij voor haar genoeg
kunnen verdienen. En ondanks al uw
zure arbeid zal zij u toch nog gebrek
laten lijden.
9_- Kies geen rijke vrouw, als gij zelf
arm zijt_ Want zo'n huwelijk is zelden 
gelukkig. • '
10. Kies geen oude vrouw als gij zelf
jong zijt. En geen jonge vrouw als gij

- zelf oud zijt. Want clan ontbreekt tus
sen u beiden de overeenstemming der
gemoederen. En zijt gij zelf oud, clan
kunt gij weinig of niets doen voor de
opvoeding en de verzorging van de
kinderen.

KEUZELIJST VOOR VROUWEN. 

1. Kies geen ketter of godsdienst-spot
ter. Ook niet al is hij clan van name ka
tholiek! Want hij zal u niet beter ma
ken. Integendeel! Door zijn slechte be
ginselen en verderfelijke voorbeelden
zal hij u afbrengen van het pad der
deugd.
2. Kies geen dronkaard of speler. Zij
brengen u noch fortuin noch deugd in.
Maar wél een kwijnend lichaam en een
bedorven ziel. Bovendien zullen zij nog
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OMGEVING 

konijngrijs z.g.; 18 'J. J. v. Hamond, 
Vlaamse reus, wit z.g.; 19 G. v. d. Plas, 
Wener wit z.g.; 20 J. v. Hamond, Vlaam
se reus, wit z.g. 
De overige ir.zenders behaalden het pre
dicaat g.g. en g_ 
De belangrijkste uitslagen van klasse C. 
zijn de volgende: Kampioen M. Hel
lings met Vlaamse reus konijngrijs z.g. 
De twee,le en de volgende prijzen wer
den behaald door: 2 C. Bergman met 
zijn Franse langoor z.g.; 3 J. v. d. Schoot 
Vlaamse reus, konijngrijs z.g.; 4 M. Hel
lings, Vlaamse reus, konijngrijs g.g.; _5en 6 G. van der Pasch met Wener, wit 
g.g.; 7 ]. v. cl. Schoot met Vlaamse reus, 
konijngrijs g.g. en 8 G. v. d. Pasch met 
Wener wit g.g. 
's Avonds vond de prijsuitreiking plaats, 
hetgeen door de voorzitter der vereni
ging geschiedde. 

LOTERIJ 

De prijzen 356, 147, 819 van de loterij 
kunnen bij M. Hellings, Hertogenstraat 
25 worden afgehaald. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 20 Nov. tot en met 5 Dec. 1949. 
GEBOREN: Adrianus J. E. M. zoon van 
G. A. van Rooij en H. J. v. d. Vonder
voort - Willebrorclus M. E. zoon van 
J L. van Son en E. v. cl. Meijden - Jo
hanna Fr. M. dochter van C. Fr. Spijkers 
en E. E. Siebel - Adrianus A. zoon van 
A. A. C. van Kuringen en A. Schelle
kens. 
GEHUWD: Petrus H. van Hal en Jo
hanna M. A. Jurriëns. 
OVERLEDEN: Petronella Verheijclen, 
oud 63 jaren. 

Algemeen Nieuws 
FEESTELIJKE HERQENKING 

van het 12½-jarig bestaan van de 

R.K. Bond van Harmonie- en Fanfare 
gezelschappen 111 het Hisc\0111 Den Boscn.
Bovengenoemde Bond bestaat in 1950 
twaalf en een half jaar. 
Dit feit zal op Zaterdag 22 en Zondag 
23 Juli 1950 in de gastvrije hoofdstad 
van de provincie Noord-Brabant feeste
lijk herdacht worden. 
Uit vertegenwoordigers van de bij de 
Bond aangesloten muziekgezelschappen 
is bereids een comité van voorbereiding 
samengesteld, hetwelk met grootse plan
nen voor de dag wil komen. 
Hoge geestelijke en wereldlijke autori
teiten wil men bij deze feestviering be
trekken, terwijl men verzekerd is van 
de muzikale medewerking van ·alle 80 
bij de Bond aangesloten corpsen. 
Ook de drie Boxtelse corpsen zijn aan
gesloten, alsmede de fanfares "Concor
dia" te Liempde en "St. Lambertus" te 
Gemonde. 

Kamer van Koophandel en 

Fabrieken voor N.-Brabant 
INGESCHREVEN: 
P. Schellekens, Breukelsestraat 42, Box
tel (Detailhandel in huishoudelijke art.,
glas, aardewerk en speelgoederen).

verkwisten wat gij zoudt bezitten of ver
dienen. 
3. Kies geen liederlijk man of wellus
teling. Zij brengen u Gods straf in huis,
en zijn u niet getrouw.
4. Kies geen vloeker of Godslasteraar.
Want de satan staat op zijn zijde.
5. Kies geen gierigaard. Want hij zoekt
niet u, maar uw vermogen. Uw geld is
zijn schat!
6. Kies geen woekeraar. Gocl's vloek
rust op hem en op zijn geld! 
7. Kies geen ijdele prater of grootspre
ker. Hij bedriegt u, en zijn pralen is on
uitstaanbaar!
8. Kies geen opvliegend of toornig man.
Hij behandelt de mensen als het vee.
En het leven van u en de kinderen is bij
hem niet in zekerheid,
9. Kies geen leegloper of luiaard. Hij
brengt u tot de bedelstaf.
10. Kies geen ziekelijke man. Hij maakt
van u een zieken-oppasser en een 
vroegtijdige weduwe. 
11. Kies geen jonge man als gij zelf
reeds oud zijt. Hij zoekt niet u, maar
uw fortuin.
12. Kies ook geen oude man als gij
zelf nog jong zijt. Er is geen overeen
stemming! En wat baat rijkdom, als gij
in uw huwelijk niet vergenoegd zijt ... ?
13. Kies geen ontevreden of knorrig
man. Gij zoudt het bij hem niet kunnen
uithouden, en al uw levensvreugde ware
verbitterd.
14. Kies niemand die u onder onreine
voorwaarden belooft te trouwen. Want 
wie aan God niet getrouw is, zal ook u 
niet trouw zijn ..... . 

Ja, ja. We zeggen zo gemakkelijk: ,,Ach, 
die ouderwetse mensen met hun ver
ouderde ideeën! Allemaal kwats!!" 
Maar wees eens eerlijk. Zouden heel 
veel van onze "moderne" huwelijken 
niet gelukkiger zijn, wanneer die "mo
derne" mensen zich in hun verkering 
hadden laten leiden door de "verouder
de" ideeën van die ouderwetse mensen ... ? 

P. Venantius Verweerde A.A.
Missiehuis St. Theresia,



De Nobelprijzen uitgereikt ...... 

Wie was Alfred Nobel? 
DIENAAR VAN DYNAMIET 

EN WERELDVREDE. 
De geest van de man, die de mensheid 
een der gevaarlijkste producten schonk, 
was even explosief als die gevaarlijke 
stof: het dynamiet. Hoe moeten wij staan 
tegenover een mens als Alfred Nobel, 
die op 10 December 1896 de laatste
adem uitblies, verlaten van allen, teleur
gesteld in zichzelf en de wereld, die hij
wilde opbouwen doch tot welker afbraak 
hij zelf zoveel heeft bijgedragen met zijn 
duivelse uitvindingen? 
Nobel, die in 1833 werd geboren, bracht 
zijn jeugd door in Ruslanà, waar zijn 
vader hoogovenbedrijven ha<l gesticht. 
Op 27-jarige leeftijd waren zijn studies 
voltooid en richtte hij spoedig nadat hij 
de gevaarlijke nitroglycerine had ont
dekt, een fabriek in voor ontploffings
middelen, die aanvankelijk alleen voor 
vredesdoeleinden waren bestemd 
Nitroglycerine kon moeilijk v�rvoerd 
worden en Nobel bleef zoeken naar een 
stof, die even explosief was, doch meer 
geschikt voor transport. Zijn laborato
riumwerkzaamheden waren niet van ge
vaar ontbloot. Dat bleek in 1864, toen 
een geweldige ontploffing geheel Zwe
den en de wereld deed opschrikken. No
bel's fabriek was in de lucht gevlogen 
en naast 40 arbeiders moest ook Alfreds 
jongste broer zijn leven offeren op het 
altaar van zijn levenswerk. 
Het is niet waarschijnlijk dat de familie 
Nobel slechts de vrede wilde dienen. 
Immers, allen hielden zich bezig met 
tr;msacties, die' vooral in de oorlog hun 
twijfelachtig nut en grote winsten op
leverden. Vader Nobel bezat mijnen en 
ijzerfabrieken, Alfred had zijn bedrijf 
van explosiemiddelen en zijn broers wa
ren sterk geïnteresseerd bij tal van pe-
troleumbedrijven in de Kaukasus ..... . 

ALLEEN OP DE WERELD. 
Alfred zag zijn bedrijf in rook en vlam
men opgaan maar niet zijn plannen. 
Kort na het ongeluk stond hij geheel 
alleen. De pers zette een geweldige 
anti-campagne tegen de uitvinder in, 
zijn geldgevers onttrokken hem zijn 
steun, vrienden keerden zich van hem 
af, geen arbeider wenste hem • meer als 
werkgever, en elke Zweedse stad wei
gerde een' vergunning af te geven tot 
het bouwen van een nieuwe fabriek. 
Nobel versaagde echter niet en ging er 
toe over een schip tot fabriek in te 
richten, dat hij in een der Zweedse 
meren voor anker, legde. Voordat zich 
nieuwe arbeiders bij hem aanmeldden, 
moest hij eerst beloven, dat hij zijn dy
namiet voortaan minder sterk explosief 
zou maken. De fabricage werd voo1·t
gezet en ondanks alle verzet van 
transportondernemingen· en scheepvaart
maatschappijen, dook het gevaarlijke 
goedje weldra op tal van plaatsen in 
de wereld op, o.a. in Panama, waar een 
heel schip in de lucht vloog. Op de kade 
van Sjanghai wierpen bootwerkers de 
kisten met dynamiet zonder meer in het 
water, toen zij hoorden hoe gevaarlijk 
de inhoud was! 
Nobels werkkracht was ongelooflijk. Hij 
stichtte fabrieken in alle delen van de 
wereld en reisde van land tot land om 
zijn artikel ingang te doen vinden. In 
Frankrijk vertoonde hij het dynamiet 
aan een aantal financiers, waarbij hij de 
"grap" lanceerde, dat hij met deze stof 
heel de wereld de lucht in kon laten 
vliegen. Napoleon III verschafte hem 
een subsidie van 100.000 francs, omdat 
hij inzag dat Nobel's uitvinding een om
mekeer zou teweeg br'engen in de oor
logvoering_ 
Alfred's vem10gen nam dagelijks enorm 
toe, evenals zijn onrust. Want het geluk 
heeft hij nooit gekend. Hij was een ty
pisch voorbeeld van de 19e eeuwse mens. 
Elke ontdekking betekende voor hem 
vooruitgang, maar naarmate hij ouder 
werd zag hij meer en meer in dat zijn 
uitvinding miskend werd. Toen een 
oudere broer van Alfred te Cannes over
leed, meende het Franse blad "de Fi
garo" dat de grote uitvinder zelf was 

overleden en schreef in een artikel over· 
hem, dat Nobel geenszins als weldoener 
der mensheid kon worden. beschouwd. 
Ontdaan kwam Nobel bij zijn vriend 
Fischhof, een bekend impressario uit die 
dagen, oplopen en verzekerde hem, dat 
hij een groot kapitaal zou reserveren 
voor een stichting, die de vrede zou 
dienen. 
Een bekende vriendin van Alfred Nobel 
was Bertha von Suttner, ' de bekende 
Duitse pacifiste en schrijfster, die een 
tijdlang zijn huishouding beheerd heeft. 
Zij schreef het bekende boek "De Wa
pens neer" en ijverde onvermoeid voor 
de wereldvrede. Zij was een der weini
gen die in Nobel's vredelievende bedoe-
fingen geloofde en ...... hem trouw bleef, 
ook toen hij zich van allen verlaten 
voelde. 

NA ZIJN DOOD. 
In San Remo heeft Nobel zijn laatste 
levensdagen gesletèn, eenzaam als later 
Zaharoff, de grote wapenkoning 
Nog eenmaal, bij zijn verscheiden, heeft 
hij de wereld in opschudding gebracht 
door zijn grote gaven. Zijn testament 
was de rechtvaardiging voor een teleur
gesteld leven, een leven in dienst van de 
vernietiging. Met zijn nalatenschap heeft 
hij het goede willen dienen. Of wilde 
hij lang na zijn dood nog hen gedenken, 
die even eenzaam leven als de uit
vinder? 
De diepste roerselen van Alfred No
bel's ziel zullen altijd een geheim blij
ven, maar zeker is, dat hij door z11n 
stichting een grote daad voor weten
schap en wereldvrede heeft verricht. Een 
grote rol heeft zijn eigen opvatting over 
zijn levenswerk daarbij gespeeld. Hij 
meende steeds de vrede te dienen, ook 
door zijn lugubere uitvindingen. Hij be
weerde· imm-et-s, dat op de dag, waarop 
twee legers elkaar in een seconde kun
nen vernietigen, alle beschaafde landen 
voor de consequenties daarvan zouden 
terugschrikken. 
Zijn kapitaal werd belegd in solide pa
pieren en wordt als fonds beheerd. De 
rente wordt in vijf delen gesplitst en ge
schonken aan hen, die in, !'iet afgelopen 
jaar de mensheid de grootste diensten 
hebben bewezen *). Eén deel is bestemd 
voor hem, die op gebied van natuur
kunde de belangrijkste uitvinding tot 
stand bracht, één deel voor hem, die de 
belangrijkste ontdekking op het gebied 
van de geneeskunde heeft gedaan. Een 
derde part gaat naar_ degene, die in de 
literatuur het voortreffelijkste in idea
listische richting presteerde. Het vierde 
gedeelte krijgt hij, die de belangrijkste 
chemische uitvinding deed, en het laat
ste, vijfde deel wordt hem toebedacht 
<lie het meeste of het beste tot stand 
heeft gebracht voor de verbroedering 
der volken en voor de afschaffing of de 
vennindering der staande legers, zowel 
als voor het tot stand komen van vredes
congressen. Bij de toekenning der prij
zen wordt geen rekening gehouden met 
de nationaliteit. 
Nobel's gedachte was een waanidee, de 
nobelprijs een schepping van de geest 
van een man met zeer grote gaven, die 
men zelden aantreft. 
Grote geesten zijn steeds eenzaam. Al
fred Nobel stond alleen in de wereld, die 
hem verguisde· tot zijn dood. Nadien is 
hij verheerlijkt om zijn gift, die waarlijk 
vorstelijk kan worden genoemd. Onster
felijk blijft zijn naam verbonden aan 
twee uitersten, die hij gediend heeft: 
het dynamiet en de vrede. 
Worde zijn levensdroom verwezenlijkt: 
een wereld, beheerst i:loor vrede en 

, eenheid. 
*) Ook dit jaar worden weer de nobel
prijzen uitgereik t in tegenwoordigheid 
van de Zweedse koninklijke familie en 
wel op 10 December a.s. te St.ockholm. 
Voor 1949 zijn de prijzen toegekend aan: 
Vrede: John Lord Boyd Orr of Brechin; 
Geneeskunde: pr'of. dr. Antonio Egas 

Moniz en dr. Wol ter R. Hess; 
Scheikunde: prof. William E. Qiauque. 
Natuurkunde: pro. Hicleki Yoekawa: 

BOXTEL, MARKT 1 9. 

)t Terwijl de nieuwbouw de herinnering 
aan de wrede oorlogsdagen wegneemt, 
wordt door enkele gevonden oorlogs
werktuigen de herinnering weer verle
vendigd, Bij het ter perse gaan van ons 
vorig nummer, bereikte ons het bericht, 
dat er aan de Dommelkant bij de nieuwe 
brug Molenstraat-Zandvliet, wéér twee 
Duitse mijnen gevonden waren. De ver
onderstelling, dat er nog meer projectie
len verborgen lagen, blijkt dus juist te 
zijn geweest. )t Ondertussen laat Boxtel 
zich bij de andere onvoltooide nieuwe 
brug van de beste zijde zien, want onze 
vorige klacht, dat het water van de Dom
mel zich er haast even vuil en traag een 
weg zoekt als vroeger, is al weer uit de 
tijd. Het is daar alles bijeen momenteel 
de netheid zelve. )(.. Zo vliegt de tijd 
en ...... zo vliegen wij mee. Brabant's 
Centrum bijv. zit vandaag al in de 6e 
jaargang met het 263 nummer. De tijd 
gaat werkelijk snel...... * Boxtel's To
neel zal het beamen, want die vereni
ging trekt volgende week al weer een 
streep onder het tweede lustrum. En voor 
de zoveelste maal zetten de spelers en 
speelsters zich voor de schminktafel, 
trekken de zotskap over de oren en ...... 
spelen comedie. * Comedie ! Men moet 
het ons maar vergeven, dat we even aan 
dat woord moesten denken, toen we in 
"Edele Brabant" een artikel lazen over 

de nieuwe ontplooiing van het oude 
Boxtel. Daarin nu, werd de loftrompet 
gestoken over het culturele leven in Box
tel, o.a. met te schrijven, dat het St. 
Clemens-Willibrordspel in 1947 en het 
H. Bloedspel in 1949 het bewijs hebben
gegeven van wat voor krachten er in 
Boxtel tot ontwikkeling zijn gekomen.
Dan lazen we ook nog: ,,Uit dit alles 
blijkt, dat Boxtel in de algehele Bra
bantse en Zuidelijke herovering der
eigen waarden niet achter blijft, zelfs 
mee vooraan staat." Het was een goede
propaganda :voor de buitenwereld. De
binnenwereld weet wel beter en denkt 
bij het lezen hiervan (met een zuurzoet 
lachje) natuurlijk, dat het alleen maar
heel erg jammer is, dat die uitstekende 
krachten en die heroveraars in eigen
plaats bij de "cultuur-instanties" zo goed 
als niet in tel zijn.· Af. Doek. * In het
zelfde artikel lazen we: ,,Dan vestigden
zich te Boxtel nog ná de oorlog een klei
ne schoenfabriek en een machinefa
briekje". En ook hiermee kan bewonde
ring gewekt zijn in de buitenwereld, 
maar de binnenwereld zal zeggen: Jam
mer, dat ze al weer verdwenen zijn! * 
Om aan verlangens van geïnteresseer
den tegemoet te komen, willen we het 
nog eens hebben over de bescheiden 
plaats, die Boxtel inneemt, waar het de 
beschikking over sportterrein betreft.
Terwijl het hoogste gemiddelde circa 
1.65 1112 per inwoner bedraagt, behoort
onze plaats tot de 8 gemeenten - (met

meer dan 10.000 inw.), die nog minder 
dan 0, 19 m2 sportterrein per inwoner be
zitten. Boxtel toont dus met weinig toch 
tevreden te kunnen zijn, iets wat tegen
woordig maar heel zelden voorkomt, zo
als we allemaal weten.* 't Volgende heeft 
niets met Sinterklaas te maken ook al 
gebeurde het op 6 December. Toen is de 
electrificatie van het baanvak Lage Zwa
luw-Boxtel gereel gekomen, zodat aan
raking der draden· voortaan levensge
vaarlijk is. Hoogvliegers opgepast! * 
Volgende week Woensdag 14 December 
is het "Guldenmis". Men weet het: Wie. 
het eerst aan of in de kerk is. krijgt clan 
van de koster een gulden, als deze ten
minste "eerlijker" te werk gaat clan 
vroeger. * 'Verzuchting van de week: 
"Zondag weer geen sport, dus weer met 
de kinderen op stap! Toe maar ...... " 

SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
Zondag kon vanwege het slechte weer 
enkel de belangrijke ontmoeting tussen 
S.C.B. en Baardwijk doorgang vinden.
Doch daar beide ploegen met een 1-1 
gelijkspel bewezen gelijke kansen te heb-
ben om in de toekomst de tegenwoor-
dige leider te onttronen, is er in de stan-
denlijst weinig verandering gekomen. 
Zowel in bovenste als onderste regionen 
is de spanning be'.lcaard gebleven. 
St. M. Gestel 11 7 3 1 17 32-15 
OJC 11 7 2 2 16 26-15 
Baardwijk 11 7 2 2 16 29-18
S.C.B. 11 5 4 2 14 23-16 
ODC 10 6 0 4 12 24-13 
Best Vooruit 10 4 2 4 10 17-26 
Lidi 10 4 1 5 9 17-18 
Blauw Geel 11 3 3 5 9 22-26 
Boxtel 10 3 1 6 7 15-25 
Haarsteeg 9 2 1 6 5 15-24 
wsc 9 1 2 6 4 13-27 
Uno Animo 9 1 1 7 3 20-30 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
De roodwitte kleuren werden Zondag 
alleen verdedigd door de reserves van 
"Boxtel", die op bezoek gingen bij het 
sterke' Zwaluw-V.F.C, 2, waarop een 
even benauwde als kostbare zege werd 
behaald. 
Het technische Zwaluw-V.F.C. was 
voortdurend in de meerderheid maar de 
achterhoede van "Boxtel" toonde zich in
topvorm en gaf geen krimp. De Zwalu
wen konden hoog of laag vliegen, de 
roodwitte verdedigers spanden met doel
man v. d. Heijden aan het hoofd een on
doordringbaar net, dat pas neergehaald 
werd toen de Boxtelse midvoor v. d. 
Broek in de laatste minuut de bal uit een
goede corner onhoudbaar inkopte 0-1. 
Deze overwinning betekent voor de 
reserves van "Boxtel" weer een aanmer-

kelijke versteviging van de leidende posi
tie, die zij momenteel- in de 1 e klasse 
onderafd. N. Brabant innemen. Maar er 
zijn nog voldoende kapers op de kust 
om hen het competitieleven zuur te ma
ken, zodat paraatheid een eerste ver
eiste blijft. 
In verband met de interland-wedstrijd 
Nederland-Denemarken zullen Zondag 
alle elftallen van een rustdag kunnen 
genieten. 
SUPPORTERS. 
Voor de reis naar Baardwijk op Zondag 
18 D'ec. kunnen de supporters zich nog 
tot Dinsdagavond opgeven bij J. Lorist. 
O.D.C.-JUNIOREN.
Het programma, dat vorige week ver
regende, is opgeschoven naar deze week, 
zodat a.s. Zaterdag wordt gespeeld: 
half 3: ODC 9-Essche Boys 3; ODC 
10-Boxtel 8 (Robben); 3 uur: Irene 3-
ODC 12; half 4: ODC 8-Concordia 10. 
Voor Zondag zijn geèn wedstrijden vast-
gesteld. \ 
TAFEL TENNISNIEUWS. 
De uitslagen van de laatste 14 �gen 
luiden: 
Advance 2-M.T.T.C. 2-8 
Advance 2-K.A.]. 4-6 
Advance 3-Philips 3-7 
Advance 4-Helmond 6-4 
Dames Advance-Helmond 4-6 
De- meeste uitslagen waren een neder
laag voor onze teams. Echter niet ge
treurd, de halve competitie zit er nu op 
en alle ü;ams drijven nog in de midden
moot. Zoals het zich nu laat aanzien is 
er geen enkel kampioenschap in het 
vooruitzicht, maar zijn de verschillende 
teams ook voor degradatie gevrijwaard. 
A.s. Zondag zal gespeeld worden Ad
vance !-Kerkrade 1 om 3 uur achter 
Café van Breugel. 
Zaterdag a.s. Atoom 3-Advance 2 om 
7.30 uur; Dames Advance-Philips 3 
4 uur; Philips-Advance 3 7.30-uur 
Advance 4-K.A.J. 5 7.30 uur , 

Voor het eerste · ert het tweede team 
zware wedstrijden, hoewel het derde 
team het ook niet gemakkelijk zal krij�
gen. Allen veel succes. 
HOCKEY 

Heren 2e klasse. 
Rapidity 7 6 1 0 13 21-8 
Mep 7 4 2 1 10 25-6 
Mop 2 7 4 1 2 9 11-12 
Hopbel 7 3 . 1 3 7 11-14 
Eindhoven 2 7 1 3 3 5 16�17 
Oranje-Zwart 6 1 0 5 2 5-18 
Den Bosch 2 7 0 2 5· 2 7-18 

Heren: 4e klasse.
Mep 2 6 5 1 0 11 20-3 
E.M.H.C. 2 8 6 2 0 14 26-6
Rapidity 2 6 2 3 1 7 18-9 
Nuenen 6 2 1 3 5 12-10
Oirschot 6 2 1 3 5 11-15
Oranje Zw. 3 6 2 1 3 5 8-18
Hopbel 2 6'0 0, 6 0 1-44 

Dames : 2e klasse 
E,M,H,C, 2 8 6 2 0 14 26-6 
Rapidity 7 5 1 1 11 23-3
Nuenen 7 5 1 1 11 17-8
Eindhoven 2 .8 4 3 1 11 13-7 
Hopbel 8 2 1 5 5 9-16 
Mop 2 8 2 1 5 5 9-29
Oranje Zw. 2 8 1 1 6 3 7-19 
M.E.P. 8 1 0 7 2 8-24 
BOXTELSE BILJART BOND. 
Uitslag van de op 3 Dec. gespeelde 
wedstrijd Amateur-Eureka in klasse A: 
Amateur 705 car. 184 brt. gem. 3.83 
Eureka 762 car. 184 brt. gem. 4.14
Hoogste serie H. Bekers van Eureka met 
25 car. 
Voor a.s: Zaterdag 10 Dec. 

't Hoekje-Amateur • 
Standenlijst klasse· A

't Hoekje 3 2244 536 55 4.186 
Prins Hendrik 5 3671 884 37 4.152 
Eureka 5 3709 922 38 4.020 
Amateur 3 1984 526 40 3.771 
Hoogste serie J. Meulendijk van 't 
Hoekje met 55 car. 

1939 Boxte!:.!.!oneel l949
10-JARIG BESTAAN 

en speelt voor U in "De Ark" als feestnummer op
MAANDAG 12 en DINSDAG 13 DECEMBER a.s. 

een vrolijk spel in 3 bedrij"en getiteld: 
1 

,,H�T BEGON IN EEN GRACHT .•.... " 
Spelleiding: P. Prince Toneelaankleding Grime: Th. v. Lamoen 

F. J. Witteveen

Aanvang 8 uur precies 
Plaatsbespreken aan de zaal op Zondag, Maandag en Dlnsd!JI telkens van 12 tot 1 uur. 

Surprise:::avond 1949 
nen ?" vroeg hij. ,,Nou", aarzelde Sin
te!'l<laas. De heer greep een enorme kar
tonnen doos. ,,Kijk, die is voor Marie. 
Een bontmantel. Ze springt een gat in 
de lucht ...... " ,,Vast", zei Sinterklaas, 
"stop in, Piet!" Toontje propte de doos 
met moeite in de zak. ,,En dit is die 
diamanten hanger waar Wiesje altijd zo 
gek op was", zei de heer. Toontje liet 
het pakje achteloos in de zak glijden. 
"En dit is een kofferschrijfmachine voor 
Dirk-Jan", zei de heer. De zak werd vol. 
"En dit is voor Eugenie. Oorbellen. En 
dit is de gouden brillekoker voor Oma. 
En hier - hemeltje, waar stop je dat 

HOE DE "KLEINIGHEIDJES" VAN PAPS ..... IN HANDEN VAN 
,,LANGE WILLEM' EN "KORTE TOONTJE" BELANDDEN! 

't Heerlijk avondje behoort weer tot het 
verleden. De meesten van ons bewaren 
daarover ongetwijfeld de mooiste her
inneringen, maar er zijn ook mensen, die 
op het St. Nicolaasfeest in hun verwach
tingen beschaamd zijn geworden. Niet 
omdat hun strafregister ondeugdelijk zou 
zijn geweest of omdat de Sint zelf een 
foutje zou hebben begaan, doch omdat 
"onechte" Sinterklazen profijt wisten te 
trekken uit de goedheid van de Heilige 
Man. Zo in dit verhaal over twee "han
dige" jongens, die op pakjesavond een 
dubbele slag wisten te slaan. 
Leest U maar: 

Net had Lange Willem de fraaie casette 
tafelzilver (52-clelig, zwaar zilver, 
f 845,-) omzichtig in de grote zak ge
deponeerd, boven op de étuis met bril
lanten ringen, zegelringen en verlovings
ringen en op de unieke collectie gouden 
armbanden, die reeds lagen op de gou
den-sigaretten-kokers, de zilveren room
stelletjes en het kostbare schildpadlede
ren étui waarin het schi'.terencle paarl
collier in het satijnen bedje suimerde -
en net wilde Lange Willem zeggen dat 
h.et nu welletjes was, of daar joeg Korte 
Toontje, die de zak gedienstig openhield, 
hem de doodschrik op het lijf door.hem 
een por in zijn lenden te geven, de zak
lan'.aarn uit te knippen en achter de zak 
weg te duiken. ,,Wat is er?" fluisterde 
Lange Willem, prompt meeduikend. 
Sssssst !" siste Toontje, ,,we zijn d'r bij! 
D'r morrelt iemand aan de deur!" 
Lange Willem gluurde om de hoek van 
de etalagekast. ,,De Nachtwaker", fluis
terde hij. Toontje gromde. ,,Als die vent 
maar gauw ophoepelt, an<lers kunnen ' 
we d'r niet uit." 
"Goed dat we de knip weer op de deur 
hebben gedaan?" bromde Willem terug. 
Hij ging wat gemakkelijker zitten. ,,We 
zullen effe geduld moeten hebben, Toon. 
De vent loopt wel direct door. En clan 
piepen me 'm !" 
Maar de nachtwaker liep niet door. Hij 
rolde een sigaretj.e, En daarna maakte 
hij een praatje met een agent, die óók 
niets te doen had. Na drie kwartier 
kreeg Lange Willem er genoeg van. 
,,Kom mee, Toon, we gaan achterom", 
fluisterde hij. Met de zware goedgevul
de zak tussen zich in sloop het tweetal 
de winkel door naar het kantoortje. 
Daar ontdekten zij een deur. ,,Op slot 
natuurlijk!" mompelde Lange Willem. 
Hij haalde een paar dingsigheidjes te 
voorschijn en goochelde de deur open. 
Het kostte Lange Willem enige moeite 
om Korte Toontje, die verlangende blik
ken op de brandkast stond te wer�en, 
er van af te houden de dingsigheidjes 
ook op clát slot te proberen - maar ein
delijk stond het tweetal dan toch buiten. 
Daar rezen nieuwe moeilijkheden. Het 
binnenplaatsje waar zij waren terechtge
komen bleek begrensd door vier muren. 
En er waren twee deuren - een die zo
juist toegang had verschaft tot het 
plaatsje en een daar recht tegenover. 
En die deur gaf kennelijk toegang tot 
een huis. 
,,Wat nou?" vroeg Toontje. 

,,Ssssst", zei Willem. Hij luisterde. 
Toontje /luisterde mee. Er werd ergens 
gezongen. ,,Vol verwachting klopt ons 
hart ...... " 
,,Wie de koek krijgt ...... Au!" Toontje, 
die zachtjes was gaan meezingen wreef 
met een pijnlijk gezicht zijn linker
scheen, die door zijn makker onzacht 
was "beroerd". Er straalde opeens licht 
qoor een venster in de deur tegenover 
hem. Toontje vergat zijn pijn en keek 
ademloos toe, hoe een heer in een soor
tement rommelkamertje rondkeek, en 
toen weer verdween. Het licht knipte 
weer uit. Lange Willem floot zacht tus
sen de tanden. ,,Zag je dat?" vroeg hij. 
,,Wat? Die vent?" vroeg Toontje schaap
achtig. ,,Nee. Wat er in het kamertje 
lag! Da's onze kans. Hier, hou vast." 
Korte Toontje snapte er niets van. Wil
lem 11'f, naar de deur, frommelde die 
open en - nee, niet Lange \'v'illem, 
maar Sinterklaas in hoogst eigen per
soon, met mantel, mijter, staf en al, 
stapte op Toontje af, duwde hem een 
bundeltje kleren in de handen. ,,Trek 
an!" snauwde Sinterklaas met de stem 
van Lange Willem. ,,Ik zal je wel effe 
helpen!" En vóór de verbouwereerde 
Toontje goed wist wat er met hem ge
beurde. had hij een zwierige baret op en 
een fluwelen buis aan. ,,Je broek mot uit, 
want je moet dit fluwelen broekkie en 
die witte kousen an", zei Sinterklaas. 
Dat ging Toontje te ver. ,,Ja maar ...... ", 
begon h_ij. ,,Niks. Maak voort. Dit is 
een kans om weg te komen. \Ve gaan 
gewoon terug en clan naar buiten de 

. straat op. Schiet een beetje op". Sinter
klaas was onverbiddelijk. Mopperend 
deed Toontje wat van hem verlangd 
werd. Het ging niet van harte. Hij vond 
het onzin en hij had het koud. En hij 
verwenste Sinterklaas, die echter alleen 
maar aandacht had voor een baard met 
een snor. Toen tenslotte het tweetal 
onherkenbaar vermomd, g�reed was de 
terugtocht te aanvaarden, flitste het 
licht in het kamertje weer aan. Van schrik 
liet Toontje de zak, die hij net op zijn 
schouder wilde nemen, glippen. Sinter
klaas zei iets wat Sinterklaas niet be
hóórt te zeggen, maar het gaf niets meer. 
De heer in het kamertje had de zak óók 
horen vallen. Hij deed de deur open. 
Sinterklaas en Piet stonden , roerloos in 
het yolle licht. ,,Waarom staan jullie 
buiten?" vroeg de heer verbaasd. ,,Dat 
is veel echter", zei Sinterklaas gevat. 
Toontje keek vol bewondering naar zijn 
maat op, De heer kwam naar buiten en 
bleef lachend voor Sinterklaas staan. 
"Kerel, wat zie je d'r magnifiek uit! Ze 
herkennen je nooit!" grinnikte hij, ter
wijl hij Sinterklaas familiaar een por in 
zijn buik gaf. Sinterklaas bapte naar 
adem. ,,Dat - dat is maar goed ook", 
grinnikte hij terug. Toen kreeg de heer 
haast. ,,Naar binnen!" Hij wilde helpen 
met de zak, maar Toontje vond het vei
liger die alleen voor zijn rekening te 
nemen. ,,Oh, jullie hebben zelf dok al 
voor cadeautjes gezorgd, zie ik", zei de 
gastheer, terwijl hij het kamertje in ging. 
Hij wees op een stapel dozen en pakjes. 
,,Zou dit nog allemaal in die zak kun-

' onhandige ding nou? Dat moet je apart 
houden. Daar zit een complete filmuit
rusting in voor Bob". Sinterklaas pakte 
de zware koffer aan en zette het ding 
zorgvuldig naast de ui'.puilencle zak. 
"Paps! Oehoe! Waar zit je nou?" klonk 
ergens uit het huis een roepehde meis-

' jesstem. Paps schoot overeind. ,,Ze wor
den ongeduldig. Ik moet naar binnen. 
Zie dat jullie alles bij elkaar pakt. Die 
stapel pakjes daar- hoort er ook bij. De 
namen s'.aan er op. Jullie moeten voor
zichtig door de gang naar de bqitendeur 
gaan en dan maar flink aan de bel trek
ken en veel lawaai maken. Bons maar op 
de deur en zo. Het wordt een denderen
de avond! So long!" En weg was Paps, 
de gang in en de huiskamer binnen, waar 
de hele familie bijeen was, in vrolijke, 
opgewonden afwachtende stemming, met 
warme chocolade voor de kinderen en 
wat pittigers voor de gro'.en en banket 
voor allemaal. Paps vertelde dat hij Sin
terklaas had opgebeld en dat de Goede 
Man beloofd had straks even langs te 
kpmen om een paar kleinigheidjes zelf te 
komen brengen .De stemming werd uit
bundig_ Niemand geloofde meer in Sin
terklaas, maar alkmaal kenden ze de
,,kleinigheicljes" van Paps. Er werd ge
beld. 
Zingen jongens!" zei Paps. De familie 
zong uit volle. borst het lied van de 
stoomboot. En er werd opnieuw gebeld, 
harder nu. En de familie zong van de 
koek en de gard. En er werd op de deur 
gebonsd. ,,Daar wordt op de deur ge
klopt ...... " zong het koor jubelend. En 
toen besloot Paps open te doen. De 
familie zong nog s_tee<ls. De spanning 
steeg met de seconde ...... om zich ten-
slotte te ontladen in een anticlimax van 
verwarring en nerveuze woede-uitbar
stingen van Paps, die pas bij het zien van 
zijn beide vrienden, die voor Sinterklaas 
en Piet zouden spelen, maar tot zijn 
stomme verbazing nog in burger voor de 
deur stonden, begrepen had op welk een 
gruwelijke wijze hij er in was gevlogen. 
En toen had hij nog niet eens in zijn 
winkel gekeken ...... J Nee, het 'Y(erd geen 
pakjesavond bij Paps thuis, de'7;e keer. 
Maar ergens in een klein achterbuurt-· • 
kamertje zaten twee lieden, de een nog 
met een gedeukte mijter en de ander 
met een baret op, omringd door papie
ren en dozen tevreden een unieke verza
meling kostbaarheden te bekijken. En
toen Korte Toontje, nadat alles was uit
gepakt, triomfantelijk een brillanten das
speld en een goed gevulde portefeuille te 
voorschijn toverde, die arme Paps had 
de "kleinigheidjes" op dat moment nog 
niet eens gemist, sloeg lange Willem zich 
op de knieën en zei dat-ie nog nooit in 
Sinterklaas had geloofd, maar dat-ie dat 
verzuim op slag zou herstellen ... : .. 
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Deze week 8 Speciale aanbieding en 
1 2 3 4 , 5 6 7 8 

Prima grote Grote maat Pracht gekleurde Grote partij ragfijne Pracht interlock Grote maat Prima zachte 2 persoons 

Dweilen grijze molton Dekens Baddoeken 
linksgeweven DAMESHEMDEN rode Zakdoeken zwarte Jumperwol 

prima kwaliteit 
\ 

DAMESKOUSEN WOLLEN DEKENS zware lfwaliteit met rode rand extra zwaar 58/115 fijne kwaliteit met rand extra zwaar per knot van 100 gr. 

69 et. f 2,98 12,78 f 2,48 f 2,68 (/88 et., f 1,98 
\ 

f 14,88 

bij F! A. 
PAROCHIE-AGENDA 

Zondag 11 December, 
derde Zondag van de Advent 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Attentie!!!! Op Zaterdag 10 De� 
cember om 4: uur verpachting van
alle banken en stoelen in de kerk. 
Gelegenheid tot betalen zal ge� 
geven worden op Maandag en 
Dinsdag 19 en 20 December van 
9 uur t<;>t half twaalf. 
De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om halt 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt op
gedragen voor Gerda Verhagen, de H. 
Mis van kwart voor 8 voor Elizabeth 
van Heesèh-v. d. Bosch en de H. Mis 
van 9 uur als gel. jrgt. voor Johanna 
v. d. Steen-Slijters, Wilhelmus en Pe
trus de zonen, terwijl de Hoogmis wordt 
opgedragen voor het geestelijk en tijde
lijk 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. 
Vandaag na de Hoogmis, om kwart voor 
12 Mariagarde in de kapel van Duinen
daal. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. A.s. Woensdag, Vrijdag en Za
terdag zijn het Quatertemperdagen, ge
boden vasten en onthoudingsdagen. In 
de Vastenwet is gedispenseerd, niet ech
ter in de onthoudingswet, zodat het op 
die dagen verboden is vlees of jus uit 
vlees te gebruiken. 
Woensdag a.s. wordt de Gulden-Mis op
gedragen ter ere van de H. Maag(( 
Maria om kwart voor 7. 1 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. Vrijdag a.s. begint de no
yeen tot :voorbereiding op het Hoog
feest van Kerstmis. 
In het- herderlijk schrijven van Zijne 
Hoogwaardige Excellentie Mgr. W.· 
Mutsaerts, dat j.l_ Zondag van de kan
,sel werd voorgelezen, vraagt onze Bis
schop, dat alle gelovigen deze noveen 
zullen houden voor een juiste oplossing 
in het vraagstuk van het H. Land. 
De bisschop roept ons op, tot deze in
tentie gedurende deze noveen het Gebed 
tot het Onbevlekt Hart van Maria voor 
Palestina dagelijks in het huisgezin te 
bidden en tevens tot deze inten'.ie ge
durende de noveen zoveel mogelijk da.
gelijks de H. Mis bij te wonen. 
Dit gebed vindt U afgedrukt in Brabants 
Centrum en zal tevens aan de ingang 
van de kerk worden uitgereikt. 
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: o_m kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor. Maria Dolman-v. Angeren; 
z.a. gel. mndst. voor Johannes v. Hou
tuni; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Jo
sephus y. d. Laar; om half 8 gel. mndst.
voor Jo Bergman; z.a. gel. jrgt_ voor Jo
hannes Hensen; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Johannes Tielen; om half 9
gel. H. Mis voor Johanna Smits-Zevens. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Henricus Veroude; z.a. gel.
H. ,Mis voor Johannes Buynsters te
Oisterwijk overleden; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Wilhelmus Traa; om half 8
gel. H. Mis voor Jo Bergman v.w. een 
'kennis uit de Prins Hendrikstraat; z.a. 
gel. mnèlst. voor Anna van Liempdt; H. 
Hartaltaar gel, H. Mis voor Maria 
Spoormakers-Senders te Haaren over
leden; om half 9 gel. H. Mis voor de 
overleden familie de Wijs-van Oerle. 
WOENSDAG, Quatertemperdag: om 
kwart voor 7 gef. gez. jrgt, voor Ma
thilde v. Oerle-Reynen; z.a. gel. mndst. 
voor Christina v. d. Heuvel; om half 8 
gel. H. Mis voor onze jongens in Indië 
v.w. Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
jrgt, voor Wilhelmus v. d. Oetelaar en
Johanna Bergman de hsvr.; H. Hartal
taar gel. H . . Mis voor Matthieu Prick
te Maastricht overleden; om half 9 gel.
H: Mis voor Cornelis v. d.- Besselaar.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Frederica Looijmans-Pee
ters; z.a. gel. H. Mis voor Adriana v.
Rumund-Ketelaars; om half 8 gel. jrgt. 
voor Barbara v. -Erp-v. d. Meerendonk;
z.a. gel. H. Mis voor Ida v. Rooy-v. d. 
Heyden; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Johanna Geerts-Pijnenburg, Gerardus 
de zoon en Anna de dochter; om half 
9 gel. jrgt. voor Petronella, v. d. Broek
v. Esch. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje .. 
VRIJDAG, Quatertemperdag: om kwart 
voor • 7 gel. mndst. voor Gerdina Bor
-dat-v. Lange; z.a. gel. H. Mis voor Jo
'hanna Martens-Aarts; om half 8 gel. 
H. Mis voor Harrie v. d. Wetering; z.a.
gel. H. Mis . voor Martinus Giesbers;
H. Hartaltaar gel, jrgt. voor Johannes
Leyten; om half 9 gel. Ji. Mis voor 

P. van
Wilhelmus Schalks. 
ZATERDA

°
G. Quatertemperdag: om 

kwart voor 7 gel. H. Mis voor Maria 
Loerakker-v. Geel; z.a. gel. H. Mis v. 
Hendrica v. Beurden-Verweterin~ v.w. 
echt!!enoot en kinderen; om half 8 gel. 
H. Mis voor Jozef van Rossouw en
Wilhelmina Vermeulen de hsvr.; z.a. gel. 
H. Mis voor \Villem v. d. Langenberg
v.w. de kaartclub Bellevue; om half 9
gez. mndst voor Johanna Smits-Zevens. 
In het Liefdehuis zal nog geschieden:
Maandag gel. mnst. voor Petrus van
Zaaien. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Franciscus Cornelis Vin
centius Baeten, geb. te Wouw en won.
in de par. van het H. Hart en Maria 
Jeannette Arnoudina v. d. Meerendonk 
geb. en won. in deze parochie; Petrus
Hubertus van' Hal en Johanna Mari;i
Antonia Jurriens beiden geb. en won.
in deze parochie, waarvan heden de 1e 
afkondiging geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht, de hun be
kende huwelijksbeletselen waarin niet is 
gedispenseerd ten spoedip-stc' zian de 
pastoor bekend te maken 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
De HH. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9, en om half 11 de Hoogmis. 
6 uur l.d. tot zekere intentie (S); 7 uur 
I.d. voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie; 8 uur Ld. voor 
Cornelia Vorstenbosch-v. d. Heyden, 
v.w. de Broederschap van het H. Bloed;
kwart over 9 l.d. voor Hubertus Jose
phus van Susante, v.w. de Broederschap 
van het H. Bloed; half 11, hoogmis,
voor Marinus van de Sande, v.w. de
Broederschap . van het H. Bloed.
De eerste schaal is voor de kerk, de
tweede voor de Bijzondere Noden.
Om kwart voor 12 H. Familie voor
jongens in de kerk; Santa Teresa vervalt,
deze morgen, doch in plaats daarvan
vanmiddag om half 5 feestvergadering 
bij de Zusters Ursulinen.
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor
onze jongens en mannen in Indonesië.
Dinsdag - feestdag van de H. Lucia,
maagd en martelares.
Om 7 uur haar ter eer de plechtige gef.
gez. dienst, opdat onze parochie be
vrijd moge blijven van besmettelijke 
ziekten.
Na de HH. Missen is er gelegenheid
haar relikwie te vereren. 
Woensdag - quatertemperdagen; om 7
uur pl. gez. GULDEN MIS: dit is de 
va1wuds in de Nederlanden op deze 
dag -:-- in de vroege ochtend - gevierde
Maria-Boodschapmis, welke later het
karakter kreeg van een . ,,noodmis", en
daarom door de gelovigen in grote ge
tale werd bijgewoond, om Gods bescher-
ming in te roepen. 
Woensdagavond om 8 uur vergadering
der Prefecten en Onderprefecten van
de H. Familie voor mannen in de Ark.
Vrijdag - quatertemperdag: des avonds 
om half 8 repetitie voor de zangeressen
van de H. Familie voor meisjes. Die dag 
begint de NOVEEN voor het KERST
FEEST, waarvoor onze bisschop dit jaar •
als speciale intentie heeft opgegeven:
,,'n Nieuwe Kruistocht van gebed tot 
het Onbevlekt Hart van Maria voor het
verkrijgen van een juiste oplossinrr in 
het Pafes'.ijnse vraagstuk;' , "' 
.Wij sporen U dan ook dringend aan
tot deelname aan deze noveen door 
het dagelijks bidden van het 'Gebed
tot het Onbevlekt Hart van Ma:ia voor 
Palestina", en het dagelijks zoveel mo
gelijk bijwonen van de H. Mis.

, Zaterdag - quatertemperdag; op deze
drie dagen is het verboden vleesspijzen
te gebruiken, ze zijn door de Kerk in
gesteld als dagen van gebed en boete 
tot voorbereiding op het Kerstfeest.
Biechturen van 3 tot 4 en van 6 tot 8: •
mogen reeds velen van deze gelegenheid 
gebruik maken, ten einde de drukte op
daags voor Kerstmis wat te verminderen. 
A.s. Zondag - collecte voor het Semi
narie, waarvan de opbrengst moet die
nen om te helpen voorzien in het voort
bestaan van het Seminarie van ons Bis
dom, en in de st-udiekosten van begaaf
de candidaten voo'r het H. Priesterschap. 
Deze collecte wordt op verzoek van de 
Bisschop ten dringendste in de milddadig
heid der gelovigen aanbevolen. 
MAANDAG 12 Dec.: 7 uur l.j. voor Jo
hanna van Oirschot-Wouters en !etje de 
dochter; Mariaaltaar I.m. voor Henricus 
van Drunen; Familiealtaar l.d. voor Mar
tinus Timmermans en · Cornelia v. Beek 
z. e.; kwart voor 8 Ld. voor Mevrouw
Elisabeth •van Haeren-Spierings; Maria
altaar ,I.m. voor Josina van Grinsven
van Grinsven; Familiealtaar I.m. voor 
Adriana Rade1J1akers-Peynenburg; half 9 
1. d. voor Gerardus van Rumund
DINSDAG 13 Dec.: 7 uur plechtig gef.
gez. d. ter ere van de H. Lucia, om be
vrijd te blijven van besmettelijke ziek
ten; Maria-altaar 1. d. voor Wilhelmus
v. d. Boer; Familiealtaar 1. d. voor Pe
tronella v. d. Boer-Smulders; kwart voor
8 I. m. voor Maria van Roosmalen-Smits;
,zijaltaar 1. m. voor Maria de Louw-van

den Boomen-Resink 
Liempt; half 9 1. d. voor de heer Jan van 
Eindhoven. 
WOENSDAG 14 Dec .. 7 ul!r GULDEN 
MIS gez. j. voor Mej. Allegonda Spie
rings v. cl. Boer; Maria-altaar I.m. voor 
Johan v. d. Nostrum; Familiealtaar I.m. 
voor Henricus Joh. Rooyakkers; kwart 
voor 8 I. d. uit dankbaarheid, vanwege 
behouden terugkeer uit Indonesië; Ma
ria-altaar I. d. voor Marinus v. d. Ven; 
Familiealtaar I. d. voor Mevrouw Goe
mans-Prins; half 9 I. d. voor Hubertus 
Josephus van Susante, vanwege de R.K. 
Landbouwwinterschool. 
DONDERDAG 15 Dec: 7 uur I. j. (2) 
voor de Zeereerwaarde Heer Franciscus 
Maria Eras, zijn ouders, broers en zus
ters; Maria-altaar l. d. voor behouden 
terugkeer uit Indonesië; Familiealtaar I. 
d. ter ere van de Gelovige Zielen; kwart
voor 8 1. d. voor Jos. van Susan te; zij
altaar l. d. voor Willem van den Lan
genberg, vanwege de buurt; half 9 1. d.
voor Gerardus van Roosmalen en Hen
drica Peijnenburg z. e. 
VRIJDAG 16 Dec.: 7 uur gef. gez. j.
voor Petrus Baayens en Catharina v .. 
Strijthoven z.e.; M�ria-altaar I. j. voor
Martinus v. d. Schoot en Johanna v. d. 
Linde z.e.; Familiealtaar 1. d. voor Jan v.
d. Aa en Wilhelmus de- zoon; kwart
voor 8 l. d. voor Rosalia Hermes·-Schül-
1er; zijaltaar I. d. voor de overleden fa.
mil ie van Mensfoort-van Oirschot; half 
9 1. j. voor Johan Christiaan v. d. Bo
gaart. 
ZATERDAG 17 Dec.: 7 uur l. m. voor
Piet Baayens; Maria-altaar I. d. voor An
tonius Wagenaars en Adriana v. d. Lin
de z. e.; Familiealtaar I. d. voor Maria
Beaard-Jansen; kwart voor 8 1. d. voor
Cornelis Peynenburg, vanwege de pro
cessie H. Bernardus te Ulicoten; zij
altaar l. d. voor Adriaan Kuypers; half 9 
plechtig gez. j. voor Jan van Susante.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der par.; 10 uur jrgt. voor Adria
nus v. Oirschot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Weled., 
Heer Jacobus v. Elk. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Frans v. 
Dijk. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
Maria hsvr. Frans v. Dijk. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mar
tinus Schellekens. 
VRIJDAG: half 8 jrgt_ voor Maria hsvr. 
van Martinus Schellekens. 
ZATERDAO: half 8 jrgt. voor Joanna 
Olyslagers. 
Deze week zullen geschieden: 

, Maandag H. Mis voor \X/illem Voets, 
Broederschap H. Hart; Dinsdag H. Mis 
voor Leonardus Kuypers in Indië over
leden; Woensdag mndst. • voor Adrianus 
v. Gerwen; Donderdag mndst. voor Jo-.
anna Maria v. Dinther; Vrijdag mndst. 
voor de Heer Frans Maas; Za'.erdag
mndst. voor Catharina v. d. Besselaar. 

PAROCHJE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: half 8 H. Mis tot intentie 
v. d. parochianen; 9 uui; H. Mis voor 
Johanna Maria v. Nunen-v. d., Schoot;
half 11 gez. mndst. voor Johanna Cor
nelia v. Hal-de Laat.
De gelovigen worden in de gelegenheid
gesteld, om aan hun offerplicht te vor
doen, in de eerste schaal voor onze
eigen kerk, in de tweede voor B.N. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om Gods'
zegeningen te verkrijgen over "Orion"
en de kapel van Stapelen.
Heden vergadering van St. Vincentius-
vereniging. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot gene-

zing van een zieke; kwart over 8 1-1. 
Mis voor overleden ouders. 
DINSGAG: half 8 mndst. voor Johan
nes Willems; kwart over 8 gez. mndst. 
voor Joanna Kruyssen-v. Mol. 
WOENSDAG: kwart over 8 rf. Mis 
voor Leonarda Renders. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
de heer Lambertus Manders, echtgenote 
en dochter Wilhelmina; kwart over 8 
H. Mis tot intentie v. d. leden der God
vruchtige vereniging ter ere v. d. H. 
Theresia.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johanna
Antonia v. Beers; kwart over 8 jrgt. v. 
Nqrbertus v. d. Wal, Mechelina Goos
sens en Maria Veraa hsvren. 
ZATERDAG: half 8 wekelijkse H. Mis
voor Maria de Punder-Huige; kwart 
over 8 H. Mis uit dankbaarheid voor
Gertruda Manders. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met rozen
hoedje, om Gods' zegen te verkrijgen 
over Z.H. de Paus en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de Eerw. Zuster Maria Eligia te 
Zijtaart, Monseigneur Fr. Goyaerts te 
St. Michielsgestel en Joseph v. d. Aker 
te Boekel en Henrica Breekelmans-v. 
Cuyk te Oirschot overleden. 
HH. ' Missen zullen elders • geschieden 
voor Harry v. Dijk en Theodorus Huy
berts in Indonesië overleden. 
Voor de H. Missie opgehaald bij ge
legenheid van het feest ter ere van de 
H. Cecilia, vier gulden.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der 
par.; 8 uur l.j. voor Antonetta Gerardus 
Krol; 10 uur z.j. voor Marinus Traa; 
3 uur Lof, daarna Jongens-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Ca
tharina, Jan v. d. Langen berg; half 8 
z.j. voor Michiel v. d. Velden; 8 uur
L mndst. voor Martinus v. Drunen. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Cor
nelis Schoenmakers; half 8 z.j. voor
Everd v. d. Vleuten; 18 uur 1. mndst.
voor Gerardina v. d. Koevering.
WOENSDAG: half 7 Gulden-Mis tot
welz. der parochie; -7 uur z.j. voor Ca
tharina Everd v. d. Vleuten; 8 uur I.
mndst. voor Anna v. d. Velden.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. tot bijz.
int.; half 8 z.j. voor Wilhelmus v .. d. 
Vleuten; 8 uur 1. mndst. voor Antonius
v. d. Velden.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Jose
phus Schellekens; half 8 z.j. voor Elisa
beth v. cl. Vleuten; 8 uur l. mndst. voor
Frans van Beers: 
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor Hendrica

' Martinus Welte overleden te Erp; half 
8 z.j. voor Cornelis v. d. Vleuten; 8 uur
l.j. voor Hendricus v. Aarle.
ZONDAG: half 7 l.i. voor Hendrica
Hendricus v. Aarle; 8 uur I.m. tot wel
zijn der par.; • 10 uur z.j. voor Petrus
v. Lieshout. 

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Maria Jan 
Maas; Dinsdag 7 uur I.m. vocir Anto
nius v. d. Velden v.w. het personeel; 
Woensdag 7 uur I.m. voor de Weled. 
Heer Fr. v. Boeckel v. Rumpt v.w. het 
personeel; Donderdag 7 uur I.m. voor 
Catharina Jan v. d. Langenberg als over
leden lid proc. van Bokhoven; Vrijdag 
7 uur I.m. voor Wouterus v. d. Velden 
v.w. de Boerenleenbank; Zaterdag 7 uur
I.m. voor Frans v. Beers als overleden
lid 0. L. Vrouw van de H. Eik; Zon
dag 7 uur I.m. voor Josephus Schelle�
kens als overleden lid proc. van Bok-_ 
hoven.

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
de Quatertemperdagen; in de vastenwet, 
niet in de onthoudingswet is echter ge
dispenseerd. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
Algem. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdag
morgen 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen 
8 uur. 
30e Engelina Hendricus v. Overbeek 
overleden in het ziekenhuis te Boxtel; 
Hendrica Martinus Welte overleden te 
Erp. 
A.s. Vrijdag begint de noveen voor
Kerstmis, • om door de voorspraak van
het Onbevlekt Hart van 0. L. Vrouw
te verkrijgen, dat de H. Plaatsen in Pa
lestina niet onteerd worden. Gedurende
die noveen iedere avond om ï uur Lof.
Gedoopt: Adriana Catharina Mechelina 
Maria dochter van Johannes Quinten
v. Aarle.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag is 't Zondag "Gaudete". H.H. 
Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoog
mis voor de Parochie; Na de middag om 
3 uur Adventslof met Rozenhoedje; na 
het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 5de 
6de en ?de· 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 
onthoudingsdagen (in de vasten gedis-
penseerd). 
Woensdag om half 8 Gulden Mis. 
Vrijdag en Zaterdag om half 7 Lof v.w. 
de Noveen voor Kerstmis. Briefjes met 
noveengebed zullen worden uitgereikt. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
'.t Seminarie. 
ZONDAG: 7 uur H: Mis voor overle
den ouders (0); half 9 H. Mis voor 
onze militairen in Indië en elders; 10 
uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina van de Pas-Pijnenburg. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus van den Bersselaar. 
WOENSDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Gerardina van de Laar-v. d. Laak. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Adrianus van Esch. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Konings (B). 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor bijz. 
intentie (K). 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. I-1. Mis voor de Wed. Ca
tharina van de Sande-Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 11 December, 3de Zondag v_an 
de Advent. Deze middag om 3 uur [of 
met rozenhoedje. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen. Er is wel gedispen
seerd, in de vastenwet, maar niet in de 
onthoudingswet. Het gebruik van vlees 
en jus uit vlees is dus die dagen niet 
geoorloofd. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor over
leden ouders Doggen en Laarman; half 
9 voor Hans Janssens. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelia 
van Hal-van Riel. 
DINSDAG: 7 uur voor Tony Schaffer. 
WOENSDAG: 7 uur voor Tony Schaf
fer; half 8 vpor Johanna Feldbrugge-
Otterbeek. , 
DONDERDAG: 7 uur voor Tony Schaf
fer. 
VRIJDAG: 7 uur voor Tony Schaffer. 

M. ]. A. v. d. MEERENDONK
en 

F. C. V. BAETEN
hebben de eer U kennis te 
geven van hun voorgenomen 
huwelijk, waarvan de plechti
ge inzegening zal plaats heb
ben op Donderdag 29 Decem
ber a.s., om 10 uur in de St. 
Petruskerk te Boxtel, waarna 
een plechtige H. Mis tot hun 
intentie wordt opgedragen. 

V oor de vele blijken van 
belangstelling bij mijn 

behouden terugkeer uit Indo
nesië ondervonden van de 
Edelachtbare Heer Burge
meester van Liempde, de H.H. 
Geestelijken, Katholiek llrnis
front, Buurtcomité, familie, 
vrienden en kennissen uit Len
nisheuvel en Liempde, z,eg • ik 
bij deze mede namens mijn 
vrouw, hartelijk DANK 

t Heden overleed tot
onze diepe droefheid, 

tijdig voorzien van de laat
ste H.H. Sacramenten, 
onze dierbare Vader,· Be
huwd Vader en Groot
vader 

Te koop: beste biggen N. L., 
jonge slachthanen en ruwha
rige Mechelse Herder. J. 
Kroot, Tongeren 110. 
Te koop: een toom biggen bij 
J. v. Abeelen, Munsel 12.
Wie heeft de portefeuille ge
vonden van W. Heeren? In
houd f 285,-. Verliezer is 
aansprakelijk! Wil eerlijke 
vinder het geld terugbezorgen 
tegen goede.beloning op nr. 19, 
Jan van Brabantstraat. Boxtel, December 1949, 

Staticinstraat 1 
Baroniestraat 67 

Toekomstig adres: 
Prins Hendrikstraat 2. 

·Receptie van 1-2 uur
Stationstraat 1, 8oxtel. 

V oor de vele blijken van
belangstelling bij mijn 

terugkeer uit Indonesië be
toond door H.H. Geestelijken, 
Kath. Thuisfront, R.K. Gilden
bondsharmonie ,de buurtver
eniging die een prachtig ca
deau aanbood, familie, vrien
den en kennissen, betuig ik 
mede namens ouders, broers en 
zusters mijn oprechte dank. 

Sold. te klasse J. M. de Jong 
Mijlst�aat 22, Boxtel. 

A. v. Roosmalen-v. Houtum
Kerkeind A 111, Liempde. 

Getroffen door de hartelijke
. ontvangst bij gelegenheid 

van mijn thuiskomst. uit Indo
nesië, betuig ik door deze aan 
allen mijn hartelijke dank, bij
zonder de Gildenbondsharmo
nie, de buurtgenoten voor het 
cadeau en degenen, 1ie mij 
bloemen deden toekomen. • 

A. F. KOOL, 
res. 1 e Luit, Inf. 

A 
llen, die bij de herope
ning van mijne zaak op 

enigerlei wijze hun belangstel
ling hebben betoond, betuig ik 
bij deze mijn oprechte dank. 

BERT v. d. BRAAK 
Baroniestraat 73. 

ADRIANUS HENSEN 
weduwnaar van 

Antonia Petronella v. _Rooij 
in de ouderdom van 72 
jaren. 
Wij bevelen de dierbare 
overledene in uwe god
vruchtige gebeden aan. 

P. ]. Hensen 
G. A. Hensen-v. d. Weide

en kinderen 
Zr. M. Adriëti 
J. A. Hensen 
B. Hensen-Janssens

en kinderen 
]. C. v. Geel 
]. v. Geel-de Pijper 

en kinderen 
Boxtel, 8 December 1949. 

Wil ruilen: huis met heel 
grote tuin, waarin veel fruit
bomen, tegen huis met berg
plaats in Centrum van Boxtel. 
Brieven No. 37, Molenstr. 19. 

Biedt zich aan: net gehuwd 
persoon, oud 40 jaar, voor 
halve dagen .werk (voormid
dag), onverschillig wat. Hoog 
loon geen vereiste. Brieven 
aan No. 19, Molenstraat. 
Te koop: een radio, zo goed 
als nieuw. Lennisheuvel 35. 
Gevraagd tegen 1 Januari in 
gezin met 2 schoolgaande kin
deren, net R. K. Meisje, 
v.d.e.n Vekemans--v. d. Heij
den, Stationstraat 39.
Te koop : een koe, aan telling, 
of een schot\ gevende 9 liter
melk. Melkli1sten ter inzage. 
Jacobs, Kleinderliempde 26. 
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Van 7 t.m" 17 December ______ , ____ _ 
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SPECIALE DECEMBER-AANBIEDINGEN 
Op onze Dames- en Kinderjaponnen-Afdelingen 

1 F. J. WITTEVEEN'S 1 
MANUFACTUREN EN CONFECTIEBEDRIJF - RECHTERSTRAAT 18 • éOXTEL 

l 

1· 
---------- Ziet onze Speciale Japonnen-Etalage's �---------

!!_11!1lllllllll11'1111ll!il111111!11Jll111l111l,11lll1•1lllll11,lll!lllllltll!llll!1lltllllllllllllllllllllllllilllllJll;11ll,llllllllll!lltl1 - � � Ter gelegenheid van ons 121/2 jarig Huwelijksfeest "'� a.s. Zaterdag 10 December bestaat er voor belang, • 
! stellenden gelegenheid tot feliciteren van 1-2.30 uur • 

; 

Kanariezang Wedstrijd 
met Ten toonstelling 

� 
� 

W. DE WERD C. DE WERD,CLAASEN : op Zaterdag 10 en 
Zondag 1 1 December � Kerkstraat 16 

i H. Mis voor bijzondere intentie om kwart voor zeven , ; 
� � 
lllllllllll!lllllll1111'1111111111irl'lll\lllil 1!illlll,l;l1llllllllllilllllllll!IIIII !IIIJll',llll'llllllllllllllllrllll !1111111:111111 !;I 

in de :zaal van Café H. van Rooij, Baruniestraat, Boxtel 
TOEGANG VRIJ 

� voor de buitengewone bewijzen van 

{ 
belangstelling bij de heropening 

( 

onzer zaak, zeggen wij U allen hartelijk 

f Kinderen benedeq 14 jaar :zonder geleide geen toegang 
� 

f :;::,,.";"�"'' -F. A . PA Y�ANS . 
..,_..__..,.........,,_�------.....,,_�...,,-..,------�--.î'\--.........__,_,_ 

eDAMES! 

Bespreekt nu reeds UW PERMANENT voor de Kerstdagen, om te te u r s te Il i n  g te voorkomen 
Dameskapsalon en Parfumerie M. J, v.d. Broek 

Accountantskantoor 
H. CuppenBijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 3'.l Telefoon 512 lnrichten, controleren co bijhouden v. administraties Behandeling van Belastingzaken 

• BREUKELSESTRAAT 34 BOXTÉL. 

Is Uw naaimachine stuk? 

�Brill�nspecialis t 
van Maaren 

Wij repareren vakkundig en vlug. 

VAN KESSEL'S 
Naaimachinehandel 

MOLENSTRAAT 16 

Centraal slachten van 
Huisslachtingsvarkens met toeslag Zij, die van de toeslag van 14 cent per kg geslacht gewicht voor huisslachtingsvarkens wensen te profiteren, worden daartoe in de gelegenheid gesteld iedere Dinsdag op het Openbaar Slachthuis te Boxtel. De Directeur van het Slachthuis. 

is toch ook UW opticiën Weest verstandig en laat Uw bril bij een 
SPECIAALZAAK verzorgen! Duizenden :zijn reeds zo verstandig! 't Is secuurder! 
BRILLENSPECIALIST 

van Maaren heeft Brillenspeciaalzaken in Den Bosch, Vughterstr. 25, Eindhoven, Tilburg, Helmond 
Dat zegt U toch wel iets! Leverancier van alle Ziekenfondsen 

,_ 

1f{()1 

DE BETERE 
Kousenreparatie 

in EEN dag klaar 
Wilhelminastraat 23 

Voor Uurwerken 

naar VAN VLERKEN Il

D rukke rij TIELEN Het ideale geschenk Wat is dat? 3e dr. 
Stationstraat De Encyclopedie voor Jongeren Bestel tijdig VOOR o.l.v. Dr. J, A. vor der HakeNIEUWJAAR U Bij de boekhandel, Uitgavew HOLLANDIA, BAARN 

Vis.iteA-aacten ! 
W Wij hebben daarin een mooie eet u wd .... sortering en een rijke letterkeuze. dat Brabants Centrum in Voor direct gevraagd een R.K. Beschaafd 

Jong Meisje plm. 20 jaarvoor d. en n. ter assistentie in de huishouding en bij de ver, zorging van 3 kleine kinderen MEVROUW STOLWIJK Huize Padua - Molenwijk 40 Boxtel 

2700 gezinnen te Boxtel, Gemonde, Esch en Liempde wordt gelezen; en dat dus adverteren in Brabants Centrum succes voor U kan opleveren. Geen reclame is effectiever dan adverteren in ons blad 

Zoekt U een mooie 
• Gothieke Slaapkamer?komt U dan eens kijken naar on:ze APARTE MODELLEN, welke :zijn tentoongesteld in on:ze nieuwe étalages en toonzalen. De prijzen van de:ze kwaliteitskamer vallen U :zeker mee. 

In de zaal van Café "DE SPORTWERELD" bij JO VAN RUN 
Grote verkoping van Legerkleding 

Overjassen, Windjacks, Wollen Broeken, 
verders Sokken in grote maten, als nieuw, enz. 

op WOENSDAG 1 4 December 
van 9 uur v.m. tot 3 uur n.m. 

* SIGAREN- EN SIGARETTENMAGAZIJN 

Sigaren 
Sigaretten 
Rooktabak 
Pijpen 

Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 

TELEFOON 450 
Boxtel 

Alles in grote sortering naar 
keuze en in iedere prijs 

---..---� 

Bij VOS uw Kaas en Vis gekocht 

Het beste ad1es is ui tgezocht! 

VOS, Stat.ionstraat 44 
., Telefoon 527 

Jongeman GEVRAAGD
VOOR HULP VAN CHAUFFEUR 

Met goed gevolg lager onderwijs genoten hebbend. 

WASSERIJ GIESBERS 

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

r1lieuwjaacstijd ..... . 
IS DE TIJD VOOR 

Nieuwe Kantoorboeken 
Wij hebben daarin grote sortering' 
in alle mogelijke liniaturen. VERDER ZIJN WIJ RUIM GESORTEERD IN Kantooragendas, Zakagendas, Kalenders :zowel luxe als gt:wone, Omlegkalenders, Stapeldozen, Kaart. systeemkasten, Opbergmappen, Voorordners, Briefhouders, Vloeileggers, en:z. enz. 

'I Wij hebben ALLES voor 't kantoor 1 Mede maken wij U attent op on:ze SCHI T TERENDE COL L ECTIE Kerst• en Nieuwjaarskaarten, Kerstlopers, Tafellakens en servetten, Kerstmenu's en:z. 
Boekhandel TIELEN 

\,__ BOXTEL _/ 

DE FEESTDAGEN! 

2 b. REINAL-SCHUURPOEDER ... à 25 et. 
met 10 SPAR-ZEGELS extra. 2 ÏI. BLEEKWATER . . . . 20 et. of 24 et.
met 10 SPAR-ZEGELS extra. 2 tubes KACHELGLANS 
met 10 SPAR-ZEGELS extra. 1 p. WOLVLOK ..... , .. à 35 et. 

met 5 SPAR-ZEGELS extra. 

DE SPAR 
- .:--- ..-- --

1 p. FLEURTEX . . . . . . . . . . . à 35 et. 
met 5 SPAR-ZEGELS extra. 2 st. TOILETZEEP .......... à 30 et. 
met 10 SPAR-ZEGELS extra. 2 p. SHAMPOO . . . . . . . . . . . à 25 d. 
met 10 SPAR-ZEGELS extra. 1 st. SCHEERZEEP (diverse prijzen) 
met 10 SPAR-ZEGELS extra. 

Geldig van 8-15 

December. 

1111111b 

MAGAZIJN ,,DE BIJ EN KORF'' 
BOXTEL 

STATIONSTRAAT 55
MARKT 4 A. VAN KOL SCHIJNDEL HOOFDSTAAT141

In 

Voor de KERSTFEESTEN importeerden wij uit Duitsland een pracht sortering 

GLASFIGUREN EN BALLEN 
Voorts brengen wij U een enorm sortiment Tafelversieringen o.a. Tafellakens 
en Lopers, Servetten, Kaarsen Standaards in 40 soorten, Wonderkaarsen, 

Kaarsenknijpers, enz., enz. Deze sortering moet U zien. 

Ook in KERSTGROEPEN brengen wij alle maten vanaf f 1.50. 

,,DE BIJENKORF'' koopt U beter en ..... tot e I k e p rij s 

., 

TJ.W~P/11, 
u l?OXTE.L 

[ l 

'stitt111Wfäüiüî~@ffäîw•11®@tg@~S'®t:,,të,~,,...-.-. 
!I 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

amenwerking van Europese Gewesten 
OOK BRABANT EN FRIESLAND 

VAN DE PARTIJ. 
Wanneer te veel macht in handen komt 
van enkelen, leidt dit tot rampen, dat 
blijkt in het economisch leven, maar 
wordt_ ook duidelijk uit de politiek. 
Wanneer de Staat uitgroeit tot een 
machtsapparaa�, dat zich concentreert 
in één bepaalde streek of één bepaalde 
stad, dan zal noodzakelijkenvijs het ge
hele Staatsbestuur in handen komen van 
een uitgebreide, in die hoofdstad of in 
dat bestuursdistrict ze'.elend ambtena
rendom, dat oppermachtig van achter 
zijn bureau over toestanden en verhou
dingen, zelfs van de verst verwijderde 
landsdelen beslist, zonder daar bekend 
te zijn, zonder daar zelfs eigenlijk ook 
belangstelling voor te hebben. Derge
lijke "eenheidsstaten" kunnen ook uit
groeien tot afschuwelijke kolossen, zoals 
het Duitsland van Hitler, kolossen waar
in de burger als een nul wordt be
schouwd, als een klein stukje van het op
permachtig raderwerk, de S:aat. 
Hoe dat zulke "eenheidsstaten" ontston
den, wordt door de Geschiedenis dui
delijk gemaakt. Zo wordt op dit ogen
blik geheel Frankrijk vanuit Parijs ge
regeerd, zonder dat er een eigen gewes
telijk leven wordt gedeeld in dit land, 
omdat indertijd de Franse koningen al 
begonnen met het samentrekken van de 
bestuursbevoegdheden in hun hoofdstad, 
Parijs. Zo werd Duitsland vóór 1940 
vanuit Berlijn getiranniseerd, omdat 
Berlijn de hoofdstad was van Pruisen, 
dat met geweld in de 19e eeuw geheel 
Duitsland onder de voet had gelopen. 
En zo is Nederland in al te veel op
zichten afhankelijk van het ambtenaren
dom uit Den Haag, omdat het gewest 
Holland ééns, steunend op zijn handels
en koloniale rijkdom, meende, de rest 
van Nederland tot dienstbaarheid te 
kunnen brengen, ten eigen bate. 
Zolang in Nederland ongeveer f 800 mil
lioen wordt uitgegeven voor het Staats
apparaat, terwijl voor alle provincies 
samen in het geheel f 20 millioen wordt 
u::��e'.ro!è{e::1, :s :r: Nedc�fand nog geer: 
sprake van een gezonde gewestelijke 
ontplooiing. Dat moet Brabant goed be
seffen. 
Ons gewest heeft recht op veel ruimer 
middelen, opdat daarmee veel meer door 
het gewest zelf voor Brabant op sociaal, 
economisch en cul'.ureel gebied gepres
teerd worde, dingen die nu nog veelal 
ondeskundig door Den Haag worden 
gedecreteerd. 
En als, zowel in Frankrijk als in Duits
land en in Nederland of waar ook, de 
levende en in de hoek geduwde lands
delen voor hun rechten durven op te 
gaan komen, dan zullen in ál deze lan
den de overheersende gebiedsdelen of 
steden schamper spreken van chauvinis
me en eng-provincialisme. 
Maar al de achtergestelde provincies in 
deze verschillende staten zijn niet zó 
eng, dat zij niet zijn ga;m inzien hoe zij 
door een brede, Europese samenwerking 
hun eigen lo� kunnen verbeteren, meer 
nog de onheilvolle opgeblazenheid van 
de Europf\'se ambtenarenstaten kunnen 
gaan beknotten, tot heil van een vreed
zame ontwikkeling van ons verscheurd 
West-Europa. In verband met dit wijze 
inzicht valt sterk toe te juichen, wat 
kortgeleden te Versailles in Frankrijk 
is gebeurd. 
Daar kwam namelijk een internationaal 
congres bijeen van "gewesten" en min-
derheden" van Europa. 

" 

Er zijn in ons werelddeel in de verschil
lende staten ,nog vele landsdelen met 
een heel eigen leven, die de gelijkscha
kelingspogingen van de hoge ambtena
ren uit den vreemde steeds hebben ge
dwarsboomd, omdat zij hun eigen .ka
rakter wilden behouden. 
Zo zijn er in Frankrijk nog Bretagners, 
Normandiërs, Lotharingers en bewoners 
van de Languedoc evenals Piccardiërs, 
die niets van Parijs moeten hebben, een
voudig omdat Parijs heel dat grote 
Frankrijk practisch verwaarloost. • De 
toestanden ten plattelande zijn er aller
droevigst en het is te begrijpen dat die 
landsdelen, die nog niets van een eigen 
karakter hebben behouden, zich deze 
achterstelling bij het "verlichte" Parijs 
niet laten welgevallen. 
In Duitsland - het moge dan maar eens 
gezegd worden - is in Rijnland en 
Westfalen steeds een felle afkeer blij
ven bestaan tegen het gehate Pruisische 
juk, dat Berlijn oplegde, opdat dit nu 
door Bismarck,· Willem II of Hitler ge
beurde, terwijl Beieren in aard en ka
rakter veel meer naar het gemoedelijke 
Oostenrijk overhelt dan naa·r het zure 
en harde Pruisen, waarvan het de sla-

• vernij slechts node aanvaardde. Dit zijn
allemaal gewesten die zich hun kracht
bewust worden, en veel meer autonomie

zelfbestuur - wensen ter ontwikke
ling der eigen mogelijkheden.
De "minderheden" in Europa, die ook
op dit internationale congres te Versail
les samen waren gekomen, staan er in •
't algemeen moeilijker voor dan de "Ge
westen". Zij vertonen n.l. nóg sterkere
tegenstellingen met de Staten waartoe
zij behoren; zij hebben 'n geheel andere
cultuur en taal. Zo bv. de Basken, die in
Spanje wonen maar helemaal geen

Spaans spreken en het ook niet kennen 
en eigenlijk 'n totaal ander volk zijn 
dan het Spaanse. Zo ook bv. het Ne
derlands sprekende Vlaanderen,'dat door 
het Frans sprekende Brussel nog steeds 
in zijn volle ontplooiing wordt tegen
gewerkt. 
Al deze "Gewesten" en "Minderheden" 
waren nu te Versailles ver:egenwoordigd 
en besloten gezamenlijk een Europese 
Raad van Minderheden en Gewesten op 
te richten met afzonderlijke secties_ voor 
Gewesten én voor Minderheden. 
Het is de bedoeling deze Europese Raad 
te doen uitgroeien tot een ver'.egenwoor
diging bij de Europese Assemblée te 
Straatsbtirg - eigenlijk dus het nieuwe 
,,Verenigd Europa". 

. Maar veel belangrijker leek ons het be
sluit om over te gaan tot het oprichten 
van een "Contactbureau" voor de Euro
pese Gewesten". Dit slaat dus speciaal 
op de gewesten, waartoe dus Brabant en 
Friesland, die beiden op dit congres ver
tegenwoordigd waren, ook moeten ge
rekend worden. 
Het eerste doel is te zorgen, dat de· ge
westen van de verschillende Europese 
landen met elkaar eens kennis maken 
en ook eens iets van elkaar zullen leren. 
Men weet, dat voor onze Provincie een 
Welvaartsplan is uitgegeven door het 
Provinciaal Bestuur. Zouden nu b.v. de 
Franse gewesten van dit "Plan" niet veel 
kunnen leren? Elkaars ervaringen en be
levenissen uitwisselen is zeer nuttig; het 
kan immers het ontstaan van nieuwe 
moeilijkheden voorkomen! 
Dit alles is zeer belangrijk voor de ver
dere ontwikkeling der gewestelijke stre
vingen in Europa, die bovendien door 
samenwerking het één worden van ge
heel ,Europa voor de toekomst kunnen 
bevorderen. 

Plaatselijk Nieuws 
MISSIE-AVOND MISSIENAAIKRING. 
Tot onze grote spijt moeten wij thans 
mededelen, dat de indertijd aangekon
J;gJe Missieavond, Jie ge.lt:t:b,J;j:,. J:ül.l 
worden verzorgd door Mgr. Pessers en 
Pater Beltjens S.V.D., onmogelijk zal 
kunnen doorgaan. Monseigneur Pessers 
heeft persoonlijk zijn verontschuldigin
gen hiervoor aangeboden, daar hij dezer 
dagen bij Zijne Heiligheid de Paus in 
audiëntie zou worden ontvangen. Daar
door zou Monseigneur voor Januari niet 
in het vaderland zijn teruggekeerd. En 
daar het vertrek naar de missie voor 
Pater Beltjens is vas'.gesteld op Januari, 
zal het onmogelijk zijn, om deze missie
avond te laten doorgaan. Het Bestuur 
van de Boxtelse Missienaaikring betreurt 
dit tenzeerste. Omdat het onmogelijk is, 
de juiste adressen van de verkochte 
kaarten te achterhalen, wil het Bestuur 
toch aan eenieder, die destijds een toe
gangskaart heeft gekocht, de gelegen
heid geven, deze wederom in te wisse
len. Hiertoe zal gelegenheid worden ge
geven a.s. Zondag 18 December van 
half 12 tot half 1 in de Ark. 

ACTEURS EN ACTRICES 
H. BLOEDSPEL.
Hedenavond zal om 8 uur in het St.
Paulusjeugdhuis in de Nieuws.tra.at de
film en de kleurenplaatjes worden ver
toond, die bij het jubilé werden op_ge
nomen, en wel voor alle acteurs en ac
trices die hiervoor werden uitgenodigd. 
We willen er nog eens uitdrukkèlijk op 
wijzen, dat allen die hebben meegenaaid 
of meegewerkt, de gelegenheid zal ge
boden worden, dit alsnog te zien. U 
hoort er nog van. 

R.K. BOERENBOND, afd. Boxtel. 
Op Woensdag 21 December 's avonds 
half 7, houdt de R.K. Boerenbond zijn 
tweede vergadering volgens winterpro
gramma. Als spreker zal hier optreden 
de heer Bonants, .directeur van het Ver
zekeringswezen van de N.C.B. 
Het is voor alle leden van het grootste 
belang, voorgelicht te worden, hoe en 
waartegen men zich door middel van de 
instellingen der eigen standsorganisatie 
kan verzekeren en zich daardoor een 
waarborg verschaffen voor de verschil
lende risico's, waaraan men in zijn be
drijf, \maar ook in zijn _gezin, is bloot
gesteld. 
Daarom, !eden van de Boerenbond, doen 
wij een beroep op U allen, zowel reeds 
verzekerden, als op hen die de mogelijk
heden van onze eigen verzekerings-in
stellingen nog niet kennen, komt a.s. 
Woensdag ter vergadering. Daar zal U 
worden aangetoond wat Uw eigen orga
nisatie U op dit terrein kan aanbieden. 
Laat U deze gelegenheid niet ontglippen 
en zorg op tijd aanwezig te zijn . 
PAARDENSPORT. 
Naar wij vernemen zal op Zondag 18 
Dec. de 4e cross-country. te Boxtel wor
den verreden. Voor paardenliefhebbers 
belooft dit een zeer interessante dag te 
worden. De beste ruiters uit het land 
nemen hier aan deel. 
De wedstrijden hebben plaats op het 
landgoed "De Halsche bossen" gelegen 
tussen St. Charles en St. Michiels Gestel. 
De eerste ruiter zal om 12 uur precies 
starten. Het weer moge de ruiters gun
stig zijn. 

TENTOONSTELLING KERSTACTIE 
MARIACONGREGATIE ST. PETRUS. 
A.s. Zondag, 18 December, houdt de
Mariacongregatie een tentoonstelling
van door de leden gemaakte goederen,
die tegen het Kerstfeest onJer de arn1e
gezinnen van onze parochie zullen or
den verdeeld. Nu eindelijk de . textiel
goederen van de bon zijn, hoopt men
deze actie en tentoonstelling het vol
gend jaar weer even groots te maken, als
in de jaren voor de oorlog. En toch .. .. .. 
het is de moeite waard, om a.s. Zondag 
eens in het K.JV.-huis te gaan zien, wat 
hier door het werk van velen kon ge
breid en genaaid worden. We verwachten 
minstens de leden en familieleden. De 
tentoonstelling is geopend na de hoog
mis tot 1 uur. Des middags van 3 tot 
6 uur en· na het Lof tot half 9. 

JEUGDONTSPANNING. 
De verkenners van de parochie St. 
Petrus hebben een plan opgemaakt om 
de jeugd van Boxtel Zondags enige uren 
onder hun hoede te nemen. 
Reeds enige tijd geleden zou met de uit
werking van het plan begonnen zijn, doch 
de ijver van de jongelui werd door de 
omstandigheden gestuit. 
Nu krijgt het een begin van uitvoering 
en wel op Tweede Kerstdag. 
Voor de kinderen van 8-14 jaar zullen 
dan in het Jeugdhuis in de Nieuwstraat 
lichtbeelden worden vertoond uit het 
cowboyleven. Een interessant onderwerp, 
waarvoor de jeugd zeer zeker belang
stelling heeft. ,. 
's Middags om 3 uur begint deze eerste 
voorstelling en zal tot ongeveer half 5 

duren. 
Ouders, die hun kinderen willen bren
gen en afhalen, kunnen hiermee reke
ning houden. 
De bedoeling is, iedere Zondagmiddag 
gedurende enige ure de kinderen bezig 

• te houden. Het is een mooi werk van
onze Verkenners, dat temeer gewaar
deerd mag worden, omdat hieruit blijkt
hoe onze Verkenners zich willen beijve
ren de jeugd te doen delen in de vreugde
van een gepast genot.

R.K. BOERINNENBOND.
;)e propaganuis,en worden Zündag 16
December na de Hoogmis verwacht ·op
het Pakhuis van de N. C.B. ter bespre
king van de Bonte Avond.

R.K.J.B.-A THLETIEK.
Zaterdagavond om half 8 athletiek oefe
ning voor de leden van de athletiekclub
in de Franciscusschool.

OPBRENGST
ST. NICOLAAS-COLLECTE.
De St. Nicolaas-collecte voor het Box
telse Zwakke Kind heeft dit jaar in
totaal f 799, 12 opgebracht.

MEDEDELINGEN VAN DE 
R. K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
In de eerste week van Januari 1950 wordt 
begonnen met de volgende nieuwe in
strumentaal-klassen: Blokfluit, Mandoli
ne, Guitaar en Viool. 
Opgaven tot deelneming zo spoedig mo
gelijk bij de Directeur, Dufourstraat 26. 
Woensdag 21 December begint een cur
sus voor volwassenen, in uitspraak en 
zang. De cursus bevat 15 wekelijkse les
sen van twee uren (bij te weinig deel
name één of enkele lessen minder), een • 
uur: uitspraak en ademhaling door Mej. 
Koevoets, logopaediste uit Vught, en een 
uur zang: noten lezen en treffen door C. 
Suys. Eventuele opgaven gaarne zo spoe
dig mogelijk. 

- --*- --

Voor ons eerste zangklassen-diploma 
slaagden van de St. Franciscusschool en 
Aloysiusschool de volgende jongens: Fr . 
van Alphen, H. Baayens, L. v. d. Boo
gae,·t, ]. Eke!, W. Eltink, A. v. Esch, R. 
v. d. Heuvel, A. Potters en H. Schoen
makers.

EEN AVOND VOOR DE 
GEREPATRIEERDE MILITAIREN. 
Op 13 December heeft in het St. Paulus
jeugdhuis op initiatief van de Boxtelse 
Demobilisatie-raad een bijeenkomst 
plaats gehad van uit Indonesië terugge
keerde mili:airen. Na de opening richtte 
de Burgemeester als Ere-Voorzitter van 
de Dem. raad, zich tot de gerepatrieer
den om hen te bedanken voor de opof
fering en moeite die zij zich hebben ge
geven om hun militaire dienst in de Tro
pen zo goed mogelijk te vervullen. Mo
gelijk is dit voor veler hunner een door 
de Regering opgelegde plicht geweest, 
maar dan toch een, waarvan wij hier in 
Nederland bij benadering geen begrip 
hebben onder wat voor zware en moei
lijke omstandigheden deze dikwijls moet 
worden uitgevoerd. Daarom past het ons ' 
de gerepatrieerden zoveel mogelijk te 
helpen. Hiertoe is dan ook de Demobi
lisatie-raad in het leven geroepen, opdat 
de teruggekeerde militairen zich met hun 
moeilijkheden speciaal tot hem zouden 
richten. 
Vervolgens w<"rd overgeo.;aan tot het uit
reiken van een oorkonde aan elke mili
tair als aandenken aan zijn verblijf in de 
Tropen. 
Namens de militairen dankte kapitein 
H. ]. I. M. van den Broek voor de erken
telijkheid van de Boxtelse gemeenschap.
Tevens maakte hij van de gelegenheid
gebruik om de teruggekeerde militairen
er op te wijzen gebruik te maken van
de verschillende faciliteiten die hen kun
nen worden gegeven en zich steeds te
herinneren dat zij ook hun plichten in
de burgermaa:schappij hebben te ver
vullen in het belang van zichzelf en tot

,,Boxtels K wartierke'' 
Zij was amper vier jaar, toen ze al voor 
de film speelde. Honderdduizenden heeft 
zij ontroerd door haar kinderstemmetje 
en haar lieve verschijning! Stel u voor, 
een kind van vier jaar. ..... 
Toen ze zeventien was, trouwde ze. 
Toen de twintig was, werd ze Moeder. 
Nu is ze één-en-twintig...... en van 
haar man af. 
Dit is leven! Het leven van Shirley 
Temple. 

---*---

Alléén van Shirley Temple? 
Helaas! Oók het leven van nóg honderd
duizenden. Niet alleen in Amerika, maar 
over heel de wereld. 
Neem bijvoorbeeld het lieve Vaderland. 
In 1943� waren er in ons land in totaal 
4543 echtscheidingen! Deel dit door 365 
en u krijgt een gemiddelde van veertien 
echtscheidingen per dag! 
Dus rondom ons heen, in ons eigen 
land, PER DAG acht-en-twintig ge
strande levens! 
PER DAG acht-en-twintig kapotgesla
gen levens-illusies! 
En rekent u verder eens even uit!: 
PER DAG ...... hoeveel kinderen die het 
voortaan zonder vader en moeder moe
ten klaarspelen in het leven? 
PER DAG ...... hoeveel kinderen die 
voorgoed de liefde van vader en moeder 
moeten missen? Die de rest van hun ver
somberde jeugd moeten slijten onder 
toezicht van de Voogdijraad? Of in een 
gesticht? Of er moet een goede oom en 
tante zijn die zich over hen ontfermen. 
Dan boffen ze nog ..... . 

---*---

En dan praten we maar niet over al die 
andere huwelijken, waar het zó-ver niet 
komt. En waar het ook nooit zo-ver 
komen zal. Waar men en vrouw uit 
vrees voor de schande of ter wille van 
de goede naam mooi-weer blijven spelen 
voor de buitenwereld. Maar die v�n bin
ne_n al sedert lang kapot zijn gegaan aan 
ruzie, kibbelpartijen-zonder-eind, jalou
zie, gebrek aan wederzijds begrip, ach
terdocht, onverdraagzaamheid, kleingees
tigheid, gewaagde omgang, onverant
woordelijke "vriendschap", enzovoort. 

---*---

Men kan zich afvragen, hoe komt dat? 
Hoe komt het, dat óók onder ons katho
lieken huwelijksverval en gezinsont
wrichting - helaas helemaal geen 

zeldzáamheid meer zijn? Wat is daar
van de oorzaak, 
De oorzaak. ..... ? Vele oorzaken, men
sen! Teveel om hier achter mekaar om 
te sommen. 
Maar één van de voornaamste oorzaken 
(misschien wel "de" oorzaak) zal ik u 
noemen. 
Wij katholieken willen BREED-van-op
vatting zijn! 
Wij katholieken hebben opgehouden 
Katholiek te denken! 
Wij katholieken hebben onze Roomse
kijk-op-het-leven prijs gegeven! 
Wij generen ons voor onze Katholieke 
opvatting over het leven! 
Wij- zijn bang om voor "bekrompen" 
door te gaan! 
Wij willen niet "achterlijk" schijnen! 
En vooral...... wij willen nergens in ten 
achter blijven! 

Voorbeeld. 
Een toneelstuk. Het huwelijksleven tus
sen man en vrouw is niet honderd pro
cent. Hij maakt wel eens een slippertje, 
en zij heeft een "vriend". 
Maar waag het niet om zo'n toneelstuk 
af :e keuren! Laat het maar gerust uit je 
hoofd, om je over de strekking van zo'n 
stuk misprijzend uit te laten! Dan zeg
gen ze midden in je gezicht: ,,Man, hou 
je mond. Jij hebt geen verstand van 
toneel! Je moet zo'n stuk zo-maar-niet
in-het-ruwe-weg, beoordelen! Je moet 
zo'n stuk begrijpen I Je moet zo'n stuk 
beoordelen met je verstand ...... !" 
Ja, dat zeggen ze: met-je-verstand! 

En daarom gaan wij naar alle mogelijke 
toneelstukken kijken! 
En daarom vinden wij de gewaagste 
films het mooist! 
En daarom lezen wij rijp-en-groen. 
En alles wordt beoordeeld, en alles 
wordt goed-gepraat met 1die dood-doe
ner: je moet het natuurlijk niet allemaal 
als zoete koek doorslikken, hoor. Je 
moet het beoordelen met je verstand .... ! 
Zo wordt er gepraat door het gewone 
volk. Maar ook door mensen bij wie je 
(om hun studie en om hun leidende 
functie) meer verstand en meer verant
woordelijkheidszin zou verwachten. En 
zolang er zó gepraat wordt, en zolang 
mensen zich door dergelijke normen 
laten leiden, zolang zal het huwelijks-

16 DECEMBER 1949 

OMGEVING 

steun en welzijn van anderen. 
Hiermede werd het officiële gedeelte 
van de avond besloten en de avond 
verder in gezellig samenzijn onder -mu
ziek, zang en wat dies meer zij door
gebracht. 

KANARIETENTOONSTELLING 
MET WEDSTRIJD. 
De kanarievereniging "Het Zuiden" 
hield op Zaterdag 10 en Zondag 11 De
cember in een zaal van Café H. v. Rooij 
een tentoonstelling, waaraan ook een 
wedstrijd verbonden was. De voornaam
s'.e uitslagen daarvan vindt U hieronder 
weergegeven : 
Gesloten klasse I, 4 vogels: 1. G. de 
Jong, 316 pnt. ; 2. G. de Jong, 295 pnt.; 
3. M. v. Grinsven, 277 pnt.
Klasse II, 2 vogels: 1. G. de Jong, 153
pnt.; 2. A. v. Stiphout, 150 pnt.; 3. 1G.
de Jong, 142 pnt.
Klasse III, 1 vogel: 1. ·M. v. Grinsven,
72 pnt.; 2. F. Manders, 69 pnt.; 3. F.
Manders, 69 pnt.
Open klasse V, 2 vogels: 1. M. v. Grins
ven, 162 pnt.; 2. H. v. d. Dungen, 162
pnt.; 3. A. Troe3.en, 150 pnt.
Klasse VI, 1 vogel: 1. G. de Jong, 87
pnt.; 2. M. v. Grinsven, 84 pnt.; 3. F. v.
Dun, 81 pnt.
Meesterzangers. Gesloten klasse: 1. A.
v. Stiphout, 81 pnt. h.l.; 2. G. de Jong,
81 pnt.
Openklasse: 1. G. de Jong met 87 pnt.;
2. M. v. Grinsven met 84 pnt.
Keurmeesters waren G. A. Schoep en
J. Peeters uit Tilburg.

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

• van 6 tot en met 12 December 1949.

GEBOREN: Jacobus J. M. zoon van Fr.
de Punder en J. M. C. Renders - Petro
nella M. dochter van H. M. Hobbelen
en P. M. Boleij - Petronella Th. M.
dochter van J. P. v. d. Kerkhof en P.
Th. van Hal - Johanna M. J. dochter
van H. v. d. Plas en R. A. M. M. Trils
beek - Gerarda B. dochter van H. M.
Veroude en G. Schellekens.
ONDERTROUWD: Johannes Fr. A. van
der Aa en Maria J. de Leijer - Fran
ri�cus C .  V. Ba.eten ·en M;,ri;, J. A. V<'ll
de Meerendonk. - Marinus van den
Berk en Maria J. C. van Nunen. •
OVERLEDEN: Grietje Worst, oud 94
jaren, wed. van H. Bos Adrianus
Hensen, oud 72 jaren.

VOOR DE GESNEUVELDE
MILITAIREN.
Op het zilveren huwelijksfeest van Fr.
van Erp-v. d. Velden en de thuiskomst
van W. van Erp werd f 24,50 opgehaald
waarvoor H.H. Missen zullen worden
opgedragen voor de gesneuvelde mili
tairen.

leven, ook onder ·ons katholieken, naar 
beneden blijven zakken. 
Nee, dan hou ik me toch maar liever 
aan de norm van de Acht Zaligheden. 
Zalig, die niet spelen met vuur en zich 
niet wagen in het gevaar. 
Zalig, die de oude vertrouwde opvattin
gen nog durven houden voor eer en 
deugd. 
Zalig die het kwaad zien als kwáád, en 
het niet wèg-pra:en of góéd-redeneren ... 

---*---

In Amerika moet het helemaal erg 
wezen met die echtscheidingen. Om nog 
te redden wat er te redden valt, is er 
iemand op het idee gekomen om brief
kaarten rond te sturen. Op die brief
kaarten staan de vijftien punten die 
voor een goed huwelijksleven onontbeer
lijk zijn. 
Ik laat ze hier volgen. Lees er niet in 
razend tempo overheen. Maak er liever 
een gewetensonderzoek van. Want al is 
Boxtel geen Amerika, het kan ook ons 
ten goede komen. 
1. Cijfer je zelf zoveel mogelijk weg.
2. Schreeuw alleen tegen elkaar als

het huis in brand staat.
3. Wees nooit alle twee tegelijk boos.
4. Probeer de wensen van de ander

zoveel mogelijk in te willigen.
5. Probeer steeds de mindere en de

verstandigste te wezen.
6. Loer niet op fouten, en wees altijd 

vriendelijk als de ander een ver
gissing mocht maken. 

7. Haal nooit ouwe koeien uit de
sloot.

8. Laat nooi.t een verzoek t�eemaal
herhalen.

9. Veroorloof u nooit een misselijk
grapje over elkaar.

10. Ga nooit slapen voordat een on
enigheid is bijgelegd.

11. Loop elkaar niet stom voorbij, als
gij elkaar weer ziet.

12. Denk steeds aan de uren van ge
luk, toen gij pas van elkaar hield.

13. Zanik niet over alles wat had kun
nen zijn; denk aan wat nog kómen
kan.

14. Wees niet eerder tevreden, dan dat
ge weet, dat gij samen dezelfde
rechte weg bewandelt.

15. Denk er aan, dat het Huwelijk door
God is ingesteld, en dat het alleen
door Zijn Genade kan slagen.

P. Venantius Verweerde A.A.

Missiehuis St. Theresia.



-+c: Vol bewondering hebben wij op 
onze vrije Zaterdagmiddag de bedrijvig
heid in de nieuwe "montage-wijk" gade
geslagen. Over onze Boxtelse vrouwen 

, schijnt dáár de werklust eerst goed 
vaardig geworden te zijn, terwijl de 
mannen er zichzelf overtreffen met hun 
tomeloze ijver, n.b. in hun vrije tijd. 
Hoed af voor die verhuisdrukte! * En 
met de hoed in de hand, willen wij (al
dus de beleefdheid zelve) die werkende, 
verhuizende mensen vriendelijk verzoe
ken behalve aan de honderd en één 
andere dingen ook nog even aan onze 
administratie te denken. Die zit erg. 
verlegen om tijdige berichten van ver
huizing, zie je. * Met de overtuiging, 
dat deze vriendelijke vraag minstens 'n 
even prompt antwoord krijgt, zetten wij 
ons voor het volgende Terloopsje, even
eens het resultaat van een vriendelijk
verzoek, destijds gedaan door de 

ijveraars voor het Boxtelse Zwakke
Kind. Welnu, zoals men elders reeds

• heeft kunnen lezen, heeft de collecte
dit jaar f 799, 12 opgebracht. Dat be
drag bestond uit 5.782 centen, 958 stui
ve�s. 1849 dubbeltjes, 922 kwartjes, 228
guldens en 20 rijksdaalders. Nu kunt
U proberen daar zoveel gevolg:rekkin
gen uit te maken als U wilt, maar wij
zeggen: Vele kleintjes maken één groot!
* Schokkend nieuws: Een vogellief
hebber op Munsel (K. v. d. V.) bemerk
te op een vroege morgen van deze week,
dat acht van zijn geliefde kanariepietjes
om hals waren gebracht door een bloed
dorstige kater. Lach niet, beste vrien
den, want insiders zouden U een aardig
schadepostje voor kunnen rekenen, dat
U ook li�ver niet te dragen zou hebben.
Van de dader geen spoor .... . .  * Men
vroeg ons eens of wij toevallig ook
wisten, wanneer het noodkerkje in de

Com1nentaar
KANTTEKENINGEN IN DE MARGE

VAN HET DAGELIJKS LEVEN. 
Wat worden er tegenwoordig toch een 
dwaasheden verkondigd. De ene al er
ger dan de andere. Terwijl bij diverse 
gelegenhed<10 ,waarschuwingen \word�n 
gericht tot het volk om toch te begrij
pen, dat Nederland veel armer is dan 
kan worden vermoed, worden anderzijds 
al maar plannen gelanceerd, waarmee 
millioenen aan uitgaven zijn gemoeid, 
zonder enig perspectief op rendabiliteit, 
neen, erger, men durft ze voor te leg
gen met de wetenschap, dat er perma
nent, dus jaar na jaar, honderdduizenden 
verlies aan vastzit. Maar dat wordt goed
gepraat met het stereotype "sociaal pro
bleem"! 
De dwaze ideeën worden in reeks gede
biteerd, het tempo is nie t bij te houden. 
Dat het nieuwste dwaze plan wordt ont
vouwd door een "Reregingscommissaris 
voor het vreemdelingenverkeer", dr. W. 
K. Groeneveld Meyer, is weer eens te

meer. een bewijs dat het hoog tijd wordt 
de bemoeiïngssfeer van regering en haar 
ambtenaren in te perken. 
De millioenen worden maar al te ge
makkelijk bij het volk weggeëbd naar de 
staatskas, anders is niet te verklaren 
dat in die kringen zo lichtvaardig ge'. 
<lach'. wordt over een millioenuitgaaf 
met blijvend verlies. 
Ziehier het plan: tweehonderd vacan
tieoorden zouden gesticht moeten wor
den, elk met 400 bedden. De bouwkos
ten raamt dr. Groeneveld Meyer op 
5000 gulden per bed, inbegrepen grond, 
hoofdgebouw, logeer-paviljoen, keuken
uitrusting enz. enz., dus per vacan:ie
oord twee millioen. Zo'n vacantieoord 
zou gedurende 13 weken 5200 gasten 
kunnen herbergen en buiten de vacantie
tijd als ... als "conferentieoord" gebruikt 
kunnen worden. 
(Als er maar voldoende Ronde-Tafel
Conferenties te beleggen zijn!) 
Die tweehonderd vacan:ieoorden zijn natuurlijk bedoeld voor de arbeiders en
hun gezinnen. (Als het Cultuur-Centrum 

van de K.A.B. daar maar genoegen mee 
neemt, want dat heeft een soortgelijk 
plan, doch met allemaal afzonderlijke 
huisjes!) 
Dr. Groeneveld neemt aan, dat een ar
beider hoogs:ens vier gulden per dag 
kan besteden voor zijn vacantie. (Ver
gis u niet, lezer, bedoeld is per per
soon!) De inkomsten van het vacantie
oord zijn dan te ramen op 150000 gul
den, doch de exploitatiekosten op on
geveer het dubbele van die som . ..... 
Wie zal dat betalen? Ach heel eenvou
dig, het betreft hier toch' de oplossing 
van een sociaal probleem! Kijk eens, 
de overheid en het bedrijfsleven bren
g�n _het kapitaal bijeen en de· vakorga
nisaties nemen het exploitatieverlies 
voor hun rekening!!! 
Wat dunkt U, is dit niet een lumineus 
idee van een groots "sociaal" plan? 
Zouden we de rekenkamer niet eens 
vragen t<e wiWen controleren hoeveel 
geld gemoeid is geweest met de bestu
dering van het plan? 
Dan lopen we meteen aan bij de burge
?1eester van Zandvoort en gaan daar 
informeren naar het sociale sentiment 
der financiers van het op te richten 
Bu:linkamp, - ,,vacantieverblijf" zal dat 
onding genoemd moeten worden 
In dat kamp krijgen de vacantiegangers 
die zich in die met "mallemolens" e� 
dergelijk kermisspul gevulde "ruimte'.' 
van 20 hectaren laten opsluiten voor het 
peulschilletje van 8 à 10 gulden per dag 
oer persoon, nog een sociale opvoeding.
Dat durft "burgemeester" Fenema ten
minste te verkondigen. 
Wie weet, krijgt hij nu nog overheids
steun "ter stimulering van de sociale 
opvoeding" in het Zandvoortse Butlin
kamp. 
Niets is tegenwoordig te gek of te 
dwaas. 
Laten we nog even aanstippen dat on
der de diverse instanties van de staat 
der Nederlanden zich ook een "Cen
traal Planbureau" bevindt 
Wist U dat niet! Eerlijk,· wij ook niet. 

Van Hornstraat geopend zou worden. 
Wij kunnen daar nu op antwoorden, dat 
zodra de ambachtsschool gereed is, de 
opening van het kerkje niet lang meer 
op zich zal laten wachten. Misschien 
komt het torenspitsje dan ook achter die 
oude schuur vandaan. Of beter gezegd, 
misschien gaat die oude schuur dan voor 
het torensoitsje weg. * We blijven nog 
even bij onze toekomstdromen: Deze 
of vorige week lazen we ergens over 
de mogelijke bouw van een tunnel bij 
de overwegen, die naar Tongeren leiden. 
Dat zou nodig zijn als daar de grote 
verkeersweg Tilburg-Boxtel-Uden kwam 

te liggen, snap je. Uitstekend is dat, 
maar ...... zouden tegen die tijd de on
bewaakte overwegen in onze plaats dan 
ook niet eens mogen genieten van de 
bezorgdheid der N.S.· en anderen.* Ve
len van onze plaatsgenoten zijn dezer 
dagen weer een oorkonde rijker gewor
den. Het zijn de militairen, die uit Indo
nesië zijn teruggekeerd en nu door deze 
oorkonde tot nadenken gebracht worden 
of een en ander wel een blijvende her
innering waard was......... Begrijp ons 
goed kerels. * Om het nog eens over 
"de nieuwe ontplooiing van het oude 
Boxtel" te hebben: Bij de Zwaanse Brug 
is men schijnbaar van zin een aanvang 
te maken met de verfraaiïng van Box
tels Centrum. En voorts is het lang niet 
onwaarschijnlijk, dat men met Kerstmis 
al over de brug in de Mgr. Wilmers'.raat 
en de Molenstraat zal kunnen. * Maar 
mocht de bestrating dan onverhoopt nog 
niet gereed zijn, dan zal men toch wel 
over de brug kunnen komen, al is het 
dan ook maar voor de diverse collectes, 
die men omstreeks dï'e tijd altijd pleegt 
te houden voor allerlei nuttige en on
nuttige zaken * De verzuchting van de 
week luidt dan ook: Verlos ons van die 

schooi-manie, waarmee ons volk bezeten 
schijnt te zijn. 

Eevenwel, nu weten wij het wel. Wij lazen tenminste in de Volkskrant, 
dat het Centraal Planbureau heeft ge
publiceerd, dat de arbeiders met inkom
sten van 40 tot 50 gulden per week in 
1948 tweemaal meer koek en banket 
en viermaal zoveel gedistilleerd hebben 
gebruikt dan in 1938 ! Is dat niet fijn 
uitg.ekiend? Hoor eens, arbeiders met inkomsten van • 
40 tot 50 gulden, we zullen jullie eens 
in de gaten houden, en als het niet ver
anderd krijgen jullie inplaa:s van koek 
een gard! 

Toets der Critiek 
,,'T BEGON IN EEN GRACHT ... "

Deze week is Boxtel's Toneel in Schouw
burg De Ark weer 'ns enkele keren 
voor het voetlicht ge :reden en . . . . zoals 
gewoonlijk met veel succes, want het 
vrolijke spel ,,'t Begon in een gracht" . . .  
werd door het publiek hoogst amusant 
gevonden, terwijl spelers en speelsters 
zich veelal van hun bes:e zijde lieten 
zien. Het zou ons trouwens erg verwon
derd hebben als Boxtel's Toneel haar uit
stekende 10-jarige staat van dienst niet 
zou hebben afgesloten met een verdien
stelijk optreden. 
Daar we onze bezwaren tegen de keuze 

van dit toch wat èrg onbeduidende 
,,feestspel" maar weg hebben laten val
len tegen de "omstandigheden", die -
zoals de voorzitter het in zijn openings
woord zei - Boxtel's Toneel genoopt 
hadden, inplaats van "De Vrek" van 
Molière dit vrolijke geval van Hans van 
den Berg op het repertoire te plaatsen,
rest ons nog slechts de beoordeling van
het spèl. Dat - we zeiden het reeds - kan over 

het geheel genomen een succes ge
noemd worden. Wel was er het manko 
van de onvoldoende rolkennis en het 
feit, dat de spelers nog niet allemaal op 
elkaar ingespeeld waren, maar de indivi
duele prestaties vergoedden zeer veel. 
(Bovendien _bleken genoemde feilen op 
de tweede avond reeds gro:endeels weg
gewerkt!) 
Jammer, dat de "held" van het stuk, 
Frederik Katoen, door zijn matige rol
vastheid nogal eens met 'n inzinking te 
kampen kreeg, want het was een aar
dige crea:ie, die vooral in het tweede 

bedrijf voortreffelijk op de planken ge
zet werd. Zijn hospita kweet zich zeer 
behoorlijk van haar ondankbare t,!Jk. 
daarbij door haar personeel geassisteerd 
met een humor, die ook zonder die (o.i. 
misplaatste) nadrukkelijkheid, best effec
tief had kunnen zijn. De vertolkers van 
Bob van Geel en diens vriend Kees Mil
tenburg speelden hun rolletjes met het 
gemak en de verwe van geboren toneel
spelers, terwijl ook de dames, die de erg 
bakvisachtige vriendinnen Melita en 
Hannie voor hun rekening namen, veel 
waardering verdienen voor hun ge
slaagde typeringen, waarvan vooral die 
van Melita opviel door de charmante 

vlotheid. Naast Willem Zorgvliet en 
Mevrouw Hogeboom (een goede debu
tante) leverden ook de overigen bevre
digend werk. Het begin van het stuk was wat zwakjes 
en de ontknoping wat langgerekt, maar 
daartussen lag, behalve in enkele tempo
loze scenes, nog wel zóveel goeds,_ dat 
we P. Prince gerust eens extra mogen 
prijzen voor zijn sublieme spelleiding. 
Boxtel's Toneel zelf zij tenslotte nog 
geprezen voor de uits:ekende wijze, 
waarop zij in de achter haar liggende 
periode voor goed vermaak gezorgd 
heeft. Voor de toekomst: veel succes! 

KATHOLIEK THUISFRONT 

ST. PETRUS. 
A.s. Zondag zullen na de Hoogmis tot 1
uur in het K.J.V.-huis wederom kerst
kaarten en adressen van in Indonesië 
verblijvende militairen afgehaald kunnen 
worden. 

- --*---

Bij de Thuiskomst van sold. Piet Voets 
werd door Adri Voets f 13,35 opgehaald 
voor K. T 
Hartelijk dank! 

� Noveen voor Palestina l 
Vandaag, Vrijdag 16 December 
is de kruistocht van gebed voor 
Palestina begonnen. Deze noveen, 
die op verlangen van Mgr. W. 
Mutsaerts van 16 Dec. tot '.25 Dec.
gehouden zal worden, is vooral
bedoeld als een smeekbede om de
juiste oplossing in het vraagstuk
van het H. • Land te verkrijgen. 
Woont daarom dagelijks zoveel . 
mogelijk de H. Mis bij en bidt
het gebed tot het Onbevlekt Hart

� van Maria voor Palestina, dat 
� deze week is uitgereikt. 
�� 
Bloemenverzorging 
KAMERPLANTEN IN DE WINTER. 

De slechte tijd voor onze kamerplanten 
is er weer. Weinig zon, dus weinig licht 
is iets waar de planten slecht tegen kun
nen, en dan vooral niet te vergeten de 

brandende kachel. Door de brandende 
kachel krijgen we een warme zeer droge 
lucht in de kamer, wat ook voor vele 
planten funest is. Maar ja, het is een
maal niet anders, dus zullen we er van 
moeten maken wat er van te maken is. 
De tijd dat de planten als een soort 
meubelstuk werden behandeld, is geluk
kig voorbij, want zeer vele dames heb
ben het op het gebied van de plant en 
verzorging al een heel eind geschopt. 
Maar vooral in de wintermaanden vra
gen de planten haar extra verzorging, 
echter mag deze extra zorg ook niet 
ontaarden in een overdrijving. 
Vele Clivia's bloeien bijvoorbeeld niet, 
omdat men ze in de winter ook vloei
mest blijft toedienen. Hoe nuttig het bij
mesten in de zomer ook is, planten, 
die in een volkomen rust zijn, mogen 
geen vloeimest hebben, terwijl deze ook 
maar zeer weinig gegoten mogen wor
den. Hiermee wil ik ook niet zeggen, dat 
alle planten de bemesting onthouden 
moet worden. Planten die in volle ont
wikkeling zijn, denk bijvoorbeeld aan de Cyclamen en straks na Januari de Hor
tensia's, die hebben wel degelijk een be
mesting nodig. Zeker de bloemisten heb
ben wel voor een voedzame potgrond 
gezorgd, maar als een plant één of meer 
jaren in dezelfde pot staat, blijft de 

grond niet voedzaam en zal men dus 
zijn toevlucht moeten nemen tot het bij
mesten. Tegenwoordig is dat bijmesten 
voor niemand een kunst meer, want de 
handel levert speciale bloemenmest die 

in water oplosbaar is, en gewoon met 
het gietwater kan worden toegediend. 
Een paar bekende merken van deze mest 
zijn Asef en Pokon, en deze zijn bij de 

bloemisten verkrijgbaar. Maar nogmaals, 
deze mest mag alleen gebruikt worden 
voor planten die in volle ontwikkeling 
zijn of opnieuw aan de groei gebracht 
moe'.en worden. 
Pas op, dat U de oplossing niet te sterk 
maakt, anders krijgt U bladverbranding. 
Let hierbij op de gebruiksaanwijzing van 
de fabrikant. Zorg ook, dat U de oplossing niet op de bladeren giet. Denk er 
ook om, dat U nooit mag mes'.en op 
een droge potkluit, want dan wordt de 
concentratie te sterk en zou bladver
branding weer het gevolg zijn. 
Maar niet alleen om de bemesting moet 
U in de winter denken, doch ook om het 
gieten. Kamerplanten hebben, zeker in
de winter, een hekel aan koud water. 
Moet U dan met warm water gieten? 
Neen, natuurlijk niet, maar zet het gietertje met water voor het gieten een paar 
uur achter de kachel. De planten zullen 
U hiervoor erg dankbaar zijn. Planten hebben ook niet graag, dat ze 
regelmatig verplaa'.st worden. Daaraan 
is natuurlijk niet altijd te ontkomen, doch 
doe het in elk geval zö weinig mogelijk 
en doe het dan zo dat de standplaats 
ten opzichte van de zon zoveel moge
lijk he'.zelfde blijft. Kamerplanten die in 
een onverwarmde kamer staan, zullen 
tijdens strenge vorst, daaruit verwijderd 
moeten worden, en zeker als ze kort 
voor het raam staan. Als de Bilt u waar
schuwt voor vorst neem dan uw maat
regelen en laat de' planten niet aan hun 
lot over. Pas er ook voor op, dat de 
bladeren van uw planten bij vorst niet tegen het glas komen. Aan de binnenkant van het glas vormt zich een laagje 
ijs, en komen de planten met hun blade
ren daar tegen, dan on•staan er bruine 
plekken. Menigeen heeft dit met zijn 
Clivia al eens ondervonden. Laat uw 
planten in de winter ook niet op een 
ijskoude vensterbank staan. De kwekers 
hebben ze in de winter in de kassen op tabletten met bodemwarmte <bewaard, 
dus is de overgang op een steenkoude 
vensterbank vaak te groot. Zet de potten dus op een kurk- of turfplaatje. 

OP 'T HOOG.

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 

Het programma voor a.s. Zondag is : 
ODC-Haarsteeg 
ODC 4-RKWN 2 
VOW 2-ODC 3 
Haarsteeg 2-ODC 2 

Het wispelturige Haarsteeg, dat de ene 
Zondag een sprekende overwinning 
boekt. en de andere Zondag nog spre
kender verliest komt op bezoek 
ODC-ers opgepast! 
ODC-JUNIOREN 

Programma voor deze week: 
Zaterdag 3 uur: ODC 12-ODC 13 
(Robben); Boxtel 8-ODC 10. 
Zondag 12 uur: Irene 1-ODC 6; Zon
dag 1 uur: ODC 5-OJC 5. 
R.K.S.V. ,,BOXTEL " 

Baardwijk 1 - Boxtel 1 
Boxtel '.l - Vlijmense Boys '.l 
Helvoirt 3 - Boxtel 4

Boxtel 1 krijgt Zondag in Baardwijk een 
harde noot te kraken. En ofschoon men 
in de gedwongen rustperiode voldoende 

gelegenheid heeft kunnen vinden de in
zinking te boven te komen, kunnen wij 
toch moeilijk in een Boxtels succes ge
loven. De roodwitters zullen er zèlf 
echter wellicht anders over denken dan 
wij, die ons bij de voorbeschouwing mo
gelijk al te zeer blindstaren op de stan
denlijst en dus . . .  straks een misrekening 
in de schoenen geschoven krijgen. Laten 
we het hopen voor B6xtel, dat de 
puntjes zo broodnodig heeft. 
Boxtel 2 bindt thuis de strijd aan met 
de reserves van de Vlijmense Boys, 
waartegen in Vlijmen slechts gelijk kon 
worden gespeeld. Nu rekenen wij op een overtuigende 
Boxtel-zege. 
Terwijl het derde elftal de gang van 
zaken een Zondag afziet, meet het vier
de elftal zijn krachten met die van Hel
voirt 3. 
MEP-NIEUWS 

Tengevolge van de bijzondere omstan
digheden konden de wedstrijden van de 
heren-elftallen resp. in 's Bosch en Box
tel niet doorgaan. 
Alleen het dames-elftal speelde haar 
competitiewedstrijd tegen Eindhoven 2 
in Eindhoven. 
Zowaar slaagden de dames erin een ge
lijkspel af te dwingen, hetgeen in hoofd
zaak te danken is aan het buitengewoon 
goed spelen van de verdedigsters met 
de backs en de keepster aan het hoofd. 
Was de verdediging niet zo betrouwbaar 
geweest, zeer zeker zouden de MEP
dames ook nu weer verloren hebben. 
Indien nu ook de voorhoede nog eens 
een gro��re activiteit kan opbrengen, 
zullen ZIJ zeker nog diverse overwin
ningen kunnen behalen. A.s. Zondag spelen onze dames thuis
om half 3 tegen Oranje-Zwart 2. 
Zou men op eigen terrein een over
winning kunnen behalen? We zullen af
wachten wat het resultaat is. De heren spelen voor de beker in de 
tweede ronde tegen Liberty uit Dongen. 
Zij moeten hun tegenstanders zeker niet 
onderschatten, want anders zou men in 
Dongen wel eens een nederlaag te in
casseren kunnen krijgen. 
Tenslo'.te speelt MEP 3 in Den Bosch 
tegen Den Bosch 3 en we zijn benieuwd 
of het derde elftal nu een zege zal 
kunnen behalen. 
BILJARTEN 

Uitslag van de in klasse A gespeelde 
wedstrijd 't Hoekje - Amateur: 
't Hoekje 796 car. 16'.l brt. gemidd. 4,91
Amateur 514 car. 16'.l brt. gemidd. 3,17 
Hoogste serie: J. Meulendijk van 't 
Hoekje met 29 car. 't Hoekje speelde dè wedstrijd van de 
competitie zoals het gemiddelde wel 
laat zien. Deze vereniging kan zich dan 
ook welhaast zeker kampioen noemen 
in deze klasse. 
A.s. Zaterdag 17 December:

Eureka-Amateur 
't Hoekje-Prins Hendrik. 

H.H. lnzénders en Adverteerders 

De inzenders van copy worden 
verzocht om hun bijdragen vol
gende week zo vroeg mogelijk op 
,,Molenstraat 19" te bezorgen, 
terwijl ook de adverteerders er 
voor gelieven te zorgen, dat hun 
advertenties voor het Kerstnum
mer tijdig gereed zijn. 

VELO 
V\tRINGERS
met WERELDREPUTATIE 

0 N VERS L!JTBAAR 

Gesprek van Vanavond 
Een aantal Eindhovense vrouwen
verenigingen hebben het initia
tief genomen een "babysitter" -
dienst te organiseren ten gerieve 
van huismoeders, die, bij gebrek 
aan huishoudelijk personeel of 
andere oppas, avond aan avond 
aan haar woning GEKLUISTERD 
zijn. 

Het beeld van "moeder" begint te ver
vagen, ,,af te blotteren" zou men ook 
kunnen zeggen. 
Vroeger was het zo mooi! 
Toen zij zich thuis nog thuisgevoelde, 
en als wij dan thuiskwamen ...... 
Hé, wat was het dan fijn bij moeder. 
Het eten klaar, de kachel warm en haar 
hart nog warmer, want als we allemaal 
thuiswaren, was moeder o zo blij. 
Dan kon zij pas moederen over de gro
ten en kleinen. Zij werd niet moe, nam 
geen rust en 't was juist of zij onze ge-
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dachten kende en ieder krampje voelde. Maar nu!? 
Nu . is moeder thuis niet meer thuis! Nu is moede_i_- ?ij _de vrouwenvereniging,en "neemt ZIJ m1t1atieven" A_Is zij thu_is is, dan is ze · aan d ki " e wo-nmg ge msterd". 
Dat !s niet zo fijn "gekluisterd" te zijn aan Je eigen woning! 
Juist daa:om is het heel begrijpelijk, dat 
moeder in de vrouwenvereniging mede 
het initiatief heeft genomen om een 
"babysit�er" -dienst te organiseren en 
als moeder nu "haar kluisters" van' zich 
afschudt komt een andere vrouw zich• 
voor geld bij ons kluisteren 
Ma�r dat is zo akelig, �ant als ons 
J�_ntJe en ?ns Marietje die vrouw aan
k11ken beginnen ze telkens te huilen. 
Dan begint vader te vloeken en wij 
gaan de straat op. 
Zo bi ottert "moeder" af! Ze is niet zo 
mooi meer als vroeger! 

Nieuwjaar 1950 
Al uw vrienden en kennissen kunt 
U niet persoonlijk Nieuwjaar gaan 
wensen. Doe het daarom door 
middel van 

BRABANTS CENTRUM. 

De Nieuwjaarsadvertenties 
kunnen nu al ter plaatsing in ons 
op 30 December verschijnend blad 
worden opgegeven. - • Wacht er 
niet me,e tot de laatste week. 

PAROCHIE-AGENDA
Zondag 19 December 1949, 
4e Zondag van de Advent, 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
De HH 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 op
gedragen als jrgt. voor Cornelis v. d.
Besselaar, de H. Mis van 9 uur als jrgt.
voor Sjaak v. Vlerken. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de
1 e -schaal voor het seminarie van ons
bisdom, terwijl de 2e schaal gehouden
wordt voor de bizondere noden van het
Episcopaat, welke beide collectes ten
zeers'.e in de milddadigheid van de ge
lovigen worden aanbevolen.
Hedenavond om 7 uur Kruisweg voor
degenen, wier namen in de maanden
October. November en December op
het zielboek zijn geplaatst, waarna kort
Lof.
Maandagavond om half 8 Maria-con
gregatie.
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. 
Zaterdag, vigilie van Kerstmis, geboden
vasten- en onthoudingsdag. Noch in de
onthoudingswet, noch in de vas'.enwet
is gedispenseerd, zodat het verboden is
op die dag vlees en jus uit vlees te ge
bruiken en meer dan één volle maaltijd
te gebruiken. Om daags voor Kerstmis
een te grote drukte met het biechten te
voorkomen, zal er vanaf Maandag ge
legenheid worden gegeven tot biechten:
Iedere morgen onder de HH. Missen.
.Wij sporen de gelovigen aan, hiervan
zoveel mogelijk gebruik te maken.
A.s. Zaterdag is er gelegenheid tot biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot· half 8. 
Volgens oud gebruik zal Zaterdagmiddag 
om 5 uur het Kerstfeest plechtig worden 
ingeluid. 
Op 1 e Kerstdag wordt voor de middag 
geen biecht gehoord. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Maandag, 19 en Dinsdag 20 December 
wordt er gelegenheid gegeven de pacht 
van stoelen en banken te betalen in de 
sacristie na de H. Mis van half 9 tot 
half 12. Wij bevelen tijdens deze week
nog eens bizonder aan het kerkbezoek 
en het voorgeschreven gebed van de 
Kerstnoveen. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. 
mnds'.. voor Gerdina Broeren-Schalkx • 
om half 8 gel. jrgt. voor Wilhelmin� 
Hermens; z.a. gel. H. Mis tot biz. in
tentie uit dankbaarheid; om half 9 gel. 
H. Mis voor Johanna Smits-Zevens 
Hedenavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Hendrica v. Beurclen-Verwe
tering; om half 8 gel. jrgt. voor Johan
nes v. d. Biggelaar; z.a. gel. mndst. voor 
Bartholomeus Voe '.s; om half 9 gel. H.
Mis voor Wilhelmus Schalkx. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Marinus v. Laarhoven; 
z.a. gel. H. Mis voor Petronella Ver
heyden v.w. de Bond van het H. Hart; 
om half 8 gel. H. Mis voor onze jon
gens in Indië v.w. Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis voor Henricus
Prick v.w. de Bond van het H. Hart; 
om half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmus 
Schalkx. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
H. Mis voor Adriana v. Rumund-Kete
laars; z.a. gel. H. Mis voor de over
leden parochianen in Indië; om half 8
gel. mndst. voor Christina v. Diessen; 
z.a. gel. H. Mis voor Bartholomeus 
Voe:s v.w. de Bond van het H. Hart; 
om half 9 gef. gez. jrgt. voor Adriana 
Leermakers-Avendonks 
Hedenavond om 7 uu� Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voo; 7 gez. mndst. 
voor Antoinetta . v. Dongen-Goyaerts; 
z.a. gel. mndst. voor Elizabet Schapen
donk-v. d. Staak; om half 8 gel. H. Mis 
voor Maria Spoormakers-Senders te 
Haaren overleden; z.a. gel. mndst. voor 
Elizabet Peters-Maas; om half 9 gel. 
mndst. voor Godefridus v. Oirschot. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmina v. d. Anker
Brands; z.a. gel. H. Mis voor Maria 
Loerakker-van Geel; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Josephus v. d. Laar; om 
half 8 gel. jrgt. voor Jacoba v. Diessen; 
z.a. gel. H. Mis voor Gerdina Bordat
v. Langen v.w. de Bond van het H. 
Hart; om half 9 gel. mndst. voor Maria 
v. Hal-v. Esch.
Vandaag geboden vasten- en onthou
dingsdag v.w. het vigilie van Kerstmis. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Petrus Hubertus v. Hal
en Johanna Maria Antonia Jurriens, bei
den uit deze parochie; Bernardus Maas 
uit deze parochie en Maria Steenbak
kers uit de par. van het H. Hart; Wil
helmus Henricus Franciscus van Roos
malen geb. en won. in de par. van het
H. Hart en Theodora Christina v. Dole
weerd geb. en won. in deze par.; Fran
ciscus Cornelis Vincentius Baeten geb. 
te Wouw en won. in de par. van het H. 
Hart en Maria Jeannette Arnoudina v. 
d. Meerendonk geb. en won. in deze
par., 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. 

1~ .... 

1 

L 



PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9, en om half 11 de hoogmis met 
volkszang. 
Onder de HH. Missen van 7 en 8 uur 
Algemene H. Communiè voor de leden 
van de H. Familie van Moeders en ge
huwde vrouwen. 
6 uur Ld. tot zekere intentie (B); 7 uur 
1. d. voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie; 8 uur 1. d. voor
overleden ouders; kwart over 9 1. d.
voor Cornelis Pijnenburg, vanwege de
processie Boxtel-Bokhoven; half 11
voor Cornelia van Beljouw-van Kasteren,
vanwege de processie Boxtel-Bokhoven.
De eerste schaal is voor het Seminarie
(zoals verleden Zondag extra is aange
kondigd); - en de tweede schaal is voor
de Bijzondere Noden.
En op deze derde Zondag van de maand
wordt buiten de kerk gecollecteerd voor
het Katholiek Thuisfront.
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor
onze jongens en mannen in Indonesië.

Maandag - des avonds om 8 uur in de 
Ark onze 5e Oudersavond, alsdan kofut 
de ZeerEerw. Pater Dr. W. Bless S.J. 
uit Maastricht spreken over het onder
werp: ,,Wat hebben de ouders te doen 
bij de nieuwe katechismus". 

Woensdag - feestdag van de H. Apos
tel Thomas, die het H. Geloof predikte 
in Indië aan de Malabarkust. In de 
Christelijke wereld heeft St. Thomasdag 
de plaats ingenomen van de Germaanse 
midwinterdag. 

Vrijdag - des avonds om 7 uur repeti
tie voor de zangeressen van de H. Fa
milie; en om half 8 H. Familie voor 
Meisjes. Om half 9 H. Familie voor 
Mannen. 

Zaterdag - Vigiliedag voor Kerstmis: 
het gebruik van vleesspijzen is die dag 
verboden. 
N.B. Gedurende deze week is er dage
lijks gelegenheid tijdens de H. Missen 
om te biechten, waarvan wij hopen dat 
daar een ruim gebruik van zal worden 
gemaakt! 
A.s. Zaterdagmiddag zal op de gebruike
lijke uren worden biechtgehoord: van
3-4 uur en van 6 tot 8 uur; dan zal er
een vierde biechtstoel geplaatst zijn
achter in de kerk bij de doopkapel, waar
een pa:er van Stapelen biecht zal horen.
A.s. Zondag - HET HOOGFEEST van
KERSTMIS.
Het eerste drietal H. Missen begint om 
4 uur:.· waarvan de eerste H. Mis de 
plechtige "Nachtmis". Onder de tweede 
H. Mis wordt de H. Communie uitge
reikt. En onder de derde H. Mis wor
den gezongen de liederen 6 en 10 .uit de
Parochiebundel.
Het tweede drietal H. Missen begint om
7 uur, waarvan de tweede H. Mis is de
gezongen "Dageraadsmis" (met volks
zang!). En onder de derde H. Mis wor
den gezongen de liederen 7 en 9.
Het derde drietal H. Missen begint om
kwart voor 10, onder de tweede H. Mis
zingen. we lied 14 en 15; en de derde
H. Mis is de plechtige "Dagmis".
De schaalcollecte is voor de "St. Mar
tinus" naaikring (s:ille armen).
Vanzelfsprekend wordt er met Kerstmis
geen biechtgehoord, voor, tijdens of na

de H. Missen. 
Tenslotte worden de gelovigen vriende
lijk verzocht er toe mede te werken, dat 
het te Communie gaan, speciaal tijdens 
de Nachtmissen, ordelijk en devoot ver
loopt. 
Zoveel mogelijk gaat men door de ZIJ
GANGEN naar de communiebank, en 
door de MIDDENGANG naar zijn 
plaats terug. 
Degenen, die hun plaats aan de MID
DENGANG hebben, gaan het LAAT
STE te communie, en zorgen zodoende 
niet tegen de stroom in naar voren ,te 
gaan. 
Daar er voldoende tijd voor de dank
zegging is, is het niet nodig, dat zovelen 
bij het begin der Communie-uitreiking 
zich tegelijk naar de communiebank be
geven. 

MAANDAG 19 Dec.: 7 uur gef. gez. j. 
voor Adriaan van Strijthoven, Johanna 
Maria van Strij:hoven-Mutsaerts, z.e., en 
Johanna de dochter; zijaltaar l.j. voor 
Cornelis van Haren; kwart voor 8 l.j. 
voor Francina v. d. Loo-Kluitmans; zij
altaar l.j. voor Lamberdina Goossens; 
half 9 l. d. voor de overleden familie 
van der Heyden. 

DINSDAG 20 Dec.: 7 uur l.d. voor 
Adrianus Hensen, in de parochie van 
Sint Petrus overleden; zijaltaar 1. d. voor 
Jan van der Meyden en Antonius de 
zoon; kwart voor 8 l.j. voor Jan van 
Weert; zijaltaar l. d. voor overleden 
ouders (H); half 9 l. d. voor Maria Ca
tharina Soeterings-Meys. 

WOENSDAG 21 Dec. 7 uur gez. j. voor 
Willem van Dongen; zijaltaar 1. d. voor 
Willem van Dongen; kwart voor 8 I.m. 
voor Jan Cornelis de Bie; zijaltaar l. m. 
voor Marinus Johannes van de Sande; 
half 9 l. d. voor Henrica Peijnenburg
Boley. 

DONDERDAG 22 Dec. 7 uur plechtig
gef. gez. j. voor Joseph Eras zijaltaar 
I.m. voor Wim van Eijndhoven; kwart
voor 8 1. d. voor Hubertus Josephus van
Susante; zijaltaar 1. d. voor Theodorus
Schots; half 9 I.m. voor Frans Veroude.

VRIJDAG 23 Dec.: 7 uur plechtig I.m. 
voor Hubertus Josephus van Susan te; 
zijal:aar l.d. voor Adriaan Kuypers; 
kwart voor 8 1. m. voor Willem v. d. 

• Langen berg; zijaltaar I.m. voor Cornelis
Pijnen burg; half 9 l. d. voor Petrus v. d.
Loo, Theodora v. d. Loo-v. d. Langen
berg z.e. 1 en Johanna de dochter.

ZATERDAG 24 Dec.: 7 uur l.j. (3) voor
de Zeer Eerwaarde Heer Franciscus Jo
sephus Maria Eras, zijn ouders, broers en
zusters; zijaltaar 1.d. voor Maria van
Roessel' (vanwege de kaartclub); kwart
voor 8 l. d. voor Petrus Baayens; zij
altaar 1. d. voor de overleden familie van
Teefelen-Hol; half 9 l. d. ·voor Adrianus
Vermeulen, Johanna Vermeulen-Leyten
z.e. en Martinus de zoon,

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur Joannes v. d. 
Rijdt. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. d. Schoot en Wilhelmina de hsvr.
DINSDAG half 8 jrgt. voor Joannes v. 
d. Oetelaar.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theo-

dora hsvr. van Joannes v. d. Oetelaar. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. Hemmen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Henricus v. Hemmen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Willi
brordus v. d. Linden en Adriana de hsvr. 

Deze week zullen geschieden. 
Maandag mndst. voor Adrianus v. d. 
Ven. Dinsdag mndst. voor Josephus Mus
ters. Woensdag mndst. voor Cornelia 
Brans. Donderdag mndst. voor Joannes 
Wagenaars. Vrijdag mndst. voor Adriana 
v. d. Linden. Zaterdag mndst. voor Lam
berta Geerts

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: half 8 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 9 uur mndst. voor 
Harry v. Dijk; half 11 gez. mndst. voor 
Maria Maas-v .. d. Langenberg. De ge
lovigen worden in de gelegenheid ge
steld aan hun offerplicht te voldoen in 
de eerste schaal voor onze eigen kerk 
in de tweede schaal voor B. N. Half 3 
Lof met rozenhoedje, om God's zegen 
te verkrijgen over Orion en de kapel 
van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Theo
dorus Huyberts; kwart over 8 gez. 
mndst. voor Phelemina Vermulst-Reynen. 
DINSDAG: half 8 1 -1. Mis ter ere van 
de H. Antonius en H. Gerardus uit 
dankbaarheid; kwart over 8 mndst. voor 
Jos. v. cl. Aker. 
WOENSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; kwart over 
8 gez. mndst. voor Marinus Veroude. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in
tentie v. d. leden d ::. -:Xo2. :·uchtige ver
eniging ter ere •;. d. H. There:h; kwart 
over 8 H. M's vanwege tante voc� Ma
rinus Berer.ds. 
VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis voor 
mej. Jv1 ·a Peijnenburg-v. d. Sande; 
kwart over 8 H. Mis vanwege Broeder
schap van 0. L. Vrouw v. cl. Bosch voor 
Catharina v. d. Wouw. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Pe
tronella v. d. Sloot-v. Roosmalen; kwart 
over 8 H. Mis voor Henrica Brekelmans
v. Cuyk te Oirschot overleden. 
Vigilie van Kerstmis, geboden onthou
dingsdag. 
Biech'.horen van 2-8 en in beide 
biechtstoelen van 5-8. Het H. Lof ver
valt. 
Intussen wordt extra uw gebed verzocht 
voor Jozef Kárdinaal Mindszenty, bij 
gelegenheid van 2de Kerstdag, eerste 
verjaardag van zijn gevangenschap. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Joseph v. cl. Aker in Boekel en 
Henrica Brekelmans-v. Cuyk te Oirscholt 
overleden. 

Elders zullen geschieden H. Missen voor 
Harry v. Dijk, Theodorus I-luyberts en 
Joanna Kruyssen-v. Mol. 
Door het H. Doopsel zijn kinderen van 
God geworden: H. C. M. v. d. Nieu
wenhuizen, Christina J. Schakenraad, J. 
A H. M. Renders, J. P. M. Berkelmans, 
W. M. E. v. Son en J. J. M. de Punder.

i��JJE_
JAN'S ONTHOOFDING,

ZONDAG: half 7 l. j. voor Hendrica 
Hendr. v. Aarle; 8 uur 1. m. tot welzijn 

der parochie; 10 uur z. j. voor Petrus 
van Lieshout; 3 uur Lof, daarna meis
jescongregatie. In alle H. Missen de te 
schaal voor het Seminarie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Wout. v. d. Velden. 
Maandag tot Zaterdag om half 8 z. 7e 
voor Willem Appeldoorn. 
MAANDAG: 8 uur l. m. voor Marinus 
v. d. Wiel als over!. lid der proc. van
Kevelaer.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor de 
weled. heer Franc. v. Boeckel v. Rumpt; 
8 uur 1. m. voor Marinus v. cl. Wiel als 
over!. lid van de retraitepenning. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Theod. Timmern1ans; 8 uur 1. 7e voor 
Marinus v .. d. Wiel. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst, voor 
Maria Wilh. Kelders; 8 l.i. voor Corn. 
v. Dijk en Maria de hsvr.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Catha
rina Marinus v. d. Sande; 8 uur 1. j. 
voor Cornelia Hendr. v. Dijk, 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Jan Pij
nenburg; 8 uur 1. j. voor Ger. v. Rooij. 
Zaterdag vigilie van Kerstmis, geboden 
vasten en onthoudingsdag; na de mid
dag biechthoren van 2-4 en van half 5 
-half 8.
ZONDAG: feestdag van 's Heren -Ge
boorte; de plechtige nachtmis om half 5,· 
deze tot welzijn der parochie; onder de 
daarop volgende stille H. Missen zullen 
gezamenlijk kerstliederen gezongen wor
den en zal de H. Communie worden uit
gereikt. Begin der tweede 3 H. Missen 
om 7 uur, van deze is de 2e gezongen 
n.l. z. j_ voor Catharina Pijnen burg; uit
deling der H. Communie na het Evan
gelie der Ie H. Mis. Begin der derde 3
H. Missen om half 10, van deze is de
laatste gezongen n.l. z. 7e voor Willem
Appeldoorn. Na de middag om 3 uur
plechtig Lof en biechthoren van 2-3 en
van half 4-5 uur.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur l. m. voor Engelina 
Hendr. v. Overbeek als over!. lid H. 
Pas'.oor van Ars. Dinsdag 7 uur I.m. 
voor Antoon v. d. Velden, vanwege zijn 
vrienden uit het mitrailleur-depót. 
Woensdag 7 uur I.m. voor de Weled. 
Heer Franc. v. Boeckel v. Rumpt van
wege het personeel. Donderdag 7 uur 
I.m. voor Catharina Jan v. d. Langen
berg als over!. lid: H. Willibrord. Vrijdag
7 uur I.m. voor Frans v. Beers als over!.
lid St. Willibrord. Zaterdag 7 uur I.m.
voor Wout. v. d. Velden als over!. lid:
H. Cunera. Zondag I.m. Jos. Schellekens
als over!. lid: 0. L. Vrouw van de H. 
Eik. 
Deze week iedere avond om 7 uur Lof, 

• om door de voorspraak van het Onbe
vlekt Hart van 0. L. Vrouw te verkrij
gen, dat de H. Plaatsen in het H. Land
niet onteerd worden.
7e Willem Appeldoorn en Marinus v. d.
Wiel te Liempde overleden.
Gedoopt: Wilhelmina Martina Gerar
dina dochter van Joh. v. Oorschot-
Rutten.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH.
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur
Hoogmis voor de parochie. Tweede
schaalcollec'.e voor 't Seminarie; derde

voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de 
nieuwe glas-in-lood-ramen. Na de mid
dag om 3 uur Adventslof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
tweede leerjaar komen biechten; Woens
dag die van het 3de en 4de leerjaar. 
Donderdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Deze week iederen avond om half 7 Lof 
v. w. de noveen voor Kerstmis.
Zaterdag, vigilie voor Kerstmis, gebo
den vasten en onthoudingsdag.·· Na de
middag zal er van 3-half 8 gelegenheid
zijn om te biechten. Een Z. E. Pater van
Stapelen zal biecht horen.
Zondag a.s. eerste Kerstdag, zal er
's morgens geen biecht gehoord worden.
De plechtige nachtmis begint om 5 uur.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de over
leden ouders Fievéz-Kepser; half 9
mndst. voor Johannes Cornelis Fick; 10
uur Hoogmis voor de parochie.
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Tonny
Schaffer te Boxtel overleden.
DINSDAG: half 8 mndst. voor Anna
Schoones-v. Beljouw.
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Maria
van Roosmalen-Abrahams.
DONDERDAG: half 8 mndst. voor An
tonia Muskens-v. Haperen.
VRIJDAG. half 8 jrgt. voor Lambertus
van der Lee.
ZATERDAG half 8 jrgt. voor Petronella
van der Lee-v. Gorp.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H, Mis voor Henricus van
Rulo rn Maria van Dongen de hsvr. H.
Mis voor de Wed Catharina van de
Sande-Schoenmakers.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 18 December. 4de Zondag van 
de Advent. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. Na het Lof zullen de 
plaatskaarten worden uitgereikt voor de 
Nachtmis. 
Deze week iedere avond om 8 uur Lof 
tot voorbereiding van het Kerstfeest. 
Woensdag: feest van de H. Thomas, 
Apostel. 
Zaterdag: vigilie van Kerstmis. Het ge
bruik van vlees en jus uit vlees is op 
die dag verboden. 
's Middags vanaf 3 uur is er gelegenheid 
om te biechten. 's Avonds om 5 uur Lof. 
Zondag: Hoogfeest van Kerstmis. De 
Nachtmis begint om 5 uur. De kapel 
wordt geopend om kwart voor vijf. Na 
de Nachtmis twee stille H.H. Missen, 
waaronder Kerstliedjes gezongen wor
den. De volgende H.H. Missen zijn om 
half 9, 9 uur en om half 10 de gezon
gen Hoogmis. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Lam
bertus van der Lee en Johanna van Gorp 
half 9 voor overleden leden der familie 
Henket; 10 uur voor Tony Schaffer. 
MAANDAG: 7 uur voor Tony Schaffer. 
DINSDAG: 7 uur voor Tony Schaffer; 
half 8 voor Johanna Feldbrugge-Otter
beek. 
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de 
Voortplanting des Geloofs; half 8 
maandstond voor Piet van Liempd. 
DONDERDAG: 7 uur voor Tony 
Schaffer. 
VRIJDAG: 7 uur voor Piet van Liempd. 

ONZE BRANDWEER IS PARAAT. 
Hebt U ze nodig,

2 0 Qdraai dan telefoonnummer 

Ook voor KERSTARTIKELEN naar ........ . STEINMANN 
Wij ontvingen schitterende 

IMPORT-zendingen 

C. STEINMANN

V oor de vele blijken van
belangstelling bij mijn 

behouden terugkeer uit Indo
nesië ondervonden van de 
H.H. Geestelijken, Katholiek
Thuisfront, Buurtcomité, Fa
milie en Kennissen, zeg ik 
mede namens mijn ouders, 
broer en zusjes, bij deze mijn 
hartelijke DANK 

Sld. W. VAN ERP 

V oor de blijken van be-
langstelling, onder-

vonden bij de ziekte en het 
overlijden van onze <lier-
bare echtgenoot en vader 
Willem v. d. Langen berg 
betuigen wij onze oprechte 
dank. 

Fam. v. d. Langenberg 
Tongersestraat 30. 

Te koop: een toom beste big-
gen G.Y. bij W. Berkelmans, 
Lennisheuvel 30. 

w·erkster biedt zich ::ian voor 
de avonduren (schoonhouden 

Algemene Vergadering 
van de 

R. K. BOERENBOND 

op WOENSDAG 21 DEC. 
's avonds half zeven in de zaal 

van H. v. ROOIJ. 
Spreker de Heer Bonants, 
Directeur van het Verzeke-
ringswezen van de N. C. B. 
Men zorge op tijd aanwezig 

te zijn. 

Fornuiskachel te koop bij M. 
van der Sande, Tongeren 56. 

Zie de prijscouranten, welke 

huis aan huis bezorgd worden� 

Telefoon 401 Rechterstr" 6 - Boxtel 
■ 

Voor de Kerstdagen slacht- Net R.K. Meisje gevraag 
konijnen te koop. Van der voor dag of dag en 

d, 
t. 
6. 

nach 
Schoot, Mijls:raat 30 a. Mevr. Verhuist, Stationstr. 3 

SYLPHIDE 
SPECIAA LZAAK 
SIGAREN • SIGARETTEN 

., 
E. Verhoeven, Stationstr. 60, Boxtel, Tel. 475 

De Dr. Hoeksvereniging 
afd Wit,Gele Kruis 

■■ ■■ Il■■ ■ ■ 
■ KEURIGE

■ KOUSEN-REPARATIE

■ ook Nylons -vlotte afwerking

■ BOVEN DEERT

■■ ■■ Il■ ■ ■ ■ 
1950 nadert 

■ 
■ 
■ 
■ 

■ 
■ 

V oor de vele blijken van
belangstelling bij mijn 

terugkeer uit Indonesië, be
toond door H.H. Geestelijken, 
Katholiek Thuisfront, Familie, 
. Vrienden, Buurtgenoten (van 
wie ik een prachtig cadeau 
mocht ontvangen) en vele an
deren, zeg ik bij deze hartelijk 
dank. 

Said. P. J. VOETS, 
Ten Brinkstraat 7. 

van kantoren, winkels, e.d.) 
Adres bevragen Molenstr. 19. 

Te koop: een toom beste big-
gen bij A. de Rooij-Vissers, 

Te koop: één toom zware big-
gen. Adr. van der Meij<len, 
Tongeren 59 B. 

vraagt Wijk kraam verzorgster. 
Brieven aan Secretaris, Nieuwstraat 128. 

Bij aankoop van een paar schoenen of 
pantoffels een pracht ROB I NS ON• 
KALENDER Cadeau. 

A llen, die op onze huwe
lijksdag op enigerlei wij

ze van hun belangstelling heb
ben blijk gegeven, zeggen wiJ 
bij deze hartelijk DANK. 

i In het bijzonder danken wi 
het personeel van de N. v:
Ned. Spoorwegen, Dienst van 
W. en W., de R.K. Sportver.
"Boxtel" en de leden van de
ex-Korfbalclub "Boxtel".

P. Bevers
A. Bevers-v. Geffen

Ridder van Cuykstraat 13. 
Te koop gevraagd tweede
hands kinderfietsje. Hertogen
straat 7. 

Zondag verloren glacé hand
schoenen. Wil eerlijke vinder 
�e terugbezorgen op Molen
straat 19. 

Vorst 21, Lennisheuvel. 

Gezocht voor Weduwe on-
gem. kamer, ev. met g�bruik 
van keuken. Brieven onder 
No. 36, aan Molenstraat 19. 

Gevraagd: keurig Dagmeisje. 
Aanm. na 19 uur bij Mevr. v. 
Elderen, v. Ranststraat 7. 

Woningruil Boxtel-Oister-
wijk. Heb mooie burgerwo-
ning te Oisterwijk, bev. 2 ka-
mers, keuken, boven 3 slaap-
kamers. Gevraagd soortgelijke 
woning in Boxtel. Aanbieding: 
Molenstraat 19. 

Een toom beste biggen te koop 
bij M. Stoof, Kasteren B 30, 
Liempde. 

Te koop: z.g.a.n. Granum-vul- • 
kachel, grote maat, luxe uit-
voering, zuinig verbruik. Ge-
schikt voor kantoor winkel, 
café enz. f 225,- Lathouwers, 
Bosscheweg 22. 

Te koop: twee !-persoons ledi-
kanten, Amerikaans grenen-
hout. In prima staat, z.g.a.n. 
Wilhelminastraat 23. 

Voor de a.s. feestdagen 

een goed boek 
van Boekhandel TIELEN 

Te koop: een partij Koolraap. 
Adres: Rechterstraat 50. 

Verlovings- en Trouwringen 
H.D.Z. 14 karaats goud.

Zonder inlevering. Alle maten voorradig. 

F. P. VAN LANGEN, . Stationstraat 62 
Horlogerie - Optiek - Goud en Zilver. 

* SIGAREN• EN SIGARETTENMAGAZIJN 

Sigaren Bert v. d. Braak 
Sigaretten Baroniestraat 73 Boxtel 
Rooktabak TELEFOON 450 

Pijpen Alles in grote sortering naar 
keuze en in iedere prijs 

Export-Sigaren van 40 • 50 • 60 cent 

J. A. GEMEN Stationstraat 14, Boxtel, Tel 296

Het kan anders .... goedkoper! ! 
Vlees van uitsluitendj onge paarden dagelijks verkrijgbaar 

Biefstuk en Haas . f 1. 10 p. pond 
Braadvlees f 0.90 ,, ,, 
Lappen . f 0.80 ,, ,, 
Hachévlees en gehakt . f O. 75 ,, ,, 

verders Runds,, Kalf•• en Varkensvlees aan vastgestelde 
prijzen steeds verkrijgbaar, alsook alle Vleeswaren. 

J. Buddemeijer Op de Mèrt
Runds•, Kalfs•, Varkens• en Paardenslagerij

Gevraagd: NET DAGMEISJE 
J. Tielen-v. d. Laar • Rechterstraat 36

1 
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,te---����� 
KERSTMIS , 1\l 

Laat ons Uw Kerststemming verhogen door onze, '

, Kerstgebakjes Worstebrood 
of heerlijke taarten Saucijzenbrood 
Kerstkrans Weihnachtstolle • 
Kranskoekjes (kerstbrood) 1 

Chocolade klokken voor de Kerstboom 
. Brood- en' Banketbakkerij 1 

Jac. Melis-v. Rooy - Ein dhovenseweg .11 - Tei. 238 1 
Bestel tijdig. ' Alles wordt aan huis bezorgd. {f_ 

. .  �*���•· 

éindelii,k . . . . . . . 
kunt U Uw eigen woning gaan inrichten. Besteed er dan 
nu ook de meeste zorg aan. Laat ons ook U helpen. 

Wij hebben nu nog een prachtige sortering Overgordijn
stoffen, Vitrages, Traplopers, Cocos, Vloerzeil, Karpet
ten en verder alles wat U nodig heeft om de echte gezel
lige sfeer in Uw woning te brengen. Kom 'ns even met 
ons praten en veel van Uw zorgen kunt U aan ons 
overlaten. 

1. J. Witteoeen

BOERENLEENBANK 

WcmiHqinciduinq, = !Bo.xtee. 

Wie op vastendagen VIS wil eten, 
Moet Dirk Vos niet vergeten. 

'eU : 

Bedden- en Oekenweek. 
1 pers. 3-delig matrasstel 

prima tijk 
1 pers. 3-delig matrasstel 

met damast overtrek 
2 pers. 3-delig matrasstel met 

prima damast overtrokken 
1 pers. kapok matrasstel 

3-delig pracht kwaliteit
2 pers. kapok matrasstcl 

extra zwaar gevuld 
2 pers. matrasstel, veren 

interieur, zeer solide 
2 pers. Origineel Pullman 

2-delig, het allerbeste
Molton dekens 

140 x 190, zware kwaliteit 
Wollen deken 

in pasteltinten 
Grote maat wollen deken 

met jaquard patroon 
2 pers. ,,Aabé" deken 

speciale kwaliteit 
2 pers. Zaalberg deken 

pracht dessins en kwal. 

49,50 

5 7,50 
79,00 

87,50 

12 5.00 

160,00 

205.00 

5,25 

16,50 

22.45 
35.75 

42,50 
Voor dekens en bedden 
de zaak van vertrouwen. 

BOXTEL 

Bij de komende FEESTDAGEN 
past gezellige war m te. 

Wij ontvingen wederom 'n zending 

KAMER KACH E L S
en HAARDKACHELS 

fabrikaat Becht en Dyserinck 
BRANDEN ZEER VOORDELIG 

GOOSSENS 
TELEFOON 367 OPGERICHT 1880 

BOEREN-EMIGRANTEN 1 

Koopt NU het prachtige boekje 

CANADA van G. Littooy. 
Het is door alle landbouw,instanties van harte 
aanbevolen en de prJs is slechts ingenaaid f 3,90 

eti gebonden f 4,90'. 
Besh:llingen aan : 

BOEKHANDEL TIELEN 
Stationstraat 28 - Boxtel 

Uw verlo-ving of Uw huwelijk 
begint goed met gouden H.D.Z. ringen 

* Deze gouden trouwringen
·

e
.,,··" worden uit ede/goud

. ..... 
·, ., ·-: voegloos gesmeed. 

, -� Een grotè collectie voorradig in 
elke maat en gewicht. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
juwelier - Horloger Kruisstraat /0 

/ Alle houders van Spaar-, Voor
schot- en Lopende Rekening
boekjes worden er op attent 
gemaakt, dat deze alle VOOR 
KERSTMIS moeten worden 
ingeleverd op de Bank voor 
bijschrijving van Rente en 

---.---�- Stationstraat 44, Tel. 527 ��'!'fd,'?IW,,,,_._,,,,,,,_ 'f 'f ��«ililll d. •tl:',
Als het gaat over Zaden of Bloemen I f M A GA Z IJ N D E B IJ E N KO R Fverificatie. \ Tussen Kerstmis en' Nieuw

jaar zal de Bank ALLEEN 
GEOPEND zijn op 30 DEC. 
(Vrijdag) voor uitbetaling van 
melkgelden. Men gelieve hier
mede rekening te houden. 

LANDARBEIDERSBOND 
,,ST. DEUSDEDIT" 

ZATERDAG 17 DEC.
gelegenheid tot inwisselen 
van Vacantiebonnen 
tot een bedrag van 20 gld. 
BARONIESTRAAT 16a. 

'tANKER 
Feestdagen Reclame 

Deze week 
Heerlijke koekjes van 55 et. 

nu 34 et. per 250 gr. 
Prima ontbijtkoek 420 gr. 

van 42 et. nu 22 et. 
Prima belegen kaas 

33 et. per 100 gr. 
Roomboter klasse I 

f 1,16 per 250 gr. 
Bij iedere f 3.00 die U besteedt 
1 fles Borreltje Rood van f 2,25 

nu voor 11.25 
Paarden Rookvlees 

31 et. per 100 gr. 
Eieren 14 - 15 - 16 et. 
Deze maand op de ingeleverde Kroontjes 
een fles heer  I ij ke wijn gratis 

Spaar dus Kroontjes. 

Zuivei- en Levensmiddelenbedrijf 
't ANKER

Van Hornstraat 12, Boxtel 

Voor uw 
KERSTDINER 
Hazen, Wildjes, 

Kalkoenen, Ganzen, 
Fazanten, Kippen 

indien U tijdig besteld. 

Na Donderdag 22 Dec. worden 
geen bestellingen meer 

aangenomen. 

KOKS 
Molenstraat 37 Boxtel 

Steeds hoon ge dan v. Zogchel noemen 

I BOXTEL �T:Jk�NSTR. •: A, VAN KOL SCHIJNDEL HOOFDSTR. 141

e,beste. 
Er zijn vele goede kwaliteiten 
margarine, maar één is de beste: 
dat is KASTEEL. Neem er ook 

1 eens een proef mee; let dan speciaal 
op de hoogfijne edele smaak en 
op het uiterst voordelig smeren. 

Doe Uw voordeel 

Bij aankoop van een kg Kasteel, 
een dubbele rol heerlijk brosse 
beschuit voor HALVE PRIJS.· 

* Noteren om te profiteren: 

Appelmoes met suiker, 
per literblik 72 cent 

Winterdrups, in vele soorten, 
• per 150 gram 25 cent 

Kerstkransjes, fijn bakwerk, 
per 250 gram 42 cent 

VQQR HET KERSTFEEST brengen wij een meer dan
vooroorlogse sortering in KERSTBOOM- en TAFELVERSIERINGEN, 

verder ook in KERSTGROEPEN EN -STALLEN. 

Zie hiervoor uitgebreide prijscourant, welke binnenkort huis aan huis 
wordt bezorgd. 

IN DE BIJENKORF KOOPT U BETER - GEZELLIGER 

�-
EN....... VOOR ELKE PRIJS. ,, 

���������� .. ��������. � 

MET PRACHTIGE PERZISCHE DESSINS 
en EXTRA VERSTERKENDE VERNISLAAG 

Zeer geschikt voor Huiskamers, 
Slaapkamers en Woonkeukens 
200 x 300 cm 9,90 

I l ":l._J. 
___ • =W-=itte=u.=een--��=--:.1 

b_ Woninq.inc:icfitinij) - !Bo.rut 

BOEKHANDEL TIELEN 
Stationstraat 28 

Met St. Nicolaas hebben tien• 
tallen en nog eens tientallen 
als cadeau gekregen 

B OXTEL

een vulpenhouder 
gekocht in on:z:e boekhandel 

Van de gelegenheid o m  de vulpen nà St. Nicolaas 
te mogen ruilen, maakten slechts enkelen gebruik. 
Een bewijs dat onze vulpennen tevreden gebruikers 
maakt. 
ZOEKT OOK U EEN VULPEN?
Kom d·an eens geheel vrijblijvend on:z:e grote 
sortering bezichtigen. Wij hebben een vulpen voor 
elke hand en voor elke beurs. 

,.Hoe komt"". vraagt gretig de visite, 

. .Jouw thee zo fijn van geur en snaak?" 

De dometJes zijn aan 't genieten: 

Zó heerlijk proeven zij 't niet vaak!

,:t Geheim van een verrnkk"/ijk bakje?" 

legt Vrouwtje Pigge/mee terecht • • •

.. De naam VAN N ELLE op het pakje, 

Daarmee is à/les al gezegd!'" 

Inderdaad: Van Nelle's Thee is 
het goede begin en dus het halve 
werk. Wilt U verder nog op 
enkele kleiniiheden letten? 
a) Gebruik vèrs kokend water. 
b) Spoel de pol met kokend 

water om. 
c) Laat de thee 5 minuten onder 

een theemuts trekken. 
d) Roer vóàr het schenken de 

thee even om.
e) Gebruik liefst suiker en melk. 

VAN NELLE'S THEE 
GEBROKEN THEE = DUBBEL VOORDELIG 

1 

--=--=--=--=-.:.... -__ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -__ -_ -_ -_ -
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Kerstmis 1949 

O
pnieuw zingen de engelen GodsBlijde Boodschap boven Bethlehem's stal: ,,Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons geboren". Het is 

weer Kerstmis. Vóór de geboorte van Christus leefden en werkten de mensen zoals nu. Techniek en sociale instellingen waren hun nog wel onbekend, maar 
al misten zij de gemakken van de mo
derne techniek, al misten zij de electri
sche installaties, al hadden zij geen radio en al kenden zij geen ziekte- of ouderdomsverzekering, in hoofdzaak was hun 
werk hetzelfde als het onze. Zij gingennaar hun werk, verdienden hun boterham, zorgden voor hun huisgezin en ken-den hun dagelijkse zorgen. En toch ..... . was dat leven heel anders. Dank zij Jezus Menswording hebben wij een heel andere levensopvatting. Niet 
enkel voor de eèuwigheid, maar ook voor ons gewone leven van iedere dag. 
In Bethlehem is onze Verlossing en onze verzoening met God begonnen. Het Goddelijk Kind bracht ons bij Zijn geboorte een kostbaar geschenk: Gods eigen leven. Hij werd een Kind der Mensen, opdat wij zouden worden kinderen van God. En daarmee is sinds dat eerste Kerstfeest ons hele levensinzicht geheel veranderd: Jezus geboren ........ . Ik een Kind van God, Als Kind van God sta ik voor het leven, met zijn vreugde en zijn lasten, zijn zorgen en zijn wisselva11igheden. Zo kwam er in mijn leven geluk en rijkdom. Want de Rijkdom van het leven is niet wat we hebben of bezitten, maar wat we zijn. En zou er een . waardigheid op aarde verheven zijn boven de waardigheid van het Kindschap Gods. En daarom moeten wij de Kersttijd doorbrengen in gevoelens van dankbare vreugde en wederliefde. Daarom moeten 
wij leven als een kind van God: gelovig, godsdienstig, vroom, liefderijk, rechtvaardig en rein. Als Kind van God ook behoren wij tot het grote gezin van God.- En moge daarom het Kerstfeest ons niet alleen verenigen in de gezamelijke viering in de parochiekerk, maar moge het Kerstfeest vooral de onderlinge familieband onder ons christenen herstellen, bevestigen en versterken in de dagelijk
se omgang onder elkander. Hoe kunnen een vader en een moeder ooit treuren en wegkwijnen, omdat de band van liefde onder hun kinderen werd verbroken. Hoe zal Gods vaderhart dan niet lijden over zoveel twist onder dezelfde leden van Zijn gezin. Christenen, waar gij zelf Gods Liefde vieren gaat op Kerstdag, laat ook anderen daarin delen door uw daadwerkelijke naas
tenliefde. D. 

, 

ts 

Het eerstgeborene=kleed 
Een oorspronkelijke Kerstlegende 

Terwijl de schemering 1angza!3m neerdaalde over het dal, waarin het stadje Palestina geborgen lag, haalden de laatste vrouwen en meisjes hun kruiken water bij de bron, waar de gezellige drukte van praatzame komende en gaande waterdraagsters stilaan had plaats gemaakt voor de serene rust van de avond en het landschap. Het was daarbij een schilderachtig gezicht, die stoet van vrouwen en meisjes met de kruik op de schouder langs de kronkelende veldweg de heuvel te zien afdalen; fiere gestalten in hun loshangende klederen met de brede gordel en de zwierige sluier. Aan de bron wachtte Vrouwe Anna, als laatste, rustig haar beurt af. Aan het meisje, dat juist gereed kwam vroeg ze in het voorbij gaan of deze haar broer Azachiël wilde vragen die avond nog even bij haar te komen. Het meisje Jachtte schalks: ,,Is Vrouwe Anna nu nóg van zin hem van zijn huwelijk af te houden?" Voordat Vrouwe Anna een tegenzet had kunnen doen, snelde ze vlug en behendig de pad op, de heuvel af, de glimlachend achterblijvende vrouw slechts háár jonge lach latend. Ze haastte zich om de boodschap over te brengen aan haar oudere broer, die de vclgende dag zou gaan trouwen met de nicht van Vrouwe Anna, de lieve Veronica. Azachiël was zijn leven lang al goede maatjes geweest met de buren Joachim en Anna, voor wie hij als klein kind reeds alle mogelijke werkjes had opgeknapt en bij wie hij - haast als kind van d'n huize - de meeste uren van zijn leven gesleten had. Als kind van d'n huize, ja ...... want het huwelijk van Joachim en Anna was niet met kinderen gezegend. Hoezeer beiden ook verlangd hadden eens een kind van God te mogen ontvangen, het was een kinderloos huwelijk gebleven. En op haar gevorderde leeftijd zou Vrouwe Anna's vurigste wens wel niet meer in vervulling gaan. Deze levenstragiek was het geheim van de ouderlijke liefde, die het paar had opgevat voor Azachiël, die nimmer nagelaten had iets te doen, waarmee hij zijn tweede vader en moeder had kunnen plezieren. Waar zijn groeiende mannelijkheid de ongedwongen wederzijdse hartelijkheid wat mocht temperen, werd die toch weer in evenwicht gebracht door zijn verloving met Vrouwe Anna's nicht. Na hun huwelijksdag zouden deze twee zich gaan vestigen in Bethlehem, waar Azachiël zijn schapen dan kon hoeden op de uitgestrekte velden, die men er vond. Het speet Azachiël wel erg, dat hij behalve zijn ouders ook nog deze zo eenzaam levende mensen, zou moeten verlaten. En Joachim en Anna...... was het van hen wonder, dat zij hem nog een laatste maal bij zich hadden laten roepen? Toen Azachiël 's avonds de nederige woning van zijn buren binnenging, verwees Joachim, die de duiven voerde, hem naar zijn vrouw, die in de rotskamer gebogen stond over het mandje met de kinderkleertjes en kleedjes, die zij, zeer tot haar trots, allemaal zelf genaaid en gebreid had. Toen zij Azachiël binnen zag komen, 

pakt? ze de verspreid liggende dingen weer zorgvuldig in het mandje, behalve een rijkbewerkt kleed, waarop zij, na het met zorg gladgestreken te hebben, het vrouwelijke oog met welbehagen liet rusten. Het stiksel was zo fijn, dat het blote oog dat nauwelijks kon onderscheiden. Het was het enige kleed, dat ze niet zelf gemaakt had. Het was 't kostbare erfstuk van de stam David. Elke eerstgeborene zou dit kleed erven om het later weer aan zijn eerstgeboren zoon of dochter ten geschenke te geven, zo was door Koning David bepaald. In het huwelijk van Joachim en Anna zou het echter geen erfgenaam vinden en dus gedoemd zijn met de bezitster het graf in te gaan. Met een moeilijke glimlach, waarachter veel leed verborgen werd, keek Vrouwe Anna op naar Azachiël, die haar hoorde zeggen: ,,'t Is God's wil, mijn jongen. Wij moeten het leven aanvaarden, zoals God het ons te beleven geeft." Het werd even erg stil, beklemmend stil na deze woorden, maar even later zei Vrouwe Anna weer: "Azachiël, dit is ons kostbaarste bezit en het is ons na al die jaren ook het meest dierbaar geworden. Maar jouw liefde voor ons is waard goed beloond te worden. Neem dit eerst-geborene kleed en geef het aan je gelukkige aanstaande vrouw. Op de velden van Bethlehem zul je dan samen nog wel eens denken aan Joachim en Vrouwe Anna, je allerbeste vrienden." Ontroerd nam Azachiël het kleed aan en dankte hen allerhartèlijkst. 
In de jaren, die voorbij gingen, stichtten Azachiël en Veronica een gelukkig herdersgezin, dat voorspoedig opgroeide. Maar het geluk viel niet alleen hun ten deel, want God verhoorde ook het gebed van Joachim en zijn vrouw door Anna op hoge leeftijd nog met een kind te zegenen, dat met grote vreugde en dankbaarheid ontvangen werd. Maria heette het kind, dat in alle deugdzaamheid opgroeide tot een minnenswaardige jonge vrouw, die zich toen verloofde met Jozef, de timmerman van het stadje. Déze maagd had God uitverkoren om Moeder van zijn Zoon te worden en op zekere dag, toen Maria in het voorgebouw van haar ouderlijk huis, in stil gebed lag neergeknield, vulde eensklaps een hemels licht de kleine ruimte en stond er een engel voor haar, die groette met de woorden: ,,Wees gegroet, gij vol van genade" en haar de boodschap bracht van de grote uitverkiezing. Toen Maria's nederige "fiat" geklonken had, voltrok zich door de overschaduwing van de H. Geest in de schoot der Maagd het wonder der Menswording. Het was enige tijd nadien, dat de keizer van Rome bevel gaf tot een volkstelling in de Joodse staat. Iedere bewoner van Palestina werd gelast zich naar de stad van zijn stamhouder te begeven en zich daar in te laten schrijven. Jozef en Maria moesten naar de stad van David, Bethlehem; een lange en zware reis voor het jonge paar, waarvan de vrouw in gezegende omstandigheden verkeerde. 

Het stadje Bethlehem bleek bij hun aankomst overvol. Het zou moeilijk zijn om als arme vreemdelingen nog een plaatsje te vinden, waar ze zouden kunnen overnachten. De herbergen puilden uit van de gasten en ook de burgers bleken· al hun kame:-s •1erhuurd te hebben. Q,:eral werd hun de deur gewezen, maar geduldig gingen zij voort, Maria op het ezeltje en Jozef met de kromstaf in de hand er langs, vragend, zoekend, teleur-geSteld ..... . 
Op de velden van Bethlehem trok men zich van deze drukte weinig aan. De herders hielden er de wacht bij hun kudden. 's Nachts sliepen zij in de tenten, met de tevredenheid over hun verrichte dagtaak op het gezicht. Toch had het leven deze herders weinig of niets aan uiterlijk geluk geschonken en ook deze nacht was gelijk aan alle andere nachten: stil en donker. In een van de tenten legde zich de her
der Azachiël met zijn twee oudste jongens te slapen, met rondom hen de rust, de eenzaamheid en de duisternis. Maar plotseling hoorden zij een hevig gedruis, dat langzaam overging in zoete muziek en zang en ...... daar schoot eensklaps een verblindende lichtstraal door het tentzeil en verlichtte héél even de angstige gezkhten van de wakkergeschrokken jongens en de bezorgde vader. Deze greep hen bij de hand en ijlde naar buiten, waar de andere herders angstig samengroepten, starend naar het vreemde licht, dat uit een geopende hemel alsmaar dichterbij scheen te komen, tegelijk met de mooie muziek en de zoete zang. "Plotseling stond er voor hen een engel des Heren en de glorie des Heren omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan. Maar de engel sprak tot hen: Vreest niet, want zie ik verkondig u een grote vreugde, die voor het hele volk is bestemd. Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer! Dit zal u ten teken zijn: ge zult een kindje vinden, dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt. En plotseling was de engel door een hemelse legerschare omringd; ze loofden God 
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en zeiden: Glorie aan God in den hoge. En vrede op aarde aan de mensen van goede wil." Toen was alles weer als eerst. Stil hing weer de nacht over de wijde wereld, en de herders, ja alleen de herders waren anders. Zij waren op hun knieën gezonken en dachten na over het wondere gebeuren. "Laat ons naar Bethlehem gaan", zei Azachiël, de stilte verbrekend, ,,en zien wat er geschied is." Haastig spoedden zij zich daarop over de velden, in de richting van Bethlehem. Azachiël was de anderen al ver voor. Hij ging eerst nog naar huis, waar hij Veronica wekte en haar gauw het gebeurde vertelde. ,,Zoudt ge geen geschenk meenemen, Azachiël ?" vroeg deze aarzelend. ,,Maar wat?" vroeg Azachiël op zijn beurt. de schamele woning afzoekend. Toen ... waarlijk, toen nam hij zijn dierbaarste bezit, het eerstgeborene-kleed en toonde het Veronica, die goedkeu-rend knikte ..... . Toen gingen ze weer heen, op zoek, naar het Goddelijke Kind, dat ze in een van de kille grotten vonden in een oude voederbak van de os en de ezel, die nog in de stal stonden. Eerbiedig knielden ze als eersten neer voor het kind en ter
wijl dat scheen te glimlachen om deze eerste menselijke liefde, spreidde Azachiël het kostbare kleed voor elke eerst geborene van David's stam over het verkleumde lijfje van het lieve kindje. Toen trokken zij zich weer bescheiden terug in een hoek van de grot, waar zij stilletjes neerknielden, vervuld van de grote vreugde, waarover de engel had gesproken. Ondertussen kwamen de andere herders binnen en volgden het voorbeeld van Azachiël. De een gaf een schaapje, de ander een warme vacht, weer iemand anders een grote ronde kaas en een herder, die niets bezat, speelde op z'n herdersfluit zijn mooiste melodie voor het Goddelijk Kind, dat al deze liefdesuitingen dankbaar aanzag om de blauwe oogjes tenslotte te laten ·.rusten op het rijkbewerkte kleed voor de eerstgeborene van David's stam ..... . 

De moord op de -Onnozele Kinderen Woensdag 28 December herdenken we de moord op de Onnozele Kinderen door de wrede Koning Herodes. Men stelt het soms voor alsof er hon
derden kinderen te Bethlehem vermoord werden, doch dat is geschiedkundig onjuist. Volgens de inlichtingen der Wijzen zou het voldoende geweest zijn de kinderen , van enige maanden oud te doden. Herodes nam echter de zekerste weg en liet ze tot de leeftijd van twee jaar ter dood brengen. Hoeveel kinderen zouden er dan ongeveer vermoord zijn? Laten we ons even op de beantwoording van deze vraag bezinnen: Historisch staat wel vast, dat Bethlehem niet veel meer dan 1000 inwoners telde. Een gezond volk zal dan 30 tot 40 geboorten geven per jaar. Als 15 hiervan jongetjes waren, in aanmerking genomen, dat er zeer veel jong stierven (de baby-verzorging was toen nog niet zo puik georganiseerd als thans!) dan zouden we als waarschijnlijk aan kunnen nemen, dat er ongeveer een tiental knaapjes van één jaar het 

slachtoffer zijn geworden van deze kindermoord. Tellen we daarbij een zelfde aantal voor het tweede jaar en men krijgt het zeer aannemelijke getal van 20 vermoorde kinderen. 20 kinderen vermoorden was maar een peuleschilletje voor Herodes, die zijn schoonzoon reeds had laten verdrinken, zijn eigen zonen Alexander en Aistobulos terechtgesteld had, zijn vrouw Marianne had laten wurgen en zijn zoon Antipater 5 dagen voor zijn eigen dood durfde te laten vermoorden. Die, opdat bij zijn begrafenis tranen zouden vloeien, ook bevel gaf ná zijn dood alle vooraanstaande personen uit het land in het Amphitheater van Jericho te ver-moorden ..... 
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,,Er was voor heri geen plaats in de herberg'' 
,.Oaten we de goede mensen van Beth
""' Ie hem niet te vlug beknorren ...... 

Niets geeft ons het recht te ver
onderstellen, dat ze tegenover Joussef 
en Mirjam onheus zouden geweest zijn. 
Het is toch begrijpelijk, dat in een stadje 
van zulke bescheiden afmetingen en met 
zo weinig woonruimte het onmogelijke 
moest worden gedaan om de duizenden, 
die zich kwamen melden met het oog op 
de volkstelling, onderdak te geven en ... 
dat men daarin niet slaagde. De binnen
plaatsen moeten hebben uitgepuild van 
mensen en vee en de huizen moe'.en vol
gepropt geweest zijn met reizigers. Dat 
men in die omstandigheden een jong 
paar door heeft moeten sturen, wie zal 
daarover vallen? Zelfs als men bedenkt, 
dat Mirjam in gezegende omstandig
heden verkeerde. Dit kan het geval zijn 
geweest voor meerdere moeders, want 
de oproep tot een volkstelling hield geen 
rekening met bepaalde familieomstan
digheden. Iedereen, die van de stad van 
David was, moest komen. En men kwam, 
al was het dan met tegenzin en onder 
protest. Natuurlijk heeft niemand in 
Joussef en Mirjam bijzondere mensen 
herkend. Geen enkel teken gaf daar aan
leiding toe. Laten we daarom de gebeur
tenissen niet tragischer zien, dan ze al 
waren. Er was geen plaats in de herber
gen en dus moesten de jonge ouders 
hun toevlucht zoeken in een dierens:al. 
Maar waarom Gods Voorzienigheid niet 

. gezocht juist achter de omstandigheid, 
dat inderdaad alle herbergen vol waren? 
Wanneer men zich Mirjams diepste ge
heim in kan denken, zal men welJicht 
met Haar blij zijn, dat het allemaal zo 
gebeurde. Zij moet wel vermoed heb
ben, dat de geboorte van het Kind, dat 
Zij op wonderbare wijze ontvangen had, 
zich ook op wonderbare wijze zou vol
trekken. Niets zal Haar daarom zo zeer 
gekweld hebben als de gedachte, steeds 
door andere mensen te worden gadege
slagen. Het zal voor Haar een ware 
voldoening geweest zijn te ervaren, dat 
er voor hen geen plaats was in de ru
moerige karavaanserails en zij dus ge
dwongen waren elders op de komst van 
het Kind te wachten, maar dan in de 
serene stilte der Bethlehemse velden, in 
de geheimzinnigheid, waarmee God Zijn 
werk zo gaarne omgeeft.· Hij wilde nu 
eenmaal, dat Zijn Zoon zou geboren 
worden in een stal. ..... 
Toch zouden wij die korte tekst: ,,er was 
voor hen geen plaats in de herberg" niet 
gaarne missen. Oh, niet omdat hij de 
romantiek van Kerstmis verhoogt, maar 
omdat hij zo geschikt is om uitdrukking 
te geven aan het medelijden, dat ons 
bevangt, als we eraan denken, dat de 
Zaligmaker "niet door de zijnen" aan
vaard werd. Slaat de eigen betekenis 
van woorden op een historisch detail 
van het Kerstgeheim, in overdrachtelijke 
zin tekenen ze met straffe trekken de 
ervaring van alle christeneeuwen: er was 
geen plaa:s voor Hem er is geen 
plaats voor Hem er zal geen plaats 

Kerstspelen en Kerststalletjes 
De kerststal is evenals het Kerstspel 
gesproten uit de Middeleeuwen. De be
schaving der Romeinse en eveneens der 
Grieks-Byzan:ijnse landen en volkeren 
was te intellectualistisch en men zou 
zou haast kunnen zeggen te nuchter en 
te verheven filosofisch ingesteld. Onze 
kerststal zullen we daarom ook niet aan
treffen in de eerste eeuwen van het 
Christendom. Het is een schepping der 
Middeleeuwen en is gegroeid uit het 
jeugdig geloof, dat gekenmerkt werd 
door het enthousiasme der tot het Ka
tholicisme gekomen Germaanse Volke
ren. De Middeleeuwen dragen alle ken
merken van jeugd. Zij zijn vaak hard en 
ruw, maar evenzeer zijn zij open en 
kinderlijk vurig. De scheppingen uit die 
tijden dragen dan ook onmiskenbaar de 
tekenen, van een kinderlijk primitieve 
geest. 
De kerstspelen, die aanvankelijk in de 
kerk werden opgevoerd zijn voortgeko
men uit de viering van de Liturgie. Zij 
zijn eigenlijk ingelast in de viering der 
1--1. Geheimen. Oorspronkelijk treffen we 
(vooral in de Germaanse landen) Paas
spelen aan. Doch ook vrij spoedig daar
na zien we de opvoeringen van de 
Kers:spelen. Deze gaan meestal uit van 
kloostercentra. In de elfde eeuw treffen 
we ze over heel het Christelijke Westen 
aan. 
Toch moeten we zeggen, dat deze gees
telijke spelen zich aan het einde der 
Middeleeuwen vooral in de Nederlan
den en Frankrijk ontwikkeld hebben. 
Men heeft wel eens beweerd, dat deze 
geestelijke spelen op de grote Liturgische 
feestdagen hun oorsprong vinden in het 
drama van de oudheid. Dit is niet juist: 
Zij zijn rechtstreeks ontspro'.en uit de 
Liturgie van d!e kerkelijke feestdagen. 
In de negende eeuw werd het Kerst
feest als het ware al veraanschouwelijkt 
door bepaalde figuren uit het Kers'.ge
beuren te laten uitbeelden .. Te Rouaan, 
in Frankrijk, is men bijv. begonnen met 
de aanbidding der herders voor te 
stellen. 
In dezelfde stad zien we ook, dat op het 
Driekoningenfeest, na de terts (gedeelte 
uit de Kerkelijke getijden) drie geeste
lijken in koorkap, met een kroon op het 
hoofd binnenkwamen. ieder langs een 
andere deur. Zij werden gevolgd door 
dienaren in tunieken, die geschenken 
droegen. Geleidelijk aan ontstond een 
cyclus van Kerstspelen. 
Men treft ook z.g. Rachelspelen aan op 
Onnozele Kinderen. • 
Helaas zijn er misbruiken ingeslopen en 
werden deze spelen uit de kerk verwe
zen naar het podium, naar het toneel. 
Men zou geneigd zijn te denken, dat uit 
deze spelen ook de kerststal is voortge
komen, doch dat is niet waarschijnlijk, 
waar de eerste Kerststal, die ons bekend 
is, gemaakt werd in opdracht van St. 
Franciscus van Assisië. In het jaar t 223 
vatte Franciscus nl. het plan op om de 
kerstnacht zó te vieren als de wereld 

voor Hem zijn. Hoe vaak wordt Hij 
afgewezen, doorgestuurd, weggejaagd. 
Hoe vaak krijgt Hij "belet". Hoe vaak 
zijn zij, zijn wij, niet voor Hem "thuis'_'. 
"Hij kwam in Zijn eigendom" ...... maar 
de grote wereld vond Hem nogal bedil
lerig; Hij is te veeleisend; Hij is te ex
clusief; Hij is te eng. Niet, dat men 
Hem openlijke verwijten toevoegt. Men
snauwt Hem niet af, men scheldt Hem 
niet uit, men trapt Hem niet van de 
deur weg. Neen, men blijft correct, fat
soenlijk, protocollair. Kortom, men 
blijft "heer". En· op "heer"-lijke wijze 
wordt Hem de toegang ontzegd tot de 
grote wereld-bijeenkomsten, waar krieu
welende mierenmensen hun problemen 
trachten op te lossen. Met hoffelijke 
fijngevoeligheid - om geen godsdien
stige "gevoeligheden" te kwetsen -
zwijgt men over Hem in regeringsgebou
wen en gemeenteraden. Met zakelijke 
beleefdheid scheept men Hem af in 
groot-bedrijven en trusts. Zo gebeurt 
het in 't groot. Maar zo gaat het ook in 
't klein. We steken zo graag het hoofd 
even om de deur om te -zeggen, dat er 
voor Hem geen plaats is. Men kan hem 
bv. in het huwelijk niet aanvaarden we
gens woningnood. Men is niet van Zijn 
tegenwoordigheid gediend in bepaalde 
ontspanningsoorden. Men ontwijkt zo ' 
graag Zijn blik bij twijfelachti�e. prac
tijken. Men on:moet Hem zo wem1g mo
gelijk in de evennaaste. Men houdt Hem 
liever op een afstand bij het samenknut
selen vän een vlot bestaantje. Kortom, 
men bouwt op alle hoeken en punten 
huisjes, waarin geen plaa'.s voor Hem is. 
En als men dan niet beter wist. ..... maar 
men is beter op de hoogte dan de veel
gesmade mensen van Bethlehem, die Hem 
op straat moesten laten staan omdat ze 
niet anders konden. 
Moeten we nu met Kerstmis alweer naar 
de kwade kant kijken? Is er dan niets 
goeds te ontdekken? Zonder twijfel. 
Maar van het goede is er te weinig en 
van het kwade is er te veel en als we 
het hebben over een tekst, die niet erg 
interessant klinkt, dan doen we zulks, 
teneinde te bereiken, dat de deuren van 
regeringsgebouwen, gemeentehuizen, f�
miliewoningen en harten opengegooid 
worden voor de Vorst des Vredes. Aan 
Hèm ligt het niet, als ons menselijk kaar
tenhuisje ineenwaggelt. Maar Hij moet 
de kans krijgen binnen te komen en dan 
eerst kan Hij geven, wat Hij van de 
Vader voor ieder heeft meegebracht: 
vrede! Daar is van ónze kant goede wil 
voor nodig! Maar als we die goede wil 
tonen dan kunnen we er zeker van zijn, 
dat de laatste woorden van het Sint 
Jans-Evangelie voor ons waarheid wo:
den: ,,alwie Hem heeft opgenomen, die 
heeft Hij de macht gegeven, kinderen 
Gods te worden...... Het \Voord is 
vlees geworden en heeft onder ons ge
woond en wij hebben Zijn heerlijkheid 
mogen zien, de heerlijkheid van de Een
geboren Zoon van de Vader, vol genad; 
en waarheid". K. 

dat waarschijnlijk nog nooit gedaan 
had Van een vriend en weldoener uit 
Gre�cio kregen hij en zijn broeders een 
rotsachtig stuk bewassen grond ten ge
schenke om er te verblijven. Ook zorgde 
de weldoener er voor, dat aan het ver
langen van Franciscus, om in een spelonk 
bij het bos een kribbe met hooi en een 
os en ezel geplaatst te krijgen, werd vol
daan. ,,Ik wil eens oprecht de komst 
van de Zoon Gods op aarde vieren en 
met mijn eigen ogen zien dat diepe 
armoede en ellende hij om ons heeft 
willen lijden", zei Franciscus, die op de 
heilige avond, tegen middernacht, de 
broeders van Fonto Colombo en de be
woners van geheel de streek zag samen
stromen voor het Kerstfeest. Alleen 
droegen brandende fakkels en de broe
ders s:onden met flakkerende kaarsen 
om de kribbe, zodat het bos helder ver
licht was. Boven de kribbe•- als óp een 
altaar - werd het Heilig Misoffer opge
dragen, opdat het Goddelijk Kind tegen
woordig zou zijn onder de gedaante van 
brood en wijn, gelijk het eens lichamelijk 
en wezenlijk te Bethlehem tegenwoordig 
was geweest. 
In dit ontroerende gebeuren vinden we 
welhaast zeker de oorsprong van het ge
bruik om rond Kerstmis in kerk en huis 
een kerststal te plaatsen. 

KERSTLIED 
·,

Het is gebeurd op een winterdag 
Des nachts om twalef uren. 
De kleine kudde met herders lag 
Te sluimeren bij de vuren . 
Toen klonk uit de hemel een heldere wijs: 

Kyrie Eleys. 

Maar ik en gij waren niet daarbij, 
Ons trokken te vele zaken 
Naar aardse gewichtigdoenerij, 
Naar wereldse vermaken 
Of naar onze zorgen voor drank en spijs. 

Kyrie Eleys. 

De herders hadden hun handen vol 
Eenvoudige geschenken, 
Zij gaven het Kerstkindje schapenwol 
En baden het : wil aan ons denken 
Wanneer gij zult zijn in het paradijs. 

Kyrie Eleys. 
Anton van Duinkerken. 

De Wieg 
EEN KERSTVERHAAL VOOR DE JEUGD 

Dagen had hij gewerkt. In zijn .vrije 
tijd. Als hij klaar was met een karwei, als 
hij 's avonds met Maria had geget�n �n 
wat uitgerust was van de vermoe1ems
sen: dan begon Sint Jozef weer te 
zagen, te meten, te vijlen en te schuren. 
Hij was een goed vakman. Hij zou zijn 
beste werkstuk afleveren, weet je aan 
wie? Luister dan: Jozef wilde laten zien, 
wat hij kon. Met de meeste zorg koos 
hij het hout uit. Keek het goed n�, of �r 
geen lelijke plekken of scheurties 1� 
zaten. En elke avond opnieuw werkte htJ 
er een beetje aan, want hij moest een 
wieg maken: niet voor de burgeme�ster 
of konino Herodes of zelfs de keizer: 
nee een �ieg voor ...... God zelf. God's 
Zoon zou op aarde komen als een klein 
kindje. Maria zou moeder zijn. En hij, 
Sint Jozef, hij moest voor het Kindje en 
Maria zorgen. 
Nu kun je begrijpen, dat Sint Jozef maar 
slecht opschoot met zijn wieg. Hij wilde 
ze eigenlijk té mooi maken. Niet dat 
Sint Jozef trots was of dat hij dacht: 
niemand kan het beter dan ik. Maar hij 
dacht altijd: hier zal straks Gód in lig: 
gen. Daarom polijstte hij het hout zo 
glad want er m?cht geen spl!_ntertje )n
zitten als de kleme er met Ztjn handies 
aan zou raken. Boven het bedje maakte 
Jozef een mooie gro'.e kap, dan zou het 
Kindje geen last hebben van de zon. En 
onder de wieg timmerde hij mooie ge
bogen latten. Want Maria moest haar 
Liefje in slaap kunnen wiegen. 
Steeds maar dacht hij: wat een voor
naam werk toch: voor -God zelf iets 
maken. 
Op 'n avond

! 
't wa� al laat, riep _}oze� ineens: ,,Mana, Mana, kom eens kijken.

't Is klaar!" En hij wiegde de wieg zacht
jes op en neer. ,,Wat is dat . m?oi ! z�\ Maria. ,,Zou God 't ook moot vmden? 
,,Ik denk 't wel". 
Maar toen kwamen er soldaten, met wa
pens en bazuinen. Ze zeiden, dat Maria 
en Jozef weg moesten gaan: naa-r Beth
lehem. Daar moesten ze zich op laten 
schrijven. 
Sint Jozef sloot de deur goed dicht. Hij 
pakte zijn ezeltje en samen reisde_n ze 
naar Bethlehem. Maria op het ezeltje en 
Jozef liep. 't Was een heel eind. 
En in Bethlehem konden ze nergens bin
nen De mensen hadden de huizen ge
slot�n Maar Sint Jozef was erg gedul
dio. Hij werd niet kwaad. Hij vond alles 
gc°ed, wat God goed vond. Maar hij 
dacht toch wel: ik zal zo lang zoeken 
als ik kan. Want we moeten toch ergens 
slapen. 
Ten lange laatste vond hij een grot. Het 
leek wel een groot hol. In 't donker 
zagen ze een paar ogen. En ze hoorden 
snuiven. Daar stonden een os en een 
ezel. De ezel was hooi aan 't eten uit 
een voederbak. 
St. Jozef maakte een plaatsje voor Ma
ria klaar. Hij nam wat hooi uit de voe
derbak en legde dat op de grond. Toen 
legde hij .. er nog ee1; kleed over. Zo kon 
Maria fijn zacht zitten. De ezel vond 
't helemaal niet erg. Want Jozef had 
nog wat hooi er in gelaten. En ook von
den de os en de ezel het fijn, dat er 
twee zo'n goede mensen in het hol waren 
gekomen. 
Want Jozef en Maria waren erg vrien
delijk. Ze zouden nooit dieren slaan. Ja, 
dat begrepen de os en de ezel wel. 
,,Wat een grote voederbak" zei. Joze_f. 

Hij is bijna zo groot als de wieg, die 
'.'.ik gemaakt heb. Maar wat zit er een 
,,lelijk hout aan met all�maal knocst�n. 

En hij is ook een beetje scheef. K1Jk, "
Maria daaronder zit een plank los. En 

'.'.wat e�n ruwe planken. Ezeltje, pas 

"maar op anders !<rijg je nog splinters in 
,,je lip, als je aan het eten bent." 
Maar Maria zei: ,,Het is een verstan
dig dier. Het zal wel oppassen." En ze 
aaide hem over zijn grijze vel. Doch ook 
de os boog zijn kop naar Maria. Want 
hij wilde ook wel eens door Onze Lieve 
Vrouw gestreeld worden. 
Maria vond het fijn, dat de os en de 
ezel er waren, want Sint Jozef was naar 
buiten gegaan en dan was ze helemaal 
alleen geweest. Maar nu was er gezel-
schap. 
Jozef dacht: ik zal maar wat hout gaan 
halen. Dan kunnen we een vuurtje ma
ken Want Maria zal het wel koud heh
ben: 't Was overal erg donker. Maar hij
had goede ogen. Heel vlug had hij veel 
hout gesprokkeld. 
Ineens kwam er een geweldig licht uit
de grot. Sint Jozef holde er naar toe. 
Heel de lucht was vol gezang en muziek. 
Wat was dat ineens. Maar Jozef dacht 
alleen aan Mada. Toen hij in het hol 
kwam, zag hij dat Maria een �Jein 
Kindje in haar armen had: zo moot, zo 
lief als hij nooit had kunnen denken. 
De' os en de ezel stonden eerbiedig te 
kijken, met hun ogen .�agenw.ijd �pen. 
Wat was Sint Jozef blij. En h11 kmelde 
neer en mocht het Kleintje in zijn armen 
houden. 
Jozef" zei Maria, ,,kun je niet een 

'.'.p!a�t�j� nor ons Kindje maken. We 
moeten Het toch ergens neer kunnen 

)eggen en warm toedekken. 't Is zo 
,,koud." 
Jozef keek rond. Had hij nu de mooie 
wieg maar. Maar die was in het huis!e 
van Nazareth. Die ruwe voederbak die 
kribbe zou hij daar de kleine God in
leggen'? De tranen sprongen in zijn _?gen. 
't Ging allemaal zo anders, als h11 ge
dacht had. 
Buiten de grot zaten een hele hoop �lei
ne engeltjes met verwonderde gezich
ten toe te kijken. Die begrepen er ook 
al niet veel van. Dat dacht Sint Jozef 
tenminste. 
Hij dacht: zou er niet een grote �ngel 
heel vlug naar Nazareth kunnen vlteg�n 
en daar de wieg pakken en dan een, 
twee, drie, in een wip terug. Dan zou 
Jezus fijn kunnen schommelen! 
Toen kwam er een heel klein engeltje 
binnen gelopen. Het trok Jozef aan zijn 
kleed en zei:: wij mógen niet naar Na
zareth vliegen van Onze Lieve Heer. 
Onze Lieve Heer zei: Sint Jozef zal er 
wel iets op vinden. 
"Maar Jesuske", zei Sint Jozef tot ��t 
Goddelijk Kindje, ,,Wil Je dan werkelijk 
"niet in mijn fijne wieg liggen. I.½ dacht 
"dat ze niet mooi genoeg kon z11n

"
voor 

U en vind Je ze nu veel te moot? 
De kleine Jezus hield even op met 
schreien en keek Jozef aan. De os en de 
ezel gingen al een beetje terugstaan. En 
Jozef zette de voederbak midden in de 
grot. Hij zette hem recht en maakte �e 
kapotte plank vast. Hij veegde met z11n 
mouw de splinters er af, anders zou 
Jezus zich pijn doen. De ezel had er 
gelukkig noo wat hooi in laten liggen. 
Jozef legde ;en paar doeken op het hooi. 
en Maria dekte haar Kindje toe. 
Kan het zo?" vroeg Sint Jozef een 

beetje verlegen. 
Maria zei: ,,'t is .goed zo Jozef. Je hebt 
,je best gedaan. Jij hebt ve�\ voor Jezus 
over Dáár is Jezus veel bltjer mee dan "
met ·de allermooiste wieg." 

11Jk had er zo op gewerkt", zei Jozef. 1

10nze Lieve Heer kijkt hoe mooi ons 
11hart is" zei Maria. En Jezus lachte. 
De os e� de ezel kwamen nu weer kor
ter bij en ze bleven daar stil s:aan, om 
met hun adem wat warmte te geven. Ze 
hadden wel willen zingen van geluk. 
Maar ze bleven stil staan, om het kleine 
Kindje niet te verschrikken. 
De engelen zongen Gloria en het klei
ne enoeltje was met een nieuwe ster 
komen"' aanvliegen. Een héél grote glan
zende ster. 't Engeltje zette die ster 
boven de grot. Hoog in de lucht Ze 
schitterde heerlijk. 
En toen kwamen er herders met schapen. 
En· ook kwamen er drie koningen. Van 
heel ver weg. Ze hadden de ster óók 
ge::ien. Maar toch. waren ze eventjes d� 
weg kwijtgeraakt.En toen waren ze btJ 

,,Boxtels K wartierke'' 
En hier is dan het verhaal dat ik lees, 
telken jare weer opnieuw, ofschoon ik 
het woord voor woord van buiten ken. 
Het oude vertrouwde verhaal van toen 
het voor het eerst Kerstmis was op 
aarde. 

---*---

In die tijd kwam er een bevel van kei
zer Augustus dat er een volkstelling· 
moest gehouden worden over heel de 
wereld. En alle mensen gingen op reis 
om zich aan te geven, eenieder naar z'n 
eigen stad. 
Zo trok ook Jozef - omdat hij uit het 
Huis en het Geslacht van David was -
vanuit Galilea uit de stad Nazareth, 
naar Judea, n�ar de stad van David, 
Be:hlehem geheten, om zich aan te ge
ven met Maria, zijn maagdelijke Echtge
note die in gezegende staat verkeerde. 
Terwijl zij nu daar waren, brak de tijd 
aan dat Zij Moeder zou worden. En Zij 
bracht Haar Eerstgeborene ter wereld in 
een stal wikkelde Hem in doeken en 

- legde H�m neer in een kribbe, een voe
derbak voor de beesten. Want in de 
herberg was er geen plaats voor hen. 
Nu waren er herders in die streek, die
in die nacht waakten en de wacht hiel
den over hun kudde. En zie, plotseling 
stond er vóór hen een Engel des Heren, 
en een Goddelijk licht omstraalde hen. 
En zij werden zéér bevreesd. Maar de 
Engel zeide tot hen: ,,Vreest niet! Want 
zie, ik· breng U een zéér blijde boo.d
schap, die voor alle mensen bestemd 1s: 
dat U heden in de stad van 'David een
Verlosser is geboren: Christus, de Heer. 
En dit zij U ten teken: U zult een Kind 

vinden, in doeken gewikkeld en liggende 
in een kribbe." 
En plotseling voegde zich bij die éne 
Engel een hemelse legerschaar, terwijl zij 
God verheerlijkten en zongen: ,,Ere aan 
God in den hoge, en vrede op aarde aan 
alle mensen van goede wil." 
Toen was het voor het eerst Kerstmis op 
aarde ..... . 

- -.-*---

Weer is het Kerstmis. 
Maar ...... wat is Kerstmis voor U? 
Alleen maar een heel mooi verhaal uit 
Jana vervlooen tijden, en méér niet ... ? 
Is Kerstmis"' voor U nog iets méér dan 
alleen maar rood licht in je kamer, hier 
en daar een takje hulst, en een beetje 
mistletoe om een rode strik ...... ? 
Is Kerstmis voor U dan heus niets méér 
dan een lege feestdag? Eet je wat lek
kerder dan anders, zit je 's avonds gezel
lig bij mekaar, en daarmee basta ... ? 
Wat doet U op Kerstmis? 
Wat zegt U het Kerstfeest? 
Wat zeggen de mensen er van? 
Ernstige vraag, ja, Vraag, die in zich 
draagt de angstige gelijkenis met die án
dere vraag: ,,Wat zeggen de mensen van 
Mij, dat Ik ben ...... ?" 

---*---

In Frankrijk bestaat er geen Sinterklaas. 
Wèl een Père Noël, die mild zijn gaven 
deelt aan groot en klein. Dáár is Kerst
mis het feest van lawaai en uitgelaten
heid. 
Gelukkig bestaat die gewoonte bij ons 
niet. Wij kennen gelukkig geen Kerstmis 
zonder kribbe. Bij ons in de kamer staat 

een heel slechte koning gekomen"Koning 
Herodes. En die slechte koning had ge
zegd: ,,als jullie Jezus gevonden heb
ben, moeten jullie komen zeggen, waar 
Jezus woont" - want hij wilde Jezus 
dood maken., 
Maar dit gebeurde niet! 
Want er kwam een engel en die zei 
tegen de drie koningen: ,,Niet naar ko-

ning Herodes gaan. Maar langs een 
andere weg naar huis terug gaan!" 
En tegen Sint Jozef zei die engel: Vlug 
weg hier, naar een heel ver land. Ik zal 
de weg wel wijzen. Want straks komen 
de soldaten van de slechte koning om 
Jezus dood te maken. 
Jozef en Maria zeiden de drie koningen 
goede dag. En Jozef zei: ,,ik heb in Na-
11zareth een huisje. En daar s�aat een 
"heel mooie wieg in. Ik heb er heel lang 
,,aan gewerkt. Jullie zijn zo goed ge-
11weest voor ons. Jullie hebt veel knech-
11ten en paarden en kamelen. Nem�n 
"jullie die wieg maar mee, want Mana 
en Jesus en ik mogen niet terug naar 

;;ons huisje. En dan staat die wieg daar 
,,voor niets." ' 
,,Dat is erg", zeiden de koningen." 
"Nee", zei St. Jozef. ,,Onze Lieve Heer 
,,weet alles het beste. Maar ik zal vr.�-
11gen, dat Hij alle kindjes zegent, .die 
in die wieg komen te liggen. Is dat Il 

h k",,geen mooi gesc en ? 
De koningen waren er blij mee .. Toen 
reisden zij alle drie weg. En toen ze in 
Nazareth kwamen, namen ze daar. de
wieg mee. Ze vonden het een prachtige 
wieg. Ze zetten ze op een kameel en 
reden verder. 
Het kleine engeltje nam de mooie blin
kende ster weg. Want Jezus was ook 
vertrokken met Maria en Jozef. 
Eindelijk waren de drie koningen thuis. 
Dat was een heel ver land: Edessa. Ze 
zetten de wieg in een mooie zaal. En 
toen een van de koningen ook een klein 
kindje kreeg van God, toen legde hij dat 
kindje in die mooie wieg. 
Dat kleine kindje was een prins. Toen 
het groot geworden was werd het ko
ning. Hij noemde zich koning van Jezus, 
en héél zijn land maakte hij van Jezus, 
en hij liet een grote, mooie kerk bou
wen. En in die kerk kwam Jezus weer, 
in een prachtige gouden kelk op • het
altaar. 
De mensen hielden daar allemaal veel
van hun goede koning *).Maar nog meer 
van Jezus. Ze zeiden Jezus Christus is 
onze voornaamste Koning. 
De mensen waren gelukkig. Ze konden 
te Communie gaan en Jezus ontvangen 
in hun hart. En ze werkten voor Jezus_, zoals Sint Jozef gedaan had. Want ze
wilden dan ook allemaal een mooi hart 
hebben als Jezus daar in kwam. 
Ze wa:en allemaal blij en later nog veel 
blijer in de Hemel. Zo goed had Sint 
Jozef voor die mensen gebeden. **) 
*) In Oost Syrië, het land Osrhoëne, 
onder Traianus aan de Romeinen als
vazalstaat onderworpen, waren reeds 
vele Christenen in de tijd van de Apos
telen. De hoofdstad was Edessa. De ko
ning Abgar was de eerste Christen en hij 
beheerde geheel zijn land. Vanuit Edes
sa werd het Christendom gepredikt in 
het Perzische Rijk en Mesopotamië. 
Volgens een schone legende zou koning 
Aboar eens zwaar ziek zijn geworden. 
Hi{' schreef toen een brief aan Christus. 
Door voorspraak van Sint Jozef werd 
de Koning genezen. 
**) Een verhaal, alléén voor grote 
mensen, over de Wieg van Sint Jozef, 
kunt ge vinden in "De Keistamper'',· 
Kerstnummer 1949. (Blad van de Sint
Petrusparochie voor de jongens in In
dië). De titel is: ,,Kerstmis t 949. Ergens
in Brabant". H. V. 

het stalletje. Bij ons in de kamer komt 
de Engel met zijn boodschap van
Vrede. 
Bij ons in de kamer komt Christus met 
Zijn Liefde; komen Maria en Jozef, en 
zij reiken ons het kind. En wij bidden 
en zingen met onze kinderen bij het stal
letje in de kamer, en wij worden als kin
äeren voor Hem, ·die Kind werd om 
ons ..... . 

---*---

Wie durft niet naderen tot een kind? 
Wie vreest· de toorn van een kind? 
Wie durft niet zoete woorden fluisteren 
tot een kind? . 
Wekt een kind dan geen vertedering in 
ruwe mannenharten? 
Beheerst de slechtste mens dan niet zijn 
boosheid bij de tere hulpeloosheid van 
een pasgeboren kind? 
En ziet, zozeer heeft God ons mensen 
lief gehad, dat Hij Kind werd om ons ... 

---*---

KerStmis ontroert. 
Kers:mis is altijd weer een dag van 
terugkeer voor ·velen naar God. Want 
velen die het Vaderhuis ver)aten heb
ben kunnen zich toch niet ontworstelen 
aan' de bekoringen van Die Macht. En 
als de Kerstklokken luiden over de aar
de, dan gaan die mensen weer de la;ng
vergeten weg naar de kerk. Dan geloven 
ze weer. Dan bidden ze weer, ondanks 
zichzelf ..... . 
En in de kribbe ligt het Kind, dat 
schreit. 
Zou er dan bij ons hier in Boxtel tóch 
nog een mens zijn, die ongevoelig blijft 
voor dát Kind ... ? 
Zalige Kerstmis! 

P. Venantius Verweerde A.A.
Missiehuis St. Theresia.
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:Bca6ant' s Centcum 

1doaps .... 
* Ook ., Terloops" ademt deze week
de Kerstsfeer. Met die sterren-en-zo 
slaan we beslist de goede toon aan en
we zullen ons best doen deze, het ge
hele sterrenbeeld door, vast te houden. 
* Eerst dan maar het woord aan het
weem1annetje: 
Groene Kerstdag, warme zonneschijn 
Dan zal er te Pasen nog houtvuur zijn. 
Hangt 't ijs op Kerstmis aan de twijgen 
Ge zult met Pasen palmen krijgen. 
Is de Kerstdag vochtig en nat 
Kans dat ton en schure niets bevat. 
Vliegen op Kerstmis de muggen rond 
Dan dekt op Pasen het ijs de grond. 
* Zo dachten er de mensen over, toen
er nog géén K.N.M.I., géén De Bilt en 
géén Terloops bestonden. Nu weten die
het beter!* En dames, hebt U zich al 
geïnstalleerd in Uw nieuwe woning? 
Schoon gelijk, dat U dan even uitblaast 
en wat teert op de fonkelende nieuwheid 
en de krakende helderheid van Uw hei
ligdom, De miserie heeft immers lang 
genoeg geduurd. Voor ons blijft deze 
echter nóg wat langer duren, want als 
in de nieuwe huizen alle narigheid aan 
de kant is, zit de administratie van Bra
bant's Centrum (en met haar nog vele 
administraties meer) zich eerst goed 'n 
aap te -zoeken, wat betreft die onopge
geven adreswijzigingen. * Daarom een 
goede raad: Haal vandaag op het post
kantoor nog enkele van die adreswijzi
gingskaartjes à 2 et, en stel zodoende 
iedereen, die daarmee gebaat is, op de 
hoogte van Uw nieuw adres. We wach
ten af.. .... * Als dat niet door iedereen 
tijdig gebeurt, moet U het "Tante Pos" 
straks niet op haar toch al overbelaste 
rug schuiven, als U van ál Uw families, 
vrienden, bekenden en wie weet nog 
meer, géén goedgemeende Nieuwjaar�
wens ontvangt_ Want dat is dan eigen 
schuld.* We lazen ergens, dat N. Bra
bant 15 werklozen telt op de 1000 in
woners en dat Boxtel 3,5 % van haar be
roepsbevolking als werkloos mocht be
schouwen. Wij vonden dat wel de 
moeite waard om even navraag naar te 
doen en kregen zodoende te horen, dat 
Boxtel onder de beroepsbevolking (265;2 
mannelijke en 1066 vrouwelijke arbeids
krachten) 173 werklozen telt. Ongeveer 
5 % dus, wat met de beste wil van de 
wereld geen gunstig cijfer te noemen is. 
* Maar er zal al heel wat water door 
de Dommel gestroomd zijn, alvorens 
men daar enige verbetering in gebracht 
heeft. Nu stroomt het water van de 
Dommel wel aardig wat sneller dan 
enkele maanden terug, dus dat is een 
troost voor de slachtoffers. Dat is bo
vendien nog een eer voor het Water
schap, dat bezig is de taluds van het 
riviertje binnen de kom der gemeente 

schoon te maken. Onze complimenten! 
* Er is onrust onder· de Boxtelse dui
venmelkers. Minister Lieftlnck zou ge
zinspeeld hebben op een afroming van 
de lokkende centjes, die aan elke wed
vlucht gespendeerd worden. De minister 
zal de diertjes dus vleugellam slaan ...... 
Daar moest de Ver. v. Dierenbescher
ming naar kijken. Oh zo! * Sommige 
mensen schijnen zo enthousiast te wor
den bij het lezen van soortgelijke . op
merkingen·, dat ze aanstonds bij de 
redactie aan komen dragen met ellen
lange verhalen over persoonlijke ru
zietjes, die door ons dan "terloops" voor 
het forum van de publieke opinie ge
bracht zouden moeten worden. Straks 
misschien, als de "Metro" weer in het 
leven geroepen wordt, maar nu bewaren 
we liever de vrede. * Past ook niet in 
deze tijd_ Wij persoonlijk laten zelfs 
onze wekelijkse verzuchting schieten 
voor de hartgrondige wens: Zalig 
Kerstfeest 1 
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Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Hedenmiddag (Vrijdag 23 December) zal 
de Raad der gemeente Boxtel om 3 uur 
in openbare vergadering bijeenkomen. 
Op deze vergadering zullen o.m. 't begro
tingsrapport ,an de Commissie van on
derzoek en het antwoord van B. en W.
op dit rapport overgelegd worden. 
TERUG UIT INDONESIE. 
Met het troepentransportschip "Sibajak", 
dat vermoedelijk op 30 December de 
haven van Rotterdam zal binnenlopen, 
repatriëren de volgende Boxtelse mili
tairen: 
Korp, Th. J. Kurstjens, Lennisheuvel 57; 
Sold, J. A Verhoeven, Mijlstraat 30,
Adj. Onde�off. J. A Brusselers, Raap-
hof 2. 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING 
Het Bestuur van de B. 0. V. heeft het, 
in overleg met zijn Directeur, nodig ge
acht voor de verdere scholing van de 
strijkers-groep een instructrice aan te 
stellen. 
Deze zeer belangrijke taak is opgedra-

1950 HET HEILIG JAAR 
DE OPENING DER PORTA SANTA. 

Eertijds was dit plechtig jubileum, dat één jaar duurt, een eeuwfeest. Later 
Werd het 1gevierd om de vijftig en thans om de vijf en twintig jaren èn 
telkens wanneer de Paus het afkondigt. 
Men kan het Jubeljaar reeds terugvinden in het Oude Verbond, toen het 
nog "Jobal geheten was. Dat woord schijnt afgeleid te kunnen worden van 
het Hebreeuwse woord Yöbel, dat ram betekent. De ramshoren deed nl. 
dienst als trompet om het volk bijeen te roepen, zowel in oorlogs- als in 
vredestijd. De trompetten gaven bij de Sinaï het teken, waarop de menigte 
de Heilige Berg mocht naderen; bij het schetteren van de trompetten 
stortten de muren van Jericho in; op vastgestelde uren schalden de trom
petten vanaf de tempelterrassen in Jerusalem. Maar het was vooral het 
vijftigste jaar, dat met trompetgeschal werd ingezet en daarop de naam 
kreeg van "Jobal" of Jubeljaar. 
J\J-ozes had dit Jubeljaar ingesteld als een tijdstip van verlossing en bevrij
d1_ng: _ de verhannenen mochten weer terugkeren naar hun eigen stammen; 
wie zich als slaaf had moeten verhuren, herkreeg de vrijheid; wie gedwon
gen was geweest zijn bezittingen te verkopen, kreeg ze bij die gelegenheid 
weer terug_ 
Dit Jubeljaar van de Oude Wet symboliseert dus wel heel treffend de 
be:ekenis van het Heilig Jaar onder de Wet van het Christendom: De 
geestelijke terugkeer naar God, de bevrijding uit de slavernij van de 
zonde en het terugkrijgen van de geestelijke goederen der ziel. 

,,!_k ben de poort en wie door de voorhal van de Sint-Pieter-Basiliek 
Mij zal ingaan, zal zalig staan de vijf deuren, die toeEang geven 
worden." tot de eigenlijke kerk. Een dezer deu-

Morgen, Zaterdag 24 December (Vigilie ren, de Heilige Deur, is dichtgemetseld 
van Kerstmis), zal het Heilig Jaar 1950 en zal bij de aanvang van dit nieuwe 
door Paus Pius XII J?lechtig geopend Jubeljaar op grootse en ceremoniële wijze 
worden met de ceremonie der opening door de Paus geopend worden_ Het is de 
van de Santa Porta. opening van de Goddelijke Deur der 
Tegenover de vijf ingangspoorten van Verlossing, der Verzoening, van Jezus 

De plechtigheid van de opening der H. Deur door Paus Pius XI. De H, Vader 
op zijn troon, omgeven door zijn hof, kardinalen, bisschoppen en prelaten, in 

- in het atrium van de St. Pieter. Tussen de troon en de zangerstribune, ziet men
de Heilige Deur, aangegeven door het kruis.

gen aan de bekende violiste Hetty Knib- • 
beier, die voorlopig de z.g. ,,strijkers-
repetities" zal leiden. 
Het is een zeer goed idee, om op deze 
wijze de strijkers-groep van de Boxtelse 
Orkestvereniging tot verdere ontplooiing 
te brengen, een taak die o.i. bij deze uit
nemende violiste in zeer goede handen is. 
Zij is o.a. ,,Voor-strijkster" bij het Bra
bants Orkest en lid van het bekende 
Trio l}nibbeler. 
Wat het Vriendenconcert voor dit sei
zoen betreft, ligt het in de bedoeling dit 
te geven eind Januari of begin Februari. 
Nadere bijzonderheden zullen zo spoe
dig mogelijk volgen. 

Vergeet niet 

Uw Nieuwjaarswens 
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K.A.B.-KERSTAVOND. 
Op Dinsdag '.i? December a.s. hoopt de 
toneelgroep "Leeringhe ende Ver
maeck" voor de leden van de KA.B. een 
kerstavond te verzorgen in de grote zaal 
van de Ark. Ook voor deze avond be
rust de regie in handen van de Heer 
Jo van Erp, die op deze avond zelf ook 
zal optreden. 
GESLAAGD, 
Op het te Eindhoven gehouden examen 
in de modevakken slaagden: Jos. van 
Dam voor lerares in de modevakken, met 
eer en lof der jury. Voor Coupeuse: 
Corrie Kool. Voor Costumière: Anny 
Traa, Nelly van den Boogaard en Cor
rie Kool 
R.K.J.B. 
De Hoogmis op Eerste Kerstdag in de 
St. Petruskerk wordt opgedragen voor 
de leden in Indonesië_ Het bestuur 
rekent op trouwe opkomst. 

* * * 

De leden van de toneelclub worden erop 
attent gemaakt, dat Tweede Kerstdag 
om 1 uur de generale repetitie wordt ge
houden in het St. Paulus Jeugdhuis. 
RIJVERENIGING ST. MARTINUS. 
Maandag 26 December (Tweede Kerst
dag) zal door de Rijvereniging een ver
plichte rit worden gehouden, die op 
boete verplicht is. Bijeenkomst bij J. v. 
Kasteren, Mylstraat. 
De sterrit is uitgesteld tot 6 Januari, 
Driekoningen_ 

Paus Pius XI, tijdens de openings= 
plechtigheid v.:in het H, Jaar in 1925, 
geknield op de drempel ,van de geopende 
H. Deur. Op dat moment heft hij het
Te Deum aan om, na beeïndiging daar• 
van, door de Poort der Genade de 
St. Pieter=Baseliek binnen te gaan. 

zelf, die immers van zich gezegd heeft 
(Joan. X, • 9): ,,Ego sum ostium; per me 
si quis introierit, salvabitur: Ik ben de 
poort en wie door Mij zal irigaan, zal 
zalig worden." En Paus Pius XII opent 
haar morgen, op de dag voor Kerstmis, in 
tegenwoordigheid van zijn hof, zijn pre
laten en priesters, voor álle mensen_ 
Gezeten op de sedia gestatoria, de hoge 
draagstoel, en voorafgegaan door de 
stoet van grootwaardigheidsbekleders, 
monniken, gemijterde abten, bisschoppen 
en kardinalen, komt de Stedehouder van 
Christus uit het Vaticaan en begeeft zich 
in de weidse voorhal der Basiliek naar 
de troon, terwijl het koor het Veni 
Creator zingt. 
Zodra deze zang geëindigd is, daalt de 
Paus de troon af en gaat te voet, de 
brandende boetekaars in de hand naar 
de Heilige Poort, de Poort der G�nade. 
Daar geeft hij de kaars over aan een der 
assisterende kardinalen en ontvangt dan 
van een ander de gouden hamer, waar
mee hij drie slagen zal �ven op de 
Porta Santa. Bij de eerste, zachte slag 
zegt hij, in de diepste stilte van dit ont
roerend plechtige ogenblik, terwijl hij de 
symbolische daad volbrengt, de woorden 
van de psalmist: ,,Aperite mihi portas 
justitiae: Opent mij de poorten der ge
rechtigheid." Het koor antwoordt dan: 
,,lngressus in eas confitebor Domino: 
Door deze binnen gegaan, zal ik lof 
brengen aan de Heer." 
De Paus slaat een tweede maal, maar nu 
harder, op de Deur en zingt: ,,Introibo 

UITZENDING 
NAAR BIO-VACANTIEOORD. 

Ieder, die de bioscoop bezoekt, zal 
steeds getroffen worden door de aardige 
filmpjes van het Bio-Vacantieoord, welke 
Stichting tweemaal per jaar in de bios
cooptheaters ten behoeve van het zwak
ke Nederlandse kind collecteert. 
Ook het bioscoopbezoekend publiek in 
onze gemeente is steeds bereid voor het 
goede doel een steentje bij te dragen. 
De Stichting "Bio-Vacantieoord", waar
van de Bestuursleden geheel belangeloos 
hunne functies waarnemen, zendt zwak
ke behoeftige kinderen uit geheel Ne
derland in de leeftijd van 6-14 jaar naar 
het Bio-Vacantieoord "Russenduin" te 
Bergen aan Zee, ongeacht de religieuze 
of politieke gezindheid der ouders of 
verzorgers. 
Het enige doel, hetwelk door het Be
stuur der Stich:ing "Bio-Vacantieoord" 

· wordt nagestreefd is, dat deze kinderen
aldaar nieuwe krachten en nieuwe 
levensvreugde zullen opdoen. 
Gisteren, Donderdag 22 December, zijn
uit onze gemeente 2 kinderen voor een 
verblijf van 6 weken naar dit vacantie
oord vertrokken en wij twijfelen er 
niet aan of ook deze kinderen zullen 
t.z.t. gesterkt en vol nieuwe energie 
terugkeren. 

EIERVERENIGING.
In verband met Kerstmis is het Dinsdag
27 December eieren leveren. 

KAJOTTERS-KERSTAVOND,
Woensdagavond houden de Boxtelse
Kajotters hun jaarlijkse Kerstavond, en 
wel in De Kajuit, aanvang 8 uur. 

BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL
van 13 tot en met 19 December 1949,
GEBOREN: Lambertus C. H. zoon van
A v. d. Oetelaar en E. Verbruggen -
Francisca A. M. C. dochter van C. Blum
mel en M. J. Schellekens - Hendrikus
A. J. M. zoon van A. P. Schuurmans en 
W. v. d. Broek - Samuel E. H. M. zoon 
van E. H. Kampeit en J. M. Moormann
- Theodorus W. A. zoon van P. J.
Kruijsen en P. M. Brands - Hubertus 
C. J. M. zoon van A. M. v. d. Broek en
E. C. Adriaansen - Johannes H. M. M.
zoon van J H. v. tl. Sande en G. M. 
van Erp - Wilhelmus M. P. J. zoon
van K. v. d. Steen en E. Th_ E. de
Keijzer.
ONDERTROUWD: Johannes J. van der 
Heijden en Nicolasina M. Pijnenburg -
Johannes J. van Eijndhoven en Jacoba 
Th Kruijssen. 
GEHUWD: Adriaan Smit en Frederica 
G. van de Laak.
OV_ERLEDEN: Maria Wittenberg, oud
85 Jaren, wed. van J Bloemers - Maria 
C. P. Wismans, oud 61 jaren (religieuse)
- Petronella van Breugel, oud 74 jaren,
wed. van M. v. Esch - Petrus van der 
Pasch, oud 77 jaren. 

in dom urn tuam, Domine: Ik zal bin
nengaan in Uw Huis, o Heer." In wis
selzang zingt het koor dan weer,- ,,Ado
rabo ad templum sanctum tuum in 
timore tuo: Bij Uw heilige tempel zal 
ik knielend aanbidden in Uwe vrees." 
Bij de derde en laatste hamerslag zingt 
de Paus: ,,Aperite mihi portas quoniam 
nobiscum Deus: Opent mij de poorten, 
want de Heer is met ons." He'. koor 
antwoordt: ,,Qui feci tvirtutem in Israël: 
Die wonderbaar machtige dingen heeft 
gedaan in Israël." 
De Paus keert daarop naar zijn troon 
terug en onderwijl de Deur verwijderd 
wordt, zet hij de psalm in: ,,Jubilate Deo 
omnis terra". Als het koor de wissel
zang der verzen beëindigd heeft, bidt de 
H. Vader in het Latijn het volgende
gebed:

"0 Heer God, Gij Die door middel 
van Uw dienaar Mozes voor het volk 
van Israël om de vijftig jaren een 
jaar van jubel en kwijtschelding hebt 
mgesteld, verleen aan Uw dienaren 
dat wij dit heilig jaar, dat op Uw ge'. 
zag is ingesteld en waarin volgens Uw 
verlangen deze deur voor het be
rouwvol volk moest geopend wor
den, op gelukkige wijze beginnen 
opdat wij, na algehele vergiffenis e� 
kwijtschelding aller zonden verkre
gen te hebben, bij het aanbreken van 
de dag Uwer komst, waardig gewor
den zijn de onzegbare vreugde en het 
geluk zonder einde te genieten." 

Daarna verlaat de Paus opnieuw de 
troon, gaat naar de geopende Heilige 
Deur, knielt neer op de drempel, met in 
de ene hand de brandende kaars en in 

SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B, 
St. M. Gestel 12 8 3 1 19 36-16 
0.].C, 12 8 2 2 18 30-17 
S.C.B. 12 6 4 2 16 25-16 
Baardwijk 12 7 2 3 16 30-21 
O.D.C. 11 6 1 4 13 24-13 
Best Vooruit 11 4 2 5 10 18-30 
Udi 10 4 1 5 9 17-18 
Boxtel 11 4 1 6 9 18-26 
Blauw Geel 12 3 3 6 9 22-28
Haarsteeg 10 2 2 6 6 15-24 
W.S.C 10 1 2 7 4 15-31 
Uno Animo 9 1 1 7 3 20-30 
K., S_ V, ,,O.D.C."' 

O.D.C. - Haarsteeg 0 - 0 
O.D.C. 4 - R.K.V.V.N. 2 7 - o

Weer experimenteerdeO.D.C. met twee 
nieuwe spelers in de voorhoede Doch 
ook nu ontbrak weer dat ragfij�e, dat 
onberekenbare, dat ODC in het verle
den zoveel wedstrijden deed winnen. 
Weer demonstreerden de spelers een 
grote technische meerderheid, met als 
gevolg een veldoverwicht, dat zo groot 
werd in de tweede helft, dat men zon
der overdrijving kan zeggen, er was geen 
Haarsteeg meer te bekennen of het 
moest zijn voor eigen doel,' dat stee
vast door negen mensen werd verdedigd. 
En dit is de enige verontschuldiging voor 
het feit, dat de O.D.C.-voorhoede geen 
kans zag dit cordon te doorbreken. Aan 
de activiteit van de ODC-spelers heeft 
het in ieder geval niet ontbroken, want 
allen hebben zonder uitzondering ge
zwoegd om de overwinning te behalen. 
Het begint hoopvol, want reeds uit de 
eerste aanval, geleid over rechts, jaagt 
Schalks de bal rakelings over, hetgeen 
de rechtsbuiten van Haarsteeg hem on
geveer na doet, door van dichtbij voor 
langs het 0. D. C.-doel te schieten. 
Wanneer Schalks bij een volgende aan
val een hard schot inzendt, kan Achten 
in het Haarsteeg-doe] de bal niet onder 
controle krijgen en de terugstuitende 
bal schiet v. d. Boogaard jammerlijk 
over. Waarlijk een prachtkans. Weer 
faalt dan de rechtsbuiten van Haarsteeg, 
door van dichtbij naast te schieten, en 
wanneer Voets een prachtkopbal in de 
handen van doelman Achten ziet belan
den en Bergwerff in buitenspel-positie 
heeft gescoord, welk doelpunt wordt ge
annuleerd, is alles van deze wedstrijd 
gezegd. O.D.C, begint een veldover
wicht te krijgen, hetgeen in de tweede 
helft zo sprekend wordt, dat het eigen
lijk een strijd is van een alsmaar aan
vallend ODC tegen een in zijn geheel 
verdedigend Haarsteeg, dat met kunst 
en vliegwerk, bijgestaan door Vrouwe 
Fortuna het doel voor doorboring weet 
te vrijwaren. 
Het vierde elftal deed het beter en 
maakte in de wedstrijd tegen RKVVN 2 
zeven doelpunten, terwijl de tegenpartij 
er geen wist te scoren. 
Voor 2e Kerstdag is het programma: 
ODC-Uno Animo 
WEC 3-ODC 4 �anvang 12 uur. 

de andere het kruis, en zet daar het Te 
Deum in. Bij de tweede strophe van 
deze machtige hymne staat hij op en 
treedt, gevolgd door de stoet, de Basi
liek binnen. Op dat ogenblik beginnen 
alle klokken van Rome te luiden en ...... 
heeft het Jubeljaar 1950 een aanvang 
genomen., 

Jaar van de grote terugkeer 
tot God. 

De gelovigen mogen de eerste plechtig
heid van het Heilige Jaar zien als een 
massale oproep om het Jubeljaar mede 
te vieren, opdat het voor iedereen wor
de: eèn algemene ontwaking van het 
christelijk geweten en een jaar van de 
grote terugkeer, zoals de leidende ge
dachte van Z. H de Paus luidt 
De intenties zij� door de H. Vader 
eigenhandig als volgt omschreven: 

"Heiliging van de zielen door gebed 
en boete en onwankelbare trouw aan 
Christus en Zijn Kerk. Actie voor 
de vrede en bescherming van de H. 
Plaatsen. Verdediging van de Kerk
tegen de hernieuwde aanvallen van 
Haar vijanden en verkrijging· van het 
ware geloof voor de dwalenden, de 
ongelovigen en de godlozen. Verwer
kelijking van de sociale rechtvaardig
heid en van de caritas ten gunste van 
de minder bedeelden en de behoef
tigen." 

Moge het Jubeljaar 1950 voor de gehele 
H. Kerk en voor iedere gelovige afzon
derlijk, alsook voor onszelf, alle vruch
ten voortbrengen, die onze H. Vader 
verlangt! 

Atrium en Portiek van de St. Pieter,Basiliek te Rome. Rechts, aang-egeven door 
het zw�rte kruis, ziet men de Heilige Deur. In de kapel op de ;,rhtergrond:
Het ruiterstandbeeld van Constantijn de Grote, 



R.K.S.V. ,.BOXTEL" 
Baardwijk 1 - Boxtel 1 - 3 
Boxtel 2 - Vl. Boys 2 6 - 4 
Boxtel 3 - B.M.C. 2 6- t
Helvoirt 3 - Boxtel 4 2 - 6

Boxtel 1 leverde in de derde klasse afd. 
B ongetwijfeld het beste wapenfeit door 
Baardwijk 1 op eigen grond overtuigend 
te verslaan. Het was een knap staaltje 
dresseerkunst, waarmee de roodwitters 
het kanspaardje, Baardwijk, niet alleen 
in toom wisten te houden, doch er ook 
in slaagden het hun overmacht te doen 
gevoelen. 3-1 ! Het zag er in het begin 
lang niet naar uit dat de wedstrijd met 
deze cijfers in het voordeel van Boxtel 
zou eindigen, want Baardwijk's start was 
overrompelend. Doelman Leyten lever
de in die beginperiode echter zijn grote 
bijdrage tot de zege, die zijn ploeg uit
eindelijk zou behalen. Een kwartier na 
het begin had Boxtel de juiste slagorde 
al gevonden: De gevaarlijke buitenspe
lers van de gastheren werden niet meer 
losgelaten, de binnenspelers· en midden
voor ondergingen het zelfde lot, terwijl 
hun kan'.halves in het opbouwende werk 
dusdanig lastig gevallen werden door de 
Boxtelse schakelspelers, dat het grootste 
gevaar nagenoeg bezworen was. Door 
deze tactiek leek het wel, dat Boxtel de 
mindere was van Baardwijk, doch in fei
te waren haar schaarse \litvallen veel ge
vaarlijker dan het amechtig korte aan
valsspel van de gastheren. 
Toen tenminste de bal even voor de rust 
weer eens naar de vrijstaande rechtsbui
ten v. d. Plas gespeeld werd, lichtte deze 
de hielen om de doelman der tegenstan
ders met een fraai en doeltreffend schot 
te verrassen 0-1. 
Na de rust bleef Boxtel de zelfde spel
methode toepassen. Niet zonder succes, 
want na enige tijd schotelde Jinksbuiten 
Van Heesch zijn nieuwe middenvoor B. 
v. d. Broek al een kans voor die te mooi
was om gemist te worden. Op onfeilbare 
wijze werd de doelman van Baardwijk 
dan ook voor de tweede maal tot vis-
sen" gedwongen. 11 

Nog heviger dan tevoren raakte de Box
tel-verdediging daarop in de verdrukking, 
maar steeds kwam een roodwitter als 
overwinnaar uit de strijd om meteen de 
voorhoede weer aan het werk te zetten 
En waar de achterhoede zo subliem ver� 
<ledigde, mocht het aanvalsquintet niet 
achterblijven: Een centertje uit het mid
den bood v. d. Plas een moeilijke kans, 
doch een "knaap" van een schot leverde 
het mooiste doelpunt van de wedstrijd 
op! Circa 7 minuten voor het einde 
kreeg Baardwijk een presentje van de 
goed leidende scheidsrechter, toen deze 
bij de verwerking van een goed geno
men corner meende een overtreding ge
zien te hebben: penalty. De felle flits 
van het oerharde maar slechte schot gaf 
Leyten amper gelegenheid tot reageren. 
1-3. Mocht dit verdiende tegenpunt
Baardwijk misschien nog de illusie van
een gelijkspel gegeven hebben, het hard
werkende Boxtel zorgde er wel voor
niet met de haven in zicht te stranden.
Het bleef in deze, door beide ploegen
uiterst fair gespeelde wedstrijd, dan ook
bij de stand 1-3.
Het tweede elftal won met onbevredi
gende cijfers van de bezoekende reserves
van V]iimense Boys.
B.M.C. 2 moest ook met de kous op de
kop naar Berlicum, want Boxtel 3 reken
de ongenadig met deze ploeg af: 6-1.
Het vierde team bleef niet achter en
zorgde er met een 6-2 overwinning
voor, dat het een uitgesproken succes-
dag werd voor Boxtel.

Programma voor Zondag: 
Udi 1-Boxtel 1 
Schijndel 3-Boxtel 2 
R.K.V.V.N.-Boxtel 4 
Het op revanche beluste Udi zal Boxtel 
wel de handen vol geven. Kans is er 
echter ........ . 
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O.D.C.-JUNIOREN.
Deze week is voor geen enkel elftal een 
competitiewedstrijd vas:gesteld, vanwege 
Kerstmis. Ook op Oudejaars- en Nieuw
jaarsdag wordt door de ODC-J uni oren 
niet gespeeld. Misschien wordt voor de 
jongeren nog 'n oefenwedstrijd op Zater
dag vastgesteld, maar elke speler ont
vangt daarvoor tijdig bericht. 
HOCKEIJ-NIEUWS. 
Zondag 18 December was alleen voor 
het dames-elftal een goede Zondag. Dit 
wist met 2-1 te winnèn van .Oranje 
Zwart 2, nadat de rust met een 2-0 
voorsprong was ingegaan. De voorhoe
de was nu ook wat beter, tenminste de 
linkervleugel leverde behoorlijk werk. 
Het eerste heren-elftal speelde in Don
gen tegen Liberty. Na een wedstrijd, die 
het aankijken wel waard was, moest men 
in Liberty zijn meerdere erkennen. 
Ook Mep 3 verloor zijn wedstrijd tegen 
Den Bosch 3. Bij de rust was de stand 
nog gelijk, maar na de rust kon Mep, 
dat slechts met negen man speelde, het 
niet meer volhouden en verloor uitein
delijk met 3-1. 
AD VANCE-NIEUWS. 
Dat alle spelers de voorbije Zondagen hun 
best deden, bewijzen de resp. uitslagen: 

Zondag 10 December: 
Advance dames-Philips 
Advance 1-Vaals 
Atoom 2-Advance 2 
Philips 4-Advance 3 
Advance 4-Helmond 

Zondag 18 December: 

6-4
6-4 
4-6 
6-4 
6-4 

Helmond-Advance dames 6-4 
Pieus 2-Advance 2 0-10 
Be Fair-Advance 4 6-4 
De heer R. Steinmann, die zeer goed in 
vorm is, won al zijn partijen op over
tuigende wijze en plaats'.e zich hierdoor 
op de derde plaats der persoonlijke pres
taties. Tot op heden won hij 20 van de 
24 wedstrijden, zodat hij momenteel tot 
een der sterkste spelers van Zuid-Ne
derland gerekend mag worden. 
De heren W. van Ops'.al en J. van Ber
kel geven elkaar niet veel toe en hebben 
allebei een goed gemiddelde, zodat er 
voor het eerste team nog vele mogelijk
heden weggelegd zijn. 
In het tweede team is de heer F. Leer
makers ongekroonde koning. Door zijn 
grotere routine en techniek wist hij in 
deze klasse al zijn partijen te winnen. 
De heren W. en J. van Roosmalen, 
(waarvan de laatste zeer goed begint te 
spelen), missen beiden nog de techniek 
van de eerste-team-spelers. 
De komende feestdagen zijn alle teams 
vrij. 
BILJARTEN. 
Uitslag van de op Zaterdag 17 Decem
ber gespeelde wedstrijd 't Hoekje
Prins Hendrik: 
't Hoekje 756 car. 170 brt. gem. 4.44 
Pr. Hendrik 649 car. 170 brt. gem. 3.81 
Hoogste serie: C. Kools van Prins Hen
drik met 24 car. 
(De uitslag van Eureka-Amateur is nog 
niet opgegeven bij de competitieleider). 
De laatste wedstrijd in klasse A wordt 
gespeeld op Za'.erdag 6 Januari in Café 
J. Waals en wel Amateur-'t Hoekje.
De verenigingen worden er nogmaals op
gewezen om tijdig hun uitslagen door te
geven aan de competitieleider.

BOXTEL, MARKT 19. 

PAROCHIE-AGENDA 
� 

....... 

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

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Hoogfeest van Kerstmis. 
25 December 1949. 

De H.H. Missen zijn om 4 uur, om 7 
uur en om half 10. De Plechtige Nacht
mis zal worden opgedragen voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie. Onder de stille H.H. Missen 
en na de Plechtige H. Mis van 4 uur 
worden door de gelovigen kerstliedjes 
gezongen. De tweede H. Mis van het 
tweede drietal is met volkszang. Daar
om wordt iedereen verzocht de parochie
bundel mee te brengen en ook mee te 
zingen. Aangaande het communiceren 
na de plechtige H. Mis van 4 uur willen 
we u vriendelijk verzoeken, dit zo orde
lijk en regelmatig mogelijk te doen. Aan 
alle drie de communiebanken zal de H. 
Communie worden uitgereikt. De koor
zangers hebben direct na de Nachtmis 
voorrang bij het communiceren aan de 
kleine communiebank bij de biechtstoel 
van de pastoor. Dan volgen de andere 
gelovigen. Er is tijd genoeg, zodat alles 
kalm en eerbiedig kan verlopen. Zij, die 
aan de grote communiebank te commu
nie gaan worden vriendelijk verzocht, 
door de middengang naar de communie
bank te gaan en door de zijgangen naar 
hun plaatsen terug te keren. Na de mid
dag om 3 uur plechtig lof met sem10on. 
Na het Lof is er gelegenheid tot biech
ten tot 5 uur. 
Op l e Kerstdag onder het tweede drie
tal H.H .Missen zijn de plaatsen in de 
kerk vrij, zoals onder de H. Mis van 
kwart voor 8 op gewone Zondagen. Op 
te Kerstdag wordt de tweede H. Mis van 

het tweede drietal opgedragen als gezon
gen jaargetijde voor Maria v. d. Boo
gaard. Euhler, terwijl de derde H. Mis 
van het derde drietal wordt opgedragen 
voor de leden van de R.K. Jonge Boe
renstand in Indië. 
MAANDAG: Tweede Kerstdag zijn de 
H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 
om 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 wordt opgedragen tot
bijzondere intentie tot behouden terug
keer uit Indië, de H. Mis van kwart
voor 8 als gel. jrgt. voor Josephus v. d.
Velden; de H. Mis van 9 uur tot bi
zondere intentie en de Hoogmis voor
Cornelis van Kessel vanwege echtgenote
en kinderen. -,
Des avonds om 7 uur Lof met lzen
hoedje.
Op te en 2e Kerstdag gaat de 2e schaal
voor de bizondere noden van het Epis
copaat, welke bizonder in de milddadig
heid van de gelovigen wordt aanbevolen.
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.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Petronella v. d. Sande-v. d. Loo;
om half 8 gel. H. Mis voor het gees'.e
'lijk en tijdelijk welzijn van de parochie;
z. a. gel. jrgt. voor Andries v. d. Sande;
om half 9 gez. mndst. voor Hendrica
Veroude.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Wilhelmus Schalkx; om half 8
gel. H. Mis voor onze jongens in Indië
vanwege Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
H. Mis voor Henri Weyers; om half 9
gel. H. Mis voor Godefriclus v. Oirschot;
half 10 Huwelijksmis.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
jrgt. voor Wilhelmus v. d. Broek en 
Maria v. d. Pasch de hsvr.; om half 8 
gel. H. Mis voor de overleden familie 
Baeten; z.a. gel. H. Mis voor Paulina 

Corsten-Nouwens te Vught overleden; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Martinus
Giesbers; om half 9 gel. H. Mis voor 
Cornelis v. d. Besselaar; om 10 uur 
Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Petronella Verclonk-v. d. Koeve
ring; z.a. gel. mndst. voor Petronella v. 
cl. Laak-v. d. Koevering; om half 8 gel.
H. Mis voor Maria-Spoormakers-Sen
clers te Haaren overleden; z.a. gel. jrgt.

. voor Adrianus Schellekens; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Maria v. Nieuw
burg; om half 9 gel. mnclst. voor Adria
nus v. Eynclhoven.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Henclrica v. cl. Eerclen-v. Deur
sen; z.a. gel. H. Mis voor Maria Loer
akker-van Geel; om half 8 gel. Mnclst. 
voor Cornelis v. Kessel'; z.a. gel. jrgt. 
voor Adriana v. Nieuwburg-v. Erp; om 
half 9 gel. H. Mis voor Johanna Smits
Zevens. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Bernarclus Maas uit 
deze parochie en Maria Steenbakkers 
uit de par van het H. Hart; Franciscus 
Cornelis Vincentius Baeten, geb. - te 
Wouw en won. in de par. van het H. 
Hart en Maria Jeannette Arnouclina v. 
cl. Meerenclonk, geb. en won. in deze
parochie; Petrus Hubertus van Hal en
Johanna Maria Antonia Jurriens beiden
uit deze parochie; Wilhelmus Henricus
Franciscus v. Roosmalen, geb. en won.
te Boxtel (I-1. Hart) en Theodora Chris
tina v. Doleweercl uit c\eze parochie,
waarvan heden de 3e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de
hun bekende huwelijksbeletselen, waar
in niet is gedispenseerd, ten spoedigste
aan de pastoor bekend te maken.
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Hoogfeest van Kerstmis. 
25 December 1949. 

De H. Diensten beginnen om 4 uur, 7 
uur en kwart voor 10. 
Om 4 uur: te de plechtige "Nachtmis", 
gez. cl. voor de weldoeners van de pa
rochie; 2e l. d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 3e (tot 
bijz. int.), onder deze H. Mis wordt ge
zongen lied 6 en 10 uit de parochie
bundel; 
Om 7 uur: 1 e l.d. voor Cornelia van 
Beljouw-van Kasteren, vanwege het 
Apostolaat des Gebecls; 2e de gez. 
"Dageraaclsmis" (met volkszang!), voor 
Petrus Baayens; 3e (tot bijz. int.), on
der deze H. Mis wordt gezongen lied 7 
en 9. Om 7 uur aan het zijaltaar: te Lel. 
voor Marinus van de Sancle, vanwege 
het Apostolaat des Gebecls; 2e l.d. voor 
Willem v. d. Langenberg, vanwege het 
Apostolaat des Gebeds; 3e (tot bijz. int.) 
Om kwart voor 10: 1 e 1. d. voor Cor
nelis Pijnenburg, vanwege de Broeder
schap van het H. Hart; 2e (tot bijz. int.), 
onder deze H. Mis wordt gezongen lied 
14 en 15; 3e de plechtige "Dagmis", 
voor Hubertus Josephus van Susan'.e, 
vanwege de Broederschap van het H. 
Hart. 
De eerste schaal gaat voor de "St. Mar
tinus" naaikring (stille armen); en de 
tweede schaal voor de Bijzondere No
den:"Om 3 uur plechtig Lof met predi
katie. Na het lof wordt lied No. 7 ge
zongen, en is er nog gelegenheid om te 
biechten tot half 5. 
MAANDAG - 2e Kerstdag - feestdag 
van de H. Stephanus, de eerste Marte
laar. De H. Missen zijn als op Zondag: 
6 uur !.cl. tot bijzondere in'.entie; 7 uur 
l. d: voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie; 8 uur l. d. voor
Cornelia �choenmakers-Voermans; kwart 
over 9 1. J. ( 4) voor de Zeer Eerw. Heer 
Franciscus Josephus Maria Eras, zijn 
ouders, broers en zusters; half 10 gez. 
d. voor Cornelis Pijnenburg.
Eerste schaal voor de kerk; tweede voor
de Bijzondere Noden. Des avo�cls om 7
uur het Lof met rozenhoedje voor onze
jongens en mannen in Indonesië.
Dinsdag - feestdag van de H. Apos
tel en Evangelist Johannes, de voor
naamste patroon van ons bisdom: om 7
uur wordt de H. Mis opgedragen voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie.
Woensdag - feestdag van de H. On
nozele Kinderen
Donderdag - 7 uur, solemnele jaarge
tijde voor de pastoor-oprichter dezer
parochie, de Zeer Eerwaarde Heer F. J.
M. Eras.
Zaterdag - feestdag van de H. Silves
ter: de laatste dag van het jaar. Er wordt
die dag biechtgehoorcl van 3 tot 4 en
van 6 tot 7; en om half 8 plechtig Lof
met preclika:ie en Te Deum (parochie
bundel meebrengen!). Wij nodigen de
parochianen extra uit dit Lof-uit-dank
baarheid in grote getale bij te wonen!
DINSDAG 27 Dec.: 7 uur 1.d. voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie; zijaltaar Lel. voor Antonius
Wagenaars, ech:genote en zonen; kwart
voor 8 1. j. voor Huberta van Hoorn;
zijaltaar l. m. voor Cornelia van Bel
jouw-van Kasteren; half 9 1. cl. voor <le
overleden ouders van de familie van
Geldrop.
WOENSDAG 28 Dec. 7 uur l. cl. voor
Karel van de Ven; zijaltaar 1. cl. voor
Piet Voets, vanwege zijn broers; kwart
voor 8 1. cl. voor Maria Langenhuizen
Stüp en Aloysius de zoon: zijaltaar 1. m.
voor Johanna Hesselmans-Belzer; half
9 gez. d. voor de heer Jacobus van Buul.
DONDERDAG 29 Dec.: 7 uur gef. so
lemneel j. voor de Zeer Eerwaarde Heer
Pastoor Franciscus Josephus Maria Eras,
zijn ouders, broers en zusters; zijaltaar
1. m. voor Marinus Johannes van de
Sande; kwai_t voor 8 1. m. voor Henricus
van der Meijclen; zijal:aar 1. m. voor
Petronella Boumans-van Dijk; half 9 Ld.
voor Lambertus Kemps en Catharina de
dochter.
VRIJDAG 30 Dec.: 7 uur pl. l. m. voor
Adriaan Kuypers; zijaltaar 1. m. voor
Helena Bekers-van der Steen; kwart voor
8 l. j. voor Jan Cornelis de.Bie; zijaltaar
l. cl. voor Hubertus Josephus van Su
sante, vanwege het personeel; half 9 1. cl.
voor de heer en mevrouw van Dijk
van Eupen.

ZATERDAG 31 Dec. 7 uur gez. d. voor 
Petrus Spierings; zijaltaar l. cl. voor 
Franciscus van den Oe:elaar-; kwart voor 
R l. cl. voor de overleden familie van 
Rooy-van Roessel; zijaltaar l. cl. voor 
overleden ouders (H); half 9 l. m. voor 
Frans Veroucle. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Hoogfeest van Kerstmis. 
25 December 1949. 

ZONDAG: om 5 uur begint de Kerst
mis voor het welzijn der parochie; om 
half 10 gelezen H: Missen, zodat te on
geveer _kwart over 10 de Hoogmis begint,
alsdan Jaarg. voor Henricus v. cl. Linden, 
Maria de hsvr. en Maria v. Kessel 
MAANDAG: half 8 H. Mis vo�r het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Joanna Maria de Bie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Schellekens en Henrica de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ge
rardus Geerts. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Gerardus Geerts 
ZATERDAG: half 8 jrgt. ·voor Joannes 
v. Berlicum en Francina de hsvr

Deze week zullen geschied�n:
Dinsdag H. Mis voor Joannes Waae
naars. Woensdag H. Mis voor Catharina 
Korsten-Noyens te Vucht overleden. 
Donderdag H. Mis voor Wilhelmus v. 
·Appelcloorn te Liempde overleden.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL.

Eerste Kerstdag 1949.
ZONDAG: 5 uur plechtige H. Mis met
assistentie voor Petrus v. Beers en Maria
de cloch:er; daarna H. Mis voor pries
ters van ons Bisdom; ten slotte H. Mis
tot intentie v. cl. parochianen. De gelo
vigen worden in deze en volgende H.
Missen in de g�legenheicl gesteld, om
aan hun offerplicht te voldoen in de
eerste schaal voor onze eigen kerk in
de 2cle voor B. N. .
7 uur I-1. Mis als mnclst. voor Adrianus
Dankers, daarna mnclst. voor Johannes
Willems en ten slotte H. Mis voor Bar
bara v. Kasteren, Wed. van Hendrikus
Veroude. Onder de stille H. Missen zul
len Kerstliederen worden gezongen ..
Half l O I-1. Mis voor Adrianus Hens en
daarna H. Mis voor Jozef v. cl. Aker:
ten slotte de Hoogmis voor Johanna v.
Heerebeek-cle Beer; half 3 plechtige
Vespers.
MAANDAG 2de Kerstdag: half 8 H.
Mis tot intentie v. cl. parochianen; 9 uur
H. Mis voor Huberdina Leyten-Schelle
kens en Gerardus de zoon; half 11
Hoogmis voor Jozef Kardinaal Mincls
zenty en tot bekering van zijn vervol
gers. Eerste schaal is voor de St. Pie
terspenning, de tweede voor de belangen
van onze parochie.
Collecte Katholiek Thuisfront. Vergacle
rmg van de St. Vincentiusvereniging;
half 3 Lof met rozenhoedje om Gods'
zegen te verkrijgen over Orion en de
kaoel v. Stapelen.
DINSDAG: half 8 H. Mis vanwege de
buurt voor Harry v. Dijk; kwart over 8
H. Mis tot intentie v. d. parochianen,
wegens het feest v. cl. H. Johannes,
Evangelist, patroon van ons Bisdom.
WOENSDAG: half 8 H. Mis vanwege
de processie Box'.el-Bokhoven vo :r Maria
Maas-v. cl. Langen berg; kwart over 8
gefundeerd plechtig gezongen jrgt. voor
Marinus Veroucle.
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in
tentie v. d. H. Theresia voor de leden
v. cl. Godvruchtige vereniging; kwart
over 8 gezongen mndst. voor Godefriclus
v. Gestel.
VRIJDAG: half 8 mnclst. voor Gijsber
tus v. Beers; kwart over 8 wekelijkse
H. Mis voor mej. Anna Maria Peijnen
burg-v. cl. Sande. 
ZATERDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Joanna Kruyssen-v. Mol; kwart 
over 8 H. Mis vanwege Kath. Thuis
front voor Theodorus Huyberts. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot 7 uur. Om zes uur Lof met Rozen
hoedje om Gocl's zegen te verkrijgen 
voor Z. Heiligheid de Paus en het H. 
Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor .Adrianus Hensen, in de parochie 
St. Petrus, Petronella v. Esch-v. Breugel 
in de parochie van het H. Hart, Hen
rica Brekelmans-v. Cuijk te Oirschot 
overleden. 
Op Kerstdag wordt geen biecht gehoord 
vóór de middag; na de middag in beide 
biechtstoelen tot 5 uur. 
Opgehaald voor de Missie vanwege bil
jartclub "Buiten Verwachting" f 2,50. 
Elders zullen geschieden H. Missen voor 
Harry v. Dijk en Theodorus Huyberts. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

Hoogfeest van Kerstmis. 
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ZONDAG 1 e Kerstdag: de plechtige 
nachtmis om half 5 tot welzijn der par. 
onder de daarop volgende· stille H. Mis- . 
sen zullen gezamenlijk kerstliederen ge
zongen worden en zal de H. Communie 
worden uitgereikt. Begin der tweede 3 
H. Missen te 7 uur, van deze is de 2e
·gezongen n.l. z.j. voor Catharina P1j
nenburg; uitdeling der H. Communie na
het Evangelie der 1 e H. Mis. Begin der
derde 3 H. Missen te half 10; van deze
is de laatste gezongen, n.l. z. 7e voor
Willem Appelcloorn. Na de middag om 
3 uur plechtig Lof en biechthoren van 
2-3 uur en van half 4-5 uur.
MAANDAG, 2e Kerstdag: geen ver
plichte fees'.clag, half 7 l. m. voor Joh.
der Kinderen te St. Oedenrode overle
den; 8 �ur I.m. tot welzijn der parochie;
10 uur z. m. voor Marinus v. cl. Wiel als
overleden korist; 3 uur plechtig Lof.
DINSDAG: feestdag van St. Jan Evan
gelist, patroon van ons bisdom, 7 uur
l. m. tot welzijn der parochie; half 8 z. j.
voor Cornelia Petrus van Lieshout; 8
uur I. j_ voor Theocl. v. Rooy.
WOENSDAG: 7 uur z. mnclst. voor
Henclrica Albertus v. cl. Tillaart; half 8
1. mnclst. voor Engelina Hendr. v. Over
beek; 8 uur 1. j. voor Franc. v. Rooij.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor

Recencie 

KALENDERS TER BEOORDELING. 
De Edah heeft haar stille vertegenwoor
diger weer ui'.gezonclen. Hij ziet er fris 
en practisch uit. Wie kort van memorie 
is kan er zich op verlaten. 
Een vraagbaak, zo'n kalender. Alles is 
er op te vinden: Zon- en Feestdagen, 
Quatertemperdagen, verjaardagen, já, 
zelfs Vaderdag is niet vergeten. 
Met de kalender komen nog een viertal 
waardebonnen binnen, die de huisvrou
wen zich te bepaalder tijd wel ten nutte 
zullen weten te maken 
Dat zal geen moede; vergeten, zeke� 
niet als het kleine grut de voordelen van 
de kalender mee weet uit te buiten door 
deelneming aan de driemaandelijkse 
prijsvragen. 
Deze kalender is een effectieve reclame. 

Hendrica Corn. de Laat; half 8 l. m. 
voor Willem Appelcloorn als over!. lid 
der pr<?cessie van Kevelaer; 8 uur 1. j. 
,voor Mart. v. Rooij. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. v. 
Kaat hoven; half 8 l. m. voor Willem 
Appeldoorn als over!. lid van de Retrai
tepenning; 8 uur 1. i. voor Cornelia v. 
Rooij, 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Jozef 
v. cl. Laar; half 8 l. j. voor Adriana Jan
Sanders; 8 uur 1. j. voor Corn. v. Hee
rebeek.
ZONDAG: feestdag van 's Heren Be
snijdenis, half 7 l. j. voor Christ. San
ders; 8 'uur l. j. voor Mart. Welvaarts;
10 uur hoogm. tot welzijn der parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Maria Jan 
Maas. Dinsdag 7 uur I.m. voor de Weled. 
Heer Franciscus v. Boeckel van Rumpt 
vanwege het personeel. Woensdag 7 uur 
1. m. voor Antoon v. d. Velden vanwege
zijn vrienden uit het mitrailleur-depot.
Donderdag 7 uur l. m. voor Catharina
Jan v. cl. Langenberg vanwege de Boe
renleenbank. Vrijdag 7 uur I.m. voor
Frans v. Beers als overl. lid Moeder van
Goede Raad. Za'.erclag 7 uur l. m. voor
Wout. v. cl. Velden als overleden wel
doener der armen. Zondag 7 uur 1. m.
voor Jos. Schellekens als over!. lid: Moe
der van Goede Raad
30e voor Joh. der Kinderen te St. Oe
denrode overleden; Willem Appeldoorn
en Marinus v. d. Wiel te Liempde over
leden.
Gedoopt: Johanna Henrica Maria doch
ter van Mart. v. d. Pasch-Thomassen; 
Henr. Joh. Maria Ant. zoon van Jor
danus v. d. Velden-Raaimakers. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Hoogfeest van Kerstmis 
25 December 1949. 

Vandaag Hoogfeest van Kerstmis, zal er 
's morgens geen biecht gehoord worden. 
Om 5 uur plechtige Nachtmis, waaron
der _Communie-uitreiken, gevolgd door 
2 gel. 1-l.H. Mis,en. Onder de gelezen 
H.H M,::;sen zal het koor Ker�tgezan
gen uitvoe,·en en zullen è.e gelovigen
kerstliederen zingen. Om 8 uur zal er
nog Communie �1itgereikt worden. Om
half iO 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 Hoog
mis. Na de middag om 3 uur pl. Kerst
lof, waaronder feestpredikatie. Daarna
gelegenheid om te biechten tot half 6.
Maandag Tweede Kerstdag: H.H. Dien
sten als op Zondag. 
Dinsdag feestdag van de H. Johannes 
Apostel. 
Woensdag feestdag van de H.H. On
nozele Kinderen, dag van devotie. 
ZONDAG: 5 uur plechtige nachtmis 
voor de Parochie, gevolgd door 2 gele
zen H.H. Missen; half 10 mnclst. voor 
Adrianus van Beers; 10 uur Mnclst. voor 
de Wed. v. d. Sancle-Schoenmakers; 
kwart over 10 gez. gef. jrgt. voor Hen
drica van de Laar-Pijnenburg. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
na van den Akker-Doleweerd; half 9 H. 
Mis voor de over!. familie van Wanroy; 
10 uur Hoogmis voor de parochie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de par. 
WOENSDAG: half 8 gef. H. Mis voor 
Mevr. v. Kuyk-Hackfoordt. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Adrianus van Esch vanwege de Proc. 
Tilburg-Hakendover. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor de leven
de leden der Br. H. Cornelis Bokhoven. 
Zaterdag half 8 H. Mis voor de overl. 
leden Br. H. Cornelis Bokhoven. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. H. 
Mis voor de Wed. Catharina van de 
Sancl�-Schoenmakers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
25 December. Jioogfeest van Kerstmis. 

. De Nachtmis begint om 5 uur. De kapel 
wordt geopend om kwart voor 5. Na de 
nachtmis: twee stille H.H. Missen, waar
onder Kerstliedjes worden gezongen. 
De volgende H.H. Missen zijn om half 9, 
9 uur en om half 1D de gezongen Hoog
mis, om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandag 2cle Kerstdag. De H.H. Mis
sen zijn zoals op Zondag. 
Dinsdag: feest van de H. Joannes Apos
tel en Evangelist. Om 8 uur Lof. 
Woensdag: feest der Onnozele Kinde
ren, om 8 uur Lof. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Zaterdag: om 8 uur Lof met Te Deum 
tot sluiting van het jaar. 
ZONDAG: om 5 uur H. Mis als 
maandstond voor Martina Boers-v. cl. 
Biggelaar; om half 9 voor Pastoor Ot
terbeek; óm half 10 '#)or Tony Schaffer. 
MAANDAG: 7 uur voor Tony Schaf
fer; om half 9 voor Gods zegen over 
een huisgezin. 
DINSDAG: 7 uur voor Piet van Liempd. 
WOENSDAG: 7 uur voor Lambertus 
van der Lee en Johanna van Gorp; half 
8 voor Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor Martinà 
Boers-v. d. Biggelaar. 
VRIJDAG: half 8 voor Mevrouw Hen
ket- Windstosser. 



Indonesië en Nederland 
EUROPESE EN INTERNATIONALE 

ASPECTEN DER HUIDIGE SITUATIE. 
Voor velen is het probleem lndoçesië 
een doolhof, zonder enig verschiet of uit
zicht Bekwame Indië-kenners halen de 
scho�ders op en geven te kennen, dat 
het voor hen welhaast onmogelijk is ge
worden kijk te krijgen op onze Archipel. 
Wij geloven, dat een en ander sterk 
samenhangt met het feit, dat de kwestie 
Indonesië niet meer een zaak is tussen 
Nederland en Indië alleen, maar dat dit 
alles voortaan in de internationale sfeer 
ligt. En het zal met de jaren hoe langer 
hoe meer een internationale zaak 
worden. 
Als men het zó bekijkt, was het interes
sant eens te horen, ,wat oud-minister 
Kerstens kortgeleden in een lunch-ver
gadering van de Eindhovense werkge
vers wist te vertellen. De heer Kerstens 
is namelijk door jarenlange Indische er
varingen een ·geroutineerd lndiëkenner 
geworden èn tegelijkertijd werd hij in 
de zg. Europese beweging een figuur van 
internationale betekenis. 
Als wij de heer Kerstens horen spreken, 
kunnen wij niet ontkomen aan de indruk, 
dat hier enig gematigd en voorzichtig 
optimisme om de hoek komt kijken. 
Wij zullen dus hier het gesprokene in 
onze eigen woorden weergeven; het kan 
voor onze lezers ter oriëntering van be
lang zijn. 
Wij moeten ons niet vleien met de hoop, 
aldus de oud-minister, dat voor de eco
nomie van Nederland een samengaan der 
Europese landen alléén uitkomst kan 
brengen. We zullen dè economische be
trekkingen met onze overzeese gebieds
delen, met Indonesië dus, moeten her
stellen. 
Men weet hoe het gesteld is met de af
zet naar het buitenland van onze agra
rische producten en met onze transport
<llensten. Vóór 1940 ging immers 35 %
van de export onzer landbouwproducten 
naar Duitsland en 50 % van onze 
transportdiensten bewezen wij aan Duits
land. Deze belangrijke bronnen van in
komsten zijn thans bijna geheel opge
droogd. Onze verarming zal in de ko
mende jaren nog groter worden, als wij 
onze economische betrekkingen met In
donesië voorgoed kwijt zouden raken. 
Iminers vóór 1940 bestond 15 % van ons 
nationaal inkomen uit baten, die ons uit 
lndië toevloeiden, maar bovendien werd 
onze betalingsbalans in evenwicht gehou
·den door onze driehoekshandel Indië
Nederland-Amerika. Nederland kocht 
de Indische stapelgoederen en beaalde
daarvoor met guldens, met Nederlandse 
werkkrachten en Nederlandse producten. 
Maar Nederland verkocht dan die Indi
sche stapelgoederen (tabak, suiker, copra, 
kinine etc.) weer door aan Amerika en 
kreeg zó de beschikking over dollars, 
waarmee wij onze importen uit Amerika 
konden betalen. 
Als ;yij deze driehoekshandel niet weer
terug kunnen krijgen, dan zullen wij in 
de toekomst nooit meer onze import uit 
Amerika ten volle kunnen betalen en 
dan zal ons land wegzinken in groot ge
brek aan vele, allernoodzakelijkste goe
deren, omdat Amerika ons dan eenvou
dig niet.meer zal leveren. 
Nederland zal dan de dupe worden,
maar op de eers'.e plaats Amsterdam. 
Want deze· driehoekshandel liep juist
over Amsterdam. Hoe bekend zijn bv. 
niet de Amsterdamse koffie- en tabaks
veilingen! Zeker, 80 % van de veembe
drijven en 8û % van het assurantiewe
zen dezer stad hadden betrekking op de 
Ind'ische handel! 
Amsterdam, bijna een millioen inwoners
tellend, dreigt voorgoed een zeer zware 
slag te krijgen, als dit alles wegvalt, met
alle gevolgen van dien voor geheel Ne
derland. 
Ook • onze positie in de Benelux wordt
dan veel zwakker. België heeft immers 
zijn rijkdommen uit de Congo nog en 

. daardoor ook een rijker dollar-bezit. Ne-
derland zou zeker de zwakkere partij 
worden in het verbond met België en 
Luxemburg. 

Christus' 
geboorte 

Onze z.g. Christelijke jaartelling is af
komstig van Dionysius de Kleine, een 
monnik, die 556 na Chr. te Rome ge
storven is. 
Deze. tijdrekening doet het voorkomen 
alsofhet 1e jaar van onze jaartelling ook 
het geboortejaar is van Christus. 
Historisch is dit echter niet juist; want 
al weten we niet precies op welke dag 
en in welk jaar God's Zoon mens ge-

• worden is, het is zeker niet gebeurd 754
.na de Stichting van Rome, ofwel bij het 
begin van ónze jaartelling. 
Het zal U bevreemden, doch zoals de
zaken nu staan, zou men moeten zeg
gen: In het geboortejaar van Christus 
(volgens Dionysius dan) was Christus 
minstens 4 jaar oud. 
Diönysius heeft een verkeerd uitgangs
punt genomen door het jaar 754 na de 
Stichting van Rome te aanvaarden als 1e 
jaar van de Christelijke telling. Hoe 
weten we dat? Wel, dat is zeer duidelijk. 
Koning Herodes stierf met Pasen in het
jaar 750 (na de Stichting van Rome). 
Vast staat - volgens het Evangelie -
dat Christus geboren is voor de dood 
van Herodes, want de Wijzen uit het 
Oosten kwamen bij hem aankloppen om 
inlichtingen over Jezus. En Dionysius 
?=elf leidde uit het sterrewonder af,_ dat 
Christus toen niet ouder kon .zijn dan 
2 jaar. Waaruit wij dan met recht con
cluderen, dat in 754 na de Stichting van 
Rome, toen Herodes al 4 jaar dood was, 
Christus minstens 4 jaar moet zijn ge
weest, misschien wel 6 of 7, zodat wij 
momenteel dus wel zeer moeilijk kunnen 
spreken over 1949 ria Christus. 

Gelukkig echter is als resultaat der 
Ronde Tafelconferentie dit uit de bus 
gekomen: dat ruimte is gelaten voor 
het herstel van de hierboven genoemde 
driehoekshandel Indonesië - Nederland 
- Amerika. Indonesië zal het grootste
deel van zijn handel blijven leiden over
Amsterdam.
Indonesië heeft liever Nederland als 
handelspartner dan Amerika of Enge
land. Het wordt liever, zoals het daar 
heet, door de kat (en dat zijn wij) ge
krabd dan door de tijger (en dat zijn 
Amerika en Engeland) opgevreten. Indo
nesië is bovendien gewend aan de inves
tering van Nederlands kapitaal, is ge
wend aan Nederlandse werkkrachten en 
goederen en het heeft er zich niet onwel 
bij bevonden. Dit redelijk eigenbelang 
deed Indonesië besluiten Nederland en 
dus ook Amsterdam aan te houden. 
Eén groot politiek-strategisch succes 
achtte de heer Kerstens voor ons land ter 
R.T.C. bereikt in het voorlopig houden 
onder Nederlandse souvereiniteit van 
Nieuw-Guinea. Over een jaar zal om
trent de definitieve status van N. Gui
nea worden beslist en in dat jaar kan de 
Republiek Indonesië veel gekalmeerd 
zijn ten opzichte van ons en is er dus 
kans, dat men ons N. Guinea laat be
houden. 
Economisch kan dit van grote betekenis 
zijn. Er bevinden zich volgens deskun
digen, heel wat meer bodemschatten in 
Nieuw-Guinea dan men algemeen wel 
denkt. Er is een grote olierijkdom en er 
zijn rijke chroom- en nikkelertslagen. 
Het nadeel is wellicht, dat er betrekke
lijk wem1g inheemse arbeidskrachten 
voorhanden zijn. 
Het belangrijkste is echter de politiek
strategische troef, die wij met N. Gui
nea in handen houden. Er zijn in de we
reld van dit ogenblik met zijn vijandige 
tegenstelling tussen de Russische en de 
Engels-Amerikaanse wereld, 3 grote stra
,tegische linies, waarop een conflict zal 
worden uitgevochten. De landen, die op 
deze linies liggen zijn dus van grote 
krijgskundige betekenis. 
De eerste linie loopt van Amerika over 
Congo naar het Midden-Oosten. 
De tweede loopt over België, Nederland 
en Frankrijk en de derde gaat van China 
over Achter-Indië, Indonesië en Nieuw
Guinea naar Australië. 
Wij zien du_s, dat West-Europa strate
gisch én dus ook politiek nog van grote 
betekenis is. België, Nederland evenals 
Frankrijk vormen in Europa zelf een be
langrijk gebied maar óók in hun over
zeese gebiedsdelen. De Belgische Congo 
ligt namelijk op linie een; Frans Achter
Indië en ons Nieuw-Guinea liggen op 
linie drie. 
Kunnen deze drie landen van West
Europa deze belangrijke overzeese ge
bieden bewaren, dan zal hun politieke 
betekenis én tegenover Engeland-Ame
rika én tegenover de Russische wereld 
van groot gewicht blijven, he'.geen van 
invloed kan zijn bij internationale onder
handelingen. 
Men ziet dus, dat de situatie enige licht
punten vertoont, bij al de tegenslag, die 
wij in Indonesië hebben geleden! 
Naast het handhaven van onze positie in
N. Guinea is thans dus van belang, dat
wij uiterst bekwame economische per
soonlijkheden als onze ambassadeurs in
de Republiek Indonesia plaatsen. Poli
tieke figuren hebben daar geen zin meer, 
wel mannen met grote internationale en 
staathuishoudkundige ervaring. In dit 
verband juichte de heer Kerstens dan 
ook de benoemingen van de heer van 
Hoogs'.raten en van Dr. Hirschfeld in 
Indonesië ter zeerste toe. Indien zulke
mannen, aan het hoofd van een groep 
bekwame Nederlanders nog een genera
tie-lang als raadgevers en assistenten v_an 
de Indonesische regeringen kunnen blij
ven, dan zal er economisch voor Ne
derland veel zijn gewonnen. terwijl het 
mogelijk behoud van Nieuw-Guinea 
rech'.streeks én onze economische én 
zelfs onze strategisch-politieke betekenis 
zeer gunstig kan beïnvloeden. 

' 

De Drie Koningen 
"Toen Jezus nu geboren was te
Bethlehem van Juda, in de dagen 
van Koning Herodes, zie toen 
kwamen er Wijzen uit het Oosten 
te Jeruzalem en zeiden: Waar is 
de nieuwgeboren Koning der Jo
den? want wij hebben zijne ster 
in het Oosten gezien en zijn ge
komen om Hem te aanbidden." 

Terwijl de volksmond alsmaar spreekt 
over de Drie Koningen is er in het 
evangelie en de H. Schrift helemaal geen 
sprake van Koningen, terwijl men er ook 
nergens het aantal 3 vermeld vindt . 
Toch is het niet zo bijzonder vreemd, 
dat de volksfantasie van "Magi" (bena
ming uit de H. Schrift) in de Middel
eeuwen "Drie Koningen" gemaakt 
heeft, want zij brachten te Zijner eer 
immers goud, wierook en myrrhe mee. 
En het getal 3 zou men toe kunnen 
schrijven aan de beeldende kunstenaar, 
die 3 personen nodig had om de 3 
gaven aan te bieden. En men vindt het 
helemaal niet ongerijmd meer als men 
bedenkt. dat de "Magi", leden van een 
machtige en in hoog aanzien staande 
priester-caste en sterrenkundigen, de 
grote raadsheren der Vorsten waren. 
Herodes ontving hen ook met konink
lijke eer en bovendien wijst de tekst der 
Psalmen nog in deze richting, waar ge
zegd wordt: ,,Reges Pharsis: Koningen 
van Tharsis". ,,Reges Arabum et Saba: 
Koning van Arabië en Saba." Bedenken 
we daarbij, dat in 't Oosten het woord 

, koning niet zo nauwgezet wordt gebruikt 
als wij nuchtere Westerlingen gewoon 
zijn te doen dan is deze begripswijzi
·ging te verklaren. De namen Kaspar,
Melchior en Balthasar dateren uit de 
9e eeuw. 
Vrome overlevering beweert, dat de 

relieken der 3 koningen werden over
gebracht naar Keulen, waar zij nog ver
eerd worden. Het feest dezer "transla
tis" viert men te Keulen op 23 Juli. In 
het wapen van Keulen treft men trou
wens ook nog 3 kronen aan, die op deze 
verering wijzen. 
Al met al zijn deze "Koningen" toch 
maar "Magi", sterrekundigen, geweest. 
Waar ze vandaan kwamen staat nergens 
geschreven. Uit Perzië. of Arabië of Ba
bylon misschien? Waarschijnlijk wèl, 
want vanuit Jeruzalem gezien, lag daar. 
het Oosten. 
Over de ster van deze "Magi" is veel 
geschreven en er zijn veel veronderstel
lingen over gemaakt. 1n het Oosten nam 
men algemeen aan, dat bij de geboorte 
van een groot man een ster, zijn ster, 
opging aan de hemel. Grote mannen 
hadden dus vanaf de geboorte een eigen 
ster. (Eigenlijk had volgens hun over
tuiging ieder mens zijn eigen ster). 
Christus paste zich bii mentali'.eit en 
overtuiging aan en leidde hen door een 
speciale ster. Voor hun, sterrekundigen, 
was dit de ster van de Koning der 
Joden: Zijn ster. 
Is het een gewone ster geweest? 
Of de conjunctie van Jupiter en Satur
nus, welke plaats heeft gèhad in 747 na 
de Stichting van Rome, dus ongeveer 
ten tijde van de geboorte van Christus? 
Kepler en na hem vele anderen meen
den dat. 
Wellicht een komeet, zoals Origenes 
aanneemt? Al deze opinies kunnen veel 
verklaren, doch niet alles. Zij zagen Zijn 
ster in het Oosten, boven Jeruzalem ver
dween ze voor 'n korte tijd, maar even 
verder verscheen ze weer en ging hen 
voor. Boven de geboorteplaats van 
Christus bleef ze staan, maar ...... geen 
gewone ster "zou een bepaalde plaats
kunnen aanw11zen. 
Iets buitengewoons moet die ster dus 
zeker geweest zijn! 

Bloemenverzorging 
DE CLIVIA_

De Clivia is een zeer veel voorkomende 
en dankbare kamerplant, doch ook een, 
plant die haar bepaalde eisen stelt. Vele 
dames slagen er, trots al haar goede zor
gen, niet in de plant opnieuw in bloei 
te krijgen, hetgeen voornamelijk moet 
worden toegeschreven aan het verwaar- · 
lozen van de rustperiode. Wanneer men 
de Clivia onafgebroken, zomer en win
ter aan de groei houdt, behoeft men niet 
op een regelmatige bloei te rekenen. 
Clivia's bloeien ook niet, als men ze op 
een verkeerd tijdstip verpot. Verpotten 
mag alleen gedaan worden na en niet 
vóór de bloei. Houdt de Clivia aan de 
d'roge kant van October tot en· met half 
Februari. In deze periode zal zich de 
bloemknop wel ontwikkelen en zodra 
men deze. bemerkt, mag een weinig ge
goten worden. Met het rekken van de 
bloemstengel gaat men geleidelijk meer 
aan 't gieten. Ook vloeimest mag tijdens 
de rustperiode niet worden toegediend. 
Zodra men begint te gieten, gaat men 
ook mesten. De plant heeft het dan ook 
werkelijk nodig. Eénmaal per week met 
een oplossing van Asef of Pokon gieten 
mag gerust. 
Ook het wegnemen van jonge scheuten, 
op een verkeerd tijdstip, gaat de bloem
vorming tegen. Tegen het wegnemen van 
de jonge scheuten, als ze eenmaal een 
lengte van 15 cm bereikt hebben, bestaat 
geen bezwaar, als het maar na de bloei 
gebeurd., Tracht de scheuten zo weg te 
nemen, dat ze een paar wortels meekrij
gen, des te vlugger kunnen hiervan 
nieuwe planten worden opgekweekt. 
Wanneer verpotten noodzakelijk is, 
wordt dat dus na de bloei gedaan. Men 
schudt de oude grond tussen de wortels 
uit. Zieke en beschadigde wortels wor
den verwijderd en de eventuele jonge 
scheuten afgenomen. 

Verpotten behoeft niet elk voorjaar te 
geschieden. Vele Clivia's mislukken 
omdat ze te veel verpot worden, of om
dat ze in een te grote pot staan. 
Een Clivia kan door geregeld bijmesten, 
goed op kracht gehouden worden, zon
der dat ze jaarlijks verpot wordt. Al 
komen er al eens wat wortels boven de 
grond, is dat nog geen bewijs dat de 
plant een te kleine pot heeft. Wanneer 
tijdens de groeiperiode wekelijks wordt 
gemest met Asef of Pokon, kan de 
Clivia meerdere jaren zonder verpotten 
worden doorgekweekt. 
In de zomer heeft de Clivia veel water 
nodig en is het dus opletten dat de plant 
niet verdroogt. Volle zon kan deze 
plant niet verdragen. Neem dit echter 
niet te ernstig op, want het ochtend
zonnetje stelt ook de Clivia zeer op 
prijs. Vele huisvrouwen plaatsen daaren
tegen hun Clivia vaak te donker, want 
al heeft ze een hekel aan volle zon, vol
op licht kan ze goed gebruiken. U kunt 
de plant in de zomer ook in de tuin in 
de grond plaatsen. De plant in de pot 
laten. Een goede standplaats in de kamer 
is echter te prefereren boven de volle 
grond. De grote bladeren van de Clivia 
vangen zeer veel stof op en het ver
dient aanbeveling eens in de week, dit 
stof met een vochtig sponsje af te 
nemen. Wanneer een Clivia in de win
termaanden op een kille vochtige plaats 
staat, pleegt ze bruine plekken te krijgen 
op de bladeren. Een temperatuur van 
± 50 ° Fahrenheit is het meest ideaal,
wat niet wil zeggen dat deze niet lager 
mag zijn.· Maar let er wel op,· hoe koe
ler geplaatst, hoe minder water de plant 
nodig heeft. Dus 's winters niet gieten 
of het moet beslist noodzakelijk zijn. 
Na de bloei vormt de Clivia zaden, die 
echter direct verwijderd dienen te wor
den. Deze zaden putten de plant der
mate uit, dat de bloei in het volgende 
jaar uitblijft. 

In plaats van kaarten. 
VERLOOFD: 

FLORENCE HURKS 
en 

Gevraagd nette R. K. Dienst
bode, ze!fs'.andig kunnende 
werken en koken in klein ge
zin zonder kinderen; voor dag 
of voor dag en nacht. Brieven 
onder no. 125 aan Molen
straat 19. 

Op de algemene vergadering van de R. K. Bond 
van Hotel-, Café- en Restauranthouders en Slijters 
H.O.C.R.E.S_ is besloten op 

FRANS LEERMAKERS 

'.2e Kerstdag 1949. 
Gelegenheid tot feliciteren: 

Baroniestraat 53. 
VERLOOFD: 

W. PASTOORS
A. HOFFMANS

Nieuwstraat 59 
Parallelweg 21 (Noord) 
te Kers'.dag. 
Theodora Chr. v. Doleweerd 
Wilhelmus H. F. v. Roosmalen 
hebben de eer U kennis te 
geven dat zij voornemens zijn 
elkaar het H. Sacrament des 
Huwelijks toe te dienen op 
Woensdag 28 December a.s. 
in de parochiekerk St. Petrus 
te Boxtel, waarna om half to 
een plechtige H. Mis tot hun 
intentie zal worden opge
dragen door de Weleerw. 
Pater Heerneef B. v. Roos
malen. 
Gelegenheid tot feliciteren van 
1-2 uur Clarissenstraat 13

(v.h. Bosscheweg). 
Boxtel, Clarissenstraat 13 

Julianastraat 29. 
Toek. adres: Hugepothstr. 

De Heer en Mevrouw 
19. 

van Groeningen-van Nijnatten 
betuigen hierbij hun dank voor 
alle bewijzen van medeleven 
met de blijde en de droeve 
gebeurtenis in hun gezin. 
December 1949. 

V 
oor de belangstelling bij
ons huwelijk ondervon

den betuigen wij bij deze onze 
hartelijke dank. 

G. Verhagen
C. M. Verhagen-Putmans

Dufourstraat 6. 
Voor de belangstelling on
dervonden gedurende de 
ziekte, bij overlijden en 
begrafenis van onze dier
bare Moeder, Groot- en 
Overgrootmoeder, betui
gen wij bij deze onze op
rechte dank. 

Familie Van Hemmen
Bloemers. 

Jan v. Brabantstraat 19. 
Said. 1 e klas: A. A. • Kuenen 
wenst ouders, zusjes, groot
ouders, familie, kennissen, ka
meraden, sportvrienden, Direc
tie en personeel v. d. Export
centrale en Kath. Thuisfront 
een Zalig Kers'.feest en ge
lukkig Nieuwjaar. 

Palembang (Sumatra), 
l1ndonesië. 

Soldaat A. v. d. Oetelaar (Pur
wokerto - Indonesië) wenst 
langs deze weg alle familie
leden, vrienden en kennissen 
een Zalig Kerstfeest en een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

Heb nieuwe benedenwoning 
en wil ruilen tegen huis met 
tuin achteraf. Brieven onder 
no. 33, Molenstraat 19. 
Te koop: een toom beste big
gen. Jac. de Regt, Oirschotse
weg 18. 
Meisje gevraagd, niet beneden 
25 jaar, met huiselijk verkeer 
in gezin met 5 kinderen. 
Tuerlings, Hoefstraat 192 j, 
Tilburg. 
Te koop een fornuiskachel in 
zeer goede staat. Te bevragen: 
Pastoor Erasstraat 17. 
Te koop. dragende zeug G. Y. 
14 weken drachtig. Alb. van 
Hal, Onrooi 14. 
Biedt zich aan: net Dagmeisje. 
v. Ransts'.raat 19. Op het zelf
de adres te koop nieuwe krui
wagen. 
Te koop: n 14 weken drach
tig varken G.Y. bij H. Meeu
wissen, Lennisheuvel. 
Heb mooie grote woning in 
centrum dorp en wil ruilen 
voor minder grote woning. 
Tevens te koop kinderbox. 
Brieven Molenstraat 19. 
Te koop: 2 jonge ganzen te
vj!ns 5000 kg roggestro. M. 
Timmermans, Munsel 28. 
H.H. Landbouwers! Nog enige 
partijtjes po'.ers af te geven 
meest kleine maat. Koop n� 
nog, bespaart U het vastge
stelde bewaarloon dat 1 Jan. 
ingaat. P. P. vàn Zogchel, 
Zaadhandel, Boxtel. 
Te koop: partij haverstro bij 
M. v. d. Heyden, Vorst 18,
Lennisheuvel. 
Te koop: Een zware paarden
wagen, prima banden; een 
laag- en hoogkar. Bij A. v. 
Pinxteren, Tongerensestr. 38. 
Wegens plaatsgebrek te koop 
vaste wastafel met toebeho
ren, een pitrieten reiswieg en 
driepits gasfornuis met oven. 
Bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: Enkele vette jonge 
ganzen. Te bevragen H. v. d. 
Heyd en, M_a _rk_t_1_2..:..· ___ _ 
Te koop: stel paarden:uig, in 
goede staat. J. J. Wagenaars, 
Ridder van Cuijkstraat 1. 
Wie wil woning voor klein 
gezin ruilen tegen een grotere. 
Aanbieding Molenstraat 19. 
Gevraagd voor direct, net 
Dienstmeisje, voor dag en 
nacht; liefst boven 18 jaar. 
Aanmelden 20-21 uur, Van 
Groeningen, S'.ationstraat 30. 

Is Uw naaimachine stuk? 
Wij repareren vakkundig en vlug .. 

VAN KESSEL'S 
Naaimachinehandel 

MOLENSTRAAT16 

BONTE AVOND 
te geven d·oer de 

R.K. Boerinnenbond 
in samenwerking . met de 

R.K. Jonge Boerenstand 

op VRIJDAG 30 December in "De Ar_k" 
. E�tr�e prijs f 0,50 

le Kerstdag 
TE SLUITEN 

alsmede op OUDEJAARSAVOND NA 8 UUR. 

-== KERSTGESCHENKEN = 
VOOR EEN 

Handwerkkleedje, Kerstkleedje 
bij Ve_rjaar- en Feestdagen, 

klik dan even bij 

KLUIJTMANS, Baroniestraat 42 
Ruime sortering kleedjes 

Voor kwaliteit en betere waar, 
Prima maat en g oed gewicht, 
Uw keuze op 't ANKER gericht. 

Zuivel- en Levensmiddelenbedrljf 
Van Hornstraat 12 

Als een schilderij 
. 

zo mooi 

kan uw salon worden met een 
nieuw Ban k• of Clubstel uit 
onze aparte sortering. 
Komt u eens even kijken in onze 
toonzalen. 
Ook in Huis• en Slaapkamers, 
kunnen wij u steeds de nieuwste 
modellen tonen. 

Jc-i-J"'?
. . W11� 

l:lOXTEL 

MODEVAKSCHOOL 
BOSSCHEWEG Nr 3 BOXTeL 

DAMES, Leert nu zelf uw kleding maken, U zult
zien hoe gemakkelijk en voordelig het is, 
goed gekleed te gaan als U, voor U z,lf 
en Uw kinderen alles maakt. 

OPLE1DING: 
Knippen en naaien voor huishoudelijk 
gebruik. Lingerie, Costumière, Coupeuse 
en Lerares in het modevak. 

Veer d• nieuwe cursus k11nt U 
zich vanaf heden opgeven bij: 

Mej.]. van Dam 
BOSSCHEWEG Nr 3 



C. Hoek
A,FWEZIG 
van 27 December 1949 

tot 3 Januari 1950. Waarneming: Dokter v. Groeningen A tot en met H Dokter Kluytmans I tot en met P Dokter W entholt R tot en met Z 
Iedereen in Boxtel 
leest Brabants Centrum 

pl■at■t daarin uw 

Nieuwjaarswens IIIHF TIJDIG OP aan de Administratie MOLENSTRAAT 19 
U kunt het ook telefonisch 
011der nr 513

Voor Verzorging Tan Fruitbomen en van Uw Tuin - Planten, - Bespuiten, Snoeien enz. is HET adres: 
JO VAN RIEL BOSSCHEWEG 1 Verkoop van BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Van ouds 
N aaimachinehandel 

en Reparatie.Inrichting Voor alle merken 
J. C. D E  R O O IJ
Rechter■traat 1 8 - Boxtel 

Goed onderhouden 

Kaas snijmachine 
aangeboden 
VOS, Stationstraat 44 

Notaris P. Mertens te Boxtel zal aldaar voor en ten huize van Mej. Wed. v. Run-Russens, Kerkstraat 4, op Vrijdag 30 December 1949 voorm. 10 uur, om contant geld PUBLIEK VERKOPEN: Dressoir, tafels, stoelen, kachels, ledikant met toebehoren, schilderijen, lampen, cocoskarpet, glas- en aardewerk, potten, pannen, gordijnen, enz. Bezichtigen een uur voor het begin der verkoping. 

ebeste. 
zeggen zij, die de hoogfijne KASTEELmargarine geregeld gebruiken. Als U KASTEEL nog niet hebt geprobeerd, dan is er nu een pracht-gelegenheid. 
Voordelige aanbieding 1 Bij aankoop van 1 kilogram KAST�_EL één grote Limburgse 45 Kand1Jkoek voor • . . • . . et
• Noteren om te profiteren
Crime de Cacao, Schilletje, Voorburg, Cherry Brandy, per hele 11.. . . f 1.95 Llkeur, goed en goedlcoop. per hele 1/eJ 80 et 

� Vruchtenwijn "Don/te" per hele ,,.. 95 et 
� Vruchtenwijn "Tutt/-Fruffl", .. Romeno" -.r., � ge, hele 1/es , • , ••• , f 1.45 
1 Pruimen-op-sap, grote flacons. • 75 et 
� Kerstkransjes, lijn balcwerk, per 250 gr. 42 et 
� R "j o 19ct � OZI nen per 1 0 grem • , • , 
1 / Elk gezin, dat voor minstens een 

� �rtOi,P gulden besteedt. krijgt de fraaie � IL') f en waardevolle Edah Kalender 

� (,;, 
1950 GRATIS! H,j bevat 4 

� 
;,- � waardebonnen en v,jl prijsvragen 1 � met 1000 prijzen. 

l 
Het adres voor VAKKUNDIGE 
SERVICE bij aankoop van een 

PHILIPS RADIO 
IS BIJ VOORKEUR 

Van Boxtel 
Clarissenstraat 3 - Telefoon 479 - BOXTEL 
(voorheen Besscheweg 17) 

�or de a.s. Feestdagen! ... 
bieden wij een ruime sortering 
op al onze afdelingen 

1 J. Wüteoun' s
Manufacturen en Confectiebedrijf l 
RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL

L-------

.:.-.�----------------...r-,----.,--...--....,.__�-----.J,�....,.,_,. ......... -..J-._____� 

Prima zware Flanel 
80 cm. breed 

per meter 

f 1,80 

Prima witte 

Herenove rhemden 
met prachtig front 

en 2 boorden 

f 11,50 

Solide 

Heren Regenjassen 
org. Big,Ben 

prima pasvorm 

f 49,00 

Ragfijne linksgeweven 
Dameskousen 

in alle maten 
en modetinten 

f 2,95

Zuiver wollen 

Herensokken 
in effen en fantasie 

grote keuze 

·' 2,95

Zuiver wollen 

Heren Tweed-Jassen 
met raglan 

of ingezette mouwen 

f 65,00 

Zware kwaliteit 

2 pers. Lakens 
180 X 2�0 

f 10,29

Mooie 

Jongens plus-fours 
in alle maten 

van 8 tot 18 jaar vanaf 

f 12,85

Fantasie 

Damesschorten 
in zeer groot 

kleuren•as1ortiment 

13,95

f ! A. P. v. d. Boomen-Resink 

CORSETTEN NAAR MAAT 
Onze Coupeuse ia V R IJ D A G 

30 DECEMBER van 14 .00 • 16.30 11uT 

aanwezig bij Firma J. P', v. d. Velden. 

Statlon■traat 1 1, Boxtel, Tel. 420 

Coraet,Centrale P. Tilanua. 

P L U IM V E E H O U D E R S! 

voor GOEDE KUIKENS 

Uw verloving of Uw huwelijk 
begint goed met gouden H.D.Z, ringen 

* 
Deze �ouden trouwringen ·•s··" worden uit edelgoud

. .... . 
• · voegloos gesmeed. • 

Een grote collectie voorradig in 
elke maat en gewicht. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
is HET ADRES Juwelier = Horloger 

"DE MEEZENHOF" Boxtel
Kruisstraat 10 

Kuikens kunnen ook be■teld worden bij: 

A. J. BTands, Luissel 19, A. Verhoeven, Mijlstr. 30 r: - - - - - - - :, 
A. v. d. Heyden, LangenbeTg

H b U NIEUWE d Il b"" H. Rijken, Bes11elaar F 30, Gemonde e t de mo e en IJ 
J.v. d. Sande B 70 Liempde, J.v.Aarle B_74Liempde

BO y EN DEERT 1Th. v. d. Meijden A 113, Esch. 1 REEDS GEZIEN? 
Bij het Kerstfeest iets extra fijns! 1 Ze zijn in één woord 1BERT VAN DEN BRAAK Onweerstaanbaar I
heeft ■tHd�

a

:o;�;r:
t

��·
t 
:��==;��. ::�. 450 1 BOVENDEERT'S SCHOENEN

LA PAZ, KAREL 1, RITMEESTER, WILLEM Il 

L 
BLIJVEN BETER 

J
OOK EXPORT-SIGAltt:N 

Engelse• en Belgi■che lmpert-Sigaretten 
- - - - - - -

,,'t Nieuwe Centrum" ������!l'1-îll!II�-�* � *���...-.:!�����m.a!:l�!INI 
Bewoners van de nieuwe wijken ! 

Hebt U al eens kennis gemaakt met de ZU IVEL•? 
PRODUCTEN van onze SP E C IAALZAAK • 

NOG NIET? Welnu, pTobeer dan eens onze Îtjne 
Kaassoorten, Boter, MaTgarine, Melk, Pap, enz. 

e Dagelijks werdea U deze artikelen op tijd aan huis
bezorgd en met de vakkundige en nette becliening 

ONT VAN G T  U G O E D E  WAA R. 

Even een berichtje en wij staan voor U klaar. 

J. J. WAGENAARS, Ridder van Cuijkstraat t.

• 
.,, Bij VOS uw Kaas en Vis gekocht 

��! !o:! tl�v!�!.e :n i!e��!��}���!!
ENZ. ENZ. 

• VOS, Stationstraat 44, Tel. 5 21

Elect
_
rische Pendules 

f 74 BOmet B1m-Bam slag 1 

F. p. v. LANGEN, Stationstr. 62
Horlogerie • Optiek - Goud en Zilver 

MAGAZIJN ,,DE BIJENKORF'' 
BOXTEL �r::��NlTRAAT 55 A. VAN KOL SCHIJNDEL HOOFDSTRAAT 141

HE Î KERS Î FEE S Î NADERT ! ! ! Wij hebben weer nieuwe voorraad Kerstboom• en T afelveraiering;
niemand verzuime de Kersttafel te versieren met een mooi KERSTT AFF.LLAKEN of KERSTT AFELLOPER. 

KERSTTAFELLAKEN 150Xl25 KERSTTAFELLOPER grote maat KERSTSERVETTEN met mooie Il 
m. 

et m_ 
ooie Kerstmotieven 

3 7 ef
eveneens ?1et �ooie KerStmotieven Kerstopdruk 25 voor 25 et. 

m fnsse kleuren 
1 0 ef m frisse kleuren I 

reeds vanaf I Hulst per talqe 7 et. 

1
Crêpe papier Rood, Wit, Groen, Pracht sortering Bloemen• en verdere T afelversiering 

in rollen van 2.50 Mtr 13 ét. KERSTLINT pracht kwaliteit zijde op kaarten van 10 Mtr 

VOOR DE KERSTBOOM hebben wij nog 100 soorten Ballen, Pieken, Klokken, Dennenappels,
Lametta, Engelenhaar, Mos, Kaarsenknijpers, Kaarsen, Paddenstoelen, Sterrenregen, Vogeltjee, Feeënhaar. 

Grote sortering artistiek uitgevoerde Kerstgroepen en Kerststallen - Kerst- en Nieuwjaarskaarten. 
U Koopt Beter, Gezelliger en Goedkoper in .... DE BIJENKORF 

/t; 
"'j ' 

~~1\* Kerstaanbiedingen 
.• , ~~/~•1~~ 

;_' '~~ in het teken van deze tijd 
? welke ook Uw belangstelling vragen. 

,..,......---,-,,..,.---,,...,.---,,...,.~-,,...,.---,,,... ... 

' 



6e JAARGANG No. 266 

i-<.ATHOLIEK 

U zij het geluk l 
Iedere dag, die U gegeven wordt zij U 
een verrijking. Hij moge vreugde met 
zich brengen of moeilijkheden! 
DEEL DE VREUGDE. 
Denk aan uw evenaaste. 
Reik de helpende hand. 
Weinig mensen toch kennen geluk, nog 
minder voorspoed. Voor de meesten is 
het leven een aaneenschakeling van 
zorgen. Voor moeders in het gezin, voor 
de vaders bij het verdienen van de on
derhoudskosten, voor jongelui om te 
slagen voor het leven. 
VERWERK DE MOEILIJKHEDEN. 
Voor U zelf en anderen. 
Wil de opgelegde of opgenomen taak 
met toewijding vervullen, en neem het 
leven, zoals het van dag tot dag voor 
U ligt. 
Zo wordt het geluk, de tevredenheid, 
verdiend. 
Dit is geluk, dat niet broos is, noch ver
stoord kan worden ! 

ZALIG NIEUWJAAR. 

6emeenteraadsYBrgadering 
Op opvallend vlotte wijze heeft de Raad 
der gemeente Boxtel vorige week Vrijdag 
in een middagzitting de agenda, met 
o.m. de begrotingsbehandeling, afgehan
deld. 
De 19 agendapunten, die vooraf gingen 
aan de behandeling van het rapport van 
de Commissie van Onderzoek en het 
antwoord van de Burgemeester en Wet
houders daarop, werden dan ook als 
hamerstukken afgehandeld en aanvaard. 
1'!'aast een reeks voorstellen, die vergoe
dingen e.d. aan de plaatselijke scholen 
behelsden, was er het voorstel om Box
tel ten aanzien van de personele belas
ting uit de zevende en in de 6e klasse 
te brengen. De voorzitter meende, dat 
er dit keer een zeer redelijke kans tot 
slagen aanwezig was. Het lid De Laat 
meende te mogen veronderstellen, dat 
ook een poging om in een nóg lagere 
klasse ingedeeld te worden succes op 
zou_ leveren. De voorzitter dacht ec!ltcr, 
dat de inlichtingen, waarop het lid De 
Laat zijn veronderstelling baseerde, niet 
juist zouden blijken te zijn en dat men 
zich .voorlopig het best aan de aanvrage,
om m de 6e klas ingedeeld te worden 
kan houden. 
Ondertussen wilde hij dan nog altijd 
gaarne alles in het werk stellen om ar
gumentatie voor een nog lagere klasse 
te vergaren, doch in succes zei hij moei
lijk te kunnen geloven. 
Enkele . voorgestelde rekening-courant
overeenkomsten en een wijziging van de 
gemeentebegroting 1949 werden zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd. Het
zelfde gold voor de verkoop van een 
perceel grond à f 3,- per -centiare in 
de Van Hornstraat-Hoek Dufourstraat 
aan de heer Oliemeulen, die daar een 
woon- en winkelhuis wil gaan bouwen; 
en voor de grondtransactie in verband 
met de verbetering van de hoek Liempd
seweg-Eindhovenseweg. 
Aan H. M. Traa zal een strookje grond, 
groot 4 ca, gelegen in de Maastrichtse
straat verkocht worden, terwijl van A. 
Slenders te Bergeyk de resterende gron
den zullen worden overgenomen. De 
Van Coothhoeve werd weer voor 12 jaar 
verpacht en wel aan G. P. J. v. d. An
ker, de zoon van de tegenwoordige 
pachter. 
En tenslotte werd ook het voorstel tot 
inbrenging van gronden in het Grond
bedrijf aanvaárd. 
Alv�rens tot de behandeling van de be
grotm.gsrapporten over te gaan, deed de 
voorzitter nog mededeling van de ont
slagaanvrage van de sociale werkster 
Mej. v. Roosmalen, die voornemens is 
haar werkkring in Helmond te gaan 
zoeken. 
De Voorzitter sprak zijn oprechte be: 
wo�dering uit over de wijze, waarop 
Mei. Van Roosmalen zich in Boxtel van 
haar taak gekweten had en betreurde 
haar vertrek ten zeerste. 
Voorts kon hij nóg een teleurstellende 
mededeling doen, en wel de toewijzing 
van slechts 2301 m3 bouwvolume (circa 
8 woningen) voor 1950. Hij zei met klem 
te willen protesteren tegen deze geringe 
·toewijzing, vooral omdat gebleken was 
dat er geen juiste motieven voor dez� 
toewijzing aangevoerd konden worden. 
De snelle groei van Boxtel maakte deze 
toewijzing onaanvaardbaar. 
Er zoude�. minste�s 450 woningen nodig 
gew�est z11n, terw11l er maar 221 (met in
begrip van de noodwoningen) waren ge
bouwd. 
Toch was de toewijzingscommissie tot de 
conclusie gekomen, dat Boxtel nog maar 
1.19 woningen nodig had, wat de voor
zitter ten stelligste ontkende en waar
tegen hij dan ook protest zou aan
tekenen. 
Het gemeentebestuur van Liempde zou 
besloten hebben om op verzoek van de 
P.N.E.M. verkeersborden e.d. op de 
Liempdseweg in de buurt van de straat
verlichting te plaatsen. 
Verder werd medegedeeld dat zeer 
binnenkort een nieuwe schutting langs 
de houtwerf van de heer Verhagen in 
de Nieuwstraat zal worden geplaatst. 

, 
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WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Ook het voorlaatste punt van de agenda, 
de begrotingsbehandeling, vergde niet 
bijster veel tijd van de raadsleden, die 
op de sluitende begroting, welke reeds in 
voorbehandeling was geweest, slechts 
enkele op- of aanmerkingen van beteke
nis maakten. 
De rapporteur van de commissie van on
derzoek, het lid Van der Weyst, bleef 
bij zijn geopperde bezwaren tegen een 
handhaving van het lidmaatschap van 
het orgaan "Welstandstoezicht", dat z.i. 
lang niet doelmatig genoeg gewerkt had. 
De leden De Visser en Oliemeulen ver
onderstelden, dat een commissie uit de 
eigen plaats zeker zo doeltreffend zou 
kunnen werken als het gesmade "Wel
standstoezicht" en als voorbeeld haalden 
zij daarvoor het villadorp Vught aan, 
Vught genoot, naar de voorzitter zei, 
echter al 25 jaar langer dan Boxtel de 
voordelen van een dergelijke commissie, 
doch ook hijzelf was zich bewust van de 
ondoelmatigheid van het betreffende 
orgaan. Hij oordeelde het echter beter 
de op handen zijnde wijzigingen in dat 
apparaat even af te wachten en dan 
eventueel het lidmaatschap op te zeggen. 
Als men nu reeds dat voornemen ken
baar maakte, zou men volgens de regle
menten nog drie jaar op de uittreding 
moeten wachten en aangezien daar geen 
der leden iets voor scheen te voelen, 
werd het voorstel van de voorzitter ge
accepteerd. 
Een verzoek van het lid De Visser om 
tot een massa-gezondheidsonderzoek te 
komen, wees de voorzitter voorlopig van 
de hand, daar de activiteit van de school
artsendienst en de doorlichting op vele 
bedrijven dit onnodig maakten. 
Op een desbetreffende informatie van 
het lid Pietermans bleek, dat de post 
voor gemeenschappelijke bewaking van 
bos en heide ten volle verantwoord was, 
daar door de eendrachtige samenwerking 
van de aangesloten gemeenten niet alleen 
reeds veel brandgevaar was weggenomen, 
doch dat door tijdige alarmering ook al
veel verwoesting was voorkomen. 
Het had nogal wat voeten in de aarde, 
alvorens men over de subsidieverlening 
aan het Wit-Gele Kruis was heengestapt. 
Het lid v. d. Weyst zei dankbaar te zijn, 
doch nog niet voldaan. Hij was dankbaar 
voor de verhoging tot f 1500,- loch 
meende niet voldaan te kunnen zijn, om
dat deze vereniging tezijnertijd toch ook 
een eigen onderkomen moest krijgen, wat 
zonder een grotere gemeentelijke steun 
absoluut onmo�lijk zou zijn. 
Hij erkende, dat er veel geld uitgegeven 
moest worden, doch was er daarentegen 
ook van overtuigd, dat het aan niets zo 
nuttig besteed was als wel aan hec Wit
Gele Kruis. 
Het lid Van Susante sprak er zijn ver
wondering over uit, dat Gemonde 28 et. 
per inwoner toegewezen werd en Boxtel 
slechts 8 et. De voorzitter meende dit 
verantwoord te mogen noemen, waar 
Gemonde in alle opzichten een uitzon
derlijk behoeftige plaats is. 
Het lid v. d. Krabben vond het bedrag 
van f 186,- voor onvoorziene uitgaven 
te gering en achtte een verhoging daar
van niet misplaatst. 
De voorzitter wees al deze pleiters op 
de sluitende begroting, die het Wit-Gele 
Kruis met de te verlenen f 1500,- had 
verkregen. Daar in deze begroting een 
uitvoerige kostenverdeling was opge
maakt zouden de onvoorziene uitgaven 
ook zeker niet hoger behoeven te wor
den, zo dacht de voorzitter, die meende 
te weten, dat het Wit-Gele Kruis nog 
over een behoorlijke financiële reserve 
beschikte, die door een grotere toewij
zing toch niet nóg eens zou behoeven te 
worden aangevuld. Hij stond er op te 
verklaren, dat de gemeente buitengewoon 
sympathiek tegenover het Wit-Gele 
Kruis stond, doch bleef niettemin bij zijn 
standpunt, dat een .geleidelijke consoli
datie van de financiële toestand dezer 
vereniging gezonder zou zijn. 
Voor een nieuw gebouw (van welks 
plannen hij nog niet gehoord had) zou 
de hulp van het hoofdbestuur ingeroe
pen moeten worden en de reserve aan
gesproken dienen te worden. 
Nadat het lid De Weyst nog gewezen 
had op het nadelig saldo over 1948 van 
ruim f 500,- en de voorz. als aanzuive
ring daarvan op de reserve-gelden ge
zinspeeld had, gaf eerstgenoemde de 
Raad in overweging er nog een bedrag 
bij te doen. 
En ofschoon de voorzitter ten over
vloede nog eens wees op de eigen be
groting, die bewees, dat er geen verho
ging nodig was (,,We moeten niet 
Roomser willen zijn dan de Paus!") en 
gewaarschuwd had tegen een te ver
gaande perfectionering, waar nog ge
werkt kan worden aan de verbetering 
van de huidige toestand, stelde het lid 
v. d. Weyst voor de subsidie op
f 1750,- te brengen. 
Het voorstel werd met 9 stemmen tegen 
en 6 vóór verworpen. Tegen: Baayens, 
De Visser, Bekkers, P. v. d. Meijden, 
Pietermans, De Laat, Kurstjens, Valks 
en v. d. ·Laar. Voor: v. Susante, v. d. 
Weyst, v. d. Krabben, G. v. d. Meyden, 
Oliemeulen en v. d. Sande. 
"Het harde beginsel, dat nu verkondi�d 
is, zullen we in de toekomst nog wel 
meer moeten toepassen", zo sloot de 
voorzitter de discussie over dit onder
werp. 
Het lid Oliemeulen verzocht de voor-

zitter er bij de verpachting van de ker
misstaanplaatsen rekening mee te hou
den, dat de Boxtelse middenstand zich 
ernstig gedupeerd voelt door het be
kende rad van avontuur. 
Dit zou nader bezien worden. Het zelf
de lid bracht de wegen, die naar Boxtel 
leiden nog eens onder de aandacht van 
B. en W.. terwijl het lid Pietermans te
horen kreeg, dat de electrificatie • van 
Luis el mogelijk in het voorjaar van t 950 
zal geschieden. 
De voorzitter deed het voorstel om aan
de schoolbesturen van het g.l.o., v.g.l.o. 
en u.l.o. f 5,- per leerling meer toe te 
wijzen dan reeds bepaald was, dus in
totaal f 22,50, f 23,50 en f 35,-, mits ... 
het Rijk deze bedragen wil aanvaarden 
en uitkeren. 
De verbintenis, aangaande het vervoer
van kinderen buiten Boxtel, die hier ter 
plaatse de B.L.O. bezoeken, kon volgens 
de voorzitter door de na-oorlogse om
standigheden in de ogen van het lid v. 
d. Weijst wat onredelijker schijnen dan
deze in werkelijkheid is. 
De Boxtelse parochiebibliotheken zagen 
hun verzoek om een subsidie van 
f 1750,- van de hand gewezen en in 
plaats daarvan het minimum-bedrag van 
f 150,- als troostprijsje toegekend. 
Ofschoon het lid Oliemeulen een lees
zaal wel gewenst achtte voor Boxtel, 
bleef de voorzitter op het standpunt 
staan, dat f 1750,- (nodig om voor 
Rijkssubsidie in aanmerking te komen) 
wat te veel van het goede was. 
Met het voorstel van wethouder Valks 
om het minimumbedrag nog wat te ver
hogen, kon hij eerder accoord gaan en 
zo besliste men, dat de bibliotheken een 
eerste subsidie van f 500,- zullen 
krijgen. 
Het lid De Laat informeerde naar de 
uitbreidingsplannen van de Eerw. Zusters 
Ursulinen, die, naar de voorzitter mede
deelde, de bewaarschool nog een verdie
ping hoger laten maken. 
Ofschoon verschillende nieuwe, nog niet 
geheel voltooide straten voorlopig niet 
volgebouwd zullen kunnen worden, gaf 
de voorzitter aan het lid Baayens toch 
als zijn wens te kennen, dat eerst deze 
en dan andere straten van trottoirs voor
zien werden, zulks om de verkoopmo-
gelijkheid op te voerer,. 
De waterafvoer van de Maycrete-wo-

. ningen zal spoedig de door het lid De 
Laat gevraagde aandacht krijgen . .,Waar
om niet gestreefd de begrotingen van de 
gemeentebedrijven ook sluitend te krij
gen?" vroeg het lid De Visser. Daaraan 
schenen echter nog te veel haken en 
ogen vast te zitten. 
Het lid P. v. d. Meyden adviseerde de 
grond bij het gemeente-slachthuis voort
aan maar op andere wijze productief te 
laten maken" welk advies nader over
wogen zal worden. 
Een aparte opzichter over de nieuwe 
woningen achtte het lid De W eyst on
nodig, vooral nu er in het komende jaar 
slechts 8 woningen gebouwd zullen mo
gen worden. De voorzitter stelde voor 
betreffende persoon volgens het con
tract nog een ½ jaar deze functie te 
laten waarnemen en dan apart te be-

raadslagen over het al of niet opnemen 
in de formatieregeling. 
Nadat het lid Pietermans nog een op
merking in het algemeen gemaakt had 
over een eventuële aansporing van het 
gemeentepersoneel om vooral te probe
ren in de toekomst nog doelmatiger te 
werken, dankte de voorzitter van de 
commissie van onderzoek de voorzitter 
van de Raad voor de beschikbaarstelling 
van een secretaris. 
Op zijn beurt dankte de voorzitter de 
commissie, de chef van de afdeling fi
nanciën in het bijzonder en de gehele 
afdeling in het algemeen. Vervolgens 
sprak hij de hoop uit, dat iedereen in 
het nieuwe jaar weer pogen zou volgens 
de gestelde richtlijnen te werken aan de 
behartiging van Boxtel's belangen. 
Bij de rondvraag wees het lid Baayens 
op de slechte toestand van de fietspad 
in Onrooy, veroorzaakt door de werk
zaamheden van de P.N.E.M., terwijl hij 
o·ok de gehele weg door Munsel in de
aandacht van B. en W. aanbeval. 
Het lid De Visser hoorde zijn vraag of
de bekende bronzen platen weer in de 
Zwaanse Brug aangebracht zullen wor
den, bevestigend beantwoord. 
Een hinderlijke haag in de Prins Hen
drikstraat zal aan de speciale zorg van de 
eigenaars worden toevertrouwd, zo ver
zekerde men het lid De Visser, die ook 
te weten kwam, dat kleine werkzaamhe
den (schilderwerken en reparaties) ieder 
jaar aan een andere Boxtelse aannemer 
gegund worden. 
Het lid v. d. Weyst ontfermde zich over 
ons mooie wandelpark, dat door een 
vuilnisbelt en vergaande afgravingen wat 
van zijn schoonheid dreigt in te moeten 
boeten 
Het lid G. v. d. Meyden informeerde 
naar de maatstaven, die het gemeente
bestuur aanlegde bij aangeboden vesti
gingen van nieuwe industrieën. 
Het lid De Laat informeerde naar de 
eventuele betrouwbaarheid van het ge
rucht, dat het sanatorium De Klokken
berg zich ook in Boxtel zou gaan vasti
gen, doch moest zijn nieuwsgierigheid 
bedwingen tot de geheime vergadering, 
die een aanvang nam na de opmerking 
van het lid Oliemeulen over ontsierende 
reclames en het gezamenlijke uitspreken 
van het gebruikelijke gebed. 

1� .... 
* Daar gaan dan weer de laatste "ter
loopse" opmerkingen in het jaar 1949, 
dat spoedig plaats zal moeten maken 
voor 1950. Nu is dat niet zó tragisch, 
want alle goede wensen en voornemens 
ten spijt zullen er ook in dat jaar nog 
wel "terloopse" opmerkingen gelan
ceerd kunnen worden. Men ziet: De on
volkomenheid siert het leven soms. 
* Over opmerkingen gesproken: Als ze
vijftig jaar geleden een mens, die gewend 
is met alle winden mee te draaien, ,,ter
loops" aan de kaak hadden moeten stel
len, zouden ze gezegd hebben: ,,Die 
gaat met Brukelsen naar de kerk." Dat 

,,Boxtels K wartierke'' 
Bezinning ...... ! 
Dit woord zou ik in vlammenletters wil
len neerschrijven boven Oudejaars
avond. Dit woord zou ik willen branden 
diep in uw leven en diep in uw hart. 
Bezinning ...... ! 
Het klinkt als een noodkreet! Het is als 
een stopsignaal dat plotseling voor je 
oprijst midden op een drukke verkeers
weg, en dat, al was het maar heel even, 
je dwingt tot stilstaan en tot bezadigd 
nadenken. 
Bezinning immers is in onze dagen even 
hard nodig, als de oppervlakkigheid en 
de uitgelatenheid van de mensen groot 
is. Het moderne leven waar je midden 
in staat, het moderne snelverkeer op 
de grote wegen die het land doorkruisen, 
schetterende lichtreclames, dans, film, 
uitgaan, de radio in elk huis, en nog 
honderd andere dingen - het zijn alle
maal dingen die ons leven uiterlijk op 
hoogspanning hebben gebracht. Maar 
die helaas(!) het innerlijk van de men
sen hopeloos hebben verarmd. 
En zo is het leven van de mensen (ook 
van Boxtelse mensen) in de loop van 
het voorbije jaar nóg oppervlakkiger, nóg 
lichtzinniger geworden vanwege een 
schromelijk tekort aan innerlijke diepte!
En daarom: Bezinning ...... ! 

---*---

Ons volk is arm. En vele van onze ge
zinnen zijn dood-ongelukkig. 
Waarom ...... ? 0, er spelen zich in onze 
zogenaamde christelijke huwelijken, in 
onze zogenaamde christelijke gezinnen
van die vreselijke dingen af. Niet in het 
openbaar, hoor! Niet in het volle dag
licht! Neen, in het geheim. In het ver
borgene ...... 
Maar af en toe wordt er wel eens een tip 
van de sluier opgelicht. En dan huiver 
je! Dan huiver je, omdat je wéét: Straks 
komt Gods Oordeel over dat zogenaam
de christelijke huwelijk. Straks komt 
Gods Oordeel over dat zogenaamde· 
christelijke gezin ...... ! 
Straks zal Hij Zich losmaken van het 

Kruis, dat als een niets-zeggende-muur
versiering boven het huwelijksbed hangt. 
Straks zal Zijn Gestalte Zich losmaken 
van het stenen Heilig Hartbeeld, dat 
prijkt in zovele van onze huiskamers. 
Straks zal Hij afdalen van dat plankje 
aan de muur. Zal Hij neerdalen van 
Zijn Troon die als een niets-zeggende 
muurversiering aan de wand prijkt. Dan 
zal Hij daar staan midden in dat gezin. 
Hij met zijn Goddelijk "Ego sum, Ik ben 
het!" ...... En dan ...... ? 
Dan zullen ze rond Hem staan vol 
schrik en verbijstering. 
Dan zitten de mensen niet meer in de 
bioscoop. Want alle bioscopen zijn dan 
dicht. Dan bewegen mensen-voeten zich 
niet meer lichtjes over de dansvloer. 
Want iedere dansvloer is dan gesloopt. 
Dan zijn de mensen thuis! Dan staan de 
mensen thuis, onder het Heilig Hart-
beeld ! En dan ...... ? 
Dan kunnen die twee mensen niet meer 
saampjes gezellig uitgaan, ,,En van de 
kinderen trekken we ons niets aan. Die 
komen wel terecht!" Want dan staan 
alle Vaders en Moeders thuis onder het 
Heilig Hartbeeld! Vader en Moeder! En 
de kinderen rondom. En Hij in hun mid
den. En Hij telt de kinderen die er zijn ... 
en de kinderen voor wie er (in de Eeuw 
van het Kind! )nog geen klein plaatsje 
gemaakt kon worden in het leven! En 
dan ...... ? 
Dan staan daar tegenover Hem de jon
ge levens van achttien en van vijf-en
twintig. Die met alle levensernst hebben 
gebroken. Die alle normen van christe
lijk leven over boord hebben gegooid, 
omdat zij hun "liefde" wilden beleven 
zoals zijzelf wilden. ,,Leven!", dat was 
hun leus! ,,De vrije liefde in het vrije 
leven!" Maar dan is het leven gedáán ! 
Dan staan zij uit-geleefd onder het Hei-
lig Hartbeeld. En dan ...... ? 
0, jonge levens van achttien en van 
vijf-en-twintig! Gij, jonge mannen die dit 
leest. Gij, Roomse meisjes die morgen 
onze "Moeders" zult zijn - zegt me: 
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OMGEVING 

hoorden we van oude mensen, die deze 
rasechte Boxtelse uitdrukking rond 1900 
meerdere malen hebben horen gebruiken. 
* Aardig hè, zo'n volksfantasie. Veel
aardiger dan de gril van die canada op 
Kalksheuvel, welke vorige week zo maar
pardoes op het achterste gedeelte van
een woonhuis neerplofte, daarmee de
boomhakkers verrassend en de bewo
ners beangstigend. Persoonlijke onge
lukken deden zich gelukkig niet voor. 
* Heel in 't geheim moet er deze week
een razzia zijn gehouden op "licht aan• 
geschoten" kerels. Na lang in het duis
ter te hebben getast, konden wij einde
lijk een tipje van de sluier oplichten, 
waardoor wij te weten kwamen, dat er
in een Boxtelse drankslijterij (Breukelse• 
straat) ingebroken was. Of men ver
moedt, dat er behalve geld ook drank 
achterover gedrukt werd ...... ? Pssstl
* De Molenstraat (de bewoners ervan,
wel te verstaan) begint verwaand te wor• 
den en snijdt op over het feit, dat er nu
voortaan een derde gedeelte van de ge
meenteraad is gehuisvest. Dat wordt 
straks vast een afzonderlijke partij ...... 
* Aldus zeiden ons gekscherende men
sen. En die kunnen 't weten want gek
scheerders zijn niet van vandaag of giste
ren. Die zijn er door alle eeuwen heen 
geweest. Onder hun categorie vallen ook 
de bezitters van die "lobbesen" van 
honden, die z.g. niksdoeners. Ze lopen 
los, maar zo zegt men: ,,Ze doen niks!"
Wij zouden dat allemaal graag willen 
geloven als ons zo nu en dan geen be
richten bereikten, die ons vertellen, dat 
ook de gemoedelijkste beesten het niks
doen wel eens beu worden en dan wat 
kleur in hun _leven willen brengen met 
een malse beet in een kledingstuk of 
erger nog ...... in een arm of een been. 
Wij zouden de eigenaars willen vragen 
eens goed te bedenken, dat hun trouwe 
dieren wel vertrouwd zijn met hun mees
ters, maar lang niet al.tijd betrouwbaar 
zijn tegenover vreemden. Dieren zijn 
dieren, nietwaar? * Wij beschouwen 
het dan ook als normaal, dat bestellers 
weigeren kranten te bezorgen op de 
adressen, waar een hond "niks loopt te 
doen" om op zekere keer toch wèl eens 
iets te doen. Eens is al genoeg ....... .. 
* We waren tenslotte ook deze week
van plan zonder verzuchting te sluiten, 
doch toen wij de wens "Zalig Nieuw
jaar'' uitten, hoorden wij, dat daarin on• 
gewild toch de toon van een verzuch
ting gelegd was.

Hebt U de nieuwe woning al 
ingericht? 
Gelukkig, dan is die miserie van 
het verhuizen weer achter de rug. 
Haal nu nog enige adreswijzi
gi.rtgskaartjes op het postkantoor 
en stel de familie in kennis van 
uw verhuizing. 
Zend er ook een aan de admini
stratie van Brabants Centrum, 
Molenstraat 19. 
U ontvangt dan de krant op het 
nieuwe adres 1 

,,Waar brengt gij ons heen?" Zegt me: 
"Wat gaat gij doen met uw kinderen en 
met ons volk ...... ?" Want als ik u zie 
lopen, als ik u hoor praten, en als ik u 
zie doen; dan huiver ik! Dan ben ik 
bang! Bang voor u ! Bang voor uw kin
deren! Bang voor Gods Oordeel over u 
en over het volk waarvan gij straks de 
Vader en Moeder zult zijn ..... . 

---*---

Ik weet het wel: dit is een "raar" 
kwartierke. 
Ik weet wel: er zullen er zijn die met 
veel misbaar de schouders ophalen: Wat 
leutert die kerel? 
Dat O L. Heer afdaalt van een kruis ... ? 
Dat Hij eenmaal naar buiten treedt van-. 
uit ons stenen Heilig Hart beeld ...... ? 
Nooit van gehoord! 
Je hebt alweer gelijk. 
En als je me vraagt: hoe het dan wèl 
zal gebeuren? Weet ik ook niet. Maar 
één ding weet ik wèl: 
Eenmaal zal ik Hem zien. Eenmaal zal 
Hij hier beneden plotseling vóór me 
staan: Mens, sta stil. Het is genoeg. 
geef rekenschap ..... 1 

---*---

Oudejaarsavond. Uur van Bezinning. 
En niemand kan de klok terug zetten. 
En geen mens kan de wijzers tegenhou
den. Straks vallen de twaalf slagen over 
de aarde, dan valt het doek over een 
bedrijf van je leven. Dan zakt het schenn 
over een stuk dat in dit ondermaanse 
nooit meer heropgevoerd wordt. 
Zet dan je glas even neer. Laat dan alle 
pret en plezier even stil vallen om je 
heen. 
Kniel dan neer om God te danken voor 
wat 1-:{ij gaf. Om Hem te smeken om 
wat je hart begeert en nodig heeft. 
Misschien zal dan de gedachte door je
heenflitsen, dat het Nieuwe Jaar voor u 
wel eens het laatste jaar zou kunnen zijn. 
Misschien hegt ge veel goed te maken, 
bij God en bij de mensen. 
Wanhoop dan niet. Want in de kribbe 
ligt het Kind. Het Kind dat kwam om 
alles nieuw te maken voor hen die op 
Hem hopen. 
Zalig Nieuwjaar! 

P. Venantius Verweerde A.A.



Een halve .eeuw geleden .... 
Wat was, bleef en verdween 

1 Januari 19501 Een halve eeuw is voorbij, is voorgoed afgesloten van het 
tegenwoordige en de toekomst. 
1900 - 1950, een merkwaardige periode, waaraan - dat staat buiten kijf -
zeer velen nog een memorandmn vast zullen willen knopen. 
Ook wij willen de nieuwe periode niet ingaan, alvorens een beeld te heb
ben opgehangen van "die-ë goeie ouwe tijd van rond 1900", toen alles
toch nog zo "heel anders" was als tegenwoordig. 
Wij hebben daarvoor nog eens de vergeelde leggers van de stoffige zol
ders gehaald, oude foto-albums doorgebladerd, mensen van die tijd op 
hun praatstoel gezet en tenslotte ook het netvlies van onze eigen herin
nering afgetast om aan de ouderen wat geschikte stof te geven voor 'n 
gezellige nakaarterij en de jongeren, zij het op onvolkomen wijze, een 
idee te geven van Boxtel, zoals zich dat rondom het begin van de twin
tigste eeuw liet aanzien. 

De klederdracht, die meer en meer 
historisch wordt. 

Boxtel moet in de Middeleeuwen een 
plaats van betekenis geweest zijn. Het 
zou om zijn textielindustrie, een weidse 
titel voor die tijd, toen vermaardheid ge
noten hebben wegens zijn helderst ge-
bleekt linnen. 

trof, is er bijna alles 
van gezegd. 
Boxtel had toen ook 
nog maar één parochie, 
ie St. Petrusparochie. 
(Inmiddels is de vierde 
parochie al in wording!) 
De bestrating was even
redig aan de primitivi
teit van de tijd. Alleen 
in ,,'t Dûrp" waren ver
harde wegen, die er 
trouwens al heel, héél 
lang waren, want de 
naam "Boxtelse Kei
stampers" wil men ook 
wel eens toeschrijven 
aan het feit dat Boxtel 
een der ee�ste dorpen 
uit de omtrek was, waar 
men verharde wegen 
had. 

levue, in het weiland tegenover F. van 
Boxtel in de Nieuwstraat en achter de 
tuin van de Witte Zusters. 
Naar aanleiding van deze Dommeltjes 
hoorden we een van Boxtel's vroegere 
vroede vaderen zeer ad rem zeggen: 
,,Die dingen zijn in het belang van Box
tel gegraven en ze zijn in het belang 
van Boxtel weer gedempt." 

De mens en z'n leefwijze. 
Het is moeilijk de mentaliteit te schet
sen van de mensen, die rond 1900 Box
tel bevolkten. Bij een terugblik op het 
verleden is eenieder immers maar al te 
gauw geneigd enkel het goede te zien 
en de keerzijde van de medaille bedekt 

Wij durven dit niet als historisch vast
staand te verkondigen, omdat het slechts 
is afgeleid van een vijftig jaar geleden 
opgevangen gesprek, waarin werd ge
zegd, dat Vught in het jaar 1000 door 
de bisschop van Luik werd begiftigd met 
een wisselhuis, mede ten gerieve voor de 
handel in linnen op Boxtel. 

Jaloers als de andere 
plaatsjes natuurlijk wa
ren, zouden deze toen 
de welbekende bijnaam 
van Keistampers gege
ven hebben. Wat er 
ook van zij, buiten het 
dorpscentrum waren de 
wegen . nog bar slecht 
en vooral in de gehuch
ten moet het een 
woestenij geleken heb
ben. Doch als men be
denkt, dat daar, in die 
beboste gebieden, toen 
nog woninkjes stonden 
van .,leem met vis
verstek", dus huisjes 
van enkel riet, dan zal 
men ons willen geloven, 

Van het Binnendommeltje in de Rechterstraat (ter 
hoogte van de Rozemarijnstraat) maakte de schild�r 
]. Kruysen bovenstaande pentekening. 

Getuigt onze St. Petruskerk op de eer
ste plaats voor de betekenis van Boxtel 
eeuwen terug, ook hier en daar nog be
staande constructieve "huizingen" doen 
wel een zekere welvaart vermoeden. 
Liggende aan de heirbaan schijnt Boxtel 
de eeuwen door wel enige commerciële 
betekenis behouden te hebben. 
Zien we naar het aantal der bedrijven, 
zoals die nog bestonden aan het begin 
dezer eeuw, dan mag een voor die tijd 
nog behoorlijke bedrijvigheid worden 
geconstateerd, doch eveneens moet vast
gesteld worden, dat in de loop der laat-

als we verzekeren, dat de 
groter waren dan nu. 

klachten niet te houden. Dit mag een goede eigen
schap genoemd worden, doch daarmee 
is dan nog geen verantwoorde typering 
gegeven van de geestesgesteldheid van
de mensen uit die tijd. Eén opmerking 
moet ons echter toch nog van het hart, 
alvorens wij op een ander chapiter over
springen: Het leven van die jaren werd 
gekenmerkt door een allesoverheersende 
gemoedelijkheid, die momenteel geheel 
uit de levenssfeer verbannen lijkt. Het 
leven van toen was veel persoonlijker, 
evenwichtiger, rustiger en eenvoudiger 
dan het leven, dat wij in onze gecom
pli_<;eerde, dynamische tijd te leiden 
knigen. 

De straatverlichting was toen nog zeer 
gebrekkig, Op de voornaamste punten 
stonden gaslantaarns, die door de lan
taarnopsteker telkens weer aangestoken 
en gedoofd moesten worden. In de rich
ting "Brukelen" stonden echter ook nog 
petroleumlantaarns ..... 
Voorts zat Boxtel toen jaarlijks opge
scheept met een grote overstroming, 
waarvan een foto in dit blad getuigt; 
de meesten zullen zich dit nog wel voor 
de geest kunnen halen, want aan die 
overstromingen is eerst een vijftiental 
jaren geleden een einde gekomen. 
Met het graven van een afwateringska
naal werd dat euvel - zoals men weet -

,,De omstandigheden maken de mens", 
zo luidt de zegswijze. En inderdaad het 
uiterlijke leven drukt zijn stempel op 
het innerlijke. Zo was het toen en zo 
is het nu. De mens maakte toen zijn 
langste reizen per "pedes apostolorum." 
Nu maakt hij gebruik van fiets. auto, 
trein of vliegmachine. In de wijze van 
reizen ligt een enorm verschil, maar . . .  
ook de reizigers kunnen niet naast el
kaar geplaatst worden. Zo is de mens. 
Hij past zich aan, langzaam ... maar ze
ker. Een verdere uitweiding over deze 
stelling, lijkt ons beter op zijn plaats 
aan de bittertafel, want de discussies, 
die er dç,or uitgelokt zouden worden, 
konden wel eens wat véél tijd in beslag 
nemen. 

Arbeid en bestaansmogelijkheden. 
Als we zo te hooi en te gras wat her
inneringen aan die tijd opduikelen om 
er een beschouwing over te geven, mo
gen we zeker niet vergeten iets .over 
het arbeidsleven en de bestaansmoge
lijkheden te zeggen. 

Landel/jk Boxtel: Bij de oude Brukelse brug. 

Laten we daarom eerst eens zien wat 
Boxtel o_p dat gebied zoal bood: 
Onze plaats had toen - natuurlijk meer 
nog dan nu - een sterk agrarische in
slag, wat niet wegneemt. dat er ook al 
een bloeiend bedrijfsleven was met voor
al veel weverijen, die een voorname 
bron van inkomsten vormden 

ste vijftig jaren de ondernemingsgeest 
niet vaardig genoeg is geweest om zich 
aan het ontwikkelingstempo aan te 
passen. 
Op enkele uitzonderingen na, schijnt 
een te conservatieve mentaliteit hier 
parten te hebben gespeeld. 
Juist in deze laatste 50 jaar, in welke de 
bevolking zo sterk is aangegroeid, had 
het bedrijfsleven versterkt moeten 
worden. 
De huidige generatie staat nu voor het 
vraagstuk van werkgelegenheid voor 
een verdubbelde arbeidsbevolking en de 
huisvesting ervan onder de moeilijkste 
na-oorlogse omstandigheden. 
Wat dit zeggen wil kan het best beoor
deeld worden als men de bevolkings toe
name stelt naast het verval van het be
drijfsleven. 
Het aanzien van Boxtel is in de jaren 
tussen de twee wereldoorlogen wel aan
gepast aan de nieuwe nom1en, en ware 
de alles vernietigende oorlog er niet tus
sen gekomen, wellicht was dan nog veel 
wat onaanzienlijk is in ons straatbeeld 
door nieuw vervangen. 

Boxtel vóór 50 jaar. 
De plaats telde toen nog maar 6743 in
woners, die hoofdzakelijk in en rond het 
z.g. ,,dorp" woonden. Hoofdzakelijk,
want ook in de verschillende gehuchten,
die Boxtel telde en nog telt, huisden
vele mensen. ,,Brukelen", zoals men dat 
nu kent, was toen nog niet in opkomst. 
Met een paar uithoeken, waar men welis-

• waar nog enkele zéér oude huisjes aan-

afdoende verholpen. 
Bij hoge waterstand kon men in die ja
ren steevast hele gebieden onder water 
zien staan. 's Winters was Boxtel toen 
dus nog een waar "el dorado" voor 
schaatsenrijders, die van de Bosscheweg, 
via Jachtrust, de Nieuwstraat konden be
reiken, vanwaar men dan weer regel
recht naar Onrooy kon schaatsen. 
En bij strenge vorst, als men zich ook 
op de Dommel kon wagen, kon men van 
daar uit starten voor de reis per schaats 
naar St. Oedenrode e.a. plaatsen in die 
buurt. 
Velen zullen zich wellicht ook nog kun
nen herinneren, dat de kinderen zich 
spelenderwijs op vlotjes naar school be
gaven en ook misschien, dat er 's avonds 
en 's nachts om beurten op de dijken 
gewaakt moest worden en de mensen op 
de allerlaagst gelegen plaatsen kleine 
dijkjes rond hun huizen hadden gelegd 
om het water te keren. 
Een typisch detail van het schilderach
tige Boxtel van die tijd werd gevormd 
door de z.g. ,,Binnendommeltjes", die 
veelal op grote wielen uitliepen. (Elders 
in dit blad vindt men van zo'n Dommel
tje nog 'n tekening van J. Kruisên, waar
in wel de sfeer maar niet de geur is ge
legd, die deze Dommeltjes soms ver
spreiden.) 
Behalve het stroompje, dat zich in de 
Rechterstraat een weg zocht tussen en 
onder de huizen, waren er nog tal van 
zulke watertjes meer" 
De resten ervan kan men nu nog zien, 
bijv. op de Bosscheweg naast café Bel-

De grootste fabrieken waren d� damast-, 
linnen- en pellenfabriek van J. v. Oerle 
& Zn. met 31 arbeiders, de linnenfabriek 
van A. N. v. Oerle met 68 arbeiders, 
welke fabrieken een stoommachine in ge
bruik hadden van 30 P.K., de nu ver
dwenen aan de Rechterstraat gelegen 
hebbende stoomlinnenfabriek van M. J. 
van der Heyden met 67 arbeiders, de 
stoomlinnenfabriek van W. van der 
Eerden met 51 arbeiders, die van W. de 
Leeuw met 20 arbeiders, de katoen
drukkerij en linnenweverij van H. Prin
cen met 6 arbeiders, de Koninklijke da
mast- en linnenfabriek i>. C. van de Ven, 
die steeds uitsluitend handweverij is ge
bleven, maar waarvan het aantal arbei
ders niet wordt opgegeven, voorts o.a. 
de nog bestaande linnenfabriek van Hoo
gerwou-Ribbe en de linnenweverijen van 
Henri Crols, Gez. Maas, Chr. J. Groos, 
Gebr. van Haeren, Paddenburg, Henri 
Bosch en Gebr. van Dongen, alsmede 
nog enige andere zelfstandige thuiswe
vers. In totaal waren in 1900 ruim 300 
arbeiders in de textielnijverheid te Box
tel werkzaam en wel 162 mannen. 66 
vrouwen, 34 jongens en ongeveer 40 
meisjes. Onder deze telling zijn niet be
grepen vrouwen en kinderen, die de z.g. 
thuiswevers in hun woning bij het weven 
hielpen. 
Voorts bezat Boxtel een groot aantal 
looierijen, die de huiden nog in kuipen 

looiden. Namen als v. Heyst 
(Burgakker), Pius v. d. 
Eerden (Eindhovenseweg), 
Gust van Oers (Station
straat), H. v. Elten (Os
schepad), Jantje van Esch 
(Molenstraat), De Visser 
(Bosscheweg), v. Lieshout 
(Kerkstraatje), Willaert, 
Verhagen, Kees v. d. Boer, 
Jantje Buddemeyer en Strij
bosch zullen ongetwijfeld 1 

zeer vele sluimerende her
inneringen wakker kunnen 
roepen. 
Dan had Boxtel nog tal 
van houthandelaars en -be
werkers. die hun werven 
over geheel Boxtel ver
spreid hadden liggen. Be
drijven als Wout van de 
Ven, de Clerkxen, L. Spie
rings, J. Velzen, v. d. Eer· 
den, P. Verhagen, Willard 
en P. van Exel dreven o.m. 
een levendige bielshandel 
die later (waarschijnlijk 
door buitenlandse handels-
invloeden) sterk verflauwd 
en tenslotte geheel is opge-
houden. De firma's Hoogerwou en v. d. 
Eerden hadden in Boxtel de z.g. ,,hout
bereidingsbedrijven" op hun naam staan. 
Aan de watermolen was toen ook nog 
een houtza;gerij verbonden, e,igelndom 
van F. C. Clerkx. 
Er waren in onze plaats drie bierbrou
werijen, waarvan de voornaamste was 
die van Hubert van Leeuwen, op Hal, 
waar de befaamde Halse bieren werden 
gebrouwen en men met 7 knechts 
werkte. 
Er waren 3 graanmolens, 1 oliemolen, 2 
hout- en 2 schorsmolens en drukkerij 
(v. Eupen). De papiermolen met stoom
ketels in Kleinderliempde was in 1900 
al niet méér in werking. 
Niet vergeten mogen worden de electri
sche centrale, die met 4 arbeiders als
mede met 2 stoommachines, elk van 65 
P.K., werkte en de gasfabriek van de 
heer v. d. Eerden, welke openbare nuts
bedrijven beide in particulier_e handen 
waren. 
Vermeld moeten nog worden de sigaren
fabriekjes en tabakkerverijen van v. d. 
Meerendonk, De Visser en Van Susante, 
die toen de grondslag legden voor een 
bloeiende industrie. 
Hierin waren destijds 36 arbeiders werk
zaam. 
Voor de sigarenfabriek van H. Jos van 
Susante & Co, welke in 1899 werd op
gericht werden in 1901 29 arbeiders 
vermeld n.l. 18 volwassenen en 11 jon
gens. 
Als zelfstandige ambachten waren voorts 
te Boxtel gevestigd 2 kuipers, 4 koper
slagers, 14 schoenmakers. 8 smeden, 3 

De Reus van Jachtrust. 

den ook de Nederlandse Spoorwegen 
een grote werkgelegenheid. 
(Als we over het "spoor" gaan spreken, 
denken we onmiddellijk aan de bliksem- • 
trein Berlijn-Vlissingen, aan wiens rei
zigers de Boxtelse middenstanders hun
waren volop kwijt konden. Dan kwamen 
er op bepaalde tijden ook nog de z.g. 
"luizentreinen" langs met landverhuizers 
uit Polen en Rusland. De stationsrestau
ratie, gedreven door de heer Zaat, was 
in die dagen al een buitengewoon flo
rerend bedrijf). 
Het is algemeen bekend, dat de arbeids
voorwaarden voor de mensen uit die tijd 
nog niet buitengewoon gunstig waren. 
Het is echter ook bekend, dat de be
hoeften ontzaglijk ver beneden het peil 
van heden stonden en zo knoopte men 
ook toen de eindjes aan elkaar. 
Om de geldswaarde van die tijd bij be
nadering te bepalen geven wij hier de 
prijzen van enkele onontbeerlijke ar
tikelen: 
Voor een pond groene zeep betaalde 
men 8½ et. Aan een pond soda verspeel
de men 2 et. De kosten van een pak 
zeeppoeder bedroegen 3 et. 1 pak luci
fers kreeg men voor 3½ et. mee. De 
blanke rijst telde 5 et. per pond. 1 pond 
Hollandse bakbloem kostte 7 et. 1 pond 
vermicelli 12 et. en 1 pond zout 3 et. 
Voor een pond suiker vroeg men 21½ 
et., doch deze werd toen heel gewoon
tjes per ons gehaald. Voor 1 ons thee 
( en wat voor thee!) betaalde men toen 
16 et. Voor 1 pond prima Goudse kaas 
moest men 35 et. neertellen. (Moest je 
nu eens mee komen!) 1 liter groene 

De overstroming op de Eindhovense steenweg. Uit de belangstelling is af te .leiden
in welk jaar deze plaats vond. 

wagenmakers, 2 zadelmakers, • 7 kleer
makers, 9 slagers en 10 spekslagers, 5 
metselbedrijven (met 44 arbeiders), 7 
timmerwinkels (met 25 werklieden), 21 
broodbakkers, 7 huisschilders, 15 klom
penmakers (met 28 arbeiders) en 1 bijen
wasbleker. 
Verder kunnen we nog, wijzen op Pein
ture Bogaerts. welke 3 kunstschilders in 
dienst had, terwijl te Boxtel 1 fotograaf 
was gevestigd. Toen de firma Van Su
sante even na 1900 uit ging breiden ves
tigde zich in het pand achter Steinmann 
nog een zekere heer Allard, die in Box
tel een van Nederlands eerste lampen
fabrieken vestigde. 
Daar onze plaats toen reeds een zeer 
belangrijk spoorwegmiddelpunt was, bo-

erwten, tenslotte, kostte 14 centen. Hier
bij dient wel in aanmerking genomen 
te worden, dat artikelen als bloem, zeep 
en zout tegen die prijzen per 5 pond
gekocht moesten worden. 
De prijs van de koffie bedroeg toender
tijd nog 25 et. per pond. De tegenwoor
dige· prijs jaagt echter elke huisvrouw 
de stuipen op het lijf.. .... 
De prijs van een herencostuum (confec
tie) varieerde van f 10,- tot f 20,-. 
Een bolhoed f 1 ,25 à f 1,50. Een pet 
f 0,30 of f 0,35. Een zijden pet f 1,10. 
Sajetten kousen f 0,50 per paar. Wollen 
kousen f 1, 10 per paar. 
Als oude mensen U bovendien nog ver
tellen, dat er rond 1900 zeer sober (om 

De oude watermolen, gekiekt op een winterse dag. 



Gezicht op de Markt met de oude waterpomp. 

Uit model en opmaak was af te leiden 
van welk dorp de draagster afkomstig was. 

het woord armoedig niet te gebruiken) 
geleefd werd, zal men kunnen begrijpen 
hoe "hoog" de inkomsten toen waren. 
Men paste zich echter aan en zo is men 
-ook door die tijd heen geworsteld. 

Ontspanning .... 
U zult na voorgaande beschouwing ge
lezen te hebben wel geen ontspannings
gelegenheden meer verwachten, zoals 
deze nu tot beschikking van de mensen 
·staan. Neen, véél ontspanning kende 
men niet. De arbeidstijd was van te
lange duur en men bleef daarom
's avonds maar liever bij het open vuur 
(geen kachels practisch), legde een kaar
tje met de buren of probeerde er nog 
wat bij te verdienen, met klompen ma
ken, stoelen matten en meer van derge
lijke karweitjes, die bij werkloosheid
uitstekend van pas kwamen. De bouw
vakarbeiders bijvoorbeeld kenden meest
al nog een tweede ambacht, waarmee 
zij gedurende de winter, als het werk 
stil lag, hun kost trachtten te verdienen. 
Want geld zonder te werken ......... dat 

Dansen werd er toen ook al evenveel 
gedaan als nu. Alleen kon men de ge
legenheden in die tijd enkel maar in de 
café's vinden. 
Jan Blom· was toen in Boxtel de gevierde 
,,dansmeester". Op de oude melodieën, 
die hij aan zijn harmonica ontlokte, 
danste men de verrukkelijkste mazurka's, 
polka's en walsen. Maar ook toen zorg
de de danspartijtjes natuurlijk al voor de 
nodige uitwassen, waarover nog verschil
lende verhalen onder de oudere mensen 
schijnen te leven. 
Het z.g. ,,schrapke steken" en het 
"steentje ketsen" was toen nog volop 
in zwang en 's Zondags zag men er 
hele buurten verpozing mee zoeken. 

Van alles wat .... 
Het is onmogelijk alle typische bijzon
derheden categorisch te behandelen. 
Men komt de tekende eigenaardigheden 
van die tijd slechts met flarden en brok
stukken te weten en zij laten zich ook 
niet als een onderwerp, dat los staat 
van al het andere, behandelen. 
Zo maakten wij U straks attent op de 
straatverlichting, zoals men die rond 
1900 kende: Gaslampen en petroleum
lantaarns, die elke avond opgestoken 
en gedoofd moesten worden door een 
employé van het gasfabriek, dat nog voor 
de aanvang van deze eeuw door v. d. 
Eerden van Van Schetter uit Leiden was 
overgenomen. 
De lantaarnopsteker, v. d. Meyden, die 
men trouw elke avond met zijn laddertje 
de lantaarnpalen in zag klimmen (zijn 
oudste zoon Willem wipte er zo maar 
in), fungeerde echter tegelijkertijd als 
klepperman. Daarvandaan de thans nog 
gangbare bijnaam "De Klep". 
Bij weer en ontij liep de klepperman 

Dinsdags en Vrijdags werden de week
markten gehouden, terwijl er evenals 
tegenwoordig 2 jaarmarkten werden ge
houden, de Moppenmarkt in het voor
jaar en de Koolmarkt in het najaar, toen 
echter beide op Maandag. 
Tenslotte moeten we nog het Zondags
schooltje in het St. Vincentiuszaaltje op 
de Koppel vermelden, want vele kinderen 
haalden daar op de Zondagmiddag hun 
godsdienstige en andere lessen. 
Dit waren dan enkele herinneringen aan 
Boxtel. 
Met de illustraties en een tweede over
zicht kunnen ze Uw memorie wellicht 
een stootje geven in de richting van een 
vergelijk tussen 1900 en 1950. Het jaar 
1900 met zijn "eigenaardigheden", maar 
vooral met zijn mensen, aan wie wij on
danks alles zo veel te danken hebben. 
Het jaar 1950 met zijn "alledaagsheden", 
maar óók vooral...... met zijn mensen, 
aan wie men in 2000 eveneens veel te 
danken moet hebben, ook al zal men 
dan - zoals wij nu om 1900 - wel 
eens glimlachen om dat achterlijke Box
tel en zijn achterlijke bevolking van 
1950. 

Hoe druk het toen al was op de Boxtelse weekmarkten. 

Feiten en cijfers over Boxtel, 
de eeuwswisseling. 

rond 

Statistieken en gedetailleerde verslagen 
bieden over het algemeen een weinig 
aantrekkelijke leesstof; wanneer zulke 
gegevens echter betreffen een tijd, die 
men zelf in zijn jeugdjaren nog heeft 
meegemaakt, of waarover men ouders 
of grootouders heeft horen spreken, dan 
worden de dorre cijfers, zakelijke lijsten 
en opgesomde namen als het ware met 

en J. J. van der Eerden Pzn. tot lid van 
de gemeenteraad gekozen de heren Chr. 
J. Groos en P. van Dijk.
Gemeentesecretaris was de heer J. B.
van Uden; deze overleed 2 September 
1900 en· werd opgevolgd door de heer 
Th. van der Meiiden, die toen gemeen
te-ontvanger was. De vacature van ge
meente-ontvanger werd aangevuld door

De oudste foto van de Stationstraat, genomen bij smederij v. d. Brand. 

de benoeming van de heer A. M. van 
Son. 
Met ingang van 1 Januari 1900 was be
noemd tot ambtenaar op de Boxtelse 
gemeente-secretarie de heer H. J. Boer
donk, die tevoren daar al diensten ver
richt had als volontair; in 1900 was 
voorts ambtenaar ter secretarie de heer 
Bernard Vekemans, terwijl Alexander 
van Uden er als volontair werkzaam was. 
Het politiekorps bestond uit 3 man: de 
veldwachters H. J. van Hooijdonk en H. 
M. H. Heeskens, en de nachtwacht -
of klapwaker, zoals hij in die tijd wel
werd genoemd, H. van der Meijden.
Voegt men hierbij nog de gemeente
bode, tevens Markt- en waagmeester, J. 
Moors en de beide gemeente-arbeiders
R. van de Langenberg en C. van den 
Boogaard, dan heeft men het gehele ge
meente-personeel. Over de onderwijzers
aan de openbare scholen spreken we nog
nader. 

De namen der onderwijzers van de open
bare scholen zullen voor velen nog een 
vertrouwde klank hebben. Wij noemen 
hier: 
G. A. van Haeren, hoofd der school 
Burgakker; J. J. Fielstra, hoofd der 
school in Breukelen; H. Th. Gudde, 
hoofd der school in de Nieuwstraat; A. 
B. van Gooi (Breukelen). H. M. van 
Griensven (Burgakker) F. Gudde, Nieuw
straat); J. 1-1. H. Heezemans (Breukelen)
E. L. J. van der Abeelen (Burgakker); 
J. 1-1. Vorstenbosch (Burgakker); M. J.
van der Vorst (Nieuwstraat); J. Bos
houwers, hoofd der school, Gemonde;
H. M. van den Biggelaar (Gemonde). 
Wat de kosten van het onderwijs be
treft: het bijzonder onderwijs baarde het 
gemeentebestuur al heel weinig zorg.
Volstaan werd met aan de meisjesschool
op Duinendaal jaarlijks een bedrag van
f 50,- uit te keren als bijdrage in de
kosten van de toegekende prijzen voor
gedrag en vlijt.
De exploitatie-uitgaven voor het open
baar onderwijs bedroegen, ongerekend de
onderwijzerssalarissen. ongeveer f 4,50
per leerling per jaar.
Wat de salarissen van het overheidsper
soneel en van -de onderwijzers betreft:
het hoogste ambtelijk salaris in de ge
meente bedroeg f 100,- per maand, vol
waardige_ ambtenaren en onderwijzers 
waren over het algemeen bezoldigd met
± f 500,- per jaar; de gemeente-arbei
ders hadden een loon van f 1,- per
werkáag, welk loon ook doorgaans in het
particuliere bedrijf werd betaald. 
Een bericht over de lonen is eigenlijk
onvolledig zonder een inzicht in de
toen geldende prijzen (zie hiervoor on
der "Wat was, bleef en verdween).
Vanaf 1900 wordt in Boxtel geleidelijk
begonnen met de straten te vernieuwen,
dat jaar werd begonnen met vernieuwing
van de keibestrating van de Zwaanse 
brug naar de Markt. Voor de nieuwe
bestratingen werd een obligatielening 
aangegaan van f 17.400,-. 
De Baroniestraat, toen nog geheel naam
loos, wordt beschreven als een weg, lo
pende van de Molenstraat langs de in 
aanbouw zijnde nieuwe kerk te Breuke
len naar de bestaande keiweg aldaar 

(bedoeld is hier de Breukelse straat), 
over de percelen van de heer J. H. van 
Hoogerwou en Mevrouw de Wed. S. H. 
Clercx en aan dezen in eigendom be
horende. 
De zogenaamde Oirschotse Grintweg was 
in deplorabele toestand geraakt. Deze 
weg werd in de jaren 1849-1850 als 
grintweg aangelegd. De kosten bedroe
gen de voor die tijd niet geringe som 
van f 34.200,-. De weg was echter niet 
onderhouden en velen zullen zich nog 

achtte men toen nog onbereikbaar. 
Maar wie meent, dat men toen niet op
zijn tijd een "verzetje" nam, vergist zich 
toch deerlijk, want Boxtel was toen al 
betrekkelijk bekend als een "uitgaan
dersplaats". Telt onze plaats nu vele 
-café's, in die tijd waren er ongetwijfeld
nog méér. Men kende toen ook nog
verschillende van de z.g. ,,stille kroe
gen", waar het over het algemeen toch
niet zo stil toeging als de naam wel zou
doen vermoeden. Behalve het genot van
een goede en goedkope borrel en
een stevig "tappertje" bier (5 et.) kon
men dan ook nog plezier beleven aan
een partijtje beugelen of biljarten, ter
wijl de handboogsport eveneens een zeer
geliefde bezigheid was. (Een borrel
kostte destijds ten hoogste 5 cent, een
z.g. voermansborreltje - zonder voet -
maar 3 cent. Een sigaar van 2½ cent
was luxe, van 6 à 8 voor 10 cent waren
<ie meest gekochte, terwijl men voor 80 
cent ook een partij uitschot of miskleur
kon kopen, bestaande uit 100 sigaren. 
Kenners wisten die nog zo te sorteren, 
-dat zij daaruit een hoeveelheid werkelijk 
goede sigaren op zij konden leggen om 
die op Zon- en feestdagen op te roken). 
Als curiositeit mag vermeld worden, dat 
Boxtel toen ook al een fietsclub "Ton 
Avido" rijk was, waarvan enkel de be
zitters van fietsen met luchtbanden lid 
waren. Met de hoornblazer voorop ging
"Ton Avido" 's Zondags dan, trots als

Zo keek m,n vanaf het station in de Stationstraat. 
Wat de financiële toestand der gemeen
te betreft: de gemeentebegroting voor
het jaar 1900 sloot in ontvangst en uit
gaaf met een bedrag van f 50.795,035. 
In dit bedrag waren de zogenaamde ka
pitaalsinkomsten en kapitaalsuitgaven be
grepen. De gemeenterekening over 1900 
werd vastgesteld in ontvangst op 
f 41.354,95 en in uitgaaf op f 37.565.85°. 
Blijkens de door de Boxtelse gemeente
raad op 23 December j.l. vastgestelde 
begroting voor 1950 worden de inkom
sten en uitgaven alleen al op de gewone 
dienst thans geraamd op f 1.100.000,-,
terwijl op de kapitaaldienst een nog ho
ger bedrag moet worden geraamd. 

-een pauw, fietsen ...... meer niet. 

Boxtel af om zijn klepper te laten rate
len en de mensen op de hoogte te stel
len van de tijd: ,,De klok heeft ellef ! ... 
De klok heeft twalef! ...... " enz. Dit 
werd dan tot het nieuwe uur telkens 
herhaald. 
Een verklaring voor 'n slechte gewoonte, 
die de gelovigen in de St. Petruskerk 
nog elke Zondag demonstreren, nl. het 
versjo,uwen van de stoeltjes, hebben we 
misschien gevonden in het gebruik, dat 
toen gold: Leen van Uden en Jan v. d. 
Broek verkochten aan de ingang van de 
kerk de stoeltjes à 1 et. en deze werden 
door de gelovigen dan met veel geharre
war naar hunne plavuis getransporteerd. 
De storende vrijheid van thans is daar
mee wellicht te verklaren ...... Nà de H. 
Mis werden 's Zondags op het raadhuis 
de "gebooien" afgelezen, d.w.z.: een 
.imbtenaar van de secretarie las de of
ficiële, gemeentelijke mededelingen van 
het bordes af voor. Er was op dat uur 
dan altijd een gezellige drukte op de 
Markt, die echter door het vertrek van 
vele belangstellenden naar de omliggen
de café's weer geleidelijk afnam. 

Bij de oude Zwaanse Brug. 

de beelden der herinnering bekleed, dan 
heeft men weer het kader geconstrueerd, 
waarbinnen het dorpsleven zich vijftig 
jaren geleden heeft afgespeeld. 
Veel van wat in een bepaalde tijd is ge
schied is echter niet in de officiële be
scheid�n vastgelegd en is daarin ook 
niet vast te leggen, nochtans zijn zulke 
gebeurtenissen en toestanden dikwijls 
van de grootste betekenis geweest voor 
de ontwikkeling der gemeente. Derge
lijke factoren zijn veelal alleen te achter
halen uit mondelinge inlichtingen, par
ticuliere correspondentie, foto's, kran
tenberichten enz. 
In deze bijdrage gaat het echter speciaal 
over vaststaande cijfers en feitelijkhe
den, zoals die in de officiële stukken 
zijn opgenomen. 
De bevolking van Boxtel bedroeg op 
1 Januari 1900, blijkens de op 31 De
cember 1899 gehouden volkstelling, 
6743 zielen. 
Wanneer men bedenkt dat Boxtel thans 
ruim 14000 inwoners telt(± 14100), dan 
is in vijftig jaar het inwonertal meer 
dan verdubbeld. 
Burgemeester was A. L. W. Baron van 
Hugenpoth tot Aerdt, naar wie enige 
tijd geleden een straat werd genoemd. 
Wethouders waren: de heer L. A. Spie
rings, die nog altijd als "Bertje Spierings" 
velen levendig voor ogen staat en de 
heer Hubert G. van Leeuwen. De tegen
woordige van Leeuwenstraat draagt de 
naam van deze wethouder, welke straat
naam echter niet zozeer samenhangt met 
diens wethoudersschap, doch wel met de 
omstandigheid dat de heer van Leeuwen, 
evenals de heer van Osch daar ter plaat
se veel grond had liggen. De latere van 
Osch en van Leeuwenstraten waren aan
vankelijk dan ook particuliere wegen. 
De gemeenteraad bestond uit 13 leden; 
behalve de evengenoemde wethouders 
hadden in de raad zitting de heren J. 1-1. 
van Hoogerwou, G. Paijmans, C. J.
Merks, H. F. van der Eerden, J. J. van 
der Eerden Pzn, F. A. Maas, J. F. van 
Oerle, E. van de Sande, L. H. van Lies
hout, J. C. van der Heijden en A. van 
de Ven. 
In de loop van het jaar 1900 werden in 
de ontstane vacatures E. van de Sande 

De scholen voor de jongens waren alle 
openbare scholen, er was één meisjes
school. n.l. bij de eerwaarde zusters op
Duinendaal. Deze bijzondere school tel
de 350 leerlingen, de openbare scholen
aan de Burgakker, de Nieuwstraat en in
Breukelen (de tegenwoordige St. Aloy
siusschool hadden onderscheidenlijk, 160,
99 en 108 l.i.). De gemeenschappelijke 
openbare school te Gemonde telde 77 
lee"rlingen.
Aan alle Boxtelse scholen werd ook on
derwijs in de Franse taal gegeven, nl. in 
de school op de Burgakker aan 17, in
Breukelen aan 6, in de Nieuwstraat aan
13 en in de zustersschool op Duinendaal 
aan 15 leerlingen. 

Naar leeftijd droegen de vrouwen de 
muts met of zonder poffer, In rouwtijd 
werd deze eveneens weggelaten. 

De Breukelsestraat, toen deze nog niet verhard was, gezien vanuit de Stationstraat. 



Iedereen Ruimt op, maar. • • • • • • let op: 
MAANDAG 2 JANUARI om 9 UUR, begint de algehele 

BALANS OPRUIMING 
met ongekende aanbiedingen 

bij A. P. v. d. Boomen-Resink 
Ziet onze speciale étalages 

Coop, Stoomzuivelfabriek 
,,DE HOOP" 

Voor het laatst in dit seizoen nog gelegenheid tot 
MAANDAG a.s. begint onze grote

het ,ertlnnen der melkbussen. 
Levert daarom direct in. HALF JAARLIJKSE OPRUIMING 

Uiterlijk 5 Januari 1950. 

R.K.J.B. 
enorme koopjes in al onze afdelingen 

De leden worden hij deze uitgenodigd tot bijwoning der 
Vergadering 

op Donderdag 5 Januari a.s. 
des avonds 7 uur, 

1. J. Witte.o.un WONINGINRICHTING

BOXTEL 
in de zaal van H. v. ROOIJ. 

Grote Openbare verkoping 
van schaarhout, 

waaronder veel boonstaken, 

van de Gemeente LIEMPDE. 

Burgemeester en wethouders van Liempde, zullen op DINS•DAG 3 JANUARI 1950, in het Café van J. C. J. van Vlok.hoven, Dorp A 4, te LIEMPDE, des namiddags om 2 uurbij opbod verkopen: 
60 KOPEN SCHAARHOUT, WAAR ONDER VEELBOONSTAKEN. 

De kopen zijn doorlopend genummerd van 1 t.e.m. 60 engespecificeerd als volgt: 
de kopen 1 t.e.m. 15 liggen op Oijendonk 1 de kopen 16 t.e.m. 26 liggen achter tegen Coossenbunder 1 de kopen 27 t.e.m. 57 liggen op het Vleesbroek; Koop 58 ligt op de wal Hezelaarsbroek, langs de Bunderdijk 1 koop 59 ligt op de wal Hezelaarsbroek, langs de Rooijsen Dijk koop 60 ligt op de Zortdijk, waaronder alle opgesnoeide eikenheesters worden gereserveerd. 
De kopers van buiten de gemeente Liempde moeten hun gekochte hout betalen vóór het hakken. 
De inwoners van de gemeente Liempde moeten hun gekochtehout betalen vóór 1 April 1950. 
Alle kopers moeten hun gekochte hout hakken vóór 1 Maart1950 en ruimen in de bossen vóór 1 Mei 1950. 
Verdere inlichtingen en aanwijzingen worden verstrekt doorde gemeente-opzichter Ant. Hermes, Loeëind D 29, Liempde.

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
G. J. LAURIJSSENS, burgemeester. 
P. H. VAN DE WIEL, wethouder. 

VOOR y O LO p D.E. Zilver • Sterling

Advocaat Victorie - London • Sabu 

Wijnen en S ·H A G ! verder alle eoortenVlrginia•Shag. 

Likeuren Prima ROOK- en PRUIMTABAK zwaar en licht. 

NA AR Steeds Elisabeth Bas Sigaren voorradig. 

JANSSEN Aan klanten en 
Bert van den Braak

MIJLSTRAAT 41 vrienden een Baroniestraat 73 
Zalig Nl■uwjaar. Boxtel • Tel. 450 

Het adres voor VAKKUNDIGE 

SERVICE bij aankoop van een 

PHILIPS RADIO 
IS BIJ VOORKEUR 

Van Boxtel 
Clarissenstraat 3 - Telefoon 479 - BOXTEL 

11 
12 

1 

1QIJA�.� 2 

9 (JOU�e# 
heeft EDAH een 

SPECIALE AANBIEDING 

Bij elke fles Wijn of likeur vanaf 95 cent 
250 gram BOTER-SPRITS 

VOOR 25 CENT

(zolang dec voorraad strekt) 

Laaf goede wijn parelen in Uw 
glas. Laaf het vruchtenwijn van 

EDAH zijn. 
Vruchtenwijn f 0.95-11.45 peri/es. 
Probeer onze Likeur 1 
Crème de CCacao, Schilletje, Voorburg, 
Cherry-brandy mei 14-15¾ alc.h. 1 1. 95 

� NOTEREN OM Tl PROFITIAIN 1 
� EDAH-blrkgroenlen. Hetbeslevandeoogst. 
� Doperwten per L.-blik 10.82, 0.99, 1.25 

� 
1.40, 1.60 

� 
Sperciebonen per L.-blik. . 93 cent 

� 
Snijbonen per L.-blik . . 95 cent 

� 
Soepgroenten per blik . . 23 cent 

� 
Tomatenpuree 5 x geconcentreerd 

� 
per blik 39 cent 

1
Appelmoes per L.-blik . . 72 cent 

1 
Vraag naar de EDAH-kalender. 

1 Voor elk gezin élln kalender GRATIS 

1
bij besteding van minstens ,!én gulden. 

1 
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�:ite�e!:/::a� 'f ANKER 
daar waar kwaliteit op zuivel en levensmiddelensteeds vooraan ■taan. 

Hebt U de zuivel en levensmiddelen ?in 1 9 4 9 al eens g e p r o b e e r d ■ 
. ... zo niet, Huismoeders, begin in 1950 als gebruikervan artikelen met SPAARkroontjes van 't ANKER 1daar vindt U kwaliteit en slaagt U goedkoper. 

Go■ft U de bood■ch■ppen op, d■zelfd■ d■11 worden ze 
11r■tla thuisbezorgd, worden ook ■■n hula opgevr■■gd. 

Slagroom steeds in koelcel voorradig. K offieroom 31 �t. per 1/f L flesje. 
STEEDS DE FIJNSTE VLEESWAREN 

Rookvlees 31 et. p. 100 gram Velvette kaas 30 et. p. 100 gram Steeds verae eieren Tanaf 1S et. 
Voor N ieuwjaar heerlijke dranken o.a. Schilletje,Advocaat, Aniset, Vermouth, Wijnen, Bier, Limonade, Hero,dranken enz. 

C. DE JONG-VAN KEMPENVAN HORNSTRAAT 12 - BOXTEL 

Onze Grote Balans-Opruiming begint 

1 2 JANUARI a.s. 1 uur n.m. l 

F. J. Witteveen's 
Manufacturen en Confectiebedrijf
Rechterstraat 18 BOXTEL 

· •••cheweg 1 7 ) (woorheen a 



SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
St. M. Gestel 12 8 3 1 19 36-16 
O.JC. 12 8 2 2 18 30-17 
S.C.B. 12 6 4 2 16 25-16 
Baardwijk 13 7 2 4 16 31-24 
O.D.C. 12 7 1 4 15 29-14 
Best Vooruit 12 5 2 5 12 21-31 
Udi 11 5 1 5 11 20-19 
Boxtel 12 4 1 7 9 19-29 
Blauw Geel 13 3 3 7 9 24-31 
Haarsteeg 10 2 2 6 6 15-24 
W.S.C. 11 2 2 7 6 18-33 
Uno Animo 10 1 1 8 3 21-35 

K.s.v. o.D.c'.
O.D.C. - Uno Animo 5 - 1

W.E.C. 3 - O.D.C. 4 1 - 1 

O.D.C. sloot het jaar af met een dave
rende overwinning op Uno Animo. Deze 
grote overwinning is echter danig ge
flatteerd. Toen de stand 10 minuten in 
de tweede helft 1-1 was en O.D.C. 
eerst een paar minuten van te voren de 
gelijkmaker had geforceerd, zal er wel 
niemand zijn geweest, die een dergelijke 
overwinning had durven te verwachten. 
Temeer niet omdat de jongens uit Loon 
op Zand geenszins de mindere waren 
geweest. En het strekt hun zeker tot eer, 
de eerste ploeg te zijn geweest waar _ 

aarzelden om kordaat in te grijpen, joeg 
Uden's rechtsbuiten het gevreesde doel
treffende schot al langs de verbijsterde 
Leyten, die met zijn reactie juist even 
te laat kwam. 
Boxtel - dat danig van slag bleek -
had nogal wat tijd nodig om zich een 
beetje te fatsoeneren. Doch toen men 
dan toch eindèlijk wat agressiever ging 
voetballen, maakte Udi een buitenspel
doelpunt, dat door de scheidsrechter ech
ter werd toegekend als no .. 3, de domper 
op het enige sprankeltje enthousiasme 
dat bij de gasten nog in reserve was ge
houden. Toen het einde aangekondigd 
werd, had Böxtel een verdiende neder
laag te pakken. 
Een nederlaag, die echter niet bijster goed 
van pas kwam, en die voor de roodwit
ters dan ook enkel maar een prikkel kan 
zijn om nog wat steviger aan te gaan 
pakken. Succes zal dan niet uitblijven. 
Boxtel 2 won bij de gratie van het min
vermogen der tegenstanders. Niettemin 
is het een royale 5-1 zege geworden, 
die de reserves weer vaster op de hoog
ste zetel drukte. 
Boxtel 4 won in Nijnsel met nog spre
kender cijfers. Met 7-0 werd RKVVN 2 
onder de voet gelopen. 
Voor a.s. Zondag is geen programma 
vastgesteld. 

O.D.C. geen veldmeerderheid op heeft PAROCHIE-AGENDAkunnen verkrijgen. Het is een jonge
enthousiaste ploeg met een geweldig uit
houdingsvermogen. 
Reeds in het begin van de strijd moet 
Bergwerff, als . hij in botsing is geweest 
met de linksback van Uno Animo, het 
terrein verlaten, hetgeen ook de doel
man van U. A. overkomt. Serieuze kan
sen zijn er in deze periode aan beide ' 
zijden nog geen geweest, of het moet 
zijn het schot van Hazenberg, dat langs 
ging. Het spel wordt in een hoog tem
po gespeeld en beide doelverdedigers 
moeten hun kunnen tonen. Bij een aan
val van U. A. over rechts ontstaat er een 
strubbeling voor het O.D.C.-doel die 
men eerst 

,
nog weet te klaren, doch bij 

een volgende voorzet van de rechtsbui
ten van U. A. wordt door de linksbuiten 
feilloos ingekopt. Het antwoord van 
O.D.C. is een hard schot van Dekkers
'tegen de deklat. Er wordt aardig gecom
bineerd, maar vóór de O.D.C.-ers ge
vaarlijk kunnen worden is er steeds een 
U.A.-been, dat de weg verspert. Als 
scheidsrechter Verstrepen rust aankon
digt is de stand nog steeds 1-0 voor 
U. A. Algemeen is de gedachte, dat de 
gasten in de eerste helft wel te veel van
hun krachten zullen hebben verbruikt. 
Doch niets blijkt minder waar, want zij 
beginnen met een offensief, dat de 
O.D.C.-verdediging handel vol werk
geeft. Vrij onverwacht komt voor ODC 
dan de gelijkmaker. Een hoge voorzet 
van Schalks wil de U.A.-doelman on
derscheppen, doch hij misrekent zich en 
invaller van Dijk loopt de bal in het 
doel 1-1. Een plotselinge uitval van
U.A. over links brengt de linksbinnen 
alleen voor het ODC-doel, maar zijn 
hard en onbesuisd schot vliegt naast. Van 
de uittrap komt de bal. bij v. d. Boo
gaard op de rechtervleugel. Een hoog 
schot dat de u:A.-doelman verkeerd be
oordeeld volgt en ondanks alle ver
woedde pogingen van de rechtsback om 
het gevaar te keren, verdwijn: de bal 
in het doel 2-1. Nu zijn de ODC-ers 
de baas en het is Schalks, die eerst 
tegen de U.A.-doelman schiet om dan 
de terugstuitende bal oerhard in het 
doel te jagen. 3:._ 1. Het pleit is nu be
slecht en het enthousiasme van de gas
ten begint te tanen, hetgeen nog erger 
wordt wanneei' Schalks voor het doel op 
ongeoorloofde wijze wordt genomen, wat 
een strafschop tot gevolg heeft, die 
Schalks zelf in een doelpunt omzet 4-1. 
In de laatste phase van de strijd neemt 
Schalks een voorzet van v. d. Boogaard 
ineens op zijn schoen en het enigs'.e wat 
de U.A.-doelman kan doen is de bal uit 
het· net halen. Wat dan tevens de laat
ste handeling is van deze wedstrijd. 
Het vierde elftal keerde uit Schijndel
terug met een gelijk spel tegen WEC 3 
wat een behoorlijk resultaat kan worden 
genoemd. 
A.s. Zondag is alles vrij.
R. K. S. V. ,,BOXTEL".
Boxtel's aanhang zal Zondag na de reis 
naar Uden wel s'.erk de neiging hebben 
gevoeld om de wedstrijd Udi-Boxtel in 
het vergeetboek te plaatsen, want de 
ontmoeting bood van Boxtelse zijde, be� 
halve enkele momenten voor de rust, 
weinig aantrekkelijks, dat het vermelden 
waard was. Udi kan bogen op de af
straffing van enkele kapitale blunders 
in de rood witte· defensie, waarmee men 
dan ook zonder veel moeite de over
winning behaalde. 
De eerste helft gaf nog wel het beste 
spel uit de wedstrijd te zien. Boxtel nam 
in deze periode dan ook de leiding met 
een doelpunt van haar rechtsbinnen die 
meende een berekende voorzet 'van 
rechtsbuiten v. d. Plas niet onbenut voor
bij te mogen laten gaan. Udi, dat de 
Boxtelse verdediging in de eerste minu
ten al beangstigd had met een formida
bel schot, dat met enorll)e kracht tegen 
de paal bonkte, bleek slechts met moeite 
de tegenslag te kunnen verwerken en liet 
zich enkele ogenblikken danig in het 
nauw drijven. Bij een ongevaarlijke uit
val kregen zij van Boxtel's stopper ech
ter een presentje, dat in dank werd aan
vaard 1-1 .. Met deze stand, waaruit nog 
niets viel af te leiden, werd gewisseld. 
Toen kreeg Udi de grote kans de over
winning op haar naam te zetten. Boxtel 
ging plotseling zo angstvallig spelen, dat 
de gastheren een beduidend overwicht 
konden krijgen. Het magische vierkant 
was zoek, de voorhoede speelde te 
week en te onsamenhangend, terwijl tot 
overmaat van ramp ook de achterhoede 
nog ging "schutteren". 
Zo keerde Leyten eens met veel moeite 
een lastig schot, • dat n.b. van de voet 
van zijn linksback kwam. Neen, Udi zou 
een grove fout van ondankbaarheid be
gaan hebben als zij in deze crisisperiode 
niet de leiding zou hebben genomen. 
Maar toen de roodbaadjes weer eens 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
In de nacht van 31 December op 1 Ja
nuari zal in onze parochiekerk tot ope
ning van het Heilig Jaar een gezamen
lijke bidstonde worden gehouden, waar
na om 12 uur een Plechtige Nachtmis 
zal worden opgedragen. Deze plechtig
heid vangt aan om precies 11 uur en 
alleen degenen, die twee uur onafge
broken in de kerk zijn, mogen onder of 
na de H. Mis de H. Communie ontvan
gen. Z. H. de Paus vraagt dit offer van 
ons, en van alle Katholieken van de ge
hele wereld, om van God te verkrijgen 
het welslagen van het Heilig Jaar, waar
door de mensen hun terugkeer tot God 
zullen vinden. 

Zondag 1 Januari. 
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 wordt op
gedragen voor Antonius v. d. Wetering 
en Jacoba Janssen; de H. Mis van 9 
uur voor Maria v. cl. Boogaard-Euler en 
de Hoogmis voor Wilhelmus v. d. Brand. 
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. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. Bloed
doek ter verering worden uitgesteld. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje, waarna gelegenheid tot biech
ten tot 8 uur v.w. de Eerste Vrijdag. 
Vrijdag, feestdag van Driekoningen, te
vens eerste Vrijdag van de maand. 
Het is het verlangen van de Kerk, deze 
feestdag zoveel mogelijk als Zondag te 
vieren, hoewel de verplichting tot Mis
horen en de onthouding van slafelijke 
werken op deze dag niet bestaat. 
De HH. Missen zijn op deze dag om 
half 7, om half 8

1 
om half 9 en om half 

10 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 8 wordt opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. In alle HH. Missen 
gaat de eerste schaal voor de Afrikaanse 
missiën, terwijl de 2e schaal gehouden 
wordt voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke beide collectes ten 
zeerste in uwe milddadigheid worden 
aanbevolen. 
Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Donderdag om 8 uur KA. in het 
K.JV.-huis. 
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand,
tevens Priester-Zaterdag, is er gelegen
heid 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. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag
des avonds om half 8 zal er een triduum 
gegeven worden voor de leden van de 
Maria-congregatie als voorbereiding op 
de Opdracht van de nieuwe leden, die 
zal plaats vinden a.s. Zondag, des avonds 
om 7 uur, waarna om half 8 het Lof 
begint. Dit Triduum zal gepreekt wor
den door een Pa'.er Jesuiet. 
De 2 eerste avonden zijn bedoeld voor
de aspiranten, terwijl de laatste avond 
als ook des Zondags om half 7 alle le
den worden verwacht. 
De Broederméesters van de Broederschap
van het H. Bloed en de zelatricen van 
de retraitepenning worden verzocht de 
contribu'.ie over 1949 a.s. Zondag na 
de Hoogmis af te dragen op de pastorie. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Wilhelmus Traa; z.a. gel.
H. Mis voor de overleden parochianen
in Indië; om half 8 gel. mndst. voor 
Josephus v. Son; om half 9 gel. H. Mis
voor Petrus v. cl. Pasch in de par. van 
het H. Hart overleden. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Johanna v. Hamond-Hoffmans; z.a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa; om 
half 8 gel. H. Mis voor Peter Theuwkens 
en Johanna van Dijk; om half 9 gel. H.
Mis tot bizondere intentie voor een za
lige dood. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Henricus Spoorenberg en The
resia van Elfen de hsvr.; om half 8 gel. 
H. Mis voor onze jongen_s in Indië v.w.
Maria's Biddend Leger; om half 9 gel. 
jrgt. voor Felix van Rijckevorsel. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Petrus Buddemeyer; z.a. gel. 
H. Mis voor Wilhelmus Schalkx; om
half 8 gel. mndst. voor Petrus Voets; 
z.a. gel. H. Mis voor Maria Spoorma
kers-Senders te Haaren overleden; om
half 9 gel. H. Mis voor Maria van Hou
tum-Ooms. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid tot biech
ten tot 8 uur v.w. de eerste Vrijdag. 
Om half 8 Triduum voor de aspirant
leden van de Maria-congregatie. 
VRIJDAG, eerste Vrijdag. feestdag van

Driekoningen: om half 7 gef. gez. jrgt. 
voor Wilhelmina v. Osch-v. cl. Meeren
donk; om half 8 gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rocie; z.a. gel. jrgt. voor Gesina Does
burg-Pelgrim; om half. 9 gel. H. Mis 
ter ere van het H. Hart en om half 10 
gef. gez. jrgt. voor de overleden familie 
Bevers. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en om half 8 Triduum voor de 
aspirantleden van de Maria-congregatie. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Gertruda Roozen; 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 Willem 
v. d. Langenberg in de par. van het H.
Hart overleden; om half 9 gel. jrgt. voor 
Jacobus van Elk. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL 

1 JANUARI 1950. 
Oudejaarsavond: er wordt biechtgehoord 
van 3 tot 4 uur, en van 6 tot 8 uur. 
De nachtelijke plechtigheid bij gelegen
heid van de jaarwisseling 1949-1950 be-
gint om 11 uur. . 
Alle plaatsen in de kerk zijn dan vrij: 
wie dus vanaf 11 uur aanwezig is, zal 
zijn plaats ook kunnen behouden tijdens 
de H. Mis die volgt om 12 uur. (Tijdens 
deze extra dienst gelden dus de verpach
te plaatsen NIET. En er zal ook GEEN 
plaatsengeld worden opgehaald.) Men 
wordt verzocht zijn parochiebundel mee 
te brengen. 
Behalve deze Nachtmis op 1 Januari, 
zijn des morgens de HH. Missen als ge
woon: om 6, 7, 8, kwart over 9, en om 
half 11 : deze laatste H. Mis zal ook 
een lezende dienst zijn. Wie aan de 
Nachtmis heeft deelgenomen, heeft aan 
zijn verplichting tot Mishoren op 1 Ja
nuari voldaan. 
De 1 e schaal gaat voor de kerk, de 2e 
voor de Bijzondere Noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
Donderdag - GEEN H. Familie voor 
de moeders, v.w. de Aanbiddingsdag. 
A.s. Zaterdag van 6 tot 7 uur gelegen
heid om te biechten. 
Vrijdag - Driekoningen: feestdag van 
de Openbaring des Heren; tevens Eerste 
Vrijdag van de maand. De HH. Missen 
zijn om 6, 7, 8 en 9 uur. 
Om 9 uur de plechtige gez. dienst voor 
de leden van de Broederschap van het 
H. Hart.
De Ie schaal is voor de Afrikaanse Mis
siën, en de 2e voor de Bijzondere Noden. 
Des avonds om half 8 Lof, met oefe
ning van Eerherstel. 
Zaterdag - de jaarlijkse Aanbiddingsdag
voor onze parochie. 
H�t Allerheiligste wordt des morgens om 
7 \mr uitgesteld, en het sluitingslof met 
Te Deum is om 7 uur des avonds. 
Biecht wordt gehoord van 6 tot 8 uur. 
De meisjes van de lagere school komen 
om 10 uur gezamenlijk ter aanbidding; 
de jongens van de lagere scholen om 
11 uur; en de leden van de H. Familie 
voor Moeders en Gehuwde Vrouwen om 
3 uur. De overige parochianen mogen 
wij met aandrang verzoeken ook gedu
rende de dag Jezus in zijn H. Sacrament 
te komen bezoeken. En dan vestigen 
wij vooral de aandacht op de uren 12 
en 1, opdat dan de gelovigen die het 
dichtst bij de kerk wonen hun aanbid
dingsuur komen houden. 
Ook de leden van de Altaarwacht zullen 
niet op hun post ontbreken. Zij houden 
zich aan het opgegeven biduur, en ne
men plaats voor de communiebank. 
N.B. De zelatricen van het Genoot
schap van de H. Kindsheid worden ver
zocht de contributie op te halen, en zo 
spoedig mogelijk af te dragen bij de 
thesauriersters. 
Ook zal dit jaar wederom een retraite 
gegeven worden te Uden voor meisjes 
uit Boxtel, en wel van Vrijdag 27 tot 
Maandag 30 Januari a.s. 
Met de Kerstdagen is er een portemon
naie met inhoud gevonden in de kerk. 
Terug te bekomen bij de koster. 
ZONDAG, 1 Jan.: om 12 uur pl. gez. 
cl. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie; 6 uur l.d. tot zekere
intentie; 7 uur Ld. voor Cornelis Pij
nenburg, v.w. de processie Boxtel-Ke
velaar; 8 uur Ld. voor Marinus van de
Sande, v.w. de Retraitepenning; kwart 
over 9 l.d. voor Hubertus Josephus van 
Susante, v.w. de processie Boxtel- Ke
velaar; half 11 Ld. voor Cornelia van 
Beljouw-van Kasteren, v.w. de Retraite
penning. 
MAANDAG, 2 Jan.: 7 uur Ld. voor Pe
trus Baayens; zijaltaar I.m. voor Johan
nes Hermanus Bax; kwart voor 8 l.j. v. 
Adrianus Henricus Dankers; zijaltaar l.j. 
voor Maria van Hal-Donkers; half 9 
Ld. voor Adriaan Kuypers. 
DINSDAG, 3 Jan.: 7 uur I.m. voor Jo
han v. cl. Nosterurri; zijaltaar I.m. voor 
Joannes Bergmans; kwart voor 8 I.m. 
voor Adriana Rademakers-Peynenburg; 
zijaltaar I.m. voor Christianus Joh. Kerk
hofs; half 9 gez. j. voor Jos.van Su
sante; zijaltaar t.d. voor Hubertus Jo
sephus van Susante, v.w. de Broeder
schap van Onze Lieve Vrouw van Den 
Bosch. 
WOENSDAG, 4 Jan.: 7 uur Ld. voor 
Gerrit Voets en Godefridus de zoon; 
zijaltaar I.m. voor Wilhelmus Johannes 
van Eijndhoven; kwart voor 8 t.d. voor 
Petronella van Esch-van Breugel; zij
altaar Ld. voor Hendricus v. cl. Meijden; 
half 9 I.m. voor Maria van Roosmalen
Smits. 
DONDERDAG 5 Jan.: 7 uur 1.d. voor 
de overleden familie Maas en Voets; 
zijaltaar 1.d. voor de overleden familie 
v. cl. Heyden en Pijnenburg; kwart voor
8 t.d. voor Petrus v. cl. Pasch; zijaltaar 
I.m. voor Hendricus v. cl. Meyden; half
9 I.m. voor Maria de Louw-van Liempt; 
half 10 gez. huwelijksmis; half 11 gez.
huwelijksmis. 
VRIJDAG, 6 Jan.: 6 uur t.d. tot zekere
intentie; 7 uur t.d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; zij
altaar Ld. voor Franciscus Adrianus Wa
genaars; 8 uur Ld. voor Hubertus Jose
phus van Susante, v.w. het personeel; 
9 uur pl. gez. cl. voor de levende leden 
van de Broederschap van het H. Hart. 
ZATERDAG, 7 Jan.: 7 uur zijaltaar l.d. 

voor Antoon van Hees en Adriana Ver
wetering; kwart voor 8. zijaltaar Ld. v. 
Martina van Meurs-v. cl. Eerselaar; half 
9 hoogaltaar de plechtige gez. cl. v.w. 
de Aanbidding: (voor Wilhelmus van 
de Langen berg en Adriana de dochter); 
half 10 zijaltaar: gez. huwelijksmis. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Zondag Octaaf Kerstmis 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ge
rardus Geerts. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Gerardus Geerts 
DINSDAG: half 8 jrgt. v�or Joannes v. 
cl. Eerden.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marinus
den Otter, Helena de hsvr. en Joannes 
den Otter 
DONDER

.
DAG: half 8 jrgt. voor Corne

lis v. Turnhout. 
VRIJDAG, feestdag van Driekoningen: 
half 8 H. Mis voor het welzijn der par.; 
10 uur jrgt. voor Joanna hsvr. van C. 
v. Turnhout.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Renier v.
Grinsven en Helena de hsvr 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Petrus v. cl. Pasch 
te Boxtel overleden. Dinsdag mndst. voor 
Adrianus v. Gerwen. Woensdag mndst. 
voor Joanna Maria v. Dinther. Donder
dag mndst. voor de Heer Frans Maas. 
Zaterdag mndst. voor Catharina v. cl. 
Besselaar. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Nieuwjaar 1950. 
ZONDAG, Middernachtmis gezongen 
tot intentie v. d. parochianen. De gelo
vigen, die te communie gaan onder deze 
H. Mis moeten nuchter zijn van 10 uur
af. Onder deze H., Mis van 12 uur zal 
de H. Communie worden uitgereikt; 
half 8 jrgt. voor Cornelis v. Kempen en 
Gertruda v. cl. Ven hsvr.; 10 uur gez. 
jrgt, als Hoogmis voor de familie v. cl. 
Pas-Robben. De gelovigen worden in de 
gelegenheid gesteld om aan hun offer
plicht te voldoen in de eerste schaal voor 
onze eigen kerk en de 2de schaal 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 voor over
leden echtgenoot; kwart over 8 gez. 
mndst. voor Johanna Cornelia v. Hal-de 
Laat. Om 8 uur vergadering van St. 
Elisabethstichting in de pastorie. 
p!NSDAG: half 8 H. Mis vanwege ka
JOtters voor Harry v. Dijk; kwart over 8 
H. Mis voor Johanna Kruyssen-v. Mol.
Woensdag: half 8 H. Mis vanwege de 
buurt voor Theodorus Huyberts; kwart 
over 8 H. Mis tot bijzondere intentie. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis vanwege 
de kinderen voor Hendrikus v. cl. Loo; 
kwart over 8 H. Mis vanwege God
vruchtige vereniging ter ere v. cl. H. 
Theresia voor de leden 
VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis
voor Mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d. 
Sande; 9 uur H. Mis voor Petronella v.
Esch-v. Breugel, in de parochie van het 
H. Hart te Boxtel overleden; half 11 H.
Mis tot intentie v. cl. parochianen. De 
eerste schaal is tot intentie van de Afri
kaanse Missiën; de tweede voor onze 
eigen kerk.; half 3 Lof met rozenhoedje 
en zegening der kinderen van het Ge
nootschap der H. Kindsheid. Heden 
wordt gevierd het feest der H: Drieko
ningen en zijn de H. Diensten als op 
Zondag, 
ZATERDAG: half 8 wekelijkse H. Mis
voor Maria de Punder-Huigè; kwart 
over 8 gefundeerd gel. H. Mis voor de 
familie Servaas v. cl. Breekel. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met rozen
hoedje, om God's zegen te verkrijgen 
over Z. Heiligheid de Paus en het H. 
Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Adrianus Hensen. in de parochie 
?t, Petrus; �etronella v. Esch-v. Breugel 
m de parochie van het H. Hart, Henrica 
Brekelmans-v. Cuyk te Oirschot en de 
Z. Eerw. Heer Joseph Willenborg te Eer
de overleden 
El�ers zulle� opgedragen worden H.
Missen voor Harry v. Dijk en Theodorus 
Huyberts in Indonesië overleden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
TE LIEMPDE. 
Zo�dag, feestda� van 's·Heren Besnij
de?1s: 12 uur. middernacht plechtige H. 
Mis tot ?Pe�mg �an het H. Jubeljaar, 
met yred1kat1e. Uitdeling der H. Com
munie na die H. Mis. 
Met nadruk wordt er nogmaals op ge
w:zen, dat volgens voorschrift van Z.H. 
minstens, zij, die ter H. Tafel naderen, 
van 12 tot 2 uur in de kerk moeten 
aanwezig zijn, en moeten bidden tot God 
en de H. Maagd tot intentie van Z. H. 
Daarom zullen onder het uitdelen der H 
Communie, en zo nodio ook daarna ver� 
schil_lende liederen gez�ngen warde�, af
gewisseld met gebed. De intenties van 
Z. H. zijn: boete en inkeer, terugkeer 
d�r afgedwaalden, bekering der ongelo
vigen, bescherming der H. Plaatsen 
verwerkelijking der sociale rechtvaardio'. 
heid en toename der christelijke naast�
liefde. 
ZONDAG: 8 uur l.j. voor Christianus 
Sanders; 10 uur z.m. voor Marinus v 
cl. Wiel als overleden korist.
Om 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z.m. voor Adriana
Adrianus v. Assouw overleden alhier• 
half 8 z.j. voor Johannes Welvaarts • 8 
uur I.m. voor Wilhelmina Damen- �an 
Kempen overleden te Eindhoven.
DINSDAG: 7 uur z.m. voor Antonius
v. Breugel overleden te St Oedenrode .
half 8 z.j. voor Wilhelmina Johanne;
Welvaarts; 8 uur I.m. voor Petrus v. cl. 
Pas-v. cl. Meerendonk overleden te Box
tel. 
WOENSDAG: 7 uur z.m. voor Wouthe
rus v. Abeelen overleden te Olland.
half 8 z.j. voor Anna Maria Johanne; 
Welvaarts; 8 uur l.i. :voor Martinus
Welvaarts. 
DONDERDAG: 7 uur z.m. voor Willem
Appeldoorn als . overleden weldoener van 
Kerk en Liefdegesticht; half 8 z.j. voor
Joh.anna Lambertus Welvaarts; 8 uur 

l.j. voor Johanna Martinus Welvaarts.
VRIJDAG, feestdag van Driekoningen
en tevens te Vrijdag der maand: geen 
verplichte feestdag, en daarom ook ont
houdingsdag zoals iedere Vrijdag: . 
6 uur l.j. voor Johannes Welvaarts; 7
uur l.j. voor bijzondere noden der paro
chianen in 't bijzonder voor onze jon
gens in Indië; 8 uur I.m. voor de leden 
der H. Kindsheid. (Men wordt beleefd 
verzocht gedurende die H. Mis de plaat
sen in de banken en op de stoelen van
de middengang vrij te laten). 10 uur de 
hoogmis tot welzijn der par. 
Om 3 uur plechtig Lof met processie.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor over
leden familie van Boeckel v. Rumpt; 
half 8 l.j. voor Cornelia 1..eonardus v. 
cl. Laar; 8 uur l.j. voor Willem v. Ge
mert. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der 
par.; 8 uur l.j. voor Adrianus v. cl. Laar; 
10 uur z.m. voor Marinus v. cl. Wiel 
als overleden korist .. 

In de Kapel der Eerw .. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Antoon v. cl. 
Velden v.w. zijn vrienden uit het mi
trailleur-dêpot; Dinsdag 7 uur I.m. voc,r 
de Weled. Heer Fr. v. Boeckel v. Rumpt 
v.w. het Personeel; Woensdag 7 uur I.m.
voor Catharina Jan v. cl. Langenberg 
als overleden lid: H. Gerardus; Don
derdag 7 uur I.m. voor Woutherus v. cl. 
Velden als overleden weldoener der ar
men; Vrijdag 7 uur I.m. voor Josephus 
Schellekens als overleden lid: H. Bloed;
Zaterdag 7 uur I.m. voor Marinus v. cl. 
Wiel als overleden lid: H. Cunera; Zon
dag 7 uur I.m. voor Engelina Hendricus 
v. Overbeek als overleden lid: proc. v.
Bokhoven. 
30e Adriana Adrianus v. Assouw over-·
leden te Liempde; Wilhelmina Damen
v. Kempen overleden te Eindhoven; An
tonius v. Breugel overleden te St. Oeden
rode; Petrus v. cl. Pasch-v. cl. Meeren
donk overleden te Boxtel; Woutherus 
v. Abeelen overleden te Olland
Gedoopt: Lambertus W. C. z�on van
Johannes Habraken-v. cl. Langenberg; 
Johannes H. L. M. zoon van Josephus 
v. cl. Langenberg•v. Brunschot.

MISSIEBUS: 
Bij uitvaart van Willem Appeldoom: 
f 15,25. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Besnijdenis des Heren
Vandaag feestdag van de Besnijdenis des 
Heren. De nachtelijke plechiigheden zul
len beginnen om HALF TWAALF Om 
TWAALF uur plechtige Nachtmis. De 
gelovigen, die onder deze H. Mis wen
sen te communiceren, moeten nuchter 
zijn vanaf 's nachts twaalf uur en min
stens twee uur bidden tot God en de H. 
Maagd Maria tot intentie van Z. H. de 
Paus. Tweede gelezen H. Mis om half 
8, derde om 10. uur. Tweede schaalcol
lecte ter bestrijding onkosten versiering 
met Kerstmis, derde voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een 
kerstlied. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. Om 
half 7 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag feestdag van de Verschijning 
des Heren. H.H. Diensten als op Zon
dag. Tevens eerste Vrijdag der maand 
toegewijd aan het H. Hart van Jezus'. 
Na de eerste H. Mis Litanie van het 
H. Hart van Jesus en oefening van eer
herstel. Tweede schaalcollecte voor de 
Afrikaanse Missies. 
Zaterdag Pries'.er-Zaterdag, 
ZONDAG: 12 uur pl. Nachtmis voor
de parochie; HALF ACHT gel. H. Mis 
voor Piet van der Pas te Boxtel over!.; 
10 uur gel. H. Mis voor Mevr. Johanna 
Kamerbeek-Hillen 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot Bijz. In
tentie (K).
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus van Esch vanwege Br. H. Ant. 
Waalwijk. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marga
retha van de Langenberg-Habraken. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adria-

• na van de Langenberg-Coolen.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Gerardus
van de Langen berg; half 9 jrgt. voor Jo
hannes van Roosmalen; 10 uur Hoog
mis voor de parochie. 

, Zaterdag: half 8 jrgt. voor Laurentius
Brox. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor de Wed. Ca
tharina van de Sande-Schoenmakers. 
ST. CHARLES, HAL BOXTEL.
In de nacht van Oud- op Nieuwjaar zal
er om 12 uur een stille H. Mis gelezen 
worden in onze kapel. Tijdens deze H. 
Mis mag er ook gecommuniceerd wor
den. Men moet echter voor deze H. 
Communie vanaf 12 uur nuchter zijn en 
met de H. Mis inbegrepen gedurende 
2 uur bidden tot intentie van Zijne Hei
ligheid de Paus. Onze kapel zal geopend 
zijn van 11 uur tot 2 uur. 
Zondag 1 Januari: Feest van 's Heren
Besnijdenis en Nieuwjaar. Deze middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandag: Feest van de Heilige Naam
Jezus. 's avonds om 8 uur Lof 
Vrijdag: Feest van Driekoningen. De
H.H. Missen zoals op Zondag; om 10 
uur plechtig gezongen Hoogmis. Onder
alle H.H. Missen collecte voor de Afri
kaanse Missiën. Om 3 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Zaterdag: Priester-Zaterdag. 's Avonds
om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor
overleden leden der familie Windstosser; 
10 uur uit dankbaarheid voor behouden 
terugkeer. 
MAANDAG: 7 uur voor over!. famiiie
Scheffers-van de Ven; half 8 voor over
leden ouders. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda
Schapendonk; half 8 jaargetijde voor Ge
rardus van de Ven en Maria de huisvr.
WOENSDAG: 7 uur voor overleden 
familie Scheffers-v. cl. Ven; half 8 voor 
Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ge
rardus van de Ven en Maria de huisvr. 
VRIJDAG: half 9 voor Mevrouw Hen
ket-Windstosser. 
ZATERDAG: half 8 tot bijzondere in•
tentie. 



Naar de Nachtmis op 
Oudejaarsavond? 

,,Het vijftigste jaar zult gij heiligen ...... 
want het is een Jubeljaar" aldus bepaal
de God zelf voor het Joodse volk in het 
Oude Verbond. Wanneer we de oude
ren onder ons gaan raadplegen, hoe het 
begin van de twintigste eeuw van Oude
jaar 1899 op Nieuwjaar 1900 is ingezet, 
dan kunnen ze ons allen nog vertellen 
- en ze gaan er groot op - dat in
deze jaar- of beter eeuwwisseling de 
kerken stampvol waren van biddende
mensen, die Gods zegen afsmeekten over 
de nieuwe komende eeuw. Hoe de plech
tigheden toen precies geregeld waren, 
kunnen • zij zich niet precies meer herin
neren, maar ze waren zeker onder de
indruk van de algemene deelname aan 
deze kerkelijke viering • van de eeuw
wisseling. 
We leven nu vijftig jaar later. Sindsdien 
hebben zich in onze onmiddellijke na
bijheid twee wereldoorlogen afgespeeld, 
waarvan de herinneringen bij verschil
lenden van ons nog diepe wonden heb
ben achtergelaten. 
Werden wij er beter van? Zijn de vol• 
keren en de staatshoofden van Europa 
spedaal hierdoor tot ander inzicht ge
komen? Heeft het ons volk dichter bij 
Çod gebracht? Zo zouden we kunnen 
doorgaan en we zouden jammer genoeg 
steeds weer opnieuw ontkennend moe
ten antwoorden. Ik wil hier slechts cite
ren, Wat de Bisschoppen in Hun laatste 
herderlijk schrijven hierover zeiden: 
,·,Meer dan vroeger lopen de tegenwoor
dige christenen gevaar ten onder te gaan 
in het aardse en God te vergeten; de 
moderne mens wordt geheel in beslag 
genomen door het jachtende leven, door 
d-e • zorgen voor het bestaan, door al die 
middelen van afleiding en ontspanning, 
die hem bezig houden van de morgen 
fot de avond. Wij hebben er u na de be
yrijding reeds vaker op gewezen, dat er 
ook in ons land een proces gaande is 
van langzame ontkerstening, dat, als het 
riiet eindelijk gestuit wordt, moet leiden 
tot onverschilligheid en afval van velen, 
Zo is het in de gehele wereld. In het 
midden van de twintigste eeuw heeft 
i. H. de Paus een Heilig jaar uitgeroe
pen; daarvan zal de leidende gedachte 
zijn: een jaar van de grote terugkeer, 
waarvan de intenties als volgt zijn om
schreven: 
;,Heiliging van de zielen door gebed en 
boete en onwankelbare trouw aan Chris
tus en Zijn Kerk". 

Gebed en boete: dat is de inzet van het 
Heilig jaar 1950!!!!!! 
En nu de kerkelijke plechtigheid: Voor 
ons bisdom is het toegestaan, des nachts 
om 12 uur een Plechtige Nachtmis te 
celebreren als inzet van 1950. Bovendien 
is er door Zijne Heiligheid de Paus de 
bepaling bij gemaakt, dat alleen die ge
lovigen onder of na de H. Mis te Com
munie mogen gaan, die zich, de H. Mis 
inbegrepen, twee uur willen bezig hou
den met gebed of meditatie. 
Wat is nu de bedoeling hiervan? 
Ik kan me levendig indenken, dat het u 
een offertje zal kosten, om juist bij het 
ingaan van deze nieuwe halve eeuw, de 
huiselijke viering en gezelligheid te ver
geten ' en daarvoor in de plaats twee 
uur te gaan bidden in de parochiekerk. 
Zo ziet u het ook juist: De H. Vader 
wil, dat alle Katholieken over de gehele 
wereld deze twee uren zullen doorbren
gen in gebed eri dit offer zullen brengen 
in de echte christelijke boetegeest, om 
het welslagen van dit Heilig Jaar af te 
smeken. 
Hij vraagt, wat we zo zeer missen in 
onze tijd: de opzijzetting van alle mo
gelijke uitvluchten en smoesjes, die 
eigenlijk alleen maar ons egoïsme steu
nen voor het geweldige wereldbelang:
de wereld terug aan Christus Koning!!! 
En ik hoor u al zuchten en vragen, waar
om de Kerk juist bij het ingaan van dit 
gewichtige jaar van ons vraagt, om af 
te zien van de huiselijke viering en daar
voor in de plaats te zetten een zuiver 
kerkelijke viering en dan is er maar één 
antwoord: Omdat Gijzelf ook liever een 
andere wereld zien zoudt! Omdat ook 
Gijzelf bang zijt van het Communisti
sche spookbeeld, dat nog steeds drei-
gend boven ons hoof� hangt! , , . En ............ omdat hier maar een uit-
komst is: Boete en gebed voor een meer 
christelijke wereld. 
Hoevele -1,vonden bent gij niet weg uit 
uw gezin, om de belangen van uw orga
nisatie of van uw eigen zaak te behar
tigen. Hier geldt het een wereldzaak ! ! ! ! 
En daarom is het het verlangen van de 
Paus, dat gij in deze nacht zoveel mo
gelijk in gebed zult verenigd zijn, om dit 
wereldbelang van God af te smeken. 
Laat daarom niemand tevreden zijn met 
het bijwonen van de H. Mis alleen, maar 
reserveer deze twee uren voor 0. L. 
Heer. Staakt het kaarten of het gezel-
lig samenzijn tegen elf uur en ...... Geeft 
God, wat God toekomt!!!!! D. 

Nieuwjaarspuzzle 

HORIZONT AAL: 
• 1. toiletartikel
3. deel van zeilschip

. 5. in 't jaar des Heren 
6. vat
7. dubbele disselboom
9. fortuinlijk

11. ijzererts
12. ratione officii
13. deel van boom
i5. niet oud 
17: • • tijdvak 
18. heilige
19. dus (Eng.)
20. aan het vechten
23. het (Fr.)
24. jongensnaam
25. meisjesnaam
26. Nederlands fabrikaat

Plaatselijk Nieuws 

MARIACONGREGATIE 
ST. PETRUSPAROCHIE. 

De opdracht van de nieuwe leden van 
ónze Congregatie zal plaats vinden op 
Zondag 8 Januari a.s. 
Deze opdracht zal worden voorbereid 
door een triduum op 5, 6 en 7 Januari, 
telkens des avonds om half 8. 
Op dit triduum, dat gegeven zal worden 
door een Pater Jesuïet, worden de 2 
eerste avonden alléén de aspiranten ver
wacht, terwijl de laatste predikatie, des 
Zaterdags bestemd is voor alle Congre
ganisten. 
Om het programma niet te overladen, is 
het a.s. Maandag 9 Januari geen Maria
congregatie. 
En in plaats hiervan hebben we, in aan
sluiting op de plechtige opdracht, op
Maandag 16 Januari a.s. een buitenker
kelijke bijeenkomst in het St. Paulus
jeugdhuis in de Nieuwstraat. 
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7.f 

VERTICAAL: 
1. vergr. trap van onbegroeid

(bijv. nw.) 
2. hogere stand
3. kraai
4. spaanse meisjesnaam
6. chinese winkel
8. zacht, week
9. huisdier

10. doorzichtige stof ,
11. hoeveelheid
14. omroepvereniging.
16. nachtvogels
17. op jacht zijn
20. groente
21. reeds
22. pech
(Oplossing in het nummer
van 6 Januari.) 

Dan spelen voor onze Mariacongregatie 
De Ghesellen van de Spelewei, die voor 
het voetlicht zullen brengen: ,,Kermis
volk op Kerstmis" van H. Ghéon. 
Dezer • dagen hoort U nog meer hier
over! 
H. BLOEDJUBILé 1949.
Tot op heden werden reeds drie avon
den gegeven voor de verschillende mede
werkers. Er komen er nog meer. Wacht 
rustig Uw beurt af! U krijgt tijdig Uw 
uitnodiging! 
OVERPLAATSING. 
Naar wij vernemen is de heer A. Schaef
fer, directeur van het Arbeidsbureau 
alhier, met ingang van 1 Januari overge
plaatst naar het Gewest. Arbeidsbureau 
te Tilburg. De heer Schaeffer blijft te 
Boxtel woonachtig. 
MISSIE-NAAIKRING 

Op de uitvaart van Petrus van de Pasch 
is f 14,81 opgehaald door Marietje van 
de Pasch voor de Missie-Naaikring. 

EEN GEBEURTENIS 
OP MISSIEGEBIED. 
Donderdag- en Vrijdagavond a.s. (5 en 
6 Jan.) komt er een prachtige film in 
bioscoop "De Ark". Dan wordt ver
toond de spannende en diep-ontroeren
de geluidsfilm "De Zwarte Zuster", 'n 
dramatische gebeurtenis vertolkend, uit 
het missiegebied der Paters Dominika
nen onder de Zuid-Afrikaanse Zoeloe's. 
Nee, zeg nu niet: ,,daar heb je weer 
zo'n missiefilm: veel geschreeuw, weinig 
wol". Te dikwijls werden missievrienden 
bijeengetrommeld met grote leuzen en 
wat kregen ze te zien? Een of ander 
amateursfilmpje, verdienstelijk allicht, 
maar niet te vergelijken met wat ons 
door de filmwereld • geboden wordt. En 
dan gewoonlijk "smalfilm", waarvan de 
beeldscherpte het in de verste verte niet 
haalt bij die van onze mooie film-thea
ters. Is het dan te verwonderen, dat lang
zamerhand de warmste missievriend ge
noeg krijgt van "missiefilm" en liever 
thuis blijft? 
Bij de "Zwarte Zuster" is het anders. 
Geen smalfilm: maar 'n grote bioscoop
film. Geen amateurswerk, maar het pro
duct van de ,,Tobis"-Klangfilm", een der 
beste filmmaatschappijen van Europa. 
Daarom staat nog altijd "De Zwarte 
Zusters" .ver boven de zogenaamde "mis
siefilmen" en is op dit gebied nog steeds 
ongeëvenaard. Vandaar het groot en 
doorlopend succes, waarmee deze film 
in talloze plaatsen van ons land werd 
vertoond. 
Het onderwerp van deze film vormt de 
geschiedenis van de Koningsdochter 
Tokosile, die het slachtoffer wordt van 
de christenhaat van de tovenaar Oekosi 
en om haar verlangen naar het H. Doop
sel tweemaal bijna tot de marteldood 
komt. Zij wordt de eerste zwarte zuster 
van haar stam en overtuigt dan door 
haar heldhaftige vergevingsgezindheid 
en opoffering tijdens een dodelijke epi
demie van de hoge waarden van het 
christendom. 
Twee avonden wordt deze film in "De 
Ark" vertoond: twee avonden waarop 
de Boxtelse missievrienden - en dat 
zijn natuurlijk alle Boxtelse Katholie
ken - voltallig aanwezig moeten zijn. 
Voor bijzonderheden zie men de adver
tentie in dit blad. 

TERUG UIT INDONESië. 

• Vorige week repatrieerde onze plaats
genoot Luitenant ter zee J. A. Neste
laar (Van Hornstraat), wie het bij zijn 
thuiskomst, ook van de zijde der Box
telse gemeenschap, riiet aan belangstel
ling heeft ontbroken. 

R.K.J.B.

Omtrent de plaats van de jonge boer in
de huidige maatschappij zal het Kamer
lid H. H. van der Zanden komen spre
ken op Donderdag 5 Januari in de ver
gadering, die per advertentie in dit blad 
staat aangekondigd. 

KERSTAVOND K.A.B.
Dinsdag 27 en Woensdag 28 December
verzorgde de toneelvereniging van de 
K.A.B., afd. Boxtel "Leeringhe ende 
Vermaeck" in Schouwburg De Ark een 
stijlvolle Kerstavond, bestaande uit zang, 
declamatie en voordracht. 
Behalve de leden van de toneelgroep,
die ·op zeer verdienstelijke wijze enkele 
kerstliederen, -gedichten en -voordrach
ten voor het voetlicht brachten, trad ook 
een koortje van de heer C. Suys op ter 
omlijsting van het geheel, dat een bij
zonder cachet kreeg door de voordracht 
van regisseur Joh. van Erp, die de "Drie-

koningentriptiek" van Felix Timmer
mans in een boeiende vertelling a.h.w. 
tot leven wist te brengen. De vele aan
wezigen luisterden gespannen naar het 
verhaal over de herder Suskewiet, de 
bedelaar Schrobberbeek en Pitje Vogel, 
de palingvisser, wie op drie achtereen
volgende Kerstavonden een wonder 
overkwam, waardoor deze Godvergeten 
nietsnutten weer kwamen tot "waar de 
ster bleef stille staan". 
Qecor, costumering en grime waren uit
muntend verzorgd. 
Na de pauze sprak de diocesane secre
taris van de K.A.B., P. Coppens, over de 
betekenis en de waarde van het Christe
lijke gezin. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 20 tot en met 26 December 1949. 
GEBOREN: Gerarda A. W. M. dochter 
van H. T. Voets en M. J. Dollevoet -
Johannes A. L. zoon van J. J. v. d. Heu
vel en M. P. Maas - Wilhelmus M. 
zoon van A. v. Dijk en J. C. v. d. Boo
gaard - Hendrina W. M. dochter van 
J. H. v. Hal en M. H. v. d. Boom. -
Theodorus Fr. zoon van P. M. Koelink 
en E Goos - Robertus Th. M. zoon 
van j_ H. v. d. Loo en Th. W. Brugman 
- Gerardus P. zoon van G. v. d. Ven 
en H. J. Wagenmakers - Adriana M. C.
dochter van P. M. van Laarhoven en A. 
M. v. d. Coevering - Petrus W. E. zoon 
van P. W. Ossenblok en A. Vorsten
bosch.- Petronella M. G. dochter van 
J. ]. v. d. Steen en E. M. van Hamond
- Antonius C. G. M. zoon van H. J. J.
H. Kempenaars en A. ]. W eetink.
GEHUWD: Johannes Fr. A. van der Aa 
en Maria J. de Leijer - Marinus van 
den Berk en Maria J. C. van Nunen. 
OVERLEDEN: Francisca van den Bers
selaar, oud 83 jaren, religieuse - Gijs
berta van den Bosch, oud 80 jaren, wed. 
van A. de Hommel. 

Distributie-Nieuws 

Sluiting kringkantoor. 

De Directeur van de Distributiedienst 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat het 
Kringkantoor te 's-Hertogenbosch met 
ingang van 2 Januari 1950 voor het pu
bliek gesloten is. 
De Distributiedienst is tot nader order 
uitsluitend nog belast met de uitreiking 
van Tweede Distributiestamkaarten en 
bonkaarten bij geboorte, vestiging uit 
het buitenland, uittreding gemeenschap
pelijke verzorging en met inname van 
Tweede Distributiestamkaarten bij over
lijden en vertrek buitenland. 
Na melding op het Gemeentehuis (bv. 
geboorte-aangifte, vestiging buitenland 
e.d.) worden de bescheiden door het
Kringkantoor aan de bewoners van de 
bij de kring aangesloten gemeenten per 
post toegezonden. 
Toezending van distributiebescheiden bij
uittreding gemeenschappelijke verzor
ging (militairen e.d.) geschiedt van ge
noemde datum af uitsluitend op schrifte
lijke aanvraag onder overlegging van het 
formulier MD 112-04 of MD 192-01. 
Bij vertrek naar het buitenland en bij 
overlijden dient de Tweede Distributie
stamkaart door betrokkenen resp. nabe
staanden per post aan het Kringkantoor 
te worden opgezonden; voor · de Ge
meente 's Hertogenbosch kunnen de be
scheiden aan het Kringkantoor in ge
sloten envelop worden bezorgd. 

9luiskes aan d'n 'l>ijk 
Brabantse Oudejaarsvertelling 

't Zou wat die huiskes aan d'n dijk. 't 
Leek wel alsof een grote hand op zekere 
dag kwistig wat huiskes her en der tegen 
de dijk van de _Maas gesmeten had, zo 
schots, scheef, klein, laag en verveloos 
stonden ze daar, schilderachtig mooi, 
maar onmenselijk slecht. 
Aan die huiskes van het kleine dorp 
aan de grote Maas nu, zit een waarach
tige geschiedenis vast, die mensen van 
deze tijd niet meer zullen willen ge
loven, doch die daar zowat een halve 
eeuw geleden op Oudejaarsavond wer
kelijk is gebeurd. 
Een geschiedenis van schrijnende armoe 
en weldoende rijkdom, die ge nodig 
eens moet lezen: 
Dát kleine dorp aan de grote Maas 
had een burgemeester. ,,Ene gadvergim
mese goeie",. zoals ze daar zeiden. Niet 
omdat hij zo voortvarend was of omdat 
hij zo'n goed regeerder was. Neen, want 
het burgemeesterschap was in die tijd 
maar een erebaantje, een slecht betaald 
erebaantje op de koop toe. Men zei 
van hem tenminste wel eens, dat hij van 
z'ne "burgemeesterspenning" de huis
knecht niet eens kon betalen. Nu gaf dat 
niet, want de goeie man had een lieve 
cent van zichzelf, waarmee hij - de 
Heer !one hem ervoor - erg vrijgevig 
was. Ouwe mensen van die kanten zou
den U dat nog kunnen vertellen, zoals 
ze het ons gedaan hebben, de arme 
stakkers. Ann ja, want de mensen uit 
die huiskes bezaten zo te zeggen geen 
cent. Van dat mandenmaken was nog 
geen mens rijk geworden en zij maakten 
op deze regel geen uitzondering. 
Vooral de grote huishoudens, zoals die 
er nogal wat waren, krepeerden er van 
d'n armoe. De pastoor was er goed voor, 
zou men denken. Maar de pastoor was 
al gauw uitgegeven geweest, zodat de 
beroerdigheid weer opnieuw begon. 
Tot dat de _burgemeester op ·een al lang 
vergeten dag het plan opvatte de arm
sten een kans te geven om hun huiskes 
aan hem te verkopen en daar dan we
kelijks een vast bedrag als lijfrente voor 
terug te beuren. Zakelijk bezien was hij 
waard om voor dwaas uitgescholden te 
worden want elk huiske, dat hij door 
onderhandse koop tot het zijne mocht 

rekenen leverde geen huur meer op. 
Die vergat hij te innen ...... En wat dan 
nog? Al zou hij huur ophalen, de huis
kes zouden eer hij een tiende van de 
koopsom terug had, al tegen de dijk in 
elkaar geschoven zijn. 
Maar goed, hij had dat nu eenmaal in 
zijn kop gezet en het kwam bij geen 
der dijkbewoners in de gedachten op 
om hem van deze plannen af te brengen. 
Zo kreeg de burgemeester dan zijn huis
kes en zijn onderzaten hun centen. 
Tot de dood toe...... dan was het uit 
en had God de ziel en de burgemeester 
de strop. 
Ene keer toch leek het erop dat hij baat 
bij zijne koop zou hebben. Hij had, moet 
je weten, op zekere dag het gedoêke 
gekocht van de weduwe Martina Doeve. 
Tineke 8essum, zeiden ze in het dorp, 
en dat was goed gezegd, want Martina 
was alzeleven bezembindster geweest. 
Tineke Bessum dan, had het niet erg 
goed getroffen in d're trouw. Hare man 
was vroeg gestorven en van haar enige 
dochter, nu ja, daar viel eigenlijk wei
nig goeds van te vertellen. Die zat er
gens in de stad en had daar God weet 
wat aan de hand. Aan haar moeder 
schonk ze alleen aandacht als ze geld 
nodig had en dat was vaker dan Tineke 
in d're armoe beliefde, maar ach wat 
doet zo'n onnozele goeie ziel, ze geeft 
wat ze heeft, al was het maar om het 
hart van haar dochter wat te vertederen. 
Maar op zekere keer was het uit. Tineke 
had niet meer. 
Tegen wil en dank was ze d'n burge
meester toen om hulp gaan vragen. 
Die had eerst haar dochter nog geschre
ven, maar toen daar geen antwoord op 
kwam, kocht hij ook het huiske van de 
weduwe Martina Doeve, die echter al 
heel gauw na de koop - kuis versleten 
als ze was - de reis naar de eeuwig
heid maakte. Het enige wat ze achterliet 
was het tegoed van de burgemeester, die 
zijn hersens stuk prakkizeerde wat toch 
met dat geld aan te vangen. Aan de 
dochter zou hij het gemakkelijk kwijt 
kunnen; maar dat wilde hij niet. Die 
had haar moeder àl te zeer verguisd om 
bij de burgemeester ook maar kans te 
maken op éne stuiver. 

BLOEMENVERZORGING 

De Kamerlinde, of deftig gezegd Spar
mannia Africana is een zeer mooie ka
merplant, die tegenwoordig vrij alge
meen voorkomt. Voorheen had men met 
deze plant vaak? weinig succes. Dit was 
vooral te wijten aan een te geringe be
lichting, doch in onze tegenwoordige 
moderne woningen, waarin de plant vol
op van het licht kan profiteren, zal men 
gemakkelijk goede Kamerlinden kunnen 
kweken. Het enige bezwaar is, dat de 
Kamerlinde nogal een vrij grote omvang 
kan krijgen, doch daartegen kan men 
maatregelen treffen. Sommige mensen 
hebben slechte ervaringen met de Ka
merlinde, maar dit moet m.i. hoofdzake
lijk worden toegeschreven aan een ver
keerde behandeling .. Deze plant heeft 
namelijk een rustperiode nodig, en die 
wordt bij de meeste mensen verwaar-
loosd. • 
Het niet willen bloeien moet ook ·meestal 
aàn dit verzuim worden geweten. Wan-'
neer de Kamerlinde bloeit, moet deze 
een lichte standplaats hebben. Volle zon 
is niet nodig, echter wel gewenst. Als de 
plant wat ver van het raam staat zullen 
vele bladeren geel worden en afvallen, 
Is de plant uitgebloeid, dan gaan we ge, 
leidelijk minder gieten, terwijl het bij0_ 

mesten helemaal wordt stopgezet. Onge� 
veer half Mei houdt men helemaal op 
met gieten, en zet men de plant in de 
tuin. Zorg daarbij dat door 'de plant ook 
geen regenwater kan worden opgevan�· 
gen. Alle bladeren worden dan geel en 
vallen af. Maak U daarover niet bei. 
zorgd, want dat is juist de bedoeling. Zo 
laat men de plant een week of drie staan 
en daarna komt de verzorging voor de: 
nieuwe groeiperiode. De lange blader� 
loze takken worden ingekort, tot bijna op 
het meerjarige hout. Het verschil tussen 
oud en nieuw hout is gemakkelijk te zien. 
Daarna wordt alle grond uit de wortels 
geschud. Vervolgens wordt de plant op
nieuw opgepot. Gebruik vooral goede 
grond. Gewone bladgrond is hier niet 
voldoende. Men moet wat oude korte 
koemest door de grond mengen. 
Gebruik echter nimmer verse koemest. 
Onder in de pot legt men een potscherf, 
liefst met de bolle kant naar boven, om 
het dichtraken van het afvoergaatje te 
voorkomen. Na deze behandeling kan de 
Kamerlinde 's zomers zowel binnen als 
buiten worden opgekweekt. In de tuin 
heeft men vaak het beste succes. Zoek 
daarvoor een plaatsje ·op watr de plant 
beschut staat en toch van de zon kan 
profiteren. Het is . echter wel gewenst, 
dat de Kamerlinde op het heetst van de 
dag niet in de volle zon staat. 
U graaft de pot geheel in de grond. Om 
de 14 dagen licht men de pot even op 
om het overwortelen te voorkomen. 
Maakt de plant veel wortels boven over 
de potrand heen, dan zal ze bij het bin- , 
nenhalen te veel blad verliezen. Zodra 
na de verpotting nieuwe scheuten en 
bladeren te voorschijn komen gaat men 
bijmesten met Asef of Pokon. Wanneer 
men de plant hiervan iedere week een 
beetje geeft, zal zij zich prachtig ont
wikkelen Wie de Kamerlinde 's zomers 
niet buiten kan plaatsen, geeft ze een 
zeer luchtige standplaats in de kamer. 
Plaats deze plant echter niet in de tocht, 
anders komen er bladluizen in. Eind 
September gaat de plant weer naar bin
nen en wordt voorlopig in een onver
warmde kamer geplaatst. De nachten 
worden dan buiten te vochtig en te kil. 
Eind October kan de Kamerlinde een 
weinig kunstmatige warmte verdragen, 
maar vooral niet te warm. Wanneer de 
plant 's winters, bij een temperatuur van 
ongeveer 55° Fahrenheit wordt bewaard 
kan men in de loop van December tot 
Maart de prachtige bloemen verwachten. 

Nu wil de geschiedenis, dat de burge
meester buitengewoon goed bevriend was 
met de pastoor. Ze kwamen beiden el
kaar nog al eens een keertje opzoeken 
om dan onder een animerend spelletje 
schaak de noden van hun gemeenschap 
te bepraten en te bedoen. 
Ook op Oudejaarsavond was dat zo het 
geval. De burgemeester vertelde de pas
toor toen, tussen vele verstrooide zet
ten door, zijn moeilijkheden over het 
geld van Tineke Bessum. 
,,Ge hebt schoon gelijk", zei de pastoor, 
terwijl hij zijn pijp stopte en er de brand 
injoeg. ,,Die dochter is dat geld niet 
waard en ze heeft er nog geen recht 
op daarbij". De burgemeester speelde, 
in gedachten verzonken, wat met ene 
pion om dan plotseling op te staan en, 
terwijl hij een wandeling door de kamer 
begon, te zeggen: ,,Precies mijnheer 
Pastoor, die meid is dat geld niet waard. 
Het zou zelfs nog twijfelachtig zijn, dat 
ze er één enkel Miske voor d'r moeder 
van zou laten lezen ...... En daarom had 
ik gedacht", hij trok even met geweld 
aan zijn pijp, ,, ...... daarom had ik ge
dacht U het geld te schenken om er 
H. Missen voor op te laten dragen voor
de zielerust van Mieke Bessum, de We
duwe Martina Doeve, als gewilt." 
Toen stond de pastoor ook op en ter
wijl hij de burgemeester de hand schud
de zei hij: ,,Ge bent ene wonderlijke 
mens, burgemeester, maar goed ik zal 
het doen en ik bedank U er voor." En 
met een blik op de klok, voegde hij 
eraan toe: ,,En tegen het eind van het 
jaar zouden we dit besluit niet beter 
kunnen bekrachtigen dan met eed goed 
glaaske wijn, wat dunkt U?" 
De glazen werden voor de dag gehaald 
en ingeschonken. Toen ze tegeneen 
tinkelden, schoven de beide wijzers van
de klok zich bijeen op de 12. 
Bij de eerste slag wensten de burge
meester en de pastoor elkaar 'n Zalig 
Nieuwjaar en al wat wenselijk was, zo
als men dat gewoon was. En na de heil
dronk lieten ze erop volgen: ,,Van 't 
zelfde voor Uw schaapkes." ,,Ja, en voor 
Uw onderdanen...... uit de huiskes aan 
d'n dijk." 
Het oude jaar was afgesloten 't nieuwe 
ingezet op een wijze, die zegen zou 
brengen over dat goeië Brabantse volk 
uit dat kleine dorp aan de grote Maas. 
Dat is gebleken ...... 



Mej. C. VAN HEEREBEEK 
Gediplomeerd Coupeuse 
Vorst 2, Boxtel 

wenst al haar klanten en kennis
sen een Zalig Nieuwjaar. 

BEGRAFENIS-ONDERNEMING 
W. DE WERD

wenst allen een Zalig Nieuwjaar. 

Fa. H. v. EIJCK-DE LOUW 
HERENMODES 
Kruisstraat 

Zalig Nieuwjaar 

ZUIVELHANDEL 
,,'T NIEUWE CENTRUM" 

wenst klanten, vrienden en 
bekenden 'n Gelukkig . Nieuwjaar 

J J. WAGENAARS 
Ridder v. Cuykstraat 21. 

RIJWIELHANDEL 
• P. J. v. d. BONGAARDT
Tongersestraat 8

wenst begunstigers en_ vrienden 
een Gelukkig Nieuwjáar. 

Ondergetekende wenst zijn 
Cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. 

H. v. d. MEIJDEN
Café "Duinendaal"

Nieuwstraat 33, Boxtel 

De R. K. S. V. ,,BOXTEL" 
wenst haar Adviseur, Leden, 
Donateurs en Supporters 

een Voorspoedig Nieuwjaar. 

RIJWIELHANDEL 
,,DE FAVORIET" 

Rechterstraat 46 
P. C. VAN COOL

wenst allen 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

Het Bestuur van de 
R.K. Bouwvakarbeidersbond 
Afdeling Boxtel 

wenst Adviseur en Leden 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

SLAGERIJ BAAIJENS 
Baroniestraat 99 

wenst Cliëntèle en Vrienden 
een Zalig Nieuwjaar. 

BOVENDEERT'S 
SCHOEN- EN LEDERHANDEL 

wenst haar cliëntèle een 
ZALIG EN VOORSPOEDIG 1950 

A. VAN ERP & Zn.
Zandvliet 26

BRANDSTOFFENHANDEL 
EXPEDITEUR CAFE 

wenst Cliëntèle, Vrienden en 
Bekenden 'n Gelukkig Nieuwjaar 

GOOSSENS 

Aan allen 

IJzerwaren en 
Huishoudelijke 
Artikelen 

een Zalig Nieuwjaar 

We wensen onze geachte cliëntèle 
een Zalig Nieuwjaar 

GEBR. VAN WEERT 
Brandstoffenhandel 

Boxtel, Molenwijk 4 
Telefoon 307 

Wij wensen onze Cliëntèle, 
Vrienden en Kennissen 
een Zalig Nieuwjaar. 

JAC. MELIS-VAN ROOIJ 
Eindhovenseweg 12 

Aan Cliëntèle en Vrienden een 
Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar. 

C. C. VAN ROOIJ
GARAGE

Clarissenstraat 33, Boxtel 

P. J. v. -d. BRANDT BAAIJENS 
Baroniestraat 48 

SMEDERIJ 
Kinderwagens 
Rijwielen en Kachels 

wenst allen een Zalig Nieuwjaar 

• Vanuit Noord-Sumatra wens ik
familie, vrienden, buren en ken
nissen een Voorspoedig en Geluk
kig 1950.

Sld. H. v. GRINSVEN 
280629666 - 424 Bat. 

Wij wensen Cliëntèle, Vrienden en 
kennissen een Gelukkig en Voor
spoedig Nieuwjaar 
D. G. VOS Stationstraat 44 

Met Kousenreparatie 

n& heeft U een 

Voorspoedig 1950 
WILHELMINASTRAAT 23 BOXTEL 

P. G. v. d. WEIDE 
SCHOENHANDEL 
Stationstraat 

Zalig Nieuwjaar 

Wij wensen 
allen een Zalig Nieuwjaar 

J. A. GEMEN 
Schoen- en Sporthandel 

Stationstr. 14 - Tel. 296 - Boxtel 

JOH. THIJS-v. ,d. BRANDT 
Stationstraat 38 - Boxtel 

wenst Klanten, Familie en 
Vrienden een Voorspoedig 
en Zalig Nieuwjaar. 

Wij wensen onze cliëntèle 
vrienden en kennissen 
een Zalig Nieuwjaar • 
Het oude jaar, dat neemt de benen 
Daarmee zijn ook de slechte 

tabak en bonnen verdwenen 
Thans zullen wij er naar streven 
De beste kwaliteit merken te geven 
Ga daarom dus niet verder lopen 
Bij ons kunt U 't beste kopen 
Ook voor chocolade en bonbons 
Slaagt U altijd en zeker bij ons. 

M. MELIS
Merheimstra_at 39, Boxtel

F. VAN DEN BRANDT
SMEDERIJ EN GARAGE 
Stationstraat 51 

Zalig Nieuwjaar. 

Familie VAN ZOGCHEL 
Bosscheweg 5 

wenst Vrienden en Begun
stigers 'n Zalig Nieuwjaar 

M. W. v: d. WEIDE
ZUIVELHANDEL 
Stationstraat 2 

wenst haar cliëntèle 
een Voorspoedig 1950 

JAN VAN LIEMPT 
B A K K E R IJ 
Stationstraat 63 

Zalig Nieuwjaar 

A. VAN DEN BRAND
HERENKAPSALON 
Tabak, Sigaren en 
Sigaretten 
Breukelsestraat 7 

wenst klanten en vrienden 
GELUKKIG NIEUWJAAR 

Harrie van den Anker, Liempde 
Brandstoffenhandel en Transportbedrijf 

wenst zijn klanten vrienden en collega's een 
ZALIG NIEUWJAAR. 

FOTO-ATELIER 
JOS. W. DE KONING

Pastoor Erasstraat 10 
; 

Boxtel 
wenst Cliëntèle, Vrienden en 
bekenden een Zalig en Voor-
spoedig Nieuwjaar. 

Aan alle Klanten, 
Vrienden en Bekenden 
Zalig Nieuwjaar. 

M. A. SCHUURMANS-
v. ENGELEN 

Model-Slagerij 
Breukelsestraat 39. 

Fa. A. VAN VLERKEN 
JUWELIER - HORLOGER 

ZALIG NIEUWJAAR. 

W. PRICK
• Rechterstraat

wenst allen een 
Zalig Nieuwjaar 

Voor het nieuwe jaar 
aan arm en rijk, 

De beste wensen van 
_Paviljoen "Molenwijk" 

C. ROBBEN

C. NOUWENS
Breukelsestraat

wenst zijn klanten • 
een Zalig Nieuwjaar 

DROGISTERIJ A. DE HAAS 
Stationstraat 18 

wenst allen 
een Voorspoedig 1950. 

W. H. VAN DE WETERING 
IJzerwaren en Gereedschappen 

Stationstraat 26, - Boxtel 
Telefoon 273 

wenst allen een Zalig Nieuwjaar 

LAMBERT . VAN DE VLIERT 
Rechterstraat 13 
Boxtel 

Zalig Nieuwjaar. 

• ZALIG NIEUWJAAR
PA RFU ME R IE EN D AMESKAPSÁLO N 

M. J. VAN DEN BROEK

B REUKELSES TRAAT 34
• 

Cliëntèle, Vrienden en Kennissen 
Gelukkig Nieuwjaar. 

]. J. SMITS 
Grossier in Chocolade 
en Suikerwerken 

Molenstraat 75, Boxtel. 

J. VAN BOXTEL
Tabak, Sigaren en Sigaretten 
Rechterstraat 61 

wenst alle vrienden en bekenden 
EEN ZALIG NIEUWJAAR. 

R. PECHTOLD
Molenstraat 5 

ZALIG NIEUWJAAR 

J. VAN DE LOO
Tongeren 91

MELK- EN BOTERHANDEL 
wenst alle Klanten, Vrienden 
en Kennissen een Voorspoe
dig Nieuwjaar. 

KAREL VAN DEN BRAAK 
Koster Parochie H. Hart 
Baroniestraat 28 

wenst vrienden en begunstigers 
EEN ZALIG NIEUWJAAR. 

BAKKERIJ ,,'T HOEKSKE" 
W. v. d. LAAR
Rechterstraat 15 

wenst alleen 
een Zalig Nieuwjaar. 

Aannemersbedrijf 

Gods rijkste zegen 
in het Nieuwe Jaar 

C. LIKET·v. d. BIGGELAAR
Metsel- en Stucadoorsbedrijf 
Schoolstraat A 50 - ESCH 

DROGISTERIJ 
,,DE MOLEN" 

wenst allen een voorspoe
dig en gelukkig Nieuwjaar 

Opper-Wm. M. C. v. d. STRUYK 
wenst vanuit Bandoeng zijn Va
der, Meisje, Broers en Zusters, 
Kath. Thuisfront, Familie, Vrien
den en Kennissen een Zalig en 
Voorspoedig Nieuwjaar. 

Aan alle Cliëntèle en Begunstigers 
een Zalig Nieuwjaar 

Fa. M. A. ]OOSTEN 
Schildersbedrijf 

Prins Hendrikstraat 1 - Boxtel

Aan allen een Zalig Nieuwjaar 
JOS. v. d. BRAAK- VLAMINCKX 

DAMESKAPSALON 
Baroniestraat 46 
Boxtel Tel. 298 

Het Bestuur van de 
R. K. Textielarbeidersbond 
"ST. LAMBERTUS", afd. Boxtel 

wenst Geestelijk . Adviseur 
en Leden een Zalig en 
Voorspoedig 1950. 

Fa. F. DE KONING & Zn. • BOXTEL 
wenst cliëntèle en vrienden 
een Zalig Nieuwjaar. 

SEGBARS' 
BOUWBEDRIJF 

Wilhelminastraat 23 
Boxtel 

zal ook in 1950 steeds de 
belangen zijner cliëntèle 
dienen en wenst allen een 
Zalig Nieuwjaar. 

W. VAN ROOI]
RIJWIELHANDEL 
Bosscheweg 52 

wenst zijn geachte cliëntèle, 
vrienden en kennissen een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

A. VAN KOL
Magazijn "De Bijenkorf" 
Stationstraat 55 . Markt 4 

ZALIG NIEUWJAAR 

Dpi. Sld. P. J. VERHOEVEN 
Lnr. 27.02.24.123 • 2e Pel. 
4-5·6- R.I., Veldpostkantoor
Semarang,

wenst Familie, Vrienden, 
Kennissen, Kath. Thuis
front, en Buurtbewoners 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

Vanuit Bondowoso, O-Java, wens 
ik mijn Ouders, mijn meisje Riek, 
Broers en Zusters, Familieleden, 
Vrienden, bekenden en Katholiek 
Thuisfront een Zalig en Voor
spoedig 1950. 

Kpl. P. C. VAN DE PASCH 
2-2 Huz. v. Bareel.

Soldaat A. J. SCHALKX 
(Batavia - lndoneslë) 
wenst langs deze weg alle Familie
leden, Vrienden en Kennissen een· 
GELUKKIG NIEUWJAAR. 

Bestuur en Leden van de 
R.K. Gildenbondsharmonie 

wensen Geestelijk Adviseur 
Beschermheer, Ereleden en 
Donateurs een Z A L  I G 
NIEUWJAAR. 

Sld. JAN VAN DRUNEN
Liempde 
wenst zijn Moeder, Broers, Zuster 
Verloofde, Katholiek Thuisfront, 
Vrienden en Kennissen vanuit 
Soerabaja (Indonesië) een Geluk
kig Nieuwjaar. 

Fa.J.M.v.GEEL-DE KONING 
Stationstraat 

wenst de Cliëntèle 
een Zalig Nieuwjaar. 

Fa. F. J. VERHEIJDEN & Zn. 

Z.N. 

Stationstraat 91 
Boxtel 

E. VAN DER STAAK
Prins Bernhardstraat 12 
KUNSTMESTSTOFFEN 
EN VEEVOEDER 

Zalig Nieuwjaar. 

G. VRIENS
Breukelsestraat' 60, Boxtel
IN ASSURANTIEN

wenst al zijn Cliënten een 
ZALIG NJEUWJ_A_AR_. __ _
FIRMA TH. W. VAN DONGEN 

Rechterstraat 58 
wenst alle Vrienden 
en Begunstigers een 
Zalig Nieuwjaar. 

P I E T S c· H E L L E K E N S 
wenst klanten en bekenden 
een ZALIG NIEUWJAAR 

en bedankt allen voor hun belangstelling 
b·ij de opening van zijn zaak. 

A. F. VOGELS 
Melkventer van de Coöperatieve 

Zuivelfabriek "De Hoop" 
wenst al zijn klanten een Zalig 

en Voorspoedig Nieuwjaar. 

W. SPOORENBERG
SLIJTERIJ 
Rechterstraat 52 

wenst Cliëntèle, Vrienden en Be
kenden een Zalig Nieuwjaar. 

P. SCHOENMAKERS
MELKHANDEL

wenst Klanten, Vrienden 
en Kennissen 
een Zalig Nieuwjaar. 

Het Bestuur van de 
Ned. Kath Metaalbewerkersbond 
"ST. ELOY", Afdeling Boxtel 

wenst Adviseur en Leden 
een Zalig Nieuwjaar. 

BANKETBAKKERIJ "N O V A" 
Stationstraat 78 

Veel geluk en voorspoed in 1950 
W. v. GRIENSVEN

Het Bestuur en de Aalmoezeniers 
van de K.A.J., afdeling Boxtel 

wensen alle Kajotters 
met hun ouders 

EEN ZALIG NIEUWJAAR 

F. J. WITTEVEEN 
Manufacturen en 
Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18 

ZALIG NIEUWJAAR 

SIGARENMAGAZIJN 
,,SYLPHIDE" 

E. VERHOEVEN
Stationstraat 60

wenst allen een Voorspóedig en 
Gelukkig Nieuwjaar. 

De R. K. Vakvereniging van Schoenmakerspatroons 
en Schoenwinkeliers "st. Chrispijn", afd. Boxtel en Esch 
wenst Geestelijk Adviseur, begunstigers, vrienden 
en kennisse_n een Zalig Nieuwjaar. 

J. VAN WEERT
Nieuwstraat 37, Boxtel

wenst Cliëntèle, Vrienden 
en Kennissen een 
VOORSPOEDIG 1950 

Sld. le kl. WOUT v. WEERT 
wenst vanuit Soerabaia 
.Familie, - Vrienden en 
Kennissen een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

,,VAN KESSEL'S" 
NAAIMACHINEHANDEL 

wenst Cliëntèle, Vrienden en 
Kennissen een voorspoedig 1950. 
Voor onze cliëntèle 
EEN ZALIG NIEUWJAAR. 

J. EKEL
Wilhelminastraat 19
Boxtel

Aan alle Vrienden 
en Bekenden 
GELUKKIG EN VOOR
SPOEDIG NIEUWJAAR. 

HOTEL v. BOXTEL 

ZALIG NIEUWJAAR 
Firma J. P. TIELEN , 
Stationstraat 

Drukkerij - Boekhandel 

F. J. WITTEVEEN 
Woninginrichting 
Rechterstraat 22 
Boxtel 

ZALIG NIEUWJAAR 

SIGARENMAGAZIJN 
H. VOETS-DRIESSEN

wenst Begunstigers 
en Vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

H. M. VAN DEN BRAAK
BLOEMEN MAGAZIJN
,,'T CENTRUM" 

wenst Cliëntèle, Vrienden en Be
kenden een Gelukkig Nieuwjaar. 
Allen een.Zalig en Gelukkig 
Nieuwjaar toegewenst door 

SLAGERIJ 
VAN NISTELROOIJ 

Rechterstraat 20 - Boxtel 

Wilt gij lekkere groenten eten? 
Dan de winkels van VOETS niet vergeten. 
Ook het fijnste fruit en mooie fruitschalen_ 
Kunt ge in deze winkels halen. 
Koopt diepvries groenten en diepvries fruit 
't Is gemakkelijk, voordelig en duurder geen duit. 
Wij staan voor de klanten voortdurend klaar 
En wensen hen een ZALIG NIEUWJAAR, 
J. VOETS H. VOETS
Stationstraat 59 Kruisstraat 2 

Wij wensen cliëntele, 
een Zalig Nieuwjaar 

vrienden en bekenden 

GEBR. VAN DE SANDE 
1 Tongeren 58, Boxtel 

llloemiste�IJ en aanleg en onderhoud van tuinen. 

SLAGERIJ J. BEKS 
Rechterstraat 62 

Zalig Nieuwjaar 

Zuivelhandel en 
Levensmiddelenbedrijf 

M. SLIJTERS
v. Coothstraat 5 

wenst klanten, vrienden, kennissen 
en familie een Zalig Nieuwjaar. 

GARAGE LOOIJMÁNS 
Eindhovenseweg 3_1 

wènst allen 
een Zalig Nieuwjaar 

'TANKER 
C. DE JONG0v. KEMPEN

ZUIVEL. EN 
KRUIDENIERSBEDRIJF 

wenst Cliëntèle, Vrienden en 
Kennissen een Zalig Nieuwjaar. 

Manufacturenhandel 
,,KLEIN MAAR DAPPER" 
Rechterstraat 67 

wenst alle Klanten en Bekenden 
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

DE STER 

A. G. JANSSEN 
Mijlstraat 41 - Boxtel

wenst Klanten, Vrienden en 
Kennissen een Zalig Nieuwjaar. 

S�ldaat Ie klas P. VOETS 
Legern. 26.03.01.209 
Verb. afd. B. Divisie 
Veldp. Semarang 

Soldaat J. VOETS 
Legem. 20.01.22.099 
Commandant van de Cen
trale Veldp. Palembang 

wij, twee broers, die beiden in, 
Indië vertoeven, wensen onze 
dierbare Ouders, Verloofde, Fami
lie, Vrienden en Kennissen een 
een Gelukkig en Voorspoedig 
1950 toe vanuit Indonesië. 
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herinneren hoe voor 1938 van grint in de Oirschotse grintweg niets meer viel te bespeuren. Zulks was reeds het geval rond de eeuwswisseling; in 1900 worden echter onderhandelingen gevoerd met de !lemeente Oirschot om het gedeelte van de Oirschotse Grintweg - onder Boxtel gelegen - in beheer en onderhoud over te nemen. Deze overname vond in 1901 plaats, de gemeente Boxtel zou er voortaan voor zorgen de weg althans als gewone landweg, waartoe hij was vervallen, goed te onderhouden. Voorts werd in 1900 het grootste gedeelte van de Stationstraat bestraat, ter vervanging van het tot dan toe bestaand hebbende voetpad. Het rioleringsstelsel bestond in de kom der gemeente nog uit de befaamde binnendommeltjes, in het "gehucht Breuke
len" zoals Boxtel's nieuwe gedeelte toen 
in de officiële papieren nog werd genoemd, werden echter geleidelijk ·riolen toegepast. Alleen al de opsomming der bij de gemeente in onderhoud zijnde bruggen geeft enig inzicht in de vele wijzigingen die sedert dien zijn tot stand gekomen. Deze bruggen waren: de Zwaanse brug, de inmiddels verdwenen Moleneindse of Meulekense brug aan het andere einde der Rechterstraat gelegen, de bruggen 
over het Smalwater, n.l. die aan de oude Tongerse school, in het Roondstraatje, de z.g. Nieuwe Brug, de brug in Breukelenen de brug aan de oliemeulen. De ter 

vervanging van deze oude brug nieuw gebouwde brug Molenstraat-Zandvliet wordt thans zeer binnenkort voor het verkeer opengesteld. Voorts waren er de brug over het Klein 'Water (Parallelweg Luissel), de brug 
over de Kapelloop in het bongstraatje, de brug over de waterloop in de Parallelweg naar het Boseind en dan vooral de sedertdien vervallen bruggen over de 
Binnendommeltjes: aan de Protestantse kerk, in het Kerkstraatje, in het Rozemarijnstraatje en aan de Kruisstraat. Bij de gemeente waren (en zijn) niet in 
onderhoud de Dommelbruggen bij het Schipke en in de Eindhovense Steenweg, alsmede de bruggen over de Koppelloop bij Bellevue en op Jachtrust. Wat het bedrijfsleven betreft, verwijzen wij wederom naar het hiervoor reeds gegevene. Wat het gebruik van de bodem aangaat, in 1900 was nog ¼ deel van de oppervlakte der gemeente bedekt met bos (dennenbossen, opgaande loofbomen en hakhout), 1 !to gedeelte was heide. Er waren 268 landbouwbedrijven in de gemeente (waarvan 100 eigenaars en 168 pachters). Deze hadden nog alle, volgens het landbouwverslag over 1900, z.g. potstallen. De opbrengst van het verbouwen van aardappelen werd nadelig beïnvloed door de gewone aardappelziekte, welke in ruime mate voorkwam. De mechanisatie van de landbouw was 

,,Tachtrust", een idyllisch Boxtels plekje, waar thans Huize de La Salie staat. 

Sportrevue 1949VOETBAL. 
,,Boxtel" 

f)

1
,,·��•� De R.K.S.V. ,,Boxtel"leverde in 1949 haar grootste prestatie, niet 

op voetbalgebied, doch 
op het terrein van de team-spirit. Want terwijl op de ranglijst slechts een bescheiden plaatsje werd veroverd, presteerden verdedigers en aanhangers van de rood-wit kleuren het om gedurende de zomermaanden het St. Paulus-Sportpark met vereende krachten geheel te vernieuwen. De resultaten hadden eenieders bewondering: Twee voetbalvelden - een prachtig gedraineerd hoofdterrein en een degelijk oefenterrein - een magnifieke afrastering; een overdekte tribune en een nieuwe stijlvolle entree, naar eigen ontwerp gebouwd. Wat voetballen betreft blijft het voor , Boxtel" 1 voorlopig nog een "struggle for life", terwijl het tweede en het derde elftal, die nog in ongeslagen positie liggen, wat hoger mogen mikken. 

0. O.C.O.D.C. wierp dit jaar voor het eerst de hoogste ogen in de derde klasse. Opsprekende wijze werd het kampioenschapbehaald: alle tegenstanders waren reedsgeruime tijd voor het hijsen der kampioensvlag k.o. geslagen en iedereenerkende gaarne de technische superioriteit van de favorieten. De plannen, diemen koesterde voor de zware promotiewedstrijden werden verijdeld door het Waalwijkse R.K.C., dat na zware strijdin de 2e klasse mocht blijven, O.D.C. op de drempel achterlatend.Momenteel zoekt O.D.C. naar haar oudevorm, die spoedig gevonden zal moetenworden, willen niet alle kansen op detitel verloren gaan.De reserves en het derde elftal doen ookweer van zich spreken en zitten beidein de voorste gelederen van hun onderafdelingen.Laten we besluiten met de vermelding,dat O.D.C. in 1949 in het bezit is gekomen van een puik geaccomodeerdvoetbalterrein, uniek voor een derde klàsser. D.V.G.D.V.G. uit Liempde kreeg in de compe
titie 1948-1949 de rode lantaarn te dragen, doch toonde zich in de degradatiewedstrijden het vierde-klasseschap tenvolle waardig door ongeslagen uit hetstrijdperk te treden. Helaas, de lopendecompetitie bedreigt de Liempdse clubopnieuw met een débácle en het ziet er niet naar uit, dat dit voorkomen zalworden. Tanden op elkaar, lui.
HOCKEY. 

M.E.P.M.E.P. heeft (voorlopig)ook de beschikking ge-·kregen over een nieuwterrein, waarop men bijde aanvang van de competitie is gestart, veelbelovend gestart. Eenkleine inzinking heeft echter veel goede plannen gedwarsboomd. En al spelen de heren nog een belangrijke rol in de tweede klasse, het kampioenschap zal wel 

een luchtkasteel blijven. Of niet? De vorige competitie eindigde het heren
elftal als goede tweede. De dames plaatsten zich toen in het midden, maar zijn in de nieuwe competitie afgezakt tot in de onderste regionen. Het Pinkstertournooi, waar M.E.P. jaarlijks zoveel eer mee inlegt, werd ook in 1949 een succes! 
KORFBAL. 

? ? ? ? Nevenstaan beeld zal men in Boxtel voorlopig wel missen, nu de beide gemengde korfbalverenigingen, die 
onze plaats rijk was, op !ast van het episcopaatwerden opgeheven. Het ziet er overigens nog niet naar uit, • dat er afzonderlijke heren- en damesverenigingen zullen worden opgericht omdeze zo gezonde sport in Boxtel te doenherleven. Vrijwilligers voor ...... !TAFEL TENNIS. Advance. De Boxtelse tafel- .� 

tennissers waren ook 
• 1 het afgelopen jaar - 'JJ weer in behoorlijke doen. Alle teamskweten zich bevredigend van hun taak, terwijl de heer R. Steinmann bovendien aanspraak maakte op een extra vermelding door op het Sterrentournooi in Den Bosch als 2e sterkste speler uit 

Brabant te eindigen. Wel een bewijs, dat de Boxtelse tafeltennissport zich steeds dieper in de topklasse gaat inwerken. 1949 was ook het jaar van het tweede lustrum van Advance, wat feestelijk herdacht werd met o.m. een Sterrenparade, waaraan de sterks:e Nederlandse spelers deelnamen. De crack Cor de Buy toonde zich wederom heer en meester, ver
overde het Nederlandse kampioenschap 
en sleepte de N.T.T.B.-cup in de wacht. 
BILJARTEN. 

B. B. B. De bij de Boxtelse Biljart Bond aangeslo'.en biljartverenigingen speelden oudergewoon
te hun onderlinge competitie, waarin bleek dat het spel zich in alle klassen nog steeds in stijgende lijn bevindt. In de hoofdklasse werd P. C. Geeris Boxtel's kampioen met een gemiddelde van 9 caramboles en een hoogste serie van 55 car. G. Kools, B. Schalkx J. Meulendijk èn W. Vorst volgden hem

op de voet en het is te verwachten, dat de titelhouder in het komende gevecht wederom op sterke tegenstand zal stuiten. 
DAMMEN. 

de Boxtelse 

E. B.D. De E.B.D. moest in 1949 enkele gevoe-lige aderlatingen doen, die .waar-schijnlijk wel de oorzaak zijn van de matige successen, die dammers boekten. In de 

nog in haar begin; er waren in Boxtel in gebruik 2 grasmaaimachines, één hooischudder en 4 door paarden gedreven dorswerktuigen·, één z.g. Blunt's voederpers. Werden in 1899 nog slechts door 22 boeren meststoffen aangekocht en wel door bemiddeling van de Noord-Brabantse Maatschappij van landbouw, in 1900 is dit aantal gestegen tot 77, welke toeneming geheel toe te schrijven is aan de werkzaamheid van de afdeling Boxtel van de N.C.B. Aan de Boxtelse Veefokvereniging stond een stier van Kuijks ras ter beschikking, welke voor f 210,- was aangekocht. Sedert 1897 bestond ook de Coöperatieve Boerenleenbank, waarvan de directie werd gevoerd door de heer L. H. van Lieshout. Uit de gegevens omtrent de beteelde oppervlakte tekenen wij aan dat in 1900 nog 110 ha met boekweit en 1 ha met hennep werden beteeld. Voor tarwe wordt geen bezette oppervlakte opgegeven, voor rogge 821 ha. Voor rogge werd een opbrengst geraamd van 19 hl per ha. 
Bij boekweit wordt aangetekend dat de teelt achteruit gaat wegens meerdere verbouw van haver. De oogst van winterkoolzaad (13 ha) was in 1900 totaal mislukt, daar zij geheel was bevroren. Het aantal paarden wordt opgegeven als 421, ezels waren er 4. De veestapel bestond uit 2006 runderen, waarvan 1198 melkkoeien. De totale productie aan boter werd geschat op 86200 kg. alles op de boerderijen gemaakt, daar de boterfabriek nog niet bestond. Ze bracht 30 à 35 cent per pond op. In 1900 kwamen nog 90 heideschapen voor. Er werden 339 geiten gehouden, vooral door de arbeiders. Van de 800 varkens, die werden geslacht, hoorden er 150 toe aan arbeidersgezinnen. Het aantal bijenkorven werd geschat op 120, het gemiddelde gewicht per korf was 10 kg (het weer was ongunstig geweest); de honing deed 40 cent per kg. Uit deze zakelijke gegevens kan mede worden afgeleid, welke .grote veranderingen er ook in Boxtel in de afgelopen vijftig jaren hebben plaats gehad. 
Hiermee menen wij onze lezers 
een beknopt historisch gegeven 
te hebben voorgelegd over de 
gemeente Boxtel rond 1900. 

vorige competitie zat de E.B.D. in de middenmoot en momenteel is men aan nog lager wal geraakt. In de laatste weken zijn echter weer enkele nieuwe krachten aan de E.B.D. toegevloeid en men hoopt daardoor het jongste succes in het nieuwe jaar te bestendigen. De heer H. Schuurmans werd weer Boxtel's kampioen 1949 en deze verkeert op het ogenblik in zulke constant-sublieme vorm, dat het lang niet uitgesloten is, dat hij in 1950 mee zal dingen naar het kampioenschap van N. Brabant. 

RUITERSPORT. 
,,St. Martinus" �� De St. Martinusrijver-eniging beoefende het afgelopen jaar weer met veel animo deze edele tak van sport, die zo-zeer bijdraagt tot hand-- having van ons typisch Brabants karakter. Verschillende ruiterfeesten, o.a. een concours-hipique, werden georganiseerd om telkens met veel succes te verlopen. Moge de boerenjeugd zich in het komende jaar zo mogelijk nog sterker getrokken voelen tot deze edele ontspanning. 

DUIVENSPORT. 
,,De Luchtpost" Voor de duivenmelkerij 1 blijft grote belangstelling bestaan. Trouw vlogen de gevleugelde vrienden 's Zondags hun wedvluchten, for-� 

tuinlijk, onfortuinlijk .. .  En trouw ook sloegen hun eigenaars de verrichtingen gade, net zo lang tot ze 
op het duivenplatje neerstreken en er ,,getimed" kon worden. Een nog pas aangekondigde fiscale maatregel van Min. Lieftinck dreigt de duiven in 1950 echter te kortwieken, want als de inzetgelden belast worden, zal de animo wel sterk afnemen, tenzij het algemeen gevreesde gebeurt : een ongebreidelde toename van onderlinge weddenschappen ........ . 
TENNISSEN. 

S.E.T. De Boxtelse tennisclubs, ,-:;;-i,, � ... CO samengebracht in het 
:)Jr.;, overkoepelende orgaan S.E.T., kwamen het afgelopen jaar nog niet tot het spelen in competitieverband, wat toch wel weer als ideaal gesteld is voor het volgende jaar. Wel werden de wedstrijden om de Boxtelse kampioenschappen gespeeld. Hierbij werd Jac. Juriëns bij de heren kampioen in het enkelspel en bij de dames F. de Leyer.In 1949 kregen de prachtig gelegen tennisbanen eindelijk nieuwe kleedlokalen, wat een belangrijke aanwinst betekent voor de Stichting S.E.T., die dit jaar zijn oprichter en voorzitter verloor met het 

overlijden van H. Jos. van Susante. Een gevoelig verlies, dat nog lang gevoeld zal worden. 
VARIA. De kegelclub speelde - geanimeerd als altijd - in 1949 weer haar onderlinge wedstrijden en was ook nu weer de gastvrouwe van vele verenigingen uit de verre omtrek, die de Boxtelse banen maar wat graag schijnen te bespelen. De politiehondenverenigingeJ?, ,,De wacht in het veld" en "Wacht U voor de hond" kregen dit jaar de organisatie van de wedstrijden om de kringkampioenschappen te verzorgen en beperkten zich overigens tot een enkele demon-

H 
et Bestuur van de R. K. Fabrieksarbeidersbond "St. Willibrordus", afd. Boxtel, dankt geestelijke en wereldlijke Autoriteiten, Besturen van de diverse organisaties en allen die bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan der afdeling op 20 December j.l. hun belangstelling hebben getoond. In het bijzonder de toneelgroep van de R.K. Textielarbeidersbond voor haar medewerking bij de feestviering. Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik, Adviseur, Leden en de Georganiseerden in andere vakgroepen een Voorspoedig en Zalig Nieuwjaar toe te wensen. Boxtel, December 1949. 

Verloofd: 

Frans Nas 

stratie, deelname aan wedstrijden buiten de plaats en de gewone oefeningen. De plaatselijke atlitiekclub schijnt ter ziele te zijn gegaan, wat betreurd moet worden, want bij een veelzijdige sportbeoefening zijn athletiek en turnen in feite toch onmisbaar. .. 
De kleur in het leven 

van alle dag Gewoontegetrouw de legger doorbladerend om na te gaan wat in de loop van het jaar als plaatselijk gebeuren de bijzondere aandacht heeft getrokken, zagen we, dat Boxtel welhaast een record moet hebben geslagen in de gouden jubilea. Ook in Esch en Liempde reflecteerde het werkzame leven in de flonkering der gouden kroon. Niet minder dan zeven gouden huwe
lijksfeesten werden gevierd. 2 Mei W. Schapendonk-van Esch te Esch; 26 Meï° J. van de Ven-van Lievenoogen;2 Juli H. van Erp-Vlamings; 8 Augustus Const. van den Broek-Kranenburg; 13 Augustus M. van den Bosch-Snellaars; 29 Augustus H. van Griensven-van Oerle; 9 November Louis van de Velden-van Weert, allen te Boxtel. 27 Mei vierde Pastoor P. J. Kluijtmans zijn gouden priesterfeest temidden zijner parochianen te Liempde. En niet in de reeks "personalia" te vergeten het gouden professiefeest van Zuster Casimir der Witte Zusters op 12 Augustus, en dat van Broeder Georges van de Witte Paters op 1 November. 18 Juni bestond de sigarenfabriek der firma Van Susante 50 jaar, en werd de heer Jos. van Susante als oprichter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Na de Înemorering van al deze jubilea. moge in volgorde van data vermeld: 9 Maart aanbesteding der semi-permanente ambachtsschool; 31 Maart eerste televisieontvangst over grote afstand, vanuit Londen, door de heer Arnold Graste, op de 65 m hoge toren der St. Petruskerk; 30 April viering van de eerste verjaardag van koningin Juliana; 12 Juni luisterrijke viering van het H. 
Bloedjubileum; 20 Juni aanbesteding van de brug in de Mgr. \Vilmerstr:iat;; 27 Juni bestond de Dr. Hoeksvereniging 40 jaar; 1 Juli vestiging van de Tricotagefabriek van de heer Dors; 5 September plechtige opening van de R.K. H.B.S.; 9 September geboorte van de drieling 
Bertje, Pietje en Adri van de Velden. 28 October vierde de St. Vincentiusvereniging haar 100-jarig bestaan. 

en 

Wies Dinnissen 

Te koop: een grote partij THEEKISTEN in absoluut ongeschonden staat, compleet met deksel, afm. 48x48x60. Ook leverbaar in kleinere hoeveelheden. Prijs per kist f 1,25. 
Bij grotere afname dan 100 st. 
f 1,20 p. k. Brieven onder nummer 55, van dit blad. 

Het dwcrgenpaar zit wat weemoedig. 
Maar toch gezellig bij elkaar. 
't Is bijna middernacht en spoediB � � 
Begint er dus een gloednieuw jaar! 

A 
an allen, speciaal de buurten het personeel van de bedrijven mijn bijzonder hartelijke dank voor alle blijken van belangstelling en fraaie cadeaux bij mijn thuiskomst uit Indonesië. J. A. NESTELAAR Luitenant ter Zee II (T). 

Te koop: Meisjes rijwiel, 7-12 j., als nieuw, Bosscheweg 52 Te koop: een z.g.a.n. motor, 125 e.c. merk "Eysink". Baroniestraat 46, Box:el. Te koop: binnenpot met deksel, van veevoederketel. Beks, Rechterstraat 62. 

De klok slaat twaalf! Een traan we1pinkentl. 
Zorgen zij voor een goed begin:
Zij gaan YAN NELLE'S KOFFIE drinkend, 
Het Oudjaar uit, het Nieuwjaar in! . ,-:- • --"'• Lt de �ezelli�hel}tf f·�:;:e-

H Vo ETS-::o,e sortering SIGAREN, 
1 ook Export, en SIGARETTENnaar keuze. _______ __, 

jaarsavond draagt een geurig bakje Van Nelle's Koffie véél bij. Gelukkig niet alleen op Oudejaarsavond. U kun.t het Uw huisgenoten èlke avond. gezellig • maken door ze te verrassen met1 ·een pittige kop koffie. Breng j�-warmte � efeer in Uw l!uis 1 
·'��}-,. 

Rookta ba k 
en Pijpe�ff ECHTERSTRAAT 9 

VAN NELLE'S KOFFIE 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

VOOR- GEUR EH SMAAK 

M. H. HoyngTANDARTSBOXTEL 
Maandag 2 Januari 

A�WEZIG 

AI g, Jaarvergadering 
van de Stierhouderij op Dl NS DAG 3 Januari om 7 uur bij H. van Rooy AGENDA: Notulen, Jaarverslag Rekeningen Verantwoording Bestuursverkiezing: aftr. Th. Geven (herkiesb.) vacature M. v. d. Sande voor het Rayon Luisel. Lezing Dr. van Dieten over de K. 1. Mededelingen, Rondvraag. 

Donderdag 5 Januari 

Vrijdag 6 Januari in "DE ARK"

De Zwarte Zuster 
Beroemde geluidsfilm uit de Zoeloe-Missie 

TOBIS KLANGFILM 

PRIJZEN: 0,50 - 0,60 • 0, 75 • 1 ,00 

Voorverkoop en Plaatsbespreking: 
Woensdag, Donderdag, Vrij dag aan de zaal van 1 2-1 uur 
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