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Naar een nationaal kabinet? 
Na de souvereiniteitsoverdracht aan In
donesië begint men zich in den lande af 
te vragen of thans niet de tijd gekomen 
is voor een z.g. nationaal kabinet. 
De grote tegenstellingen in de politiek 
zijn met de oplossing der kwes:ie Indië 
eigenlijk verdwenen; de onherroepelijke 
feiten spreken een te duicielijke taal dan 
dat men hierop nog nieuwe politieke 
tegenstellingen kan baseren of oude 
handhaven. 
Van de zijdè der Anti-Re�olutionairen 
en der Christelijk Historischen, de op
posi'.iegroepen in d� kwestie Indië, werd 
hier reeds op g�wezen en het zou zeker 
van groot vaderlands belang zijn, als de 
Anti-Rev�utionairen weer in het rege
ringsbootJe zouden willen stappen. Wij 
geloven _ ook een hartewens van de 
K.V.P. te vertolken, door hierop te
wijzen.
De Anti-Revolutionairen omvatten im
mers steeds die groep van onze protes
tantse landgenoten, die de "kleine lui
den" werden genoemd. De kleine mid
denstanders dus, vaak zelfstandige men
sen, een groep die blijk heeft gegeven
van het staatssocialisme der P. v. d. A.
niet veel te moeten hebben en die voor
een redelijke zelfstandigheid van de per
soonlijkheid steeds een lans is blijven
breken. 
Daarmee zou echter het brede element 
van Middenstanders, dat in de K.V.P. 
ook zijn vertegenwoordiging vindt, ver
sterkt worden en het wil ons voorkomen 
dat dit uiterst nuttig zou wezen. 
Deze middenlaag immers is een aller
noodzakelijkste geleding in het maat
schappelijk bestel; zij maakt soepele 
overgangen in de standsgroeperingen 
mogelijk en aller;;cherpste tegenstellingen 
van bittere armoede en grote rijkdom 
worden zo voorkomen. 
Dat deze groepering eens een verster
king in haar positie behoeft, is duidelijk. 
De arbeidersklasse heeft een grote 
macht ontwikkeld en daarmee belang-. 
rijke successen behaald voor haar mate
riële welstand. 
Dezer dagen lazen wij nog een artikel 
in een van onze brabantse couranten, .af
komstig van een persoon met een in
komen van f 5000,-, een dus, die tot 
de middenklasse kan gerekend worden. 
Hij ging eens na het staatje over de 
sociale verbeteringen door de arbeiders 
sinds ·de oorlog bereikt, onlangs door de 
Heer A. C. de Bruyn, voorzitter van het 
R. K. Werkliedenverbond, opgesomd. En 
hij komt dan tot de conclusie, dat van 
de middenklasse "hoofdarbeiders". het 
salaris in het algemeen géén 100 % en 
meer is toegenomen; dat "vele werk
nemers" hier géén bijslag van 2 % krij
gen; dat deze groep géén consumenten
crediet gebruikte; dat deze groep niet 

• deelachtig werd in het algemeen aan de
verlengde, betaalde vacantie etc. In het
geheel delen deze middenstanders-hoofd
arbeiders slech'.s in 4 van de 12 voor de
arbeider bereikte voordelen.
De sociale zekerheid is voor één bepaal-
de groep der bevolking wel zeer sterk
uitgegroeid. Wij nemen direct aan dat
dit nuttig en zelfs noodzakelijk was.
Maar wij zijn ook de mening toegedaan,
dat een stevige positieverbe'.ering van
die brede middengroep, gelegen tussen
arbeider en ondernemer, van groot be
lang wordt, om verder afglijden en ver
nietiging vàn deze groep bij zijn vrij on
beschermde situatie te voorkomen.
Wij wijzen eveneens op de zware be
lastingdruk, waaronder met name onze
ondernemers gebukt gaan en waarover
op elke vergadering die men van fabri
kanten bijwoont, geklaagd wordt. Men
zegt hier, dat de afroming zó sterk
werkt, dat men zelfs aan vervanging
van versleten machinerieën niet kan
denken, waardoor op de duur de con
currentie met. het bui'.enland wellicht
onmogelijk wordt en waardoor menige
ondernemer ten onder dreigt te gaan.
Nu maakten de nederlandse vakvereni
gingsieiders onlangs een reis door Ame
rika om daar de arbeidsverhoudingen te
bestuderen. Zij kwamen tot de conclu
sie, dat de sociale zekerheid voor de ar
beider in Nederland gro'.er was, maar
dat de amerikaanse arbeider zijn eigen
auto; zijn eigen ijskast, zijn eigen cen
trale verwarming heeft en men besloot,
dat men moest pogen die, in Nederland
bestaande sociale zekerheid te behou
den inaar tegelijk ook die amerikaanse
verworvenheden ' aan onze arbeiders
deelachtig te maken. Althans zo meldde
ons dat qe pers. • 
Wij vragen ons af, uit welk deel van het

. maatschappelijk inkomen zulke verwor
venheden voort zullen moeten komen.
De amerikaanse ondernemer hoeft niet
zulke enorme belastingen af te staan tot
rentebetaling voor oorlogsschulden die in
de milliarden belopen, zoals ons land dat

'moet doen. Van de nederlandse werkge
ver- zal het moeilijk te halen zijn. Waar
dan van? Van die zo even genoemde

: Middenstand, die door de belastingen
·' óók al de uitputting nabij is?
De toestanden in Amerika liggen nu
eenmaal anders dan in ons land. Amerika
is een··schuldeisersland en dat heeft on-

• herroep'elijk gunstige gevolgen voor elk
van zijn inwoners; Nederland is een
arme schuldenaarsnatie geworden en we

moeten ons daar geen illusies meer over 
maken; geen enkele groep van onze be
volking. Wij allen in Nederland zullen 
uiterst sober moeten gaan leven. Boven
dien bedenke men, dat in Amerika voor 
de arbeider nog maar een van de twee 
gunstige constellaties bestaan. 
Wij menen de opvatting van vele gezond 
denkend-katholieke arbeidersleiders te 
vertolken, door naar voren te brengen, 
dat men op de verkeerde weg is, als men 
van hogerhand de arbeiders maar allerlei 
luxe dingen gaat to,estoppen zonder de 
werkelijke emancipatie van de "massa" 
ter hand te nemen. Het gaat er om de 
arbeider te maken tot een volwaardige 
persoonlijkheid en men dreigt hem hoe 
langer hoe meer te maken tot een door 
de S'.aat verzorgt verlengstuk van de 
machine. Nodig is op de éérste plaats: 
te zorgen dat de arbeider een eigen huis 
krijgt, waar hij volwaardig met zijn gezin 
kan wonen. Hij kan daarbij geholpen 
worden dool' spaarkassen etc. maar hij 
zal éérst, zich bewust van zijn eigen ver
antwoordelijkheid, spaarzaam moeten 
worden. En daar ontbreekt in deze na
oorlogstijd wel eens wat aan, blijkens 
alleszins betrouwbare gegevens. 
De vrije tijdsbesteding zal zó moeten 
zijn, dat de persoonlijkheid van de arbei
der ontwikkeld wordt; er kan op dit ter-· 
rein nog héél wat gebeuren om de 
geestdodende invloed. der machine te 
neutraliseren. 
Nodig is dus niet het geven aan de ar
beider van enige materiële luxe, maar 
naast de soms reeds bereikte stevige be
staanszekerheid, de ont-proletarisering 
door de persoonlijkheidsvorming, 
En de middengroep, die meestal nog 
persoonlijkheidsbesef bezit, heeft op de 
eerste plaats meer bestaanszekerheid 
nodig. 
Wij herhalen het nog eens: wij zouden 
het zeer toejuichen als in een werkelijk 
"nationaal" kabinet de belangen van 
deze middengroep beter tot hun recht 
zouden kunnen komen dan tot heden het 
geval is. En daarom zou een meedoen 
der Anti-Revolutionairen aan een "natio
naal kabinet" zeer aanb.�velenr.wa3rdig 
zijn. 

Plaatselijk Nieuws 
ELECTRIFICATIE BAANVAK
DORDRECHT- BOXTEL. 
,,Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toe
komst", zo luidt de zin, die als inscrip'.ie 
is aangebracht op het gedenkteken op 
de afsluitdijk. Overeenkomstig deze zin 
zouden we voor de N.S. kunnen zeggen: 
"Een vervoersbedrijf, dat aan de eisen 
wil voldoen. moet zich instellen op de 
toekomst". En de toekomst eist moder
nisering, wat in spoorwegtaal niets meer 
of minder wil zeggen dan electrificatie. 
Behalve de vele kilometers baanlengten, 
die in 1949 gereed zijn gekomen, zal 
ook het baanvak Dordrecht-Boxtel in 
het begin van 1950 gereed komen, Elec
trische treinen zal men er dan echter 
nog slechts sporadisch en tussen de 
stoomtreinen do"or zien rijden, omdat zij 
nog niet beschikbaar zijn. In Mei zal 
dan ook pas de officiële openstelling voor 
het reizigersverkeer plaats vinden, terwijl 
de diens'.regeling tot zolang geen wijzi
ging zàl ondergaan. 
Met de voltooiing van dit object is men 
weer tegemoet gekomen aan een belang
rijk deel der eisen, die de reiziger en de 
verlader thans weer aan het vervoers
bedrijf stellen. 
ALGEMENE VERGADERING K.V.P. 
De K.V.P., afd. Boxtel, houdt Maandag 
9 Januari in de foyer van De Ark een 
algemene ledenvergadering, waarvan de 
agenda in een advertentie, elders in dit 
blad, is te vinden. 
Het bestuur rekent op de aanwezigheid 
van álle leden. 
HERLEVEND BOXTEL. 

. Salzburger Marionettentheater. 
Het • wereldbekende Salzburger Mario
nettentheater maakt thans op ui'.nodi
ging van de N.V. Internationale Concert
directie Emst Krauss een toumée door 
Nederland. 
Deze tournée werd begonnen met voor
stellingen in het Concertgebouw te Am
sterdam van 2 tot en met 6 November; 
vervolgens werd o.m. opgetreden te Hil
versum, Rotterdam, Utrecht, Groningen, 
Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, • Apel
doorn, Heerlen, Maastricht, Leiden, Nij
megen, Amersfoor:t, Hengelo, Ensched�, 
Dordrecht, Den Haag, Tilburg, enz. 
Overal oogstten deze Oostènrijkse Ma
rionettenspelers een uitbundig succes. 
Het is de Kunstcommissie van' Herle
vend Boxtel gelukt het Salzburger Ma
rionettentheater vóór Boxtel te engage
ren en wel op Maandag 16 Januari a.s., 
des avorids om 8 uur in de Ark. 
Het ·programma voor deze voorstelling 
verm'eldt: Bastien en Bastienne, komische 
opera in· een bedrijf, door W. A. Mo
zart. • De stervende Zwaan, een dans
studie in Memoriam Anna Pawlowa. 
Na de pauze wordt gegeven "Concert in 
Schönbrunn", een historische gebeurte
nis in twee taferelen. Hierin treden o.m. 

op keizerin Maria Theresia, aartshertog 
Josef, prinses Maria Antoinette, Wolf
gang Amadeus Mozart enz. 
De mise-en-scène is van W. Hoyer, de 
decors van Heinz Gallee, beeldhouw
werk uit het atelier Magnus. De mario
netten zijn eigen creaties van het Salz
burger gezelschap. 
Vrijwel alle Nederlandse geïllustreerde 
bladen brachten onlangs een reportage 
van de ongeëvenaarde prestaties van dit 
Marionettentheater. 
Voor de zakelijke gegevens mogen wij 
venvijzen naar de advertentie, welke de 
volgende week in ons blad zal worden 
opgenomen. 

PROVINCIAAL GENOOTSCHAP 
VAN KUNSTEN EN 
WETENSCHAPPEN. 
De kring Boxtel van het Provinciaal Ge
nootschap van Kunsten en Wetenschap
pen in Noord-Brabant zal Dinsdag 10 
Januari een bijeenkomst houden in het 
gemeentehuis, alhier. 
Op deze bijeenkomst, die om 8 uur 
aanvangt, zal J. G. N. _ Renaud uit 
's Gravenhage een voordracht met licht
beelden over "Oµde Kastelen in Bra
bant" geven. Verder zal men o.m. oude 
prenten kunnen bezichtigen, die betrek
king hebben op de plaatsen van de 
kring: Boxtel, Esch, Gemonde, Liempde, 
Best, Haaren en Oirschot. De Directeur 
van het Genootschap zal daarbij een 
toelichting geven. 

FILM IN HET JEUGDHUIS. 
A.s. Zondag zal 's middags om 3 uur
in het St. Paulus-Jeugdhuis door de Ver
kenners film gedraaid worden voor jon
gens van 8-14 jaar. De ouders worden
verzocht hun kinderen een kleinigheidje
mee te geven ter bestrijding van de on
kosten.

VRIENDENCONCERT 1949/1950 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING. 
De Boxt�lse Orkestvereniging geeft haar 
Vriendenconcert dit seizoen op Maan
dag 12 Febr. om 8.15 uur. 
Evenals vorig jaar is dit concert op de· 
eerste plaats toegankelijk voor de 
,,Vrienden" van de S'.ichting, die 50 % 
reductie genieten op de toegangsprijs. 
Met dit doel vindt een Voorbespreking 
voor de Vrienden plaats op Zaterdag
middag, voorafgaande aan de dag van 
het concert. 
Op Zondag en Maandag bespreking van 
die plaatsen, welke ná de Voorbespre
king nog' ter beschikking zijn. 
Twee sólisten zullen het concert-pro
gramma completeren. Als eerste noemen 
we de bekende sopraan Corrie Bijster, 
die de oorspronkelijk aangekondigde so
liste José Candel zal vervangen. 
Laatstgenoemde is tengevolge van ver
schillende verbintenissen op de betref-

fende datum niet ter beschikking, doch 
wij zijn ervan overtuigd, dat Corrie 
Bijster, die een uitstekende reputatie ge
niet als concertzangeres, een waardige 
vervangster zal zijn. 
Vóór de pauze zal zij begeleid worden 
met' orkest, ná de pauze, vanwege de 
aard van de te zingen werken, met 
piano. 
De B. 0. V. brengt voorts een unicum 
te_ Boxtel, nl. een compositie van onze 
plaatsgenoot Cor. Suys. 
De eerste uitvoering van dit werk, een 
Suite voor Piano en Orkest, zal tijdens 
het Vriendenconcert plaats hebben, 
waarbij de componist zelf als solist zal 
optreden. 
Aan dit werk gaan nog twee soli van 
Chopin vooraf door dezelfde solist uit 
te voeren. 
Wat de werken van het orkest betreft, 
voor de bij zovele geliefde componis
ten, Edv. Grieg en Fr. Schubert is in 
het programma een behoorlijke plaats 
ingeruimd. 
Gezien het uitnemende programma, twij
felen wij er niet aan, of er zal van de 
zijde van het Boxtels publiek, en zelfs 
daarbuiten weer grote belangstelling be
staan voor de prestaties van onze 
B.O.V. 

CULTURELE AVOND MARIA
CONGREGATIE St. Petrusparochie. 
Als waardig besluit van de opdracht der 
aspiranten van de Mariacongregatie op 
Zondag 8 Januari, zal op Maandag 9 
Januari des avonds om 8 uur in het St. 
Paulusjeugdhuis aan alle leden een To
neelavond worden aangeboden, waarbij 
de "Ghesellen van de Spelewei" uit Bus
sum, onder de bekwame leiding van An
ton Sweers zullen spelen: ,,Kermisvolk 
op Kerstmis" van H. Ghéon, terwijl de 
zangeressen van de Congregatie z.ullen 
zorgen voor de muzikale omlijsting. 
Op deze avond hebben alle leden vrije 
toegang. Voor nadere bizonderheden 
verwijzen wij naar de advertentie in dit 
blad. 

VERKEERSONGEVAL. 
Zaterdagmiddag had in de Nieuwstraat, 
bij de flauwe bocht ter hoogte van de 
tweede houtwerf, een verkeersongeval 
plaats, dat gelukkig geen persoonlijke 
ongelukken veroorzaakte. De heer v. 

· Kol, die met zijn auto uit de richting
Schijndel kwam, botste op genoemde 
plaats tegen de uit de richting Boxtel 
komende motorrijder De Bresser op. Of
schoon ze alle twee slechts met een ma
tige vaàrt reden, viel er aan beide kan
ten nog al wat materiële schade te 
noteren. 
De Bresser liep slechts enkele schaaf
wonden en schrammen aan het gezicht 
op, terwijl zijn zoontje, dat op de duo 
zat, tot veler verbazing er met de schrik 

,,Boxtels K wartierke" 
VOOR DE JEUGD. 

Zie zo, daar sta je weer. Op allebei je 
benen in het nieuwe jaar. Denk er aan, 
mannen: In 1950 alle twee je benen op 
de grond en het hoofd koel houden! 
Laat. je niet ompraten! 
Laat niet met je sollen! 
Laat je niet van • de kook brengen! 
Doe niet mee met de bende! 
Maar hou stevig vast aan onze leus: 
Wij bouwen ons leven op naar het 
Schone! Wij bouwen ons leven op naar 
Godl 

-o-

Onder het eten van oliebollen en appel
flappen zijn we toch zo ongemerkt alle
maal weer een jaartje ouder geworden. 
En jij staat alweer een ,iaar dichter bij 
je intreden in het Grote Leven! 
Heb je daar op Ouwejaarsavond óók nog 
aan gedacht? Dat je weer een jaar dich
ter je Levensroeping bent genaderd ...... ? 
Want alle mensen hebben hier beneden 
een Taak te vervullen. Niemand mag 
werkeloos door het leven gaan. Bali
.kluivers, leeglopers en kringetjes-spugers 
hebben we niet· nodig, Die staan de 
"Vooruit-gang" in de weg. Ze zijn een 
last voor de maa'.schappij. En hun leven 
is doelloos, omdat het waardeloos is. 

-o-
Iedere mens heeft een Taak te vervullen. 
Een tijdje geleden ben ik een kijkje we
zen nemen bij de Philips. 
Geweldig, mannen! Wat een zaak, wat 
een zaak! 
De één zaagde planken. Precies op maat. 
Een ander zette die planken in elkaar, 
en het was een radio-kast. 
·weer een ander was lampen aan het
maken. Nog een ander draaide die lam
pen in die radiokast. En een muziekie
dat er uit kwam ...... !!
Ja, zo gaat dat bij de Philips:

- Waarom geven al die Philips-radio's van
die schone muziek?
Omdat er één aan het hoofd staat, die
de rollen verdeelt. De één doet dit, de
ander doet dát. Ze doen allemaal wát.
En zolang iedereen de taak blijft ver
vullen die hem door de baas van de
Philips wordt opgelegd, zolang gaat het
goed op zo'n fabriek.

-o-

Maar zo gaat het ook in de grote wereld.

Boven de wereld staat de-Baas-van-de
wereld. Da's O.L. Heer. En die verdeelt 
het werk onder de mensen. De ééne mens 
moet dit doen, de andere mens moet 
dát doen. 
"Roeping" noemen ze dat. Dat wil dus 
zeggen, dat O.L. Heer iedere mens als 
het ware bij z'n naam noemt en hem 
oproept om hem een plaats en een Taak 
in de wereld aan te wijzen. 
Nou zou je misschien denken, dat er 
heel veel roepingen zijn. Want de één 
wordt bakker, de ander melkboer, of 
schilder, of advokaat, of dok'.er, of on
derwijzer. 
Maar dan vergis je je toch. Want dat 
zijn geen "Roepingen". Dat zijn beroe
pen, bedieningen en ambten. Dat zijn 
maatschappelijke betrekkingen, en geen 
levens-staten. 
Roepingen of levens-staten zijn er maar 
drie. Ik noem ze even op, dan ken jij 
ze ook gelijk: Het Huwelijk, het Pries
terschap, het I<;loosterleven. 
Welke van deze drie levens-staten de 
verhevenste of de "waardigste" is, in
teresseert me vandaag helemaal niet. 
Daar praten we later nog wel eens over. 
Vandaag wil ik je alleen maar zeggen, 
dat deze drie levens-s'.aten alle drie door 
God zijn ingesteld en dat ze alle drie 
even noodzakelijk zijn, 
Denk aan de Philips. De man die de 
plankjes zaagt is even noodzakelijk' als 
de man die de lampen draait en de spoe
len windt. 
Hoofdzaak in zo'n bedrijf is: dat de 
juiste man op de juiste plaats komt. 
The right man on the right place, zou 
Churchil zeggen. 

-o-

Je zult er dus nu onderhand wel achter 
zijn, dat het voor jou van onzegbaar 
groot belang is jouw Levens-roeping te 
kennen. Want alleen de mens die zijn 
Roeping volgt, die leeft in de levens
staat die God voor hem heeft bestemd -
die mens alleen is gelukkig in het leven 1 
Waarom is die mens gelukkig? 
Omdat-ie op z'n plaats is. Het vogeltje 
is gelukkig in het woud, het visje in de 
vijver, het schaap in de wei. Want dáár 
zijn ze op hun plaats, op hun bestem
ming: 
Zo is het ook met de mens. Hij is alleen 

OMGEVING 

van af kwam. De inzittenden van de 
personenauto liepen geen letsel op. 
Geneeskundige hulp was spoedig aan
wezig, terwijl de politie even later arri
veerde om van het gebeurde procesver
baal op te maken. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 
ST. PETRUS. 
A.s. Zondag wordt aan de kerk wederom
de maandelijkse collecte gehouden voor
de jongens overzee.

- ST. THERESIA.
In Lennisheuvel werd bij de thuiskomst
van Jan Verhoeven uit Indonesië f 15 ,37
opgehaald voor Katholiek Thuisfront St.
Theresia, terwijl bij een uitvaart een
collecte werd gehouden, die f 6,83 voor
dat doel opbracht.
Bij de thuiskomst van Theo _Kurstjens
opgehaald voor Kath. Thuisfront f 11,81.

BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL
van 27 Dec. 1949 tot en met 2 Jan. 1950.
GEBOREN :Cornelis H. A. zoon van A.
v. Beers en T. Vorstenbosch - Gerar
dus H. M. zoon van H. v. Laarhoven
en M. Kampert Lamberta L. M.
dochter van P. v. d. Schoot en L. Ver
hagen - Johannes H. W. zoon van L.
v. Kollenburg en A. Essens - Maria G.
T. dochter van G. Veroude en G. Voer
mans.
GEHUWD: Franciscus C. V. Baeten en
Maria J. A. van de Meerendonk - Jo-

. hannes J. van Eijndhoven en Jacoba T. 
Kruijssen. 
OVERLEDEN: Jacobus J. van Eijndho
ven, wedn. v. A. Kop, oud 83 jaren 

DistributieoNieuws 
Sluiting Kringkantoor.
De Directeur van de Distributiedienst 
's-Hertogenbosch maakt onder· verwij
zing naar het terzake verschenen alge
meen persbericht en in afwijking van de 
door zijn Dienst geplaatste vorige _publi
catie bekend, dat het Kringkantoor te 
's-Hertogenbosch van 2 Januari 1950 af 
voor het publiek gesloten is. 

Oplossing Nieuwjaarspuzzle 
Horizontaal. 1. kam; 3. ra; 5. A.D.; 
6. ton; 7 lemoen; 9. gelukkig; 11. oer;
12. r.o.; 13. tak; 15. nieuw; 17. jaar; 18.
st.; 19. so; 20. slaags; 23. Ie; 24. Leo;
25. Ans; 26. n.f. 
Verticaal: 1 kalere; 2. adel; 3. roek; 4.
Annita; 6. toko; 8. murw; 9. geit; 10.
gaas; 11. ons; 14 K.R.O.; 16. uilen; 17
uilen; 17 jagen; 20. sla; 21. al; 22. sof.

maar gelukkig, als hij z'n Roeping volgt. 
Want dan is hij op de bestemming en 
vervult hij de Taak die de Baas van
Hierboven voor hem heeft weggelegd. 
Je hoort wel eens zeggen: Hij heeft z'n 
roeping gemist. Meestal bedoelen de 
mensen er heus geen kwaad mee. Ze 
zeggen het voor de grap. Bijvoorbeeld, 
als iemand ze op hun nummer zet; als 
iemand ze de les leest. 
Dan zeggen de mensen: ,,Hij heeft z'n 
roeping gemist. Had Pater moeten wor
den, den dieje !" 
Zie je, ze bedoelen er niets "ergs" mee. 
Maar als je me goed hebt begrepen, dan 
zie je dat het iets verschrikkelijks is 
voor een mens als hij zijn levens-roeping 
mist. Zo'n mens is als een vis buiten het 
water. Als een reiziger die verloren 
loopt buiten de gebaande weg waarlangs 
hij zijn Vaderland moest bereiken. 
Want hier moet je goed aan denken: 
het Doel van de inens ligt Hierboven. 
En daar kom je alleen maar, als je de 
weg gaat waarlangs God je roept! 

-o-

Iedereen heeft • een Taak te vervullen. 
Jij straks • ook. Tegenwoordig gaan ze 
naar een Bureau voor Beroepskeuze. 
Heb ik heus niks op tegen. Want je mag 
alle menselijke hulpmiddelen gebruiken 
om te we'.en te komen· voor welk werk 
je het meest geschikt bent. 
Maar wil ik jou 'ns wat zeggen? Het is 
zo jammer dat zo heelveel jonge mensen 
(en ouwe mensen) álléén maar de raad 
inwinnen van het Bureau voor Beroeps
keuze in Den Bosch, of in Eindhoven, 
of in Amsterdam. Hèt Bureau voor Be
roepskeuze ligt Hierboven I Dáár weten
ze alles. Want op dát Bureau zit Hij die 
roept en de levens-taken onder de men
sen verdeelt. 
En daarom geef ik je een goeie raad. 
In je Kerkboek staat een gebed· om een 
,,Zalige Levens-staat". Zoek dat van-
avond op, , 
Leg er een plaatje bij. Bid het veel. Dan 
ben je er zeker van, dat jij straks ïn 
het leven gelukkig zult zijn. Want de 
Baas van de wereld zal jou op je be
stemming brengen. Hij zal jou roepen 
tot de Taak die Hij voor jou heeft weg
gelegd, 

P. Venantius Verweerde A.A.
Missiehuis St. Theresia.



* Zoals iedereen heeft ook "Terloops"
een dikke streep getrokken onder het
oude 1949 en gaat nu eveneens balans
oprui�ing houden. Vooruit dan maar:
* Tientallen hebben ons een Zalig 
Nieuwjaar toegewenst en, zowaar in de 
jongste minuut van spruitje t 950 

1

kregen 
we al de eerste portie zaligheid. Met 
honderden andere gelovigen zaten we 
tijdens de jaarswisseling in een van de 
overvolle Boxtelse kerken, waar God's 
genade werd afgesmeekt over het nieu
we jaar, het Heilige Jaar. Schoon zo'n 
devotievolle nacht! * Een van de twee 
-gouden engelen, die in de St. Petruskerk 
jaar in jaar uit gedurende de kersttijd 
de wacht houdt bij het stalletje van 
Bethlehem, werd deze week van zijn 
voetstuk gestoten. Eer de hemelbewoner 
zijn vleugels had kunnen spreiden was 
hij al met moeder Aarde in aan/aking 
gekomen. Engeltje-knik begon van pure 
alteratie met het blozende kopje te knik
ken, maar...... O.L. Heer was met de 
Zijnen: Alles viel nogal mee! * Met het 
ingaan van het nieuwe jaar sloten we 
ook een periode af, waarin vele Box
telse jongens naar de Oost trokken en 

. daar ook weer uit terugkeerden. Er zijn 
150 kèrels in Indonesië geweest, er kwa
men er al 70 terug, dus er zitten nog 
80 keistampers in een klamboeng te 
wachten op de tijd van terugkeer. In 
alle geval dit jaar nog, zeggen ze. 
* Lennisheuvel zal in het nieuwe jaar 

geen aansluiting op het gasnet krijgen
e� zal. �I evenmin mogen rekenen op de
mtbre1dmg van de waterleiding, want 
toen puntje bij paaltje kwam, bleken de 
meeste ondertekenaars van de eerste 
aanvrage liever wat terug te krabbelen 
en zich aan de voorspelde deelnemings
kosten te onttrekken. Spijtig...... voor 
velen. * ,,Waar niets is, verliest de kei
·zer zijn rechten." En waar maar 8 wo
ningen gebouwd worden (zoals in Box
tel) zullen vele woningzoekenden hun
rechten niet kunnen doen gelden. Voor
de woningcommissie betekent dat ener-
7:(jds een gemak en anderzijds natuur
hik vele kregelige aanmerkingen op hun 
ondankb�ar werk. * Al degenen, die 

ons ·vorige nummer over Boxtel rond 
1900 met interesse gelezen hebben en 
daarov�r nog ·op- of aanmerkingen zou
den willen_ maken, worden vriendelijk 
·verzocht zich schriftelijk te wenden tot
onze redactie. Op Molenstraat 19 zal 
een en ander gaarne ingewacht wo�den 
* Met .!ngang van de volgende week
hopen WIJ U weer regelmatig op de hoog
te te stellen van de toe- en afname der 
Boxtelse · bevolking, zoals die door ver
huizin� ve.roorzaakt wordt. Alle gezin-
nen, die zich te Boxtel vestigen of ..... . 
Boxtel verlaten, zullen dus weer in de 
'krant vermeld worden. * Wie nu eens 
ècht met een èchte Zoeloe-tovenaar ken
nis wil maken, moet vanavond beslist 
n'.1-ar De Ark gaan. Hij zal niet bedrogen 
uitkomen...... * De verzuchting van 
deze week wordt als in koor geuit door 
vele bouwvakarbeiders die in deze win
te!l'eriode de overvloeid aan werk danig 
missen: ,,Als de bomen nu maar eens 
opèn vroren !" 

SPORT-NIEUWS 
-EEN BELEMMERING
·vooR DE SPORTBEOEFENING,
"Terloops" hebben wij de laatste weken 
-enkele malen gewag gemaakt van een
-statistiek over sportterreinen, die aangaf
dat Boxtel met minder dan 0.19 m2
sportterrein per inwoner op dat gebied •
tot de minst bedeelde plaatsen in ons
land behoort
Wij gaven e�hter te kennen, dat dit on
gunstige cijfer ons niet zo bijzonder
kon verontrusten, daar Boxtel toch de
beschikking had over een behoorlijk
aantal terreinen, lokalen e.d. voor bijna
alle takken van sport.
De heer Havermans, juniorenleider van
de R.K.S.V. 0.0.C., maakte er ons ech
ter op attent, dat zowel bij de junioren
afdelingen van Boxtel als 0.0.C. het
besproken "tekort" reeds werd gevoeld
als een ernstige belemmering in de af
werkingJ 'Van het competieprogramma,
want herhaalde malen waren reeds wed
.strijden afgelast moeten worden, omdat
er geen terreinen beschikbaar waren.
Nu heeft 0.0.C. voor zover wij na kon
den gaan, 9 juniorenelftallen en Boxtel
6. Beide verenigingen hebben constant
2 velden ter beschikking (0.D.C. voor
lopig zelfs nog 3). Maar zowel Boxtel
als 0.0.C. hebben het noodzakelijk ge
oordeeld geen junioren toe te laten op

• het ·hoofdterrein, wat enerzijds een ver
·standige maatregel genoemd kan wor
den, doch wat anderzijds een spaak is
in de wielen van de onbelemmerde sport
beoefening der junioren.
Nu kan men zinspelen op een extra
speelveld voor junioren als oplossing,
doch dat zou te kostbaar worden. En
·voor de ·verenigingen èn voor de ge
meente, die geen vierkante meter grond
kan mis•sen.
Een oplossing zou dus zijn: het ·hoofd
te·rrein 'În noollgevallen ook ·voor juni
·orenvoefbàl •vrij te geven, •of...... het
'Tliet 'ZO 1betreurenswaardig te vinden, dat
:het "met .zocg •vastgestelde competitie-
1programmá" niet zonder lhaperen afge
'Werlct ·kan ·worden 'en dat de jeugd, die 

c"de :gehèle weèk ·aan -sport •in het .al�e-
1meen en >voetballen fo het •bijzonder
•doet, •daardoor -eens met een wedstrijdje
moet wachten. Men zal ,nu -onderhand
1ook ·wel ·begrepen ·heliben, àat wij geen
,reden aa�zig ,achten 10m ,:ons v.e ront-

. :nJSt •te •voelen over ,dat :statistische 1.tekort
aan sportterreinen e.d. te Boxtel.
.Daar-voor .bezien ,wij -de .kwestie trou
·wens .ook ,in ruimer -verband. Wij aèhren

. <de wedstrijdvorm v.oor .de jeugd ·geheel 
:onderaeschikt ·aan .het ·.belang ,van ..de 

. -lichaamsoefoning, waarbij we dan maar 
_ -tegelijk .opmerken, ,dat ,er in .Boxtel, zo-

als in vele andere plaatsen .een .al 
. te eenzijdig sportbeoefenin� bestaat. 10e :gelrt!le 1jeugd '(115 •elftallen plus re
serves ..alleen al, --zijn 1180 ijongens) wordt 

geconcentreerd op het voetbalspel en 
afgeleid van minstens zo gezonde spor
ten als athletiek en turnen, waarvoor 

nog sportruimte over is. 
Als de sportleiders eens willen zien naar 
deze zijde van de medaille, wellicht zou
den we dan met minder dan 0.192 toch 
nog toe kunnen komen. (Red). 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel t - O.D.C. t � 
Boxtel '.2 - O.D.C. '.2 

(Zaterdagmiddag 3 uur)
Zwaluw-V.F.C. 5- Boxtel 4 

Voor de voetbalenthousiasten zet het 
nieuwe jaar al onmiddellijk goed in, 
want zij kunnen a.s. Zondag genieten 
van de derby en returnmatch Boxtel-
0.D.C., die telkenmale honderden toe
schouwers trekt.

, Men mag ook dit keer weer een faire
kamp verwachten, want hoewel beide
ploegen de punten goed gebruiken kun
nen, zijn de competitie-omstandigheden
nog van die aard, dat de uitslag van geen
beslissende invloed hoeft te zijn op het
lot van een der elftallen. Het programma 
is nog pas voor de helft afgewerkt, dus 
alle winst kan nog verloren gaan en alle 
verlies kan nog genivelleerd worden. 
Maar behalve het faire, zal in deze wed
strijd ook het spannende element wel 
weer gevonden kunnen worden, want 
,,Boxtel" ligt de onverwacht grote ne
derlaag van de vorige ontmoeting nog 
vers in het geheugen, terwijl 0.0.C. on
getwijfeld haar uiterste best zal doen om 
haar ongeslagen derby-positie te verde
digen. 
Zo gezien zal scheidsrechter Dreihmül
ler een interessante wedstrijd te leiden 
krijgen. 

, Vóór de eerste elftallen der Boxtelse 

clubs elkaars krachten zullen meten, tre
den de reserves tegen elkaar in het 
strijdperk. Ook deze wedstrijd, tlie Za
terdagmiddag om 3 uur gespeeld wordt, 
belooft veel aantrekkelijks te bieden. 
,,Boxtel" 2 staat voor de taak haar eer
volle eerste plaats niet prijs te geven en 
haar ongeslagen positie te handhaven, 
terwijl de reserves van ODC nog altijd 
met voldoende revanchegedachten rond
lopen om "Boxtel" in de uitvoering van 
haar voornemens te kunnen dwarsbo
men. Moge ook in deze wedstrijd de 
sportiviteit vóór alles gaan. 
Boxtel 4 tenslotte, gaat Zondag in Vught 
op bezoek bij de Zwaluwen, die de jon
gens van het vierde wel de handen vol 
zullen geven. 

Supporters. 
Supporters voor de wedstrijd Blauw Geel 
-Boxtel op Zondag 15 Januari kunnen
hun plaats in de, bus bespreken bij J. 
Lorist (zolang er plaatsen vrij zijn!). 

0.D.C.-Junioren.
In verband met het overlijden van Wim 
v. d. Laak, speler van ons A-elftal, zijn
alle jeugdwedstrijden van 0.0.C. deze 
week afgelast. 

HOCKEY-NIEUWS. 
Nu de tweede helft van de competitie 
een aanvang gaat nemen, zijn we be
nieuwd naar het resultaat van de wed
strijden, welke a.s. Zondag gespeeld 
zullen worden. Het eerste heren-elftal 
speelt om kwart voor 1 tegen Rapidity 1 
uit Oss. Indien onze heren niet beter uit 
de hoek komen dan dit gedurende de 
laatste wedstrijden het geval geweest is, 
zullen zij ook nu wel weer een neder• 
laag te incasseren krijgen. Mogelijk is 
het gelijke spel, behaald in de wedstrijd 
te Oss, een inspiratie om te pogen nu 
eens een overwinning te behalen. 
Het tweede heren-elftal speelt tegen Oir
schot en ook hier zijn we benieuwd of 
de heren een overwinning zullen kunnen 
behalen. Het is wel nodig. 
Tot slot spelen de dames om half drie 
thuis tegen de Hopbel. Of ook onze 
dames twee winstpunten zullen kunnen 
boeken, lijkt ons niet waarschijnlijk. Mo
gelijk heeft het nieuwe jaar echter nog 
een paar verrassingen in reserve. 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
De wedstrijden om de Boxtelse tafelten
niskampioenschappen, welke meestal 
rond Kerstmis gespeeld worden, zijn 
dit jaar vas'.gesteld op Zaterdag 10 en 
Zondag 11 Februari. 
Enkelspel zal gespeeld worden in vier 
klassen en een damesklasse, terwijl dub
belspel gespeeld wordt in drie klassen, 
uitsluitend heren. 
In de heren 4e klas kunnen enkel die 
personen aan de wedstrijden deelnemen, 
welke nog nooit in club- of competitie
verband speelden. 
Iedere Boxtelse ingezetene is vrij zich 
voor deze wedstrijden op te geven. Het 
inschrijfgeld bedraagt voor bondsleden 
f 0,50 (enkel- en dubbelspel). Niet 
bondsleden betalen f 1,- voor het en
kelspel en f 0,50 voor het dubbelspel. 
Advance, de organiserende vereniging, 
heeft een aantal keurige prijzen be
schikbaar gesteld (voor iedere klasse 
minstens twee). 
.In alle klassen wordt een z.g. halve 
competitie gespeeld, zodat alle deelne
·mers eenmaal tegen elkaar uitkomen.
Daar er ieder jaar veel deelnemers .zijil
•is het gewenst zich ·tijdig op te gev.en, in
schr.ijfformulieren zijn verkrijgbaar .bij
.de .heren J. van Eer.kei, Stationstraat 71
en Fr. Leermakers, 'Baroniestraat 53.

---*---
Voor .a.s. Zonèlag is .de .wedstrijd 'P.T..T.
.Nijmegen-,Advance 1 vas1gesteld.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
,80XT-ELSE ,WLJART ·BQND.
As. Woensdag, •til Jan., algemene Ieaen
·vergadering -der B'.B!B. Ms ,een ·der ·voor
tnaamste •punten der agenda staat ver
•meld - het pel'5oorilijk ikampioensèhap 
·t949-''50. 1Men ·verwa•éht 1een sgTOte op
',komst ·en •vooral -�pt!lers -der :t,e 1klasse, 
daar speliiaa'.l lhiemree nog besprt!kingen 
·.nodig. iijn -(lienk •maar :een& aan -He 

•matchpunten elf ·�miildelden). 10e -vergadering·:zal ,worden géhoutlen 'hij
•He •heer l v. lfrigt, clubhuis ·v. d. Groe
ne Pommerans en vangt aan om :.g ·uur1s:avonds.

A.s. Zaterdag wordt in Café J. Waals
de laatste wedstrijd in klasse A gespeeld
en wel Amateur-'t Hoekje. Tevens zal
dan de uitreiking plaats hebben van de
wisselbeker aan de kampioen in deze
klasse. Voor biljartliefhebbers waar
schijnlijk een leerrijke avond, daar er -
naar verwacht wordt - goed gespeeld
zal worden.

Standenlijst klasse B. 
D.M.C. 10 4799 1556 29 3,084 
Poedelvrees 7 3196 1 15 5 36 2,767 
Amateur 9 4082 1604 21 2,544 
De Witte Muis 8 3570 1467 31 2,433 
Buiten Verw. 9 3772 161 t 22 2,341 
Groene Pommer. 8 3310 1425 24 2,322 
Prins Hendrik 8 3252 1456 21 2,233 
Eureka 9 3664 1680 24 2,182 

Hoogste Serie: M. v. d. Meijden 
van Poedelvrees met 36 car. 

Standenlijst klasse C. 
Witte Muis I 11 3799 1751 17 2,112 
D.M.C. 10 3465 1711 10 2,025 
Amateur 10 3419 1715 19 1,993 
't Hoekje 9 3007 1637 27 1,843 
Krijt op Tijd 9 2879 1786 21 t,61 t 
Witte Muis Il 9 2608 1860 15 t ,402 
Buiten Verw. 9 2498 191.8 12 1,302 
Groene Pommer. 9 2363 t %8 12 1,205 
Hoogste Serie: M. v. d. Langenberg 
van ,,'t Hoekje" met 27 car. 

Land:: en Tuinbouw 

BESTRIJDINGSMIDDELEN EN 
GEZONDHEID. 

I. 
In de land- en ttlinbouw en ook op ander 

gebied maakt men hoe langer hoe veel 
vuldiger en intensiever gebruik van be
strijdingsmiddelen, ofwel stoffen ter ver
delging van plantaardige en dierlijke 

wezens, die schade toebrengen aan de 
gewassen. Daar deze bestrijdingsmidde
len evenwel ook de gezondheid van de 
mens in ernstige mate kunnen aantasten, 
willen wij in enkele artikeltjes rièhtlijnen 
geven om de bestrijdingsmiddelen te ge
bruiken op een wijze, die de gezond
heid niet benadelen kan. 
Dat herhaaldelijk vergiftigingsgevallen 
voorkomen, is vooral te wijten aan het 
feit, dat velen deze gevaren maar al te 
gemakkelijk onderschatten. 
Men dient te bedenken, dat alle bestrij
dingsmiddelen vergiften zijn en dat het 
ideaal om zich op ongevaarlijke wijze te 
kunnen ontdoen van de schadeveroor-

zakers nog niet is verwezenlijkt. Men 
doet er dan ook verstandig aan alle be
strijdingsmiddelen met groot wantrouwen 
te behandelen. Talrijke malen is ' men 
reeds bedrogen uitgekomen, doordat 
men een nieuwe stof voor onschuldig 
hield en eerst later ontdekte, dat zij 
ernstige ziekte of zelfs sterfte kon ver
oorzaken. En maar al te gauw is men 
ook geneigd de schadelijkheid af te 
metenmeten naar de uitblijvende nade
lige gevolgen van een éénmalige of kort
durende opneming van de giftige stof 
door het lichaam. Dit is echter 'helemaal 
verkeerd, want er zijn stoffen, waarvan 
een kleine hoeveelheid geen ziekte ver
wekt. Geraakt echter meermalen zo'n 
kleine hoeveelheid vergift in het lichaam, 
dan kan langzamerhand een ernstige 
ziekte ontstaan met een sluipend en ver
raderlijk karakter. Bovendien is de ene 
mens voor een bepaald vergift gevoeli
ger dan de andere, terwijl het ook zeer 
goed denkbaar is, dat bepaalde giften 
geen aantoonbare schade zullen toebren
gen aan de enkeling, doch wel aan het 
menselijk geslacht in zijn geheel. 
Van welke zijde men het onderwerp ook 
bekijkt, alle bestrijdingsmiddelen zijn
vergiften, wat men kan begrijpen als 
men nagaat, dat de organismen, d_ie ver
nietigd moeten worden, evenals het men
selijk lichaam zijn opgebouwd uit eiwit
stoffen, die zoveel punten van overeen
komst hebben, dat ook het leven van de 
mens in gevaar kan worden gebracht. 
Hoe kan dat nu? 
te. Doordat zij in de mond komen, 
doorgeslikt worden en in maag en inge
wanden terecht komen. 
2e. Doordat zij als stof, nevel, damp of 
rook worden ingeademd. 
3e. Doordat zij door de gezonde huid 
heen het lichaam binnendringen. 
Bij het nemen van voorzorgsmaatrege
len komt het er natuurlijk steeds op aan 
de vergiftige stoffen te beletten langs de 
genoemde wegen het lichaam binnen te 
dringen. Hoe kan m'en dif bereiken? 
Het opnemen in de maag kan men 
tegengaan door met gesloten mond te 

werken en door de neus te ademen. Een 
deel van het opgevangen stof wordt dan 
bij het reinigen van de neus weer ver
wijderd, terwijl de rest terecht komt 
in de luchtpijp en de longen om daar 

vergiftiging te veroorzaken. Breng geen 
vergiftigde stoffen in de mond door te 
eten, te roken of pruimtabak aan te 

raken met handen, die tevoren niet goed 
zijn gewassen. Ga niet aan tafel vóór 

de werkkleding te hebben uitgetrokken. 
Er zou zich stof uit deze kleding kun
nen • verspreiden en onnodig stelt men 
dan ook nog de huisgenoten aan vergif
tigingsgevaar bloot. 
Wanneer men met zéér vergiftige stof
fen krijgt te maken, zal men ook tegen 

8r waren eens drie koningen ..... 
Driekoningenlegende uit het jaar 1950 

Er waren eens drie koningen. Ze droe
gen geen kronen en gce�1 _:·taats1en1an
tels, maar koningen wáren het. Hun 
rijken waren niet groot en machtig, maar 
rijken wáren het. Het waren dus kleine 
koningen van kleine rijken en in alles 
geleken ze op grote koningen van grote 
rijken. Het waren, om nu maar duidelij
ke taal te gebruiken, drie huisvaders en 
de rijken waren hun huisgezinnen. Had 
vroeger een dichter niet gezongen: ,,Ik 
voel me een kleine koning in mijn grote 
plicht, vrouw en kind te schragen"? 
Goed dan: er waren dus eens drie ko
ningen. En die koningen waren zeer 
wijs. Nooit zouden ze iets ondernemen, 
zonder eerst ernstig te hebben nage
dacht en zo kwam het, dat ze nooit over 
een misstap te treuren hadden. Maar d11t 
neemt niet weg, dat ze erg veel zorgen 
hadden. Hun grijze haren kwamen niet 
zomaar vanzelf. Huisgezinnen zijn 
moeilijke koninkrijken. Er komt zoveel 
kijken. En van het goede bestuur van 
die koninkrijken hangt zo enorm veel af. 
Bedenken we maar eens, dat ieder on
derdaan van zo'n rijk zelf later ook een 
koninkrijk moet stichten en besturen en 
dat moet hij dan leren van vader-koning. 
Wat een verantwoordelijkheid voor deze 
laatste! 
En zoals er altijd wát is in een huishou
den, zo hadden ook onze drie koningen 
hun moeilijkheden. Koning I bv. had 
veel verdriet van zijn onderdanen, om
dat ze harteloos waren en veel in on
·enigheid leefden. Steeds was er iets an
ders, dat de vrede moest verstoren. De
koning bedacht, dat alles zo mooi kon
zijn, dat niemand iets te kort kwam,
dat iedereen had, wat zijn hart begeer
de Waarom dan die verdeeldheid?
K�ning Il had ook zijn leed. Zijn onder
danen waren hooghartig, verwaand en
zelfvoldaan. Hijzelf was zo geheel an
ders. Waarom moesten zij zo minach
tend neerzien op anderen? Waarom
durfden ze zelfs hun eigen vader mis
.kennen en voorbijlopen? Ja, Koning Il
'had zijn grote smart!
En Koning III niet minder. Zijn onder
danen -waren te zeer gehecht aan aardse
genoegens en voldoeningen. Hun harten
sloten zich voor hogere gedachten en
verlangens. Ze waren beger.ig naar geld
en bezittingen en schrokken er ,niet va.or
,terug bedrog te ·plegen om rijk te zijn.
Ach wat een ellende voor ,deze ,dr.ie
koningen! .Hoe vaak a:aten ze -te pein-
zen ,en te piekeren ...... Ho.evele nach-
ten lagen ze ·slapeloos op hun .legerstede 

,te woelen en te tobben. Als er .toch ,maar 

·.ooit licht -wilde komen in .deze ,diepe 

,duisternis ...... -Als ze ttoah rmaar .ooit 
mochten weten, mochten :zieq, ,hoe ·zij 
hun verdriet <konden ·verbannen. Ze -be
,doelden het ,zo •goed en ze ,deden zo 'hun 
best en ze baden zoveel, rriaar ·.er.,sch-een 

1geen ·uitkomst te zijn. il'otdat.. .. . . op 
, :zekere nacht ,ieder ,der ,dJl'Ïe ,lroniqgen 

,wakker •sèhrok .van een ,hel .Jicht, -.dat 
,door ·het v.enster·.op zijn·,gezicht·.viel. De 
1maan kon lhet niet ;zijq, .een ster .ev:en
,min ·en het·,was !Ook ,nqg geen ,mo�en . .. 
Vol verlangen, de ,aar.d van ,dit licht ,te 
kennen, stonden ,ze van hun legerste
,llen .op, -keken ,door ,het ,v:enster ,en ,blik-

ten in de weelde van een zacht, weldadig 
schijnsel, dat vanuit de zwàrte hemel 
over de aarde viel. Terzelfdertijd hoor
den ze in hun binnenste een stem, die 
sprak: ,,Dit is het Licht. Volg het en ge 
zult verlicht worden. Gij zult vinden, wat 
ge zo lang reeds zoekt". 

Niemand begreep, wat de drie koningen 
bezielden, toen zij diezelfde nacht nog 
een beetje bagage inpakten en op weg 
gingen, met de ogen star naar de hemel 
gericht. Ze liepen als slaapwandelaars 
met een onnozel-blijde lach om de lip
pen. Als het morgen werd, rustten ze uit, 
sliepen ze, om des avonds weer voort te 
reizen onder de veilige leiding van het 
wonderlijke licht. Ze waren er vol van 
en spraken er voortdurend over. Ze 
spraken ook over hun innigste zorgen 
en de hoop, die ze koesterden, eens van 
die zorgen verlost te worden, als zij het 
licht getrouw bleven volgen. 
En zo bereikten ze een grote stad. We
derom rustten ze uit om tegen de avond 
hun tocht voort te zetten. Maar toen de 
avond gevallen was, blt,ef de hemel 
duister. Urenlang bleef hij duister. De 
hele nacht zelfs. Hadden ze hun doel 
bereikt? Zouden ze hier weten, wat ze 

zozeer verlangden te weten? Maar wie 
zou het hun zeggen? 
Waar zouden koningen elders gaan zoe
ken naar goede raad, -dan bij een andere 
koning? Ze klopten dus aan bij een 
groot paleis, waar het licht in felle bun
dels uit tientallen ramen naar buiten 
scheen.· Toen de deuren opengingen, 
sloeg een behaaglijke warmte hen tegen 
en de geur van heerlijke spijzen woei 
hun tegemoet. En wat een licht ..... . 
Zacht, weldoend, roomkleurig licht, dat 
iemand ineens opneemt in een sfeer •van 
zalige tevredenheid. De drie koningen 
dronken dat licht in en voelden zich ge
lukkig. Ze zagen elkaar veelbetekenend 
aan en beduidden elkander, dat dit licht 
wel eens hetzelfde zou kunnen wezen als 
het Licht, dat hun in de nacht tegen
straalde. Ja, dat moest wel zo zijn, want 
de mensen, die in dat ·licht hier vertoef
den, droegen .op hun gezicht de uitdruk
king van een zorgenvrije vreugde en
spraken met elkaar op een toon van on
vermengde ·vrolijkheid. En .wat ,een rfeest 
van zijde en satijn, waarin .vededichte 

vrouwen hen v.oor.bijr.uisten op -het 
,rhythme van .zachte ,waai ,muziek. 
De drie koningen -stonden sprakeloos 
naar .dat alles ,te zien. Hier was hèt ,ge
luk in ])Ure .vormen en lijnen te .,!inden. 
Hier ,was ,niemand .hoo9hartig ,en 1w:i,eed, 

-gierig rof .verwaand. Alles .was elegantie
en ,gratie. 1Hier -zouden zij :dus .maar -vra
�en maar ·het 1geheim ,11an ,een ong.estoord 
:geluk. 
,Met , gc.enaelo"e ho"ffelijl<heid wee.tl .hun 
,.dat rneçgedeeld ...... Ji)e -mngeljjkheden 
bleken ,.onui�p11ttelijk. Men J<qn het 

1
ge

,Juk vinden .in -maaltjjden .. Maar .ook ,in 
,klederen ,cm .q�ahik. -In ,omgan_g .. met 
-schone vrouw.en. Qp -bals ,en in sp.eelza
,len. In ,nachtclubs ,en Jeestpartijen .. Men
kon. het ,j).ók vinden ,qp .v.erre •reizen ,oLin
tbaqplaatsen. Alles .was ,gedaaq, .om . .de

. ,mensen dit ,geluk -mqgelijk ,te .maken.
,Moed.ers ,konden zic;h ,daarvoor .van ,hun

het inademen maatregelen willen treffen, 
wat echter slechts kan door zich te be
schermen met maskers of kappen. Be
scherming van neus en mond met een 
doek kan dan gerust als ontoereikend 
worden beschouwd. 
Wanneer men te doen heeft met stoffen, 
die de ogen aantasten, zal men boven
dien een afsluitende bril moeten dragen. 

Algemeen Nieuws 
AFHALEN KUIKENBONNEN. 
Vanaf 9 tot en met 14 Januari kunnen in 
de districten 34 en 41 tegen betaling van 
5 cent per toegewezen kuiken de kui
kenbonnen worden afgehaald. 
Mocht U met het toegewezen aantal 
kuikens geen genoegen kunnen nemen, 
dan kunt U tegen de toewijzing binnen 
14 dagen na ontvangst daarvan, schrif
telijk in beroep gaan bij de P.B.H. tegen 
betaling van f 2,50. Indien Uw beroep 
geheel of gedeéltelijk wordt ingewilligd, 
zal het gestorte bedrag wotden terugbe
taald. Ook bij overlegging van een ve_r
klaring, als bedoeld in art. 857 van het 
Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvorde
ring, kan de Prov. Voedselcommissaris 
het gestorte bedrag terugbetalen. 
Pluimveehouders, die in aanmerking ko
men voor een brandstoffentoewijzing 
voor de opfok van hun kuikens, worden 
er met nadruk op gewezen, dat het voor 
een tijdige aanvoer van kolen noodzake
lijk is, dat de aanvraag.bon voor brand
stoffen direct na ontvangst wordt toe
gezonden aan het Toewijzingskant_oor, 
waaronder zij ressorteren. Wanneer zij 
dit nalaten, kan beslist 'niet voor tijdige 
levering worden ingestaan. 

Het Bureau van de 

Prov. Voedselcommissaris • 
voor Noord-Brabant. 

INDONESISCHE POSTZEGELS AAN 
DE VERZAMELAARSLOKETTEN.
Aan de z.g. philatelistenloketten der post
kantoren zullen van de Indonesische 

frankeerzegels van de "Bouwkunstserie" 
de volgende waarden verkrijgbaar wor
den gesteld: 
15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 en 80 .sen 
en 1 rupiah. 
De verkoopsprijs van deze zegels in Ne
derlandse munt bedraagt resp. 15, 20, 25, 
30 40, 45, 50, 60 en 80 cent en f 1,-. 
Van elke waarde kan aan dezelfde ge
gadigde slechts 1 exemplaar tegelijk wor
den verkocht. De zegels kunnen ook. 
worden besteld bij de Philatelistische . 
Dienst PTT, Zeestraat 64 te 's-Graven
hage, met inachtneming van bovenstaan
de beperking. 

kinderen ontdoen in speciale· huizen voor 
babys, jeugdherbergen lokten met wa
genwijd-open deuren de vacantiegangers 
naar binnen, hele gebouwen werden 
voor kapitale sommen ingericht om we
kenlang de • mensen te huisvesten op 
stranden of in bosrijke oorden. En er· 
was drank en muziek en spel. ..... 

* * *

Met een ruk schoten de drie koningen 
wakker. Beneden hen klonk geroep, ge
schreeuw, gerinkel van brekend glas en 
gestommel van kantelende tafels ....... .. 
Met verbaasde ogen zagen ze elkaar 
aan .... ,. Een blik uit het venster op de 

straat beneden scheurde hun heerlijke 
illusie aan flarden. Geluk? Was dát ge
luk? Daar onder hen lag het "geluk" 
aan scherven, dreef het "geluk" in vieze 

plassen drank en lastte het zich op in de 
muffe geur van alcohol, rook en par-
fums ...... Geluk? ,,Hier is het geluk 
niet!" hoorden ze in hun hart en 
meteen stroomde weer dat pure, reine 
licht door de ruiten en voelden ze de 

zachte, sterke drang, die hen verder 
dreef naar wat ze zolang tevergeefs 
zochten ..... . 

* * *

En toen schoof dat licht niet meer langs 
de hemel verder. Het bleef stil staan. 
Boven een krotwoning met gebarste mu
ren en gammele deur en een dak, waar
van de panlatten zichtbaar waren. ,,Hier 
is het!" hoorden ze en plotseling was 
het Hcht weg...... De drie koningen 
zagen elkaar aan zonder woorden. Ja,
hier moest het dan �el zijn. Dus 
meteen maar aangeklopt. Knarsend 
kreunde de deur open...... Een onge
kende blijdschap doorstroomde de dr-ie 

Koningen, als ze dat lieve vrouwenge
zichtje zagen, · dat hen onder de blanke 

sluier toelachte. Deze vrouw was ge
lukkig! en droeg haar geluk op hen 
over op de vleugels van een innigzoete 
glimlach. Of ze niet binnen wilden ko
men? Stil en huiverend van aandoening 
betraden ze de heldere .plavuizen, terwijl 
de deur achter hen dicht ging. En nu 
ineens wisten ze, dat hun Licht van hier 
kwam ...... Hoe het gebeurde, beseften 
ze niet, maar vanzelf vielen ze op hun 
knieeën voor een allerschoonst jongetje, 
,dat qp de scha.at van zijn ,vader m,et 
blokken speelde. 
Woorden konden ze niet vinden. Hun 
hoofd was licht .en ijl, .alsof ze ,over 
.wolken ,liepen. Z.e voèlden .alleen maar. 
En .ze :voelden, ,dat ze ,nu .zouden :Ier.en, 
.wat igeluk was. Ook ,het ,kindje sprak 
.niet, 1maar het legde driemaal zijn .hand
�je ,op he.t hoofd ·van ,elk ,der koniQgen ,en 
toen hoorden ze de stem ,van he.t Licht, 
,dat .hun zeide: ,,Hier is ,het ijeluk. Mier
,is .de ,vcede. Hier is .de hemel. Die themel 
,zal .ook .uw ,deel' :qp aarde zijn ,in ,uw 
._eigen -koninkirij�, als gij ,.dit -onthoudt: 
,in .elk familie.koninktjjk ,moet heersen 
1h.et gl!loof, ,da.t mijn Moe.der ,Maria ,t:o 
zuiver beleefd -heefo; iin elk -.familie-.k.o
,ninkrijk moet heer,sen de ,een\lo.ud, ·;zQBls 
,mjjn Mader Jozef die tb.etmc;ht heeft; ,in 
.clk ,familie,koninkrijk mo�t ru!J!men ,de 
Jiefde, .aie .Hij ,onder <de ,memen lh•cft 
doen wonen ren Mij .voor :hen ,tl.eed 
.ster.v.en''....... • 

* * •

·:roen ,de .drie ,koniqgen :dit ..vernomen
ihaddcm, ,,F11is.den :Ae ,Jaqgs ,een .and•e
,weg .naar ,hun, land te1'1ij!'1 

. 

..H. ,Jl. ,K. ..WïP· 

... 

, 



PAROCHIE-AGENDA 
Zondag onder het Octaaf · 
van Driekoningen. 
8 Januari 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
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 Anna v. d. Steen-v. Ha
mond, Adrianus de zoon en Lambertus 
de kleinzoon. De H. Mis van kwart voor 
8 voor Maria v. d. Langenberg-Hosewol 
en de Hoogmis als gez. jrgt. voor Hen
drica v. Beurden-Verwetering. 
Vandaag is het de Feestdag van de H. 
Familie. In alle H.H. Missen gaat 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 is het geen 
Mariagarde, maar na de Hoogmis wor
den de Broedermeesters van de Broeder
schap van het H. Bloed en de zelatricen 
van de retraitepenning verzocht de con
tributie over 1949 af te dragen op de 
pastorie. 
Hedenavond om 7 uur plechtige Op
dracht van de nieuwe leden van de Ma
ciacongregatie, waarna om half 8 Lof 
met korte predikatie. 
Maandagavond om 8 uur buitenkerke
lijke vergadering van de Mariacongrega
tie in het St. Paulusjeugdhuis in de 
Nieuwstraat. 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 half8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Van 27 to� 30 Januari wordt in het 
retraitehuis te Uden een retraite gege
ven voor meisjes uit Boxtel. Wij willen 
-onze vrouwelijke jeugd deze geestelijke
oefeningen nog eens extra aanbevelen.
Meisjes, die dèze retraite willen meema
ken, kunnen zich hiervoor opgeven tot
en met a.s. Zondag in de sacristie.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Lambertus v. d. Breekel; om
half 8 gel, H. Mis voor Franciscus Man
dos; om half 9 gel. H. Mis voor Joannes
Smolders te Geertruidenberg overleden.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Lambertus v. d. Sande; om half 8
gel. jrgt. voor Johannes v. d. Sloot, Ger
truda de hsvr. en Johannes de zoon; om
half 9 gel. jrgt. voor Henriette Witte
veen Schöne.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Valentinus Doesburg; z.a ..
gel. H. Mis voor onze overleden pa-

. rochianen in Indië; om half 8 H. Mis
voor onze jongens in Indië, vanwege 
Maria's Biddend Leger; om half 9 gel. 
jrgt. voor Helena v. Laarhoven-de Wit. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Frederica Looijman:s-Pee
ters; z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
Wagenaars; om half 8 gel. mndst. voor 
Bartholomeus Voets; z.a. gel. Mis voor 
Martinus Giesbers; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Marinus v. Hamond; om

half 9 gel. mpdst. voor Wilhelmus Snel
laars. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Maria Loe rakker-van Geel; z.a. gel. 
mndst. voor Elizabet Schapendonk-v. d. 
Staak; om half 8 gel. mndst. voor Hen
ricus Prick; z.a. gel. H. Mis voor Wil
helmus Schalkx; om half 9 gel. H. Mis 
voor Justinus v. d. Eerden. Hedenavond 
om 8 uur H. Familie. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Maria Loerakker-van Geel; 
z.a. gel. mndst. voor Gerdina Broeren
Schalkx; om half 8 gel. jrgt. voor Gerar
dus van Ham en Catharina v. Eyk de
hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Maria
Spoor111akers-Senders- te Haaren over
leden; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Jo
sephus Schellekens; om half 9 gel. mndst.
voor Johannes van Houtum.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Arnoldus Franciscus 
de Leyer, geb. en won. in de parochie 
van het H. Hart en Johanna Da111iana 
Maria Mertens, geb. in de par. van de H. 
Laurentius te Dongen en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht, de hun bekende huwelijksbeletse
len, waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE H. HART. BOXTEL. 
De H. Missen zijn 0111 6 uur tot zekere 
intentie, 0111 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie, om 8 
uur voor Cornelis Pijnenburg vanwege 
de Boerenbond, om kwart over 9 voor 
Hubertus Josephus van Susante, van 
wege de Broederschap van 0. L. Vrouw 
van Den Bosch, en om half 1 t de Hoog
mis voor Henricus van der Meyden van
wege de Broederschap van 0. L. Vrouw 
van Lourdes. 
Tijdens de H. Missen geschiedt de op
dracht van alle huisgezinnen van onze 
parochie aan het H. Huisgezin van Na
zareth. 
De te schaal gaat voor de kerk, en de 
2e voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis Santa Te
resa voor de meisjes in de kapel van de 
zusters Ursulinen, en om kwart voor t 2 
H. Familie voor de jongens in de kerk.
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor
onze jongens en mannen in Indonesië

'Vrijdag - des avonds om half 9 H. Fa
milie voor de mannen.
A.s. Zondag - 15 Januari - om 10 uur
Hoogmis volgens de Oosterse Ritus, wel
ke door de K.R.O. zal worden uitge
zonden. De H. Missen zijn dan om 6,
7, 8, negen en tien uur!
MAANDAG 9 Jan.: 7 uur l.j. voor Jan
Quinten; zijaltaar Ld. voor Franciscus
van de Oetelaar; kwart voor 8 1. m. voor
Johanna Hesselmans-Belzer; zijaltaar Ld.
voor Johanna Gerritsen-Ebbers; half 9
l.i. voor Maria van Ruremonde.
DINSDAG 10 Jan.: 7 uur gef. l.j. (1)
voor de Zeer Eerw. Heer Ant. de Kort,
zijn ouders, broer en zuster; zijaltaar
I.m. voor Adriana van Hees-Verwete-

QNOERTROUWD: 
ANS MERTENS 

en 
ARNOLD DE LEYER. 

Te koop een parti' stalmest en 
een drachtige zeug G.Y.. t t 
weken drachtig bij W. v. Esch, 
Roond toa. 

De huwelijksinzegening zal 
plaats hebben op Dinsdag 24 
Januari a.s. te 10.30 uur in de 
kerk van de H Petrus te 

Gevraagd: Jong meisje,, voor 
halve dagen. Adres: Molen
straat 19. 

ring; kwart voor 8 I.m. voor Cornelia 
van Bel jouw-van Kasteren; zijaltaar Ld. 
voor Johanna Beaard-Janssen; half 9 
gef, Ld. voor de heer Lambertus Spie
rings. 
WOENSDAG 1 t Jan.: 7 uur pl. 1. m. 
voor Adriaan Kuypers; zijaltaar I.m. voor 
Henricus Johannes Rooyakkers; kwart 
voor 8 Ld. voor Piet van de Kruis; zij
altaar Ld. voor Johanna de Jong-de Wit; 
half 9 I.m. voor Cornelis Pijnenburg. 
DONDERDAG 12 Jan.: 7 uur gef. l.j. 
(2) voor de Zeer Eerw. Heer Ant. de
Kort, zijn ouders, broer en zuster; zij
altaar 1. d. voor Johanna Verbunt-van
Mechelen; kwart voor 8 1. m. voor Pe
tronella Boumans-van Dijk; zijaltaar Ld.
voor de heer Petrus van Oerle, Gertru
da van Esch z.e. en de Eerw Zuster
Eduarda de dochter; half 9 I. m. voor
Maria Bloemers-v. d. Wittenberg.
VRIJDAG t 3 Jan.: 7 uur pi: 1. m. voor
Petrus Baayens; zijaltaar 1. m. voor Con
stant van Kleef; kwart voor 8 l.j. voor
Adrianus Willems; zijaltaar l. j. voor
Henricus Wagenaars en Henrica v. d.
Langen berg z.e.; half 9. I.m. voor Petrus
van de Pasch.
ZATERDAG 14 Jan.: 7 uur l.j. voor
Theodorus Barten; zijaltaar 1. j. voor Pe
trus Voets en Elisabeth v. d. Nosterum
z.e.; kwart voor 8 1. j. voor Adriaan
Vlaminkx; zijaltaar Ld. voor Adriaan
Kuypers; half 9 1. d. voor Petrus
Baayens.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Pe
trus v. Grinsven. 
MAANDAG: half 8 jrgt. vo0r Petrus 
van Eindhoven en Wilhelmina v. Eind
hoven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Lambert v. 
Doremalen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
hsvr. van Lambert v. Doremalen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v. Doremalen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zuster Juliana v. Doremalen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Pe
tronella Loutermans. 

Deze week zullen geschieden : 
Woensdag mndst. voor Adrianus v. d. 
Ven. Donderdag mndst. voor Josephus 
Musters. Vrijdag mndst. voor Cornelia 
Brans. Zaterdag mndst. voor Adriana v. 
d. Linden.
In onze parochie zijn in 1949 gedoopt
54 kinderen. Overleden 9 volwassenen
en geen kinderen. Uitgereikt zijn 39000
H. Communies. Voltrokken 23 huwe
lijken .
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd. voor 
Antonius v. Kuringen, Johanna v. d. 
Heyden hsvr. en Hendrika de dochter; 
9 uur wekelijkse H. Mis voor Maria de 
Punder-Huige; half t t Hoogmis tot wel
zijn v. d. parochianen. De gelovigen 
worden in de gelegenheid gesteld om aan 
hun offerplicht te voldoen in de eerste 

MEISJES! 

schaal voor hun eigen kerk, in de twee
de voor B. N. Vergadering van St. Vin
centiusvereniging; half 3 lof met rozen- • 
hoedje, om God's zegen te verkrijgen 
over Orion en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Jan Jo
hannes v. Kasteren; kwart over 8 gez. 
jrgt. voor Petrus Kruyssen. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Theodo
rus Huyberts; kwart over 8 H. Mis voor 
Petrus v. Beers. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis vanwege 
Honingzemerij ,,!;Iet Zuiden" voor Har-
1·y v. Dijk; kwut over 8 gefunJeerd jrgt. 
voor Francis Veroude, Gertrudis v. Oir
schot en Johanna Boons, hsvrn. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in
tentie v. d. leden v. 'd. Godvruchtige 
vereniging H. Theresia; kwart over 8 jrgt. 
voor Johanna Maria v. Nunen-v. d. 
Schoot. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis vanwege de 
kinderen voor Gerardus Leyten; kwart 
over acht mndst. v. Gijsbertus v. Beers. 
ZATERDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Johanna Kruyssen-v. Mol; kwart 
over 8 jrgt. voor Johanna Bosch-v. En
geland. 
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; Johan
na Petronella v. Grinsven-v. Hal te Box
tel en Z. Eerw. Heer Willenborg te Eer
de overleden. 
Elders zullen geschieden: H. Missen voor 
Harry v. Dijk en Theodorus Huyberts. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot 7 uur. Zes uur Lof met rozen
hoedje, om God's zegeningen te ver
krijgen over het H. Jaar. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: feestdag van de H. Familie. 
Onder alle H. Missen hernieuwing der 
Toewijding der christelijke huisgezinnen 
aan het H. Huisgezin van Nazareth. 
half 7 1. mis tot welzijn der parochie; 
8 uur l.j. voor Adr. v. d. Laar; 10 uur 
z. m. voor Marinus v. d. Wiel als over
leden korist; 3 uur Lof, daarna jongens
congregatie.
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Willem
Appeldoorn als overl. weldoener van
Kerk en Liefdegest.; half 8 l.j. voor Pe
tronella Willem v. Gemert; 8 uur l.
mndst. voor Gerardina v. d. Koevering.
DINSDAG: 7 uur z. m. voor Willem
Appel doom . als over!. lid: H. Theresia; 
half 8 1. mndst. voor Anna v. d. Velden; 
8 uur l.j. voor Theod. v. d. Meijden, 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Wout. v. d. Velden; half 8 1. mndst. voor 
Antoon v. d. Velden; 8 uur I. j. voor 
Johanna Maria Theod. v. d. Meijden. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Jos. Schellekens; half 8 1. mndst. voor 
Frans v. Beers; 8 uur 1. j. voor Henr. v. 
Erp en Johanna de hsvr. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Willem 
Appel doom; half 8 1. mndst. voor Enge
lina Hendr. v. Overbeek; 8 uur 1. j. voor 
Antonia Willem v. d. Dungen. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor de 

Wed. Catharina Jan v. d. Langenberg; 
half 8 z. j. voor Willem Quinten; 8 uur 
1. mndst. voor Marinus v. d. Wiel.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Hendrik v.,
d Meijden; 8 uur 1. m. tot welz. der
p�r.; to uur z. m. voor Marinus v. d.
Wiel als over!. korist.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur l. m. voor Maria Jan 
Maas. Dinsdag 7 uur I.m. voor Antoon 
v. d. Velden vanwege het personeel der
officiers-mess. Woensdag 7 uur I.m. voor
de Weled. Heer Franc. v. Boeckel v.
Rumpt vanwege het personeel. Donder
dag 7 uur I.m. voor Catharina Jan v. d.
Lanoenberg als overl. lid H. Cunera.
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Engelina Hendr.
v. Overbeek als overl. lid H. Moeder
Anna. Zaterdag en Zondag I. m. voor
Willem Appeldoorn als overl. weldoe
ner der armen.

Gedoopt: Henricus Gijsbertus Elisabeth
zoon van Ger. Verdonk- Raaijmakers.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
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 pa
rochie Tweede schaalcollecte voor Bijz. 
Node� Episcopaat 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. zal er een kerkdeurcollecte 
gehouden worden voor de Medische 
Missie. Wij bevelen deze collecte zeer 
in de milddadigheid der gelovigen aan. 
Folders met toelichting zullen in de loop 
van deze week huis aan huis verspreid 
worden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis; half 9 H. Mis 
ter ere van de H. Bernardus uit dank
baarheid; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor An
ton ia Muskens-van Haperen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Antonia 
Muskens-van Haperen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Gijs
berta van Hommel-v. d. Bosch te Boxtel 
overleden. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis uit da11k
baarheid (T). 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Bijz. In
tentie (K). 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus van Esch vanwege Br. H. Willibror
dus, Luyssel. 
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 8 Januari. Feest der H. Familie. 
Deze middag om 3 uur Lof met rozen
hoedje. Deze week Donderdag en Za
terdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: 7 uur voor behouden aan
komst. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 

VOOR LEDEN VAN HET 

Zieken- en Ondersteuningsfonds 
der N.V. Nedenandse Spoorwegen 

1 uit Boxtel en Omstr eke n kunnen

Boxtel. 
,,'t Hof" Boxtel. 

Te koop: 2-persoons opklap
bed. met eiken ombouw en 
bedsteJ. Cylinder schrijfbureau, 
grote spiegel, wegens plaats
gebrek. v. Hornstraat 49. 

A.s. Vrijdag en Zaterdag 

6 en 7 Januari 

U kunt bij ons geplaats t 
worden ivoor licht carton• 
nagewerk 
MET PRESTATIE TOESLAG 

de Brillen door ons geleverd worden

F. P. v. Langen & Zn, Stationstr, 62 v. Hornstraat t, Boxtel.
Receptie van 112 uur

,,'t Hof" Boxtel. 

Te koop een ·beste roodbonte 
kalfvaars of een schot met 8 
liter melk. Alles t.b.c.-vrij. 
J. Kroot, Nergena 5.

Keurig dagmeisje gevraagd 
wegens teleurstelling, Aanb. 
na 19 uur bij Mevr. v. Elderen, 
'll. Ranststraat 7. 

Te koop gevraagd tweede
hands golfplaten. Adres be
vragen Molenstraat 19. 

Zaterdagmiddag verloren wit 
engels hemd. Tegen beloning 
terug te bezorgen .Rechter
straat 30. 
Te koop aangeboden t Kinder
wagen (roomkleur) in goede 
staat. Enkele japonnen, t da
mes tweed-jas, t zomerjas 
maat 38-40, te bevragen 
Molenstraat 19. 

ife koop: 2 crapeaux, grijze 
trijpbekleding, in prima staat. 
Bevragen·: 'Esschebaan 4. 
T-e 'koop bij A. v. d. Oetelaar, 
Bad<:weg 8, een in. goede staat 
2ljjnde handwasmachine. 
Aangeboden twee 1kopen zwaar 
s.èhaarhout en een partljtje ge
riefhout, geschikt voor wei
palen. P. v. è! . .Sloot, Rechter
straat 65. 
Glacé-handschoen gevonden, 
b;gen betaliqg -advetttentiekos- • 
ten terug te !bekomen Molen-j 
t.traat 19. 1 
____________

�e R.K. opzièh!er ,zoekt ·tei 
Boxtel volledig 1penSion, tlié&tj 
m. !huis. verkeer. Ingaande ·t 1 

. li.dbruari. ·Brieven onder letter 
.P.. ;aan 't bureau van dit blad. 
me lkoop: :een :tQOffi lhiRRM ,en 

• diiftvarkens bij M. v. Oirschot,
• Eintlhovensewe� 45.
11'..e koop: 11 !liloqi;ïkar en ,�n
Káfmolen !hij WI. •v. \Wee1!t,1
Bülder v. (C�kttr . . M,, JBoxtèl.

1('._e )koo- bij Smits, Bosscheweg
,.9,, Boxtel, een toom beste
tïaeP.·_.; i

Voor direct gevraagd een net 
R.K. dagmeisje, goed loon en 
goede behandeling, Grote was 
buiten ' huis. Banketbakkerij 
A. v. Duren-Schollen, Breu
kelsestraat 62, Boxtel.

Notaris,P. MERTENS 
te Boxtel 

zal op Dinsdag 10 Januari 
1950 voorm. 10 uur in café 
van de Sande te Liempde voor 
de Fam. v. d. Sande aldaar 

PUBLIEK VERKOPEN: 
9 kopen zwaar 12 jarig schaar
hout, staande te Liempde in 
het Mortelke tegenover Ver
donk, waaronder veel boon
staken en boerengeriefhout. 

heerlijk mals

ROOKVLEES 

100 GRAM 29 et

DE ECHTE 

ENGELSE 

TOFFEE'S 

150 GRAM 29ct 

=• 
MAANDAG 9 Januari 's avonds 8 uur 
in het ST. PAULUS JEUGDHUIS, Nieuwstraat 

BRENGEN 
De Ghesellen van de Spelewei 

·Kerm-isvolk up Kerstmis
van H. Ghéon 

De leden •van de Maria-Congregatie hebben 
,VRIJ TOEGANG op vertoon van een plaatsbew!J• 

,Deze avond Is verder voo.r eenieder toe
gankell)k voer f ,1 ,- ,per plaats 

1Ka.rtverkoop en Plaatab-■preken à 10 et. a.s. Zondag ·8 Jan.van 11.30 tot 1 aar ia het K.J.Y. Hal■, Prina Bernhardatraat ,en C!P de dq der uitvoeriw aan de saai van 7 tot 8 nar. 

B1strij;diag .Aam,pelmoehetd 
tlle :Bl.lRGEMEESIDER VAN JBO>X11iEL brengt ter qpenhare 

OOK 
Gediplomeerd Opticiën 

jongens van 14 en 15 jaar 
kunnen wij nog plaatsen 
voor licht cartonnagewerk. 

Vergoeding wordt direct uitbetaald 
Leverancier voor ALLE Ziekenlond,een 

BOGAERTS' CARTONNAGEFABRIEK Is Uw naaimachine stuk? 
Wij repareren vakkundig en vlug. 

BURGAKKER 15 • BOXTEL 

Aanmelden dagelijks van 
9 - 12 en 1 - S uur. 

VAN KESSEL'S 
Naaimachinehandel 

MOLENSTRAAT 16 

Wij wensen onze afnemers, vrienden AANNEMERSBEDRIJF Alle leerlingen en oud-leerlingen 
een ZALIG NIEUWJAAR en bekenden een voorspoedig 1950. J. VAN VUGHT

A. v. d. NOSTERUM Nieuwstraat 190 g
Brandstoffenhandel, Boxtel wenst Cliëntèle, Vrienden en Bekenden 

L. VERLOUW-VERHAGEN
Frans Staelstraat 8 - Boxtel

C. STEINMANN
Rechterstraat 6a

Afd. Huish. Artikelen, Galanterieën, 
Glas, Porcelein en Aardewerk, 
Speelgoed, enz. 

wenst vrienden, bekenden en begunsti
gers een ZALIG NIEUWJAAR. 
R. STEINMANN
Rechterstraat 6

Afd. IJzerwaren, Gereedschappen, 
Bouwartikelen, enz. 

: ·wenst vrienden, bekenden en begunsti
gers een ZALIG NIEUWJAAR. 
A.G. VOETS 
Hoofdvertc;genwoordiger N.V. Noord
Holl. Levensverz. Mij, .Alkmaar 
Hertogenstraat 20, Boxtél 

Familie Vrienden ,en kennissen 
allen ,een ZALIG NIEUWJAAR 

M. J. P. VAN I<iESSEL
�eennàk�j, • Re .chterstraat ·57 

,wenst U allen 

EEN ZALIG NIEUWJAAR. 
Het Bestuur van "ST. JORIS" 

R.K. Bond van Arbeiders(sters) 
in Voedings- en Genotmidde

lenbedrijven 
wenst adviseur en leden een 
ZALIG NIEUWJAAR, 
Gelukkig Nieuwjaar gewenst aan alle ' 

BAKKERIJ "DE KROON" 
wenst Klanten, Vrienden en 
Kennissen een Gelukkig en 
voorspoedig t 950 .. 

A. ADELAARS
ELECTRICIEN

Allen een ZALIG NIEUWJAAR 
leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:::! 
kennissen door : ·F. HAZENBERG 

MEJ. C. ENTINK, Bakkerij - Boxtel 
Hoofdlerares-Coupeuse aan de wenst klanten, vrienden en Mode.vak- en Kunstnijverheids- nissen een Zalig Nieuwjaar. school Kasteellaan 26 

ken-

L. VAN GERFEN
Levensmiddelenbedrijf 
·'Ijssalon

wenst Cûëntèle, Vrienden en 
·Bèkenden .een Zalig blieuwjatr.

' 

Aan alle Cliënten, Vrienden en 
bekenden een Zalig Nieuwjaar 

•C. ,v. .d. SLOO'if-�A..CENAARS
KRtlIDENIER
Kalksheuvél !28 • )Boxtel

• Langs ,tleze wc;g wens ik -mijn .ouders,
broers, �usters ,en verloofde, alsmede
mijn sportvriend.en van de \Voetbalver-

EEN ZALIG NIEUWJüR 
VAN DEN HEUVEL'S eniging 11Boxtèl" eon Zalig ,,en Voor-

" SlfUCM>G<i>RSBB1i>RllJF i ,spoedig ,Nieuv,tjaar-.
, k1innis, .dat ,ter ,gemeente-secretarie .vanaf heden voor ,de tjjd
van drie maanden voor eenieder <ter inzage zijn gelegd de 
beschikkingen van de minister van landbouw, visserij en 
voedselvoorziening van respectievelijk 20 December 1949, 
a{ddlqg P.A. no .. 2/1!hi9 en d.d.· 30 Aqguatus 1949, no. 
t649ffl•1 A.M., ter •uitvoering ,van ,de �ot lbe,trijding ,Aard
appelmoeheid, Stbl. no. J 273. 

=============�•' 
•.Maastrichtsestraat 1V, &xtel, Soldaat iLEO v. ,jf_ JLAAK 

, ,""-n onze .1 . .._f'l : ..wenst ,diëntèle ,en vrienden Vektpo.stkantoor KedQ011,1dJati ,.... c t .... e e van I een ZADIC �!Eli.lWJA� .Semarlll!B, ,Indonesië 

.Bjj Jle .eea.t ,genoemde beschikkiqg Js een UJst ,gèvoi;gd van 
.;p!bie.tleii, �•atbinnen tde te.elk 1180 ,aard11m,.elcm 11n andeie 
i,cwa1-,u lis werlaoélen '.(nabJJ •Konjjnshoolse 1dr�, Zandvli�, 
JNieuw:11'.tmat en /Maastrichtsedraat). 
·BOXTEL, ".28 1)eceniber 1949.
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een ·zalig blietnlijaar; • 
HoóiqgzemcJ!jj "il-let Z'iutden", !Boxtc!l. 
BOlX11EL9E .JIIL!Jit\R T \BCi>ND 

''\Vg wensen ai ,onu ki.ante� vriena.CP -1,ekeacJP.n 
een Zalig .en vo�poedig Nieuwjaar. 

wenst Ledefl, 'Verenigingen, 
'D--1-et'b-'-'-- •·• A. D �-1- 1 De Burgemeester voornoemd, Donateurs ,.en iBegunst!gm,;!, �A .• il&Aeflj -Wan �►-•

• 1Llrs. :.M. ,�. !:M., W..Mll lfllBUt<llGIU. [ i;een G,èluld(jg ,en ,vo.or.ipoedjg Nieuvdaar., ----------------------------....:
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NOG ENKELE KAMERS 
tegen sterk verlaagde prijzen. 

ot en met 11 Januari 
handhaven wij onze 

GOTHIEKE HUISKAMER DRESSOIR UITSCHUIFTAFEL 
GOTHIEKE HUISKAMER DRESSOIR UITSCHUIFTAFEL Speciale Opruimingsprijzen 

2 FAUTEUILS 539 4 STOELEN •• 2 FAUTEUILS 679 4 STOELEN •• van alle voorradige 

OLD FINESHED SLAAPKAMER GOTHIEKE SLAAPKAMER Damesjaponnen - Damescostuumrok_ken - Kinderjaponnen / TOOGLEDIKANT TOOGLEDIKANT 2 NACHTKASTJES LINNENKAST TAFELTJE 2 STOELEN TOILET 448.-
2 NACHTKASTJES LINNENKAST TAFELTJE 2 STOELEN COMMODE 669.- F. J. WITTEVEEN'S 

F. ]. Witteveen Woninginrichting

Manufacturen- en Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18 - Boxtel. 

BOXTEL Ziet onze speciale étalages. -- Ziet onze speciale étalages. 

• • • , Het Wit::Gele Kruis, Gemonde

�!l1f lï1� K;;:;;·�;;�;;;f er

1 

K.V.P. Afd. BOXTEL
Algemene . Vergadering 1 1 in vaste dienst voor INTERNE- en WIJK-KRAAMHULP. � �········ � Salaris f 1200,- per jaar, terwijl thans toeslag voor interne op Maandag 9 Januari 8 uur � � 2 Ü � verpleging gegeven kan worden. � U � Gegadigden kunnen zich om inlichtingen wenden tot de Secr. FOYER "DE ARK".� ½ der vereniging de Heer J. Maas, B 45. . � � Aanmeldingen worden ingewacht vóór Zondag 22 Januari AGENDA: Openmg. Notulen. Jaarverslag. , � � op genoemd adres. Cadidaatstelling Prov. Staten. � GROTE PAKKEH � - - - - - - - - - Rondvraag. Sluiting. 

� EDAH· � HET BESTUUR. 
-� WASPOEDER � 1 0 PR U I.M IN G 1----------
� 1• KWALITEIT � 

1 
geweldige koopjes slechts tot en met 

I
VOLOP D.E. Zilver • sterling

� 
VAN...l4"'"cENT 

� Maandag bij Victorie - London • Sabu 
� VOOR Ç')n CENT 

% I 
s H A G ! verder alle soorten Virginia-Shag. 

� � � BOVEN DEERT I Prima ROOK- en PRUIMTABAK zwaar en licht. 

1/- • .;.� -ÎÁAh ;,� % SCHOEN HANDEL MARKT BOXTEL Steeds Elisabeth Bas sigaren voorradig. 
� -����,,.Ï • � 1- - - - ,_ - ,_ -1 BERT VAN DEN BRAAK
� JIJ • � � I" % ;============================:; Baroniestraat 73, Boxtel • Tel. 450
� ZACHTE ZEEP � � �1/, Transparant (JJ!} ½ � per 250 gram �i.J et. % � � ½ HUISHOUDZEEP � 1/, ¼ ½ Ie kwaliteit, groott:ae � � dubbel stuk �� et. ¼ 
1/, ½ � PALMOLIE TOILETZEEP � ¼ 2 grol• À� � 1/, stukken �U et. 1/✓ 

1/, 1/, 

. nbiedin9 
Tiideliike aa

ClwmiscA uûtûµn 
Costuum • • • • 

1 
2 r,-5

Mantel . . . . 
,■ Mantelcostuum . . • 

Chemische Reiniging "1 D E  AAL"
� EDAH-BLEEKWATER � 
� d 1 � Dep6t Boxtel: Klulltmans-BaalJens,Baroniestr. 42 

Als het · gaat over Zaden of Bloemen Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 
PLUIMVEEH OUD E RS! 

voor GOEDE KUIKENS is HET ADRES 
"DE MEEZENHOF" Boxt�I .¼ •oor oig in

:Î .._ _____________ ...... � hot gebruik �D � Kuikens kunnen ook besteld worden bij: 

� per literfles /OcL � - KRUISSTRAAT 1. A. J. Brands, Luissel 19, A. Verhoeven, Mijlstr. 30 0 RIDI %, A. v d. Heyden, Langenberg� • hot ideale sthuur- � H. Rijken, Bes•elaar F 30, Gemonde
� =·�:" 20,, j M A A N D A G a.s. begint onze J. v.d. Saod, B 70 Liom,d,, J. v. Aad, B "Uompd,
1 �•\)l\l\l BALANS-OPRUIMING

Th.v.d
�:::::�

l

:
E

::GEN
� L J:\. ,/ Speciale koopje s waaron der: vanaf Vrijdag t.m. Maan dag 

�:::�
n va�af : �:�� BALANS OPRUIMING Zelfbinders " 1 0,25 

F� H. v. Eijck-de Louw Kruisstraat 1 • Boxtel.
J. A. GEM E NStationstraat 14 -16 • Boxtel • Tel. 296 

MACHINESCHRIJVEN. 
,.----------------------"- M.U.L.0.-SCHOOL. BURGAKKER 4. 

"'\VT 11 · D k I 
A

a
n��n�a

�:::�9�;sus 

w O en e en s Aanmelden liefsi spoedig bij: H. H. 6EERTMAN, Prins Bernhardstr. 13a 

Hij is voor U I De Spar geeft U die en nog véél meer ... als U bij De Spar· koopt. Omdat De Spar bij de boodschappen zegels geeft. Voor die zegels krijgt U guldens terug. 
* Knptn bij De Spar ;1 sparen bij d, koop! BEGIN 1950 MET EXTRA VOORDEEL :1 pak Havermout à 33 et.• met 5 Spar-zegels extra.1 pot Jam v.a. 49 et. • met 10 Spar-zegels extra.500 gr. Rijst voor 50 et. met 5 Spar-zegels extra. 
2 rollen Beschuit à 27 et. per rol met 10 Spar-zegels extra. 2 pk Waspoeder, samen voor 36 et. met 10 Spar-zegels extra. 200 gr. Toffee's à 22 et. per 100 gr. met 10 Spar-zegels extra. 250 gr. heerlijke Koekjes v.a. 50 et. met 10 Spar-zegels extra. 

-il ��nd!���
--

met 

10 % Korting 
1. J. Witteueen,-

WONINGINRICHTING 

BOXTEL 

DE BESTE 

VIED/NtiSVRIENDEI 

� ·-
BROOD MET ICAAS van 

n.c.vas

STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

Voor Kaas en �:S 

Joh. Thijs-v. d. Brandt Stationstraat 38, Boxtel. 
.Sei�oen=Opcuûninq, Nu koopt u 

• 11\ _n_ __ ..1 voordelig 
Ut .uauteMW-eaeff. • een hoed. -- ZIET O NZ E  ÉT A L A G E  --

H. VOETS OPRUIMI NG
van Verder alle merken Pijpen, Sigarettenpijpjes, Sigaren, Sigaretten en Sigarenpijpjes, T abaks. 

Tabak\ dozen, Sigarettenêtui's en -)(.. Sigarenknijpers.!--�
�OXTEL°�

r,,

ó�ti REG Hl ERS TRA AT 9 

Onze Opruiming gaat voort 
Vrijdag 

Zaterdag 

Maandag 

_Dinsdag en 

Woensdag 

Slechts 5 dagen 

RESTANTEN 

OPRUIMING 
,Ziet onze etalages en bezoekt onze magazijnen 

Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK 

1 

' 

\.----11!1 -----------------------___ 1 __ 

- - -
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Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD· VOOR 

Spaarzaamheid beloond en bestraft ogenblik geheel onkundig was van dat 
feit. -En toch moet het mij dit keer van 
het hart: gij hebt iets onvergetelijks ge
mist, als gij het Salzburger Marionetten
theater niet gezien hebt. Wij weten allen, dat wij nog steeds ïn 

een staat leven, die probeert hoe langer 
hoe meer het sociaal-economische leven 
tot in de kleinste kleinigheden te 
regelen. 
Met een Partij van de Arbeid, die ten
slotte de oude socialistische strekkingen 
van staatsvoogdij over de onderdaan wel 
moest handhaven, sterk in het regerings
schip zittend, is wel niet anders te ver
wachten. 
Hoe langer hoe meer bestaat de vrees, 
dat men gaat komen tot enkele zéér 
grote bedrijven in het land, voorlopig 
nog in handen van enige super-kapitalis
ten, maar die na verloop van tijd gemak
kelijk door de staat zijn over te nemen. 
Daartegenover groeit nog steeds het 
leger. der bezitlozen, die men intussen 
door allerlei staats-sociale maatregelen 
van bovenaf een veilig bestaan wil ver
schaffen. 
Het is dan echter geschonken door amb
telijke overheidsinstanties en men wordt 
uiteindelijk totaal afhankelijk van een 
uitgebreide ambtenarenkaste. En men 
staat dan niet meer zó ver af van het 
communisme. 
Dit alles kan voor de menselijke per
soonlijkheid de meest funeste gevolgen 
hebben. 
Gevaar dreigt, dat de middelgrote onder
nemer zijn energie voelt tanen, omdat 
hem de belastingen het "ondernemen" 
welhaast onmogelijk maken. Er bestaat 
kans, dat de werknemer "het wel ge
looft", omdat hij tóch wel zijn kostje 
:zal krijgen; daar zorgt de staat dan wel 
voor. De prikkel wordt hem ontnomen 

. door hard werken en sparen zich zekere 
welstand te verschaffen, wellicht zelfs 
door wat pionieren en aanpakken op te 
klimmen· tot de middengroep der maat
schappij. 
De werknemer weet immers even goed 
als de middenstander zelf, dat deze laat
ste groep thans eveneens in dusdanige 
moeilijkheden en onbeschermde situatie 
verkeert, door gebrek aan enige zeker
heid en door wurgende belastingen, dat 
het niet de moeite loont de poging tot 
opgang te wagen. Er komt zo over het 
gehele volk een grote lusteloosheid· en 
dofheid. 
Hoe sterk de huidige regering in de 
strekkingen van het staatssocialisme ver
strikt zit moge weer eens blijken uit de 
onlangs in behandeling gegeven voor
stellen om te komen tot een wet op de 
materiële oorlogsschade, voorstellen die 
gedaan werden aan de Eerste Kamer. 
Het gaat•hier om vergoeding der slacht
offers van de oorlogsvernielingen. 
Het blijkt dat men aan de beter gesi
tueerden slechts ·een gedeeltelijke ver
goeding wil verschaffen, maar aan de 
minder draagkrachtigen een algehele 
vergoeding. 
Nu klinkt dat heel aardig, maar het is 
lang niet ·zo prettig voor geheel ons 
volk. De rijke, die getroffen werd, 
heeft kans, bij gedeeltelijke vergoeding 

Plaatselijk Nieuws 
EEN OOSTERSE MIS. 
Zondag a.s. 15 Januari zal van uit de 
kapel van de Zusters Ursulinen een Oos
terse Mis in de Griekse taal door de 
K.R.O. worden uitgezonden. De vier
stemmige gezangen van deze mis of 
liturgie, geharmoniseerd door Couturier, 
zullen worden uitgevoerd door het ver
sterkt koor van Stapelen. Het is de 
eerste maal, dat deze mis in ons land 
wordt uitgezonden. Uit de aard der zaak 
is •de kapel van de Zusters Ursulinen niet 
toegankelijk voor het publiek. Maar 
iedereen -zal via de radio deze plechtig
-heid kunnen -beluisteren, waardoor de In
ternationale ,Bidweek dit jaar wordt inge
luid. Volledige tekstboekjes, noodzake
lijk voor het goed begrir, zijn verkrijg
baar op Stap-elen. Prijs 1,-. 
AUTOBOTSINC, 
Woensdagavond omstreeks 6 uur had op 
de hoek Molertstraat-Baroniestraat een 
botsing .plaats tussen een jeep, die uit de 
Baroniestraat ,kwam, .en ·een personen
auto, die •vanuit de Molenstraat naderde. 
De -averij ·die -de personenauto opliep, 
was nogal .groot, terwijl de jeep hoege
-naamd niet beschadigd werd. Alle inzit
•tenden .(niet -uit .ltoxtel afkomstig) kwa
men met de schrik -vr,ij. 
De ·politie stelde -een onderzoek in naar 
-de oorzaak. van .het ,gebeurde.
T0NEEL STAPELEN.
Kinderen kunnen ons .doen lachen door
·hun 'naïeve onbevangenheid, maar ook
diep ontroeren door hun ongekunstelde 
<een11oud. 
Welnu in het spel "Het Gastmaal der
Kinderen" ·is !t, naast .diepe wijding en 

·opreéhte <natuurlijkheid, naast spontane
en ongedwongen inmenging van het bo
Yennatuuflijke in het alledaagse leven, 
de naïeve ,kinderlijkhefd die •ons - een 
lach ontlokt •en ons ,een traan ontfutselt,
•waar uit dit • alles de lieve ,kinc:retlijke
•onschuld ontluikt •en een drama -doet
ontstaan vol diepe ontr0Ving.
,Lugs deze blijde ,lach en Innige · ontroe
ring loopt de ·weg ,van dit spel, tot wij

·nog wel zichzelf te kunnen blijven; maar
de kleinere bezitter kan door slechts een 
gedeeltelijke vergoeding te ontvangen, 
een dusdanige klap krijgen, dat hij voor 
goed aan lager wal raakt, dat hij zich
mag voegen bij het leger der werkne
mers en dat hij zó weer - gedwongen 
- de staatssocialistische strekking van 
verproletarisering der gehele bevolking
helpt bevorderen. 
Uiteindelijk is dit een rimp voor ons 
allen, want de arbeider gaat hoe langer 
hoe meer de mogelijkheid ontberen zich 
door· persoonlijke ontplooiing op te 
werken tot een hogere groep der sa
menleving - de middenstand - omdat 
deze immers, mede weer door dit nieu
we wetsmiddel, een duw krijgt. 
Als men daar nog bij voegt, dat het
geld voor de vergoedingen der geleden 
oorlogsschade door de regering gevon
den zal worden door middel van pro
gressieve belastingen, dan begrijpt men 
dat hier de middelgroep dubbel getrof
fen wordt. 
Want eerst wordt hun hun gematigde
welstand - blijkbaar als iets ongeoor
loofds - aangerekend bij de schade
vergoeding zelf en dán wordt, bij het 
bepalen der belasting, om die schade
loosstelling binnen te krijgen, vastge
steld dat de meer welvarende in even
redigheid ook nog veel zwaarder belas
ting zal moeten betalen! 
Hoe het anders kan bewijst ons daaren
tegen momenteel West-Duitsland. 
Daar zit géén P. v. d. A. in de regering, 
maar daar zijn de belastingen thans op
een heel wat gezondere basis geplaat�t, 
een basis 'die de spaarzaamheid - en 
uiteindelijk dus ook' de welvaart van het 
volk - bevordert. 
Men mag daar, als men een bepaald be
drag van zijn inkomen niet verteert, maar 
belegt, zodat dit geld kan dienen voor 
de opbouw van het bedrijfsleven, dit be
drag aftrekken van het bruto-inkomen, 
dat men aan de belastinginspecteur moet 
opgeven. 
Men betaalt dus over het bedrag dat
men spaart, geen belasting.
Drie jaar lang mag men aan dit geid.
niet rlken; doet men dit toch, dan moet
men er wél belasting van betalen. 
Drie jaar lang blijft dus practisch dit
spaargeld beschikbaar voor de opbouw 
van het economische leven van het land 
en in dr.ie jaar kan er heel wat ge
beuren! 
Ook de progressie in de inkomstenbe
lasting van bedrijfswinsten gaat maar tot 
80 %, mits men althans kan bewijzen 
zélf matig te zijn in zijn persoonlijke ver
teringen. 
Dáár wordt dus sober leven en spaar
zaamheid beloond door de overheid! 
En het zal blijken, dat dit heel wat
betere resultaten oplevert dan wat onze 
belastingen hier doen: pogen de men
sen te maken tot één grauwe bezitloze 
massa, naar welgevallen bespeeld door 
het ambtenarendom uit Den Haag. 

op het drama uitkomen, de hoogte 
waarop we in vreugde en pijn de eeuwi
ge horizonten zien, want de drie hoofd
spelers zijn uitgenodigd aan de tafel van 
de eeuwige V'ader. 
De frisse bekoorliîkheid, die vanuit dit 
spel over de toeschouwer komt, doet ons 
niet aarzelen het bij het beste te 
rekenen. 
"Ons is gheborén een Kindekijn". 't 
Wondere Kerstgebeuren, maar dan ge
plaatst in onze moderne tijd en, wat 
meer wil zeggen, met als omgeving ons 
eigen Brabant. Hier zijn 't de grote, de 
volwassene, eenvoudige herders, mach
tige koningen, die ieder met hun eigen 
karakter in fijn humor en in 't bezit van 
rijpe levenservaring op hun tocht naar 
het Kerstekind ons iets goeds en schoons 
willen medegeven. 
In dit spel laat de schrijver ons zien 
welk een vrede het Kerstkind ook in 
onze dagen nog aan de mensen van goe
de wil weet te geven. 
Ziedaar het programma dat de studenten 
van het St. Theresia Missiehuis de to
neelliefhebbers van Boxtel dit jaar aan
bieden. 
Wilt gij ondervinden dat, wat hierboven 
is neergeschreven, ook waar is, komt u 
zich er dan op een van de speelavonden 
van overtuigen. Ik geloof zelfs dat uw 
verwachtingen nog ·zullen worc\en over
troffen en er nog meer te genieten valt 
dan in deze enkele regels kan worden 
neergeschreven. 
Voor "'.erdere inlichtingen zie de adver
tentie in dit blad. 
HERLEVEND BOXTEL. 
Salz1,urger .Marionetten Theater. 
Zoals wij reeds verleden 1week aankon
digden, komt Maandag à,s., 16 Januari, • 
:het befaamde Salzburger Marionetten-
' theater naar ,Boxtel. 
•Uit ·een bespreking in de Volkskrant van
'.12 November 1949 door Bertus Aafjes 
mogen wij de volgende ,pass<!,ges aan
halen: 
,,Er ·zit altifd iets 0nhebbelijks in te zeg
.gen : gij hebt iets gemist! . Het is 'of men 
rmet .leedvermaak ·een medemens attent 
wil maken :op·het feit dat hij .een laatste 
trein heeft _gemist, terwijl ,hij tot ·op dat 

-...... Ik heb het over Mózart's opera 
Bastien en Bastienne. Toen Wolfgang 
Amadeus nog een knaap was, compo
neerde hij een opera in zakformaat. Vast 
en zeker was het kereltje in die dagen 
verliefd op een buurmeisje met blonde 
lokken. Hij heeft het haar nooit durven 
zeggen, maar hij zei het wel tegen de 
gehele wereld. En zo werd Bastien en 
Bastienne een kleine opera, die bloost 
van onschuld en die niet door grote men
sen op te voeren is, want die blozen 
niet meer van onschuld. 
Maar wat grote mensen niet kunnen, dat 
kunnen onschuldige poppen wel. Zij 
voerden Mozart's opera op, zó volmaakt, 
zo arcadisch, dat geen der toeschouwers, 
die dat kleine toneeltje zag, dat toch zo 
groot werd als een werkelijk operatoneel, 
het ooit zal vergeten. 
.. .. .. Zou men nu hardop schreeuwen, 
dat het poppen zijn die dit allemaal spe
len, dan zou men door de toeschouwers 
de zaal worden uitgeworpen. Waarlijk 
deze kleine wezens spelen menselijker 
dan mensen. 
Als het uit is kan men een speld horen 
vallen. Neen, men kan de punt van een 
speld horen vallen, 
Gij hebt nog niets gemist, het Salzburger 
Marionettentheater, maakt thans een 
tournée door ons land. Maar mist gij 
dat, dan hebt gij voor goed iets gemist". 
Voor verdere bijzonderheden mogen wij 
verwijzen naar de in dit blad voorko
mende advertentie. 
TERUG UIT INDONESië. 
Maandag 9 Januari keerden onze plaats
genoten sold. A. M. van Nieuwburg 
(Langenberg 12) en sold. C. A. v. d. 
Braak (v. Salmstraat 44) met het troe
pentransportschip "De Grote Beer" uit 
Indonesië in Nederland terug. 
O P  DE THUISREIS. 
Met het troepentransportschip "De Wa
terman", dat vermoedelijk 16 Januari de 
haven van Rottt;,rdam zal binnenlopen, 
repatriëren o.m. de militairen: sold. 1 e 
kl. P. P. van Maaren (Schijndelsedijk 7a) 
Boxtel; sold. H. C. v. d. Broek (Molen
straat 96, Boxtel); sold. W. Vervoort 
(Boomstraat 5, Gemonde). 

,,Boxtêls 
Het woord is aan Bing Crosby. 
Denk niet, dat ik wat uit m'n duim zuig. 
Geloof je me niet, dan sla je The Shield 
er maar eens op na. Da's het tijdschrift 
van de pas op, breek je· tong niet!) 
Amerikaanse Katholieke Missie-inter
academiale. Daar vind je letterlijk het 
volgende, van de hand van Bing Crosby: 
"In de film-beweging geeft het veel pret 
je eigen wijs te maken, dat je een for
tuin-zoeker of een avonturier bent. Het 
filmwerk zelf brengt z'n pret mee. En 
ook is het prettig te bedenken, dat je 
daardoor andere mensen eens goed kan 
laten lachen. Dat je hun het verdriet en 
de da_gelijkse beslommeringen voor een 
ogenblik kan doen vergeten. Natuurlijk 
worden we voor ons werk betaald. En 
dat doet heus geen afbreuk aan de pret. 
Maar is het dagelijks studio-werk ge
daan, dan leggen we onze toneel-kleren 
af. Dan trekken wc onze eigen jas weer 
aan. Dan gaan we naar huis en worden 
we weer ons nuchtere zelf. Voorbij zijn 
dan de avonturen. 
Er :zijn echter mensen in deze wereld, 
die onafgebroken een spannend avon
tuur beleven. En die nooit, dag n0ch 
nacht, :zich uit hun rol terugtrekken. En 
het eigenaardigste bij die mensen is, dat 
:zijzelf niet eens schijnen te begrijpen
welke Grote Helden :zij zijn 1 
Dat zijn de mannen en vrouwen wier 
leven met werkelijke luister is gevuld. 
Want dag-in dag-uit trekt de Priester er 
op uit om ·te ontwarren wat anderen heb
ben verprutst. Dag-in dag-uit staat de 
Zuster voor de klas, en met onuitputtelijk 
geduld vormt zij de karakters van de 
jongens en meisjes die de ruggegraat ' 
zijn van onze maatschappij, welke is .ge
bo1,1wd op het geloof in God. 
Priesters en kloosterlingen, dat zijn de 
-ware geschiedenis-makers! Wij, de an
deren (de niet-priesters, de -niet-kloos
terlingen), -wij doen zaken. Wij verdie
nen wat geld. En na korte tijd zijn wij 
verdwenen, en ons geld ook...... Maar 
Priesters -en .Klo.osterlingen, zij bouwen
Koninkrijken van geestelijke waarden,
die na jaren en eeuwen nog de geslachten
zullen beïnvloeden en .de volkeren :zullen
bestuJl'en.
Zeker, wij .allen zonder uitzondering be
zetten -een rolletje in de ,grote .Levens
film. En het komt er QP aan .zó te spe-
, len als de Grote Regisseur het verlangt.
De meesten van ons hebben een .gezin.
,Een ,_goede vrouw en een paar rakkers!•
,v.0or wie we ,moeten :zorgen.
Sommige mensen echter zijn bestemd
voor de echte Ster-rollen. Als zij .maar

, de uitnodiging -beantwoorden van _de
Grote Regisseur, wanneer •Hij h'et .gezèl-

EN 

CURSUS MACHINESCHRIJVEN 
R.K. JONGENSSCHOOL M.U.L.O. 
Geslaagd voor het vaardigheidsdiploma: 
A. Habraken; J Keunen; H. Timmer
mans; F. Doms; H. v. d. Brand; A. Cref
coeur; A. Schellekens; G. v. d. Wete
ring; P. v. d. Boom en; H. El tink (allen 
uit Boxtel); C. v. d. Wouw en J. Smul
ders (Oisterwijk); A. v. Brunschot en H. 
v. d. Hoogen (Esch); W. Ha braken (Ge
monde); A. Smits (Liempde).
Geslaagd voor het Praktijkdiploma: R.
v. d. Hurk; D. v. d Hurk en W. Traa
(Liempde). 
De nieuwe cursus vangt aan Maandag 
16 Januari. 

HET PROVINCIAAL GENOOTSCHAP
VERGADERDE. 
Dinsdagavond hield het Provinciaal Ge
nootschap voor Kunsten en Wetenschap
pen, King Boxtel, in het gemeentehuis 
zijn jaarlijkse ledenvergadering, die dit
maal zeer goed bezocht was. 
De heer Van Lanschot uit Den Bosch 
0id van het dagelijks bestuur) die de 
vergadering leidde, sprak bij de opening 
zijn erkentelijkheid uit voor de loyale 
medewerking, die het Genootschap bij 
de organisatie van deze avond onder
vonden had van het Boxtelse gemeente
bestuur. Deze medewerking vond hij' 
vooral belangrijk, omdat het Genoot
schap na de oorlog een uitbreiding van 
zijn werkterrein beoogt en in dat kader 
de provincie in 15 kringen heeft ver
deeld die in het winterseizoen allemaal 
één keer bezocht zullen worden. Bij het 
bezoek aan de kring Boxtel verheugde 
hij er zich over, dat het ledental in op
komst al verdubbeld was, wat hem 
tevens aanleiding gaf de aanwezigen aan 
te sporen nog meer leden aan te wer
ven en deze vooral te zoeken in de 
kringen van het wetenschappelijke en 
culturele leven. 
Na deze inleiding hield de heer J. G. N. 
Renaud uit Den Haag een uitstekend 
gedocumenteerde voordracht over 
,,Oude kastelen in Brabant", welke cau
serie hij met lichtbeelden liet illustreren. 
Op het einde van de vergadering was er 
nog gelegenheid diverse oude prenten te 
bekijken, die betrekking hadden op de 
kring. 
Het was een interessante avond, die bij 
de aanwezigen zeer in de smaak viel. 

schap samënstelt. 
Ik benijd de jongen die een uitnodiging . 
krijgt om voor z'n hele leven een father 
O'Malley te worden. Ik ben jaloers op 
het meisje, dat de Ster-roeping ontvangt 
om levenslang een Zuster Benedicta 
te zijn. 
In de jaren der toekomst zal de nage
dachtenis aan de Priester en aan de 
Kloosterling meer glorie afstralen dan die 
van vele staatslieden en generaals. 
Op mijn programma komen hun namen 
bovenaan te staan. In hoofdletters, vet
gedrukt I Want zij zijn de Sterren 1" 

---•---

Wat zeg je me daarvan? 
Lang niet gek, hè? Klinkt als een klok! 
En dat van een film-ster! Op slot · 
van rekening één van die mensen waar
wij nog al eens gemakkelijk de neus 
voor ophalen .. Want zeg nou zelf: een 
film-ster is een film-ster, he? En daar
mee uit! Kan misschien prachtig "spe
len". Maar z'n rol in het Grote Leven ... ?
Z'n rol als mèns ...... ? 
Toch kunnen wij, neus-ophalers, van deze 
mens nog wel wat leren. 
Want, hoe bekijken wij de rol-verde
ling in de grote Levens-film? 
Hoe waarderen wij de Roeping van onze 
kinderen tot het kloosterleven? 
'k Geef je een paar staaltjes. Oordeel
zelf. En ...... wie de schoen past ...... 

Jan wil naar het klooster. 
Z(n vader en moeder (beste brave men
sen, en goed godsdienstig) schrokken
d'r eigen ten onderste boven! Niet om
dat klooster, hoor! Moet je niet denken!
Nee, maar stel je .voor: hij wil Broeder
worden. Wat is nou een Broeder . ... . 1 
Moet .je dat gezicht ·zien. En die opge
trokken neus! :Wat -is nou een Broe
,der .... 1 Je zou beslist gaan menen, 
dat -die jongen is verliefd geworden op 
het laagste en minderwaardigste baantje 
dat er bestaat. 
Maar wie zijn in honderden scholen de 
uitgelezen opvoeders van onze kinderen? 
Wie zijn Gods nederige Zwoegers (zon
der achturige werkdag! ) hier en in de 
Missie? 
Wie .:zijn de God,gewijde mannen, die 
in alle eenvoud des harten h1m kennis 
(veel of weinig), -hun bekwaamheid 
(groot of klein) voor heel de duur van 
hun leven opofferen voor Gods • Glorie 
en voor het heil der zielen ...... ? 
.Dat �jn on:ze Broeders 1 
Jaja, alles-goed-en-wel. Maar onze Jan 
·:zou ,toch kunnen gaan studeren! ,Als-ie
nou nog .Pater werd ...... !
Haha, nou kamt de aap uit de moJ.lW.
Geen Broeder! Dás te min!

OMGEVING 

Katholiek BOXTEL 

Reserveert tijdig 

Zondag 4 Juni 

* voor de jaarlljkae 

H. Bloedprocessie

VERGADERING 
KATH. VOLKSPARTIJ. 
Maandagavond te 8 uur hield de KV.P.
haar jaarvergadering. De vergadering 
was matig bezocht ondanks haar belang
rijkheid. 
In zijn openingswoord herdacht de 
Voorzitter het ons ontvallen, zeer ver
dienstelijk lid, de Heer H. Jos van Su
sante, trouw lid van de partij en lid van 
de Prov. Staten voor de K.V.P., rayon 
Boxtel en omstreken. 
Uit het verslag van de Voorzitter lichten 
wij het voornaamste punt: De opvolging 
van de Heer van Susante in de Prov. 
Staten. Deze had moeten geschieden 
door de Heer W. v. d. Laar als zijnde 
rayon-opvolger. -Door betreurenswaar
dige omstandigheden is dit niet geschied 
en zetelt thans op deze plaats de Heer 
van den Heuvel uit Loon op Zand. We
gens de gevorderde gang van zaken en 
de korte zittingsduur is met deze situatie 
genoegen genomen, aldus de Voorzitter. 
Punt van orde was de nieuwe candidaat
stelling. Hierover volgde een zeer uitge
breide en ten slotte min of meer dood
lopende discussie. Het Bestuur meende 
alleen juist te handelen door de zittende 
of althans het lid dat zitting had moeten 
hebben, c.q. de Heer van de Laar, can
didaat te stellen, terwijl enkele aanwe
zigen een andere stelling poneerden. 
Mede vanwege het geringe aantal aan
wezige leden achtte men het verstandi
ger om de overige candï'daten schriftelijk 
te stellen. Na rondvraag sloot de Voor
zitter de vergadering. 
KATHOLIEK THUISFRONT. 
Parochie H. Hart. 
Op de bruiloft van B. Maas-Voets, 
werd opgehaald voor Kath. Thuisfront, 
parochie H. Hart f 5,-. 

Pater! Dat past beter bij het familie
décor ! 
Daar is meer eer bij in te halen; 
Vertel me eens eventjes: Wie roept 
jouw jongen tot zijn Levenstaak? Jij ...... 
of God? 
En wat zoek jij in dat Pater-worden van 
jouw jongen? 
Uitsluitend Gods eer en het geluk van 
je kind ...... ? 
'k Ben bang, dat je dat Pater-worden 
van je jongen alleen maar ziet als een 
tijdelijk aards kroontje voor je eigen. 
Een kroontje waarmee jij kunt schitte
ren en goede sier maken in je om
geving. 
Een andere ervaring. Helaas ook weer 
geen alleenstaand feit. 
Sjef wil Pater worden. 
Natuurlijk laat je zo'n jongen niet zo-
maar-direct gaan. Begrijp ik. 
Je wil eerst wel eens weten, of het ernst 
is. Of het diép ziet. Geen opwelling voor 
een ogenblik. Begrijp ik. 
Daar moet eerst 'ns over worden ge
praat. Begrijp ik ook nog. (Als de pra
ters maar niet vergeten te praten met 
de Grote Regisseur van Hierboven, want 
Die deelt de rollen uit.) 
Enfin, er wordt gepraat. 
Ik laat even een prater aan het woord. 
Joh Sjef Pater? En er is zo'n priester

�ood in de wereld. Zou je dan niet lie
ver wereld-priester worden? Daar ben 
je veel harder nodig. Daar kun je veel 
meer goed doen ...... !" 
Wat een levens-inzicht! 
Wat een eerbied voor Gods-bedoelingen! 
God deelt de rollen uit! God roept! En 
wee de mens die zich tegen de Roep 
van God verz�t! Wee de -mens, die voor
geeft het beter te weten dan God, en 
zo'n jongmens ompraat t�t een. andere 
ä�r.'.�.�}

an die. welke htJ ontvmg van

Is er dan geen priestemood in de 
wereld? 
Inderdaad! En nooit zullen wij genoeg 
achting en waardering hebben voor de 
Zwoegers die in naam en opdraeht van 
God als wereld-priester hun verheven 
Zending vervullen onder de mensen. 
Maar ,ten eerste: een Pater is ook 
Priester. 
Ten tweede: willen we de wereld red
den, dan moeten we beginnen met ons 
te onderwerpen aan ·God. In alles! Oók 
aan God die de Roepingen uitdeelt on
der de m.ensen. 

,En ten derde: Als _de wereld-wordt ge
red dan zal dat voor een niet onaan
zie�lijk deel :zijn ook door die mensen 
waarvan geschreven .staat: .Zij verli,eten 
alles .en .volgdep Hem. 

P. Venantius Ver.weerde A./).
Missiehuis St. Theresia, 8Q)!:t_el.
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De Internationale Bidweek 18- 25 Januari 
Als een werk van oprechte naastenlief
de en toewijding aan Christus' Kerk heeft 
de Internationale Bidweek zich baan ge

. braken over de ganse wereld, niet het 
minst ook over Nederland. 
Ofschoon uitheems van oorsprong én 
wat het land én wat de religie betreft, 
(het idee ging uit van de Anglikaanse 
geestelijke Paul J. Wattson), heeft ze 
sinds 's Pausen goedkeuring (1909) in 
enkele jaren de harten veroverd van alle 
katholieken en wordt ze van 18 Januari 
tot de 25e gehouden in al onze kerken 
en al onze gezinnen. 
Het is een kruistocht van gebeden om 
de verhoring van Christus bede bij het 
Laatste Avondmaal voor allen te ver
krijgen: ,,Vader geef, dat zij één zijn!" 
De oorzaak van die spoedige en alge
mene verspreiding· ligt ongetwijfeld in de 
inwendige drang van alle goedgezinde 
harten. om mee te werken aan de be
eindiging van de tweespalt onder de 
christenen en de verbrokkeling van het 
christendom in allerlei tegenstrijdig
heden. 
Hierbij voegt zich het heilig verlangen 
om de reddende hand uit te steken naar 
de afgescheiden broeders en zusters en 
hun een vastheid van geloof te schen
ken, die steunt op de rots, van wie 
Christus zei: ,,Op u zal ik mijn Kerk 
bouwen" 
Dit wat de inwendige oorzaak betreft. 
Voor het uitwendige mogen wij in ons 

CULTURELE AVOND MARIA
CONGREGA TIE St. Petrusparochie. 
,,Kermisvolk op Kerstmis". 
Bij gelegenheid van de opdracht van 41 
aspiranten werd de leden van de Maria
congregatie Maandag j.l. een feestavond 
aangeboden, die, af te leiden uit de veel
zijdige belangstelling, ook door vele bui
tenstaanders is bijgewoond. 
Allen hebben ongetwijfeld met intens 
genoegen het kerstspel van H. Ghéon 
evolgd, zoals dat dooc de Ghesellen 

van de Spelewei, o.l.v. Anton Sweers in 
et St. Paulus-Jeugdhuis ten tonele ge

voerd werd. 
Rijk geschakeerd: ontroerend tot in zijn 
chrilste tegenstellingen en geestig waar 

dat paste, werd het verhaal van de zigeu
ners, die het kerstgebeuren uitbeeldden, 
wat de vertaler, Kees Spierings, ervan 
verwachtte: Een ontroering van het 
hart van ons volk in zijn diepste en hei
li�ste bezit: De vreugde in. Christus. 
Waar gezegd kan worden, dat dit bereikt 
is, behoeft men over de prestaties der 
spelers eigenlijk niet uit te weiden. Men 
begrijpt wel, dat deze daartoe in niet 
geringe mate hebben bijgedragen. Alle 
figuren werden juist getekend door de 
vertolkers, die in dit stuk zelfs uitste
kende comedianten-in-het-kwadraat ble
ken te zijn. De regisseur strekt het ten
slotte tot eer, dat hij ontroering en hu
mor, ondanks de vele abrupte overgan
gen, het volle pond heeft gege
ven, zonder al te sterk over te hellen 
naar de ène of de ándere zijde. 
Het koor van de Maria-congregatie o.l.v. 
de heer Van Moorsel, zorgde voor de 
muzikale omlijsting,· terwijl de Directeur, 
kapelaan A. Damen in zijn slotwoord de 
wens uitsprak, dat alle leden trouw de 
bijeenkomsten zouden blijven bijwonen 
en de parochianen meer begrip zouden 
tonen voor de diverse acties die door 
de Maria-congreganisten met zoveel suc
ces gevoerd worden. 

VERLOTING P.D.V. ,,LUCHTPOST". 
Op de volgende loten kunnen nog prij
zen worden afgehaald bij Chr. Rooyak
kers, Molenstraat 13: 
828, 146, 204, 145, 112, 946 329 307. 

UITSLAG GEHOUDEN STERRIT 
LANDELIJKE RUITERIJ. 

De Rijvereniging St. Martinus hield, ge
combineerd met de Rijv. ,,Het Edele 
Ros" . uit Haaren, op 6 Januari een 
sterrit, waaraan door 28 leden werd 
deelgenomen en prijzen verbonden 
waren. 

• te pr. J. v. Kasteren en A. v. d. Sande;
2e pr. W. v. d. Nostrum en J. Vermeer;
3e pr. F. v. Oorschot, Th. v. Heijden, P.

• de Bever en F. v. d. Pas; 4e pr. M.
Koenraad; 5e pr. H. Simons, J. Kurstjens;
6e pr. Th. v. Helvoirt, F. Schoonings en
W. Verbeek; 7e pr. A. v. Baast; Se pr.
A. v. tl. Linden; 9e pr. J. v. d. Pas; toe
pr. J. v. Esch; 1 te pr. H. v. d. Boer; 12e
pr. H. Meeuwsen; 13e pr. Jos. Pijnen-

• burg en H. v. tl. Pas; 14e pr. M. Ver
meer; 15e pr. F. Dobbelsteen; 16e pr.
Jos. Pijnenburg Fzn.; 17e pr. A. v. tl.
Sloot; !.Se pr. C. v. Boxtel en J.Nieuwe
laar.

· BURGERLiJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL

van 3 tot en met 9 Januari 1950.

GEBOREN: Francijna M. dochter van
L. A. Sips en W. M. v. Oorschot
Maria M. J. dochter van H. M. A. v. d.

· Schoot en P. Veldpaus - Henrica A. F.
M. dochter .van C. M. Kelders en L. Fr.
Janssen - Maria J. A. C. dochter van
J. P. M. Verweij en A. Schoo - Angela
J. M. dochter van G. C. Wentholt en
M. E. J. P. Verdijk - Maria J. J. doch
ter van A. M. v. d. Schoot en M. C.
van Ruremonde - Henrikus G. C. M.
zoon van J. J. Schellekens en A. P. A.
Driessen.
ONDERTROUWD: Arnoldus Fr. de 
Leijer en Johanna D. M. Mertens -
Jan J. van Schaijk en Maria C. van den 
Bersselaar - Lambertus van de Wassen
berg en Johanna de Jong - Bernardus J. 
Aalders en Johanna M. van Amelsvoort 
GEHUWD: Johannes ]. van der Heij
den en Nicolasina M. Pijnenburg. 
OVERLEDEN: Petronella van der Poste, 
oud s5· jaren, wed. van W. v. Opstal, 

• eerder van J. Boeren - Hendrikus van
Uden, oud 53 jaren. 

vaderland wijzen op de activiteit, die 
jaren lang door het Apostolaat des Ge
beds werd ontplooid om .de Eidweekge
dachte ingang te doen vinden. Deze 
activiteit is sinds enkele jaren overgeno
men door het Apostolaat der Hereniging, 
dat met zijn steeds groots opgezette 
campagne langzamerhand de Bidwèek 
populair heeft gemaakt, in de letterlijke 
zin van het woord. Een lawine van ge
bedsformulieren (2 millioen), van dui
zenden folders, circulaires, aanplakbil
jetten en preekschema's is van uit het 
Nationaal Bureau, gevestigd op Stape
len. over Nederland gegaan. We hopen 
dan ook, dat Katholiek Nederland gaat 
meedoen, dit jaar meer dan ooit, aan het 
wereldgebed voor de Eenheid van alle 
christenen vooreerst en dan van alle 
mensen. Het gaat hier om een zaak van 
kapitaal belang. Niemand mag zich ont
trekken aan de plicht mee te bidden. 
Het _niet doen is spelen met onze toe
kqmst en de vrede der wereld. 
Want slechts op de Eenheid van Chris
tus en in Christus kan een ware en 
duurzame vrede gegrondvest zijn. Aan 
of in de kerk worden Zondag de gebed
jes wederom uitgereikt. Nemen we ze 
mee naar huis en bidden we tesamen 
onze Koning Christus, die erop staat af
gebeeld, voor de Eenheid van de Kerk 
en de vrede van de wereld. 

Pater F. Wijnh�ven. 

LIEMPDE 
R.K. BIJENHOUDERSBOND. 
De R.K. Bijenhoudersbond ; -fd. Liempdè 
zal a.s. Maandag 16 Januari des avonds 
om 7 uur een alg. jaarvergadering hou
den in café A. van de Wijdeven te 
Liempde. Voor de aanvang der verga
dering zal er van 6-7 uur gelegenheid 
zijn bijensuiker te bestellen. 
De leden worden er op gewezen, dat dit 
jaar geen bestellingen aan huis. worden 
afgehaald. 
R.K. BOERINNENBOND 
Afd. LIEMPDE. 
De leden van de reidansclub worden 
verzocht a.s. Zaterdag 14 Jan. om 6 uur 
bijeen te komen in het parochiehuis te 
Liempde. 
Op deze avond worden ook nieuwe 
leden aangenomen. 
Zij, die dus de nieuwe cursus willen vol
gen gelieven zich daartoe te komen aan
melden. 
LOOP DER BEVOLKING VAN DE 
GEMEENTE BOXTEL OVER • 
HET JAAR 1949. 
Bevolking per 1 Januari 1949: • 

mannen vrouwen totaal 
7058 6669 13727 

Geboren 
Overleden: 

234 191 425 
55 57 112 

Geboorte-ove.rschot: 179 134 

Vestiging: 331 377 
Vertrek: 306 363 

25 14 

313 

708 
669 

39 

Totale toename: 204 148 352 
Bevolking 
per t Jan. 1950: 7262 6817 14079 
In de loop van het jaar 1949 werden te 
Boxtel 88 huwelijken gesloten. 
Het aantal levenloos aangegevenen be-
droeg: 1� 
Kinderen beneden het jaar overleden: 7. 
LOOP DER BEVOLKING VAN DE 
GEMEENTE ESCH OVER 
HET JAAR 1949. 
Huwelijken 4; Geboorten 36, Overle
den 7. 
STATISTIEK PAROCHIE ST. -PETRUS 
OVER 1949. 
De tussen haakjes geplaatste cijfers ge
ven aan het getal van 1948. 
Overledenen: 42 (58); t 5 mannen (25), 
25 vrouwen (26) en 2 kinderen (7). 
Huwelijken: 40 (48) 
Doopsels: 213 (202): 107 jongens, 105 
meisjes en een bekeerlinge. 
H.H. Communies: 146200 (154000). 
Aantal H.H. Missen in onze kerk gele
zen: 3065 (3310). 
Het mag wel even onderstreept· worden, 
dat er van de 213 kinderen, die gedoopt 
werden, geen enkel gestorven is. 

Missie-Thuisfront 
Voor de Missie opgehaald bij de Uit
vaart van Hendr. van Uden f 6,50. 
DRIE MISSIEKONINGEN. 
De zingende "Driekoningen-kinderen" 
Bertha, Louis Irma en Wim van Vlerken 
vergaarden voor de Missie van Pater 
Guust Raaijmakers, de H. Driekoningen 
ter ere, de som van 15 Hollandse gul-

. dens. De Eerw. Pater vond het wel goed; 
hij lachte onverholen in zijn baardje! 
VOOR DE KAPEL VAN STAPELEN ..
De Boxtelse Priesterstudentenclub zette 
6 Januari - geheel uit eigen beweging -
een kleine Missie-Thuisfrontactie op 
touw, die f 30,- in het laatje bracht 
voor het kapelfonds der Paters Assump
tionisten. 
VOOR DE WITTE PATERS. 
Uit dankbaarheid voor verkregen gun
sten door de voorspraak van de H. 
Maagd Maria, de H. Gerardus en de 
H. Gemma afgedragen door N.N. voor
de Missie van de Witte Paters f 1,05. 

• VOOR DE MISSIENAAIKRING:
Opgehaald op de bruiloft Baeten-v. tl.
Meerendonk f 5,40 -
De Priesterstudcmtenclub uit Boxtel ver
gaarde met • het Driekoningenzingen
f 30,-. 
Ernest v. Helvoort, Hans v. Oerle en
Henk van Laarhoven zongen f 7,20
bijeen. 
De koningen Helma, Denise en Harrie
v. Helvoort droegen f 11,61 af.
De·· kinderen Doorenbosch haalden
f 6,43 op.

* ,,De rustige Zondagen zijn weer
voorbij", hoorden we Zondag een .huis
moeder zuchten, toen deze de schier
eindeloze rij voetbalenthousiasten naar
het St. Paulus-Sportpark zag trekken om
daar getuige te zijn van het wapenfeit
Boxtel-O.D.C., waartegen nu ee·nmaal
alles in het niet viel. Ná de geweldige.
slag zullen vele van haar sexe-genoten 
wel eenzelfde klacht geuit hebben, want
manlief was natuurlijk óf niet tevreden
óf al te enthousiast over de uitslag.
* Hebt U ze ook gezien de vele' Drie
koningenstelletjes, die verleden week
Vrijdag -over Boxtel uitzwermden, zin
gende van "Sterre, gij moet er zo stille
niet staan. Gij moet er m_et ons naar
Bethlehem gaan. Te Bethlehem in die
schone stad. Waar Maria met haar Kin
deke zat." Moet U nu eens bij het Mis
sie-Thuisfront zien. Wat een bijdragen!
Daar groeit één grote missie-actie uit,
zegt en ..... . hoopt men. * Wist U, dat 
er in Nederland meer ratten dan mensen 
leven? U kunt het geloven of niet, het 
feit ligt er, dat wanneer. iedere rat per 
dag slechts voor 1 cent opvreet of ver
nielt, men reeds op een schade komt 
van meer dan 30. inillioen gulden ......
Daarom weg met de ratten, ook in Box
tel. * Kapelaan Verbruggen uit de H. 
Hartparochie zal beslist nog imker moe
ten worden, want Mgr. Mutsàerts heeft 
hem benoemd tot geestelijk adviseur van 
de R.K. Bijenhoudersbond in Boxtel. 
"Bieënboer" no. 1 dus! ·* Nieuws uit 
Plankenwereld: ,,Brabant's Toneel" viert 
deze maand nog het 10-jarig bestaan. 
,,Boxtels Toneel" heeft voor het tradi
tionele carnavalsoptreden de bekende re
gisseur Willem Hart get!ngageerd. En 
"Leeringhe ende Vermaeck" zou "De 
Nar" van Kees Meekel in ·studie hebben 
.genomen. )(. Onze (chauvinistische) trots 
op het Kasteel van Stapelen heeft deze 
week weer een lelijke knauw gekregen, 
toen ons van bevoegde zijde werd mede
gedeeld, dat van het tegenwoordige ge
bouw allerwaarschijnlijkst weinig of niets 

\ meer dateert uit de eeuw, dat het ge
bouwd werd. In de 16e, 17e en 18e 
eeuw zou er veel bijgebouwd en in de 
19e eeuw veel geheel vernieuwd zijn. 
Vaarwel illusie! * Een geërgerd lezer 
van "Terloops" uitte de verzuchting van 
de week: ,,De hemel beware ons voor
taan vooral die pessimistische verzuch
tingen!" * Verzuchting van de week: 
"Als mijn loonsverhoging nu maar niet 
wordt overtroffen door de prijsstijgingen! 

SPORT-NIEUWS 

Boxtelse krachtmeting 2- 2. 
In de laatste seconden van de wed
strijd trok de Bdxtel-achterhoede 
aan de noodrem. 

Onderschatte O.D.C. de tegenpartij? 

(Van een speciale ·verslaggever). 
Het was enigern1ate te voorzien, dat de 
spelers van het over het algemeen jon"e 
Boxtelteam, hu� vorige 5-0 nederlaag 
tegen de oudere en meer geroutineerde 
ODC-ploeg indachtig, zich in hun ijver 
en respect tegen hun plaatsgenoten wel 
eens zouden "vergallopperen". Niet dat 
zij zich aan laakbare overtredingen te 
buiten zouden gaan - in Boxtel is men 
er maar wat trot� op dat de plaatselijke 
ontmoetingen steeds zulk een sportief 
verloop hebben, en inderdaad is het Zon
dag slechts eenmaal voorgekomen dat 
een gedeelte van het bij derbies zo cri
tisch toeziende publiek, voor · een straf
schop appelleerde, toen rechtsback Voets 
wat hardnekkig een tegenstander 
tackelde -, maar het kon zijn, dat de 
jeugdige voorwaartsen door de gloed 
van het vuur, dat in hen brandde, te 
gejaagd bij een doelrijpe kans, hun ge
schut zouden richten of. toch nog een 
medespeler in de aanval zouden betrek
ken, dat hun achterhoede door de bal 
tot hoekschop te verwerken, .ongemoti
veerd "aan de noodrem zou trekken" 
indien zij nog plenty gelegenheid zou 
hebben • om anderszins het gevaar te 
voorkomen. 
Wat het laatste aangaat: Dit heéft vlak 
voor het eindsignaal van de rustig lei
dende scheidsrechter Dreihmüller Boxtel 
,,een bon" en de overwinning gekost. 
Toen was het·weliswaar min of meer be
grijpelijk dat men, geschrokken door "de 
loei" waarmee de ODC-linksbuiten 
Schalkx vanaf de zijlijn de Boxtel-veste 
bombardeerde van de zijde der Rood
witten alles ging proberen om de nood
rem in werking te gaan stellen, maar 
toch hadden de gastheren kunnen be
denken, dat • eens een genomen corner 
een doelpunt ten gevolge kon hebben. 
En die kwam er in de laatste seconden 
van deze spannende ontmoeting ook in 
werkelijkheid, omdat • de ODC-rechts
buiten Bergwerf het leder hoog voor
plaatste en de thans ,n de voorhoede 
opererende back Pijnenburg, opverend, 
netjes inkopte! Daardoor heeft Pijnen
burg, die er evenals enkele andere van 
zijn mede-verdedigers het zijne toe heeft 
bijgedragen, dat de lichte Boxtel-aan
valsbrigade in staat werd gesteld om 
niet enkel een 0-1 achterstand in te 
lopen. maar later ·zelfs een 2-1 voor-

. sprong te nemen, enkele fouten - door 
te lang talmen - goed gemaakt. 

Opvallende scoringskansen. 
Immers dit is in deze match wel heel 
opvallend geweest: Dat "de mennekes" 
van de thuisclub, welke speciaal in de 
massieve stopperspil Wagenaars een ro
buste sta-in-de-weg vonden, in feite 
meer scöringskansen kregen dan de 
ODC-voorwaartsen, doch meestal te 
enthousiast en te geagiteerd die kansen 
slechts kansen lieten. Het leek er op, dat 
er in het onderbewustzijn van de ODC
verdedigers ongewild de gedachte post, 
had gevat, dat ze het toch wel zouden 
klaren tegen deze Boxtel-voorhoede, hoe
zeer deze met jeugdige activiteit was 
geladen. Later, speciaal na de rust, zou 
evenwel blijken, dat zij in die jonge 

voorhoede door een dergelijke gedrags
lijn een bijna ontembare overwinnings
wil hadden vaardig gemaakt, een wil, die 
slechts met de uiterste inspanning en 
met het ten volle uitbuiten van het\ 

. technische overwicht gedeeltelijk was in 
te perken. Let wel: gedeeltelijk! 
Hoe immers _de ODC-ers zich toen ook 
weerden, toch konden ze niet meer voor
komen; dat er zich periodes gingen voor
doen, waarin het spreekwoordelijke 
doelpunt in de lucht hing, in het bij
zonder rechtshalf H. v. d. Meijden, die 
de gehele middag door een opmerkelijk 
goed partijtje ten beste had gegeven, de 
Boxtel-aanvalslinie tot steeds snellere 
vaart ging inspireren, terwijl het. voor de 
ODC-voorwàartsen zelf steeds moeilijker 
werd om zich te laten gelden, eenvoudig 
omc:!at de rood-witte middenlinie en ver
dediging immer meer tot het besef kwa
men, dat zij zich aanvankelijk te zeer 
hadden laten intimideren. Die intimida
tie had er in het begin van deze match 
nl. toe geleid, dat de voorhoede der tri
colores door het centrum van het • veld 
naar voren kon snijden, alsof er hier 
geen Boxtel-defensie bestond, haar vleu
gels genoten daarenboven toen meestal
een schier onbeperkte vrijheid, omdat 
de Boxtelbacks de tegen het stopperspil
systeem vigerende opstelling nog niet 
hadden gevonden en middenv.oor v. tl. 
Boogaard voortdurend aan z'n. bewaking 
wist te ontsnjppen. Zo was 't niet zo 
heel vreemd geweest, dat linksbuiten 
Schalkx 'n vrij veld voor zich kreeg, toen 
rechtsback Voets met z'n hoofd nood
gedwongen onder een hoge through0pass 
doordook. De Boxtel-keeper, het gevaar 
ziende, liep aanvankelijk in de richting 
van de voortsnellende Schalkx, oordeel
de vervolgens de afstand blijkbaar te 
ver en besloot daarom z'n heiligdom 
weer te gaan opzoeken. Nog niet op z'n 
basis teruggekeerd, was hij reeds door 
de schuiver van de ODC-linksbuiten ge-
slagen. 0-1. • • 
Ook nadien opereerden de gasten nogal 
eens op de Boxtel-helft, doch hun voor
hoede bleek van enkele hiaten in de • 
rood-witte defensie niet te kunnen -pro
fiteren. Een aardige voorzet van Berg
werf, besloten met een goede kopstoot 

• alsmede 'n fel schot van middenvoor v. d.
Boogaard, was wel het meest vermel
denswaardige van de rood-wit-blauw
voorwaartsen, terwijl hun collega's aan
de overzijde voor de zozeer geappre
cieerde variatie zorgden door enkele
vlugge uitvallen op te zetten. Deze
werden echter al evenmin m·et succes
bekroond, daar middenvoor v. d. Broek
eenmaal te lang treuzelde en v. d. Plas,
eens tegen Penning& opschoot.
Later - er was intussen al een half uur
gespeeld - zette de kleine Boxtel
rechtsbuiten voor doel, waar een twee
tal Boxtelmannen •misten. Het leder in
het bezit van linksbuiten v. tl. Broek ge-.
komen werd weer voor geplaatst, kwam
bij een dan volgende scrimmage ten
slotte bij rechtsbinnen v. d. Aker, die
het nu welletjes vond. (1-1 ). Ook
hierna konden de ODC-ers het meest

_ aan bod blijven, <loch erg gevaarlijk 
werden hun voorwaartsen meest!! niet, 
ofschoon v. tl. Besselaar eens door cor
daat optreden erger voor de thuisclub 
voorkwam. 1 

De tweede helft meer voor 
de thuisclub. 

In de 2e helft had Boxtel. zoals reeds. 
gememoreerd, heel wat meer in te bren
gen dan daarvoor, wat evenwel niet ver
hinderde, dat doelman Leyten, van 
postuur van heel wat forser formaat dan 
z'n collega Bertens, eens bij een· hoek� 
schop en later op een kogel van v. d. 
Boogaard al z'n capaciteiten moest de
monstreren, wat hij op voldoende maar 
niet al te elegante wijze deed. Langza
merhand begon Boxtel zich meer los te 
werken en in de 17 e minuut van de 2e 
helft schoof v. d. Aker een voorzet door 
naar linksbuiten v. d. Broek die met een 
halve trekbal Bertens verraste (2-1). 
Hierop bleef ODC het antwoord niet 
schuldig en eens bofte Boxtel, dat een 
door de uitlopende doelman Leijten 
tegen Hazenberg opgeschoten bal niet 
in maar vlak naast de �oal belandde. 
Steeds meer begon de thuisclub in te 
zien, dat een zege geenszins onder de 
vrome wensen behoefde gerekend te 
worden. Haar voorhoede bleef . atta- ' 
queren, maar bleef, evenals die vai;i 
ODC, onproductief. Eens zag het er naar 
uit, dat de gasten bij een benauwende 
stunt voor het Boxtel-doel de partijen 
op gelijke voet zouden brengen. Dit ge
beurde echter pas; zoals gezegd, in de 
laatste seconde, nadat de tengere v. d. 
Plas nog even tevoren met eeq scherpe 
dribbel de ODC-verdediging voor een 
lastige puzzle had geplaatst. Voor de 
bezoekers had het bekende gezegde 
"Eind goed al goed" deze middag wel 
enige betekenis ...... 

DE STAND IN DE DERDE KLASSE B
St. M. Gestel 13 9 3 t 21 39-16 
O.JC. 13 9 2 2 20 35-18 
Baardwijk 14 .8 2 4 18 34-25 
0. D. C. 13 7 2 4 16 31-16 
S.C.B. 13 6 4 3 16 25-19 
Best Vooruit 13 6 2 5 . 14 24-31 
Udi 12 5 1 6 tl 21-22 
Boxtel 13 4 2 7 10 21-31 

resterende minuten niet meer in om de 
eer nog t� redden. 
Door deze overwinning is Boxtel .2 erg 
vast in he:t zadel komen zitten, want 
haar grootste belager telt momenteel nog 
altijd vier verliespunten meer .... ' . .  
Het vierde elftal, dat Zondag op bezoek
ging bij Zwaluw-VFC 5, werd met lege
handen naar Boxtel terug gestuurd. 
De A-junioren verpletterden het bezoe
kende Concordia met 15-1, hiermede 
hun fraaie positie danig .versterkend. 

Programma voor Zondag: 
Het eerste elftal speelt Zondag , in 
Veghel tegen Blauw Geel, dat beslist 
zijn uiterste best zal doen in de kops te. 
keren uit de gevaarlijke zone te geraken. 
Opgepast dus, roodwitters. 
De reserves spelen om half 3 thuis tégen 
Concordia . 3, het derde elftal speelt in 
Wijbosch tegen W.E.C. 3 en het vierde 
elftal treedt op eigen terrein in het krijt 
tegen R.K.V.V.N: 2 uit Nijnsel. 

Mededeling voor de supporters. 
Voor de reis ·naar Veghel is nog een 
vierde bus ingelast, zodat supporters, die 
geen plaats hebben · kunnen -bemachti
gen, zich alsnog op kunnen geven bij 
J. Lorist.

K. S. V. ,,O.D.C." 
Uitslagen van Zondag 8 Januari: 

Boxtel - O.D.C. 
Boxtel 2 - O.D.C. 2 
R.K.S.V.A. 4-O.D.C. 3 

2-2 

2-0

0-6

Voo� a.s. Zondag is het programma:· 
O.D.C.-U.D.I. 
Zwaluw 2-0.D.C. 2 
R.K.S.V.A. 3_:_O.D.C. 3 aanvang half 3 
Zwaluw 5-O.D.C. 4 aanvang 12 uur 
O.D.C.-JUNIOREN:
Programma voor deze week: 
Zaterdag 3 uur: DVG 5-ODC 12, 
ODC 10-Boxtel 7, Essche Boys 3-
ODC 9; lmlf 4: BVV 17-ODC 11, 
BVV 12-0DC 8. 
Zondag 12 uur: ODC, 5--:BW 7; 
t uur: BVV 9-ODC 6. -· , .
M.E.P.-NIEUWS.
Het resultaat van de wedstrijden van 
verleden Zondag' is niet schitterend te
noemen. Het eerste heren-elftal speelde 
voor de competitie tegen Rapidity uit 
Oss, dat momenteel de eerste plaats in
neemt op de ranglijst. Het verloop van
de wedstrijd was vooral in de tweede 
-helft zeer spannend. Voor de rust -had
Mep een voorsprong weten te behalen
van 1-0, hetgeen eigenlijk wel iets meer
was dan de heren toekwam. Maar de
genomen strafcorner was zo hard, dat
de keeper met geen mogelijkheid de bal
kon houden, hoewel hij zulks toch ern
stig probeerde. Na de rust wist invaller
Smits een prachtig doelpunt te maken
en Mep kreeg daardoor \\'at meer zelf
vertrouwen. Nu kwam evenwel Rapidity
pas voor goed opzetten. De aanvallen
strandden echter op de hechte verdedi
ging met speciaal doelman van Heesch
als uitblinker.
Een doelpunt voÓr Rapidity kon echter
niet uitblijven en tengevolge van een
misverstand tussen een der voorhoede
spelers, welke zich mede in de verdedi
ging had gemengd, en de keeper slaag
den Rapidity erin het eerste tegenpunt
te maken. Hierna kreeg Oss nog twee
strafbully's toegewezen, welke echter
door de verdedigers beiden werden ge
wonnen.
Eerst in de laatste vijf 'minuten slaa_gde
Rapidity erin, tengevolge van een fout
van een der achterhoedespelers de ge
lijkmaker te scoren.
Nog trok Mep opnieuw ten aanval en
een der Rapidity-spelers kreeg wegens
onsportief spel een waarschuwing van de
scheidsrechter.
Verandering in de stand kwam er echter
niet meer en zo eindigde deze wedstrijd
in een 2-2 gelijk spel, hetgeen de ver
houding vrij goed weergeeft.
Hierna speelden de dames tegen Hop
bel uit Schijndel. Deze wedstrijd was
nauwelijks begonnen of Hopbel maakte
reeds zijn eerste doelpunt. . Het zag er dan ook niet goed uit voor
de Boxtelse dames. Evenwel wist de ver
dediging verder doelpunten te voorko
men. Na de rust ontplooiden de Mep
dames een beter spel en ook de voor
hoede wist menigmaal het backstel van
Hopbel te passeren. Een doelpunt bleef
echter uit, zodat ook deze wedstrijd
geen overwinning opleverde. Wel ïam
mer; een gelijkspel hadden de dámes
toch zeker verdiend.
A.s. Zondag speelt Mep 3 om twaalf uur
tegen H.T.C.C. 4 uit Eindhoven.
Om kwart over één speelt het tweede
heren-elftal tegen Oranje-Zwart 3 en
om half drie speelt Mep 1 tegen Oranje
Zwart 2 uit Eindhoven. Denkt erom he
ren, dit moeten minstens drie overwin
ningen worden.

BILJARTEN 
Uitslag van de wedstrijd Amateur�'t 
Hoekje: 
Amateur 669 car. 171 Brt. gemidd. 3,9'1. 
't Hoekje 710 car. 171 Brt. gemidd. 4,15 

, . en kampioen. 
' Hoogste Serie: , 

J. v. Dijk van Amateur met 36 car.
Na afloop vond de uitreiking plaats ·van 
de wisselbeker door de voorzitter· van 

Blauw-veel 14 3 3 8 9 '.25-36 
. w.s.c. 12 3 2 7 8 22-34 
Haarsteeg 1 t 2 2 7 6 15-27 
Uno Animo 11 1 1 9 3 22-39 
R.K.S.V. ,,BOXTEL" 
Boxtel 2 is niet van haar goede voor
nemens af te brengen. Dat moesten de 
ODC-reserves Zaterdagmiddag ervaren, 
toen zij in de derby met 2-0 de vlag 

• de B.B.B.,de Heer Kappen. Deze dankte
alle lèden van de deelnemende vereni
gingen voor de sportieve wedstrijden en 

•• hoopte dat zich in het volgende seizoen
nog meer verenigingen aan zouden slui
ten bij de B.B.B.

• moesten strijken voor hun ongeslagen
plaatsgenoten.
In de spannende, maar uiterst faire ont
moeting hebben beide ploegen zich ten
volle gegeven, waarbij de thuisclub ech
ter juist iets meer gewicht in de schaal
wist te leggen dan ODC.
Voor de rust liet v. tl. Besselaar· een
1-0 voorsprong noteren, terwijl·Schuur
mans in de tweede helft de zege • veilig
stelde met een beheerst en onhoudbaar
schot.' ODC, dat in de eerste· helft een
strafschop geist had, slaagde er in de0 

• 

Eindstand competitie 1949 - 19S0

Klasse A: 
't Hoekje 6 4506 1039 55 4;336 
(Kampioen). 
Hoogste Serie J.. Meulendijk 55 car. 

2 Prins Hendrik 6 4427 1054 37 4,200 
Hoogste Serie Cools 37 car. 

3 Eureka • 6 4397 1062 38 4,140 1
Hoogste Serie Hobbelen 38 car. 

4 Amateur 6 3755. 999 46 3,758 
Hoogste Serie J. v. Dijk 46 car, . 

. Hoogste Serie: 
- J: Meulendijk van 't Hoekje met 55 car.
Hoogst gemidd. van een ·vijftal in eén

wedstrijd 't Hoekje met 4-,91: . Hoogst ge_midd. van een partij 'B. Schalks 
van Amateur met 13,33. · '· 

,, 



Land= en Tuinbouw 

BESTRIJDINGSMIDDELEN 
EN GEZONDHEID. Il. f.en eenvoudige maatregel tegen inademing van minder vergiftige stoffen bestaat in zorgvuldig werken. Bl1 het b�reiden van spuitvloeistoffen e.d. moet de onverdunde stof uit een bus worden geschept of 'uit een fles worden geschonken. Doe dit voorzichtig, zodat geen stof opwervelt of vloeistof wordt gemorst, vooral niet op de huid; onverdunde stoffen zijn uiteraard nog veel gevaarlijker. Sluit flessen en vaten zoveel mogelijk af om dampverspreiding tegen te gaan. Bij het verstuiven of verspuiten moet men er voor zorgen de wind in de rug te hebben of ten minste opzij, zodat de stof niet in het gezicht wordt gedreven. Het droog· ontsmetten in trommels moet buiten of onder een afdak geschieden met dezelfde voorzich-' tigheid. Open de trommel niet te vroeg, opdat de stof eerst kan bezinken. Ter voorkoming van vergiftigjng via de huid dient meh er voor te zorgen, dat deze niet in aanraking komt met vergiften welke er doorheen kunnen dringen, zoals nicotine. Het zijn niet alleen de handen, welke hier vooral gevaar lopen, doch ook het' gelaat en andere onbedekte lichaamsdelen. Daarom wordt aanbevolen gesloten kleding • i:e dragen, bijvoorbeeld goede· o.verals of regenkleding. Werk niet metblote' armen of blootshoofds. Wanneerde kleding met gelijke stoffen doordrenkt geraakt, trék ze dan onmiddellijkuit en reinig het gehele lichaam goed,alsmede de boven- en onderkleding, alvorens deze opnieuw te gebruiken. (Dodelijke ongevallen zijn voorgekomen door, nalatigheid in deze.) Bij zeer giftige stoffen moet men rubberhandschoenen dragen en hoofd en gelaat met een kap bedekken. Voorts dient men er zorg voor te dragen, dat bestrijdingsmiddelen niet in wondèn of zweertjes geraken. Velen zullen dergelijke raadgevingen overbodig vinden. De giftigheid van sommige de laatste tijd in de handel gebrachte bestrijdingsmiddelen wettigt deze waarschuwingen echter volkomen. Een bijzondere groep aandoeningen, welke zeer veel in de land- en tuinbouw voorkomen, zijn de huidaandoeningen. Er zijn vele stoffen, die de huid zelf ziek maken zonder verder in het lichaam door te dringen. Deze komen voor onder de kunstmeststoffen, doch ook on-

Parochie-Agenda, 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verh•at 

eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

t'AROCHIE ST. PETRUS. 
2e Zondag na Driekoningen. 
Zondag 15 Januari 1950. De H.H. Missen zijn om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis, die ,wordt opgedragen als gezongen jaar-getijde voor Jacobus van Elk, terwijl de H. Mis van 9 uur wordt opgedragen als •gel. jrgt. voor Christina v. d. Heuvel.Vandaag gaat in alle HJ--1. Missen de 2eschaal voor de bizondere nodert van hetEpiscopaat, welke bizonder in de milddadigheid van de gelovigen wordt aanbevolen.Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje.De meisjes uit onze parochie, die willendeelnemen aan de retraite te Uden van27 tot 30 Januari, kunnen zich nog opgeven op de pastorie tot en metZondag a.s.

der de bestrijdingsmiddelen. Vooral voor huidaandoeningen geldt, dat er verschil bestaat in persoonlijke gevoeligheid. Soms kunnen reeds zeer kleine hoeveelheden van een stof huidverschijnselen veroorzaken. Personen die voor bepaalde stoffen overgevoelig zijn, moeten met die stoffen niet omgaan. Rubberhandschoenen over de reeds aangetaste huid vererger.en de kwaal, omdat zich zweet in de handschoen verzamelt. Om de huid der handen gezond te houden is goede reiniging nodig met niet al te schrale zeep en bij voorkeur in warm water. Verder is het aanbevelenswaardig de huid na het wassen goed te drogen en vervolgens met een weinig vaseline-lanoline (half om half) in te smeren. Wanneer met etsende stoffen, bijvoorbeeld kalksalpeter of kalkstikstof, wordt gewerkt, verdient het aanbeveling bedoelde behandeling ook vóór het werk toe te passen. Het is wenselijk, dat ieder over een eigen handdoek beschikt. Huid-aandoeningen, die met ettervorming gepaard gaan, zijn besmettelijk. In de laatste tijd zijn zalfachtige stoffen op de markt verschenen, welke na over de huid te zijn uitgesmeerd daarop een dun ondoordringbaar laagje achterlaten, dat namvelijks zichtbaar is-. Men heeft ze daarom wel "onzichtbare handschoen" genoemd. In sommige fabrieken maakt men hiervan gebruik om verontreiniging van de huid te voorkomen. Wellicht is het mogelijk, dat deze producten ook in de zich steeds moderniserende land- en tuinbouw toepassing vinden. Ook buiten het werk mag niet roekeloos met bestrijdingsmiddelen worden omgegaan. Men dient ze behoorlijk achter _ slot en grendel op te bergen en nooit op plaatsen, waar etenswaren en veevoeder worden geborgen, noch in woon- en slaapvertrekken, dit met het oog op giftige gassen. Verder moet er streng op worden gelet, dat de bestrijdingsmiddelen van een stevig etiket zijn voorzien om vergissing uit te sluiten. Het is gevaarlijk bestrijdingsmiddelen te bewaren in flessen of dozen, welke een andere bestemming hebben gehad, daar dit ge-makkelijk aanleiding geeft tot een no��-lottige vergissing. Zo is het herhaaldeltJk voorgekomen, dat bestrijdingsmiddelen per abuis voor balq�oeder werdei:i aangezien. De zouten, die men g:brmkt om het deeg luchtig te maken, _zien er namelijk soms geheel eender mt als zware vergiften. Het spreekt tenslotte wel vanzelf, dat men er voor moet zorgen, dat de bestrijdingsmiddelen evenals lucifers, niet 
in handen van kinderen komen 
altaar gel. H. Mis voor Wilhelmus Tra� om half 8 gel. H. Mis voor Henn 
W eyers; om half 9 gel. H. Mis voor Theodurus Pastoor en Johanna v. d. Broek. ZATERDAG: om kwart voor 7 gd. H. Mis voor Hendricus v. Uden; z.a. gel. H. Mis voor Maria Loerakker--van Geel;
H. I --brtaltaar gel. H. Mis voor Josephusv. d. Laar; om half 8 gel. jrgt. voor Martinus Verbruggen; om half 9 gez. H. Mistot bizondere intentie; z.a. gel. H. Misvoor overleden oudèrs Nijkamp.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: Maandag gel. mndst. voor Petrus van Zaaien. Dinsdag gel. mndst. voor Ma-thilda Smits. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Henricus Franciscus van Dijk geb. te Vlijmen en won. 
in deze parochie en Josepha Henrica Maria Vekemans geb. en won. in deze parochie• Bernardus Johannes Aalders, geb. en �on. te Ulft en Johanna Maria van Amelsvoort geb. in de parochie van het H. Hart en won. in deze parochie, waarvan heden de 1 e afkondiging geschiedt• Lambertus v. d. Wassenberg uit deze parochie en Joanna de Jong uit de par. van het H. Hart, waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Arnoldus Franciscus de Leyer, geb. en won. in de parochie van het H. Har,t en Johanna Damiana Maria Mertens, geb. te Dongen (St. Laurentius) en won. in dez_e parochie, waarvan heden de 3e afkond1-- ging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd, tenspo'edigste aan 'de pastoor bekend temaken.

Van Woensdag 18 Januari tot en metWoensdag 25 Januari wordt over de gehele -wereld op aanbeveling van Z. H.-de Paus de Internationale Bidweek gehouden, om de bekering van alle nietchristenen en de vereniging van alle af-gescheiden christenen in de ene ware
Kerk van Christus af te smeken. Wijsporen de gelovigen en heel bizonder,de kinderen aan, om gedurende die da.gen zoveel_ mogetlijk de H. Mis tot dieintentie 'bij te wonen. PAROCHIE H. HART, BOXTEL.Maandagavond is het geen Congregatie. '.le Zondag na Driekoningen. Donderdagavond om 7 uur Lof met 15 Januari 1950. rozenhoedje. Kwart voor 8 K. A. in het De H. Missen zijn om 6 uur Ld. tot K. J. V.-huis. zekere intentie (P.); 7 uur Ld. voor het Zatèrdag 'is er gelegenheid tot biechten geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa--van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. rochie; 8 uur I. d. voor Marinus van de Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. Sande, vanwege de Broederschap proces-
MAANDAG: om kwart voor 7 - gez. sie Kevelaar; kwart over 9 1. d. voor Hu--mndst. voor Elizabet v. d. Meyden; z.a. bertus Josephus van Susante, vanwege geL mndst. voor Gerdina Bordat--v. Lan- de Broederschap van de H. Rozenkrans.ge; om half 8 gel. jrgt. voor Maria van Half 11 hoogmis met volkszang, voorGrinsven-Vissers; om half 9 gez. mndst. Gijsberta van Hommel, vanwege de Boe--voor'Johanna Smits-Zevens. rinnenbond. DINSDAG: om kwart voor 7 gel: H. Mis voor de overleden parochianen in De te schaal gaat voor de kerk, de 2e Indië; z.a. gel. mndst. voor Anna va,n voor de Bijzondere Noden en buiten de Liempt; om half 8 gez. H. Mis voor kerk wordt op deze 3e Zondag van de Franciscus Verschuren; z.a. ge[ H. Mis maand gecollecteerd voor het Katholie-voor Maria Spoormakers-Senders te ke Thuisfront. Onder de H. Missen van Haaren overleden; om half 9 gel. H. 7 en 8 uur Algemene H. Communie voor Mis voor Johanna van Grinsven-van Hal de leden van de H. Familie voor M_oe-d h d H Th • ders en gehuwde Vrouwen, in e paroc ie van e • eresia over- Om 7 uur des avonds Lof met rozen-leden. . h d" • • WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. oe Je voor onze Jongens en mannen m Indonesië. jrgt. voor Everdina v. Mensvoort-v, Oir-schot; om half 8 gel. H. Mis voor onze Woens.dag --'- feestdag van Sint Petrus' jongens in Indië vanwege Maria's Bid- Stoel te Rome· - dan begint de fo.terna-dend Leger; z.a. gel. H. Mis voor Hen- tionale Bidweek, de jaarlijkse achtdaagse riëtte Witteveen-Schöne; om half 9 gel. gebedsoefening over heel de wereld, zo-· H. Mis voor Antoon van Breugel te St. wl!l van Katholieken als van niet-Katho--Oedenrode overleden. li�ken, ten einde God te smeken om deDONDERDAG: om kwart voor 7 gel. eenheid in de Kerk te�verkrijgen. In deze . Mis voor Jacobus van Rooij; z.a. gel. gebedskruistocht trekken sinds 40 jaar rgt .. voor l:-lenrica v. d. Brand; om half voor het eerst sedert de Hervorming Pro-3 gel. mndst. voor Christina \'.. Diessen; testanten en Katholieken in dezelfde om half 9 gel_ H. Mis voor Petrus v. d. liefde tot de Christus tesamen op onder Pasch in de parochie van het H. Hart hetzelfde motto "dat allen één mogen overleden. - ___ ,. ._ • zijn".Hedenavond om 7 uur ,Lof met ·rozen- Na de H. Missen wordt daartoe een kort oedje. • gebed gebeden. . , . , VRIJDAG�•om kwart voor 7·gel. H. Mis.•.,;,Donderdag - om 7 uur solemneel jaarvóor.Adrianus Hensen; z.a. gel jrgt. voor ' getijde voor de tweede pastoor van onze eiidrica de Brésser--v, d. Loo; H. Hart- parochie, de Zeer Eerw. Heer Antonius 

de Kort, overleden 15 Januari 1937. Des avonds om 8 uur in de Ark onze 6e Oudersavond, dan komt als spreker de heer A. v. d. Griendt uit Den Bosch spreken over ,,Opvoeding tot godsdien-stigheid". • 
Vrijdag - des avonds om half 8 repetities voor de zangeressen van de H. Familie. MAANDAG 16 Jan.: 7 uur gef. l.j, voor Wilhelmina Jonkers; Maria-altaar l.j. voor Frans Hazenberg en Cornelia v. d. Broek z.e.; Familie-altaar 1. d. voor Ro-salia Hermes--Schüller; kwart voor 8 1. d. voor Petrus Baayens; zijaltaar l.d. voor Johanna Gerritsen-Ebbers; half 9 I. j. voor l110mas de Bie. DINSDAG 17 Jan.: 7 uur pl. 1. m. voor Hubertus Josephus van Susante; Mariaaltaar I.d. voor de overleden familie v. d. Aa en de Leyer; kwart voor 8 l.j. voor Alberta ·van Breugel--Cornelissen; zijaltaar 1. m. voor Petronella v. Esch--v. Breugel; half 9 1. j. voor Johanna de Bie--v. d. Nieuwenhuizen; half 10 gez. huwelijksmis. WOENSDAG 18 Jan-.: 7 uur gef. gez. j. voor Christianus Merx; Maria-altaar 1. d. voor Johanna v. d. Aa en Wilhelmus d� zoon; Familie-altaar I.d. voor Adrianus van Roosmalen; kwart voor 8 1. d. voor de heer Hub. Josephus van Susante, vanwege het personeel; zijaltaar I. d. voor Hub. Josephus van Susan te; half 9 1. j. voor Adriana v. d. Berg-Jonkers. DONDERDAG 19 Jan.: 7 uur solemneel jaarg. voor de Zeer Eerw. Heer Antonius de Kort, zijn ouders, zijn broer Franciscus en de .Eerw. Zuster ·Silveria; Mariaaltaar I.m. voor Henricus van Drunen; Familiealtaar l.d. voor overleden ouders; kwart voor 8 l.d. voor Wim v. d. Laak, vanwege de Ambacht_sschool; zijaltaar 1. d. voor Wim v. d, Laak, vanwege zijnvriend; half 9 l.d. voor Cornelis Pijnen-burg.VRIJDAG 20 Jan.: 7 uur 1. d. voor Hen-ricus Rooyakkers vanwege de buurt;Maria-altaar I. j. voor Frans Wagenaars;Familiealtaar l.j. voor Johannes v. d.Bongaard en Gertruda Ras z.e.; kwartvoor 8 1. d. voor Francis v. d. Oetelaarvanwege de buurt; zijaltaar l.i. voorAdrianus van Genuchten; half 9 1. d.voor Petronella v. Esch-v. d. Breugel.ZATERDAG 21 Jan.: 7 uur I.d. voor Piety, d. Pasch--v. d. Meerendonk; Maria-altaar I. d. voor Piet v. d. Pasch, vanwege de kleinkinderen; Familie-altaar l.d.voor bijzondere intentie; kwart voor 81. d. voor Cornelis Timmermans en Helena Maas; zijaltaar 1. d. voor Johannavan Genuchten--van Oorschot; half 9 Ld.voor Wilhelmina Steenbakkers-Hermans,te Lindenheuvèl (L.) overleden.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
'.le Zondag na Driekoningen. 
15 Januari 19.49. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het·welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Adrianus v. Gerwen. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Antoon v. Griensven.DINSDAG: µalf 8 jrgr. voor JoannaMaria hsvr van Antoon v. Griensven.WOENSDÀG: half 8 jrgt. voor Adrianus v. Griensven.DONDERDAG: half 8 jrgt. voor There-sia v. Griensven.VRIJDAG: half 8 jrgt. voor de -fam. v ..Griensven--de Bever.ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Josephusv. d. Steen.Deze week zullen geschieden:Maandag mndst. voor Joannes Wagenaars. Dinsdag mndst. voor Lamberta Geerts. Woensdag H. Mis voor Joannes Essens. Donderdag H. Mis voor Henri-cus Toelen te Olland overleden. Vrijdag H. Mis voor Henricus Toelen te Ollandoverleden.

Gedoopt: Johanna Petronella Corneliadochter van Adrianus Verhagen--v. d.Biggelaar.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

2e Zo,1dag na Driekoningen 
15 Januari 1950. ZONDAG: half 8 H. Mis tot intentie van de parochianen; 9 uur H. Mis vanwege de buurt voor Harry v. Dijk; half 11 gez. mndst. voor Phelemina VermulstReijnen. De gelovigen worden in de gelegenheid gesteld, om aan hun offerplicht te voldoen in de eerste schaal voor onze eigen. kerk, in de 2de schaal voor B.N. Half 3 Lof met rozenhoedje om God's zegen te verkrijgen over Orion en kapel van Stapelen. 

In deze week vieren we het feest tot hereniging der kerken. Dit feest beginnen we met het feest v. d. H. Stoel te Rome, 18 Januari. Op deze dag zullen aan de kerkdeur de zelatricen collecteren voor de medische missies. MAANDAG: half 8 mndst. voor Adrianus Dankers; kwart over 8 mndst. voor Marinus Beren<ls, DINSDAG: half 8 H. Mis voor overleden familieleden ter ere v. d. H. The-resia; kwart over 8 gez. mndst. voor Joseph v. d. Aker. WOENSDAG: half 8 H. Mis vanwege kath. Thuisfront v_oor Theodorus Huy-berts; kwart over 8 wekelijkse H. Mis voor Joanna Kruyssen-v. Mol. DONDERDAG: half 8 wekelijkse H. Mis voor Maria de Punder--Huige; kwart over 8 H. Mis tot intentie v. d. leden �e,� Godvruchtige Vereniging "H.Theres1a . VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis voor mei. Anna Maria Peynenburg--v. d. Sande; kwart over 8 H. Mis voor Barbara v. Kasteren, wed. v. Hendrikus Veroude. ZATERDAG: half 8 H. Mis vanwege 0. L Vr van Goede Raad te Eindhoven v�or ·Maria Maas--v. d. Langenberg; kwart over 8 H. Mis voor de Z. Eerw. Heer Joseph Willenborg, te Eerde overleden. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met rozenhoedje, om God's zegeningen te verkrijgen over het H. Jaar. 30 dagen worden de gebeden verzocht voor Adrianus Hensen, in de Parochie v. d. H. Petrus; Petronella v. Esch--v. Breugel, in de parochie van het H. Hart; Johanna Petronella v. Grinsven--v. Hal, teBoxtel en de Z. Eerw. Heer Joseph Wil-lenborg te Eerde overleden. 
Elders zullen geschieden: H. Missen voor Harry v. Dijk en Theodorus Huyberts in Indonesië overleden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Jan Johannes v. Schayk uit deze parochie en Maria Catharina v. d. Eerselaar uit de parochie van de H.Petrus te Vught. Dispensatie in de 2degraad van bloedverwantschap is gegeven. Heden geschiedt de 2de afkondiging.Door het Doopsel zijn kinderen van Godgeworden: 24 personen in 1949.Het aantal H. Communies was 17.000.Voor God verenigd voor het leven: 13paar gehuwden. Moge God hen zegenen. - In gewijde aarde van ons kerkhof zijn begraven en wachten op de verrijzenis van de doden: 11 personen.Moge God hen genadig zijn.Opgehaald bij de uitvaartplechtighedenvan Johanna Petronella v. Grinsven--v.Hal voor de Missie f 8,50.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE.· 

'.2e Zondag na Driekoningen, 
15 Januari 1950. ZONDAG: half 7 l.j. voor Hendrik v. d. Meyden; 8 uur I.m. tot welzijn derpar.; 10 uur z.m. voor Marinus v. cl.Wiel als overleden korist; 3 uur Lof,daarna meisjes-congregatie.MAANDAG: 7 uur z. mdst. voor Weled. Heer Franciscus v. Boeckel v. Rumpt;half 8 z.j. voor Anna Maria WillemQuinten; 8 uur I.m. voor Johanna v.Grinsven--v. Hal overleden te Boxtel.DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Theodorus Timmermans; half 8 z.j. voor Johannes Hollanders; 8 uur l.j. voor Wilhelmina v. d. Meyden.WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voorMaria Wilhelmus Kelders; half 8 z.j. v.Martinus Hollanders; 8 uur l.j. voorAdrianus Putmans.DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voorCatharina Marinus v. d. Sande; half 8z.j. voor Theodorus Hollanders; 8 uurl.j. voor Marinus v. d. Laar.VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Hendrica Albertus v. d. Tillaart; half 8 z.j. voorMaria Adrianus v. d. Laar; 8 uur l.j. v.Johanna Marinus v. d. Laar.'ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen-drica Cornelis de Laat; half 8 z.j. voorAdriaan v. d. Langenberg; 8 uur l.j. voorJohannes v. Rooy.ZONDAG: half 7 l.j. voor JosephusHendriks; 8 uur l.i. voor Maria Johannes v. Rooy; 10 uur z.m. tot welzijn derpar.

In de kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. voor Antoon v. d. Velden v.w. buurtgenoot; Dinsdag tot Donderdag 7 uur I.m. voor Weled. Heer Franciscus v. Boeckel v. Rumpt v.w. Personeel; Vrijdag 7 uur I.m. voor Catha--

rina Jan v. d. Langenberg als overleden lid: H. Pastoor v. Ars; Zaterdag 7 uur I.m. voor Engelina Hendricus v. Overbeek als overleden lid: St. Willibrord;Zondag 7 uur I.m. voor overleden familieCornelis v. d. Meerendonk.Zaterdag onder de H. Mis van 8 uuralgem. H. Communie der kinderen; dejongens komen biechten Donderdag-mor-gen 8 uur, de meisjes Vrijdag-morgen 8uur.Van 18 tot 25 Januari de z.g. lnternat.Bidweek, om te verkrijgen dat alle christelijke kerken tot éénheid komen, watvoor ons wil zeggen dat alle afgescheiden kerken tot de Kath. Kerk mogenterugkeren.De bisschop nodigt U uit, om gedurende die week, dat is van Woensdagdeze week tot Woensdag der volgendeweek, 's avonds bij het Rozenhoedje éénOnze-Vader en Weesgegroet tot die intentie te bidden.30e Johanna v. Grinsven--v. Hal overleden te Boxtel.Gedoopt: Johanna C. C. M. dochter v.Adrianus Thomassen-Koppens; Maria E.
]. M. dochter van Johannes v. d. Biggelaar-Vissers,
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

2e Zondag na Driekoningen. 
15 Januari 1950. 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. Vandaag wordt er aan de uitgangen van de kerk gecollecteerd voor de Medische Missie. Maandagavond om half 8 oefening tot voorbereiding van het feest van de H.Antonius Abt. De Z. E. Pater Venantius zal de predicatie houden. We verzoeken onze parochianen dringend, deze oefening bij te wonen. Dinsdag, feestdag van de H. Antonius Abt, om half 8 pl. gez. H. Mis aan het altaar van de Heilige voor 't welzijn van het vee Alsdan zal er een schaal-collecte geh�uden worden voor de versiering van het beeld en het altaar van de Heilige. Dinsdag zullen de kinderen van het 5de, &Ie én ?de leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van half 8 zullen ze gezamenlijk communiceren. Woensdag begint de Internationale Bidweek. Gedurende de Internationale Bidweek iedere avond om half 7 Lof met rozenhoedje. Na het Lof een lied. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Gijsberta van Hommel--v. d. Bosch te Boxtel over!.; half 9 mndst. voor Adrianus van Esch; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie (S). DINSDAG: half 8 pl. gèz. H. Mis ter ere van de H. Antonius Abt voor het welzijn van het vee. WOENSDAG: half 8 mndst. voor Johannes Cornelis Fick. DONDERDAG: half 8 mndst. voor Anna Schoones-van Beljouw. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Albertus van Rulo. ZATERDAG: half 8 mndst. voor Maria van Roosmalen-Abrahams. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers-v. d. Braak. H. Mis voor de Wed. Catharina van de Sande--Schoenmakers.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 15 Januari. 2de Zondag na Drie-, koningen. Deze middag om 3 uur Lof met rozenhoedje. Deze week: Woensdag, Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lot. Vanaf Woensdag 18 Januari tot Woensdag 25 Januari wordt over de gehele wereld de internationale Bidweek gehouden voor de hereniging der kerken. Deze intenties worden U zeer bijzonder aanbevolen. ZONDAG: om half 9 H. Mis voor George Windstosser; 10 uur ter ere van de H. Gerardus. MAANDAG: om half 8 voor overleden leden der familie Henket. DINSDAG: 7 uur voor Toimy Schaffer; half 8 voor Johanna van Griensven--van Hal te Lennisheuvel overleden. WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de Voortplanting des Geloofs; half 8 voor . Johanna Feldbrugge--Otterbeek. • DONDERDAG: 7 uur voor TonnySchaffer; half 8 voor een overledene ..VRIJDAG: half 8 voor een overledene.ZATERDAG: half 8 voor een overledene.
·-·-·-·-�----...... -.. 1 Maandag 23 Januari hopen onze geliefde ouders B ij deze betuig ik mijn hartelijke dank aan H.H.Geestelijken, Katholiek Thuisfront, Gildenbondsharmonie, Buurtbewoners, Familie, Vrienden en kennissen voor de belangstelling door hen betoond op de dag van mijn thuiskomst. 

Woningruil. Mooie eengezins-- Te koop een toom bigge� en woning omgeving Vliert te driftvarkens bij van Hal, 's Bosch tegen dito woning te Roond 13. 
J. C. v. d. Meerendonk

! en
! Francina v. d. Meerendonk

! . v. Oirschot
! hun 50--jarig huwelijksfeest
1 te vieren.De H. Mis van dankbaar-heid wordt om 9 uur opgedragen in de parochie
! kerk St. Jans Onthoofding.
t Hunne dankbare ! kinderen en kleinkinderen
! Receptie van 1 tot 2 uur
i 

B 21 Liempde 
. 
........ ,...� ..... ---·---·-

............ -....................... . •• • 1 H. M. v. d. BRAAK

1
. 

L. J. v. d. BRAAK.
NOUWENS. Hopen 21 Januari de dag! 

i te herdenken dat zij voor 1 1 25 jaar in het huwelijk traden. . . Dat God hun nog lang • i moge sparen is de wens van thun dankbare kinderen 1 NELLY • • 
1 JAN (Bandjermasin O.I.)

TINY -- . • , j1 De viering van deze ._· dag !wordt wegens omstandig- ! heden uitgesteld. 
1 

·------·---·-·-·-·-·-·-··· 

Sold. J. A VERHOEVEN
Mijlstraat 30. 

H 
iermede betuigen wijonze hartelijke dank aan allen, die hunne belapgstelling hebben betoond tijdens de kortstondige ziekte, bij overlijden en begrafenis van onze zoon 

WIM 

F. v.d. Laak A. v. d. Laak-
v. d. Besselaar 

H 
iermede danken wij
alle Boxtelse win

keliers, die er het hun1'e 
toe hebben bijgedragen 
om ons Kerstfeest met 
verfoting te do�n slagelt. 

Het bestuur der K.A.V. 

Boxtel. Brie.ven onder No. 25. Molenstraat· 19. Te koop: een 14 weken drach-tige zeug, 2e worp, keuze uitTe koop: een kalfvaars, aan '.2. Dobbelsteen, Tongeren 15.telling 22 ,Januari. M. v. Grins--ven, Roond 14. 
Te koop een toom zware biggen, waaronder gemerkt N. L. bij A. J. van der Meijden, Kapelweg 8. 
Te koop wegens plaatsg�brek: 2--persoons ledikant (houten) 

Te koop: Schaarhout waaronder veel boonstaken. J. Janssen, Vorst 4, Boxtel.
Te koop een in goede staat zijnde Brabantse kachel (metnikkelen voet). A 65, Esch. met spiraalmatrasbed, Stationstraat bellen s.v.pl. en veren d d d 89_ Rechts Voor irect gevraag : ag-

Te koop: Mandoline-Banjo. Practisch ongebruikt. Lage prijs. Molenstraat 30, Boxtel. 
Te koop: Bakfiets, draagvermogen pl.m. 400 kg; 2 transportfietsen. Billijke prijs. Stationstraat ,10, Boxtel.
Te koop bij F. Helmer, Roond 10, een. beste kalfkoe, . aan telling' 21 Januari, k!!UZe ,, uittwee,· t.b.c.--vrije stal. 
,. 

,, 
. 

meisje. Breuer, Wilhelminastraat 9. 
Heb mooie woning op goede stand, wil ruilen tegen winkelhuis of daarvoor in te richten hujs. Wil . ook kopen. Aanbieding onder nr. 9 Molenstr. 19. 
Gevraagd: net R.K. dagmeisje, tegen begin Februari. Was ,buitenshuis. Mevr. Vekemans, Clarissenstraat 4. 

Weggelopen: witte kip. Tercrg- Te ;koop een toom biggen· bij bezorgen: Kok�;, Mplenstr. -37. , R. v., Eert, Boseind. 29. Boxtel. 
Te· koop een. ballonlamp, snelweger, parapluiebak, choco_-lad.ekast, koekjesrek en een zinken bad. Bevragen Breukelsestraat 132. 
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Ook U bespaart veel. geld door Nu te .. k·o�P�:� i

' ' 

daarom 
is onze BALANS-OPRUIMING zo,n groot

succes 

iedere dag brengen wij nieuwe partijen in de verkoop voor echte OP R U I M I N G 5-PR IJZEN 

In alle afdelingen speciale aanbiedingen. 
Dekens, bedden en ledikanten aan extra pr11zen. Alle jongens- en herenconfectie met Coupons manufacturen en stoffen voor halve prijs. 10 °/o EXTRA KORTING. 

Kortom: Een bezoek aan onze n1agazijnen loont altijd ruim de moei�e. 

Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK - Stationstraat 43 - ,BOXTEL.

Koopt Uw PHILIPS RADIO bij VAN BOXTEL 
in prijzen vanaf f 155.-

DE ZAAK met de bekende Philips Service
Clarissenstraat 3 • BOX TEL • Telefoon 479 (voorheen Bosscheweg 17) 

Gevraagd net meisje voor dag en nacht. Liefst boven 20 jaar. Mevrouw Wenting, Bosscheweg 12 (oud no. 42), Boxtel. Te koop een Brabantse kachel. C. Leyten, Eindhovenseweg 42

TE KOOP gevraagd een riante woning met grote tuin 
voor KLEIN GEZIN Brieven onder nummer 38 Molenstraat 19 Te koop : een toom zware biggen N. L. hij M. de Bres- Het Bestuur van de ser, Onrooi 13' Boxtel. 

Varkensfokvereniging Te koop: D. Herdershond, pl.m. 8 mnd. en luchtpompje voor aquarium. Bevragen: Molenstraat 33. 
zal a.s. DINSDAG 17 JAN. van 9- 12 uur bij H. van Rooij ---------... zitdag houden VOOR HET INNEN VAN DE CONTRIBUTIE à f 2,50 PER LID. 

Houtverkoping Kampina Boxtel 
Notaris P. MERTENS te Boxtel zal aldaar op MAANDAG 23 JANUARI 1950 voorm. to uur, in café H. Nooten, bij de Voetbrug, 

Het Wit::Gele Kruis, Gemonde VRAAGT tegen 1 FEBRUARI een 
Kraamverzorgster in vaste dienst voor INTERNE- en WIJK-KRAAMHULP. Salaris f 1200, - per jaar, terwijl thans toeslag voor interne verpleging _gegeven kan worden. Gegadigden kunnen zich om inlichtingen wenden tot de Secr. der vereniging de Heer J. Maas, B 45. 

Elk bruidspaar is U dankbaar 
voor een blijvend huwelijkscadeau 

µit onze verzorgde collectie. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 Café pand plus woon• 

huis te huur tegen 
·ruiling woonhuis of
eventueel winkelpand

Tevens vraagt het gegadigden voor het houden van een dekbeer voor rayon Onrooij en omgeving. 

PUBLIEK VERKOPEN: 116 kopen uitgezaagde mast, boerengerief. en timmerhout. 41 kopen zwaar dunsel, bonenstaken, klaverruiters, latten, enz. alles • gelegen in Kampina en de Huisvennen. Aanwijzing doen de opzichters de heren v. Ham en de Visser Aanmeldingen worden ingewacht vóór Zondag 22 Januari op genoemd adres. op 17, 18 en 19 Januari 1�50. 
Dagmeisje gevraagd 

- KRUISSTRAAT 1

Brieven onder nr 90 Molenstraat 19 
Alg. Vergadering van 
R.K. Boerenbond en C. H. V. 

op Woensdag 18 Jan. a.s. 
om 7 uilr bll H. van Rooy 

Men kan zich als gegadigde aanmelden bij het bestuur op de zitdag, 17 Januari. HET BESTUUR 
NOTARIS P. MERTENS 

te BOXTEL zal aldaar in Café van Erp, Kerkstraat to, voor INZET op MAANDAG 23 Januari 1950 en voor TOEWIJZING op MAANDAG 30 Januari 1950, telkens nam. 5 uur, voor de Fam. v. Erp, krachtens Rechterlijk Bevel, PUBLIEK VERKOPEN ONDER BOXTEL Koop 1. De huizen, waarin café met schuur en erf; Kerkstraat to en Duinendaal 2a, kadaster s·ectie K nrs. 466 en 1337 groot 1.30 are, samen verhuurd voor f 15, - per week. Koop 2. Het huis met schuur en erf, Kerkstraat 8, kad. sectie K nr. 467, groot 60 centiaren, verhuurd voor 'f 2,32 per week. Koop 3. 'Het huis met schuur en erf, Kér1cstraat 6, kad. sectie K nr. 908, ·groot 54 centiaren, verhuurd voor J 2, -

Jaarlijkse Houtverkopmg ·netjes kunraende werken, goed loon enop "Velderen" goede behandeling.(LIEMPDE BIJ BOXTEL) Brieven onder nr. 3, Molenstraat 19. 
Notarissen 

Van Hellenberg Hubaren Swms Op Maand_ag 
HERLEVEND BOXTEL te 's Bosch 16 Januari houden publieke verkoping van 's avonds 8 uur in "DE ARK", optreden van SCHAARHOUT op Velderen onder Liempde op DINSDAG 24 JANUARI 1950 voorm. 10 uur in de Liempdse Barriere. Bij biljetten breder omschreven. 

Vrijdag en Zaterdag a.s, 
CABELLO'S 

een heerlijk 
chocolade•blscultje 100 3·.· 1 gram· • et 

Het· Salzburger Marionettentheater 
met Baatien en Bastienne, de Stervende Zwaan, Concert in Schönbrum 

TOEGANG: Leden f 1,75 • niet-leden f 3,-Plaatsbespreken en afhalen toegangsbewijs voor leden (uitsluitend op vertoon van de lidmaatschaps, kaart) Zondag 15 Januari van 12 tot IJ uur aan de zaal voor niet,leden: Maandag 16 Jan. vanaf 7 uur aan de zaal 

Toneel "Stapelen" 1 in "DE ARK" 1
Op Woensdag 18 en Donderdag 19 Jan. voeren de studenten van het Missiehuis St. Theresia in De Ark op 

Het Gastmaal der Kinderen 'en van H. Gheon 
Ons is ghebol'en een Kindekijn van A. v. d. Velde . per week. Regie: P. Marius Grime: Th. v. Lamoen 

voorname ·pun·ten
• va:kkunäige bediening• ·uitstekende pasvormê prima slof en àfwerkihg• 'levering 'binnen· enkele dagen• voor ieder figuurhet juiste model 

OorHtleN MeJ, F. de Groot I■ unwèzl1 te : •. óîffi:1,., ala � G .. •· '.Vlirtn, 'Hotel ,.De Kei"', Mailit·l,'le\tere Dhl■\lag, .Uil"dag. 

Koop li. 'Het huis met sèhtiür en erf, Kerkstraat 4, kad. sec-· tie ·K nr. 909, groot ·60 centia-· ren, verhuurd voor f 3,50 per week. Huren voor 1kopers vanáf de eerste dag der week volgend: op de betaling der koopsom- • men, welke betaling moet -geschieden uiterlijk ·30 April 1950. Lasten voor kopers van-· áf 1 Januári 1950. 

een grote, fijne koek ·v•n �5 3-9voor ' • :et 

1'1s liet gaàt over laden of 'Bloemen c ·steeds 1:toon '.ge dan v. Zogchel noemen
·co-c·os 'K•O:EKEN

:Ma..■ daln de ,eoH'fE:cocos ikottken, "Góen koekjes -cm Oocos lfto'ansen 
uit zuiver aemafen ;co-cos be-Yetdzlln ·weer te nrkrQgen bll 

�ankefbakter1j �- v.Duren--Schntle1t 
Breukeleeetraat 82 ·• 'telefoon '274 

AANVANG 8 uur ENTREE: Zaal f 1 ,-,Bàlcon f -1 .'50 Voorverkoop van ·kaartèn Zondag 15 Januari en op de ·speeldagen 12-1 aan De Ark. Voorverkoop van kaarten vanaf Zondag ,15 Januari aa'n hét Missiehuis. 
-----------• ; l 

•s MORGENS •rsTELD 
'5 AVONDS KLAAR·. 

Uur.werk t.eparaties in é'én weék klaar· 

F. P. v. ,tANGEN, Sta:ti()nsfraa:t 162'tlorlogerle • Optiek • Goud en ZIiver. 
Le,ve1r an-oi-elr voo·r A'L'L E ·ztek•n·fónd■·•n 

1 

. ! 

____________ ...... ...._. __________ ....... �, 
CORSEtlEN NAAR -MAAT , i '0Wè Cöupeuae -is -M-AA-N ,DA ·G . 

1 '' 

16 JA�fUARI ·van 9:30■12'.00 "ilUl' aanwet:ii hlfFlrmaJ. P'.v.d. Velden. -'Stä1'4,Wathàt 1 1, ,BHtel, Tel. 4ZO Coraet.o.ntrale ,P. II"ilai11R . ,lf -Da�lijks 'ven verkrijgbaar 1imandelbroodje& •äeVidél lffltt 'zuivere :allhandelsplfs r .. __ _._ ... _____ ..._.._ ......__. 

Tot D I N S  DAG a.s. 
Opruiming Heren-Hoeden 

Prijzen �anaf f 6.25 
F� H. v. Eijck-de Louw Kruisstraat 1 • Boxtel 

Bij vos uw Kaas en Vis gekocht 
,. Het beste ad r_es is uitgezocht! 

Ook voor gebakken vis. 

�� vos, Stationstr. 44, Tel. 527 

Het ·BESTE .adres voor Sigaren, Sigaretten en Tabak is en blijft bij 
BERT VAN DEN BRAAK 

BARONIESTRAAT 73 • Tel. 45·0 

PARFUMERIE 
EN 1>AMESKÄPSALON 

M. J. ,. d. Broek, Breutetse·straat 3i •

WAT IS uw VOORIEOR.,tllt 

'Een tlou'ten ledikant 
Een persoons 59,50 • 41,50 ,, 3--,50 Twte persoons ·67',50 • .54,50 ,, -39,50 

of .•• ·een Qreren ledikant 
l:en ptnbon·s .64,'50 • '6'l;so ·• 5'1-�59 Twee persoons '17,J0 ·• ·'67;95 • '57 ;ao 

-Komt·lJ eens '.kijken naar ome êtalage•s,wurm wij een grote , keuze -van ·\Mldeso�rten etat�en.
Ook 1h "BEDSttLUN llJebb'eii TiiJ Jeeb gl'Óte .sortering. 

F. J. Witteveen 
WOnhlQinrlehtlg•■ lS.de1 

*/ 

' 

} 

... .. r • • 

.. 
I 

l 1 I 
....,. 

tl • t 1 

,, ✓ 

• 
.. 

• Jo 



6e JAARGANG No. 269 20 JANUARI 1950 

C 
, 

nts 
Redactie en Administratie 
.MOLENSTRAAT 19, TELEF. 513 

VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven . 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Een wankele wereld zoekt evenwicht 
DE INTERNATIONALE TOESTAND. 
We verkeren momenteel, op het terrein 
der interna:ionale politiek, nog steeds in 
een periode van overgang; de groot
machten hebben zich nog niet vastgezet 
tot standvastige eenheden. 
Zo is daar de kwestie China. Welhaast 
geheel dit land is thans omvergelopen 
door de communistische legers. Amerika 
heeft Tjang kai Sjek daar niet krachtig 
gesteund, omdat het geen vertrouwen 
stelde in de incorruptheid van het rechtse 
bewind en dit wantrouwen was gegrond. 
Maar de Chinezen van Tjang gaven 
geen zier om Amerika, omdat Amerika 
op het einde van de oorlog had goed
gevonden, dat de Noord-Chinese gebie
den onder invloed van Rusland zouden 
komen. Bedoeld wordt hier vooral 
Mandsjoerije. 
Men zou wellicht kunnen denken dat 
nu China communistisch is, het �ven
eens communistische Rusland uit vriend
schap wel van deze • invloedssfeer in 
Noord-China afstand zou willen doen. 
Maar het tegendeel blijkt • waar. Het 
rode Rusland blijkt al even imperialis
tisch als het oude Rusland der Tsaren 
en Stalin heeft zelfs,, blijkens de berich
ten van de Chinese communistenleider 
Mao nog meer invloed in Noord-China 
geëist als oorspronkelijk de opzet was. 
Het bloed kruipt dan waar het niet gaan 
·kan en uit de weigering van Mao om
aan Stalin's wensen te voldoen kan nu 
een Chinees Titoîsme groeien, waar de 
Amerikanen overigens dan ook op spe
culeren. 
Zo heeft Rusland zijn zorgen. Het
Titoîsme in de Russische satelliet-staten 
wordt overal sterker. Zelfs werd een 
congres van de Kominform afgelast, om
dat er gro'.e onenigheid op dit punt 
bleek Het laatste bericht is nu dat we
gens de oppositie in Rusland zelf de 
doodstraf weer is ingevoerd. De Ukraîne 
schijnt vooral een haard van verzet te 
zijn. 
Dreigt Rusland met zijn strenge metho
den zijn volgelingen af te stoten ron
dom dit enorme rode imperium V:oïden 

' de krachten van wat we tezamen de 
rechtsen" zouden kunnen noemen rr{�er 
geconsolideerd. Weinig aandacht 

0 is ge
vallen op de conferentie van het Bri:se 
Gemenebest, die bond van angelsaksi
sche volkeren en daarmee verbonden 
staten, die de gehele wereld omspant. 
Het mag voor de elastische engelse bui
tenlandse politiek zeker een hele presta
tie genoemd worden, dat op deze con
ferentie, in Ceylon gehouden de domi
nion India nagenoeg in alle ' opzichten 
kon meegaan met de meningen der an
dere Gemenebest-lidmaten. Enige jaren 
geleden, toen de engelse druk op Indië 
nog sterk was, �as dit land hier eer ge
haat dan geliefd. Doordat India op tijd 
de status _van zelfbestuur kreeg, heeft En
geland dit gro'.e land blijkbaar voor zich 
gewonnen en kon het thans India over
tuigen van de grote gevaren die schui
!en in het russische imperi;lisme, dat 
immers thans ook India en geheel Zuid
Oost-Azië bedreigt. 
In . Europa wordt de kracht ·van rechts 
eveneens groter. Amerika denkt er over 
Spanje weer in het grote internationale 
verband te doen opnemen; andere lan
den zullen dan zeker in deze spoedig 
volgen en J��go-Slavië zal hulp, ook 
wapenhulp knigen uit Amerika zo ver
klaarde President Truman, al� er ge
vaar mocht bestaan van een russische 
aanval. 
Nu is dit land met zijn aanvoerder Tito 
wel niet direct "rechts" te noemen, 
maar het versterkt toch in elk geval de 
niet-communistische wereld omdat het 
zich afwendde van Rusland' en daardoor 
dit land de toegang tot de Middellandse 
Zee versperde. 
Ook in de West-Europese landen groeit 
overal de beweging der Tito-Commu
nisten. Overal is sprake van partij-zui
veringen, terwijl het decreet van de Paus 
tegen het Communisme, volgens verkla
ringen van italiaanse communistenlei<lers 
deze par:ij minstens de helft van d� 
italiaanse aanhang heeft gekost. 
Intussen leeft datzelfde West-Europa 
nog steeds van de goedertierendheid der 
amerikaanse Marshall-schenkingen. Maar 
zo werd bereikt, dat thans de indu
striële productie hier reeds t 2 % hoger 
is dan vóór de oorlog, terwijl de land
bouw, ondanks droogten, minstens even
veel opleverde als vorige jaren. 
Truman ziet thans onderhand de tijd 
gekomell' om van Europa één gesloten 
economisch gebied te maken. 
Uit de rapporten van de Raad van de 
Europese Organisatie voor Economische 
Samenwerking, . spreekt een gema:igd 
optimisme. Na 1952, als de Marshall
hulp wegvalt, zal de export naar Ameri
ka van europese producten zó groot 
zijn, dat men dit voldoende acht om de 
nodige aankopen in dollars (in Ámerika 
dus) voor Europa te kunnen dekken. 
Bovendien zal de export naar Amerika 
zoveel verschillende soorten produc:en 
over geheel Europ<J betreffen, dat grote 
concurrentie van de europese landen on
derling, in deze, niet verwacht behoeft 

te worden. Althans zo melden deze rap
porten. 
Als men dan bv. een bericht leest dat de 
oude vijanden Frankrijk en Duitsland 
binnenkort, in het kader van Europa, 
gaan spreken over een arbeidsverdeling 
in de staalindustrie, dan ziet men dat er 
in Europa zelf toch ook iets groeit van 
een gemeenschappelijke economie. 
Dit laa:ste wordt ook duidelijk uit het 
bericht, dat men de europese geldsoor
ten weer vrij inwisselbaar tegenover 
elkaar wil maken, de eerste stap, die ge
zet moet worden om dit werelddeel tot 
één economisch geheel uit te bouwen, 
straks zelfs met één munt en één opper
ministerie van economische zaken. 
Deze economische ontwikkeling kan, in
dien zij over de gehele lijn doorzet, 
Europa sterk maken als bolwerk tegen 
mogelijke russische aspiraties. En daar 
is het Amerika tenslot:e om begonnen. 
Toch moet Europa nóg meer exporteren, 
wil het blijven leven; daartoe zal de bin
nenlandse voorziening nog sterker ver
soberd moeten worden en zal er nog 
meer geproduceerd moeten worden. 
Hier raken wij weer het probleem der 
inwendige verhoudingen der afzonder
lijke europese landen. Moet niet meer 
vrijheid gelaten worden aan het per
soonlijk initiatief van de ondernemer? 
Werkt nationalisering van bedrijven (in 
geleidelijk of snel tempo, dat blijft een
der) niet de mindere rentabili:eit der 
kapitaalgoederen in de hand, omdat bij 
verambtelijking de prikkel tot persoon
lijk bereiken van resultaten ontbreekt? 
Over een' en ander zal binnenkort bv. 
Engeland in nieuwe verkiezingen uit
spraak doen. 
Zo is alles nog in gisting. Vaste vormen 
hebben de internationale verhoudingen 
nog niet aangenomen, maar de houding 
van de niet-communistische wereld is al 
voortaan zó krachtig, dat een klein land 
als Finland, vlak tegen Rusland gelegen, 
durft weigeren finse burgers aan Rus
land uit te leveren. 

Plaatselijk Nieuws 
OPROEP GEMEENTEPOLITIE. 
Personen, die Dinsdag 17 Januari ge
tuige zijn geweest van de aanrijding op 
de Rijksweg, tussen St. Charles en Halse 
Barriere, of die de bestuurder van de 
aanrijdende auto hebben zien rijden, 
worden verzocht zich voor het verschaf
fen van inlichtingen te wenden tot de 
Gemeentepolitie te Boxtel. 

AANRIJDING. 

Dinsdagavond omstreeks 10 uur had op 
de Bosscheweg, tussen St. Charles en de 
Halse Barriere een ernstige aanrijding 
plaa:s. Een personenauto, die uit de rich
ting Eindhoven kwam, reed 111 volle 
vaart achter op de tractor van een 
zekere Kluytmans uit Vught. De be
stuurder van de zwaar beschadigde auto 
(uit Den Haag afkomstig) liep wonder
lijk genoeg weinig le'.sel op. Kluytmans, 
die met zijn dochtertje op de tractor zat, 
bracht het er eveneens zonder ongeluk
ken af, doch zijn vrouw (de dochter van 
C. v. d. Aker uit "De Ketting"), die er
op het rijwielpad langs fietste, moest 
met een schedelbasisfractuur naar het 
ziekenhuis worden overgebracht. 
De Boxtelse gemeentepolitie stelt een 
onderzoek in naar de oorzaak van het 
gebeurde. 

TRAGISCH GEBEUREN. 
Donderdagmorgen had onder grote be
langstelling de begrafenis plaats van de 
organist der H. Hartkerk, de heer ]. v. 

cl. Zanden, die Zondagmiddag oms:reeks
kwart voor een na een korte autorit 
achter het stuur is doodgebleven. 
De heer v. d. Zanden, die 's morgens 
het parochiële zangkoor tijdens de Hoog
mis nog op het orgel begeleid had, be
gaf zich juist na de middag naar de heer 
C. v. Schayk, in de Ridder van Cuyk
straat, wiens auto hij in gebruik had. 
Voor diens woonhuis aangekomen bracht 
hij de wagen op normale wijze tot stil
stand om dan plotseling opzij te glijden. 
Omwonenden, die dit bemerkten en toe
snelden, konden geen hulp meer bieden. 
v. cl. Z. had het bewus:zijn reeds verlo
ren en stierf nog vóór dokter Kluyt
mans, die spoedig ter plaatse was, medi
sche hulp had kunnen bieden. De over
ledene, die aan een hartkwaal leed, was 
behalve organist der H. Hartkerk ook 
concierge aan de R.K Landbouwwinter
school. Hij was 36 jaar oud en vader 
van vijf kinderen. 

BEDRIJFSINVESTERINGEN 1949. 
De landbouwvoorlichtingsdienst deelt 
ons mede, dat in 1949 in de gemeente 
Boxtel 91 mestvaalten en 35 groenvoer
silo's gebouwd werden. Op 43 bedrijven 
werd het grasland geheel of gedeeltelijk 
electrisch afgeras:erd. 
Al deze bedrijfsinvesteringen werden 
gesubsidieerd. 

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B. 
Maandag 23 Januari geeft de K.A.B.
voor haar leden de derde ontwikkelings
avond, waarop de ZeerEerw. Pater Ca
pucijn Prof. Dr. Zacharias (docent aan 
de R.K. Universiteit van Nijmegen) een 
voordracht zal houden over Rusland en 
de brandende kwesties. die daarmee 
samenhangen. 
De bijeenkomst vindt plaats in De Ark 
en vangt aan om 8 uur. 

R.K.J.B. 
Op . herhaald verzoek zal in samenwer
king met de Boerinnenbond nogmaals de 
Bonte Avond worden gegeven en wel op 
10 Februari a.s. in "De Ark". 
In verband hiermede worden 
zich opge�even hebben ,oor 
verkoop, Zondag a.s. na de 
verwacht in het eierlokaal. 

BESTUURS-M UT ATIE. 

zij, die 
<le kaart 
Hoogmis 

Het bestuur van de Stierhouderij deelt 
mede, dat de heer Th. Geven tot voor
zitter is gekozen. 

_GESLAAGD. 
Op de te.,Amsterdam gehouden examens 
voor De:ailhandel in Vleeswaren, slaag
de onze plaatsgenoot J. J. Wagenaars. 

BOXTELSE BILJART BOND. 
Woensdag 11 Jan. werd bij de heer J. v. 
Trigt (clubhuis "Groene Pommerans") 
een goed bezochte ledenvergadering ge
houden. 
De voorzitter, de heer H. Kappen, 
opende de vergadering en wenste allen 
een gelukkig en voorspoedig 1950 toe 
en bracht bovendien hulde aan de Bilj. 
vereniging ,,'t Hoekje" voor het behaal
de clubkampioenschap 1 e klasse. Nadat 
de kascommissie verslag had uitgebq1cht, 
werden de punten aan de orde gesteld, 
die wel haast alle tongen in beweging 
brachten, o.a. matchpunten; clublocalen; 
speelavonden; aantal caramboles en in
leggelden. De matchpunten werden aan
genomen als aanwijzing voor de presta
ties; dit geschiedde na herhaalde stem
ming met 2/3 meerderheid. Het loten der 
clublokal-211, WHr �c verschillende klas
sen gespeeld zouden worden, bracht na 
heftige discussies de uitslag als volgt: 
lste klas bij de heer J. v. Trigt (Groe
ne Pommerans); 2de klasse bij de heer 
J. Waals (Amateur); 3de klasse bij de
heer ]. de Louw (Buiten Verwachting) 
en 4de klasse bij de heer H. v. Breugel 
(Prins Hendrik). De loting omtrent de 
clublocalen is zodanig opgesteld, dat 
iedere bilj. ver., aangesloten bij de B.B.B. 
binnen verloop van een aantal jaren alle
klassen eens te organiseren krijgt. De 
speelavonden voor alle klassen zullen zo 
mogelijk alleen gehouden worden op Za
terdag en Zondag, indien noodzakelijk 
op Maandag. 

Gouden Bruiloft te Liempde 

Het gouden paar J. C. v. d. Meerendonk en Francina v. d. Mee
rendonk-v. Oirschot, dat Maandag 23 Januari zijn gouden 

huwelijksfeest hoopt te vieren. 

Een voorstel om zonder voorwedstrijden 
te spelen, ondervond hoegenaamd geen 
tegenstand; er zal dan ook getracht wor
den dit reeds dit jaar te verwezenlijken. 
Opgave der spelers voor de te klas 
(boven 4 gem.) uiterlijk tot 21 Jan. a.s. 
en voor de 2de klas (3 tot 4 gem.); 
3de klas (2 tot 3 gem.) en 4de klas 
( ... tot 2 gem.) uiterlijk tot 28 Jan. a.s. 
bij de heer J. v. Rhijn, Prins Hendrik
straat 6. 
Van de rondvraag kon weinig gebruik 
gemaakt worden vanwege het sluitings
uur, zodat de voorzitter rond 12 uur 
deze oppositionele vergadering sloot met 
dank voor de goede opkomst. 
KATHOLIEK THUISFRONT. 
ST. PETRUS. 
Op Driekoningen door Johan v. d. 
Steen en Jo Verhagen opgehaald: f 2,-. 
H. HART.
Bij de thuiskomst van Chr. v. d. Braak 
werd ten ba:e van Katholiek Thuisfront 
opgehaald f 10,12. 

GEMONDE 
HARTELIJKE ONTVANGST. 
De repatriant soldaat W. Vervoort uit 

de Boomstraat werd Zondag j.l. een har
telijke ontvangst bereid door de Ge
mondse bevolking in het algemeen en 
zijn buurtgeno:en in het bijzonder. Fan
fare "St. Lambertus" bracht onder veel 

belangstelling een serenade, Katholiek 
Thuisfront toonde nog evenveel belang
stelling als in de voorbije jaren en de 
buren boden een prachtig cadeau aan. 
Al met al een ontvangs:, die de over
gang van soldaat der 7 December Divi
sie tot burger wel zal hebben vergemak
kelijkt. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 10 tot .en met 16 Januari 1950. 
GEBOREN: Louis A. D. zoon van D. 
Morre en A. E. Defilet - Maria L. Fr. 
dochter van H. J. v. Breugel en L. v. 
Koll - Wilhelmina Th. G. dochter van 
M. C. van der Meijden en M. ]. Smits
- Pius Antonius H. zoon van A. H. J. 
Colla en A. L. A. ]. M. de Reotj.:o,-�
hanna M. A. H. dochter van Fr. H. M. 
van der Haagen en H. M. Kruitwagen
- Johan C. H. zoon van B. Maas en W.
J. Veldpaus.
ONDERTROUWD: Gijsbertus P. J.
van den Anker en Catharina M. van 
Rumund - Albertus van Dommelen en 
Barbara Chr. J. van den Broek - Petrus 
J. Jacobs en Antonia C. Eijkemans -
Henricus Fr. van Dijk en Josepha H. M. 
Vekemans -: Josephus van den Berk en
Adriana Smits. 
OVERLEDEN: M. ]. G. Clemens, oud
69 jaren - Johanna M. H. M. Eetge
rink, oud 7 mnd. - Johannes Andreas 
Jacobus van der Zanden, oud 36 jaren. 

,,Boxtels K wartierke'' 
deze dag zal verrichten . ..... en. ik wil de 
aflaten verdienen die er aan verbonden 
zijn". 

Open kaart! Daar hou ik van. 
En dus bent u van te voren gewaar
schuwd: dit wordt een heel erg droog 
kwartierke. Saai! Zonder gekke woorden 
en zonder de minste leuterigheid. Maar 
toch schrijf ik het. Omdat het van zo 
heel veel belang is. 
We staan in het Heilig Jaar. En meer 
dan anders wordt er gepraat over "afla
ten verdienen". Over "Moet ik naar 
Rome, of kan ik die Jubilé aflaat hier 
verdienen? Waarom kan ik die aflaat 
nou niet hier verdienen? Wat moet ik 
nou précies doen om die aflaat te ver
dienen? Enzovoort. 
Het schijnt dus heus wel de moeite 
waard om dat zaakje eens een bee:je 
uit de doeken te doen. Natuurlijk gaat 
dat niet in één keer. Je kunt nu eenmaal 
niet over zes dingen tegelijk praten. 
Wat doe je in zo'n geval? Je begint bij 
het begin. Het einde komt de volgende 
keer. 
Daar gaan we. Lees met verstand! 
Hè? Wat zeg je? 
Oooo! Weet-jij-dat-allemaal-wel! 
Geeft niks, joh. Helemaal niet erg! Toch 
lezen, man. Toch lezen! Al was het 
maar om te zien of ik het ook weet. 
Watte? 
Oooo ! Interesseert jou dat niet! 
Jammer, kerel. Dood jammer! Niet voor 
mij, hoor. Maar voor jou! Want, zie je, 
als katholiek zijnde . . .. .. En d�t ben je 
toch, hé? Enfin, je snapt me wel. 

* * *

Het is misschien niet helemaal overbodig 
om hier nog eens in vetgedrukte letters 
te herhalen, dat een aflaat geen kwijt
schelding van zonden is. Het is een 
kwijtschelding van de tijdelijke straffen 
die na de vergiffenis van de zonden nog 
zijn overgebleven. 
Deze kwij:schelding geschiedt omwille 
van de oneindige voldoeningen van 
Christus en de overvloedige voldoenin
gen van de heiligen, vooral van de H. 
Maagd Maria. 
Ik zal u dat nader verklaren. 
Neem een mens in staat van genade. 
Door alles wat die mens doet, door elk 
werk met een goede mening verricht, 

verdient die mens vermeerdering van hei
ligmakende genade en van glorie in de 
hemel. Bovendien verkrijgt die mens ver
scheidene gunsten en genaden, en vol
doet hij voor de tijdelijke straffen, die 
hij door z'n zonden heeft uit te boeten. 
Welnu, Christus is God. Alles wat Hij 
hier op aarde deed, bezat dus een onein
dige waarde. Gaf dus oneindige voldoe
ning. Maar voor Zichzelf had Hij die 
voldoening niet nodig. Hij heeft ze ver
diend voor ons. 
En nu wat de heiligen betreft. 
Van heel veel heiligen kan men aanne
men, dat zij tijdens hun aardse leven 
meer voldoeningen hebben venvorven 
dan zij voor zichzelf nodig hadden. Van 
de H. Maagd is dat zelfs absoluut zeker, 
omdat Zij nooit, zelfs niet de geringste 
zonde heeft bedreven. 
Welnu, Gods liefde laat deze overvloe
dige voldoeningen niet verloren gaan. 
Hij heeft ze toevertrouwd aan Zijn Kerk, 
die ze toepast op ons. (,,Alles wat gij 
zult ontbinden op aarde zal ook in de 
hemel ontbonden zijn.") 
Er zijn volle aflaten en gedeeltelijke 
aflaten. 
Door een volle aflaat krijgen wij volle
dige kwijtschelding van straffen. Door 
een gedeeltelijke aflaat krijgen we ge
deeltelijke kwijtschelding van straffen. 
Soms lees je wel eens (onder een schiet
gebedje bijvoorbeeld) ,, 100 dagen af
laat". Wat betekent dat? Dat betekent, 
dat dat gebed zoveel kwijtschelding 
geeft van straf als vroeger werd kwijt
gescholden door een kerkelijke boete ge
durende honderd dagen. 
Om een aflaat te verdienen, moet men 
gedoopt zijn, niet in de ban zijn, en in 
staat van genade. Bovendien. moet men 
de mening (de wil) hebben om de aflaat 
te verdienen. Het is echter niet nodig die 
wil voor iedere aflaat telkens weer op
nieuw uitdrukkelijk te vernieuwen. Het 
is voldoende wanneer men de wil om 
aflaten te verdienen van tijd tot tijd her
nieuwd. Bijvoorbeeld bij het morgenge
bed: ,,Ik draag U alle werken op die ik 

Het spreekt van zelf, dat men voor het 
verdienen van een aflaat het voorge
schreven gebed behoorlijk moet bidden 
en ( of) de voorgeschreven werken nauw
keurig moet verrichten. Niet volgens 
eigen goeddunken, maar precies zo als is 
voorgeschreven. Anders verdient men de 
aflaat niet. 
Een volle aflaat wordt geacht zó ver
leend te zijn, dat als iemand die niet ten 
volle kan verdienen, hij deze toch ge· 
deeltelijk verdient, naargelang zijn ge
steltenis. 
Een volle aflaat kan men maar eenmaal 
per dag verdienen, ook al herhaalt men 
het voorgeschreven werk meerdere ma
len. (Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
is bepaald.) 
Een gedeeltelijke aflaat echter kan men 
meerdere malen per dag verdienen. En 
wel door het zelfde werk te herhalen of 
het zelfde gebed weer opnieuw te bid
den. (Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
wordt bepaald.) 
Soms wordt voor het verdienen van een 
volle aflaat de· Biecht voorgeschreven. 
Dan geldt daarvoor de wekelijkse of 
twee-wekelijkse Biecht. Voor wie echter 
dagelijks of bijna dagelijks te Communie 
gaat, wordt geen wekelijkse of twee
wekelijkse Biecht gevorderd. 
Aflaten aan rozenkransen of andere voor
werpen gehecht, gaan alleen dán verlo
ren wanneer die rozenkransen of voor
we;pen ophouden te bestaan of verkocht 
worden. 

Wie een aflaat verdient, kan die niet 
toepassen op andere levenden. Wel zijn 
alle door de Paus verleende aflaten -
volle en gedeeltelijke - toepasselijk op 
de zielen in het Vagevuur. (Tenzij het 
tegendeel is bepaald.) Hier vinden we 
dus een mooi terrein voor de beoefe
ning der naastenliefde jegens onze afge
st0rvenen. 

P. Venantius Verweerde A.A.
Missiehuis H. Theresia.



Hoe Penicilline ontdekt werd 
HET RAAM VAN EEN LABORATORIUM STOND OPEN. 

Op een morgen in 1929 had in het la
boratorium van de Engelse bacterioloog 
dr. Alexander Fleming een toevallige ge
beurtenis plaats die op zichzelf be
schouwd niet de minste betekenis heeft, 
maar die op verrassende wijze een vol
slagen omwenteling in de geneeskunde 
meebracht. 
Wat was er geschied? In een bacteriolo
gisch laboratorium houdt men zich on
der andere bezig met het kweken van 
ziekteverwekkende bacteriën. Voor dat 
doel gebruikt men ronde glazen schalen, 
die gevuld worden met een of andere 
stof waarin ziektekiemen goed kunnen 
groeien, zoals bouillon of gelatine. 
Zo bevond zich die ochtend op dr. 
Fleming's werktafel ook een schaal, die 
dicht gevuld was met kolonies van een 
bepaalde bacterie, de z.g. staphylococcus 
aureus. Deze bacterie is schuldig aan het 
veroorzaken van allerlei ernstige ont
stekingsprocessen, die gezondheid en 
leven van de mens voortdurend belagen. 
Die schaal was, tegen de gebruiken in, 
toevallig niet door het bijbehorende 
glazen deksel afgesloten en zo kwam 
het, dat een door het open raam van 
het vertrek naar binnen zwevende 
schimmelspoor zich kon nestelen op de 
voedingsbodem met de staphylococcen. 
Natuurlijk heeft niemand dat terechtko
men van die kleine schimmelkiem op de 
bacteriecultuur opgemerkt. Pas na enige 
dagen kon men de gevolgtrekking ma
ken dat dit gebeurd moest zijn, omdat 
op de kweekplaat drie ronde witte plek
ken te zien waren, bestaande uit schim
mels die zich uit de spoor ontwikkeld 
hadden. De voedingsbodem was dus 
"beschimmeld" en daarmee onbruikbaar 
geworden. Inplaats van de bedorven 
bacteriecultuur weg te gooien, zoals 
voor de hand zou hebben gelegen, be
studeerde Alexander Fleming nauwkeu
rig het oppervlak van de kweekplaat, 
omdat zijn aandacht getrokken was door 
een tot nu toe nog nooit waargenomen 
verschijnsel: om de drie schimmelplek
ken heen was de voedingsvloeistof, die 
tevoren er geheel troebel uit had ge
zien als een gevolg van de dicht woe
kerende bacteriekolonies, nagenoeg hel
der geworden. 

Bacteriën werden verdelgd. 
Al spoedig trok hij uit dit verschijnsel 
.de conclusie, die een der grootste ont
dekkingen van de medische wetenschap 
in onze tijd inhoudt: er bestaan stoffen 
die door levende micro-organismen wor
den afgescheiden en die in staat zijn 
andere microscopisch kleine wezens, 
waaronder ook de verwekkers van aller
lei ziekten, te verdelgen. Dat de voe
dingsbodem rondom de schimmelplek
'ken helder was geworden, moest er 
namelijk aan worden toegeschreven dat 
de schimmel een stof had geproduceerd 
·welke in staat was de groei van de sta
pliycoccen te remmen en ze ook te ver
nietigen.
Het lag nu voor de hand op grote schaal
de productie van die stof ter hand te
gaan nemen om daarmee een uiterst
krachtig wapen te verkrijgen in de strijd
tegen ernstige ontstekingsprocessen. Dr.
Fleming was reeds in de eerste wereld
oorlog begonnen te zoeken naar een
geneesmiddel, dat sterk desinfecterend
(d.w.z. ziektekiemendodend) werkt, zon
der dat het lichaam van de zieke zelf
door dat middel wordt aangetast.
Reeds de vader van de bacteriologie, de
grote Louis Pasteur, had tegen het ein
de der vorige eeuw betoogd dat zulk
·soort middelen hoogst waarschijnlijk in
de levende natuur zelve te vinden zou-

Van het Missie-Front 
Pontianak, 9 Jan. 1949. 

Vrede. 
Dorpsgenoten, 

't Is al weer 'n jaartje geleden dat ik 
langs deze weg iets van mij heb laten 
horen. 
Allereerst wens ik U allen een Zalig 
Nieuwjaar. Ik hoop dat 0. L. Heer U 
in 't nieuwe jaar zijn rijkste zegen zal 

• schenken. Voor U allen persoonlijk, voor
Uw gezinnen en Uw werkzaamheden.
't Jaar 1949 heeft ons zijn zorgen ge
geven. Ook in 1950 zal men daarvan niet
bevrijd blijven. Maar met de hulp van
0. L. Heer zal 't nieuwe jaar, zoals we
hopen, zeker 'n voorspoedig jaar zijn.
Voor mij heeft 1949 wel 'n zeer droevig
begin gehad. In plaats van 'n Nieuw
jaarsbrief ontving ik 't bericht van 't
overlijden van mijn Zus Sientje, bij
velen van U welbekend. Ik dank allen,
vooral de buurtgenoten, hartelijk voor
het medeleven met mijn familie, vooral
in die dagen. 0. L. Heer heeft haar on
verwacht tot zich genomen. Wat Hij
·deed was goed.
Voor de Missie op West-Borneo is 1949
zeker 'n gunstig jaar geweest. Vooral
onder de Daja-bevolking is de belang
stelling voor onze Godsdienst het laat
ste jaar flink toegenomen. Een paar
nieuwe staties of bijstaties konden wor
den gesticht, terwijl er ook enkele mis
siescholen zijn bijgekomen, wat van. veel
belang is, want door de scholen krijgt de
bevolking _meer contact met de Pastoors.

. Het is te· hopen dat, nu Indonesië zelf
standig is geworden, de Missie er geen
nadelige gevolgen van ondervindt. Het
is op 't ogenblik nog niet te zeggen hoe 
de toestand zich zal ontwikkelen, maar 
we hebben goede hoop dat de Gods
dienst geen beperkingen zal worden op
gelegd.
In Pontianak alsook op andere plaatsen
van West-Borneo is de viering van de
sotivereiniteitsoverdracht rustig verlo-

. pen. Pontianak zelf heeft met deze gele
. genheid eèn Passar ulalam (kermis)

gehad.
De gemeente had diverse erebogen ge
plaatst, welke de stemming aardig ver-

• hoogden.
Acht dagen lang is er gelegenheid ge
weest om op een vlugge manier de en-

den zijn en hij voorzag de enorme be
tekenis, die zulke stoffen voor de be
handeling van de zieke mens zouden 
kunnen krijgen. Na hem heeft het ook 
niet ontbroken aan onderzoekers die 
zich bezig hielden met het opsporen 
van dergelijke desinfecterende middelen, 
maar helaas: steeds weer bleek <lat de 
ontdekte stoffen <le gevaarlijke ziekte
kiemen inderdaad vernietigden, maar 
daarnaast ook giftig voor het menselijk 
lichaam waren. 

Penicillia = de penseelvormigen. 
Alexander Fleming echter legde met zijn 
penicilline - zo genoemd naar <le nro
ducerende schimmel, die behoort tot de 
penicillia, d.i. penseelvormigen - <le 
hand op een geneesmiddel dat niet �iftig 
is voor de mens. Hij moest dit eerst 
onderzoeken bij proefdieren. 
Ook bij dit giftigheidsonderzoek is het 
toeval de mensheid tot hulp geweest. 
Dr. Fleming n.l. bezigde hierbij konij
nen en toen het was komen vast te 
staan dat bij deze dieren geen sprake 
van giftigheid was, kon tot toepassing 
van penicilline bij de mens worden over
gegaan {natuurlijk altijd nog met inacht
neming van de grootst mogelijke voor
zichtigheid). Had hij echter voor zijn 
proeven guinese biggetjes genomen, wat 
voor tdit doel even voor de hand liggend 
zou zijn geweest als het gebruiken van 
konijnen, dan had hij waarschijnlijk zijn 
ontdekking als waardeloos ter zijde moe
ten leggen: het guinese biggetje name
lijk is het enige gewervelde dier dat 
penicilline niet verdraagt. 
Het werk van Fleming werd op gran
dioze wijze aangevuld door dat van Ho
ward Florey, die er in slaagde de stof 
in zuivere vorm uit de voedingsbodem 
te isoleren en die ook als handig orga
nisator kans zag een begin te maken 
met productie van de stof op ruimer 
schaal. Zijn werk, dat juist omstreeks 
1940 in volle gang was, moest in Enge
land, waar zware bombardementen de 
verdere ontwikkeling der technische pro
ductie in de war stuurden, tot stilstand 
worden gebracht. Het werd overgeno
men door de wetenschap en industrie 
in de Verenigde Staten, die daarbij de 
grootst mogelijke steun van de over
heid ontvingen, aangezien bij de eerste 
toediening van penicilline aan zieke 
mensen wel gebleken was dat met het 
winnen van dit geneesmiddel uitermate 
grote belangen gediend zouden zijn. 
Inderdaad kan men wel zeggen dat peni
cilline de oorlog heeft helpen winnen. 

Nederland maakt het zelf. 
Na de oorlog evenwel heeft het middel 
zijn zegetocht over de wereld uitge
strekt, nadat zijn reeds zo krachtig bac
terieverdelgende werking door allerlei 
technische en wetenschappelijke kunst
grepen nog aanmerkelijk versterkt was. 
Interessant voor ons, Nederlanders, is 
wel vooral het feit, dat de Gist- en Spi
ritusfabriek te Delft in de bange oor
logsjaren van 1943 tot 1945 geheel op 
eigen krachten, zonder enig contact met 
de grootscheepse wetenschappelijke en 
practische onderzoekingen die in Ame
rika gaande waren, er in slaagde peni
cilline te fabriceren! Na de bevrijding 
werd vanzelfsprekend deze Nederlandse 
productie krachtig opgevoerd en zo 
komt het dat we nu al sedert jaren in 
ons land voor de penicilliinefabricage 
onafhankelijk van het buitenland zijn: 
onze eigen industrie is volkomen in staat 
aan de nog steeds stijgende behoefte 
te voldoen. 

dr. H. W. S. 

:tcle centen die de mensen hier hebben, 
kwijt te raken. 
Er stond 'n mallemolen, wel tweede
hands, maar hij draaide toch. Hoe, dat is 
me nog steeds 'n raadsel. Per rit was 't 
maar 50 cent. Natuurlijk veel belang
stelling. Verder was er elke avond Ja
vaans toneel "Wajang" genaamd. Ik ge
loof wel dat 't héél mooi is, maar ik 
persoonlijk vind het geweldig saai. Ver
der nog volop gelegenheid om te dob
belen, waar ze hier gewoon dol op zijn. 
Helaas worden er vele mensen ongeluk
kig door omdat ze heel hun hebben en 
houden soms op één avond verliezen. 
Ik hoop tenslotte, dat jullie, vooral in 
deze tijd, Indonesië niet vergeten in Uw
gebed. Denk dan ook aan onze Missie 
op West-Borneo. 
IK DANK U ALLEN 
voor Uw gebed en medeleven met mij. 
Gaarne beloof ik U mijn gebed. 
Nogmaals aan U allen een Zalig • en 
Voorspoedig Nieuwjaar en Gods beste 
zegen. 

Br. Seraphicus v. d. Heuvel. 

Toets der Critiek 

STAPELEN VOOR HET VOETLICHT. 
Als de studenten van Stapelen onder 
bekwame leiding van Pater Marius de 
jaarlijkse uitvoeringen voor het Box
telse publiek gaan geven, mag men er 
vast op rekenen, goed verzorgd en ver
antwoord toneel voorgezet te krijgen. 
Geen moeite immers is de regisseur of 
spelers te groot om de avonden zo ge
notvol mogelijk te maken. Decors en 
costumes zijn steeds tot in de puntjes 
verzorgd, terwijl spelleider en execu
tanten al hun vrije tijd opofferen om 
de reputatie van het Stapelentoneel te 
handhaven. 
Hierin is men ook voor het jaar 1950 
weer geslaagd, want Dinsdag- (genodig
den), Woensdag- en Donderdagavond 
werden in De Ark met succes opgevoerd 
de lekenspelen "Gastmaal der Kinderen" 
van Henri Gheon en "Ons is gheboren 
een Kindekijn" van Anton van der Velde. 
Pater Marius, de promotor van deze 

. traditionele uitvoeringen, verdient lof 
voor zijn werk, want ook nu weer wa
ren er sublieme decorschilderingen te 
bewonderen, accentueerden de costu-

mes de sfeer van de spelen weer uitste
kend en kon men bovendien - over 
het algemeen - nog van goed spel ge
nieten. 
Om kort te gaan, het waren succesvolle 
avonden, waarop met tevredenheid kan 
worden teruggezien. Om het succes in 
de komende jaren echter te bestendigen 
lijkt het ons voor de regisseur wel raad
zaam, weer eens naar toneelstukken van 
een ander genre te grijpen, hoe moeilijk 
de keuze voor jongenstoneel dan ook. 
mag zijn. 
Dan blijft het repertoire aantrekkelijk 
en......... de belangstelling wellicht 
levendig. 

HERLEVEND BOXTEL IN 
SPROOKJESWERELD. 

Het is een goede gedachte van de Kunst
commissie van Herlevend Boxtel geble
ken om op de laatste cultur�le avond in 
het seizoen '49-'50 het Salzburger-Ma
rionettentheater, <lat momenteel een 
tournee door Nederland maakt, in De 
Ark te laten optreden, want het gezel
schap, dat 36 jaar geleden door de 
beeldhouwer Prof. Aicher in het leven 
werd gt>roepen en thans het beste mario
nettentheater uit Europa vertegenwoor
digt, deed zijn klinkende naam alle eer 
aan. 
Fraaie, zelfvervaardigde poppen in 
historische costuums gestoken, speelden 
tussen feeërieke decors en met gelijke 
requisieten, bégeleid door uitstekende 
muziek, zang of tekstzegging, de comi
sche opera van W. Mozart "Bastien en 
Bastienne", de dansstudie "De Stervende 
Zwaan" en het historische "Concert in 
Schönbrunn" op een wijze, die' zo tot de 
verbeelding sprak, dat men zich spoedig 
voelde opgenomen in de sprookjesachtige 
sfeer van deze werken. De warme ova
tie, die het gezelschap aan het einde van 
deze geslaagde avond in ontvangst mocht 
nemen, bewees hoezeer het auditor�um 
genoten had van de enkele uren, die 
men in de fascinerende sprookjeswereld 
van het Salzburger-Marionettentheater 
door had mogen brengen. 

Algemeen Nieuws 
DE WERKLOOSHEID IN DECEMBER. 

Tijdens • de afgelopen maand nam het 
aantal bij de Gewestelijke Arbeidsbu
reau's als werkloos geregistreerde man
nen toe van 62.704 tot 83.187. Dit aan
tal van 83.187 werklozen kan onderver
deeld worden in 54.898 geheel werklo
zen (vorige maand 42.686), 27.466 te
werkgestelden bij een object van de 
Dienst Uitvoering Werken (19.415) en 
823 personen op wachtgeld (603). 
Deze stijging der werkloosheid is voor
namelijk te wijten aan het vorderen van 
het win·erseizoen, waardoor telkenjare 
de werkloosheid toeneemt en aan de 
nieuwe inschrijving van zojuist gedemo
biliseerde militairen·, welke niet allen 
onmiddellijk in het arbeidsproces konden 
worden opgenomen. Voorts nam het 

aantal DUW-arbeiders toe door het als 
zodanig in de statistiek opnemen van de 
arbeiders van de Dienst Uitvoering W er
ken op Walcheren. Deze personen wer
den namelijk voorheen niet geregistreerd. 
Tenslotte is het van belang te vermel
den, dat de mannelijke beroeps-bevol
king gedurende het jaar 1949 met 36.000 
is toegenomen, hetgeen uiteraard van 
invloed is op de arbeidsmarkt. 
De vraag naar mannelijk personeel daal
de van 18.980 tot 15.795. 
In de aardewerk- en steenindustrie steeg 
het aanbod van arbeidskrachten van 
1,156 tot 1.455, in de bouwbedrijven 
van 9.115 tot 14.268, in de veenderijen 
van 2,319 tot 2.976, in de metaalnijver
heid van 3.475 tot 4.156, in de voedings
en genotmiddelenindustrie van 1.439 tot 
1,807, in <le landbouw van 7.596 tot 
15.611, in de haven- en transportbedrij
ven van 1.333 tot 1.651 en in de groep 
losse ongeschoolde arbeiders van 10.395 
tot 13.132. 
In alle provincies is de werkloosheid 
toegenomen en wel het sterkst in het 
Noorden des lands, alsmede in Zeeland 
en het geringst in Limburg en Utrecht. 
Gemiddeld zijn er thans in Nederland 
18 werklozen per 1000 mannelijke inwo
ners (vorige maand 13). Dit aantal be
draagt voor Groningen, Friesland en 
Drente respectievelijk 28, 29 en 49. Lim
burg en Overrijssel vertonen achtereen
volgens het cijfer 10 en 11. Zeeland, 
dat de vorige maand nog 4 werklozen 
per 1000 mannelijke inwoners had, heeft 
er thans evenals Zuid-Holland 15. 
Het aantal werkloze vrouwen daalde van 
5.176 tot 4.897. De vraag naar vrouwe
lijk personeel nam af van 16.724 tot 
15.912. 

1.,ed,oo.ps .... 
* Wat De Bilt ook zegt, het mooie
voorjaarsweer is nabij: In Gemonde kwa
men de meikevers bij het ploegen al met
bosjes uit de grond. En leer het nu van
ons: Als die schadelijke beestjes de op
pervlakte van de aarde reeds zo dicht 
genaderd zijn, is de lieve Lente niet ver 
meer af. Ook al is het dan pas midden
Januari. * ,,Hoe genoeglijk rolt het
leven . .... .  " Inderdaad, het landleven is 
in deze wintermaanden in alle opzich
ten de • gemoedelijkheid zelve. Maar 
komt men in de richting Luisel, dan 
wordt Uw oog getroffen door de kolos
sale bedrijvigheid, waarmee het project 
Ruilverkaveling Spoordonk omgeven is. 
De hijskranen markeren er het land
schap, dat op het ogenblik veel gelij
kenis vertoont met een maandetail, zo 
veel kratertjes en heuveltjes ziet men er. 
* Op venchil!ende plaatsen treft men
in Boxtel langs de weg kruisbeelden aan.
Dat is stichtend, vooral als ze goed wor
den bijgehouden. Op de viersprong in
Lennisheuvel is het beeld echter een arm
kwijt en dat is minder mooi. Daar dient
naar omgezien te worden! * ,,Een man
een man, een woord een woord" is een
schone stelregel, waarmee wij echter tot
onze grote spijt hebben gebroken. Be-

Veie eeuwen geteden stiecl, �. 
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Nederland is bekend in de wereld als waterland en polderland. 
Een groot gedeelte van onze bodem ligt onder de zeespiegel. Hoe zou 
ons land er uit zien zonder zijn polders, die oneindige vlakten van vrucht
bare grond, leveranciers van een groot deel van ons voedsel? Met recht 
hebben wij een belangrijk deel van onze grond aan de elementen ont
worsteld. 
Het zijn onze waterbouwkundigen, die Neerlands naam, als heerser over 
het water, hebben groot gemaakt. Van hen is Jan Adriaenszoon Leegh
water de geestelijke vader. Zijn pioniersarbeid op waterbouwkundig ge
bied kan niet hoog genoeg worden geschat en met dankbaarheid her
denken wij zijn sterfdag nu juist 300 jaar geleden. Dankbaar zijn wij hem, 
omdat zijn durf en werkkracht ons de mogelijkheid schiep het rijk in 
Europa te vergroten zonder andere volkeren te benadelen. Het droog
malen van de Zuiderzee heeft ons bewezen welke perspectieven er nog· 
zijn in de strijd tegen onze erfvijand: het water. 

Leeghwater was een veelzijdig man en 
zeer eenvoudig, zoals alle werkelijk 
groten nu eenmaal zijn. Zijn verdien
sten liggen op velerlei gebied. 
Verwierf hij grote roem met het droog
malen van polders, minder bekend is 
zijn architectonische bekwaamheid, uit
gekristalliseerd in het raadhuis van De 
Rijp, waarvan hij de bouwmeester is. 
Behalve dit jµweeltje van oudhollandse 
bouwkunst vervaardigde hij ook klok
kenspelen en torenuurwerken voor vele 
dorpen en steden. Noemen wij de klok
ken van de Wester- en Zuiderkerkto
rens te Amsterdam, dan kan men daar
uit afleiden dat zijn kwaliteiten ook op 
dit terrein hoog moeten worden ge
roemd. Als metselaar heeft hij meege
bouwd aan de toren van de Nieuwe 
Kerk en het paleis op de Dam te Am
sterdam. Voorts was hij een bekwaam 
schrijnwerker, terwijl hij ook uit mar
mer, steen en ivoor iets fraais wist te 
scheppen. Tenslotte leverde hij als pu
blicist tal van verdienstelijke prestaties. 
Leeghwater zag het levenslicht in 1575. 
Temidden van meren, plassen en sloten 
heeft hij zijn kinderjaren gesleten en al 
op jonge leeftijd leefde het verlangen 
in hem die lastige watervlakten droog 
te leggen. Hij ontpopte zich als een 
eerste lk�as bouwer van molens, die 
echter hoofdzakelijk werden geconstru
eerd voor het persen van olie. Jan had 
al lang ontdekt welke mogelijkheden 
er waren voor die molens met betrekking 
tot de droogmaling en zwoegde dag en 
nacht aan de perfectionering van zijn 
vierwiekige helpers. 
De resultaten die hij boekte met kleine 
plassen waren verbazingwekkend en hij 
besloot grotere werken uit te voeren. 
Bij de boeren en vissers uit die dagen 
ontmoette hij weinig geestdrift toen hij 
hun zijn plannen voorlegde om de 
Purmer, Wormer en Beemster droog te 
leggen. Die meren waren visrijk en had
den hun strategische waarde in de 80-
jarige oorlog ten volle bewezen. Men 
vreesde ook de wraak der watergoden 
indien men zich tegen het water zou 
keren. 

De stormen richtten echter nogal wat 
schade aan op de oever en mede dank 
zij de vooruitziende blik van vele Am
sterdamse kooplieden, die het werk fi
nancierden, kwam Leeghwater tenslotte 
tot de uitvoering van zijn bemalings
plannen, die een groot succes werden. 

Modder, storm en sabotage ... . 
De meeste moeite had men met de 
Beemster, die - reeds voor een groot 
gedeelte drooggelegd - door een plot
seling opgestoken storm weer volliep, 
waardoor men jaren van noeste arbeid 
in de golven zag verdwijnen. Leegh
water verdubbelde zijn krachten daarop 
letterlijk door in plaats van 21 molens 
nu 42 van die verfraaiers van het land
schap rond het meer te bouwen, dat 
toen nog Baamstria, Bamester of Bemster 
heette. 
Zelf werkte hij als arbeider actief mee 
en dat was geen kleinigheid in die da
gen. Goede barakken waren er niet. 
Duizenden arbeiders, die uit allerlei 
plaatsen werden aangevoerd, wroetten 
dagen, maanden en jaren in de modder. 
Boeren en vissers bedreigden hen en 
saboteerden de werkzaamheden. 
Sociale maatregelen en arbeidsinspec
ties waren dingen waar nog nooit iemand 
van had gehoord. Harde kerels had 
Leeghwater nodig, die van 's morgens 
vroeg tot zonsondergang groeven, 
zwoegden en pompten, wegzakten in de 
moerassen en stikten in de modder. 
Met bloed en zweet is Neerlands grote 
naam als waternatie geschreven. 
Veel van dat alles is vergeten. Tien
tallen onzer voorouders hebben de 
strijd tegen het water met de dood moe
ten bekopen. Maar Leeghwater slaagde. 
In 1612 was zijn grootste werk, ooit 
ter hand genomen, voltooid: de Beem
ster lag droog aan zijn voeten. 
Maar zelden is iemand tevreden. Een 
voorbeeld van deze stelling is ook Leegh
water, die dikwijls tussen Haarlem en 
Amsterdam reisde en dan vervuld werd 
van zijn levensdroom: het droogmalen 
van de Haarlemmermeer. Veel moeite 

loofden wij in het nummer van 6 Jan�
de lezers voortaan wekelijks op de hoog
te te houden van de toe- en afname der
Boxtelse bevolking door vestiging en ver
trek, thans moeten wi_j U mededelen, dat 
zulks in de toekomst, ondanks de gedane 
belofte, niet zal gebeuren. Excuseer ..... . 
* Dat zeggen ook de traditionele laat
komers op uitvoeringen, vergaderingen
e.d. Zij deden beter' stipt op tijd te ko
men, zodoende het z.g. ,,Boxtelse kwar
tierke" uit de wereld helpend. Anders
zal men nog moeten gaan dreigen met
een zwarte lijst van laatkomers ... ... Zegt 
het voort, zegt het voort! * Om hard
op te lezen: Al wie ideeën in zijn hoofd 
voelt rondspoken t.a.v. het programma 
der Kunstcommissie van Herlevend Box
tel, gelieve zich te w _enden tot een der 
leden van het bestuur, dat aan elke· tip 
de nodige aandacht zal schenken. Allez, 
voor de dag ermee! * Het marionetten
theater, dat deze week voor Herlevend 
Boxtel optrad, werkt ll)et liefst 700 ver
schillende poppen, die allemaal door de 
leider van het gezelschap zelf vervaar
digd zijn .. Dan moogt U ook nog weten, 
dat men 141 stukken (19 opera's en 
operettes) op het programma heeft staan. 
Of dat de keuze makkelijker of moeilij
ker maakt, moogt U uitmaken. * Om 
nu nog even op die meikevers terug te 
komen: De ontwikkeling van die dier
tjes begint met het leggen van de eitjes, 
die ongeveer zo groot zijn als een rijst
korrel en waaruit enkele weken later de 
larf wordt geboren, de bekende enger
ling. Als engerling leeft het dier twee 
of drie jaren. Dan graaft het een ruimere 
holte onder de grond en verandert in 
een witte pop, waar de ledematen reeds 
buiten uit steken. De huid van de pop 
breekt dan al heel spoedig open en de 
meikever werkt zich (na zijn ontwikke
ling van drie of vier jaar dus) in de 
eerstvolgende lente uit de grond naar 
buiten. * Verzuchting van de week: 
,,Wat gaat de tijd toch snel. Een over
eenkomst is nog maar amper gesloten of 
ze wordt al weer geschonden!" 

Kleine Weetjes 
HET VIRUS VAN MOND- EN 
KLAUWZEER GEPHOTOGRAFEERD. 

Een groep physische-biologen in Ly0rt 
zijn erin geslaagd om het virulente -be
standdeel van mond- en klauwzeer te
identificeren. 
Deze prestatie werd met succes geleverd 
door Prof. René-Georges BERNARD, 
directeur van het Laboratorium voor
electronische optiek, de veearts Henry 
GIRARD, directeur van het Franse In
stituut voor mond- en klauwzeeronder
zoek, Dr. Jean-Lucien HIRTZ en Dr.
Czelslaw MACKOWIAK 
Deze onderzoekers zijn er voor de eer
ste maal in geslaagd om met de elec
tronen-microscoop het virus te photo
graferen, waarvan de moleculen oneindig 
klein zijn, n.l. ongeveer een 20 millioen
ste millimeter. Ook hebben zij de veran
deringen kunnen observeren van het 
virus, volgens het biologisch milieu 
waarin het zich bevindt. 

heeft hij zich getroost dit doel te be
reiken. Zijn gedachten omtrent de mo
gelijkheden van uitvoering schreef hij
neer in een opzienbarend werk voor die 
dagen: ,,Haarlemmer-Meer-Boeck". 
Zijn naam ging over de gehele wereld. 
Hij reisde naar Vlaanderen, Duitsland, 
Frankrijk, Engeland en Zweden maar 
kwam tenslotte weer naar Amsterdam in
1635, na in Duitsland bij een geweldige 
storm ternauwernood aan de dood te
zijn ontsnapt. 
In de twintiger jaren Îlad hij Frederik
Hendrik nog even geholpen, die 's Her
togenbosch belegerde en daar bijna in
de moerassen was blijven steken. 
De onneembaarheid van Den Bosch 
maakte Leeghwater tot een legende door 
al het land rondom de stad droog te
malen, waardoor men de vesting kon
bereiken, die weldra in handen van de 
prins overging. 

Geheimzinnige duikproeven. 
Dit was het tweede contact van Leegh
water met prins Frederik Hendrik. 
Het eerste dateert uit zijn jeugd, toen 
hij duikproeven demonstreerde. Zeker 
is, dat hij een tijdlang onder water heeft 
vertoefd, waar hij enkele peren half 
heeft opgegeten en op een muziekinstru
ment psalmen heeft gespeeld op zoda
nige wijze dat de prinsen Maurits en 
Frederik Hendrik, die in spanning op 
de begane grond waren gebleven, kon
den meezingen. Nooit heeft men kun
nen uitzoeken op welke manier Leegh
water er in geslaagd is deze proef uit 
te voeren, maar men vermoedt, dat hij 
vóór de demonstratie een -soort duiker
klok in het water heeft neergelaten. 
Na zijn terugkomst in het vaderland 
heeft Leeghwater nog vele pogingen ge
daan zijn Haarlemmermeerplanrien te 
verwezenlijken.Echter zonder succes. 
Twee eeuwen moesten verglijden aleer 
men zijn van vooruitziende blik getui
gende levensdroom in vervulling deed 
gaan. Nochtans kon hij terugzien op 
een vruchtbaar leven. Niet minder dan 
40.000 ha vruchtbare grond werd door 
zijn initiatief aan het water ontrukt. 
In 1937 werd in Midden-Beemster een 
borstbeeld van Leeghwater onthuld dat 
ontworpen is door D. Steenbergen. Deze 
sobere hulde was geheel in overeenstem
ming met de eenvoud, die deze grote 
Nederlander kenmerkte. De grootste eer 
ontving hij bij het droogleggen van de 
Haarlemmermeer, toen men een der ge
malen naar hem noemde. Terecht. want 
zijn geest maalde hier reeds droog, toen 
niemand nog de golven dezer miniatuur
zee durfde trotseren. Willen wij hem 
thans, 300 jaren na zijn dood, herden
ken, dan dienen wij naast hem te zien 
die velen van zijn medewerkers en ar
beiders, wier naam nooit genoemd werd, 
doch die door noeste vlijt en grote of
fers hebben bijgedragen tot de glorie 
van Nederland als een natie, die de wa
teren tart en heeft overwonnen. 



SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B St. M. Gestel 13 9 3 1 21 39-16 O.J.C. 13 9 2 2 20 35-18 Baardwijk 15 9 2 4 20 38-25 O.D.C. 14 8 2 4 18 34-17 S.C.B. 14 7 4 3 18 28-20 Best Vooruit 14 7 2 5 16 26-32 Udi 13 5 1 7 11 22-25 Blauw Geel 15 4 3 8 11 28-37 Boxtel 14 4 2 8 10 22-34 
w.s.c. 13 3 2 8 8 23-37 Haarsteeg 12 2 2 8 6 15-31 Uno Animo 12 1 1 10 3 23-41 
K.S.V. ,.O.D.C." 

O.D.C.-Udi 3- 1 
Zwaluw '.2 - O.D.C. '.2 6-4
R.K.S.V.A. 3 - ODC 3 0-3
Zwaluw 5 - O.D.C. 4 0- 1

Udi opende deze wedstrijd met een serie stormlopen, die gepaard gingen met een geweldig enthousiasme. Reeds na enkele minuten had de linksbuiten met drie harde schoten gelukkig voor ODC - het luchtruim gezocht. Dit spelletje herhaalde zich nog enkele ke
ren, totdat ODC de balans in evenwicht wist te brengen. Het was daarom des te spijtiger, dat aanvoerder Pennings, bij een niet gevaarlijke Udi-aanval, de bal onbereikbaar voor doelm11.11 Bertens in eigen doel plaatste, zodoende de leiding gevende aan Udi, dat zelf geen kans had gezien te scoren. Dit was voor de gasten natuurlijk een ·morele steun, welke nog werd vergroottoen Schalks unfair werd genomen endeze de toegestane strafschop keihardtegen de paal schoot. Dit deprimeerdede ODC-ers echter geenszins, en het waszeker een verdiende beloning, toenPeynenburg, na ongeveer een half uurspelen, doelman Wijdeven met een laagschot verraste 1-1. Met deze standwerd de tweede helft begonnen. en ofschoon Udi nog harder ging spelen, lieten de ODC-ers zich niet meer onder devoet lopen. Hun eigen aanvallen zowelvan links als rechts schiepen de grootsteverwarring voor het Udi-doel, waarindoelman Wijdeven, niet zonder geluk,prima werk verrichtte. Eindelijk· moesthij zwichten. Bergwerf plaatste naar Pey-. nenburg, die op zijn beurt de vrijstaande Schalks in het spel betrok en toen was het raak 2-t. Udi gaf zich echter nog niet gewonnen en Bertens moest tweemaal een hard schot tot corner verwerken. Toen even later uit een goede combinatie tussen Hazenberg en v. d. Boogaard, laatstgenoemde een kanskreeg, verzuimde hij niet deze te benutten 3-1. Udi begon toen wat te fanatiek te spelen, maar de tijd was te kortom de wedstrijd nog te kunnen ont.aarden, hetgeen scheidsrechter Fijen, diedeze wedstrijd keurig leidde, toch niet·zou hebben geduld.Het tweede elf'.al was deze middag deenige ODC-ploeg die verloor. Hetwerd 6-4 voor Zwaluw. Het derde envierde elftal boekten ovenvinningen van3-0 en 1-0.
Voor a.s. Zondag is het programma:Baardwijk-O.D.C.O.0.C. 2-Zwaluw 2 aanvang 12 uurO.0.C. 3-Essche Boys, aanv. half 3.Deze laatste wedstrijd kunnen we gevoeglijk de kampioenswedstrijd noemen,want het gaat tussen de nummers 1 en 2.

O.D.C.-Junioren.In verband met de vele verhuizingen worden de jongens, die gedurende 1949 verhuisd zijn, verzocht hun adreswijziging aan een van de leiders op te geven. 
* * *O.D.C. 7 zal dit jaar niet meer aan dejeugdcompetitie deelnemen.
* * *Het programma voor deze week luidt: Zaterdag, uit: half 4: Wilhelmina 11-ODC 8; 3 uur: St. M. Gestel 5-ODC 12. en thuis: half 3: ODC 9-lrene 3; 3 uur ODC 10-DVG 5 (Robben); half 4: ODC 11-BVV 17. Zondag: 1 uur: OJC 5-ODC 5; 12 uur ODC 6-Zwaluw 9 

R.K.S.V . .,BOXTEL" Boxtel 1 heeft haar getrouwen - Zondag j.l. in groten getale naar Veghel getogen - een zware teleurstelling bezorgd door van Blauw Geel met 3-1 te verliezen. Niettemin brachten de roodwitters, die hun wispelturige allures de laatste tijd nogal vaak botvieren, hun aanhangers in het eerste half uur van de ontmoeting in een hoerastemmina die niet onder stoelen of banken ge;;oken behoefde te worden, want na luttele minuten had aanvoerder Pastoor in vooruitgeschoven positie zijn ploeg reeds de leiding gegeven. En het.zag er naar uit dat zijn voorbeeld op zeker moment nog wel eens nagevolgd zou worden, want de bezoekers sneden met zulk 'n verbazend gemak door de tot wankelen gebrachte Veghelse defensie, dat een geleidelijke opvoering van de voorsprong gerust in het verschiet mocht worden gesteld. Het tegendeel werd echter waar want toen de blauw-gelen een van hun· spaarzame uitvallen met een vinnig schot besloten, kon de bal slechts met moeite en -onvoldoende weggewerkt worden doorv. d. Besselaar, die machteloos moest toezien, dat de toestormende linksbuitenv. Etten van de tegenpartij de weifelende Leyten liet vissen 1-1.Dit "tegenvallertje" vermocht de bezoekers echter niet te verontrusten, dies bleven zij hun doorzichtig geworden tik-,tak-spelletje volhouden, met als enigresultaat, dat moeizaam opgebouwdeaanvallen maar al te gemakkelijk weerkonden worden afgeslagen door BlauwGeel, dat winst rook en alle mogelijkegeestdrift in de strijd wierp om dezestraks in eigen voordeel beëindigd tezien worden.Het geluk was aan de zijde der gast
heren: Een weliswaar hard maar ver en-0ngevaarlijk schot liet doelman Leytentot grote ontsteltenis van zijn ploegge-• noten glippen, zodat de rust met een ge-

flatteerde voorsprong der blauw-geelbaadjes inging. Na de rust leek het een ogenblik, dat Boxtel de bakens verzet had, zo overrompelend kwamen ze opzetten, doch de aanvalsgolven verebden al spoedig, toen de Boxtelvoorwaartsen ieder op hun beurt blijk hadden gegeven van hun amechtigheid door schotloosheid, slordige combinaties, een minimum aan doorzettingsvermogen en al wat zoal 
niet tot doelpunten leidt. Veghel stelde ondertussen alles in het werk om zich de overwinning waard te tonen, daam1ee voorlopig echter al evenmin tot doelpunten komend. Een fraaie kans joeg hun middenvoor de Goeij teloor toen hij, alleen voor doelman Leyten staande, de bal onbesuisd hard in diens handen schoot. ·Maar aan de andere kant liet ook v. d. Broek een scoringsrijpe kans voor wat deze was, zodat het einde in zicht kwam met de stand nog steeds 2-1 voor Blauw-Geel. Bij een kort offensief maakte de rechtsbinnen der gastheren met een "kei" van een schot aan alle onzekerheid echter een einde 3-1. Met enkele tegenaanvallen der roodwitters en een onverkwikkelijk incidentje (een der Blauw Gelen werd wat erg gauw naar de kleedkamers verwezen) kwam toen het einde, dat door Blauw Geel met luid gejuich werd begroet en door Boxtel sportief werd aanvaard. 

-o-Het tweede en het derde elftal stevenen recht op het kampioenschap af. Boxtel 2 won thuis van Concordia 3 met 4-2, terwijl de jongens van het derde team W.E.C. 2 op eigen grond met 8-2 klop gaven. Boxtel 4 presteerde het om het bezoekende R.KV.V.N. 2 met 13-1 "af te drogen", zoals men dat van zulk een inmaakpartij wel kan zeggen. Ook de Ajunioren lieten geen steek vallen en wonnen de returnmatch van de Concordia-junioren met 2-0. 
Programma voor a.s. Zondag: Boxtel 3-Maliskamp 3 Boxtel 4-Helvoirt 2 

HOCKEY-NIEUWS. Zoals te verwachten was, heeft Mep verleden Zondag al zijn wedstrijden gewonnen. Het eerste heren-elftal zegevierde met 2-1 over Oranje-Zwart 2 in een tamelijk slecht gespeelde wedstrijd. Ook Mep 2 wist van Oranje-Zwart 3 te winnen met 3-1, ofschoon deze uitslag gedurende geruime tijd van de wedstrijd nog niet te voorzien was. Tot slot wist ook Mep 3 een overwinning te behalen en wel op H.T.C.C. 4. Het werd een vrij gemakkelijke 4-0 overwinning, mede dank zij het goede spel van enkele invallers. Het programma voor a.s. Zondag ziet er als volgt uit. Om 1 uur spelen de dames tegen E.M.H.C. 2 uit Eindhoven. Dit wordt wel een zeer zware opgaaf voor hen om hier een winstpunt te bemachtigen. Om kwart over twee spelen de heren van het eerste elftal tegen Hopbel uit Schijndel en we zijn beniewd of ze er in zullen slagen ook nu een overwinning te behalen. Tot slot speelt Mep 3 in Den Bosch tegen Mop 5 en mogelijk kan ook dit elftal de beide winstpunten mee naar Boxtel brengen. 
Bloemenverzor ging De plant die we tegenwoordig onder de naam Ster van Bethlehem kennen, heet Campanula isophylla var. Alba, doch deze naam komt haar feitelijk niet toe. In de oude tijd kwam er namelijk reeds een bolgewas voor de volle grond onder deze naam voor. De naam S'.er van Bethlehem is echter voor de Campanula zo ingeburgerd, dat deze niet meer behoeft te worden veranderd, omdat thans iedereen weet, welke plant we hiermee op het oog hebben. De Ster van Bethlehem is een algemeen bekende kamerplant en Wûrdr tegenwoordig met massa's gekw<."ekt De bloemen van deze mooie hangplant zijn zuiver wit en stervorming, vandaar ook de naam. Laten we beginnen bij de beschrijving van de verzorging, na de bloei, dus als de kwestie van het overhouden aan de orde is. We beginnen met de uitgebloeide slappe ranken tot op de potrand af te snijden. De plant krijgt vervolgens een standplaats in het volle daglicht, in een onverwarmde doch ,vorstvrije kamer. Mocht bij strenge vorst, het in een dergelijke kamer te koud worden, dan kan men de Ster van Bethlehem wat warmer plaatsen. Een temperatuur van 50 ° Fahrenheit is al meer dan voldoende. Het zal duidelijk zijn dat in een dergelijk koele omgeving maar zeer weinig of niet gegoten behoeft te worden. Men behoeft maar net zoveel water te geven, dat de plant in het leven blijft. Tegen het voorjaar, als de plant nieuwe scheutjes gaat maken, kan zonodig verpot worden, doch elk voorjaar is dit niet nodig. Wanneer vanaf deze tijd, eenmaal per week met Asef of Pokon wordt gemest, kan men de plant best zonder verpotten op krachth_ouden. Wil men 1wel verpotten dangeeft men de Ster van Bethlehem een voedzaam grondmengsel, samengesteld uit bladaarde met wat oude koemest. De Ster van Bethlehem heeft tijdens de groei veel voedsel en veel water nodig; hiermede dient men dus terdege rekening te houden. Dus flink gieten en eenmaal per week Asef of Pokon toedienen. Hoewel deze plant wel volle zon verdraagt, is het beter ze tijdens de zomer zo te plaatsen, dat de middagzon haar niet direct bestraalt. Tegen het najaar kan men, van de alzo behandelde planten, de witte sluier van bloemen verwachten. De rijkbloeiende plantefi zijn een lust voor het oog. Om zo lang mogelijk van die rijke bloei te kunnen profiteren, verdient het aanbevel•ng om Je uitgebloeide bloempjes regelmatig weg te knippen" want deze gaan anders tot zaadvonning over, hetgeen de planten dermate uitput, dat ze de bloei vroegtijdig zullen moeten staken .. OP 'T HOOG. 

Enige kennisgeving voor Boxtel. 

JOSEPHA H. M. VEKEMANS en 
HARRY F. v. DIJK hebben de eer U kennis te geven, dat zij elkander op Donderdag 2 Februari a.s. om 10 uur in de Sint Petruskerk t� Boxtel het H Sacrament van het Huwelijk hopen toe te dienen. Hierna zal een plechtige H. Mis worden opgedragen om zegen over hun Huwelijk af te smeken. Clarissenstraat 4 12 J . • �- -- - -- anuan 1950 Geen ontvangdag. 

Kopp� 4 ' 
t Het Bestuur der Stichting R.K Landbouwwinterschool, Boxtel, geeft hierbij met leedwezen kennis van het overlijden van 

de Heer J. A. J. v. d. ZANDEN, in leven Amanuensis Concierge der school. 
Boxtel, 15 Januari 1950. 
t Hiermede geven wij met leedwezen kennis vanhet overlijden van onze geachte medewerker 

de Heer J. A. J. v. d. ZANDEN, in leven Amanuensis Concierge der R.K. Landbouwwinterschool, Boxtel 
Boxtel, 15 Januari j 950. Directeur en Leraren. 

ANNIE v. AMELSVOORT en 
BERNARD AALDERS zijn voornemens Maandag 13 Februari te trouwen in de St. Petruskerk te Boxtel, vóór de H. Mis, die om half tien tothunne intentie zal worden opgedragen.

Boxtel, Molenstraat 19.
Ulft, Hoofdstraat 172.Januari 1950.Felicitatiebezoeken van 1-2 uur, Molenstraat 19. Boxtel. Toekomstig adres: Hogeweg 3a, Ulft. 
........................... : Dinsdag 31 Januari hopen : : onze geliefde Ouders : : M. SCHELLEN : • • • en • : M. SCHELLEN-EBBEN : : hun 40-jarig huwelijksfeest : : te vieren. ! ! Hunne dankbare kinderen : : en kleinkinderen. :: Boxtel, Kerkstraat 12. : 
••••••••••••••••••••••••••• 

God gaf ons, doch namna ruim 2 jaar weer tot Zich ons innig geliefd enig dochtertje en zusje 
HANNEKE. 

Jan Spit 

Te koop gevraagd: enkele karren stalmest en te koop aangeboden 4 kopen Schaar, hout (met geriefhout en boonstaken) gelegen onder Liempde ter plaatse: de Munniken en Kuppenbunders. Te bevragen J. van Dijk. Koppel 15, Boxtel. 
Te koop: twee driftvarkens en een guste zeug bij M. Veroude, Lennisheuvel 66 
Te koop: zware en lichte driftvarkens, best ongetuigd merriepaard, beste hoogkar en vierwielig rijtuig met kap. C. Rulo, Gemondseweg. 
Te koop: een partij bielzen en wisselhout. Te bevragen A. 
Kelders, Breukelsestraat 90. 
NOTARIS P. MERTENS 

te BOXTEL zal aldaar in Café van Erp, Kerkstraat 10, voor INZET op MAANDAG '.23 Januari 1950 en voor TOEWIJZING op MAANDAG 30 Januari 1950, telkens nam. 5 uur, voor de Fam. v. Erp, krachtens Rechterlijk Bevel, PUBLIEK VERKOPEN ONDER BOXTEL 
Truus Spit-v. d. Meyden 

Thorn Koop 1. De huizen waarin 
Janneman. 1 café met schuur en �rf, Kerk-

Oisterwi1·k, 17 Jan. 1950. straat 10 en Duinendaal '.la, 
kadaster sectie K nrs. 466 en �K= l =o =m=p=v=e�n=1 =8 =.·====== 1337 groot 1.30 are; samen- verhuurd voor f 15, - per 

Sld. A. M. v. NIEUWBURG, dankt, mede namens zijn Ouders, Katholiek Thuisfront, Buurtbewoners, Familie, Vrienden, Kennissen en de Gildenbondsharmonie voor de hartelijke ontvangst bij zijn thuiskomst uit Indonesië. 
H iem,ede betuig ik mijn wel-gemeende dank aan H.H. Geestelijken, Buurtbewoners, 
Kath. Thuisfront, Directie van fa. Van Susante, Gildenbondsharmonie, Vrienden en Bekenden voor de belangstelling bij gelegenheid van mijn thuiskomst uit Indonesië, in het bijzonder voor de cadeaux en bloemen die mij werden aangeboden. 

Sld. H. v. d. BROEK, Molenstraat %.

W 
aar zovelen de dag van28 December j.l. hebben aangegrepen om mij met mijn behouden terugkeer geluk te wensen, wil ik op deze wijze voor al die wensen in welke onderscheiden v�m, ook, hartelijk dank zeggen. 

J. A. BRUSSELERS 
Boxtel, 19 Januari 1950. 

Te koop een toom beste biggen en driftvarkens. 
A. de Rooy-Vissers, Vorst 21,Lennisheuvel .
. Verloren: portemonnaie met inhoud. Terugbezorgen Molenstr. 19. 
. Te koop: zo goed als nieuwe witte fornuiskachel ook te ruil tegen Brabantse kachel bij 
A. Brusselers, Nieuwstr. 190 E,Boxtel.

week. 
Koop '.2. Het huis met schuur 
en erf, Kerkstraat 8, kad. sec
tie K nr. 467, groot 60 cen
tiaren, verhuurd voor f '.2,3'.2 
per week. 
Koop 3. Het huis met schuur en erf, Kerkstraat 6, kad. sec
tie K nr. 908, groot 54 cen
tiaren, verhuurd voor f '.2, -
per week. 
Koop 4. Het huis met schuur 
en erf, Kerkstraat 4, kad. sec
tie K nr. 909, groot 60 centia
ren, verhuurd voor f 3,50 per 
week. 
Koop 5. Massa van de kopen 1, 2, 3 en 4. 
Huren �oor kopers vanaf de 
eerste dag der week volgend 
op de betaling der koopsom
men, welke betaling moet ge
schieden uiterlijk 30 April 
1950. Lasten voor kopers van
af l Januari 1950. 

Houtverkoping 

Kamplna Boxtel 

Notaris P, MERTENS 
te Boxtel zal aldaar op MAANDAG 23 JANUARI 1950 voorm. 10 uur, in café H. Nooten, bij de Voetbrug, PUBLIEK VERKOPEN: 116 kopen uitgezaagde mast, boerengerief- en timmerhout. 41 kopen zwaar dunsel, bonenstaken. klaverruiters, latten, enz. alles gelegen in Kampina en de Huisvennen. Aanwijzing doen de opzichters de heren v. Ham en de Visser op 17, 18 en 19 Januari 1950. 

Woningruil. Heb noodwoning te 's Bosch, bevattende huis- 't ANKER kamer, keuken en 3 slaap-kamers. Wens te ruilen met Loopt bij dit koude weer woning Boxtel. Brieven nr. 35 niet te ver en koopt met _Molenstraat 19. KROONTJES. • ··- Bij iedere aankoop v. 50 et., Te koop: 2 meisjesmantels aan welke levensmiddelen of (voor leeftijd 9 en 11 jaar). artikelen ook, ontvangt U een _Kastellaan 8. SPAARKROONTJE. Dus Te koop handwasmachine en prima metalen wringer. Bevr. Molenstraat 19. 
Weer ontvangen: 

"Maja-Zeép
Drogisterij "De Molen" 

gratis sparen bij de koop. 
Por 100 gram 

Kaas volvet . 28 et. 
Oude Kaas volvet. 32 et. 
Sm eerkaas . • 31 et. 

Eieren 13, 14, 15, 16 et. 

Volop st eriele Melk en 
Koffieroom. 

C. de Jong"v. Kempen
Van Hornstraat 12.

BEKENDMAKING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL, maken het navolgende bekend: Met ingang van '.23 Januari 1950 kunnen aangelegenheden i.z. huisvesting, voortaan alleen SCHRIFTELIJK wordeningediend.Dit betekent dat noch door de Burgemeester of de Wethouder van Sociale Zaken, noch door de afdeling Sociale Zaken of door de leden van de adviescommissie i.z. woonruimte, een mondeling onderhoud over huisvesting zal.;wor-den toegestaan. ;' • Mocht in een bepaald geval een mondelinge toelichting gewenst zijn, dan zal daarvoor gelegenheid worden gegeven, echter alleen aan hen, die - na schriftelijke aanvrage voor een onderhoud - een oproep daartoe hebben ontvangen. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL, de Secretaris. de Burgemeester, J. P. C. v. d. Hout. Drs. M. A. M. van Helvoort. 
Gemeente-Gasb.edrijf Boxtel In verband met het feit dat er in Boxtel nog gasapparaten worden verkocht, en geplaatst, die niet goedgekeurd zijn door de Gasstichting, wijzen wij er onze verbruikers op, dat het Gasbedrijf het recht heeft, levering van gas te weigeren, indien niet-goedgekeurde apparaten in gebruik zijn. Het gebruiken. van niet toegelaten apparaten kan nadelig en gevaarlijk zijn. Op het kantoor Gemeente-Bedrijven is een lijst van goedgekeurde apparaten ter inzage. Alvorens men dus een gasapparaát aanschaft, gelieve men eerst bij de GemeenteBedrijven te informeren of dit op bovenbedoelde lijst voorkomt. Het aansluiten van gasapparaten mag alleen geschieden door de 4 erkende installateurs: H. Clemens, Breukelsestraat,

]. v. d. Linden, Kruisstraat, R. Pechtold, Molenstraat,J. Voermans, Breukelsestraat.Directeur Gemeente-Bedrijven, 
A. NESTELAAR.

Net dagmeisje gevraagd 
voor hulp in huishouding en winkel. 

W. P R I C K, Rechterstraat 3.

Mevr. WENTHOLT, Stationstraat 85 Boxtel 
VRAAGT wegens huwelijk van het tegenwoordige een 

R.K. DIENSTMEISJE 
Liefst boven 20 jaar. MEERDERE HULP AANWEZIG 

ANDRÉ VAN HILST N.V. 
vraagt voor haar winkel te Boxtel 

Een bekwaam bediende 
voor de wijkbezorging Zich aan te melden aan de winkel Stationstraat 13-15

te Boxtel. 
Voor elke beurs 
En iederè smaak 

= BERT VAN DEN BRAAK 
- Baroniestraat 73 Tel. 450 

In Export-Sigaren ruim gesorteerd. 

Loop niet langer 

met pijnlijke VOETEN 
Voetbehandeling zoals het behoort 

Pedicure-Inrichting Ten Bras-Visser 
Dufourstraat 10 Behandeling uitsluitend 

na afspraak 

.. ~ . 

·Proef zelf!! hoe 
romig de smaak van Kasteel 
en Brabantse Kluit is. Telkens, 
als U dit kostelijke voedsel ge
bruikt, zullen die natuur-zuivere 
romige smaak en 't voordelig 
gebruik U opvallen. 
Haal vandaag nog Kasteel of 
Brabantse Kluit. 
U koopt het beste wat er is 

~ en profiteert meteen van een ~ 
~ voordelige aanbieding. ~ 
~ Bij elke kilogram KASTEEL 1 
~ o! BRABANTSE KLUIT een ~ i J.i111!Jwpe ~Nlj'hd 1 
~ voor ~5 cent. 1 
1 1 1 j 
.,. .. 



Jaarlijkse Houtverkoping 
op "Velderen"(LIEMPDE BIJ BOXTEL) 

Notarissen 

Van Hellenberg Hubar en Sweens 
te 's Bosch 

Is Uw naaimachine stuk? Wij repareren vakkundig en vlug. 
VAN KESSEL'S Naaimachinehandel 

MOLENSTRAAT 16 houden publieke verkoping van .------------•■-----• SCHAARHOUT op Velderen onder Liempde op DINSDAG 24 JANUARI 1950 voorm. lO uur in de Liempdse Barriere. Bij biljetten breder omschreven. 
Algemene Vergaderïng 

van de 

Stierhouderij op DINSDAG 24 JANUARI om 2 uur bij H. v. Rooij. Door Dr. Van Dieten zal een uiteenzetting worden gegeven 

VOOR UURWERKEN 

Electrische Klokken Pendules Wekkers Horloges 
NAAR VAN VLERKEN over de K. I. - Ook belang- -------------------stellende leden van de Zuivel- Piano-, Orgel- en Zanglessen : fabriek worden uitgenodigd. opleiding examen, diploma A, 

Vrijdag en Zaterdag a.s. 

ALLERHANDE 

overheerlijk koekje 

250 ,=� 
GRAM�� et 

ZAANREPEM 

pure- en melkchocolade 

2 voor 25 cl 

--

a.c.vas·
STATIONSSTRAAT 44 •TEL.527 

Voor Kaas en lh:S 

1�,1 � . ,,, 

i!llnolA. [/OOf u; 
�) Door samenwerking van 300 zaken, over 't gehele land, en onze inkoopcombinatie 

,,NEDERLAND" kunnen wij U thans 'n zeer aparte kwa
liteit deken met een eigen dessin brengen. 

Deze 100 0/o zuiver wollen deken (fabrikaat ZAALBERG) leveren wij onder volle garan-
1 tie voor een . . /'

�peci{}_le prf/S ,·

··•·
t/i!sluile1td bij: 

A, P. v.d. Boomen-Resink 

't is een "NE.DERLANO" zaak 

Cursus voor opleiding Dirigent Tarieven f 5,- per maand, een uur per we�k privaat les. 
Cursus voor Harmonie-, Fanfare-, 
Orkest- en Koordirigent Tarief min. f 2,- per maand. een uur per week, voor cursus met 3 leerlingen. 
JAC. DRIES SEN, Prins Hendrikstraat 2 3.' 

CORSETTEN. Elke dag gelegenheid voor aanmeten en passen van : 
Corsetten, Buikbanden, 
Elastieken Kousen enz. Ook voor aangeslotenen bij een zieken• fonds. Deze behoeven niet meer naar elders. 

Wij garanderen keurige pasvorm, vlotte 
levering en kwaliteit als voor de oorlog. 

Het adres voor BOXTEL en omstreken: 

Willem van der Heijden 
Drogist met diploma 

Drogisterij "De Vijzel'', Markt 12, Boxtel 

"Er zit 

muziek in 

m'n werk", � 
zegt korporaal-pijper VERHOEF

"Onlangs heb ik met de populaire marinierskapel voor de radio gespeeld. Nou; dat was wel even spannend en thuis zijn ze zowat in de luidspreker gekropen ... In ons werk bij marine• ·gebeurtenissen, marsen en allerlei plechtighedenzit niet alleen "muziek" maar ook wat je noemteen behoorlijke baan. Als je pijper bij deMariniers bent kun je tot opperpijper (adj-onder-officier) opklimmen".
Jongens' van Hl en i 7, jaar kunnen zich meldenals marinier om bij gebleken geschiktheid enindien er plaatsen beschikbaar zijn tot pijperte worden opgeleid.Bij de Vloot, de Marine Luchtvaartdienst enhet Korps Mariniers is er voor flinke jonge�mensen va� 16 jaar en ouder ook weer plaatsin vele dienstvakken, o.a. als stoker, torpedo•maker, electro-monteur enz.

Alle /nllchllngen zijn Ie verkrijgen bij da vof9ende adressen 1 
• 

's-Hertogenbosch Canline Cilade/ka_zerne, (t_t)) 
Zd. Willemsvaarf, Maand. v.12-14u T1lbu1g .. -� 
Pa!eisstr. 2, Maand. v.14-17 u. en Woensd. 

�

� 
v. 11- 14 u. Eindhoven Keizersgracht 6, kmr. ■I "' 
8, dageL v. 8 30-17 u .. Zaterd. v. 8.30-
1 2 .30 u. en te 's-Gravenhage Hoofd Ma-
rrnewervingsqroep. Bezuidenhoutseweg 123 •, 
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Vw Koffie rantsoen! 

Hij is Spar-winkelier en geeft al z'n klanten (ook u 1) Sparzegels. En voor die Spar -zegels krijgt U guldens terug 1 
* Kopen bij De Spar tJ 1paren bij de koop!_

Deze week 65 Spar-zegels EXTRA

1 pk KIPPENSOEP voor . . . 45 et 
met 10 Spar-zegels extra 2 pk VERMICELLI . . . à 25 et per pak 
met 1 0 Spar-zegels extra 2 pk MACARONI . . . à 24 et per pak 
met 10 Spar-zegels extra 1 busje TOMATEN-PUREE voor. . 43 et 

met 5 Spar-zegels extra 25 OXO BLOKJES, los 50 et, in blikje 56 et 
met 10 Spar-zegels extra 

1 fL AROMA voor . . . . . 55 et 
met 1 0 Spar-zegels extra 

1 blik SPERCIEBONEN voor 93 et, Hero 96 et 
met 5 Spar-zegels extra 

1 blik SPINAZIE voor. . . . 70 et 
met 5 Spar-zegels extra 200 gr. WINTERDRUPS voor . 35 et 

met 1 0 Spar-zegels extra 

-il ��nd����

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

Betaalt niet teveel! 

AVEHA Margarine 
per pakje van 250 gr. 31½ et. 

VOORRADIG 

Calif ornische pruimen 
vanaf 20 et. per 100 gram 

Calif orn ische tutti-f rutti 
vanaf 34 et. per 100 gram 

de winkels van: 

I
e LIPSTICKS vanaf 75. et. tot t 9,00 

Alleen vooraanstaa·nde merken. 

Parfumerie M. J. v. d. BROEK 
• Breukelsestraat 34. • 

Veel gemakkelijker 
te bewerken zijn ze in ieder geval, de Moderne Huiskamers. De stoelen zitten gemakkelijk, zijn oerdege1ijk gemaakt en zonder veel moeite verplaatsbaar. 
Komt U eens kijken naar ? onze nie u w e  é t a Ia g e s  • 

'T7.w� 
u u ROXTEL 

OPRUIMING HOEDEN 
wegens opheffing der zaak. 

Slechts één week. 

Maison VERHEIJDEN 
Stationstraat 89, Boxtel. (Rechts bellen) 

Mensen, mensen let toch op! U kunt niet voorzichtig genoeg zijn, want Uw gezondheid is het kostbaarste wat U bezit! Zorg dat de kracht, die U in de zomer hebt opgedaan, niet verloren gaat. Neem iedere dag twee lepels LOVITRAN: 's morgens en 's avonds een lepel ... en U verhoogt Uw weerstandsvermogen tegen verkoudheid, griep en andere ziekten. 
let op de 
met h 

ongeschonden 

dan 
et Rijkszege/ lOV/T/�

ontrolestrook 
gewone levertraan 

AN is beier , en niet duurder. 

1 ... , •• 11-.
.. 
'.6!1.P-., &UWil ■ 

De allerbeste Noorse levert�aan geijkt door het 
'. �ijksir:\Stituut vo'or de Volksgezondheid te Utrecht. 

Elke fles-is vportien van een Rijkszegel, dat het 
. •. A- en -D�itarninegehalte garandeert. _ , 
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N.V. HANDELSVER. A. J. TEN DOESSCHATE - ZWOLLE 
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!Bca8ant' s Centuun 
Van het, Missie-Front 

Een begrafenis op Timor 
"Kokkie,·morgen lees ik de H. Mis als het land nog wit is, want ik moet 
naar Boeilaran." 
,,Goed Toean." 
Hij weet wel dat Boeilaran een heel ritje is en hij weet ook waarom ik 
er heen moet en daarom begrijpt hij wel, dat ik vroeg weg wil: In Boei
laran zal de begrafenis plaats hebben van een koningin en ze hadden me 
gevraagd aanwezig te zijn, wanneer de zon loodrecht staat, om 12 uur dus. 

Tradities bij dood en 
begrafenis van een vorst. 

Als er op Timor een vorst sterft gaat 
het land in rouw, tot dat de begrafenis 
heeft plaats gehad. De mensen mogen 
dan niet op hun trommels slaan en ook 
andere feestvertoningen moeten al die 
tijd achterwege blijven. ,,Al die tijd", 
want gewoonlijk duurt het meerdere ja
ren voordat tot de plechtige begrafenis 
kan worden overgegaan. Elke dag tegen 
de avond gaan enkele vrouwen het huis 
van de overledene binnen om er een 
half uur lang te schreien. Daarbij zingen 
ze hun treurzangen. 
Als ze dat doen zitten ze vlak bij het 
lijk. Je vraagt je af hoe het mogelijk 
is, daar na een dag de lucht rond het 
huis toch al ondragelijk kan zijn, vooral 
omdat ze in dit gebied geen kist kennen. 
Na. een maand is het lijk echter wel zo
ver dat het droog is en dan is het niet 
zo erg meer. 
De naam van een vorst moet ·natuurlijk 
blijven voortleven en hij moet ook na 
zijn dood de nodige eer genieten. 
Daarom moet de dag van de begrafenis 
een onvergetelijke indruk maken. 
Al maanden van te voren wordt er voor 
gewerkt. Elk huisgezin moet een blik 
rijst bijdragen. Dat is ongeveer 15 kg. 
Bovendien moet ieder gezin voor vlees 
zorgen. Dat is voor hen dus een varken 
of een karbouw. 
Een gewoon man kan het met een var
ken afmaken, maar wanneer hij maar 
een paar centen meer heeft als een 
ander is hij verplicht een karbouw te 
geven. Dat is zeer veel. Als men wist 
wat voor moeite de mensen hier hebben 
om hun 15 gulden belasting te betalen, 
zou men dat begrijpen. Verder moet 
ieder dorp nog verschillende lappen stof 
leveren om het stoffelijk overschot er in 
te wikkelen.Hoe meer kleren er om ge
wikkeld worden hoe meer eer. 
Maar hoewel de mensen steen en been 
klagen over de belastingen, klagen ze 
over deze dingen niet! Volgens ons is 
dit niet goed te rijmen, maar het zijn 

nu eenmaal hun gewoonten (adat) en 
daar dient ieder zich aan te houden. 
In elk dorp zijn enkele oude mensen 
die zeer veel aanzien hebben omdat zij 
de mannen zijn, die de gewoonten ken
nen en dan ook aan het jongere geslacht 
moeten doorgeven, ook in deze dingen. 
Op dit dodenfeest waren zodoende over 
de duizend varkens en meer dan hon
derd karbouwen. Om het lijk werden 
meer dan honderd doeken gewikkeld; 
elk ongeveer 1,50 m lang. 

Interessante belevenissen. 

Toen ik aankwam waren er drie konin
gen aanwezig en diverse koninginnen, 
of volgens onze begrippen prinsessen. 
Van de drie koningen waren er twee 
genodigd, een als familielid en een als 
de man die voor de begrafenis te zorgen 
had, daar de overledene een oud-tante 
van hem was. 
De begrafenis ·moest uitgesteld worden 
omdat er nog een koning ontbrak. 
Volgens hun gewoonten zijn ze daarom 
verplicht te wachten. Maar omdat ik 
anders de plechtigheid niet bij zou kun
nen wonen, beloofde de koning met die 
gewoonte te breken en toch tot de be
grafenis over te gaan, als zijn collega 
de volgende dag nog niet aanwezig zou 
zijn. 
Op de dag dat ik kwam waren de fees
telijkheden al 4 dagen aan de gang. 
Elke avond werd er een gedeelte afge
werkt. Iedere koning had namelijk var
kens en rijst meegebracht, (enkele hon
derden onderdanen volgden hun vorst). 
De koning van de ene groep overhan
digde dan aan de andere koning zijn 
geschenken. In Holland nodigt men el
kaar uit, doch hier geeft men eten aan 
elkaar. 
Zo werden hier op zekere avond door 'n 
koning 70 varkens gegeven. Dat gebeurt 
dan onder oorverdovend geschreeuw en 
gezang. Vervolgens gaan de mensen 
alles klaarmaken om na een stel varkens 
geslacht en de rijst gekookt te hebben, 
eens lekker te eten. 

Van droefheid merkt rrien niet veel. 
Toch wordt de dode bij dit alles niet 
vergeten, want de gehele dag en ook 
's nachts zitten er mensen bij. De laats:e 
dag voor de begrafenis kwam er boven
dien een plechtigheid bij, die zeer ka
rakterstiek is voor deze mensen: Er werd 
een paard voorgeleid met een zeer mooie 
doek erop. Men kan zeggen gezadeld, 
want vaak gebruiken ze hier slechts een 
doek bij het paardrijden. Een zadel is 
een ongekende weelde. Het paard had 
een paar grote bellen aan. Twee jonge 
mannen hielden het bij de teugel. Van 
dat ogenblik af is men zonder ophouden 
met het paard rond het huis blijven 
trekken. Dat zal ongeveer 36 uur ge
duurd hebben. Zo nu en dan hield men 
even stil voor de ingang van het huis 
en streek men het kleed goed, zoals dat 
gebeurt wanneer er iemand op gaat 
zitten. Dit was het teken dat de ziel op 
kon stappen. Dit paard was bedoeld, als 
het paard waarmee de ziel op reis kan 
gaan. Koningen gaan altijd te paard en 
vandaar deze gewoonte bij de koningen. 
Niet echter bij de gewone mensen, die 
kunnen best te voet. 
Men ziet hieraan dar ze aan geesten 
geloofd hebben en dat hun gewoonten 
daarop teruggaan. De heidenen hebben 
ook nu nog eerbied voor de zielen van 
de overledenen en ze zijn er ook bang 
van. 
's Morgens 13 November las ik de H. 
Mis voor de overledene, Maria Teli. 
Na de H. Mis gingen de mensen weer 
uiteen. Om het lijk onmiddellijk ter aar
de te bestellen, zoals wij dat gewoon 
zijn1 kun je hier niet terecht, want het 
grat moet nog gegraven worden. Alles 
heeft zijn tijd nodig. 
Waarom kan dat niet eerder gebeuren? 
Dat is tegen de gewoonte! 
Als ze dat zeggen, zit je vast. De tradi
tie (,,'adat") is voor hen iets heiligs. 
Er werd echter direct tot het graven 
overgegaan. Met hun inlandse middelen 
heeft dat heel wat in. De grond, die 
zeer hard is, werken ze met een ijzeren 
pin los en dan graven ze met de hand 
verder. 
Het was drie uur in de namiddag voordat 
het graf voldoende diep was. 
Voor een koning moet het twee meter 
zijn. Voor een gewone overledene 1,50 
m en voor een kind 1 meter. Dat is ook 
,,'adat". Dit is niet zo dom. Men rekent 

·hier ook met lijkschennis of lijkroof, om-
dat er voor heel wat waarde met de
dode in het graf gaat. 
Toen het graf klaar was, kon men tot 
de beiirafenis overgaan. 
Een massa mensen verzamelden zich om
het huis. Langzaam werd het lijk naar
buiten geschoven en op de schouders 
van 10 jonge mannen gelegd. 
Treurgezangen werden aangeheven en er
werd geschreeuwd en een lawaai ge
maakt, dat het niet mooi meer was.
Een achterneef van de overledene was
"schreier". Hij deed als was hij gek van

droefheid. Twee mannen hielden hem 
in bedwang. Hij schreeuwde en worstel
de om los te komen en hij zag er uit 
als had hij gevochten. Het zweet parel
de op zijn gezicht. Een ogenblik wist ik 
niet of het werkelijkheid of comedie 
was. Doch mijn gezond verstand zei, dat 
het comedie moest zijn. 
Bij het graf aangekomen bleek het ook 
duidelijk. Daar stond hij heel rustig te 
kijken met zijn handen in de zij! 
Na het graf gezegend te hebben werd 
het lijk naar beneden gelaten. 
Even te voren had ik nog de gelegen
heid gekregen om de mensen op de ver
gankelijkheid van het aardse leven te 
wijzen en een lijkred� te houden. Bij 
zulke gelegenheden maakt dat altijd 
meer indruk, wat hard nodig is, want 
ook hier worden bij feestelijkheden vaak 
meer zonden bedreven dan anders. 
Nadat het lijk gezegend was, strooiden 
de voornaamsten geld en bloemen op het 
lijk en riepen het zo een laatste vaarwel 
toe. Toen het graf dicht was, werd de 
as vóór het huis van de overledene, uit
elkaar gegooid, waarmee te kennen was 
gegeven dat alles afgelopen was. 
Direct kwamen de trommels weer voor 
de dag en . . . . . .  begon het feest pas echt! 

-o-

Beste vrienden. Het missieleven biedt zo 
van alles. Er is ook overvloed van werk, 
maar dat is niet erg. Het gaat goed als 
er Gods genade stroomt. 
Bidt, bidt daarom veel voor de missie!!! 
Alsnog: Gods zegen aan allen voor het 
jaar 1950. 

Pater W. Meulendijk. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 

3e Zondag na Driekoningen 
22 Januari 1950. 

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 als gelezen jaargetijde voor Jo
sephus v. d. Laar. De H. Mis van kwart 
voor 8 tot bizondere intentie uit dank
baarheid, de H. Mis van 9 uur als gel. 
jaargetijde voor Maria v. d. Langenberg
Hosewol en de Hoogmis als gezongen 
jaarge:ijde voor Willem v. d. Brand. 
Vandaag na de Hoogmis Mariagarde in 
de kapel van Duinendaal. Hedenavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje. Vandaag 
gaat in alle H.H. Missen 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 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. 
Vandaag na de H.H. Missen kunnen de
meisjes zich voor het laatst nog opgeven

voor de retraite van 27 tot 30 Januar.i 
in het re·raitehuis te Uden. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Wilhelmina v. <l. Anker-Brands; 
z.a. gel. H. Mis tot bizondere intentie 
voor een zalige dood; om half 8 gel. jrgt. 
voor Christiaan v. Breugel en Allegonda 
van Nistelrooij; z.a. gel. mndst. voor 
Godefridus v. Oirschot; H. Har.altaar 
gel. H. Mis voor Jan Verheyden vanwege 
zijn vriend; om half 9 gel. jrgt. voor
Martinus Voets
DINSDAG: o� kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Antoinetta v. Dongen
Goyaerts; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mus Traa vanwege de H. Familie; om
half 8 gel. jrgt. voor Everardus v. d.
Sande en Maria v. d. Langenberg; z. a. 
gel. mndst. voor Elizabe: Peters Maas; 
om half 9 gel. H. Mis voor . Joannes 
Smolders te Geertruidenberg overleden; 
om half 11 Huwelijksmis.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Elizabet v. d. Meijden; z.a. 
gel. mndst. voor Adrianus v. Eyndhoven; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendri
ca v. Beurden-Verwetering vanwege
echtgenoot, kinderen en kleinkinderen;
om half 8 gel. H. Mis voor onze jon
gens in Indië vanwege Maria's Biddend 
Leger; z.a. gel. H. Mis voor de overle
den parochianen in Indië; om half 9 gez.
jrgt. voor de overleden familie v. d. Eer
den-Bµssing. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Hendrica v. d. Eerden-v. 
Deursen; z.a. gel. jrgt voor Elizabet v. 
Heesch-v. d. Bosch; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Adrianus Hensen; om half 
8 gel. H. Mis tot bizondere intentie
voor behouden thuiskomst; z.a. gel. H. 
Mis voor Martinus Giesbers; om half 9 
gel. jrgt. voor Dick Peynenburg, 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen-
hoedje. . 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef, gez.
jrgt. voor de overleden familie v. Lies
hout; z.a. gel. jrgt. voor Johannes v.
Houtum; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
de overleden parochianen in Indië; om
half 8 gel. H. Mis voor Petrus v. d. 
Pasch; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmus
Schalkx; om half 9 gel. jrgt. voor Cor
nelis van Hal en Johannes de zoon.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. irgt.
voor de over!. familie de Jong-van Beu
gen; z.a. gel. H. Mis voor Maria Loer
akker van Geel; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Adriana v. Rumund-Ketelaars;
om half 8 gel. H. Mis voor Cornelis v.
Kessel; z.a. gel. H. Mis voor Hendri
cus v. Uden vanwege zijn familie; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna v.
d. Loo-v. d. Horst te Tilburg overleden;
om half 9 gel. H. Mis voor Petrus v. d.
Pasch in de par. van het H. Hart over
leden.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Marinus v. d. Besse
laar en Maria Adriana v. Beurden, bei
den geb. en won. in deze parochie; Gijs
bertus Petrus Josephus v. d. Anke! geb. 



te Oss (0. L. Vrouw) en won. in deze 
parochie en Catharina Maria van Ru
mund, geb. en won. in deze parochie, 
Petrus Joannes Jacobs, geb. te Hulsel 
en won. te Eindhoven (0. L. Vr. v. Al
tijddurende Bijstand) en Antonia Cor
nelia Eykemans, geb. en won. in deze par., 
waarvan heden de te afkondiging ge
schiedt. Henricus Franciscus v. Dijk, 
geb. te Vlijmen en won. in deze par. 
en Josepha Henrica Maria Vekemans, 
geb. en won. in deze parochie; Bernar
dus Johànnes Aalders, geb. en won. te 
Ulft en Johanna Maria van Amelsvoort, 
geb. in de par. van het H. Hart en won. 
in deze par. Josephus v. d. Berk, geb. te 
Tilburg (par Hoefstraat) en won. te Til
burg in de par. van 0. L. Vrouw van 
Lourdes en Adriana Smits geb. te Eerde 
en won. in deze parochie, waarvan 
heden de 2e afkondiging geschiedt; 
Lambertus v. d. Wassenberg uit deze 
par. en Joanna de Jong uit de par. 
van het H. Hart, waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd ten 
spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
3e Zondag na Driekoningen 
22 Januari 1950. 

De H.H. Missen zijn om 6 uur, tot 
zekere intentie (P); om 7 uur, voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; om 8 uur, voor Marinus van 
de Sande, vanwege de Broederschap pro
cessie Bokhoven; om kwart over 9. tot 
bijzondere intentie (S); en om half 11 
de hoogmis, voor Cornelia van Beljouw
van Kasteren, als lid van de Broeder
schap van 0. L. Vrouw van Lourdes. 
De te schaal gaat voor de kerk, en de 
2e voor de Bijzondere Noden. Onmid
dellijk na de hoogmis Santa Teresa in de 
kapel van de zusters Ursulinen; en om 
kwart voor 12 H. Familie voor de jon
gens in de kerk. Om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze jongens en man
nen in Indonesië. 
Woensdag - feestdag van St. Paulus' 
Bekering - sluitingsdag van de Inter
nationale Bidweek. 
Vrijdag - des avonds om half 8 H. Fa
milie voor de meisjes; en om half 9 voor 
de mannen. 
Doopuur: dagelijks van half 3 tot 3 uur. 
Biechturen: des Zaterdags van 3 tot 4 
en van 6 tot 8 uur. 
MAANDAG 23 Jan.: 7 uur' gez. j. voor 
Leonardus v. d. Langen berg; Maria
altaar 1. d. voor Franciscus van den 
Oetelaar; Familiealtaar 1. d. voor Petrus 
van der Sande en Elisabeth vari Opdorp 
z.e.; kwart voor 8 1. j. voor Josina van
Grinsven-van Grinsven; zijaltaar l. d.
voor Petrus van der Aa en Gertruda
Jansen z.e.; half 9 1. j. voor Adrianus
Potters; Johanna Kemps z.e. en Dina de
dochter. 
DINSDAG 24 Jan.: 7 uur 1. d. voor Pe-

trus Baayens; Maria-altaar 1. d. voor· 
Henrica van Genuchten; Familiealtaar 
I. d. voor Petronella van Genuchten;
kwart voor 8 1. j. voor Anna Maria
Voets-van Esch; zijaltaar l. d. voor
Adriaan Kuypers; half 9 1. d. voor Hen
dricus van Uden, in de Parochie van St.
Petrus overleden.
WOENSDAG 25 Jan.: 7 uur gef. gez. j.
v. d. fam. Merx; Maria-alt. I.m. voor He-·
lena Bekers-v. d. Steen; Fam. altaar l. d.
voor Elisabeth Megens-van Wees; kwart
voor 8 1. d. voor Wim v. d. Laak, van
wege de buurt; zijaltaar 1. d. voor Pe
tronella van Esch-van Breugel; half 9 l. j.
voor Adriana v. d. Berg-Jonkers.
DONDERDAG 26 Jan.: 7 uur gef.
solemneel j. voor de Zeer Eerw. Heer
Pastoor Antonius de Kort, zijn ouders,
broer en zuster; Maria-altaar 1. d. voor
Marinus van de Sande; Familiealtaar 1.
d. voor Cornelis Slijters; kwart voor 8
l. m. voor Elisabeth van Hommel-van
den Bosch; zijaltaar 1. m. voor Willem
van den Langen berg; half 9 l. d. voor
Theodora Megens-Bos te St. Michiels
ges:el overleden.
VRIJDAG 27 Jan.: 7 uur gef. 1. d. voor

mej. Wilhelmina van Oerle; Maria
altaar 1. j. voor Maria van Kollenburg
van Liempt; Familiealtaar l. j. voor Wil
helmus van Kollenburg; kwart voor 8
1. d. voor Jacobus Dimmers; zijaltaar 1. d.
voor Wilhelmus van Roosmalen; half 9
1. d. voor Gerardus Clemens in de pa
rochie van St. Petrus overleden. 
ZATERDAG 28 Jan.: 7 uur gez. d. voor 
Lies de Kort-van der Elst; Maria-altaar 
1. d. voor Anna v. d. Looy-van der Aa;
Familiealtaar 1. d. voOr Adrianus v. d.
Looy; kwart voor 8 1. j. voor Adrianus
Dankers, vanwege kinderen en kleinkin
deren; zijal:aar, 1. d. voor Antonius Wa
genaars, echtgenote en zonen; half 9 1.
m. voor Jacobus Johannes van Eind
hoven.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
3de Zondag na Driekoningen 
22 Januari 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Henrica v. d. Schoot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
v. d. Schoot.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus
v. d. Schoot.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petro
nella Traa.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmus Traa, Anna Maria de hsvr. en
Gerdina Traa.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus de
Vroom, Joanna <le hsvr ..
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Martina
de Vroom.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Joannes Wage
naars. Dinsdag H. Mis voor de Eerw. 
Zuster Avita v. d. Schoot te 's Bosch 
overleden. Woensdag H. Mis voor de 
Eerw. Zuster Avita v. d. Schoot te 

's Bosch overleden. Donderdag H. Mis 
voor Goverdina de Laat te Heeze over
leden. 
Gedoopt: Theodorus Mathias, zoon van 
Gerardus Arnoldus Braam-Verhagen -
Gerardina Francisca Martina Henrica 
dochter van Lambertus Rijkers-v. Weert. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
3e Zondag na Driekoningen. 
22 Januari 1950. 

ZONDAG: half 8 mndst. voor Harry v. 
Dijk; 9 uur H. Mis tot genezing van 
een zieke; half 11 hoogmis tot intentie 
van de parochianen. De' gelovigen wor
den in de gelegenheid gesteld om aan 
hun offerplicht te voldoen in de eerste 
schaal voor onze eigen kerk, in de 2de 
schaal voor de B. N. 
Heden vergadering van St. Vincentius
vereniging. Half 3 Lof met rozenhoedje 
om God's zegen te verkrijgen over 
Orion en <le kapel v. Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis vanwege de 
buurt voor Theodorus Huyberts; kwart 
over 8 gez. mndst. voor Maria Maas-v. 
de Langenberg. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
Witlox en Johanna v. Kasteren hsvr.; 
kwart over 8 gez. jrgt. voor Petrus 
Schakenraad. 
WOENSDAG: half 8 jrgt_ voor Maria 
v. Kuringen-Veroude; kwart over· 8
gez. mndst. voor Joanna Kruyssen-v.
Mol.
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor
Gï°jsbertus v. Beers; kwart over 8 H.
Mis tot intentie v. d. leden der God
vruchtige vereniging ter ere v. d. H.
Theresia.
VRIJDAG: half 8 H. Mis vanwege Broe
derschap v. 0. L. Vr. in 't Zand voor
Johanna Petronella v. Griensven-v. Hal;
kwart over 8 H. Mis voor goede afloop.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Ger
truda Manders; half 10 gez. Huwelijks
mis.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 tot 7 uur. Om zes uur Lof met rozen
hoedje, om Gods' zegen te verkrijgen
over Z. Heiligheid de Paus en het H.
Jaar.
Elders zullen geschieden H. Missen voor
Harry v. Dijk en Theodorus Huyberts,
in Indonesië overleden.
Het H. Sacrament des Huwelijks wens
sen te ontvangen: Ja11 Johannes v. 
Schayk uit deze parochie en Maria Ca
tharina v. d. Eerselaar te Vught met dis
pensatie in de 2de graad van bloedver
wantschap. Heden derde afkondiging. 
30 dagen worden de gebeden· verzocht 
voor Johanna Petronella v. Grinsven-v. 
Hal, alhier; Z. Eerw. Heer Joseph Wil
lenborg te Eerde en Gerardus Clement, 
in de parochie van de H. Petrus te 
Boxtel overleden. 
De zelatricen van het Genootschap tot 
Voortplanting van het Geloof worden 
vriendelijk verzocht om de contributie 
(jaarlijkse) te innen en af te dragen aan 
de hoofdzelatrice. 

PAR. ST JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

3e Zondag na Driekoningen,
22 Januari 1950. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Josephus 
Hendriks; 8 uur l.j. voor Maria Johan
nes v. Rooy; half 10 de Hoogmis tot 
welz. der par.; 3 uur Lof, daarna Jon
gens-C_ongregatie. Onder het Lof zal 
aan de leden van het St. Pe'.rus-Liefde
werk de zegen van de Paus gegeven 
worden, waaraan verbonden een volle 
aflaat onder de gewone voorwaarden. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Lauren
tius v. d. Velden; 8 uur l. j. voor Jo
hanna v. Gestel; 9 uur z. m. tot bijz. 
intentie. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
v. Kaathoven; half 8 z. j. voor Hendrica
Adriaan v. d. Langen berg; 8 uur 1. j. 
voor Petronella Mart. Quinten. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Jozep v. d. Laar; half 8 z. j. voor Joh. 
v. d. Laar en Maria de hsvr.; 8 uur 1. j.
voor Jan Quinten.
DONDERDAG: 7 uur z. m. voor Mari
nus v. d. Wiel als overl. lid H. Theresia; 
half 8 z. j. voor Theod. v. d. Laar; 8 uur 
1. j. voor Arnolda Theod. v. Berkel.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Christ. v. 
Dijk; half 8 z.i. voor Adriana v. d. Laar; 
8 uur 1. j. voor Maria Jan v. d. Berk. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Wilhel
mina Christ. v. Dijk; half 8 z. j. voor 
Corn. v. d. Laar; 8 uur 1. j. voor Jan v. 
d. Wiel.
ZONDAG: half 7 l. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Johanna Jan 
v. d. Wiel; 10 uur z. m. voor Marinus
v. d. Wiel als overleden korist.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur 1. m. voor Com. v. Hee
rebeek. Dinsdag en Woensdag om 7 uur 
1. m. voor Antoon v. d. Velden. Donder
dag 7 uur 1. m. voor de leden van de
Bijenbond. Vrijdag 7, uur l. m. voor Jos.
Schellekens vanwege de Kinderen. Za
terdag 7 uur I.m. voor Jos. Schellekens
vanwege de kleinkinderen. Zondag 7 uur
1. m. voor Engelina H. v. Overbeek als
over!. lid H. Bloed.
Namens het algemeen Bestuur van de 
Derde Orde van de H. Franciscus in ons 
land, worden de leden, die hun lidmaat
schap wensen te blijven beleven, ver
zocht, zich vandaag bij ons aan te mel
den. Zij zullen dan van genoemd bestuur 
nadere mededelingen ontvangen. 
Gedoopt: Maria Gerdina Cornelia Fran
cisca dochter van Johan v. d. Boer- v. d. 
Ven. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
3de Zondag na Driekoningen 
22 Januari 1950. 

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 H.H. Missen. Pauselijke. 
zegen voor de leden van het St. Petrus' • 
Liefdewerk. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2de 
leerjaar komen biechten. Woensdag die 
van het 3de en 4de leerjaar. Donderdag 
onder de H. Mis van half 8 zullen ze ge
zamenlijk communiceren. Deze week tot 
en met Woensdag om half 7 Lof van
wege de Internationale Bidweek. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis; half 9 H. 
Mis voor de afgestorven familie Rovers
v. d. Meerendonk; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis. voor bijz. 
intentie (S). 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Petrus 
Latijnhouwers te Oirschot over!. 
WOENSDAG: half 8 jrg� voor Maria 
Brox. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Adrianus van Beers vanwege Br. H. Cor
nelis, Bokhoven. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor A<lriaqus 
van Beers. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Anna 
Schoones-v. Beljouw. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. H.
Mis w. d. voor Catharina van de Sande-
Schoenmakers. 

• • 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 22 Januari. Derde Zondag na 
Driekoningen. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Pas
toor Otterbeek; om 10 uur maandstond 
voor Piet van Liempd. 
MAANDAG: 7 uur jaargetijde voor 
Cornelia de Bie; half 8 voor een over-
ledene. 
DINSDAG: 7 uur voor Tonny Schaffer; 
half 8 voor Caspar van de Aker. 
WOENSDAG: 7 uur maandstond voor 
Martina Boers-v. d. Biggelaar; half 8 
voor Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur maandstond; voor 
Tonny Schaffer. 
VRIJDAG: half 8 voor mevrouw Hen
ket-Windstosser. 

Katholiek BOXTEL 

Reserveert tijdig 

Zondag 4 Juni 

* voor de Jaarll)kso 

IL Bloedproc�ssie 
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TUSSEN TWEE VUREN 
De hoop van de gemiddelde Neder
landse werknemer, dat de • vijf procent 
loonsverhoging, die ingevolge het rege
ringsadvies vrijwel overal is toegekend, 
de ernstigs'.e tekorten in het gezinsbud
get wel zou opvangen, is ongegrond ge
bleken reeds voordat de honderdduizen
den, die maandelijks hun salaris zien 
uitgekeerd, het verhoogde bedrag in 
ontvangst hebben genomen. Het prijzen
niveau stijgt met de dag. De gevolgen. 
van de devaluatie en de doorbereke
ning van vele ges'.egen onkosten veroor
zaakten in weinige weken tijds prijsstij
gingen en verhoogde tarieven. 
Dat zijn de harde feiten, waarmee ·ieder 
dagelijks wordt geconfronteerd. 
En al rekent een centraal bureau van 
de statistiek ons op de· cént af voor 
hoe het inkomen kan worden besteed, 
in vrijwel elk gezin liggen de bijzondere 
kosten hoger, dan van die zijde wordt 
voorgesteld. 
De economische weerstand van hen,, die 
in de lagere inkomenklassen vallen, 
wordt gaandeweg dieper uitgehold. Men 
vervalt in een toestand van apathie. 
Men kan er niet meer tegenop. Al zo
lang heeft men getracht de touwtjes aan 
elkaar te knopen. Op een zeker ogenblik 
gaat het niet langer. Dan worden dikwijls 
de remmen losgegooid. De ambi'.ie voor 
het werk gaat verloren. Alleen de vrees 
voor werkloosheid en algeheel inkomens
verlies drijft de werknemer 's ochtends 
nog naar zijn baas en vele zelfstandigen 
hun werkplaats of winkel in. 
Onder de werknemers groeit langzaam 
maar zeker begrip voor de situatie van 
de werkgever, die ook maar niet in het 
oneindige in zijn zak kan blijven tas'.en. 
Hoger lonen zijn slechts mogelijk bij 
betere bedrijfsresultaten. En in vele ge
vallen gaan deze juist in dalende lijn, 
omdat de kopers schaarser worden. 
Juist in deze penibele situatie wordt een 
wet ingediend op de verhoging van huis
huren. Een wet, die in alle opzichten 
rechtvaardig is te noemen, want de hu
ren zijn in verhouding tot bouwkosten 
en onderhoud veel te laag, 
Maar die huren 'moeten ook betaald 
worden. En daarvoor mist de Nederlan
der straks de· middelen. Meer dan ooit 
komen wij tussen twee vuren te zitten. 

-o-

Wij vrezen, dat de situatie, zoals zij 
zich thans ontwikkelt, in snel tempo de 
arbeidsvrede en arbeidslust in ons volk 
ondermijnt. Een dalende lijn in de ar
beidsproductiviteit per man zou .be'.eke
nen, dat de verhouding tussen lonen en 

Een Zilvefen Koster 

Als het haantje van de St. Petrustoren 
kraaien kon, zou het zeker in de vroege 
ochtend van 1 Februari aan de eerste 
kerkgangers, met de trots aan hanen 
eigen, dit jubilé bekend maken. En vast 
en zeker zou St. Petrus, die al. eeuwen 
zetelt op de stoel van Antiochië boven 
het voorportaal der kerk, naar beneden 
zijn gekomen, om de jubilerende koster 
te feliciteren, als dit mogelijk was. Maar 
va� pure balsturigheid, omdat het niet 
kraaien kan, draait het haantje zijne kop 
recht tegen de wind in en St. Petrus 
drukt zich nog vaster in de stoel, waar
in een bekwame kunstenaarshand hem, 
eeuwen geleden heeft neergezet. 
Maar ondanks dat jubileert de koster 
en zowel de haan als St. Petrus, die 
elkaar nog kennen uit de Bijbelse ge
sc�iedenis, zijn er maar wat trots op, 
zo n vrome en devote koster in de tem
pel te bezitten, want ze weten, hoe de 
historie en de traditie van de oude kerk 
met de feestvierende koster in die vijf 
en twintig jaren zijn vergroeid. En ook 
de parochianen van St. Petrus, die ooit 
met de koster hebben te maken gehad, 
zullen steeds gesticht zijn door zijn 
rustige en devote manieren, die geheél 
overeenkomen met de rust en de waar-

prijzen nog ongunstiger zou worden. 
Dit schrikbeeld behoeft echter niet op 
te rijzen, want er ligt nog een belang
rijke marge tussen inkomsten en con
sumptie en dat zijn de ·bedragen, welke 
de minister van Financiën noodzakelijk 
acht te moeten vergaren voor instand
houding van het s·aatsapparaat. Dit dus 
ten behoeve van het algemeen welzijn. 
De wereld staat echter op zijn kop, wan
neer dit algemeen welzijn in feite te 
gronde dreigt te gaan aan het edele 
streven van de staat. Want het naakte 
bestaan is primair aan alles, wat de staat 
voor ons doet. Klaarblijkelijk is inder
daad alles noodzakelijk, waar'.oe de over
heid besluit. Er word, goeddeels - een 
nuttig gebruik gemaakt van de belas
tinggelden, doch zij vinden een slechte 
bestemming, wanneer de volkskracht en 
de maatschappelijke weerstand van het 
individu er door worden aangetast en 
ondermijnd. 
Minister Lieftinck heeft bijna een jaar 
ge]�den reeds verlaging van de inkom
stenbelasting toegezegd, De jongste 
troonrede van Sep'.ember l.i. sprak er 
eveneens over. Het wordt de hoogste 
tijd, dat deze belofte worden ingelost. 
En in ruimere mate, dan aanvankelijk 
in de bedoeling lag, want zo er een 
jaar geleden nog sprake was van "even
�icht" tussen lonen en prijzen, thans 
ltgt de schaal met prijzen definitief aan 
de grond. 
Het is uitermate prettig voor een minis
ter van Financiën om een sluitende be
groting te maken, doch de calculatie van 
's lands inkomsten moet in overeenstem
ming zijn met de financiële . draagkracht 
van ons volk. Thans is dat zeker niet 
het geval. 
De minister ·doet er beter aan de toch 
al enorme s'.aatsschtild nog met een re
delijk bedrag op te voeren, dan door de 
huidige citroenpers-politiek een alge
mene toestand van apathie te verwekken. 
Een onnoemelijk kapitaal zou nodig zijn 
om ons daar weer bovenop te helpen. 
De vraag is overigens of 's lands inkom
sten zouden verminderen bij een dras
tische belastingverlaging. Velen, die 
thans iedere stimulans voor meer arbeid 
missen, . zullen wellicht aangespoord 
worden tot gr?tere krachtsinspanning, 
tot een hoger mkomensniveau geraken 
en daardoor onder een even hoog be
lastingtarief vallen als voorheen. 
De regering zal nu eens iets anders 
moeten doen dan een advies 
werkgevers of werknemers. 
zelf daden stellen! 

geven aan 
Zij moet 

A.B. H. 

digheid van dit oude en historierijke 
gebouw. 
Veel heeft zich in die vijf en twintig 
jaren afgespeeld in en rond de sacristie 
en de bengels die onder Brord hun mis
dienaarstijd gekend hebben, denken 
steeds met plezier terug aan de vader-

• lijke goedheid en de sprankelende hu
mor, waarmee hij de soms hooglopende 
ruzies tot. de sacristie wist te beperken. 
Hij kent ze dan ook nog allemaal -
ook al hadden zij hun namen niet op 
mooie en minder mooie manier in het 
houtwerk van de misdienaarssacristie ge
krast - met naam en toenaam en ook 
na deze vijf en twintig jaar v'oelt hij zich 
nog steeds jong met .de jeugd op het 
jaarlijkse uitstapje van het misdienaars
college. 
Veel is er ook veranderd in deze perio
de. En door de vooruitgang van de tech
niek is er tegelijk met het ongemak ook 
veel van de romantiek van het kosters
leven verloren gegaan. En als hij van" 
daag aan het feesten is zal automatisch 
het Angelusklokje kleppen en tussen de 
bedrijven door een enkele keer worden 
gepord aan de verwarmingsketel en het 
zal er lekker warm blijven. 
En daarom geloven we zeker en 
dat h?pen we ook - dat dank zij de 
voormtgang op dit gebied de krach
ten van de koster nog lang gespaard zul
len blijven voor zijn prachtige dienst
werk en dat de parochianen van St. Pe
trus nog vele jaren zullen mogen getui
gen van de kalme, rustige en devote 
manieren van de zilveren koster van 
deze dag. En als ge wilt gaan feliciteren ... 
Als ik goed ben ingelicht, komt ge het 
best gelegen van twaalf tot twee uur. 
Kos'.er, nog vele gelukkige jaren ook 
voor uw gezin, dat deelt in dit jubilé, 
daar ze ook allen delen in uw werk!!!!! 

D. 

Plaatselijk Nieuws 
TERUG UIT INDONESië. 
Met het troepentransportschip "Came
ronia" repatrieerde 26 Januari de ser
geant van· het Koninklijk Nederlands In
disch Leger F. B. J. Verheijden met zijn 
gezin, bestaande uit vrouw en vijf kin
deren. Dat hij na zijn 11-jarig verblijf 
in de Oost weer welkom was op Station
straat 15, valt te begrijpen. 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 

Hedenavond, Vrijdag 27 Januari, zal de 
Raad der gemeente Boxtel in openbare 
vergadering bijeenkomen, aanvang 7 uur. 
De agenda vermeldt o.a.: Enkele grond
transacties, waarvan een ter verbreding 
van he Oostelijk gedeelte van de Vic. 
van Alphenlaan en een tweetal ter ver
breding van de weg Tongeren - richting 
Kalksheuvel. Een voorstel tot het verle
nen van medewerking aan het verzoek 
van de St. Angelaschool om beschik
baarstelling van gelden voor uitbreiding 
van he'. schoolgebouw. Een voorstel, be
treffende wijziging van de tarieven voor 
de hondenbelasting. Een voorstel tot wij
ziging van de gemeentebegroting 1950, 
betr. aanschaffing van een schrijfma
chine; het verlenen van een bijdrage in 
de kosten van de bouw van het Sana'.o
rium Dé Klokken berg; verbreding van 
de klinkerweg St. Charles-Esch; kosten 
aanleg en riolering der diverse wegen; 
rioleringsplan 1950; verharding rijwiel
paden; buitenverfwerk gemeentehuis; 
kosten inrichting gemeentehuis; kosten 
brug over Smalwater in de Van Salm
straat en bouw van overdekte tribune 
op het ODC-terrein. 

EERVOLLE BENOEMING. 
Onze plaatsgenoot, de heer Pietermans, 
is met ingang van 1 Februari benoemd 
tot stationchef der N.S. te Echt (L.) 
Velen, niet in het minst de leden van 
de bond voor spoor- en tramwegperso
neer "St. Raphaël" en het Boxtelse ge
meen·ebestuur, zullen het vertrek van de 
heer Pietermans naar zijn geboortestreek 
ten zeerste betreuren, waar men aan 
hem een vurig behartiger verliest van de 
belangen van zijn collega's en van de 
Boxtelse gemeenschap, 
De dank voor zijn verdienstelijk werk 
moge besloten liggen in de wens, dat het 
de heer Pietermans met zijn gezin in de 
nieuwe werkkring wel zal gaan. 

VACATURE GEMEENTERAAD. 
De vacature, die door het vertrek van 
het raadslid Pietermans in de gemeen
teraad ontstaat, zal vermoedelijk aange
vuld worden door de heer A. van Nis- -
telrooy, 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Op Vrijdag 3 Februari a.s. des avonds 
om 8 uur zal in de Ark een vergadering 
worden gehouden van de Heemkundige 
Studiekring. 
In deze vergadering zal de heer W. van 
den Broek een lezing houden over de 
oudste geschiedenis van Boxtel en de 
Heren van Boxtel. 

BOXTELS HARMONIE. 
Zeer bijzonder concert. 
Zo mogen wij het concert, dat Boxtels 
Harmonie op Donderdag 2 Februari zal 
geven, wel noemen. 
Wanneer men allerwegen hoort spreken 
over cultuurverheffing, dan menen wij 
dat Boxtels Harmonie op dit gebied wel 
haar beste beentje voorzet door het vol
gende programma uit te voeren. 
Marsch Militaire • van F. Schubert, 
Eine Kleine Nacht Musik (Arr. Alb. 
Meijn) Allegro, •Romance, Menuetto, 
Rondo van W. A. Mozart, 
La Jocondo (Ballet des Heures) (Arr. 
L. Chomel) van A. PonchieHe, 
Serenade van Gabriel Parés, 
Onvoltooide Symphonie (Arr. H. Fer
nand) Allegro, Moderato, Andante con 
mo'.o van F. Schubert. 
Deze symphonie is de achtste door 
Schubert gecomponeerd. Over de titel 
,,onvoltooide" bestaan verschillende le
genden waarvan er mogelijk een de 
waarheid raakt. We zullen er ons niet in 
verdiepen. 
Ze begint met Allegro Moderato, rustig 
kalm en mysterieus, hier en daar tot 
lichte .climaxen komend, waartoe vooral 
het koper medewerkt. 
Fijne versierselen worden door de clari
netten uitgebeeld, doch koperwerk en 
saxophones beheersen de melodie, die 
steeds weer terugkeert. Prachtig is de 
rol, die de bassen hier vervullen. 
In het tweede deel "Andante con moto" 
zijn het de hoorns, die met de groepen 
van gelijk timbre een orgelklank ontwik
kelen. Vooral dit gedeelte getuigt van de 
stemming waarin Schubert moet hebben 
verkeerd toen hij dit werk schreef. Het 
drukt de smart uit, die hem beheers'.e, en 
alleen een groot kunstenaar was in staat 
dit zo prachtig weer te geven. Geen 
effectbejag, doch ernst en eenvoud. Cla
rinet en fluit hebben een dankbaar maar 
delicate taak te vervullen; feitelijk 
treedt geen enkel instrument op de 
voorgrond. 
Dit concert wordt gegeven in De Ark en 
wij verwachten, dat het muziekminnende 
Boxtel deze pracht<1vond, welke door dit 
dilettantencorps overigens pre·entieloos 
wordt aangeboden, niet zal willen mis
sen. Donateurs, leden en huisgenoten 
hebbe� vrije toegang. 

ZIL v;EREKAMBTSJUBILEUM. 

Onze plaa'.sgenoot, de heer Cl. Snijders 
is Woensdag 1 Februari 25 jaar in dienst 
van de fiscus als Assistent der Directe 
Belastingen enz. Aan belangstelling zal 
het de jubilaris dan zeker niet ontbreken. 

,,Boxtels K wartierke" 
Het gaat dus over de Jubilé-Aflaat. 
Moet ik naar Rome, of kan ik de Jubilé
Aflaat hier verdienen? Daar gaat het 
over. 
In de kerk is er· het één en ander over 
voorgelezen. En het resultaat ...... ? 
De één heeft er geen bal van begrepen, 
en de ander is ten hoogste verontwaar
digd, dat hij niet valt onder de catego
rie van bevoorrechten. 
Voor alle duidelijkheid geef ik eerst even 
de lijst van degenen die de Jubilé-af
laat hier kunnen verdienen. Ten over
vloede zij er echter op gewezen, dat 
"Boxtels K wartierke" alleen maar schrijft 
voor leken. Derhalve wordt er in deze 
lijst niet gesproken over kloosterzusters. 
Kunnen de Jubilé-aflaat hier verdienen: 
1. Vrouwen en meisjes die verblijven

in gemeenschappelijke woningen of 
ges'.ichten. 

2. Meisjes, die als interne-leerlingen ver
blijven op een Zusters-pensionaat.

3. Al degenen, die bij Zusters inwonen.
4. Zij, die wegens ziekte of zwakke ge

zondheid niet in staat zijn dit jaar
naar Rome te gaan. 

5. Zij die belast zijn met de ge.regelde
verzorging van zieken in een zieken
huis.

6. Zij, die belast zijn met de vérbetering
of heropvoeding van anderen.

7. Zij, die gevangen zitten, of -in een 
strafkolonie, verbeterings-gesticht of 
heropvoedings-gesticht zijn onderge
bracht.

8. Arbeiders die door hu11 dagelijks werk
de kost moeten verdienen en zich
daarom niet zolang vrij kunnen 
maken. 

9. Ouden van dagen die hun 70e ver-
jaardag hebben bereikt.

Ziezo, dat is de lijst. 
Wat moet 

J
. e nu doen, wanneer je be

hoort tot egenen, die hier de Juhilé
aflaat kunnen verdienen? 
Dan hebt u de keuze. Ofwel gedurende 
twee dagen op retraite gaan in een re
traitenhuis. Ofwel op zeven achtereen• 
volgende dagen een kerk bezoeken. 
Zij, die op retraite gaan en gedurende 
die dagen de Jubilé-aflaat willen ver
dienen, moeten: 

1. Hun geweten in een rouwmoedige
stemming onderzoeken, hun zonden 
oprecht biechten en het vaste voor
nemen maken met grotere ijver te 
streven naar een volmaakter leven. 

2. Godsvruchtig de H. Communie ont
vangen.

3. Elke dag van de retraite bidden vijf
maal het Onze Vader, vijfmaal het 
Weesgegroet en vijfmaal Ere aan de 
Vader tot intentie van Z. H. de Paus.
D.w.z. voor de opbloei van de Ka
tholieke Kerk, voor de uitroeiing der
dwalingen, voor eendracht onder de 
regeringen en voor de vrede en rust 
in heel de menselijke samenleving. 

Zij die bezwaarlijk op retraite kunnen 
gaan, kunnen de Jubilé-aflaat verdienen 
door op zeven achtereenvolgende dagen
een kerk of kapel te bezoeken waar het 
Allerheiligs'.e wordt bewaard. Bij elk 
kerkbezoek moeten zij bidden vijfmaal 
het Onze Vader, vijfmaal het Weesge
groet en vijfmaal Ere aan de Vader tot 
intentie van Z. H. de Paus. Bovendien 
moeten zij biechten en te Communie 
gaan. 
Iedereen kan meerdere malen de Jubilé
aflaat 'verdienen. En wel net zo vaak 
hij de retraite maakt, of net zo dikwijls 
hij op zeven achtereenvolgende dagen 
een kerk bezoekt. 
Zieken of gebrekkigen die de voorge
schreven kerkbezoeken niet kunnen vol
brengen, of die zelfs niet in staat zijn 
de voorgeschreven gebeden te verrich
ten, kunnen aan hun biechtvader ver
mindering of verandering vragen. 

Veronderstel nou, dat u in de onmoge
lijkheid verkeert om dit jaar naar Rome 
te gaan, maar dat u toch niet uzelf kunt 
rangschikken onder één van bovenstaan
de categorieën. Wat dan? 
Dan kunt u inderdaad de Jubilé-aflaat 
niet verdienen. Dit is echter geen .-eden 
om je eigen verongelijkt te voelen of 
om jaloers te zijn op anderen. 

' 

Doet u dat wèl, dan hebt u tot mijn 
spijt van heel de diepere bedoeling van 
het Heilig Jaar nog niet bijster veel 
begrepen. 
Natuurlijk, de Jubilé-aflaat is het kern-

OMGEVING 

VOCAAL CONCERT. 
Onder auspiciën der R.K. Volksmuziek
school te Boxtel zal op Woensdag 1 
Februari a.s. een belangrijk vocaal con
cert plaats hebben. 
Alsdan komen de zangers en zangeres
sen van het bekende Breda's Katholiek 
Gemengd Koor in de Ark concerteren, 
onder leiding van Louis Toebosch. 
Louis Toebosch is voo� Boxtel geen on
bekende. Enige jaren geleden dirigeerde 
hij enige concerten van het Tilburgs Ste
delijk Orkest, die in de Ark werden ge
geven, terwijl men ook, ter gelegenheid 
van de Brabantse Landdag in 1947, het 
onder zijn leiding s'.aande Sacraments
koor uit Breda in de Boxtelse St Petrus
kerk heeft kunnen beluisteren 
Het programma bevat naast �erken van
Dirck Sweelinck, Dietrich Buxtehude, 
Wolfgang Amadeus Mozart verschillen
de composi'.ies van Anton Bruckner, die 
door Breda's Katholiek qemengd Koor 
werden ingestudeerd ter gelegenheid van 
de viering van de 125e geboortedag van 
deze grote toondichter. Van Bruckner 
worden nl. uitgevoerd: Afferentur 
(4-stemmig), Locus iste, Ave Maria 
(4-7 s'.emmig), Os justi, Christus factus 
est, Vexillia regis en Virgo Jesse. 
Voorts vermeldt het programma een im
provisatie (pianosolo) en een werk dat
Louis Toebosch componeerde: Diogenes. 
Voor de zakelijke gegevens, o.a. de aan 
de koren, muziekgezelschappen en an
dere verenigingen te verleden reductie 
op de toegangsprijs, moge worden ver
wezen naar de in dit blad opgenomen 
advertentie. 

HERLEVEND BOXTEL. 
De aandacht der leden van "Herlevend 
Boxtel" wordt er op gevestigd, dat op 
Woensdag 1 Februari a.s., des avonds 
om 8 uur in de Ark een belangrijk vocaal 
concert plaats heeft, dat wordt gegeven 
door Breda's Katholiek Gemengd Koor, 
onder leiding van Louis Toebosch. 
De leden genieten voor dit concert een
belangrijke reductie, op vertoon der lid
.maatschapskaart. 
Men zie de in dit blad voorkomende 
advertentie. 

ALG. LEDENVERGADERING K.A.J. 
Donderdag 2 Februari zal er in De 
Kajuit een algemene ledenvergadering 
worden gehouden, aanvang 8 uur. 
De agenda vermeldt o.m. de bespreking 
van de Oudersavond, die de Kajot'.ers, 
in samenwerking met de parochiële ka
jotstersgroepen, na Pasen zullen geven. 
Om met de voorbereidingen hiervan 
tijdig aan te kunnen vangen, is het van 
belang dat Donderdagavond iedereen 
present is. 

punt van het Heilig Jaar. Maar er is 
nog veel meer! 
Dit Jubeljaar moet voor heel de katho
lieke wereld een jaar worden van ver
zoening, van ommekeer en van heiliging. 
In dit jaar moet er een grote, algehele 
vernieuwing komen van de mensen van
heel de menselijke samenleving. 
En wij, die niet naar Rome kunnen gaan, 
wij moeten ons vereniggen met de pel
grims. Verenigen in gebed en boete! 
Breken me: het onverschillige en lauwe 
in het godsdienstige. 
Ons allemaal heenkeren-naar-God ! 
Iedereen moet zijn leven vernieuwen en
verdiepen! 
Iedereen moet bidden en boeten! 
Dan wordt het voor ons allemaal een 
jaar van Levensvernieuwing-in-God! 
En daar gaat het om!! 

En nou gaat "Boxtels Kwartierke" een 
dikke punt zetten. 
Ja, hij gaat onderduiken. Voorlopig 
komt-ie niet meer terug. 
Ach, ja, altijd het zelfde geluid is ook 
niet goed. Er moet afwisseling zijn. 
Wie neemt nu eens de pen ter hand? 
Niet dringen, jongens! Jullie krijgen alle
maal een beurt! 
Ja, dit moet me nog even van het hart: 
Mensen, houdt vast aan Boxtels Krantje 1
'k Weet wel, er is veel op aan te mer
ken. 't Is nog lang niet volmaakt. 
Maar ook weet ik: Als het ooit zover 
komt, dat Boxtels Krantje moet zwijgen, 
dan horen we binnen de kortste keren 
hier in Boxtel een "nieuw" geluid. En 
het zou wel eens kunnen wezen, dat 
dat "nieuwe geluid" minder rooms 
klinkt ...... 
Een woord van dank aan de trouwe 
lezers van "Boxtels Kwartierke". Niet 
om het lezen, maar om de moed die' zij 
hebben opgebracht om te leven volgens 
de eenvoudîge princiepen van "Boxtels 
Kwartierke". 
En de kwaaien ...... ? Zij die nu in de 
handen klappen, omdat "dat geleuter" 
nu eindelijk is afgelopen ...... ? 
Dat zij niet te vroeg juichen. Best mo
gelijk, dat op een goede dag "Boxtels 
�wartierke" weer bij hun in de gang 
ligt ...... 

P. Venantius Verweerde A.A.

Missiehuis H. Theresia.



1.-edoops .... 
* Met de prikkelende vrieslucht nog in 
de longen, beginnen we deze week de 
actuele terloopse dingen tussen de zwar
te s'.erren te schrijven: )t- Winter! Het 
voorbije week-end was teleurstellend 
voor de schaatsliefhebbers. Zij moesten 
het stellen me� een half dichtgevroren 
boerensloot, waarop weinig sierlijke 
krullen in het grauwe ijs gegrift kon
den worden. Maar in het begin van deze 
"zesdaagse" kwamen zij beter aan hun 
trek, want het Baarsven en andere ijs
spiegels konden toen de jaarlijkse last 
,,wintervreugde" al wel dragen. * 0 ja, 
er wordt erg geklaagd· over de Boxtelse 
weekmark'.. Ten eerste omdat er zo weic 
nig belangstelling voor is. Ten tweede 
omdat vele "mèriers" nog , hardnekkig 
tegen het verbod in met de fiets aan de 
hand tussen de kraampjes door blijven 
zeulen. Oplossing: Vrijdags naar de 
Markt en fie'.sen toevertrouwd aan de 
bewaker, die er voor niemendal het oog 
op houdt. * Wilt U er vervolgens ook 
even aa·n denken, dat men nog tot vol
gende. week Donderdag (Maria Licht
mis) gelegenheid ·heeft het Engel'.je�knik 
van de kerststallen in de kerk te verras
sen met een kleine of . grote gift? Dus 
kindertjes ...... * Ja zeker, het gaa'. snel 
met de repatriëring van onze jongens in 
Indonesië. Maar nog niet zó snel, dat 
het werk van Katholiek Thuisfront ge
heel en al overbodig wordt. De kas blijft 
dan ook nog open voor alle mogelijke 

R.K. SCHILDERSSCHOOL 
.,ST. LUCAS". ' 
Propaganda vqor het ambacht. 
Voor het ambacht kan niet genoeg be
langstelling worden gewekt. Liefde moet 
ervoor· worden gekweekt, de grote maat
schappelijke waarde ervan aangetoond 
en bewezen. 
Het leven toch draait om de n1ogelijk
heden van bestaan voor ieder mens af
zonderlijk in de volksmassa, en waar 
geen mens ontkomt aan de dienend·e 
functie in het leven is het van groot be
lang aan te tonen op welke meest effec
tieve wijze hij zich voor leven en samen
leving kan bekwamen. 
Deze gedachte hield onze gees't bezig 
toen wij Vrijdagmiddag te midden van 
ambach·smensen toefden in de sfeer van 
het opleidingsinstituut dat onder de 
schone titel "Schildersschool St. Lucas" 
'n interessante werkelijkheid is geworden. 
Dat de leiding van deze school ieder 
middel aangrijpt om het doel der school 
t'e propageren onder de leden van het 
"St. Lucasgilde", in casu de schilders, is 
te begrijpen. De beoefening van het 
ambach'. gaat van vader op zoon - be
houdens de rationele betrekkelijkheid. 
En zo troffen wij op de door directeur 
Notenboom gearrangeerde tentoonstel
ling van reclameaffiches van de com
missie voor werkverdeling in het schil
dersbedrijf en bij de vertoning van de 
film omtrent synthetische verf van de 
firma Vettewinkel, vele schilderspatroons 
uit de omtrek, die tevens nader kwamen 
kennis maken met de schildersschool "St. 
Lucas" 
Kort geleden is het tweede cursusjaar 
begonnen en daarom was het voor de 
schilderspatroons van belang =ich eens 
op de hoogte te komen stelfen van het
geen de jongelui wordt geleerd, wit zij 
onder leiding van de directeur en lera
ren pre_steren en welke mogelijkheden er 
open. liggen voor goedwillenden en extra-
be<!aafden. 
Wij vermelden geen bijzonded1eclen om
trent h_e'. wezen van het onderwijs, doch 

• willen als onze indruk wc.en!('\'Ctl dat
het er op gericht is het vak • fund;men
teel te leren, capaciteiten te ontwikke
len en nog ongekende begaafdheden te 
ontbolsteren. 
De practische bekwaamheid Yan direc
teur Notenboom, diens kara,:tereigen
schappen en aangeboren vakliefde, be
heersen hierbij het schoolmilit!u. En on
willekeurig komt men er ond::r de be
koring van de gezellige werkplaats met 
,,,,de goeie baas", als ...... men flink wil 
aanpakken. 
Het is geen school voor kunst, doch de
kuns· werk te maken dat mooi is, wordt 
er aangeleerd en toegepast op iedere 
denkbeeldige opdracht. 
Wat dit zeP<!en wil weet iedere vakman 
Daarom is het ook begrijpelijk, dat d� 
vakmensen de school zullen weten hoog 
te houden, door de jongelui er aan toe 
te ver'.rouwen om ze te doen opleiden. 
En de. overtuiging, dat daarbij talenten 
ontdekt worden van hogere orde, zal on
getwijfeld de naam van de Schilders
school "St. Lucas" verbreiden, zoda'. de 
hartewens van Directeur Notenboom 
binnenkort verwezenlijkt kan worden en 
de hoognodige uitbreiding tot stand ge
bracht. 
Naast onze nieuwe ambachtsschool zal 
de Schildersschool "St Lucas" dan de 
mogelijkheden kunnen· bieden om een 

� groter aan'.al jongelui aan te trekkèn 
die zich door aesthetische studie wille� 
bekwamen voor een levenstaak die hen 
tot gelukkige en tevreden mens�n maakt. 
Moge bij steeds meer ouders het inzicht 
rijpen, dat zij aan hun kinderen middels 
het ambacht de veiligste weg door het 
leven kunnen openleggen. 
De gelegenheid daarvoor bieden d.e 
scholen, daar kweekt men de liefde voor 
h'et vak en de maatschappelijke waarde 
ervan wordt bewezen door de ervaring 
in het leven. 

LEERRIJKE 
K.A.B.-ONTWIKKELINGSAVOND. 
Maandag 23 Januari gaf de K.A.B., afd. 
Boxtel in De Ark voor haar leden de 
derde ·ontwikkelingsavond in het winter
programma '49-'50. Het was verheu
gend voor het bestuur, dat het ongewoon 
grote aantal aanwezigen moest verhuizen 
van de foyer naar de zaal, waar de Zeer 
Eerw: Pater Capucijn Dr. Zacharias 
(Professor aan de R.K. Universiteit van 
Nijmegen) een voordracht hield over 
Rusland. 
Voorzitter Valks, die de causeur inleid-

giften! -i( Bent U het vorig jaar ook zo 
gelukkig geweest met die centrale· var
kensslachterij. Als U voor het kelen van 
Uw varken'.je de volle subsidiebuit hebt 
opgestreken, bent U in het bezit van een 
handjevol uit de Haagse financiële ader0 

lating van f 12.260.000,-. Asjeblief! 
* Al wie het verlangen in zich hebben 
voelen opkomen om dit jaar een (voet)
reis naar Rome te maken, maar om aller
lei redenen toch maar besloten hebben 
thuis te blijven, verwijzen we naar 
"Boxtel's Kwartierke" van deze week 
(voorpagina rechts onderaan, indien U 
het nog niet wist). * Ondertussen wrijft 
St. Antonisus zich de handen van plezier. 
Is te begrijpen, want de uitbreiding van 
zijn kindertehuis op de Bosscheweg is 
gereed gekomen: kamertjes voor het 
personeel en speelhallen voor de kinde
ren. Nu dus maar full-speed met die ge
zondheidskuren. * Dat gevalletje is -
om het nu eens vreemd te zeggen -
nog juist voor de poort van de hel weg
gesleurd, want op het ogenblik zi:ten 
alle bouwvakarbeiders braaf met de 
armen over elkaar ...... het weer te voor
spellen. Vorst ...... alsmaar vorst! Waar
om? ,,Bouwvakpolitiek", fluisteren ze. 
* En als U nu werkelijk meende in bo
venstaande regelen hèt nieuws te heb
ben opgevangen, slaat U de plank min
stens meters mis. Want het nieuws dat 
werkelijk nieuws genoemd mag wo;den, 
kan men alleen op het gemeentehuis 
horen, als daar 's morgens "overbrugd" 
wordt. * Verzuch:ing van de week: 
"Nu weer die huishuur! Wat volgende 
week?" 

d�, maakte van de gelegenheid gebruik 
om de leden en hun gezinnen alsnog een 
zegenrijk 1950 toe te wensen. Hij sprak 
daarbij tevens de hoop uit, dat het nieu
we jaar voor de KA.B. een vruchtbare 
organisatîeperiode zou worden. 
Hierna hield Pater Zacharias, aan de 
hand van vele in'.eressante lichtbeelden, 
een belangrijke voordracht over Rusland. 
Spreker, die zelf van 1935 tot 1940 in 
Estland gevestigd was geweest, gaf de . 
aanwezigen voor de pauze een uitste
kende indruk van het reusachtige land 
Rusland (1/6 deel van de gehele aard
oppervlakte) met zijn na'.uurschoon, cul
tuurwerken, steden, klimaat en andere 
uiterlijke bijzonderheden. Na de pauze 
behandelde hij de merkwaardigheden 
van de bevolking, die momenteel naar 
verantwoorde schatting 180 millioen 
mensen groot is, waarvan er. nu nog 5

millioen . in concentra'.iekampen ver
toeven 

• Boeiend wist Pater Zacharias te vertel
len over de godsdiensten en de tradities 
van de verschillende volkeren en stam
men van het Russische volk, dat in de 
ui'.oefening daarvan echter gebukt gaat 
onder de tyrannieke overheersing der 
bolsjewisten. 
Bij de behandeÎing van de middelen van 
bestaan kwam hij natuurlijk te spreken 
over het collectivisme, dat er algemeen 

. wordt toegepast. Alles wordt daarmee 
aan de s·.aat getrokken, die de mensen 
aanzet tot topprestaties, die telkens 
weer opnieuw gebroken mo�ten worden. 
Communistische "stootarbeiders" zwer
men uit over de verschillende bedrijven 
en geven he'. ,,voorbeeld" - door alle 
records te' breken en de arbeiders- zo
doende te verplichten om te werken als 
galei-slaven, willen zij de dwangarbeid 
in Siberië ontlopen. Terwijl hun vrou
wen al in het arbeidsproces zijn inge
schakeld, werken de Russen soms acht 
uur in het ene en nog eens acht uur in 
het andere bedrijf om aan de gestelde 
eisen te voldoen en zich een bes:aans
mogelijkheid te verwerven. 
Het materiali'sme mag dan dooc de 
oude generatie nog grotendeels geweerd 
worden, de jongeren worden • er lang
zaam maar zeker allemaal voor gewon
nen, zodat de godsdienst ook steeds 
meer in een hoek wordt gedrongen met 
het gevaar eens geheel ui'.geroeid te 
worden. 
Pater Zacharias be.sloot zijn ademloos 
gevolgde voordracht dan ook met te 
zeggen, dat het vooral zijn bedoeling 
was geweest de alarmklok te luiden voor 
Rusland, en de aanwezigen te wijzen 
op hun verplichtingen ten opzichte van 
dit volk, dat in zijn weerstand geleide
lijk steeds meer verzwakt. Maar waar 
dit nog zo'n vurige verering voor Maria 
betoonde, riep hij de aanwezigen op 
vurig tot de H. Maaed te bidden, want: 
,,Een kind van Maria gaat nooit ver
loren". 

R.K.J.B.
Vrijdagavond 27 Januari repeti:ie voor
de spelers van de Bonte Avond in het 
eierlokaal. 
Achtereenvolgens worden verwacht om 7 
uur het dames zangkoortje, 7,30 uur 
dames toneelspeelsters. 8.30 uur heren 
toneelspelers en muziekclub. 
Allen gelieven present te zijn. 

BURGERLIJKE STAND
DER 'GEMEENTE BOXTEL
van 17 tot en met 23 Jan. 1950.
GEBOREN: Ernest J. M. zoon �an E.
Fr. M. Mutsaerts en M. Th. E. Jans
sens - Wilhelmus M. A. zoon van A. J. 
Teulings en A. M. Huijberts - Henrica 
d. v. J. Fr. van Kemenade en A. Schreij 
- Marinus H. M. zoon van W. Heeren 
en van M. M. van Hemmen - Johanna 
H. M. G. dochter van J. H. v. Woensel 
en L. P. v. d. Lee - Christiaan A. J. 
zoon van J. v. Leent en P. J. B!;'rgman 
- Willibrordus W. J. A. zoon van J. W.
Verbui-g en A. A. M. S:egerhoek 
Gijsbertus zoon van Fr. P. Stans en H. 
P. M. Hobbelen. 
ONDERTROUWD: Gerardus van Stip
hout en Wilhelmina C. van de Sande -
Marinus van den Besselaar en Maria A.
van Beurden. 
GEHUWD: Arnoldus Fr. de Leijer en 
Johanna D. M. Mertens. 
OVERLEDEN: Christina Voets, oud 82 
jaren, wed. van P. Kapteijns - Gemon
de: Anna Antonia van Overdijk, oud 87 
jaren, wed van P. Smetsers. 

WIE ZIJN DE WINNAARS? 
Twee prijzen van de door de Postdui-. 
ven Vereniging gehouden verlo'.ing zijn 
nog niet afgehaald. De houders van lot
nummers 255 en 957 kunnen zich ter be
koming van de· op die ,nummers gevallen 
prijzen vervoegen bij Chr. Rooyakkers, 
Molenstraat 13. 

LIEMPDE. 
IN HET GOUD. 
Het echtpaar v. d. Meerendonk-v. Oir
schot heeft zijn gouden huwelijksfeest 
luisterrijk gevierd. 
Maandag 23 Januari reed een file van 
26 auto's naar de kerk St. Jan's Ont
hoofding, waar de dag naar goede ge
woon'.e werd ingezet met een H. Mis 
van dankbaarheid. Bruidjes gaven de 
stoet een feestelijk accent, dat aan de 
woning nog verhoogd , werd door de 
mooie versiering, die de buurt had aan
gebracht. 
Over medeleven van de zijde der 
Liempdse bevolking heeft het gouden 
paar niet te klagen gehad, ge'.uige de 
bloemstukken die binnenkwamen en de 
vele dorpsgenoten, die ondanks de bij
tende koude van de Oostenwind een 
trip naar Kasteren maakten om de fees
telingen van harte geluk te wensen. 
's Avonds brachten fanfare "Concordia" 
en de Liempdse zangvereniging nog een 
serenade, waarbii de heer Van Schijndel 
in een korte toespraak het echtpaar 
toewenste, da: nog vele jaren deze gou
den reeks zouden volgen. Wat best mo
gelijk is, want de oudjes ziin nog 
zo vitaal, dat ze van hun kinderen op 
deze onvergetelijke dag ieder een nieu
we fiets kregen!!! 
,,Ad mul tos annos" is. hier dus een wens, 
die nog best te verwezenlijken is. 

GEMONDE. 
GESLAAGD. 

Ter verkrijging van een Ministeriële ver
klaring, slaagde op 25 Januari 1950 te 
Haarlem voor vakbekwaamheid "Krui
deniersvak" H. A. v. d. Velden. 

Algemeen Nieuws 
HEEMKUNDIGE STUDIEDAGEN. 
Uitgaande van de Stich'.ing "Brabants· 
Heem" zullen op de Zondagen 5 en 19 
Februari a.s. te Eindhoven in "Old 
Dutch", Markt, Heemkundige Studieda
gen worden georganiseerd. 
Het programma vermeldt spreekbeurten 
van: Dr. M. Mariën, archaeoloog te 
Brussel, over "De Kempen in de vóór� 
Romeinse Tijd"; Prof. Dr. S. J. de Laet 
van de rijksuniversiteit van Gent over 
,,De Kempen in de Romeinse en Vroeg
Merovingische tijd"; Dr. K. Peeters, 
docent aan de Universiteit van Leuven, 
over "De wegen in de Kempen" en van 
Dr. J. Helsen te Leuven, die het onder
werp behandelt: ,,van Nederzetting tot 

·Dorp"; 
De kos·en bedragen f 1,- voor de ge
hele reeks. 
De leden van Brabants Heem worden 
nog afzonderlijk verwittigd. In verband 
met de beperkte plaatsruimte kan men 
zich reeds thans voor deelname aanmel-

, den bij de heer G. Beex, secretaris van 
,,Brabants Heem" te Hoogeloon. 

Bloemenverzorging
DE AZALEA.

Azalea's zijn er gedurende de winter tot 
in het voorjaar, in alle mogelijke kleu
ren, te kust en te keur te verkrijgen. 
Het zijn ideale kamerplanten, ·waarvan 
men veel genot kan hebben. 
De behandeling tijdens de bloei levert
ook voor de liefhebber weinig moeilijk
heden op. Het is juist de behandeling 
na die tijd, waarbij vooral de hoofdzaak 
is hoe moet de plan'. worden overge- . 
houden zodat ze het volgende jaar weer 
bloeit. Nou, waarde lezers, ik zal U 
vooraf zeggen, dat dit niet zo eenvoudig 
is, maar toch moet ik er bijvoegen dat ik 
ook wel eens fraaie resultaten gezien 
heb, ook bij liefhebbers. Wanneer de 
Azalea is ui'.gebloeid. worden alle 
bloemenresten zorgvuldig weggeknipt. 
Daarna gaat de plant voorlopig naar een 
onverwarmde, maar vanzelfsprekend 
vorstvrije kamer. Plaats de plant in het 
volle licht. Regelmatig gieten en bemes
ten met Asef of Pokon is vereischt. Half 
Mei gaat de plant naar buiten. Sla ze 
uit de pot, en zoek voor haar een plaats
je in de tuin, waar ze zonnig, doch op 
het heetst van" de dag iets beschermd 
s'.aat. Maak een flink plantgat, dat 
wordt opgevuld met oude koemest en 
turfmolm en plaats de plant daar in. In 
de zomer behoeft men niets te doen 
dan regelmatig te gie-en, en veel over 
de plant heen te sproeien. Om de week 
geeft men haar wat Asef of Pokon Be
gin October wordt de Azalea wee� uit 
de grond gehaald en opnieuw opgepot. 
Neem de pot vooral niet te groot, 
maar druk de kluit liever wat vaster 
ineen. Daarna gaat de opgepotte Azalea 
weer naar een vorstvrije onverwarmde 
kamer, waar ze zoveel mogelijk in de 
volle zon wordt gezet. Regelmatig gie'.en 
en af en toe sproeien is nodig. Zet de 
Azalea vooral niet te vlug warm, want 
dit heeft vaak tot gevolg dat de bloei 
uitblijft. De bloemknoppen worden dan 
bruin en verdrogen tenslotte. We kun
nen dit het beste als regel aannemen: 
Wanneer we een bloeiende Azalea in 
Januari bij de bloemis'. hebben gekocht, 
zetten we haar in Januari daaropvolgen
de ook pas in een warme kamer. Ont
vingen we haar in Februari, dan ook in 
Februari warm zetten enz. 
Zodra de plant in de warme kamer staat 
moet veel worden gegoten en gesproeid. 
Om de week ook Asef of Pokon toe
dienen. Vooral door veel sproeien voor
komt men ongewenste bladval. 
Naast de bloemknoppen, ontwikkelen 
zich jonge scheutjes, de z.g.n. diefjes, die 
als ongewenste mee-eters moeten worden 
verwijderd. Eerst als de plant in volle 
bloei staat laat men deze jonge scheu'.jes 
doorgroeien. Deze moeten dan weer op 
hun beurt voor de bloemknoppen voor 
een volgend seizoen gaan zorgen. 

Op 't Hoog: 

SPORT-NIEUWS 

TAFEL TENNIS-NIEUWS. 
De uitslagen van de laatste weken zijn 
voor de Advance-dames bijzonder gun
s'.ig geweest. Zij wisten nl. de thuiswed
strijd tegen Atoom met 7-3 te winnen, 
en ook de Veghelse dames moesten met 
2-8 het onderspit delven. De andere 

·teams echter telden teleur. De uitslagen 
hiervan luidden: 

Advanve 2-Atoom 2 
Pieus 3-Advance 3 

4-6 
7-3 

Voor a.s. Zaterdag zijn de volgende wed
strijden vastgesteld: 

Advance !-Pieus 1 
. Advance 2-Philips 2, 

Advance 3-Atoom 4 
3.30 uur 

7 uur 
Deze wedstrijdèn zullen gespeeld wor
den achter café van Berkel. Zij die zich 
opgegeven hebben voor de Boxtelse 
kampioenschappen kunnen voorlopig 
Dinsdag en Donderdag 's avonds trainen 
(twee tafels) bij van Berkel. 

BOXTELSE BILJART BOND. 
Uitslagen van de op 20 Januari gespeel
de wedstrijden in Klasse C: 
Amateur 373 car. 190 brt. gem. 1.96 
De W. Muis 265 car. 190 brt. gem. 1,39 
Hoogste serie: H. Hobbelen van Ama
teur met 15 car. 
Krijt op Tijd' 308 car. 188 brt. gem. 1,63 
't Hoekje 344 car. 188 brt. gem. 1,77 
Hoogste serie: H. v. d. Langenberg rriet 
17 car. 
Gr. Pomm. 314 car. 240 brt. gem. 1,30 
Buiten Verw. 344 car. 240 brt. gem. 1,43 
Hoogste serie: Ben Schalkx van D.G.P. 
met 10 car. 

Klasse B. 
Gr. Pomm. 422 car. 179 brt-. gem. 2,35 
Poedelvrees 448 car. 179 brt. gem. 2,50 
Hoogste serie: H. v. Geffen van D.G.P. 
met 19 car. 
Buiten Verw. 464 car. 190 brt. gem. 2,44 
Eureka 415 car. 190 brt. gem. 2, 18 
Hoogste serie: J. Schelle van Bui:en 
Verwachting met 19 car. 
Witte Muis 495 car. 188 brt. gem. 2,63 
Pr. Hendrik 414 car. 188 brt. gem. 2,20 
Hoogste serie: C. Poirters van Prins 
Hendrik met 21 car, 

Kleine Weetjes 
EEN FRANSE UITVINDING: 

, DE FOTOGRAPHIE 
Al dateert het principe van de donkere 
kamer reeds uit de Renaissance of zelfs 
van nog vroeger, al had GAILLILEI al 
heel lang gebruik gemaakt van de eigen
schappen van optische lenzen, toch komt 
in he'. begin van de 19e eeuw aan twee 
Fransen de eer toe het procedé te heb
ben ontdekt, waarmee het beeld dat in 
de donkere kamer zichbaar werd, defi-

• nitief vastgelegd kon worden. 
Omstreeks 1822 gelukt het Nicéphore 
NIEPCE, geboren in Chalons-sur-Saöne 
in Bourgondië, om voor het eerst dit
beeld op een verzilverd koperen plaat 
bedekt met een bepaalde harslaag, vast 
te leggen. De belichting duurde van drie 
tot acht uur ongeveer. 
De officiële ontdekking van het foto
grapheren kom+ toe aan de Parijse 
schilder DAGUERRE, die na de dood 
van NIEPCE, het procedé verbeterde 
en bekend maakte. 
Omstreeks 1838 kreeg DAGUERRE ver
lof om enige "daguerreotypes" van Pa
-rijse monumenten te maken. Het mate
riaal dat hij hiervoor gebruikte, woog 
dertig kilo en moest op een wagen ver
voerd worden. Wat de foto's betreft, 
daar moest een half uur of dikwijls nog 
langer voor· geposeerd worden. 
De naam van de uitvinder en het ver-' 
kregen resultaat werden al spoedig in 
de gehele wereld bekend. Op 15 Juni 
1839 diende de Franse Regering een 
wetsontwerp in, waarin werd voorge
s·eld om het geheim van het fotogra-, 
pheren van DAGUERRE te kopen, teri
einde dit openbaar te kunnen maken. 
Deze wet werd...op_ 30 Juli 1839 aange
nomen en bracht aan DAGUERRE en 
aan de zoon van NIEPCE een nationale 
beloning. 
Kunstenaars, schilders en geleerden uit
alle hoeken van de wereld, kwamen naar 
Frankrijk om zich rekenschap -te geven 
van deze uitvinding. 
Zonder twijfel heeft het gebruiken van 
tot emulsie gemengde zilverzouten, die 
omstreeks 1880 in omloop kwamen, de 
tijd van het poseren tot een fractie van 
een seconde weten terug te brengen, 
maar deze vervolmaking doet niets af
van de glorie van de beide pioniers v;an
het gevoelige oppervlak, NIEPCE en
DAGUERRE, welke glorie nu eens door
een officiële akte werd bekrachtigd. , 

Onze b·oeren boeren best ... • 
3000 NEDERLANDERS GEVEN DE 

FRANSE BOER EEN LESJE EN 
WILLEN NIET TERUG! 

Betreffende het boerenvraagstuk 
heeft bij ons reeds lang de opvatting 
post gevat, dat openstelling der gren
zen een magnifieke oplossing zou 
kunnen geven. Want waarom moet 
het arbeidsterrein van een mens af
gebakend zijn door denkbeeldige 
lijnen, die men door Gods aarde ge
trokken heeft? Waarom door de ver
schillende talen, die op onze planeet 
gebezigd worden? Neen, als er in 'n 
bepaald land geen werk meer is, moet 
men het elders gaan zoeken. Met 
dat idee dient men vooral de jonge 
mens weer vertrouwd te maken en 
daarvoor moet ook weer de avon
tuurlijke geest worden wakker ge
schud, want het is gebleken, dat 
voor jonge mensen met durf en door
zet'.ingsvermogen nog bestaansmoge-

1 
lijkheden te over zijn. 
Ten bewijze hiervan stuurde een 
goede vriend, die nogal veel in het 
buitenland vertoeft, ons zijn indruk
ken toe, die hij had opgedaan bij een 
bezoek aan de Nederlandse boeren, 
die zich in Frankrijk gevestigd 
hebben. 

Bij het bezoek a�n de Jongens van Jan 
de Wit in Frankrijk vallen U twee din
gen op: de betoverende schoonheid van 
het landschap en ...... de voorspoed van 
de Nederlandse boeren. Men peddelt in 
Frankrijk door dreven, die evengoed in 
Brabant of Ïn' Drente gevonden zouden 
kunnen worden et1 men krijgt er ook 
mooie heuvels, weelderige dalen en 
fraaie vergezichten te zien, die de 
zware "trap" ruimschoots belonen. De 
meeste voldoening van de fietstocht 
vindt men als Nederlander echte'r in de 
opgewekte verhalen van zijn landgeno
ten. Verhalen, die weliswaar s'.eeds het
zelfde zijn, doch die de verdienste heb
ben, dat ze allemaal beweren, dat het 
de Nederlandse boeren in Noord- Zuid
West- of Oost-Frankrijk goed ga'at. De 
verhalen komen hierop neer, dat ze het 
in het begin bar moeilijk hebben, maar 
dat ze na een jaar al aardig op weg 
raken. Men past zich aan waar dat wen
selijk is en men blijft eigen methode en 
levenswijze toepassen, waar dit noodza
kelijk is Men boert zeer voorspoedig. 
Er zijn milliardairs onder de Nederlan
ders, die al vele jaren in Frankrijk zijn, 
doch ook de na-oorlogse immigranten 
hebben een zeer gunstige kaspositie. Be
lasting, sociale lasten en overheidsbe
moeiing zijn aanzienlijk minder dan in
het vaderland, de net:o-revenuën be
langrijk gunstiger. En...... dientengevol
_ge wil er niemand terug. 

EEN REVOLUTIE . . .  
• Aanvankelijk keken de boeren raar op, 
toen die "Hollanders" in hun midden 
neerstreken. Die blonde kerels wisten 
zeker �et l�uri tijd geep raad. Stel je 
voor, d,1e gmgen kunstmest gebruiken, 
hun weilanden afrasteren, de hagen bij
knippen, toegangswegen onderhouden, 
schuren herstellen en andere productie
methoden toepassen. Maar nu de door
snee Franse boer jaar in jaar uit heeft 
geconstateerd, dat de resul:aten der Ne
derlandse boeren in het algemeen beter 
zijn dan die van hen, stijgt de bereid
heid om de Nederlandse methoden na 
te volgen. 

De Franse .\gering is zich van dat .goe
de voorbeeld wel bewust en vandaar 
ook, dat de betreffende instanties gaar
ne pogen om het huidige immigratiever
drag met Nederland te herzien, zodat 
nog meer Nederlanders met have en 
goed naar Frankrijk kunnen komen, ter
wijl anderzijds ook geen moeilijkheden 
in de weg worden gelegd aan de boeren
jongens, die buiten het eigenlijk verdrag 
om proberen in het land te komen. 
Een ernstige moeilijkheid is het gebrek 
aan goede knechts. Bij voorkeur probe
ren zij die uit Nederland te laten komen, 
waarin zij wel eens slagen omdat een 
knecht na een jaar of vijf wel voor zich 
zelf kan beginnen, vooral als hij aank0-
mende kinderen heeft, die hem wat werk 
uit handen kunnen nemen. Het lapje 
grond, dat hij gewoonlijk van de boer 
krijg'., het vee dat hij volgens de ge
woonte van het land in eigendom mag 
nemen en de verdiensten van het werk. 
in de vrije tijd, scheppen ook voor de 
knecht de mogelijkheid hier eens zelf
standig te beginnen. 

UIT ALLE OORDEN! 
Zó hoort men vertellen door de Neder
landse emigranten, die niet als kli'.ten 

• aan elkaar hangen, doch geheel ver
spreid wonen. Waar ge oök komt, over
al wonen Nederlanders. Daar hebt ge: 
iemand uit Eysden, die in het dal van de 
Pyreneeën zijn koeien weidt, of de fa
milie uit de Achterhoek, die met vreug
de boert in Montesco:, ten Noorden van 
Toulouse. De Brabantse boeren die wij
ontmoetten, waren niet zei ver afoezakt. 
Een Gilzenaar was onder de rook van
Parijs blijven hangen en woont in Ville
neuve Ie Comte, terwijl een Bladelse. 
familie nog dichter bij huis bleef en 
neers'.reek op de fraaie Ferme de Bourg 
Fontaine in de buurt van Laon. Iemand
·uit Zwartsluis vond zijn geluk in Les
Sieges en iemand uit de Beemster ves
tigde zich in Fontenay aan de Loing. '" ' 
En zo kunt ge ze vinden, verdeeld �ver
heel Frankrijk, de drieduizend Neder
landers uit alle provincies. Reeds zijn er 
vijfhonderd boerderijen in het wijde en
mooie Franse land in bezit bij de Neder
landers, die persé niet wilden behoren 
tot de 10 %, die lnislukte, omdat men 
niet kon aarden of bedrogen uitkwam. 

FRANKRIJK TREKT. 
Op zo'n verkenningstocht door Frank

_rijk leert men de voordelen van een 
emigratie naar dit land kennen. Zo blijft 
men bv. veel dichter bij huis, wat vele 
voordelen biedt. Dan is het klimaat aan
trekkelijker dan dat van vele anderè 
landen, waarheen men kan emigreren. 
En de voorwaarden zijn er zeker niet
slechter . . . .  , de bedrijfsresultaten wij
zen dat uit. Neen, als men in Frankrijk 
een middelgroot gedoetje van 100 ha 
zou kunnen krijgen, behoeft men niet
te aarzelen en kan men met vertrou
wen de toekomst tegemoet gaan. 
Dat is bewezen door deze· pioniers, die 
uit_ het goede hout gesneden bleken te 
zijn en er door vakmanschap, taaie wil, 
enorme werklust en vooral spaarzaam
heid in geslaagd zijn onze driekleur ste- . 
vig in dat vreemde land te planten. 
Men mag respect voor deze kerels heb
ben, want zij hebben de weg ge
effend voor honderden en honderden 
anderen. Want nog staan er boerderijeD 
leeg in Frankrijk. 

' 



Distributie=Nieuws 
DE NIEUWE KOFFIEBON. 
Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden 
en Peulvruchten te 's-Gravenhage heeft 
bon 424 Algemeen aangewezen voor het 
kopen van t 25 gram koffie. Deze bon 
kan met ingang van heden, Vrijdag 27 
Januari 1950, worden gebruikt en blijft 
geldig voor het kopen bij de detaillist. 
tot uiterlijk 12 Februari 1950. Het ran_t
soen moet dienen voor zes weken, zodat 
op 9 Maart 1950 een nieuwe koffiebon 
zal worden aangewezen. 
Bonnen van de "Voedingsmiddelenkaar
ten 909" met een lager nummer dan 
424 kunnen worden vernietigd. De rant
soenwaarde van de in omloop zijnde 
rantsoenbonnen HD en BD een rant
soen blijft onveranderd 125 gram koffie 
per bon. 

Parochie-Age�da 
4e Zondag na Driekoningen. 
29 Januari 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8 9 uur en om half t t de Hoog
mis. D� H. Mi� van half 7 wordt opge
<lragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, de H. Mis van 
kwart voor 8 voor Wilhelmina v. d. An
ker-Brands en de H. Mis van 9 uur voor 
Hendrica Veroude. 
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. 
Na de Hoogmis vergadering van de zela
tricen van de Bond van het H. Hart. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Donderdag, feestdag van Maria Licht
mis. Voor de H. Mis van half 9 zullen 
de kaarsen _worden gewijd. Des avonds 
om 7 uur Lof met rozenhoedje, waarna 
gelegenheid tot biech:en voor de eerste 
.Vrijdag tot 8 uur. 
Donderdagavond om kwart voor 8 Ka
tholieke Actie in het K.J,V.-huis. 
'Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand, 
tevens Feestdag van de H. Blasius. Voor 
en na alle H.H. Missen zal de Blasius
zegen worden gegeven: De H. Mis van 
half 8 zal worden opgedragen ter ere 
van het H. Hart van Jezus, waaronder 
algemene H. Communie van de leden 
van de Bond van het H. Hart. Des 
avonds om 7 uur Lbf met rozenhoedje. 
Zaterdag, eerste Zaterdag van de 
maand, tevens Priesterzaterdag. Er is 
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 na Zondag Sep:uagesima, 6
. Febr., begint wederom de voorbereiding
voor de plechtige H. Communie en de
Hernieuwing der Doopbeloften.
Voor de jongens is het Katechismus on

. derricht op Maandag en Woensdag om
half negen is de ·St. Petrusschool.
Voor de meisjes op Dinsdag en Donder
dag om half negen op Duinendaal.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Lam bertus Spierings en Maria
van Erven; z.a. gel. mndst. voor Pe:ro
nella v. d. Laak-v. d. Koevering; H.
Hartaltaar gel. H. • Mis• voor Wilhelmus
Schalkx; öm half 8 gel. H. Mis voor
Harrie v. d. Wetering; z.a. gel. H. Mis
voor Henriette Witteveen-Schöne; om
half 9 gel. H. Mis voor Godefridus v.
Oirschot.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.

• jrgt. voor Mgr. Gerard Wilmer; z.a. gel.
H. Mis tot bizondere intentie; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Adrianus Hen
sen; om half 8 gel. jrgt. voor de over!.
familie van Petrus van Erp; z.a. gel. H.
Mis voor Maria van Ham-van Erp; H.
Harta:Itaar • gel. H. Mis voor de overle
den parochianen in Indië; om half 9 gel.
H. Mis voor Petrus v. d. Pasch in de
parochie van het H. Hart overleden van-

• wege de kleinkinderen.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 

, gez. jrgt. voor Jan v. d. Breek el; z.a. gel. 
H. Mis voor de overledën familie Grilis
Cornelissen; H. Hartaltaar gel. H. Mis

, voor de overleden parochianen in Indië;
om half 8 gel. H. Mis voor onze jongens
in Indië vanwege Maria's Biddend Le
ger; z.a. gel. H. Mis voor Pe:rus Boven
deert te Goch overleden; om half 9 gel.

• H. Mis tot bizondere intentie tot gene
zing van een zieke; om\half 10 gez. H.
Mis tot bijzondere intentie uit dank
baarheid.
DONDERDAG: feestdag van Maria
.Lichtmis; om kwart voor 7 gef gez. jrgt.
voor Lamber'tus v. d. Besselaar; z.a. gel.
jrgt. voor Franciscus v. Heesch en Fran
cina Bevers; H. Hartaltaar gel. H. Mis
vóor Hendricus v. Uden vanwege de
R. K. Boerenbond; om half· 8 gel. jrgt.
voor de overleden familie van Petrus v.
Erp; z.a. gel. H. Mis voor Gerard Veke
mans; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Ar
noldus Olieslagers; om half 9 gel. H.
Mis voor Johanna v. Hal-Goossens te
St. Michielsgestel overleden; om 10 uur
Huwelijksmis. Hedenavond om 7 uur Lof
met rozenhoedje, waarna gelegenheid

• tot biechten tot 8 uur vanwege de eer
ste Vrijdag,
VRIJDAG: feestdag van de H. Blasius,
�erste Vrijdag van de maand; om kwart
voor 7 gez. mndst. voor Wilhelmus Traa;
z.a. gel. H. Mis tot bizondere inten:ie
voor een zalige dood; om half 8 gel. H.
Mis ter ere van het H. Hart van Jezus;
z.a. gel. jrgt. voor Wilhelmina Oliesla
gers- v. d. Aker; om half 9 gel. H. Mis
voor August v. d. Ven. Hedenavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
ZATERDAG: oin kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Petrus Buddemeyer; z.a. gel. 
H. Mis voor Maria Loerakker-v. Geel;
H. Har:altaar gel. H. Mis voor Wilhel
mus Traa; om half 8 gel.. mndst. voor 
Josephus v. Son; z.a. gel., H. Mis voor 
Wilhelmus v. d. Heuvel ;' H. Hartaltaar 
.gel:· H. Mis voor Christina Olijslagers
v. • Uden; om half 9 gel. H. Mis voor 
Johannes v. d. Plas en· Hendrica Dirks; 
om half 10 Huwelijksmis. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen-

sen ·te ontvangen: Gijsbertus Josephus 
van den Anker, geb. te Oss (0. L. 
Vrouw) en won in deze par. en Catha
rina Maria van Rumund, geb. en won. 
in deze par.; Marinus v. d. Bessel;iar en 
Maria Adriana van Beurden, beiden geb. 
en won. in deze parochie; Petrus Joan
nes Jacobs, geb. te Hulsel en won. in de 
parochie van 0. L. Vrouw van Altijd
durende Bijstand te Eindhoven en An
tonia Cornelia Eykemans, geb. en won. 
in deze parochie; Wilhelmus Antonius 
Josephus van Gestel, geb. te Gilze Rijen 
en won. in deze parochie en Luçia Jo
anna Beekers, geb. te Beek en won. te 
Gilze Rijen; waarvan heden de tweede 
afkondiging geschiedt. Josephus v. d. 
Berk, geb. in de par. van de Hoefstraat 
te Tilburg en won. in de par. v. 0. L. 
Vrouw v. Lourdes aldaar en Adriana 
Smits geb. te Eerde en won. in deze par. 
Henricus Franciscus v. Dijk, geb. te Vlij
men en won. in deze par. en Josepha, 
Henrica Maria Vekemans, geb. en won. 
in deze par.; Bernardus Joannes Aalders, 
·geb. en won. te Ulft en Johanna Maria
van Amelsfoort, geb. in de par. van het
H. Hart en won. in deze par., waarvan
heden de 3e afkondiging geschiedt. De
gelovigen zijn verplicht de hun bekende
huwelijksbeletselen, waarin niet is gedis
penseerd, ten spoedigste aan de pastoor
bekend te maken.
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. " 
De H. Missen zijn om 6 uur l. d. tot 
zekere in'.entie (P.); om 7 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; om 8 uur 1.d. tot bijzondere 
intentie (H.); om kwart over 9 l. d. tot 
bijzondere in:entie (H.); om half t t de 
hoogmis voor Petrus v. d. Pasch, van
wege de Boerenbond. 
Onder de Missen van 6 en 7 uur wordt 
het Zielboek afgelezen. 
De te schaal gaat voor de kerk, en de 
2e voor de Bijzondere Noden. 
Om· 7 uur Lof met rozenhoedje voor. 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
Na het Lof Kruisweg voor diegenen wier 
naam vandaag op het zielboek staan. 
Maandag: des avonds om 8 uur verga- ' 
<lering van de zela:ricen van de H.
Kindsheid in de Ark. Allen worden ten 
stelligste verwacht in verband met het 
40-jarig bestaan van het Genootschap.
Donderdag: Maria Lichtmis. De kaars
wijding geschied: .vóór de H. 'Mis van
7 uur. Des middags om 3 uur H. Familie
voor Moeders en gehuwde Vrouwen.
Van 6 tot 7 llUr gelegenheid tot
biechten. Om half 8 • Lof ter ere van de
H. Maagd.
Vrijdag: te Vrijdag van de maand. Om 
kwart voor 7 de plechtige H. Mis ter ere 
van het H. Har:. Des avonds om half 8 
Lof met de toewijding aan het H. Hart 
v. Jezus. Tevens is het Vrijdag de feest
dao van de H. Blasius; sedert onheug
lijke tijden als patroon tegen keelziekten
jereerd en aangeroepen. Na de H. Mis
sen gelegenheid tot het ontvangen van
de Blasiuszegen.
Zaterdag: Priesterzaterdag, dag van ge
bed en boete tot heiliging van de pries
ters. Na de H. Missen wordt het gebed
voor de priesters gebeden.
MAANDAG 30 Jan.: 7 uur gez. j. voor
Adrianus van Mensvoort en Cornelia
van Krieken z.e.; Maria-altaar l.d. voor·
Jan van der Zanden, vanwege het zang
koor• Familiealtaar l.d. voor Johannes v.
d. L�est; kwart voor 8 Ld. voor Chris
tiaan Romsom; zijaltaar L d. voor Elisa
be:h de Kort-v. d. Elst; half 9 l. d. voor
Marinus Josephus van de Sande-"van Erp.
DINSDAG 31 Jan.: 7 uur Ld. voor

•Anna Maria Doevendans-van Grinsven;
zijaltaar 1. d. voor de 'overleden familie
Wassenberg en de Jong; kwart voor 8
l.j. voor Martina van Meurs-v. d. Eerse
laar; zijaltaar Ld. voor Johanna van
Grinsven-van Hal, in de parochie van
S:. Theresia overleden; half 9 L d.' voor
de heer Henricus Bekkers; half 10 gez.
huwelijksmi�.
WOENSDAG t Febr. 7 uur gef. 1. j. (3)
voor pastoo'r de Kort, zijn ouders, broer
en z11ster; Maria-altaar 1. d. voor Maria
van Genuchten; Familiealtaar 1. d. voor
Jan van de Nosterum; kwart voor 8 1. m.
voor Wim v. d. Laak; zijaltaar l. d. voor
Wim v. d. Laak vanwege zijn vriend (19
Jan. vervallen); half 9 1. d. uit dank
baarheid (S).
DONDERDAG 2 Febr.: 7 uur gez. d.

, voor he: geestelijk en tijdelijk welzijn
van de parochie; Maria-altaar 1. j_ voor
Mathilda Schepens-Hoenselaars; Fami
liealtaar l. d. voor Theodorus van Ge
nuchten; kwart voor 8 l. j. voor Joannes
Hermanus Bax; zijaltaar 1. d. voor Ma
rinus· van de Sande; half 9 1. j. voor
Frans Veroude.
VRIJDAG 3 Febr.: 7 uur pl. gez" d.
voor de levende leden van de Broeder
schap van het H. Hart; Maria-altaar 1. d.
voor de levende leden van de Broeder
schap van St. Willibrord; Familieal'aar
1. j. voor Johan van de Nosterum.; kwart
voor 8 1. d. voor Cornelis de Bie en
Francisca Pijnen burg z.e.; zijaltaar 1. d.
voor Wilhelmus van Roosmalen; half 9
1. d. voor Jan v. d. Zanden, vanwege de
leerlingen van ·de Landbouwschool. 
ZATERDAG 4 Febr.: 7 uur gef. 1. j. (4) 
voor pastoor de Kort, zijn ouders, broer 
en zuster; Maria-altaar 1. j, voor Johan
nes Bergmans; Familiealtaar [ d. voor 
Cornelia Verhoeven-van Turnhout te 
Geldrop overleden; kwart voor 8 1. d. 
voor Jan v. d. Zandeh, vanwege de 
buurt; zijaltaar l. d. voor Petronella van 
Esch-van Breugel; half 9 l j. voor Maria 
van Roessel. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der" parochie; 10· uur jrgt: voor 
Henricus Vervoort, Joanna de hsvr. en 
Christiaan Vervoort. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina Lamers-v. Dijk_ 
DINSDAG: half 8 jrgt.,voor Wilhelmus
Verhoeven. • ' • 
WOENSDAG: half 8 jrgt voor Adriana 
hsvr. van Wilh. Verhoeven. 
DONDERDAG: half 8. jrgt. voor He-, 
lena Verhoeven. 
VRIJDAG: eer�te Vrijdag, h11lf 8 H. Mis 
voor leden Broederschap H. Hart. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
Schellekens. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis als zevende voor 
Christiana Kapteyns. Dinsdag H. Mis 
voor Joannes Wagenaars. Woensdag en 
Donderdag H. Mis voor de Eerw. Zuster 
Avita v. d. Schoot, te 's Bosch overleden. 
Vrijdag H. Mis voor Goverdina de· Laat 
te Heeze overleden·. Za'.erdag H. Mis 
voor Johanna v. Hal-Goossens te St. 
Michiels Gestel overleden. 
Overleden: Christina Kapteyns, 82 jaren. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor Barbara 
v. Kasteren, wed. V. Hendrikus Veroude;
9 uur H. Mis tot intentie v. d. parochia
nen; half t 1 Hoogmis als plechtig jrgt.
voor Petrus v. Beers. De gelovigen wor
den in de gelegenheid gesteld om aan
hun offerplicht te voldoen in de eerste
schaal voor onze eigen kerk, in de 2de
schaal voor B. N. Heden collecte voor
Katholiek Thuisfront. Dit wordt U ten
zeers:e aanbevolen.
Half 3 Lof met rozenhoedje om God's 
zegen te verkrijgen over "Orion" en de 
kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
Schelle; kwart over 8 H. Mis vanwege 
familie voor Marinus Berends; hierbij 
wordt de kerk met 'n kaars vereerd. 
DINSDAG: half 8 wekelijkse H Mis 
voor Joanna Kruyssen-v. Mol; kwart 

. over 8 H. Mis waarbij de kerk met 'n 
kaars wordt vereerd voor Gerardus Cle
mens, in de parochil! v. d. H. Petrus te 
Box'el overleden. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Jo
anna v. Hal. Goossens, in St. Michiels
gestel overleden; kwart over 8 rondst. 
voor Johanna Petronella v. Grinsven-v. 
Hal. 
DONDERDAG: feestdag van 0. L. 
Vrouw Lichtmis, heden worden de kaar
sen gewijd ter ere van 0. L. Vrouw, die 
de kerkgang heeft gedaan ter ere van 
het Goddelijk Kindje tot heil der we-
reld verkregen. 
h·alf 8 H. Mis tot intentie van de leden 
der Godvruchtige Vereniging ter ere van 
de H. Theresia van het Kindje Jesus; 
kwart over 8 H. Mis tot in'.entie van de 
parochianen. Vóór de eerste H. Mis 
worden de kaarsen gewijd_ 
VRIJDAG: eerste Vrijdag van de maand, 
toegewijd aan het Goddelijk Hart van 
Jezus; half 8 H. Mis vanwege Broeder
schap H. Bloed voor Johanna v. Hal
de Laat. Heden wordt de St. Blasius-· 
zegen gegeven; kwart over 8 gez. jrgt. 

• voor Henrica Renders-v. Kempen.
ZATERDAG: priester-Zaterdag, weke
lijkse H. Mis voor Maria de Punder
Huige; kwart over 8 mndst. voor Gijs
bertus v. Beers.
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. H. de Paus en het H. Jaar.
Wie naar Rome wil gaan, moet zich op
geven vóór 1 Maart a.s.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Johanna Petronella v. Grinsven-v.
Hal, alhier; Z. Eerw. Heer Joseph Wil
lenborg te Eerde; Gerard Clemens, in de
parochie v. d, H. Petrus te Boxtel en

H 
iermede betuig ik mijn 

Johánna v. Hal-Goossens te St. Michiels
gestel overleden. 
Elders zullen geschieden: H. Missen 
voor Harry v. Dijk en Theodorus Huy
ber:s, in Indonesië overleden. 
De zelatricen van het Genootschap der 
H. Kindsheid worden uitgenodigd de
contributie op te halen en af te dragen
aan de Hoofdzelatrice. De leden worden
uitgenodigd om iedere dag te bidden,
één weesgegroet met het schietgebed: H.
Maagd 1'.:'laria, bid voor ons en voor de
arme ongelovige kindertjes.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot het welzijn 
der parochie; 8 uur L j_ voor Johanna 
Jan v. d. \Viel; to uur z. m. voor Ma
rim"s v. d. Wiel als overleden korist; 
3 uur Lo�, daarna meisjescongreg_atie. 
De zelatncen van de Voortplanting en 
van de H _Kindsheid worden verzocht 
vandaag blf' de hoofdzelatrice een op
gave te doen van haar aantal leden, en 
het aantal huisgezinnen, waarin leden 
zijn. 
Maandag, Woensdag en Zaterdag 7 uur 
z. 7e voor Mart. Quinten.
MAANDAG: half 8 z. j_ voor Marinus 
v. d. Sande; 8 uur 1. j. voor Johanna v.
d. Wiel.
DINSDAG: 7 uur 1. j_ voor Lamh.
Valks en Johanna de hsvr.; half 8 L j .
voor Frans v. Brunschot; 8 uur z. m.
tot bijz. intentie. • '
WOENSDAG: half 8 z. j. voor Johan
v. Vlokhoven; 8 uur l. j. voor Wilhel
mina Frans v. Brunschot.
DONDERDAG: f.eestdag van 0. L. Vr.
Lichtmis; half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 7 uur z. m. voor de leden der
processie van Kevelaer; 8 uur 1. j. voor
Gijsbertina Frans v. B'runschot.
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 l. m. voor de bijz. noden der
parm,hianen; 7 uur 1. m. tot bijz. in
tentie; half 8 z. rondst. voor de overle
den farvilie v. Boeckel v. Rumpt; deze 
H. Mis met uitstelling van het Aller
heiligste enz.
ZATERDAG: half 7 z. j. voor Cornelia
Jac. v. Vlokhoven; 8 uur 1. j_ voor Jan
Quinten en Ida de hsvr.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Corn. v. d.
Velden-v. d. Sande; 8 uur 1. m. tot welz.
der parochie; 10 uur z. /fl. tot bijz. in
tentie.

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Maria Jan 
Maas. Dinsdag tot Donderdag 7 uur 1. m. 
voor de Weled. Heer Franc. v. Boeckel 
v. Rumpt vanwege de pachters. Vrijdag
7 uur 1. m. voor Engelina Hendr. v.
Overbeek als overl. lid van 0. L. Vrouw
van de H. Eik. Za :erdag 7 uur 1. m. voor
Willem Appeldoorn als overl. lid: H.
Cunera. Zondag 7 uur 1. m. voor Mari
nus v. d. Wiel als overl. lid processie
Roermond.
7e Mart Quinten te Liempde overleden.
Gedoopt: Johanna Wilhelmina Maria
dochter van Corn. Smulders-de Rooij.

Woensdag 1 
om 8 uur 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

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 0. L. Vr. Lichtmis, 
om half 8 gez. H. Mis. Voor deze H. 
Mis zullen de kaarsen gewijd worden. 
's Middags van 3-4 en van 6-half 8 
gelegenheid om te biechten. 's Avonds 
om half 7 Lof met Rozenhoedje; na het 
Lof een Marialied. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jesus. Om 
half 7 uits:elling van het Allerheiligste 
en Communieuitreiken. 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 ter ere van het H. Hart. 
Vrijdag tevens feestdag van de H. Bla
sius. Voor en na de H. Mis zal de Bla
sius-zegen gegeven worden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
nes Rutten; half 9 H. Mis voor Ria Ver
hagen-Boselie; 10 uur Hoogmis voor de
parochie. , • 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petronel
la van Schijndel-Sleutjes. 
DINSDAG: half 8 rondst. voor de Wed. 
Catharina Schoenmakers. 
WOENSDAG; half 8 H. Mis ter ere 
van de H. Joseph. 
DONDERDAG: half 8 gez. H. Mis 
voor de parochie. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. Z. E. 
Heer Alphons Sprengers. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus van· de Nosterum. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; 10 H.H. Missen voor Jo
hannes Rutten; 3 H.H. Missen voor 
Hendricus van Uden te Boxtel over!. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 29 Januari: 4de Zondag na 
Driekoningen. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Donderdag: feest van Maria Lichtmis . 
Om 7 uur wijding van de kaarsen en 
daarna gezongen H. Mis. 's Avonds OIIl 
8 uur Lof. 
Vrijdag: Eerste Vrijdag van de ma�nd. 
Gedurende de gehele dag uitstelling van 
het H. Sacrament. 's Avonds om 8 uur 
Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis uit dank
baarheid ter ere van 0. L. Vrouw van 
Den Bosch; 10 uur H. Mis voor Me
vrouw van Mackelenberg. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
VRrJDAG: 7 uur tot zekere intentie; 
half 8 voor Mevrouw • Henket-Wind
stosser. 
ZATERDAG: half 8 tot bijzondere in
tentie. 

Februari, J in De Arkwelgemeende dank aan 
H.H. Geestelijken, Buurtbewo
ners, Katli. Thuisfront, PTT
personeel, Gildenbóndsharmo
nie, familie en bekenden voor 
de belangstelling bij gelegen
heid van mijn thuiskomst ui: 

Gevraagd: Enkele wijpenbin
ders, flink loon, tevens aan
geboden prima wilgenbonen
çokken. Jo v. Helvoort, Rijs
h _outhandel, Gemonde. Groot Voca�I Concert 

Indonesië, in het bijzonder 
voor de cadeaux en bloemen 
die mij werden aangeboden. 

Sld. Chr. v. d. Braak. 
v. Salmstraat 44. 

Sld. te kl. PIET v. MAAREN, 
dankt allen, die hem 'bij '.!'.ijn 
thuiskomst uit Indonesië heb
ben verwelkomd, in 't bijzon
der buurtbewoners familie, 
vrienden en de Gildenbonds
harmonie, en Katholiek Thuis
front mede voor de gedurende 
zijn diensttijd ontvangen be
w=;zen van medeleven. 

B
ij deze betuig ik mijn har
telijke dank aan H.H. 

Geestelijken, Katholiek Thuis
front, Fanfare St. Lambertus, 
Buurtbewoners, Familie, Vrien
den en kennissen, voor de be
langs:elling door hen betoond 
bij mijn terugkeer uit Indië. 

,Sld. W. VERVOORT 
Gemonde 5. 

Te koop: een partij zware 
slachthanen. C. Hendriks, Hu
gepoths:raat t 5. 
Te koop gevraagd: behoor
lijke woning met kleine tuin 
in Centrum. Wil ook ruilen, 
huis met grote tuin voor huis 
in Centrum. Brieven onder No. 
44, Molenstraat 19. 
Te koop bij Fr. van der Meij
den, Tongeren 12, Boxtel, een 
partij dekstro. 

Te koop bij C. v. Gerven, 
Esch, een 15 weken dragend 
V.D.L.-varken.

Te koop een toom beste
biryryen. Wed. J. Hendriks, 
K_ asteren B 28, Liempde.

Te kooo z.g.a.n. kamerkachel, 
compleet, Molenstraat 82 (na 
7 uur 's avonds). 

Te koop: bakfiets, draagver
mogen plm. 400 kg; 2 tran
sportfietsen. Billijke prijs, 
Sta '.ionstraat 10, Boxtel. 
Prima Kleermakers-Naaima
chine te koop. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop: plattebuiskachel en 
twee haardkachels. Goossens 
IJzerwaren, Boxtel. 
Mevr. Teppema,. Clarissenstr. 
6, Boxtel, vraagt per 1 Maart 
een flink R.K. meisje voor 
dag en naçh:, niet beneden 18 
jaar en v.g.g.v. 
Gevraagd: een net meisje voor 
de huishoudil}g. Aanmelden 
Garage De Mol, Stationstraa t 
100, Telefoon 336. 
Te koop: 3 dekrijpe zeugjes 
V.D.L., en partij kachelblok
jes. H. van der Pasch, On 

. 

. 

rooi 6.
Gevonden: een paar kinder 
wantjes. Tegen advertentiekos 
ten terug te krijgen: Huge 
pothstraat 15. 

. 

. 

. 

VOOR SNEEUW EN IJS

Hoge Schoenen 

J. A. 

Vetlederen Schoenen 
Schaatslaarzen 

Rubberlaarzen 
Overschoenen 

GEMEN 
Stationstraat 1 4 • Boxtel 

. Voor BRILLEN en UURWERKEN 
F. P. v. Langen 6. Zn, Stationstr. 62 ' Gedirlomeerd H�rlogemaker en Opticiën

1 Reparaties Uurwerken in 1 week klaar 1 
Lèverancier van ALLE Ziekenfondsen 

Ook Zieken, en Ondersteuningsfonds der N.S. 

door Breda's Katholiek Gemengd Koor 
onder leiding van LOUIS TOE�OSCH 

Werken van Dirck Sweelinck, Buxtchude, Mozart, Bruckner 
TOEGANG f 2,.-

Voor leden van "Herlevend Boxtel" en van de 
plaatselijke zangverenigingen en muziekgezelschap, 
pen, alsmede voor de begunstigers der R.K Volks, 
muziekschool bedráagt de toegangsprijs f 1, 2 5 

Plaatsbespreken en afhalen toeg.,ngsbewijs: 
voor leden van voormelde verenigingen, op vertoon 
van de lidmaatsch,1pskaart, Dinsdag 31 J,muJri, van 

, 12-1 uur aan de zaal; voor niet,leden: op de dag 
van het concert, vansif 7 uur aan de zaal. 

Margarine zonder vitamine A! 
Geen nood, want wij hebben steeds iri voorraad 

DIEPVRIES-GROENTEN 
VITA, VONKS en WINTERZON 

De verse zomergroenten in de winter, die u volop de 
:z:o nodige vitamine A schenken. 
Maak uw keus uit de diverse soorten, bil 

, ,,Het Westland'' 
Molenstraat' 6 • Boxtel • Telefoon 347 

WIJ BRENGE:N 

steeds de grootste sortering 
Ook in Export-Sigaren en

Engelse Import-Sigaretten 

als steeds BERT VAN DEN BRAAK 
Baroniestraat 73 . Telefoon 450 

_ KRUISSTRAAT 1_
lt�ANS VOORRADIG: 

Overhemden met 2 Trubenijs-boorden 
in ellen en gestreepte popeline 

GUMMI BOORDEN 

Fa. H. VAN EIJCK- D E LOUW 

Kin�erh,uis "St. Antonius'', Bosscheweg te Boxtel
VRAAGT 

Net R.'K. Dien�tmeisje 
Niet beneden 18 jaar. Goed loon. 

Eigen centraal verwarmde kamer 

Wasserij " De Sluisweide" vraagt

enige nette MEISJES 
Aanmelden: Mo,lenpad 1, Boxtel 
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In zijn overgrote goedheid schonk 0. L. Heer ons heden ons derde dochtertje en zusje, hetwelk bij het H. Doopsel de naam ontving van CHRISTINA L. Th. v. d. HeuvelH. v. d. Heuvel-KnolPaulaBarbaraBoxtel, 25 Januari 1950. Maastrichtsestraat 17. 
........................... 

. . : Maandag 13 Februari a.s. : : hopen onze oeliefde ouders : : en grootouders : 
• w 

• : . v. d. MEIJDEN ! •- én • : JOH. v. d. OETELAAR : : hun 50-jarig Huwelijksfeest : : te vieren. : : De H. Mis van dankbaar- : : heid zal worden opgedra- : : gen om 10.30 uur in : : de parochiekerk van St. : ! Petrus. : : Hunne dankbare : : kinderen en kleinkinderen. !• •: Gemondseweg 4, Box:el. : 
. . 

........................... 

NOTARIS P. MERTENS te BOXTEL zal aldaar in Café van Erp, Kerkstraat 10, voor TOEWIJZING op MAANDAG 30 Januari 1950, nam. 5 uur, voor de Fam. v. Erp, krachtens Rechterlijk Bevel, PUBLIEK VERKOPEN ONDER BOXTEL Koop 1. De huizen waarin café met schuur en �rf, Kerkstraat 10 en Duinendaal 2a, kadaster sectie K nrs. 466 en 1337 groot ·1.30 are, samen verhuurd voor f 15, - per week. Ingezet op f 7000, - . Koop 2. Het huis met schuur en erf, Kerkstraat 8, kad. sectie K nr. 467, groot 60 centiaren, verhuurd voor f 2,32 p. week. Ingezet op f 1300, - .Koo,P 3. Het huis met schuur en• erf, Kerkstraat 6, kad. sectie K nr. 908, groot 54 centiaren, verhuurd voor f 2, -p. week. Ingezet op f 1200. - .Koop 4. Het huis met schuuren erf, Kerkstraat 4, kad. sectie K nr. 909, groot 60 centiaren, verhuurd voor f 3,50 perp. week. Ingezet op f 3800, - .Koop 5. Massa van de kopen l, 2, 3 en 4. Ingezet op f 12000, - . Huren voor kopers vanaf de eerste dag der week volgend op de betaling der koopsommen, welke betaling moet geschieden uiterlijk 30 April 1950. Lasten voor kopers vanaf 1 Januari 1950. 
ANKER-Reclame Vo l op voorradig snel• gedroogde groenten, fijn als vers uit de tuin, o.a. 
DOPERWTEN

! 
per pak SPERClé.BONEN eerSt f 1. l O 
nu slechts 

S N IJ B O N E N 2 5 et. Inhoudshoeveelheid als 1 1. blik voldoende voor 5 à 6 personen Tevens Fijnste Koekjes 
Boteroesters à 35 et p 250gr. 
Grote Speculaaspoppen 

2 voor 15 et. Fijnste vleeswaren en prima kaas Goedkope eieren slechts 13• 14 et. 
't Anker v. Hornstraat 12 

Geroutineerde Kantoorjuffr. zoekt 
Bijwerk voor de avonduren o a. typwerk, het bijhoudenvan een administratie, diversehandelscorrespondenties inde moderne talen, enz.
Brieven onder nr 33, Bur. v. dit blad 

Bekendmaking 

Algemene Vergadering der Varkensfokvereniging N.D.L.op Dinsdag 31 Jan. 7 uur fl,m. blJ H. van Roolj. 

AGENDA Opening, Notulen, J aarvcrslag Rekening en Verantwoording Bestuursverkiezing, aftredend A. v. d. Sande, voorzitterF. Helmcr, Secretaris,beiden herkiesbaarBespreking plaatsmg beer rayon Onrooi, Mededeling, Rondvraag, Sluiting. 

GROOT CONCERT Donderdag 2 Febr.

in De Ark om 8 uur. Ui tgev oerd word e n  werken o.a . van 
TE GEVEN DOOR 

MOZART en SCHUBERT BOXTELS HARMONIE 

�----/---� 
1 KOUSENREPARATIE 1 

1 sl echts 5 
1 cent per: ladder 

' Z i e  v erde re medede l ingen in dit b lad 
Biljartvereniging "D e A m a t e ur" laat Zaterdag 28, Zondag 29 Tanuari, Zaterdag 4 en Zondag 5 Februari telkens van 4 - 12 uur 

BA R AKKEN 1 K e u ri ge a fwerki n g  1 uitsluitend voor leden van de B.B.B., Binn en 24 uur klaar in haar clublokaal Café "Spoorzichf' 
1 

P rijs vooru it berekend 
I 

bij J. Waals,Timmermans.2 Verrassingsprijzen ter waarde van 
B O V E N D Ei E R T 1e prijs 20 gld., 2e prijs 10 gld. 

1 Schoenhandel naast Gemeentehuis 1 - - - .- - - - - -1· Als het gaat over Zaden of Bloemen
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

VOOR UURWERKEN 

Electrische Klokken Pendules Wekkers Horloges l met ' volle garantie• 
NAAR VAN .VLERKEN 

,1----------.... 
Aparte patronen en 
Kleurencombinaties 

vindt U in de KARPETTEN 
welke wij in voorraad hebben. 
Onze speciale étalage toont U 
reeds 'n gedeelte van onze keuze. 
Komt U ond�nks de koude toch 

'ns even kijken ? 

F. J. Witteveen 
Woninginrichting • Boxtel. 

r DONDERDAG 2 FEBRUARI as. van 3-5 u'ur geven wij in een zaal van Hotel Gebr. van Boxtel TE BOXTEL gratis inlichtingen o ver het PIJN LOOS trekken van slechte tandenin EVIPANSLAAP en plaatsen van een
Amerikaans Plastic Kunstgebit DIRECT NA HET TREKKEN. 
R.I.T., Claes de Vrieselaan 21, Rotterdam _I

Als 't van dat echt pittige: winterweer is, met een strak• ke vriesluclit en een koude oostenwind ... , hoc heer! ijk smaakt dan bij thuiskomst een kopje dampend geurige 

loop 

IEUR-KOPPIE 
èn ... 

,,EXCELLENT" 
ter vergroting van Uw rantsoen. De branderij van de kostelijke KeurKoffie heeft - nu zij•niet als vroeger gebonden is aan allerlei voorschriften - een product ter vervanging van koffie gemêleerd, dat werkelijk een plaats haast de Keur-Koffie waardig is: 

nBXCBLLBNT'' ! Probeer deze melange eens. Er is nu � goede en voordelige gelegenheid. want: bij besteding van Uw Keur-Kof fü-1,onnen en tegen inlevering van onderstaande waardebon ontvangt U ter 
kennismaking un pak "Excellent"voor halve jlrijs. Normale prijs .,Excellent" 30 cent per 250 gram. 

staan onze aanbiedingen in het teken van de winter. WOLLEN DEKEN 2-persoons, heerlijk warm 17.75 PRIMA WOLLEN DEKENZaalberg in in mooie patronen 29,75 GROTE AABE-DEKEN180 x 210, pracht kwaliteit 37.45 GROGRE MOLTONDEKENwolhoudend 4,48 
-0---GEMOL TONN. LANGE HERENPANTALONS 8,32 GEMOL TONNEERDE HEREN BORSTROKKEN 9, 12 - 5,97DAMES DIRECTOIRES prima kwaliteit 2,30 INTERLOCK ONDERJURK 5,03 
--

Voor uw PHILIPS RADIO naar" Van Boxtel" 
WOLLEN KINDERW ANTEN Noorse patronen 3,40 WOLLEN DAMESWANTEN prachtige kwaliteiten 4,90 LANGE WOLLEN KINDER-

Ruime keuze in de nieuwste modellen 

ERKEND PHILIPS RADIO SERVICE 

Betaling regelen wij desgewenst in 

overleg met koper 

BOXTEL Clarissenstraat 3 • Telefoon 479 

KOUSEN, alle maten vanaf 3,76 SKISOKJES, alle maten, vanaf 1,10 Koop degelijk, vertrouwd en prettig bij: 
êll.1lu.d.13oomm.&m 

BOXTEL 

Meer koppen 
koffie 

meer 

voordeel 

r;:1i�J:::if.�f il�f ,-,n ... .,Land van Belofte"-koffie .. Die is speciaal gebrand voor de Sparkruideniers, extra fijn van samen• stelling. En steeds kersvers bij Uw Spar-kruidenier, U haalt er meer koppen koffie uit, want ze Is zo goed en zo zorgvuldig bereid en zo vers! Nu extra: Bij elk pak "Land van Belofte"-koffle 10 Spar-zegels extra (altijd li In het pak en nu nog li van Uw Spar kruidenier). Dus: meer kop
pen koffie en meer voordeel ! 

UW THEE KAN VERRASSEND LEKKER ZIJN U wilt natuurlijk een beetje zuinig zijn met Uw koffie. Dat kan gèmakkelijk en prettig, wanneer U een heel geurige en pittige kop thee drinkt. Neem de proef met ,.Land van Belofte"� thee .. Dat zal een verrassing voor U zijn. U geniet er van. Nu extra: Bij elk pakje "Land van Belofte"- thee 10 Sparzegels extra. ('altijd 5 In het pakje en nu nog 5 van Uw Spar-kruidenier) 
�land Yan Belofte'.'. koffie en • thee allNn bi) 

-DE SPAR aelfstandige kruidenias
--------:, KOOPT N U WARME 
: DAMES-PANT::i:���! 3 • 95 

1
. 

Ook H eren• en Kinder-Pantoffels 
1 voorradig bij : 1 

BOVENDEERT 
1

• Schoenhandel naast Gemeentehuis J =--------" 
DE HEERLIJKE WARMTE VAN EEN 
ZUIVER WOLLEN OEKEN K U N T U B EST GE B R U I K E N. 
U heeft bij ons nog een keuze 

uit een grote sortering. 

Aa B e  45,50 Zaa lberg 40,95 P van z. 32.50 
• 34,00 21,9027,50• 37,50 • 27,50 • 20,75

1. j WitteDeen
Woninginrichting • Boxtel. 

- - -

ERWTENSOEP 

MET WORST , Vrijdag en Zaterdag a.s. � afgehaald uit de winkel �� BIJ AANKOOP VAN OOR KWALITEIT 

500 gram GROENE ERWTEN van 28 voor 2 5 d. 

500 gram GROENE 
0
iRWTEN van 33 voor 2 9 d. 

500 gram SPLITE�WTEN van 39 voor 3 5 et.
250 GRAM FIJNE 

GELD. ROOKWORST 

VAN 90 VOOR 

82d. 
Zolang vo;:;rracig bij KOFFIE of THEE Een l.:.:::e Bas Zaanse Koeken voor 88 et. 

·ALBERT HEIJN. ' 

MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER!� 

._________I 

Bij in 

i2 een 

~ 
~~~ 

!>TATION5T~AAT43 

~*~ 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Wat houdt de Publiekrechterlijke 
. Bedrijfsorganisatie in? 

Zo is dan de P. B. 0., de Publiekrechter
lijke Bèdrijfsorganisatie, door ons Par
lement aanvaard. Ook de Eerste Kamer 
immers keurde het Ontwerp dezer wet 
goed en daarmee kán de baan geopend 
zijn voor een natuurlijk-goede ontwik-
keling. 
Wat is eigenlijk gezonder, dan dat de 
belangen van de mensen van één be
paald bedrijf, of het nu werkgevers, lei
dinggevend personeel of arbeiders be
treft, samen, in gemeen overleg, worden 
geregeld? En wel zó dat er dan een 
regeling uit de bus kan komen, die des
noods door het uitvoerend gezag met 
straffen gehandhaafd kan worden? 
Dit laats'.e is immers vervat in dat be
grip "publiekrechterlijk". Dat betekent 
immers dat de nieuwe bedrijfsorganisaties 
zélf verordeningen kunnen maken. En 
het kenmerk van een verordening is juist, 
dat zij door de overheid, bij niet-nako
men, desnoods met de sterke arm, ge
handhaafd kan worden. 
Lang heeft deze ontwikkeling geduurd. 
Ná de vorige oorlog waren er al wets
voorstellen, die juist deze verordenende 
bevoegdheid voor werkgevers, werkne
mers en leidinggevend personeel voor
stelden. Maar de idee van het felle 
Marxisme, dat de klasses•rijd preekte 
met de totale ondergang van de onder
nemer als succesvol einde, was bij de 
andersdenkende arbeidersgroep in ons 
land nog te sterk, om deze gezonde 
samenwerkingsidee van kapitaal en ar
beid te doen slagen. En het liberale ele
ment in het Parlement nam de gelegen
heid te baat om juist in de hoofdzaak, 
juist in het maken van verordeningen, 
de beraamde wetgeving te doen kelde
ren. Zodat er wel enkele wetjes op on
derdelen van het bedrijfsleven te voor
schijn konden komen, maar zonder aan
wezigheid van het meest wezenlijke: het 
samen mogen besluiten der bedrijfsge
noten dat het zó en niet anders zou 
moeten zijn. 
Moeilijk konden de wetgevende orga
nen, de Ie en !Ie Kamer ook een deel 
van hun macht uit handen geven. Als 
immers de bedrijfsgenoten zelf wetten 
zouden gaan maken (want hun verorde
ningen zijn toch eigenlijk wetten, die 
wel niet voor het gehele volk, maar toch 
voor de gehele bedrijfsgroep gelden) dan 
zou deze macht aan ons Parlement ont
nomen worden. En macht afstaan, die 
Jl!en eenmaal bezit, doet niemand graag, 
ook ons Parlement niet. 
Zodat zaken, die typisch sociaal-econo
misch lagen, steeds maar in de politieke 
sfeer bleven liggen, hetgeen op zich on
gezond is. Immers: tenslotte is ons Par
lement, gebaseerd op het partijensy
steem, een politiek orgaan. Met het 
noodzakelijk meest ellendige gevolg: in
plaats van de vertegenwoordigers van 
het volk in het Parlement en de Minis-

1 

ters, die dáár uit voortkwamen, ging 
practisch het regelen der gehele sociaal
economische materie naar het Haagse 
ambtenarendom. 

, Daarmee deed de verstarring, het on
wezenlijke, het tbeoretische, zijn intrede. 
Bij het langzaamaan groeiende in_;icht -
ook bij de niet-katholieke patróons en , 
arbeiders - dat de bedrijfsgenoten 
moesten samenwerken inplaa:s van el
kaar vernietigen - en dat idee was vóór 
1_?4() al zeer ver gegroeid - was eigen
l11k d_e sfeer geschapen, waaruit een goe
de bedrijfsorganisatie kon volgen. 
Van socialistische zijde. werd echter zéér 
sterk, al te sterk, de nadruk gelegd op 
de rol van de staatsoverheid - lees: 

van het ambtenarendom in het ge
meenschappelijk overleg tussen de be
drijfsgenoten. 
De socialisten - toen Partij van de Ar
beid genaamd - hadden ná de oorlog 
de wind mee voor hun sterke staatsbe
invloeding in de zaken van de particu
lier. De oorlog was immers amper ach
ter de rug, de oorlog waarin juist van
wege de verschrikkelijke schaarste alles, 
maar ook letterlijk alles, grondstoffen, 
hulpstoffen, kapitaalgoederen, eindpro
ducten, van hogerhand verdeeld moest 
worden en natuurlijk was deze taak -
een zeer omvangrijke - toegedeeld aan 
het zetelend ambtenarendom, dat zo een 
enorme macht en invloed kreeg. 
Is het wonder, dat de socialisten van de 
gunstige toestand gebruik wilden maken, 
om als er een publiekrechtelijke organi
satie der bedrijven moest komen, dit 
machtig geworden, speciaal Haags amb
tenarendom, met huid en haar in het 
nieuwe publiekrechtelijke bedrijfsstatuut 
als allesbedisselende en beslissende lei
ders, binnen te halen? 
Hun grote idee van het staatssocialisme, 
van de burgers als onderdelen, kleine 
onderdeel'.jes, van een welhaast almach
tig staatsapparaat, kreeg nu de grote 
kans! 
Het eerste wetsvoorstel tot regeling der 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie -
afkomstig van socialistische zijde, legde 
dan ook practisch de leiding van een 
bepaald bedrijfsschap in handen van een 
door de staat benoemd Commissaris, zo
dat de bedrijfsgenoten in eigen zaken 
nog niet veel te vertellen hadden. 
Het is de verdienste geweest van de Ka
tholieken, met name in 't Centrum voor 
Staatkundige Vorming, dat men het ge
zonde princiepe naar voren bracht van 
het eigen regelen der bedrijfsgenoten 
hunner zaken. 
En het thans aanvaarde wetsvoorstel 
kent dan ook voor het bedrijfschap een 
voorzitter, door de bedrijfsgenoten zelf 
gekozen. 
Natuurlijk zorgt de Staat, door het in
stellen van toezichthoudende organen, 
voor een behoorlijke behartiging van het 
algemeen belang van het Nederlandse 
volk in zijn geheel en voor een juiste 
afbakening der bevoegdheden aan de 
bedrijfsschappen onderling. En déze 
taak komt de Staat ook rechtens toe. 
Het is volkomen in overeens•emming 
met het katholieke subsidiariteitsbeginsel. 
Nu zal dus op de arbeiders met name 
een zware taak komen rusten. Inderdaad 
worden zij, als eenmaal de bedrijfsschap
pen tot stand zijn gekomen, van onder
geschiliten tot medewerkers in het be
drijf. 
Dit eist echter van hen tevens een groot 
verantwoordelijkheidsbesef en een dege
lijke scholing. De nieuwe situatie brengt 
rechten mee, niaar ook zware plichten. 
Het is goed, dat het zo gebeurt. Als 
de werknemers een inzicht zullen krij
gen in de economische situaties van de 
bedrijven, als zij de verantwoordelijk
heid er ook voor moeten dragen dan 
zullen in tijden van algemene vera�ing, 
door de werknemer ook betere maatre
gelen tot versobering, die óók uiteraard 
hen zullen treffen, begrepen en aan
vaard kunnen worden als iets noodza
kelijks. 
Iets dat men zelf mee regelt is altijd 
veel beter dan iets, dat men van hoger
hand krijgt opgelegd. 
De P.B.O. kan voor het juiste inzicht 
met name van de huidige· situaties der 
groepen van onze bevolking onderling, 
van het grootste belang zijn. 

Gemeenteraadsvergadering 

Werkloosheid en woningnood baren zorgen 
TOCH NOG NIEUWE WONINGEN 

IN 1950? 
27 Januari. Deze eerste bijeenkomst van 
de Raad der gemeente Boxtel in 1950 
waarop de leden Ch. v. Susante en P'. 
v. d. Meyden afwezig waren, gaf voor
zitter Drs. M. A. M. van Helvoort aan
leiding en gelegenheid om de leden met 
hun gezinnen alsnog een Zalig Nieuw
jaar toe te wensen en daarbij tevens in 
het kort de belangrijkste feiten uit het 
voorbije jaar te releveren en de gebrui
kelijke voorbeschouwing op het nieuwe 
jaar te geven. 

1949 een belangrijk jaar. -
In zijn nabeschouwing maakte de voor
zitter melding van: de wijzigingen, die 
de gemeenteraad in 1949 onderging; het 
H. Bloedjubileum; het gouden jubileum 
van de fa, Van Susante, dat omfloerst 
werd door de dood van de oprichter; 
de herdenking van het feit dat op de 
St. Franciscus- en de St. Af oysiusschool 
25 jaar katholiek lager onderwijs werd 
gegeven; de gereedkoming der over
schakeling van het electriciteitsnet, waar
mee de kroon gezet werd op een zeer 
belangrijk werkproject voor de gemeen
te Boxtel; de Benelux-Sportdag in het 
St. Paulus-Sportpark, waarvan de aan-

leg bijzondere waardering verdient; de 
opening van de H.B.S.; de aanbesteding 
van de R.K. Ambachtsschool, die in 1950 
geopend zal worden; het eeuwfeest van 
de St. Vincentiusvereniging; het provin
ciaal besluit om de weg Boxtel-Tilburg 
voor 1957 gereed te maken; de ver
plaatsing van het industrieterrein naar 
de Van Salmstraat; het besluit om de 
zorg voor de weg Schijndel-Boxtel aan 
de Provincie over te dragen; aankoop 
van diverse gronden; de vestiging van 
de Prov. Gezondheidsdienst voor Dieren 
in onze gemeente; de aankoop van ver
schillende panden om tezijnertijd te kun
nen komen tot de verwezenlijking van 
de rooilijn in de Rechterstraat; de bouw 
van vele nieuwe woningen; de voltooiing 
van de bruggen in de Mgr. Wilmer- en 
Molenstraat, alsmede de bouw van een 
keermuur, bezijden de Zwaanse Brug; 
belangrijke bestratingen en wegenver
nieuwingen; aanbieding Plan Konijnshol; 
rioleringswerk in de nieuwe wijken; ver
bouwing Jongens- en Meisjesschool in 
Gemonde; besluit tof het doen ontwer
pen van een rioleringsplan voor de ge
hele gemeente; de verlaging der gasta
rieven voor grote gezinnen; de verla
ging van het schoolgeld; het besluit om 
Boxtel voor de personele belasting van 

de zevende in de zesde klasse in te 
delen; goedkeuring van het voorstel tot 
electrificatie van Luisel (waarmee in 
1950 zal worden aangevangen); toetre
ding van Boxtel tot de regionale brand
weerdienst; ontwerp gemeenschappelijke 
regeling voor het kerkdorp Gemonde; 
gunstige uitbreiding van bestaande in
dustrie, alsmede vestiging van textiel
fabriek. 

Cijfers .... 
De bevolking van Boxtel bedroeg 31 
Dec. 1949: 14079 personen, tegenover 
13727 op 1 Januari van dat jaar. 
Aan vermakelijkheidsbelasting leverde 
het jaar 1949 f 14.679,- op tegenover 
f 18.678,- in 1948. De bevolking be
steedde in 1949 f 67.792,- aan verma
kelijkheden, tegenover f 84.197,- in 
1948. (De opbrengst van de kermis is 
hier niet bij inbegrepen). 
Het bioscoopbezoek verminderde in 
1949 met bijna de helft der bezoekers in 
1948. Bezoch'.en in 1948 nog 94014 per
sonen de bioscoop (1800 per week), in 
1949 was dat gedaald tot 50834 perso
nen (980 per week). 
Het aantal bezoekers van sportwedstrij
den steeg aanzienlijk. In 1948 was dit 
nog maar 18973. In 1949 liefst 33792 
personen. 
Voor tÓneelvoorstellingen moest in 1948 
f 500,- vermakelijkheidsbelasting be
taald worden. In 1949 f 432,-. Concer
ten brachten in 1949 f 66,- aan verm. 
bel. op. Voor uitvoeringen van diverse 
aard in 1948 f 233,-, doch in 1949 
f 911,- aan venn. bel. 

Zorgen . .. en nieuwe maatregelen. 
Na nog een interessante vergelijking te 
hebben gemaakt van 1949 met 1900, 
waaruit een bevredigende vooruitgang 
was af te leiden, stelde de voorzitter de 
twee grootste zorgenkinderen in 1950 aan 
de Raad voor: 
De toenemende werkloosheid en het 
probleem van de huisvesting, dreigen 
beide een schaduw te zullen werpen 
op de gunstige ontwikkeling van onze 
plaats. 
Als activiteiten voor 1950 noemde hij 
de realisering van het industrieterrein; 
c!� 0pc1:t·Î·fig v.in·--:!� R.K. ?,.n1baclü:.;sch0ol; 
een beperkte woningbouw; verbetering 
van het sportpark Molenwijk en van het 
Zwembad; bevordering van de school
tandverzorging in onze plaats; uitbrei
ding van werkgelegenheid waar dat mo
gelijk zou zijn; en vooral. ..... consoli
dering van de gemeentelijke financiële 
toestand, die opnieuw zorgen baart. 
,,Moge Gods zegen op ons werk rusten, 
opdat 1950 voor Boxtel een mijlpaal 
wordt. op de weg naar vooruitgang en 
welvaart", zo besloot de voorzitter zijn 
beschouwingen. 
Het oudste gemeenteraadslid, de heer 
v. d. Weyst dankte de voorzitter voor 
zijn Nieuwjaarswens en hoopte, dat 1950 
ook voor de voorzitter en de zijnen in 
alle opzichten een voorspoedig jaar zou 
zijn. 

Levendig� debatten 
rond verschillende agendapunten. 

Bij de behandeling van de agenda werd 
o.m. besloten, tot aankoop en ruiling van 
enkele percelen grond, teneinde het Oos
telijk gedeelte van de Vic. v. Alphenlaan 
te kunnen verbreden. Het lid Oliemeulen 
maakte hierbij de opmerking, dat er een 
al te groot verschil bestond in de prijzen, 
die de verschillende aangelanden voor 
hun grond gevraagd hadden. Hij verze
kerde de voorzitter, dat, als er weer eens 
zo'n verbazend groot gebrek aan ge
meenschapszin geconstateerd zou moe
ten worden, hij met een eis tot onteige
ning op de proppen zou komen. Een 
tweetal grondtransacties, die verband 
hielden met de verbreding van de weg 
Tongeren - richting Kalksheuvel -, 
werden eveneens goedgekeurd. 
Aan het verzoek van de St. Paulusschool 
om gelden beschikbaar te stellen voor 
de aanschaffing van een nieuwe lees
methode werd zonder meer voldaan. 
Aan het plan ter vergroting van de St. 
Angelaschool werd echter eerst na uit
gebreide discussies goedkeuring ver
leend. 
Dat het bouwvolume maar aan •één 
school beschikbaar was gestelg, had het 
lid v. d. Sande enigszins bevreemd, voor
al omdat de bestemming van de bij te 
bouwen lokalen niet bekend was. 
De voorzitter deelde mee, dat de con
structie van de vergroting nu eenmaal 
een dergelijk omvangrijke uitbreiding 
eiste. 
Op het lid De Visser had het voorstel 
eveneens een eigenaardige indruk ge
maakt, daar men een overschot aan lo
kalen eertijds nog het voornaamste mo
tief voor de .oprichting van een Huis
houdschool bij de Ursulinen genoemd 
had. 
Het lid v. d. Weyst onderschreef dit en • 
sprak tevens de vrees uit, dat de be
doeling van een en ander was een ach
terdeurtje te openen voor een tweede 
Boxtelse Huishoudschool. 
Nadat de voorzitter echter gewezen had 
op de beperkte zeggenschap van de 
Raad in deze kwestie - men zou per 
saldo door de wettelijke bepalingen toch 
gedwongen worden de gevraagde mede
werking te verlenen -, werd het voor
stel goedgekeurd. 

Het lid De Laat maakte degenen, die 
een lans braken voor de andere scholen, 
er echter nog op attent, dat geen andere 
aanvrage was binnengekomen, zodat de' 
toewijzing eigenlijk weinig reden tot 
commentaar had mogen geven. 
Vervolgens werden de eerste wijzigin
gen in de gemeentebegroting 1950 aan
gebracht: Er zal een schrijfmachine wor
den aangekocht; in de kosten van de 
bouw van het Sanatorium De Klokken
berg zullen f 1400,- worden bijgedra
gen; enkele nieuwe wegen zullen wor
den aangelegd en tevens van riolering 
worden voorzien; een rioleringsplan zal 
worden ontworpen; diverse rijwielpaden 
dienen wederom verhard te worden; in 
de hal van het gemeentehuis zal een 
borstbeeld van 1-1. M. de Koningin (ver
vaardigd door Frans van Amelsvoort) 
geplaatst worden; over het Smalwater 
zal een nieuwe brug gelegd worden en 
op het O.D.C.-terrein zal een overdekte 
tribune verrijzen. 
De voorgestelde verbreding van de 
klinkerweg St. Charles-Esch zal niet 
worden uitgevoerd. Bij de bespreking 
van deze begrotingswijziging rezen ern
stige bezwaren tegen de hoge kosten 
f 9300,-. Zo vond het lid Oliemeulen 
de weg te onbelangrijk voor Boxtel om 
er een dergelijk bedrag voor uit te 
trekken. De voorzitter wees op het be
lang van een goede nabuurschap en de 
betekenis van een goede verbinding van 
Esch en Boxtel, vooral voor auto's doch 
het lid G. v. d. Meijden vond, dat het 
autoverkeer tussen deze plaatsen ook 
via de htiidige weg goed geregeld kon 
worden. Het lid Baayens stelde voor een 
gruispad langs de weg aan te brengen. 
Ook de leden v. d. Weyst en De Visser 
vonden de aanleg te duur. Laatstge
noemde meende een oplossing te zien in 
een soort compromis met de gemeente 
Esch, die als tegenprestatie dan een der 
binnenwegen zou kunnen vernieuwen. 
In tweede instantie vond het lid G. v. 
d. Meijden het tenslotte ook nog gevaar
lijk, dat met de bedoelde verbreding het 
rijwielpad niet eens van de hoofdweg 
gescheiden zou zijn. Bij de stemming 
waren alleen de leden Pietermans, De 
Laat, Bekkers en de beide wethouders 
voor het voorstel. 
Nu het O.D.C.-terrein nieuwe '1zandtri
bunes heeft gekregen en er een over
dek'.e tribune zal worden bijgebouwd, 
besloot de Raad de huurprijs van de drie 
sportterreinen te verhogen tot f 2000,-. 
Het ingelaste voorstel betreffende de 
algehele vernieuwing van het zwembad, 
waarvan de kos:en geraamd zijn op 
f 95.700,-, werd aanvaard. Om het 
water qua zuiverheid op peil te houden, 
adviseerde het lid Pietermans te infor
meren naar de mogelijkheid van een be
tonnen zwemkom, met dien verstande, 
dat het gedeelte waarin gezwommen 
wordt, van het overige water zal worden 
afgescheiden door betonnen platen. Een 
en ander zal nu aan deskundigen ter be
oordeling worden voorgelegd. 
De wijziging in de hondenbelasting werd 
goedgekeurd, zodat de tarieven thans 
volgens een klassenstelsel berekend zul
len worden. 
Het verzoek van de R.K. Volksmuziek
school aan de gemeente om garant te 
willen blijven voor een eventueel finan
cieel tekort, dat het (inmiddels gegeven) 
concert door Breda's Gemengd Koor zou 
kunnen opleveren, stuitte allereerst op 
tegenstand van het lid v. d. Krabben, 
dat niet zo enthousiast was over het stre
ven van de R.K. Volksmuziekschool. 
Deze zag er veeleer een financieel ge
vaar in voor de plaatselijke zangvereni
gingen, die zich toch al zoveel moeite 
moeten getroosten om de belangstelling 
voor hun uitvoeringen levendig te hou
den. De voorzitter had daarover echter 
een geheel andere mening. Zijns inziens 
zou dit ongetwijfeld uitstekende concert 
geen afbreuk doen aan de belangstelling 
voor de plaatselijke verenigingen, die in 
het optreden van Breda's Gemengd Koor 
zelfs een stimulans zouden kunnen vin
den om hun eigen prestaties nog hoger 
op te voeren. En waar het lid v. d. Krab
ben de mogelijkheid zag, dat straks 
iedereen om garantie zou komen vra
gen, meende de voorzitter met zeker
heid te kunnen zeggen, dat de accomo
datie van de Boxtelse zalen te beperkt 
was voor beroepsgezelschappen. 
Toch vond ook het lid De Visser het 
een gevaarlijk precedent, dat men hier 
ging scheppen. Onnodig ging scheppen 
bovendien, want de entreeprijzen waren 
wel zo hoog gesteld, dat er al heel wei
nig publiek zou moeten komen, wilde de 
uitvoering finantieel een mislukking 
worden. 
Daar het hier een uitvoering van uit
zonderlijk gehalte betrof, waarvan Box
tel zonder garantstelling niet zou kun
nen genieten, bleef de voorzitter bij 
zijn advies het voorstel goed te keuren 
en alle bekrompenheden op zij te zetten. 
Niettemin stemden de leden v. d. Weyst, 
De Visser, Baayens en v. d. Krabben 
tegen het voorstel. 
Vervolgens deelde de voorzitter mede, 
dat zich binnenkort weer een Bereden 
Peloton van de Rijkspolitie in de z.g. 
marechaussée-kazerne te Boxtel zal gaan 
vestigen, en dat de Gemeenschappelijke 
Regeling voor het kerkdorp Gemonde 
door de Ged. Staten was afgekeurd. 
Waar het gemeentebestuur er steeds op 

OMGEVING 

uit is de woningnood in onze plaats zo
veel mogelijk te verlichten, kon het niet
anders of de experimentele Bussumse 
woningbouw, die de laatste tijd opmer
kelijk veel van zich heeft doen spreken, 
had ook de aandacht van het Boxtelse 
college van B. en W. Hoewel het vol
gens de voorzitter nog onmogelijk was
te beoordelen, welke reëele mogelijkhe
den deze woningtypen boden, vroeg hij
de Raad toch om B. en W. machtiging 
te verlenen om indien de betreffende 
woningen aan redelijke eisen voldeden, 
hiervan ook een 100-tal in onze gemeen
te te laten bouwen (eventueel met een 
gemeentelijke bijdrage van f 50,- per 
huis). 
Alvorens tot de rondvraag over te gaan, 
richtte de voorzitter zich in dankbare 
bewoordingen tot het scheidende lid Pie
termans. Ofschoon hij diens vertrek zeer 
betreurde, was hij toch ook verheugd 
over de promotie, die aan dit uitsteken
de raadslid was te beurt gevallen, en hij 
wenste de heer Pietermans en zijn gezin 
dan ook het allerbeste toe in zijn nieuwe 
omgeving. 
De heer Pietermans zei het altijd als zijn 
plicht beschouwd te hebben de belangen 
van zijn gemeente te behartigen en 
wenste, dat de gemeenteraad steeds in 
dezelfde geest van samenwerking zou 
blijven ijveren voor Boxtel, als dat in de 
afgelopen vruchtbare jaren gebeurd was 
geweest. 
Bij de rondvraag wees het lid Kurstjens 
nog eens op de kuil in het Kinderbosch, 
die met weinig moeite en kosten, als 
brandblusmiddel bruikbaar gemaakt zou 
kunnen worden. Het lid De Laat vroeg 
of er bij de nieuwe bruggen nog een hek
werk of iets dergelijks geplaatst zou 
worden. Hierover kon echter nog wei
nig definitiefs gezegd worden. Voorts 
maakte De Laat de voorzitter opmerk
zaam op het feit, dat de aanbesteding 
van herstelwerken aan gemeentewonin
gen niet altijd volgens afspraak scheen 
te geschieden. Hij adviseerde B. en W. 
tenslotte ook nog na te gaan of de ver
ordening betreffende de plaatsing van 
gasstellen door erkende fitters, wel een 
gemeenteverordening was, daar moeilijk
heden met fitters uit andere plaatsen 
anders niet tot de onmogelijkheden t\e
rekend moeten worden. 
Het lid Bekkers vroeg de aandacht voor
de weg op de Langenberg, die loopt van
café VanMaren naar de brug in Onrooy. 
Het lid v. d. Meijden informeerde naar 
de mogelijkheid om op korte termijn 
enkele gemeentelijke baanvegers op de 
ijsbanen te plaatsen. De voorzitter voel
de meer voor een particulier initiatief 
in deze, doch wilde de kwestie niette
min wel eens in de wethoudersvergade
ring bespreken. Het lid v. d. Krabben 
hield een pleidooi voor de jeugd, die 
steeds meer van braakliggende terreinen 
wordt verdreven, doch hoorde, dat dit 
zijn oorzaak vond in verschillende ka
potte ruiten, die nimmer vergoed waren
geworden. 

Plaatselijk Nieuws 
POLITIENIEUWS. 
Dieven liepen tegen de lamp. 
In de nacht van te op 2e Kerstdag 1949 
werd eèn inbraak gepleegd in een woon. 
huis annex slijterij in de Breukelsestraat 
alhier, waarbij enig geld werd ont
vreemd. 
Door de politie werd een uitgebreid on
derzoek ingesteld, waarbij gebruik werd 
gemaakt van een vrij nauwkeurig signa
lement van twee personen, die in de 
avond van de te Kerstdag, zich op ver
dachte wijze in de nabijheid van bedoeld 
perceel hadden opgehouden. 
De heren? bleken nl. goed te zijn beke
ken door een inwoner van Boxtel. 
Dank zij de medewerking van de Rijks
politie, konden beide personen worden 
aangehouden. Ook enige voorwerpen, 
waarmede de inbraak was gepleegd, wer
den in beslag genomen. 
Beiden zijn ter beschikking gesteld van 
de Officier van Justitie te 's-Hertogen
bosch. 

Oplichterspraktijken. 
Reeds geruime tijd werd Boxtel onveilig 
gemaakt door een heerschap, dat er een 
gewoonte van maakte om winkeliers te 
bedriegen. 
Hij deed inkopen op crediet en gaf daar
bij namen en adressen op van te goeder 
naam bekend staande personen, die als 
credietwaardig bekend zijn, 
Hij nam de goederen in ontvangst en
beloofde voor een spoedige betaling te
zullen zorgdragen. 
Betaling volgde echter nimmer. 
Hij liep tenslotte tegen de "lamp en de 
politie heeft zich over hem ontfermd, 
zodat zijn spelletje nu uit is. 
Men zij dus voorzichtig om goederen op 
crediet af te geven aan onbekende per
sonen. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Opgehaald bij gelegenheid van de thuis
komst van Piet van Maaren f 4, 10. 

Aanstaande Zondag collecte voor Katho
liek Thuisfront aan de kerk. 



Buitenlands Weekoverzicht 
Dinsdag is het besluit van President Tru
man om tot productie van de waterstof
atoombom over te gaan, bekend ge
maakt. Deze beslissing vindt in brede 
kringen van het Congres en de bevol
king instemming, doch tevens wordt het 
probleem om met de Russen tot over
eenstemming te komen over de controle 
op de atoomenergie nog dringender, daar 
de uitwerking van de nieuwe bom vele 
malen krachtiger is dan die van de "ge
wone" atoombom. De Verenigde Staten 
zullen echter vast blijven houden aan 
een deugdelijke internationale controle 
waar de Sovjet-Unie nooit aan gewild 
heeft. En ondertussen moet de mensheid 
machteloos toezien hoe de geleerden 
voortdurend in de weer zijn om midde
len te verzinnen om massaverdelging 
mogelijk te maken. 
Het Noordatlantisch pact heeft nu tan
den gekregen, nu de levering van Ame
rikaanse wapenen in het kader van het 
militaire hulpprogramma is verzekerd. 
Op 4 April van het vorige jaar hebben 
de Ver. Staten, Canada, Engeland, 
Frankrijk, Italië, Portugal, de drie Bene
lux-landen, IJsland, Noorwegen en De
nemarken dit pact gesloten om een hecht 
blok te vormen tegen een eventuele aan
val, die op dit ogenblik alleen van Rus
sische zijde zou kunnen komen. Een de
monstratie van deze goede bedoeling 
werd terecht niet voldoende geacht, om
dat geen land in het Westen van Europa 
over_ een krijgsmacht beschikt, die een
Russische opmars kan vertragen, laat 
staan er het hoofd aan kan bieden. Uit 
eigen kracht konden deze landen niet 
het leger opbouwen, dat hiertoe in staat 
zou zijn, omdat zij stuk voor stuk al hun 
aandacht moeten besteden aan het op
bouwen van een industrie, die de inwo
ners een redelijk levenspeil moet ver
schaffen. En dit gaat al niet zonder de 
steun van het Amerikaanse plan-Mars
hall. 
De Amerikaanse regering had dit plan
Marshall opgesteld om de economische 
ondergang van West-Europa, die het rijp 
zou maken voor een communisme van 
binnen uit, tegen te gaan. Het Noord
atlantisch pact moet West-Europa bevei
ligen tegen het communisme van buiten 
af. De wapenen, die hiervoor nodig zijn, 
zullen nu gedeeltelijk door Amerika 
worden geleverd, dat daarvoor het ko
mende jaar een milliard dollar heeft uit
getrokken. Men verwacht voor de daar
op volgende jaren eveneens Amerikaan
se hulp. 
Het leeuwendeel van het materiaal gaat 
naar Frankrijk, waarmede nog eens het 
strategische belang van dit land, dat d-e 
kern van het Westelijke leger zal moeten 
vormen, wordt onderstreept. Er kan nu 
begonnen worden met de opbouw van 
het Franse leger, dat tot nu toe al te 
mager was uitgerust. 
Dat alle Fransen deze gang van zaken 
toejuichen, is te veel gezegd. Het vrij 
grote communistische gedeelte van de 
bevolking gaat op felle wijze te keer 
tegen de "kolonisatie" van hun land 
door de Ver. Staten en doet een beroep 
op de transportarbeiders om de wape
nen niet te lossen of te vervoeren. Dat 
het hiermede handelt in opdracht van 
Moskou is een publiek geheim. Door 
deze actie willen de communisten tevens 
de indruk vestigen, dat het communisme 
in Frankrijk zo sterk is, dat dit land 
door de Ver. Staten niet als een be
trouwbare bondgenoot kan worden be
schouwd .Dat Amerika zich echter van 
de wijs zal laten brengen en zal aarze-

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 24 tot en met 30 Januari 1950. 

GEBOREN: Johannes H. W. zoon van 
C. Poirters en H. M. Geraets - Antoi
netta M. Th. dochter van A. A. Th.
Prinsen en· C. J. van Kasteren - Chris
tina dochter van L. Th. v. d. Heuvel en
H. Knol - Aloysa J. M. dochter van
H. Boleij en M. C. v. d. Pas - Gijsber
tus G. P. M. zoon van A. v. d. Sanden
en H. M. v. d. Dungen - Allegonda L.
dochter van P. Th. van Dijk en J. W.
Pennings - Maria C. A. dochter van J.
van Groenestijn en C. E. Melkert -
Maria J. P. dochter van G. C. J. van
Eijndhoven en J. W. de Bresser - Wil
helmina M. dochter van J. Valks en J.
v. d. Ven - Adriana M. dochter van J. 
v. d. Ven - Adriana J. dochter van E. 
v. d. Besselaar en G. G. Leijten - Mar
garita H. M. dochter van H. M. Wen
ting en E. J. A. M. van der Bruggen.
ONDERTROUWD: Marinus P. Fr. 
Pennings en Maria J. C. Verheijden.
GEHUWD: Lambertus van de Wassen
berg en Johanna de Jong - Henricus
Fr. van Dijk en Josepha H. M. Veke
mans - Jan J. van Schaijk en Maria C.
van den Bersselaar - Bernardus J. Aal
ders en Johanna M. van Amelsvoort.
OVERLEDEN: Lucia J. Paddenburg, 
oud 90 jaren, wed. van A. P. J. de 
Visser. 

R.K. BOUWV AKARBEIDERSBOND 
AFD. BOXTEL. 
J�arfeest. 
Maandag 6 en Dinsdag 7 Februari wordt 
in De Ark weer het jaarfeest gehouden 
voor de Boxtelse georganiseerde bouw
vakarbeiders. 
Het gezelschap van Aug. de Laat zal 
moeten trachten het jaarfeest weer even 

. : succesvol te laten verlopen als andere 
• jaren.

Jubilea.
Op de vorige week gehouden jaarverga
dering werd de heer A. v. d. Brand ge
huldigd voor zijn 25-jarig bestuurslid
maatschap. Uit erkentelijkheid voor zijn
verdiensten werd hem een fraaie boe
kenkast ten geschenke gegeven.
De heren P. v. Brunschot en A. Voets
die beide twintig jaar in het bestuur zit
ting hadden, kregen ieder een fauteuil
cadeau.

!en de wapenen aan Frankrijk te leveren,
is hoogst onwaarschijnlijk.
Deze Amerikaanse wapenen zullen
Frankrijk in staat stellen meer wapenen
naar Indo-China te zenden, dat na de
communistische verovering van China
tot een van de meest bedreigde punten
van Zuid-Oost-Azië dreigt te worden.
Sinds het einde van de oorlog is
Frankrijk daar al in een strijd gewikkeld
met de communistische leider Ho Tsji
minh die het grootste gedeelte van het
land in zijn macht heeft. Van doeltref
fende militaire en economische hulp zal
het nu voor een groot gedeelte afhan
gen, of Ho Tsji-minh's tegenspeler, ex
keizer Bao Dai van Annam (een van de
gebieden van Indo-China), met wie de
Fransen nu tot overeenstemming zijn
gekomen over de overdracht van de sou
vereiniteit, in staat zal zijn dit gebied
aan deze zijde van het ijzeren gordijn
te houden. Dat Ho Tsji-minh op Chinesè
en Russische steun kan rekenen, blijkt
wel uit het feit, dat deze landen zijn
bewind kortgeleden hebben erkend. De 
toestand in Indo-China gaat bedenkelijk
veel op die van Griekenland ten tijde
van de burgeroorlog van de afgelopen
jaren lijken.
Ook tegen het zenden van wapenen naar
Indo-China, tegen deze "smerige oor
log", verzetten de Franse communisten
zich fel, zo zelfs, dat de vrouw van
Thorez, de Franse communistenleider,
die lid van de Kamer is, alle parlemen
taire gebruiken overboord gooide en
lange neuzen stond te trekken tegen
haar politieke tegenstanders.
De laatste dagen is de herinnering aan
de luchtbrug, die het geblokkeerde Ber
lijn van de zomer 1948 af een jaar lang
van voedsel en grondstoffen heeft voor
zien, weer levendig geworden. De Rus
sen of hun Oostduitse knechten zijn
weer begonnen moeilijkheden aan het
vervoer per auto van West-Duitsland
naar Berlijn in de weg te leggen en men
vraagt zich af, of zij nogmaals door een
blokkade willen trachten de Westelijke
geallieerden uit West-Berlijn weg te
dringen. Van Westelijke zijde heeft men
reeds te verstaan gegeven, dat in dat
geval de luchtbrug weer in actie zal
komen.
Weinig staatslieden zullen de Italiaanse
minister-president De Gasperi evenaren,
die nu in die paar jaren sinds de twee
de wereldoorlog al zes kal:,inetten achter
elkaar heeft gevormd. In zijn nieuwste
kabinet zijn de in Italië zeer rechts ge
oriënteerde liberalen niet meer verte
genwoordigd, doch van een grote ver
schuiving naar links kan men toch niet
spreken, daar de linkervleugel van De
Gasperi's chr.-democratische partij even
min een minister heeft geleverd. De
rechtse socialisten van Saragat en de
republikeinen zijn nu de voornaamste
verzekering tegen een te reactionaire en
clericale koers.
Van belang is, dat het ministerie van 
landbouw in handen is gebleven van 
Segni, zodat deze voort kan gaan met 
de voorbereiding van de dringende kwes
tie van de verdeling van niet of slecht 
bebouwde grote landerijen aan de bezit
loze boeren, een maatregel, die tot nu 
toe in het bijzonder door de liberalen 
is geremd. Vele problemen wachten hem 
hierbij, in de eerste plaats wel de aan
leg van bevloeiingswerken in de dorre 
streken. Hier zal het plan-Marshall wat 
bij helpen, maar dat er genoeg te doen 
overblijft, zal niemand betwijfelen. 

(Nadruk verboden). 

JUBEL EN AFSCHEID. 
Op Vrijdag 10 Febr. a.s. hoopt de heer 
J. C. van Etten, hoofd van de St. Pe
trusschool, alhier, zijn zilveren jubilé als
schoofhoofd te vieren. Op 10 Februari
1925, zijn verjaardag, werd hij tot hoofd
in Oirschot benoemd, op 1 Mei 1930

• tot hoofd aan de St. Paulusschool, al
hier, en vanaf 1 Febr. 1938 is hij als
hoofd werkzaam aan de St. Petrusschool.
De schooljeugd en het onderwijzend
personeel zullen die dag in het teken
van feestvreugde passeren.
Op diezelfde dag zal Juffrouw Justine
Veltman de school voor goed verlaten.
Aan de huldiging van mijnheer v. Etten
zal tevens een aubade van hulde en
dank verbonden worden ter ere van
"onze Just", die 29 jaren lang onderwijs
gegeven heeft aan de St. Petrusschool.
Om en om 1400 kleuters van de eerste
(of tweede) klas heeft zij met de fun
damenten van de leerstof vertrouwd ge
maakt. Hoeveel tact, geduld, liefde en
toewijding zij daarvoor nodig heeft ge
had en aangewend heeft is met een pen
haast niet te beschrijven. Juffr. Veltman
had een stel ogen, die dwongen, een
hart, dat trok, en een geduld, 'dat alles
overwon. Met een benijdenswaardige
gemoedsrust, blijmoedigheid en gezellig
heid "moederde" zij over kinderen en
collega's.
Met een aangename herinnering aan
vroeger zal door menig oud-leerling, 'die
nu zelf al kinderen op school heeft, aan
Juffrouw Veltman worden teruggedacht.
Voor hen, die de heer Van Etten wensen
te complimenteren en Juffrouw Veltman
een hand ten afscheid willen druk
ken, zal op 10 Febr. a.s. vanaf 11 uur
tot 11.45 uur in de St. Petrusschool
receptiç worden gehouden. De Boxtelse
collega's hebben daarvoor· de kans na
12 uur.
Het onderwijzend personeel van de St.
Petrusschool veronderstelt, dat hiervan
met graagte door velen gebruik zal ge
maakt worden.

INSTALLATIE
NIEUWE VOORZITTER.
Door de Bijzondere Raad der St. Vin
centiusverenigingen te Boxtel is tot voor
zitter der parochiële afdeling van het
H, Hart benoemd de heer H. van de
Laar Wzn. in de plaats van wijlen de
heer Jos. van Susante.
De nieuwe voorzitter werd in de con-

ferentie van j.l. Zondag geïnstalleerd 
door de Weled. Zeergel. Heer Wen
tholt, voorzitter van de Bijzondere Raad. 
Deze memoreerde de verdienste van de 
overleden heer Van susante en besprak 
de motivering van de benoeming van de 
heer H. van de Laar. Deze benoeming 
van een der jonge leden is te beschou
wen als een directief voor aanpassing 
van de vereniging en de werkwijze aan 
de ·hedendaagse inzichten betreffende 
de charitas. 
De sociale ontwikkeling en de gewijzig
de' economische verhoudingen doen hier
bij hun invloed gelden. 
Daarom moet ook de mentaliteit in de 
charitatieve vereniging afgestemd blij
ven op de maatschappelijke tijdsomstan
digheden. De benoeming va.n de jonge 
nieuwe voorzitter mag verder gezien 
worden als een geste in de •richting van 
de jongere generatie, die geleidelijk aan 
inzake de charitas tot activiteit zal be
horen te komen. 
De voorzitter van de Bijzondere Raad 
hoopte in de persoon van de heer Har
rie van de Laar de juiste kracht gevon
den te hebben, die de vereiste aanpas
sing en vernieuwing zal weten te be
werken in samenwerking met de 
ouderen. 
De heer Van de Laar dankte voor zijn 
benoeming en het vertrouwen, dat in 
hem is gesteld en hoopte op een pret
tige samenwerking met de oudere leden. 

,,EEN A.N.W.B.-AVOND. 
Op Donderdag 9 Februari a.s. zal de 
Koninklijke Nederlandsche Toeristen
bond A.N.W.B., des avonds om 8 uur in 
De ARK een Bondsavond organiseren, 
die voor leden en niet-leden vrij toegan
kelijk is. 
Door een speciale A.N.W.B.-film, een 
lezing en een uitgebreide tentoonstel
ling zal op prettige wijze doel en werken 
van de Bond nader worden bekend ge
maakt. 
Ook over de zo populaire Wegenwacht 
zal een en ander worden verteld. 
Men zie ook de advertentie elders in 
dit blad. 

NEDERL. KATH. GRAFISCHE BOND 
Afd. Boxtel. 
Onder leiding van het afdelingsbestuur 
heeft de Neder!. Kath. Grafische Bond, 
afd. Boxtel, op een dezer dagen gehou
den buitengewone ledenvergadering be
sloten een studieclub op te richten, die 
de veredeling van het ambacht ten doel 
heeft. 
Men heeft een commissie benoemd, die 
zich met de verdere ontwikkeling van de 
studieclub zal bezig houden. 

R. K. J. B.
Blijkens een advertentie elders in dit 
blad zal Woensdag 8 Februari onherroe
pelijk de laatste uitvoering van de Bonte 
Avond gegeven worden. 

-o-

Hedenavond (Vrijdag 3 Februari) wor
den alle spelers en speelsters voor repe
titie in het eierlokaal verwacht: 7 uur 
Dameszangclubje; 7 .30 uur Dames�oneel; 
8.30 uur Herentoneel en muziek. Op
komst dringend noodzakelijk. 

JAARVERGADERING 
V ARKENSFOKVERENIGING. 
Op 31 Januari hield onze Varkensfok
vereniging V.D.L. haar jaarvergadering. 
Na een openingswoord van de voorzit
ter A. v. d. Sande, werd door de secre
taris rekening en verantwoording uitge
bracht over het afgelopen boekjaar. De 
rekening sloot met een batig saldo zo
dat de dekgelden met 1 gulden verlaagd 
kunnen worden. De bestuursverkiezing 
verliep vlot. De aftredenden A. v. d. Saü
de en F. J. Helmer, resp. voorz. en secr. 
werden met grote meerderheid herkozen, 
beiden namen hun functie aan onder 
dank voor het in hen gestelde vertrou
wen. Er zal een jonge N. L. beer ter 
dekking worden gesteld bij J. C. Meijs. 
De oude beer zal in rayon Onrooi ter 
dekking worden gesteld bij Jos. v. d. 
Sande, Onrooi 18. Oude zeugen zullen 
de eerste 3 maanden bij genoemde beer 
in Onrooi moeten gedekt worden. Ook 
jonge zeugen waarvan de Vader C 6 is 
zullen wegens familieteelt bij de oude 
beer ter dekking moeten worden ge
bracht. Onze leden nemen hiervan wel 
goede nota. Geboorteberichten zulleri in 
de toekomst ingeleverd worden bij de 
waarnemend secretaris: A. v. d. Pasch, 
Tongeren 18. 
Zeugen die bij de kringbeer ter dekking 
worden gebracht, zullen, boven het ge
wone dekgeld bij hun eigen vereniging, 
f 3,- betalen. 
Na nog enkele huishoudelijke zaken be
sproken te hebben, sloot de voorzitter 
onder dank deze vergadering op de ge
bruikelijke wijze. 

GEMONDE 
R.K.J.B. 
Maandag j.l, hield de Jonge Boerenstand 
zijn algemene jaarvergadering in de zaal 
Verbruggen. Na de opening werd het 
jaar- en kasverslag voorgelezen. Hierna 
was het bestuursverkiezing wegens pe
riodiek aftr. van G. v. Oirschot. Geko
zen werd Joh. Verhagen, zodat het be
stuur thans bestaat uit G. Essens, voor
zitter; Jos. Rijken, secr.; Willibr. Geerts, 
Mar. v. Breugel en Joh. Verhagen, leden. 
Hierna sprak de Heer v. d. Bosch uit 
Heeswijk een opwekkend woord tot de 
leden, om de sportclub te helpen bij de 
a.s. kringsportdag. Deze zal vermoedelijk 
zijn op de 1 e Zondag van Juli. 

Gouden H uweliï ksf eest 

Maandag 13 Februari hoopt het echtpaar v. d. Meyden-�. d, 
Oetelaar ( Gemondseweg 4) zijn gouden huwelijksfeest te vieren. 

Men zal het gouden paar van l tot 2 uur kunnen feliciteren. 

Na inning der contributie en enkele 
mededelingen werd door de oud-secre
taris nog een korte causerie gehouden 
over de mogelijkheden der tabaksteelt. 
Na de rondvraag werd deze vergadering 
gesloten met de christelijke groet. 

FANFARE "ST. LAMBERTUS". 
Donderdag 9 Febr. houdt de Fanfare 
haar jaarvergadering. 

SPORT-NIEUWS 
,,KONING VOETBAL". 
Ook al is Koning Voetbal door Koning 
Winter tijdelijk van de voetbalvelden 
verdreven geworden, toch heeft hij in 
onze plaats de kop nog durven opsteken. 
De besturen van de plaatselijke voetbal
verenigingen "Boxtel" en "O.D.C." zijn 
er nl. in geslaagd beslag te leggen op de 
bekende en hoogst interessante voetbal
film "koning Voetbal", die men over 
erikele weken voor de leden hoopt te 
kunnen draaien. 
Nadere bijzonderheden hierover volgen 
nog. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" 
Als de weersomstandigheden zulks toe
laten, zullen a.s. Zondag de volgende 
wedstrijden gespeeld worden: 

Boxtel 3-Maliskamp 3 
Boxtel 4-Helvoirt 2 

K.S.V. 0. D. C. 
Het voetbalprogramma, dat reeds enkele 
Zondagen verschoven moest worden 
luidt voor 5 Februari: 
Baardwijk-O.D.C. 
O.D.C. 2-Zwaluw 2 (12 uur)
O.0.C. 3-Essche Boys (half 3) 

BOXTELSE BILJART BOND. 
De uitslagen van de in klasse B en C ge
speelde wedstrijden luiden. 

Klasse C 27 Jan. 
K.O.T. 303 car. 174 brt. gem" 1,73 
De W. Muis I 343 car. 174 brt. gem. 1,97 
Hoogste serie: A. Huiberts van K:O.T.

met 17 car. 
Buiten Verw. 257 car. 191 brt. gem. 1,34 
Amateur 356 car. 191 brt. gem. 1 ,86 
Hoogste serie: Hobbelen en v. d. Braak 
van Amateur en L. v. Esch van Buiten 
Verwachting met 16 car. 

De Witte Muis Il-De Groene Pomme
rans werd . niet afgespeeld. 

Klasse B 30 Jan. 
Pr. Hendrik 491 car. 211 brt. gem. 2,32 
De Gr. Pomm. 440 car. 211 brt. gem. 2.08 
Hoogste serie: H. v. Geffen van De 
Groene Pommerans met 18 car. 

Eureka 425 car. 194 brt. gem. 2, 19 
Amateur 483 car. 194 brt. gem. 2,44 
Hoogste serie: A. Schalks Jr. van Ama
teur met 20 car. 

De Witte Muis-Poedelvrees werd niet 
afgespeeld. 
Prins Hendrik probeert in Klasse B mo
menteel de achterstand een 'beetje op te 
halen, zoals men dat uit het gemiddelde 
van de laatste thuiswedstrijden wel kan 
afleiden. Dit dankt deze vereniging in 
hoofdzaak aan de tegenwoordige exploi
tant van haar clubhuis, de heer v. Breu
gel, die het biljart geheel heeft laten ver
nieuwen, wat het spelpeil aanmerkelijk 
ten goede komt. 
De verenigingen. worden nogmaals ver
zocht tijdig hun wedstrijdlijsten in te 
zenden. 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
Het voorbije weekend leverde voor Ad
vance geen succes op. Het eerste team 
verloor n.l. van Pieus met 6-4. Er werd 
bijzonder goed gespeeld en eerst in de 
laatste game wist het dubbel Seltenreich 
-Poulusse de spelers van Berkel
Steinmann te verslaan, en ontkwamen
zodoende aan een dreigend gelijk spel.
De verdere uitslagen luidden:
Advance 2-Philips 2 
Advance 3-Atoom 3 
Voor· a.s. Zaterdag zijn 
wedstrijden vastgesteld:

4-6
4-6

de volgende

Advance (dames)-Picus, 3.30 uur.
Advance 1-M.T.T.C. Maastricht 7 uur
Philips 4-Advance 3
A.s. Zondag gaat Advance 1 naar S.I.A.
Maastricht. Er staan dus voor het eerste
team twee zware wedstrijden op het
programma. M.T.T.C. is de huidige kop
loper en kampioen van het vorige jaar. 
De wedstrijden worden gespeeld bij 
Van Berkel. 

Bloemenverzor ging 
DE ARONSKELK.

Ook de Aronskelk wordt tegenwoordi11: 
veel als kamerplant gekweekt. Vooral 
in onze moderne woningen waar volop 
licht kan binnentreden, is • het een ge
makkelijke kamerplant, waarvan we veel 
plezier kunnen hebben. Toch zijn de 
resultaten die de huismoeders met de 
Aronskelk bereiken niet altijd even den
derend,, hetgeen meestal een gevolg is 
van de onkundige behandeling der 
planten. 
Een algemeen voorkomende fout is het 
verwaarlozen van de rustpe'riode. Ook
hier geldt het gezegde: De boog kan
niet altijd gespannen blijven. Ongeveer 
begin Mei laten we de Aronskelk aan
zijn rustkuur beginnen. We houden dan
op met gieten, terwijl ook de toedie
ning van vloeimest wordt stopgezet. 
De bladeren worden dan geel en ver
dorren. U vindt het misschien jammer 
van de mooie plant, doch dit is juist 
hetgeen we moeten bereiken. 
Laat de plant zo 3 à 4 weken aan zijn 
lot over, en verwijder daarna de gele 
en verdorde bladeren. Ogenschijnlijk hebt 
U dan niets meer over. Maar schudt 
de bloempot eens leeg en U zult zien 
dat zich daarin nog een knolvormige 
wortelstok bevindt. Deze wortelstok nu 
moet ons straks weer de nieuwe bla
deren en bloemen gaan leveren. Even
tuële rotte delen, worden natuurlijk van 
de wortelstok verwijderd. Daarna gaan 
we hem rn nieuwe voedzame grond 
plaatsen. Alleen bladaarde is hiervoor 
niet voldoende. De dienen de blad
grond nog te vermengen met oude koe
mest en gra�zodegrond of een weinig 
klei en wat scherp zand. 
De Aronskelk moet stevig worden . op
gepot, d.w.z., dat we de grond flink 
moeten aandrukken. Denk er ook om 

, dat U een flinke gietrand open laat, 
want de Aronskelk vraagt veel water 
in de zomermaanden. 
Deze opnieuw - opgepotte wortelstok 
wordt nu liefst in de tuin geplaatst. 
Breng de bloempot bijna geheel onder 
de grond. 
Hoewel de Aronskelk veel zon kan ver
dragen, zetten we haar toch liefst zo 
weg, dat ze gedurende het heetst van 
de dag enigszins beschermd staat voor 
de felle zon. Vergeet gedurende de zo
mer vooral het gieten niet, want deze 

1 snelgroeiende plant, met haar grote
malse bladeren vraagt veel water. 
Om de veertien dagen, geeft U de plant 
wat vloeimest. Het gemakkelijkste kunt 
U dit toedienen in de vorm van Asef 
of Pokon. Begin October halen we de 
plant naar binnen, en geven we haar 
een plaatsje in een onverwarmde. kamer. 
Zorg vooral voor een goede belichting. 
Ongeveer een dag of veertien later zet
ten we de Aronskelk in een verwarmde 
kamer, en geven haar een zonn_ige stand
plaais. Ook in de winter heeft de Arons
kelk veel water nodig, terwijl ook de,
bemesting niet mag worden vergeten. 
Elke week een weinig opgeloste Asef 
of Pokon is aan te bevelen. In de loop 
van deze weken of het vroege voorjaar 
kunnen we zo de fraaie bloemen tege
moet zien. Hoe zonniger de standplaats 
van onze Aronskelk is, hoe meer bloe0 

men we kunnen verwachten. Mensen 
die niet over een tuintje beschikken, 
kunnen de Aronskelk ook als blijvende
kamerplant opkweken. Zorg dan in de 
zomer voor 'n luchtige standplaats in
de kamer, zonder dat daarbij de planf 
op de tocht komt te staan.-

Op 't Hoog. 

Distributie=Nieuws 
RANTSOENBONNEN VOOR KOFFIE 

Bij de aankondiging van de nieuwe kof
fiebon 424 Algemeen is vermeld, dat de 
rantsoenwaarde van de in omloop zijn
de rantsoenbonnen HD en BD een rant
soen onveranderd 125 gram koffie per 
bon blijft. De rantsoenbon H.D. een
rantsoen is evenwel nimmer voor koffie 
aangewezen. De bedoelde koffie-rant
soenbon van de H-serie draagt de aan
duiding H 16 125 gram koffie (groene 
ondergrond). De laatstgenoemde rant
soenbon blijft dus onveranderd zijn rant
soenwaarde van 125 gram koffie per 
bon behouden. 



· De grote erfenis voor het leven
Het portret van vader had de ereplaats. Met eerbied werd er naar opgezien en • , iedere blik erop gericht riep herinneringen op aan zijn stoere wilskracht,waarmee hij zijn jongens in het levenhad geplaatst. Geen moeite en opoffering was hem daarvoor teveel geweest.In niets had hij zich ontzien om in zijnkinderen het vermogen tot stand te brengen, waarmee zij hun positie in de maatschappij zouden kunnen handhaven. Entoen hij heenging uit dit leven, had hijàe overtuiging, dat zijn jongens iedervoor zich zouden trachten uit dat vermogen de hoogste kapitale waarde te
halen.En zij gingen door het leven volgens de.richtlijn, die vader hen had aangewezen.Geen depressie deerde hen. Wel moes-• ten zij zich van tijd-tot-tijd aanpassen,doch hun vader had dit voorzien en in
wijs beleid zijn jongens voorgehouden,hoe zij onder alle omstandigheden van
het leven met behoud van hun vermogenminstens zouden kunnen blijven wat zij
waren, onafhankelijke mensen.
Zo beijverden zij zich

!. als gold het eenfamilie-eer, de , onatnankelijkheid tehandhaven.Dat hierbij hun levens- en werkwijzenogal werd beheerst door zin voor vrij
heid is te begrijpen,· doch zij schoten
niet in maatschappelijk opzicht tekort.Integendeel, het in gezinsverband aange-

* Men kan er - geloven, wij vast enzeker - niets op tegen hebben, dat hetbovenstebeste Liempde eens een keertje
aan de spits staat. Vorige week immerssloeg daar het gouden paar v. d. Meerendonk-v. Oirschot al iedereen metverbazing door twee nieuwe fietsen teaanvaarden in dank en ... . . . in de hoop ze nog te verslijten ook. En deze week ... (maar wacht, daar laten we een nieuwe ster voor aanrukken.) * Deze week dan, kunnen we melding maken van het Liempdse besluit om waterleiding te laten aanleggen. Voonvaar een wijs besluit! *En Gemonde? Eilacy, Gemonde blijft met onuitputtelijk geduld het rolletje spelen van het veelomstreden stief
kind der gemeenten Boxtel, St. Michielsgestel, St. Oedenrode en Schijndel. De gemeenschappelijke regeling, die men voor dit kerkdorp wilde treffen, is door Gedeputeerde Staten al weer naar de vaantjes geholpen, waaruit blijkt, dat men iets geheel nieuws voor het gevierendeelde dorp aan het uitbroeden is. In angst en vreze wacht Gemonde nu op het moment dat de bom zal barsten. * Tussen een en ander door kunnen wijU nog wel vertellen, dat men de nieuweR. K. Ambachtsschool op 1 Juli van ditjaar hoopt te openen en dat men met deelectrificatie van Luisel graag in September aart zou vangen. * Terwijl halfBoxtel zich op het Leisendven aan dewintergenoegens overgaf, werd er in het
ven veel leed geleden. De pootvis, dieer deze zomer door de plaatselijke vis-• club op werd uitgezet, schijnt door hetvervoer zoveel geleden te hebben, datde vorst door vele diertjes niet meerverdragen kon worden. Vele bliekjes envoorntjes drijven al op hun dode rugónder het ijs en men kan alleen nogmaar hopen, dat van de 1700 pond nogéèti aanzienlijk deel gespaard blijft.* De gladheid van de wegen heeft weervoor de nodige last gezorgd. Op deEindhovenseweg (even voor de brug)glee;:d een auto ,van de weg af en zoupardoes op een van de veel lager gelegen huisjes terecht zijn gekomen, als hijniet was blijven hangen tussen het hekwerk en een boom. Een takelwagenmoesr·het gevaar hezweren. ie VergeetU ondertussen die gouden bruiloftenniet, die volgende week gevierd worden?Zondag 12 Februari het echtpaar Mol inde Rechterstraat en Maandag 13 Februari het echtpaar v. d. Meyden op deGemondseweg. Wa� een goud, wat eengoud!* Verzuchting van de week: Hoesneller de treinen gaan rijden, hoe hogerschijnbaar de tarieven!"
Toets der Critiek 
Toen het Boxtelse toneelminnende publiek Maandag- en Dinsdagavond in Schouw�urg De• Ark met een nadrukkelijk applaus uiting· gaf aan zijn gevoelens 
van bewondering voor de prestaties, die Brabant's Toneel gedurende haar 10-járig bestaan heeft· gelevérd°, lag daarin vanzelfsprekend ook de waardering besloten .voor de laatste prestatie: de vertolking van de boerentrag�die "De Ommekeer" van B. M. Lamboo. Want ofschoon het jubilerende gezelschap ongetwijfeld wel eens sterkere stukken op sterkere wijze voor het voetlicht heeft gebracht, mag het geheel toch gerust als verdienstelijk worden aangemerkt. "De Ommekeer" is· een verhaal met een ste1"k dramatische . inslag en een degelijke ·strekking, doch is door de schrijver jammer genoeg in een ietwat verouderde vorm gegoten, waardoor de proöleemstelling niet steeds aanvaardbaar is en de taak van de vertolkers danig verzwaard wordt. Voor Brabapt's Toneel zelfs zódanig verzv.:�ard, dat haar weergave lang niet feilloos meer was: De regisseur bleek er niet altijd in geslaagd te zijn z'n mannetjes over de moeilijkheden van de dramatische hoogtepunten heen te helpen (waardoor het spel wel eens gevaàrlijk zakte en niet genoeg overtuigde), terwijl men soms ook niet over voldoende techniek en raffinement scheen te beschikken om een bezondiging aan de gebruikelijke detailfouten te voorkomen ..... . Maar wat zouden wij de fouten met de ellemaat gaan uitmeten, als evenzoveel verdienstelijkheden in de uitvoering bewezen, dat deze vereniging nog over voldoende krachten beschikt om ook in de komende/eriodes van haar bestaan weervoor goe amateurtoneel te zorgen? Zie maar eens de figuur van Boer Van 

leerde solidarisme, of, om het duidelijk te zeggen, het algemeen welzijn hunner medemensen, verloor geen der tot mannen opgegroeide jongens uit het oog. Met recht werden zij gekend als sociale figuren. Zij droegen met hun vermogens onder alle omstandigheden bij tot het maatschappelijk welzijn. Men veronderstelle echter in de geschetste figuren geen kapitaalkrachtige mensen, Neen, zij kenden geen overdaad in geld en goed, evenmin als hun vader. 
Wel hadden zij onder het wijs beleid van vader allen een ambacht geleerd en dat was het kapitale vermogen, waarmee zij als onafhankelijke mensen zich in het maatschappelijk leven handhaafden en als flinke burgers niemand naar de ogen behoefden te zien, geen beroep behoefden te doen op sociale fondsen, daar-' tegenover zelfs financieel konden, bijdragen tot versterking er van. Wàt zou hun vader met recht trots zijn, als hij eens kon zien hoe schitterend resultaat hij in feite heeft bereikt met zijn opvoeding. Maar ook ware het te wensen, dat veel meer ouders tot het inzicht konden komen hoe rijk zij hun kinderen kunnen maken door hen een goed ambacht te laten leren. 

Ierse!, die zo raak en gevoelig getroffen werd, dat men er geen tweede weergave naast kon denken. En waren ook Elsemieke, Peer, Nol en de marskramer over het geheel genomen niet voor hun taak berekend? Dat de anderen niet geheel en al voldeden, mag geen reden tot onderwaardering van hun kwaliteiten zijn, want voor hen waren de rollen onoverkoombare struikelblokken. Werkelijk, als Brabant's Toneel in de toekomst niet aflaat met onvermoeibare ijver en onder goede leiding haar mooie liefhebberij te beoefenen, dan zal men van dit gezelschap zeer zeker nog veel goeds mogen verwachten. Het zij zo! 
PAROCHIE-AGENDA 

Zondag Septuagesima. 
5 Februari 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. De H.H. Missen zijn om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogs mis. De H. Mis van kwart voor 8 wordt opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, terwijl de Hoogmis wordt opgedragen als gezon� gen jaargetijde voor Wilhelmus Snellaars. 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. Bloéddoek ter verering worden uitgesteld. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde in de kapel op Duinendaal. Maandagavond om half 8 Mariacongre-gatie. Donderdagavond om 7 uur Lof met rozènhoedje. 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 8 uur vergadering van de H. Familie. Maandag 5 Februari begint de voorbereiding voor de plechtige H. Communie en de Hernieuwing van de Doopbeloften, welke zullen plaats hebben op Passiezondag 26 Maart. De jongens hebben godsdienstonderricht Maandag en ,Woensdag om half 9 in de St. Petrusschool. De meisjes gedeeltelijk Dinsdag en Donderdag om half 9 en gedeeltelijk Maandag en Dinsdag om 1 1 uur in het lokaal van de 6e klas op Duinendaal. Deze week te beginnen zal voortaan iedere maand 1 H. Mis worden opgedragen voor behouden thuiskomst van onze jongens in Indië en 1 H. Mis voor onze gesneuvelde parochianen in Indië, vanwege Maria's Biddend Leger. Voor deze H.H. Missen willen wij onze parochianen nog éens extra aanbevelen de offerblok achter in de kerk MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Johanna v. d. Besselaar-Dankers; z.a. gel. mndst. voor Hendricus v.Uden; om half 8 gel. jrgt. voor Henricus v. d. Sande; z.a. gel. H. Mis voor Hendricus Schalkx en Everdina v. Heesch; om half 9 gel. H. Mis voor Josephus v. d. Sande te Best overleden. Hedenavond om half 8 Mariacongregatie. DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor de over!. familie de Jong-van Beugen; z.a. gel. mndst. voor Adrianus Hens en; om half 8 gel. jrgt. voor Henricus v. d. Sande; z.a. gel. H. Mis voor Jo Bergman vanwege een kennis; om half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmus Schalks. WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Aloysius v. d. Eerden; z.a. gel. mndst. voor Gerdina BroerenSchalkx; om half 8 gel. H. Mis tot behouden thuiskomst van onze jongens in Indië vanwege Maria's Biddend Leger; .. z.a. gel. H. Mis voor overleden ouders; om• half 9 gel. H. Mis voor Adriana Leermakers-Avendonks. DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. �ndst. voor Maria Loerakker-van Geel; z.a. gel. H. Mis voor de overleden familie van Tits; om half 8 gel. Mis tot bizondere intentie; z.a. gel. H. Mis vooronze overleden parochianen in Indië;H. Hartaltaar gel. H. Mis voor MartinusGiesbers; om half 9 gel. mndst. voorHenricus Prick. Hedenavond om 7 uurLof met rozenhoedje.VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. mndst.voor Elizabet Schapendonk-v. d. Staak;z.a. gel. H. Mis voor onze overledenparochianen in Indië; om half 8 H. Mistot bijz. intentie uit dankbaarheid; z. a.gel. jrgt. voor overleden familie van Petrus v. Erp; H. Hartaltaar gel. mndst.voor Petrus Voets; om half 9 gel. H. Mis

voor Johanna Smits-Zevens. Hedenavond om 8 uur vergadering van de H.Fámilie.. ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis voor Maria Loerakker-van Geel; z.a. gel. jrgt. voor Hendrièus v. d. Heuvel en Christina v. Pinkstereh de hsvr.;om half 8 gel. ,·rgt. voor Wilhelmus v .. d.Pasch; z.a .. ge . H. Mis voor Henrietté Witteveen-Schöne; om half 9 gel. mndst. voor Bartholomeus Voets; om half 10 Huwelijksmis. In het Liefdehuis zullen nog geschieden: Dagelijks een H. Mis voor Petronella v. Opstal v. d. Posten. . Het H. Sacrament des Huwelijks wen· sen te ontvangen: Petrus Martinus van Schijndel, geb. en won. in deze ,par. en Lamberta van Bilsen, geb. en won. in de par. van St. Servatius te Schijndel (Wijbosch), waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Gijsbertus Petrus Josephus v. d. Anker, geb. te Oss (O.L.Vrouw) enwon. in deze parochie en Catharina Maria van Rumund geb. en won. in dezepar.; Marinus v. d. Besselaar en MariaAdriana v. Beurden, beiden geb. en won.in deze parochie; Petrus Joannes Jacobsgeb. te Hulsel en won. te Eindhoven (0.L. Vr. van Altijddurende Bijstand) enAnfonia Cornelia Eijkemans, geb. enwon. in deze par., waarvan heden de 3eafkondiging geschiedt. De gelovigen zijnverplicht de hun bekende huwelijksbeletselen, waarin niet is gedispenseerd, tenspoedigste aan de pastoor bekend temaken.
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. De H. Missen zijn om 6 uur, tot zekere intentie; om 7 uur voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; om 8 uur voor Cornelius Pijnenburg, als lid van de Broederschap van de H. Rozenkrans; om kwart over 9 voor een overledene (S); en om half 1 1 de hoogmis met volkszang voor Jan van der Zanden vanwege het Zangko'or. De eerste schaal gaat voor dè kerk, en de tweede voor de Bijzondere Noden. Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoedje voor onze jongens en mannen in Indonesië. 
Maandag begint de voorbereiding voor de plechtige H. Communie. Des morgens om 8 uur Maandags en Woensdags voor de jongens in de St. Franciscusschool en Dinsdags en Donderdags voor de meisjes in de St. Angela-school. 
Vrijdag - des avonds om half 9 H. Familie voor de mannen. 
Zaterdag - sedert 1908 feestdag van de Verschijning van de H. M<\ilgd Maria Onbevlekt Ontvangen (te Lourdes in 1858). A.s. Zondag - collecte voor "Onzearme kerken".MAANDAG 6 Febr.: 7 uur Ld. voorAntonius van Hees en Adriana Verwetering; Maria-altaar 1. j. voor Adrianusv. d. Nieuwenhuizen; Familie-altaar 1. j.voor Catharina v. d. Nieuwenhuizen-v.d. Broek; kwart voor 8 1. d. voor Janvan der Zanden vanwege de buurt; zijal'.aar 1. d. voor Anna Antonia Smetsersvan Overdijk, vanwege de kleinkinderen;half 9 1. d. voor de heer en mevrouwvan Dijk-van Oerle.DINSDAG 7 Febr.: 7 uur 1. m. voorPetronella Boumans van Dijk; Mariaaltaar 1. j. voor Petrus v. d. Hurk enCornelia Heibloem z.e.; Familie-altaar1. • d. voor Marinus v. d. Meyden en Martina Hensen z.e.; kwart voor 8 1. d. voorMathilde van Hooy-Jurissen; zijaltaarLd. voor Wilhelmus v. d. Louw; half 91. j_ voor Francisca de Bie-Peijnenburg.WOENSDAG 8 Febr.: 7 uur pl. 1. m.voor Adriaan Kuipers; Maria-altaar 1. m.voor Willem v. d. Langenberg; Familiealtaar I. d. voor Willem v. d. Langenberg, vanwege het Boxtels GemengdKoor; kwart voor 8 1. m. voor MarinusJoannes van de Sande; zijaltaar 1. d. voorPetronella van Esch-van Breugel; half 9
1. d. voor Jan van de Zanden, vanwegede leerlingen van de Landbouwschool.DONDERDAG 9 Febr.: 7 uur I. d. voo�Rosalia Hermes-Schüller; Maria-altaar1. d. voor Marinus van Esch en Petronella van Breugel; Familie-altaar I. m. voorWilhelmus Johannes van Eyndhoven;kwart voor 8 1. d. voor Wim v. d. Laak,vanwege de buurt; zijaltaar l. d. voorWilhelmus van Roosmalen; half 9 gef.

pl. gez. j. voor Mevrouw Elisabeth van Haeren-Spierings. VRIJDAG 10 Febr.: 7 uur I. d. voor Petrus Baayens; Maria-altaar 1. d. voor Adriaan Kuypers; Familie-altaar 1. d. voor Elisabeth de Kort-v. d. Elst; kwart voor 8 I. d. voor Martinus VeldhuizenPotters, te Oisterwijk . overleden; zijaltaar, 1. d. voor Jan Raaijmakers, vanwege de kinderen; half 9 l. m. voor Cornelis Pijnenburg. ZATERDAG: 11 Febr.: 7 uur pl. 1. m. voor Piet Baayens; Maria-altaar 1. m. voor Constant van Kleef; Familie-altaar l. d. voor Marinus van de San de; kwartvoor 8 l. j. voor Henrica van Stekelenburg-van Duren; zijaltaar 1. j. voor JoWillems, parochie St. Theresia overleden; half 9 gez. d. uit dankbaarheid (R.).
PAR H. LAMBERTUS, GEMONDE. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Adrianus Schellekens en Cornelia de hsvr. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus Vervoort en Joanna de hsvr. en Christiaan Vervoort. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Petrus v. Houtum. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Ardina hsvr. van Petrus v. Houtum. DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de overleden fam. v. Esch en Schellekens; half 10 gezongen huwelijksmis. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Petrus Schellekens en Hendrina de hsvr. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Maria Schellekens. Deze week zullen geschieden: Maandag mndst. voor de Heer Frans Maas. Dinsdag mndst. voor Catharina v. d. Besselaar. Woensdag mndst. voorAdrianus v. d. Ven. Vrijdag mndst. voorJosephus Musters. Zaterdag mndst. voorCornelia Brans.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. ZONDAG 7 uur H. Mis tot intentie van de parochianen; half 9 H. Mis voor Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 10 • uur plechtig jrgt. voor Mej. Anna MariaPeijnenburg-v. d. Sande.De gelovigen worden in de gelegenheidgesteld aan hun offerplicht te voldoen inde eersteschaal voor onze eigen kerk, detweede voor B. N .. Vergadering van deSt. Vincentiusvereniging; half 3 Lof metrozenhoedje, om Gods zegen te verkrijgen over de processie ter ere van hetH. Bloedwonder, waarvoor wij ons hierin de vasten mogen voorbereiden.MAANDAG: 7 uur H. Mis om God'szegen te verkrijgen over Orion en dekapel van Stapelen; 8 uur gez. mndst.voor Phelemina Vermulst-Reijnen; 8 uurvergadering van St. Elisabethstichting inde pastorie.DINSDAG: 7 uur H. Mis vxoor overleden echtgenoot; 8 uur gez. mndst. voorJohanna Catharina v. Hal-de Laat.WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwegepersoneel Export-Centrale voor Harry
v. Dijk; 8 uur gez. mndst. voor JoannaKruyssen-v. Mol.DONDERDAG: 7 uur H. Mis vanwegeKatholiek Thuisfront voor TheodorusHuyberts; 8 uur H. Mis tot intentie vande leden der Godvruchtige verenigingter ere van de H. Theresia.VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Gijsberdina
v. Eert-v. d. Loo; 8 uur mndst. voorMarinus Berends.ZATERDAG:·7 uur H. Mis voor Gijsbertus v. Beers; 8 uur gez. mndst. voorGodefridus v. Gestel.Biechthoren van half 3 tot 4 en van 5 tot7 uur. 6 uur Lof met rozenhoedje omGod's zegen te verkrijgen over Z.H. dePaus en het H. Jaar.30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Gerard Clemens in de parochievan de H Petrus te Boxtel en Johannavan Hal-Goossens te St. Michielsgesteloverleden.Aanbevolen in uw gebeden een noveenter ere van 0. L. Vrouw van Lourdesvoor behouden thuiskomst.De zelatricen van het Genootschap derH. Kindsheid worden Zondag 5 Februarina het Lof verwacht in de Pastorie.De leden van het Genootschap wordenuitgenodigd iedere dag te bidden eenWeesgegroet met het schietgebed: H.Maagd Maria, bid voor ons en voor dearme ongelovige kindertjes.

Elders zulien geschieden H. Missen voor Harry v. Dijk en Theodorus Huyberts in Indonesië overleden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. ZONDAG: half 7 l.j. voor Corn. van der Velden; 8 uur 1. m. tot welzijn der parochie; 10 uur z. m. tot bijz. intentie. 3 uur Lof, daarna meisjescongregatie. Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag 7 uur z. 7e voor Mart. Quinten. MAANDAG: half 8 z. j. voor Theod. Oerlemans en Helena de hsvr.; 8 uur 1. j. voor Johanna Corn. v. d: Velden.DINSDAG: half 8 z. j. voor Joh. v. d.Vleuten, Johanna Maria en Hertdrica dehuisvrouwen; 8 uur 1. m. voor JohannaWilh. v. Hal te Bo:,çtel overleden.WOENSDAG: half 8 z. j. voor Joh. v.Kempen; 8 uur 1. j. voor Francina Hendricus v. d. Meerendonk.DONDERDAG: 7 uur 1. j. voor Jàn. v ..Nunen; 8 uur l. mndst. voor Anna v. d.Velden; 9 uur z. huwelijksmis.VRIJDAG: half 8 z. j_ voor Frans v. d.Boer; 8 uur l. j. voor Johanna Jan v.Nunen.ZATERDAG: 7 uur z. m. voor Mevr.v. Wulfften Palthe-v. Heyst te 's Boschoverleden; half 8 z. j. voor Maria Fransv. d. Boer; 8 uur 1. j. voor Adr. Asvelden Maria de hsvr.ZONDAG: half 7 l. m. voor HenricàCorn. v. Houtum te Best overleden; 8uur 1. j. voor de Familie Héndr. Tinnebroek; 10 uur de hoogmis tot welzijnder parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur 1. ,m. voor Johanna Wilh. v. Hal te Boxtel overleden. Dinsdag 7 uur I.m. voor Maria Jan Maas. Woensdag en Donderdag 7 uur 1. m. voor de Weled. Heer Franc. v. Boeckel van Rumpt vanwege het fabriekspersoneel. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Engelina Hendr. v. Overbeek als over!. lid van 0. 
L. Vrouw van Mariahout. Zaterdag 7uur 1. m. voor Willem Appeldoorn als overl. lid 0. L. Vrouw van de H. Eik. Zondag 1. m. voor Marinus v. d. Wiel als overl. lid processie van Bokhoven. 30e Mevr. v. Wufften Palthe-v. Heyst te 's Bosch overleden; Hendrica Corn. v. Houtum en Theodora Petrus v. Heerebeek te Best overleden. 7e Mart. Quinten te Liempde overleden. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur Hoogmis voor de parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat en voo� de nieuwe glas-in-loodramen. Na de· middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lof een lied. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor .,Onze arme kerken" ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes Rutten; half 9 H. Mis voor onze militairen in Indië en elders; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 H. Mis voor de leden van de R.K. Jonge Boerenstand. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna van Beers-v. d. Meyden. WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere van de H. Joseph. DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Adrianus van Esch vanwege de Broederschap van de H. Cornelis, Bokhoven. 'VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Adrianus van Beers vanwege de Broederschap van het H. Hart v. Jezus. ZATERDAG: half 8 gez. H. Mis voor de levende en overl. leden van de R.K.Boerinnenbond. Elders: ·H. Mis voor Cornelia van Uersv. d. Braak. H. Mis voor Henricus van Rulo en Maria van Dongen de hsvr. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 5 Februari. Zondag Septuagesima. Deze middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Deze week Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. ZONDAG: om half 9 H. Mis voor overleden leden der familie Windstosser; om 10 uur voor mijnheer,van Mackelenberg. DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda Schapendonk. WOENSDAG: half 8 voor Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 

Bruin herencostuum te koop, z.g.a.n. en een paar zwarteherenschoenen. Bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: Landbouwerswoning met stal schuur en varkenshok ter grootte van 2.35 ha (Langenberg 18). Huis te aanvaarden 1 Mei, en het grootste gedeelte van de grond half Maart, restant oogststoppelbloot. Alles 1950. Bevragen H. Maas, Nieuwstraat 55.

Te koop: een toom biggen, 1 Te koop bij A. v. Breugel, waaronder gemerkte. P. van Nieuwstraat 164, een 14 weder Made, Schijndelsedijk 11. ken dragend V.D.L. varken. 
Te koop: schaatsen met schoenen en rijbroek, ook afzonderlij)< te koop. Jongenscostuum, 4 paar jongensschoenen en sportblousen, leeftijd van 12-16 jaar, 2 meisjesmantels.zo goed als nieuw. Bevragen Molenstraat 19. 
Gevraagd: een boerenknecht. Hoog loon. M. v. d. Meijden, Bosscheweg 64. 
Te koop wegens overcompleet Van Delft's Kinderwagen en Wandelwagentje, bloemtafeltje, huurkamertafel, alles in zeer goede staat. Van Hornstr. 55. 
Te koop: een partij haverstro, een vulkachel en stel hondentuig. Vorstenbosch, Braken 7, (Tongeren). 
Te koop: 'boekenkast met ± 100 boeken. Breukelsestr. 78. 

Gevonden: een paar wanten. terug te bekomen tegen advertentiekosten: Oirschotseweg 15. 
Te koop: z.g.a.n. haard, wegens overcompleet, en een flink kolenfornuis. Stationstraat 69. 
Te koop bij Van Laarhoven, Eindhovenseweg 29: dorsmachine met benzinemotor 5 pk., hooi, stro en voederbieten. 
Te koop: een grote partij spoorbielzen. Te bevragen bij H. Vugts A 107 en H. v. Kasteren A 37, Esch.

Dankbetuiging. 
Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan alle vrienden en kennissen, in 't bijzonder aan H.H. Geestelijken, ,.Katholiek Thuisfront" en de "Buurt" voor de vele belangstelling, hulde, bloemen en cadeaux die wij mochten ontvangen bij onze thuiskomst uit Indonesië. 

Fam. F. B. J. VERHEIJDEN Stationstraat 15, Boxtel. 

*VULPENHOUDERS*
Grote keuze in alle prijsklassen 
en a 1 1 e n met de b e k e n d e 

11.et.e,-,,' .s {jcu:antie 
Geen enkele penl'iouder 

behoeft behouden te worden, 

die niet ten volle bevredigt. 

Komt U onze sortering eens bezichtigen 

Boek·handel TIELEN 
STATIONSTRAAT 

BEKENDMAKING 
Burgemeester en Wethouders van Boxtel brengen ter openbare kennis dat de gemeente Boxtel op VRIJDAG 10 FEBR. 1950, in hotel Van Vlerken, Markt, Boxtel, om 5 uur in de namiddag 

IN HET OPENBAAR BIJ OPBOD ZAL VERKOPEN: 37 kopen canadabomen, staande langs de Schijndelseweg, l koop linden, staande in de Ons Doelstraat.
De voorwaarden van de verkoping zullen vóór de verkoop worden bekend gemaakt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Drs. M. A. M v. HELVOORT, Burgemeester J. P. C. v. d. HOUT, Secretaris. 

., 
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Boekhandel TIELEN 
STATIO NSTRAAT 

Gedurende enige dagen sterk verlaagde 
prijzen van een groot aantal 

LEESBOEKEN 
Zie onze étalage en kom eens kijken in 
onze winkel. 

HUISHOUDKAMMEN ZAKKAMMEN ZIJ KAMMEN Parfumerie PUNTKAMMEN 
M. J. V. d. BROEK, Breukelseatraat 34

Flanellen Dekens 
R UITDE S SINS 150 X 200 9, 75 180 X 225 13, 1 5  
BLOEMDESSINS 150 X 200 10,50 175 X 220 13, 75 

� J. Witteveen
Woninginrichting • Boxtel 

�11111 .'I 1 ''111111111 l'l 'll,lll 'IIIIIIIJ'.111111111111111111111 � Zondag 12 Februari hopen Î � onze geliefde Ouders en t 
i Grootouders i � Christiaan v. Mol � � � en ; �Johanna· v. Mol·v. Weert � 
- -� hun Gouden Huwelijksfeest � ëë te vieren ä � Tot hun ·intentie zal in de� � St. Petruskerk een plech- � î tige H. Mis _worden opge- � � dragen om 10.30 uur. � � Dat God hen nog lang � î moge sparen is de wens van 11 � Hunne dankbare Kinderen � � en Kleinkinderen � 
i Rechterstraat 78. ,, i � Gelegenheid tot feliciteren � î van 1.30-2.30 uur in het � � St. Paulus Jeugdhuis, �� Nieuwstraat. . � 
111111n11u1111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111 Te koop: een partij haverstro bij C. M. van Lieshout, Gemondseweg 1, Boxtel. 

Voor uw PHILIPS RADIO naar" Van Boxtel" 
Ruime keuze In de nieuwste modellen 

ERKEND PHILIPS RADIO SERVICE 

Betaling regelen wij desgewenst in 
overleg met koper 

BOXTEL Clarissenstraat 3 - Telefoon 479 

11 de beste aa1tVUlling 
m 

tf!ln 11w fü ru t 

• /OJjfie rantsoen!

BONTE TE GEVEN DOOR DE 
R.K. Boerinnenbond 

AVOND 

IN SA MENWERK ING MET 
de R.K.j.B. 

in "De Ar k"W O ENS DAG 8 FEBRUARI AANVANG 7 UUR 

* Kaarten à 50 et verkrijgbaar vóór de aanvang der·uitv.:iering aan de zaal.
Thuiswerksters gevraagd

voor eenvoudig Naaiwerk AANMELDEN Linnenfabriek W. J. Hoogerwou & Zn. PRINS HENDRI K STRAAT 11 • BOXTEL 

In elke Spar-winkel f Want daar ontvangt U zegels bij de bood• schappen en een boek-

Erwadll 
GEL1> 
op UI 

je _om ze in te plakken. zo•n boekje hebt U zó vol en dan krijgt U er direct een gulden voor terug 1 
* Kopen bij De Spar iJ 1paren bij de koop !

Nog meer zegels en geld voor U 1 1 �lik APPELMOES voor 95 et met 10 Sparzegels extra 1 d. BOENWAS (200 gr.) v. 68 et met 10 Sparz. extra 
1 kl. d. BOENWAS (75 gr.) v. 36 et met 5 Sparz. extra2 doosjes SCHOENCREME 23 en 25 et per doosje met 10 Spa,zegels extra 2 tubes KACHELPASTA vanaf 20 et per tube met 5 Sparzegels extra Pension aangeboden voor 1 of 2 personen. Brieven onder no. 83, Molenstraat 19. Wegens vertrek aangeboden: blank eiken slaapl<amerameublement met toogledikant en bijbehoren. Bloemtafeltje, parapluiebak, keukentafel en 4 stoelen en partijtje hout. Te bevragen: Hertogenstraat 18, 's avonds na 7 uur. 

.._ ______ -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.----� ..... --.-;.
-;_-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.�-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;_

1 pak BAKMEEL (500 gr.) v. 40 et met 10 Sparz. extra, 250 gr . goudgele ROZIJNEN v. 47 et met 5 Sparz. extra 

St. Vincentlus-Vereniging Parochie H. Hart Er is dringend bèboefte aan ledikanten en beddegoed voor onze arme gezinnen. De St. Vincentius-Vereniging doet een beroep op de goedwillendheid van hen, die de gèvraagde artikelen niet meer nodig hebben en er een goede daad mee willen verrichten. Men kan zich vervoegen bij de Secretaris H. P. v. Haaren, Prins Bernhardstraat 33. Wegens overcompleet te koop: ligstoel met kussens, tafel en vier stoelen, haard, 1 een-persoonsledikant (wit-ijzer met matras), eikenhouten 2-persoons ledikant met nachtkastje, staande schemerlamp, 1 wandschemerlamp, 1 bloemtafeltje linnenkastje, aanrechtkastje, ronde salontafel, diverse schilderijen, houten keukenstoelen. Stationstraat 38, Boxtel. 
Mevr. M. J. Linsen VERLOSKUNDIGE heeft geen spreekuur in 't Ziekenhuis, maar houdt dit aan huis iedere middag van :2-3 uur, behalve 'sWoensdags en 's Zaterdags. Adres: Jan v. Brabantstraat 1, Boxtel. 
VERHUISD 
H . van. L aarhovenvan MOLENSTRAAT 28 naar BARO�IEST R. 1 0  7 
Paarden-Verzekering 

N.C.B.AFD. BOXTEL Het Bestuur maakt bekend 
dat vanaf 1 Febr. 1950 
tot nadere orders bij 
eventuele ongevallen de 

uitkering 100 pCt is 

Cocosloper en Cocostapijt 
De zwaarste kwaliteiten Mooie dessins Prijzen die voor zichzelf spreken 140 cm breed 8,25 120 cm breed 6,95 100 cm breed 5,95 70 cm breed 3,95 50 cm breed 2,95 
1. J. Witteoun
WOffÜf,qüu:idaûnq, = !Bo.xtel 

Te huur gevraagd: 

Kleine werkruimte (Min. oppervlakte 20 m2) Liefst waar telefoon aanwezig ia . Brieven onder no. 212 Molenstraat 19. 

Heeft U trouwplannen ? 
dan zal Uw grootate wens zijn Uw huis zo gezellig mogelijk in te richten. Grote prijzen voor meubilair zijn niet meer nodig, dat kunnen wij U nu reeds tonen. 

Old Finisch Slaapkamer bestaande uit: zwaar ledikant nacbtka11t toilet met 3,delige apiegel 
f 275 

tafel en ■ - 2 gestoffeerde atoelen
Old Finisch Huiskamer bestaande uit: dressoir met glaa in lood schuiftafel 4 stoelen en 2 armstoelen, bolpoot met 
f 420.-

gestoken kapje, geheel met pluche bekleed. Ook voor Uw woninginrichting 
Fa A. P. v. d. Boomen-Resink, Boxtel 

'&· Ko
.
n. Ned. Tóerislenbond

VQ . A.N.W.B. 
F;IL.M VOORSTELLING Causerie en Tentoonstelling op D ONDE RD A G 9 FEBRUARI a.s. te BOXTEL in de zaal van "DE ARK" 
TOEGANG VRIJ AANVANG 8 UUR 

H et meest gesorteerde adres in·· 

ROOKARTIKELEN I S  EN B L IJFT 
BERT VAN DEN BRAAK B■roni■atraat 73 Telefoon 450 
NIEUWE NAAIMACHINES 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR 
VAN KESSEL'S Naaimachinehandel MOLENSTRAAT 16 

1.- -
Voor BRILLEN en UURWERKEN 
F. P. v. Langen 6. Zo, Stationstr. 62 Gediplomeerd Horlogemaker en Opticiën 
1 Reparaties Uurwerken in 1 week klaar 1 Leverancier van ALLE Ziekenfondr.en Ook Zieken■ en Onder,steuningsfonds der N.S. 

Voor verse en gebakken vis naar Vos Eiwit Gebakken vis hèt van hèt Vitamine 
VOS Stationstraat 44Vet Telefoon 527 

t> APEX-SHAG t 1,-
C> PIRATE-SHAG " 0, 75 t> D. E. ZILVERMERK " 0,75STERLING " 0, 75 SABU ,, 0,80 --e> Alle prima soorten vanaf " 0,50 

SYLPH I DE ·::::;::::;agazl)nE. VERHOEVEN - Tel. 475 • Stationstraat 80

De Spa r-tractatie van deze week: 
200 gr. TUM-TUM voor 48 et met 10 Sparzegels ext,a250 gr. zeer fijne KOEKJES v. 50 et met 10 Sparz. exta 

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

Betere aanbiedingen 
tegen speciale prijzen. Profiteer wan deze gelegenhel�. SLOPENKA TOEN 130 cm breed, per qieter f :2,3:2 LAKENKA TOEN 150 cm breed per meter f 3,45 GRASLINNEN extra zwaar 160 cm hr. p. m. f 3,65 GESTREEPTE FLANELLEN LAKENS, extra grote maat f 6,65 GEBLOKTE FLANELLEN LAKENS, prima kwaliteit . f 9,43 GESTREEPTE PYAMA FLANEL per meter 'f 1,84 WITTE FLANEL 80 cm. breed, per meter f 1,50 FLANELLEN HEREN PYAMA'S zeer mooie kwaliteit f 15,70 GEBLOKTE THEEDO�K speciale aanbieding f 1,17 WAFELDOEK extra zwaar f 1,84 NATUURLIJK BIJ: 

êll.P.u.á.8oomm"l: 

BOXTEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Wat houdt de Publiekrechterlijke 
Bedrijfsorganisatie in? 

II. 

Vorige keer schreven wij over de voor
geschiedenis van deze Wet op de P.B.O. 
en in groté trekken gaven wij de be
doeling aan: het regelen door de be
drijfsgenoten zélf van de sociaal-econo
mische zaken, die tot het bedrijf horen. 
Het hoogtepunt vormt hierbij het zelf 
mogen maken van verordeningen, die alle 
bedrijfsgenoten dan binden. 
Zeker, wij hadden daarbij de voorge
schiedenis verder terug kunnen laten 
gaan. De Anti-Revolutionnairen onder 
Kuyper hadden deze organische gedach
te voor de geest zweven, evenals in de 
19e eeuw bepaalde figuren uit ditzelfde 
kamp. Tenslotte zouden wij er dan ook 
nog de gildetijd als voorgeschiedenis bij 
hebben moeten halen en dan werd ons 
thema toch te uitgebreid. 
Zo besloten we ons direct te beperken 
tot deze wet en wat daar aan vooraf
ging. 
Verdergaande achten wij het thans no
dig eens iets over de inrichting van de 
nieuwe Bedrijfsorganisatie te schrijven. 
Wij weten dat dit niet zo eenvoudig is, 
maar we zullen proberen het toch zo dui
delijk mogelijk te zeggen. 
Wij kunnen hierbij wijzen op iets, wat 
reeds in onze gemeenschap bestaat, wij 
bedoelen het Rijk, de Provincie en de 
Gemeente. 
Alle drie hebben zij een eigen werkings
sfeer, maar er bestaat toch een verhou
ding tussen hen. 
Het Rijk houdt toezicht op de gedra
gingen der Provincie, kan de Provinciale 

Besluiten, die strijden met het algemeen 

belang, schorsen of vernietigen, keurt de 
Begrotingen der Provincies goed of af. 
Kortom, het Rijk is de meerdere van de 
Provincie en kan ook in haar wetgeving 
de Provincie opleggen deze wet uit te 
voeren, wat men noemt het zelfbestuur. 
Een dergelijke verhouding bestaat er 
ook tussen de Provincie en de gemeente. 
Daar is de Provincie weer de meerdere 
en moet de Gemeente zich richten naar 
wat het hogere orgaan bij zijn toezicht, 
goed- of afkeuring of in zijn verorde
ningen wil vastleggen. 
Alle drie, Staat, Provincie en Gemeente 

hebben hun eigen autonomie, de . rege
ling zélf van hun eigen zaken, maar zó 
dat de twee laatsten de belangen van 

het hogere orgaan niet tekort mogen 

doen. 
Zo wordt het nu ook - maar thans op 
het terrein van het sociaal-economische 
- in de nieuwe Bedrijfsorganisatie.
De Staat met haar wetgeving blijft aan
het hoofd staan. 
Maar daaronder komt er een Sociaal'.
Economische Raad (de S.E.R.), namens 
de Algemene, de gehele Bedrijfsorgani
satie. 
En onder deze S. E. R. staat dan weer
het Productschap, het Hoofdbedrijf
schap en het Bedrijfschap. 
En een dergelijke hiërarchische opbouw
is goed. 
Het is aardig om te zien hoe de wet op 
de P.B.O. de voorzitterskeuze in deze 
verschillende organen doet geschieden. 
De S.E.R., - het algemene orgaan dus
- eigenlijk de top, krijgt een voorzitter
door de Regering benoemd. De S.E.R. 
is het orgaan, dat het gehele sociaal-eco
nomische leven in de bedrijven overziet; 
het is zó gewichtig, van zo'n groot be
lang voor de gehele volksgemeenschap, 
dat de Landsoverheid de keuze van deze 
voorzitter aan zich hield, ook al wordt 
de S.E.R. gehoord, voordat de Regering 
deze benoeming doet. Er is een waar
borg, dat deze leidsman niet zo maar 
willekeurig door de Regering kan wor
den aangesteld: hij moet immers geno
men worden, volgens de Wet, uit de 
S.E.R. zelf. 
De vuorzitter van een Productschap, dat 
weer een hoger orgaan is dan het Be
drijfschap, wordt ook nog, om dezelfde 
reden als boven aangegeven, gekozen 
door de Regering. -
Maar • de voorzitter van een Hoofdbe
drijf- of Bedrijfsschap, dat is dus de 
gemeenschap van alle ondernemingen 

die in het bedrijfsleven dezelfde functie
vervullen, deze voorzitter wordt geko
zen door het Bestuur van dat Bedrijfs
schap zelf. Althans, voorzover bij de in
stelling van het Bedrijfsschap niet anders 
wordt bepaald (hetgeen dus, blijkens de 
wetstekst, niet het normale, maar het 
uitzonderingsgeval is). 
Hier dus, waar het eigenlijk het Be
drijfsleven zelf betreft, heeft de Lands
overheid de regeling der eigen zaken 

willen doen geschieden onder leiding van 
een eigen voorzitter, een man, die in 

elk geval met beide benen in de reali
teit van elke dag staat. En ook dat is 
een goed ding. 
Nu zal men zich af kunnen vragen: en 
hoe wordt nu het BESTUUR zelf van 
dié verschillende organen samengesteld? 
Hebben daarin de arbeiders of de werk
gevers de meerderheid? 
Wel, de Wet bepaalt, dat voor de S.E.R. 
minstens 2/3 der leden afkomstig moet 
zijn van organisaties van werkgevers èn 

werknemers en verder, dat het aantal 
leden, benoemd door werkgevers- en 

werknemersorganisaties, gelijk moet 
zijn, Elk dus evenveel. 
Omdat de S.E.R. het Algemeen Belang 
weer zo sterk raakt, worden, volgens de 
Memorie van Toelichting op deze Wet, 
de overige leden van de S.E.R. wederom 
door de Regering benoemd. 
Wat de Product-, Hoofdbedrijf- en Be
drijfschappen betreft: hier wordt het 
gehele Bestuur (dus niet slechts 2/3, zo
als bij de S.E.R.) door de organisaties 
van werkgevers en werknemers zelf be
noemd en wederom wordt hier als alge
mene regel genomen, dat de verhouding 
van werkgevers- en arbeidersbestuurs
leden gelijk zal zijn. 
We hebben telkens gesproken over Pro
ductschap, Hoofdbedrijfschap en Be
!irijfsschap; men zal zich afvragen, wat 
het verschil is tussen deze. 
Welnu: het productschap groepeert on
dernemingen, die wel eenzelfde product 
of groep van producten als het hunne 
beschouwen, maar een verschillende 

functie ten overstaan van dat product 
vervullen. 
Zó b.v. de industrie, die zich bezig houdt 
met wollen stoffen, de groothandel én 

de kleinhandel in wollen stoffen. 
De Bedrijfsschappen zijn echter groe
peringen van ondernemingen, die in het 
bedrijfsleven een gelijke of verwante 
functie vervullen. 
Zoals wij al zagen, hebben deze nieuw 
te vormen lichamen de regeling der 
eigen belangen te verzorgen, door het 
maken van verordeningen en besluiten. 
Maar evenals de Provincie en de ge
meente ook steeds de rem van hoger
hand kan worden aangelegd, om een 
hiërarchisch geheel te krijgen, zo is dat 
ook hier het geval. 
De Regering kan een verordening van 

de S.E.R. vernietigen, immers er staat 
aangegeven dat "zolang een verorde
ning van de S.E.R. niet door Ons (de 
Regering) is vernietigd, deze wordt ge
acht een bepaald onderwerp te regelen. 
En de regering heeft zich ook de macht 
voorbehouden verordeningen van Pro
duct- en Bedrijfschappen te vernietigen. 
Maar ook de S.E.R. heeft zekere macht 
over Product- en Bedrijfschappen. 
Immers, naast de Staatsoverheid kan ook 
de S.E.R. aan Product- en Bedrijfschap
pen opdragen Wetten, of Verordenin
gen van de S.E.R., uit te voeren. 
Zo kunnen ook Productschappen aan 
Bedrijfschappen en Hoofdbedrijfschap
pen aan gewone Bedrijfschappen op
drachten tot uitvoering geven. 
En zo wordt dus van hoog tot • laag in 
het nieuwe bestel eenheid en gebonden
heid betracht. 
Men kan zeggen: zal de dwang van ho
gerhand telkens niet te zwaar wegen? 
Daar kan alleen op g�antwoord worden: 
als van weerskanten met beleid wordt 
opgetreden, zal het best meevallen. Zo
wel de hogere als de lagere organen van 

de P.B.O. dienen elk hun specifieke taak 
goed in het oog te houden. 
Wél is nodig, dat de mensen in de orga
nisaties zich bewust worden van een 
sterk gemeenschapsgevoel. Want al 
wordt van de functionarissen en be
stuursleden der nieuwe Lichamen in deze 
wet - op straffe van boete of gevan
genis - geëist dat zij van alle zaken- en 
bedrijfsgeheimen die zij in hun hoeda
nigheid leren kennen en van alle ver
trouwelijke aangelegenheden geen mis
bruik zullen maken, toch zijn er altijd 
nog wel mogelijkheden om tussen de 
mazen der wet, in deze, door te glippen. 
Alleen eerlijkheid en goede trouw zullen 
de P.B.O. tot volle ontwikkeling kunnen 
brengen. 

Katholiek Thuisfront overbodig ? 
5 MAART KADERDAG IN 

DEN ·BOSCH. 

Wanneer men zich op het ogenblik de 
moeite zou willen getroosten om in de 
diverse parochiële en plaatselijke afde
lingen van Katholiek Thuisfront de daad
werkelijke belangstelling voor dit orgaan 
te gaan peilen, dan zou het blijken, dat 
bijna overal de mening heeft postgevat: 
Katholiek Thuisfront is overbodig ge
worden. Want terwijl in de afgelopen 
jaren steeds een vruchtbare interesse 
voor Katholiek Thuisfront aan de dag 
gelegd werd, schijnt men door de ont
wikkeling van de kwestie Indonesië 
thans tot de conclusie te zijn gekomen, 
dat een en -ander weinig of geen zin
meer heeft. De collecten leveren ten
minste nog maar een "schijntje" op, 
de vrijwillige giften blijven hoe lan
ger hoe meer uit en vele afdelingsbestu
ren hebben zich (mede hierom) maar 
alvast goeddeels op non-actief gesteld. 
Toch is het naar onze mening nog een 
open vraag of dit wil een verantwoorde 

gang van zaken is. Want is het feit, dat 
de Nederlandse troepen, die op het 
ogenblik nog in de Oost vertoeven, hals 
over kop moeten gaan repatriëren, eigen
lijk wel een voldoende reden om zo 
maar voetstoots de brui te geven aan het 

thuisfrontwerk? Ons inziens niet, want . . .  
heeft het nationaal georganiseerde werk, 
dat nog steeds voor ontspanningsmidde
len zorgt en retraites opzet, juist nu 
niet onze volle steun nodig? En zou 
vooral in deze laatste maanden, weken 
of zelfs dagen een spontaan gevoerde 
plaatselijke brievenactie geen uitsteke�
de invloed kunnen uitoefenen op de mi
litair die door de desillusie inzake de 
Indo�esische kwestie, hft ophouden van 

patrouille-werkzaamheden, het wachten 
op het moment van terugkeer en een 
zekere wantrouwigheid tegenover Ne
derland, in een gesteltenis is gekomen, 
waarbij nooit hulp genoeg geboden kan 
worden? 
Zou het verder ook niet aanbevelens
waardig zijn deze hulp - in e':!1 gewij
zigde vorn1 - voort te zetten_ !tJ�ens en 
na de demobilisatie van de m1!ttatr? 
Want ofschoon de zorg voor de terug
keer in het bedrijfsleven grotendeels 
overgelaten zal kunnen wor_de_n aan de 
Demobilisatie-Raad, is er 0.1. mzake de 
mentale aanpassing in het gezin, het be
drijf, het maatschappelijk milieu en �et 
godsdienstige leven door Katholt�k 
Thuisfront nog overvloed van nuttig 
werk te verrichten, vooral omdat naast 
Jan Soldaat, ouders e.a., eveneens be
werkt dienen te worden, wil men gun
stige resultaten bereiken. 
Goed" zal men zeggen, ,,maar daarna 

kan Katholiek Thuisfront toch rustig op
houden te bestaan." Maar ook dat dur
ven wij in twijfel te trekken, omdat voor 
het Nederlandse Leger - in het kader 
van het Atlantisch Past - nu eenmaal 
een toekomst is weggelegd, waarbij de 
onderdelen zeer veel in het buitenland, 
met name West Duitsland, zullen moe
ten vertoeven. Ons dunkt. dat daar de 
o-evaren voor de militair zeker niet min
der zullen zijn dan in Indonesië, dat een 
stevig contact tussen de militair en ver
schillende elementen uit zijn vroeger 
milieu alleszins wenselijk zou blijven. 
.Tenslotte zouden we ook nog het balletje 
op kunnen werpen van ee� gedeel_telijke
overschakeling van Katholiek Tli,msfront 
op Missie-Thuisfront, een kwesti� die 
hier en daar al eens aangeroerd 1s ge
worden doch waarover men zich nog 
nooit d�idelijk uitgesproken heeft. 
Over al deze vragen en suggesties zullen 

de afdelingsbesturen van Katholiek 
Thuisfront zich in de komende weken 
ernstig kunnen bezitmen. Want Katho
liek Thuisfront in het Bisdom Den Bosch 
heeft een serie kaderdagen georgani
seerd waarvan er op 5 Maart een ge
houd�n zal worden te 's-Hertog.enbosch 

in Hotel Noord-Brabant om 3 uur. Wij 
achten het van groot belang, dat de 

Thuisfronters zich daar eens definitief 
uitspreken over de toekomst van K. T. 
Geen afdeling en geen bestuurslid ver
zuime deze kaderdag bij te wonen, daar
voor is het onderwerp TE belangrijk en 
dringt de tijd TE zeer. 
Sprekers zijn: hoofdbestuurslid Van 

Mierlo, aalmoezenier Van Duinhoven, 
kapitein Molenbeek en kapelaan Lam. 

Plaatselijk Nieuws 
NAAR ROME! 
Boxtelse prijswinnares van de 
Radio Anno Santo-loterij. 
Een van de tien gelukkige prijswinnaars 
van de Radio Anno Santo-Loterij, die 
deel uit zullen maken van de Neder
landse delegatie naar Rome om daar aan 

Zijne Heiligheid de Paus, namens Ka
tholiek Nederland een korte-golf-zender 
aan te bieden, is onze plaatsgenote Mej. 
J. Schoenmakers, die woonachtig was op
de Roond, doch nu reeds enige tijd als 
derde meisje in dienst is van Mgr. 
Mutsaerts, bisschop in Den Bosch. 
Hoe opgetogen mej. Schoenmakers is
over haar gratis-reis naar Rome valt te 
raden. 
R.K. OPENBARE 
UITLEENBIBLIOTHEEK BOXTEL. 
Sinds September 1949 zijn de Boxtelse 
parochiële uitleenbibliotheken verenigd 
in de R.K. Openbare Uitleenbibliotheek 
Boxtel. Deze nieuwe vonn is gunstiger 
voor een economisch beheer wat betreft 
aankoop en uitleen van boeken en in
richting van de bibliotheek. Ook is door 
deze aaneensluiting een noodzakelijke 
voorwaarde verwezenlijkt, om na ver
krijging van een bepaalde gemeentelijke 

subsidie voor subsidie van Rijk en Pro
vincie in aanmerking te komen. Hoewel 
het gemeentebestuur in de subsidiever
lening gedaan heeft, wat het kon, was 
het beschikbaar gestelde bedrag niet zo
danig, dat de bibliotheek dit jaar subsi
die van Rijk en Provincie kon krijgen. 
Zeker gedurende dit jaar moet dus ge
probeerd worden, met zeer beperkte mid
delen de bibliotheek zo goed mogelijk 
in te richten. 
Allereerst zal getracht worden, de ge
scheiden bibliotheken in een gebouw bij 
elkaar te brengen. Zolang de bibliothe
ken nog niet in één gebouw zijn onder
gebracht, kan ieder zowel op de Burg
akker als in "De Ark" tegen betaling van 

het vastgestelde leesgeld boeken lenen. 
Maar er moeten ook nieuwe boeken 

worden gekocht. Nu weet ieder, die wel 
eens een boek koopt, dat de prijs hier-

Gouden Huwelijksfeest 

,,Weer een gouden huwelijksfeest!" zouden we kunnen zeggen, 
waot het echtpaar Mol-v. Weert in de Rechterstraat, dat Zondag 
een gouden biesje getrokken ziet om de reeks van vijftig jaren 
huwelijksleven, is reeds het derde gouden paar dat we dit jaar 

te huldigen kregen. 

van hoog is. Het beschikbare bedrag is 
gauw uitgeput. 
Het bestuur van de bibliotheek heeft 
daarom gemeend, dat de bibliotheek be
halve door aankoop van nieuwe boeken 

ook uitgebreid zou kunnen worden door 
schenkingen. Hoevelen hebben niet in
goede staat verkerende boeken, die zel
den of nooit ter hand genomen worden. 
U zoudt er een buitengewoon goed werk 
mee doen, als U deze boeken via de 
R.K. Uitle�nbibliotheek in de handen 

van leesgrage mensen bracht. Wat wij 
kunnen gebruiken? Alles: jeugdboeken, 
lectuur voor volwassenen, zowel ont
spanningslectuur als werken van literaire 
betekenis, populair-wetenschappelijk boe
ker. en gespecialiseerde vakliteratuur. 
Stelt U zich met een van de hieronder 
genoemde personen in verbinding en zij 
zullen zorgen, dat de boeken worden af
gehaald. 
De lente is weer in het verschiet! Wacht 
nog even met schoonmaken. maar stelt 
Uw ongebruikt liggende boeken alvast 
ter beschikking. Doe het nu! U bewijst 
uw medeburgers een grote dienst! 
Kapelaan A. Damen, Pastorie St. Petrus-

parochie, Tel. 215. 
Mej. P. Mertens, Rechterstraat 1, 

Telefoon 323. 
Mej. M. Quinten, Baroniestraat 5. 
Ir. R. Miedema, Ons Doelstraat 26. 

VERKEERSONGEVALLEN. 
Woensdagmiddag (8 Febr.) omstreeks 2 
uur werd op de Bosscheweg, ter hoogte 
van St. Charles, een wielrijdster (Mej. 
Dollevoet uit Boxtel) onaangenaam ver
rast door een aanhangwagen, die geheel 
onverwacht van een passerende vracht
auto losschoot om via haar in de sloot 
terecht te komen. Mej. Dollevoet liep 
daarbij een lichte hersenschudding op. 

-

Donderdagmorgen (9 Febr.) botste een 

motorrijder, die vanuit de Kruisstraat de 
Rechterstraat in wilde rijden, tegen een 

auto op, die uit de Stationstraat kwam. 
De politie, die vrij spoedig ter plaatse 
was, hoefde gelukkig alleen maar wat 
materiële schade te noteren. 

UITBREIDING VAN INDUSTRIE. 
,,Rozo" sfaat haar vlerken uit. 
De pantoffelindustrie van de heer Van 
Roessel & Zonen, die geruime tijd erg 
bekrompen gehuisvest was in een ge
deelte van de voormalige electrische 
centrale, heeft haar vlerken uitgeslagen 

door zich te vestigen in de Van Salm
straat, waar het Boxtelse gemeentebe
stuur vorig jaar het nieuwe industrie
terrein heeft geprojecteerd. 
Het mag voor Boxtel van belang ge
noemd worden, dat een industrie als die 
van de heer Van Roessel & Zonen in 
haar ontwikkelingsgang voor uitbreiding 
vatbaar is gebleken, want het is nu een
maal een economische eis des tijds: ves
tiging van industrie of uitbreiding van 
bestaande industrie. 
In het fabrieksgebouw, dat daar in be
scheiden afmetingen werd neergezet, 
vinden momenteel reeds een 25-tal ar
beiders(sters) hun bestaansmogelijkheid 
in de fabricage van de cosy-pantoffels, 
die er onder het merk "Rozo" vervaar
digd worden en met succes aan de markt 
gebracht worden. 
Maandag j.l. werd het nieuwe gebouw 
ingezegend en officieel geopend, bij 
welke gelegenheid voor het personeel 
een feestelijke bijeenkomst werd gear
rangeerd in Hotel Bekkers. 
Moge deze jonge industrie - in 't belang 
van Boxtel en het ondernemende gezin 

'Van Roessel - spoedig tot grote was
dom komen! 

l�_ Ev�
De jaarlijkse Processie ter ere van 
het H. Bloed op Drievuldigheids
zondag, de 4e Juni, zal een eve
nement hebben in het Diocesaan 
Eucharistisch Congres, dat op 
dezelfde dag te Boxtel wordt ge
houden. 
Onze Bisschop, Mgr. Mutsaerts, 
zal daarvoor een Pontificale H. 
Mis opdragen in de St. Petrus
kerk. 
Nadere bijzonderheden worden 
gegeven zodra de regelingen voor 

� het Congres getrnffen zijn.

25-JARIG DIENSTJUBILEUM.

Het was 2 Februari 25 jaar geleden, dat 
Jan van de Laak als damastwever in 
dienst kwam bij de firma Hogerwou 
& Zn. De jubilaris, die altijd een zeer 
gewaardeerde werkkracht is geweest, 
werd Zaterdag te zijnen huize, Onrooise
straat 12, door de directie gecomplimen
teerd waarbij hem een horloge met 
inscriptie werd aangeboden. 
Omreden binnen enige weken nog twee 
andere arbeiders vijf en twintig jaar in 
dienst der firma zijn, zal na Pasen een 
fabrieksfeest worden gevierd. 
Het personeel, dat zich hierop voorbe
reid, zal -bij die gelegenheid aan de drie 
jubilarissen tegelijk hun collegiale ge
zindheid weten te tonen, want de ver
houdingen onder het personeel zijn van 

goede aard, evenals die van directie tot 
personeel. 

BENOEMD. 
Dr. J. B. Deelen, schoolarts alhier, is 
dezer dagen benoemd tot secretaris-pen
ningmeester van de Diocesane Com
missie voor Huwelijksvoorlichting. Dr. 
Deelen zal in deze functies ongetwijfeld 
vruchtbaar werk kunnen leveren, daar 
hij ook voor zijn vestiging in Brabant, 
reeds met dit bijltje gekapt heeft. 

TERUG UIT INDONESië. 
Met het troepentransportschip ·,,Tabinc 
ta", dat vermoedelijk 19 Februari de ha
ven van Amsterdam zal binnenlopen, 
repatriëren de volgende Boxtelse mili
tairen: 
W. J. Hobbelen, Onrooisestraat 33. 
J. H. Mestrom, Jan v. Brabantstraat 23 

Chr. H. Bergman, Duinendaal 6 
H. v. d. Steen, v. Coothstraat 14.

JAARVERGADERING 
R.K. BOERENBOND. 

Maandag 20 Februari zal de R.K. Boe
renbond, afd. Boxtel, in het parochiehuis 
,,Orion" te Lennisheuvel om 2 uur n.m. 
zijn algemene jaarvergadering houden. 
Op deze vergadering zal Mr. M. v. d. 
Zande spreken over het onderwerp "De 
P.B.O. in de landbouw". 
Tevens zal die middag de bestuursver
kiezing plaats vinden, waarbij de heren 
L. Kurstjens en P. v. d. Sande aftredend,
doch wederom herkiesbaar zijn. Candi
daatstelling kan geschieden als in vorige 
jaren. 
Verdere bijzonderheden zullen in het 
volgende nummer van dit blad worden 
bekend gemaakt. 

HET RASKONIJN.
Op de gehouden kampioenstentoonstel
ling te Tilburg, behaalde de heer C. v. 
Esch met zijn Alaska's, twee keer het 
kampioenschap met voedster en Ram. 
Een mooi succes. 



Waterstofbom ..... . 

zal wereldbeeld niet wijzigen 
Terwijl wij langzamerhand gewend ge, 
raakt waren met het idee, dat de machts
verhouding ·in onze wereld sterk wordt 
beïnvloed door het aantal atoombom
men, dat een bepaalde natie of groep 
van naties ter beschikking heeft om er 
in voork�nde gevallen een tegenstan
der mee te bestoken, werden wij enige 
weken geleden opgeschrikt door de 
mare, dat zo'n atoombom eigenlijk nog 
maar een kinderachtig stuk speelgoed is 
in vergelijking tot de waterstofbom. 
In het gesprek van de dag neemt de 
nieuwe helse machine dan ook een be
langrijke plaats in. Velen, die nog opti
mistische gedachten koesterden omtrent 
de mogelijkheid om te ontkomen aan de 
vernietigende kracht van een atoombom, 
vervallen nu in een toestand van apathie. 
Het "No place to hide" (geen plaats om 
zich te verschuilen) is actueler dan ooit. 
Mocht de waterstofbom tot ontploffing 
worden gebracht, dan schijnt het einde 
van de wereld te zijn gekomen. 
Over dit laatste valt lang en breed te 
twisten, omdat thans niet, zoals met de 
atoombom, een proef kan worden geno
men. Het werkelijke effect van deze, 
wel zeer helse machine, is dus voorlo
pig nog ongewis. 
De essentiële betekenis van het Ameri
kaanse besluit deze bom te gaan produ
ceren ligt echter dp een ander gebied 
dan dat der vernietigingskrachten van 
dit oorlogstuig. In de Verenigde Staten 
leeft kennelijk de hoop, dat het bezit 
van deze bom alleen reeds voldoende 
zal zijn om de nog steeds toenemende 
macht van het Sovjet-blok te bezweren. 
Eén bom immers zou het hart van Rus
land kunnen wegvagen, terwijl enkele an
dere exemplaren het industrieel poten
tieel van de communistische landen in 
puin zou doen verkeren. 
Wie zou dit risico willen lopen?· Nie
mand immers! Simplistisch verder gere
deneerd zou dus het oorlogsgevaar -
wanneer wij veronderstellen dat een 
nieuwe oorlog slechts door Rusland zou 
worden begonnen - afnemen, wanneer 
de V. S. maar in staat zijn om met zo
veel machtsmiddelen te komen aandra
gen; dat de tegenstander reeds bij voor
baat overbluft is. 

-0---

Wij geloven, dat er in de machtsverhou
dingen en de gevolgen daarvan in de 

- wereld nog vele andere factoren een rol
spelen. leder volk, dat het initiatief
neemt tot oorlogvoering gaat van de
veronderstelling uit, dat het de strijd
zal winnen. Het vertrouwt op de kracht
van zijn wapens, maar evenzeer op de
kracht van zijn doelstellingen.
Amerika's taktiek om steeds te trachten
een monopolie op "superwapens" te ver
werven is rlaar onze mening niet afdoen
de om een dam op te werpen tegen het
voortschrijden van de Russische (lees:

R. K. J. B. 
De R. K. J. B. houdt Woensdag 15
Februari a.s. haar algemene jaarverga
dering. En wel om 7 uur in de foyer
van de Ark.
Voor agenda zie advertentie elders in
dit blad.
's Morgens zal er om half 8 een H. Mis
worden opgedragen in de St. Petruskerk,
terwijl 's middags een excursie zal wor
den gemaakt naar Huize Assisië te
Udenhout. (Vertrek 12.30 uur vanaf de
Boterfabriek). Trouwe opkomst wordt
verwacht.

MARIA GARDE
ST. PETRUSPAROCHIE.
A.s. Zondag, 12 Februari, zullen de aspi
rantleden, die daarvoor in aanmerking
komen, haar plechtige î;oewijding doen
aan Maria.
Daarom zal ter voorbereiding hiervan op
Zaterdag 11 Februari des avonds om
half 8 een Avondwake worden gehou
den voor de leden, d_ie zullen worden
aangenomen, in de kapel van Duinen
daal.
Zondagmorgen om kwart voor 8 worden
alle leden verwacht in de kapel van Dui
nendaal, waar een aparte H. Mis zal
worden opgedragen voor de Mariagarde.
Zondagavond om 7 uur in de kapel van
Duinendaal Lof, te zingen door de leden,
waaronder Plechtige Toewijding aan
Maria van de nieuwe, leden en hernieu
wing van de Toewijding door de oudere
leden. We verwachten dat allen trouw
zullen opkomen.
En in aansluiting hierop: Maandagavond
om half 8: Feestavond voor alle leden
van de Mariagarde, waarop we ook alle
ouders verwachten!
Bij deze gelegenheid zal het pas opge
richte koortje een avond geven van zang
en declamatie.

BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL
van 31 Jan. tot en met 6 Febr. 1950.
GEBOREN: Henricus A. G. zoon van H.
A. van Uden en P. R. v. d. Linden -
Martinus J. G. M. zoon van M. C. M. 
A. Schellekens en D. M. H. Wijnen -
Franciscus M. J. zoon van W. Fr. den ·
Otter en M. v. Griensven - Maria A.
J. dochter van C. W. v. Breugel en G. 
H. v. d. Bongaardt - Adrianus J. M. 
zoon van H; A v. d. Langenberg en P. 
A. v. Rooij - Petrus A. zoon van P. A. 
Geerts en J. M. Schellekens - Francis
cus P. J. zoon van J. A. van Asveldt en
M. A. de Koning - Henricus M. P. zoon
van H. v. d. Ven en M. P. Vorstenbosch.
GEHUWD: Josephus van den Berk en
A\lriana Smits - Gerardus van Stiphout
en Wilhelniina C. van de Sande - Ma
rinus van den Besselaar en Maria A. van
Beurden.
OVERLEDEN: Paulus A. Voets, oud 76 
jaren - Theodorus J. G. Th. Geerts, 
oud 2 mnd. - Anna H. Hensen, oud 54  
jaren - Petrus J .  Eltink, oud 73 jaren 
- Johanna van Houtum, oud 77 jaren'
(Liempde).

communistische) macht. De ervaring met 
de atoombom heeft wel geleerd, dat de 
monopolie-positie slechts van zeer tijde
lijke aard is, want uit het feit, dat een 
waterstofbom zal worden geproduceerd, 
valt af te leiden,1 dat de V. S. nu wel 
aannemen, dat äe Sovjet-Unie over 
atoombommen beschikt. 
De waterstofbom zal dan ook het be
staande wereldbeeld niet wijzigen. Wij 
zullen in het midden laten of de Rus
sische bewering, dat de waterstofbom 
reeds ter beschikking is van het Krem
lin, juist is. Zeker is wel, dat ook in 
en op velerlei gebied grote vorderingen 
worden gemaakt. Daarom zal de stand 
spoedig weer gelijk zijn en zo zou de 
wedloop in bewapening tot in 't onein
dige kunnen worden voortgezet. Wellicht 
wordt ze dat ook, doch de vraag is 
slechts in hoeverre dit alles effectief is 
voor de veiligheid van de betrokken 
volkeren ...... 
Immers, nog in generlei opzicht is vast
gesteld of de conservatieve methode van 
oorlogvoering met legers en vloten wer
kelijk van de baan is. Zeker, zij zal sterk 
beïnvloed worden door de ontwikkeling 
van de nieuwe wapens, doch de kracht 
van een leger is zeker voor landen welke 
aan elkaar grenzen, nog steeds de door
slaggevende factor bij het meten van 
de machtsverhoudingen. 
Vooral voor West-Europa geldt dit in
sterke mate. Ons land, noch één der 
andere, die liggen in de schaduw van 
de Russische kolos, is bij het bezit van 
de waterstofbom gebaat. Zelfs niet bij 
het bezit ervan in handen van een bond
genoot, omdat een mogelijk conflict on
herroepelijk met zich mee zou brengen, 
dat Europa in eerste instantie onder de 
voet wordt gelopen. 
En waar zou een leger zich veiliger voe
len voor het gevaar van atoom- en wa
terstofbommen dan in het land van de 
vijand, die er over beschikt, maar ze 
niet kan gebruiken, wil hij de eigen 
land- en bondgenoten niet van de aard
bodem wegvagen? 
Daarom moet West-Europa er voor zor
gen zichzelf binnen de korst mogelijke 
tijd voldoende bewapening en troepen 
te verschaffen, zodat het in staat is om 
langdurige weerstand te bieden aan mili
taire druk te land, ter zee of in de 
lucht. Dan ook heeft het zin een wa
terstofbom o.d. achter de hand te weten, 
omdat - zoals dat met Japan in 1945 is 
geschied - de tegenstander er mee op 
de knieën kan worden gedwongen. 
Wij willen niet hopen, dat het zover 
komt, doch wie - zoals voor de jongste 
oorlog menigeen heeft gedaan - zijn 
ogen sluit voor de dreigende gevaren, be
seffe, dat hij door eigen nalatigheid 
mede-schuldig is aan rampen, die door 
waakzaamheid wellicht vermeden kon
den worden. A. B. H. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Opgehaald op de zilveren bruiloft van 
N.N. f 6,31. 

GEMONDE 
MUZIEKSUCCESSEN. 
Op het gehouden solistenconcours van 
de Bond van Schijndel en Omstreken 
voor harmonie- en fanfaregezelschappen 
op 4 en 5 Februari j.l. te St. M. Gestel 
wisten de heren Adr. de Vroom en Henk 
v. d. Thillaert, beide leden van Fanfare
St. Lambertus, de Ie prijs te verwerven.
Solist De Vroom, 2e afd. met "Herfst
bloemen" van F. Jackma; Solist v. d.
Thillaert, 3 afd. met "Buy a Broom" van
H. Round. Voor hun directeur, de heer
Jos. v. d. Braak, een mooi succes.

LIEMPDE 
GEVAARLIJKE VONDST. 
Bij het ombanken van de weg in Kaste
ren deden enkele arbeiders van de Ne
derlandse Heidemaatschappij dezer da
gen een gevaarlijke vondst. Zij stootten 
bij het graven nl. op een projectiel van 
ongeveer 50 kg, vern10edelijk een onont
plofte vliegtuigbom. 
De gewaarschuwde politie stelde de 
Hulpverleningsdienst te '.s Gravenhage 
telefonisch op de hoogte, met het gevolg, 
dat het propectiel Woensdagmorgen 
werd opgehaald. 
Wij willen er nog eens op wijzen bij het 
vinden van oorlogstuig steeds de groot
ste .voorzichtigheid in acht te nemen, 
teneinde erger te voorkomen. 
KATHOLIEK THUISFRONT 
Opgehaald op de gouden bruiloft van 
v. d. Meerendonk-v. Oirschot door Lies
je de Leest: f 30,-.

Missie-Thuisfront 
Op de gouden bruiloft van het echtpaar 
v. d. Meerendonk-v. Oirschot te Liemp
de werd door Liesje de Leest f 33,50 
opgehaald.
Op de bruiloft van De Leijer-Mertens 
opgehaald f 5,26 voor de Missienaai-
kring. \ 
Opgehaald voor de Missie bij het 40-
jarig huwelijksfeest van de fam. Schel
len-Ebben, door Doortje Schellen en 
Sientje v. d. Langenberg f 2,25. 
Opgehaald bij de begrafenis van Marti
nus Quinten te Liempde f 10,- voor 
Broeder Seraphicus v. d. Heuvel (missie • 
der Capucijnen __?P Borneo). 

* Nu op Molenstraat 19 a.s. Maandag
een vogeltje uit gaat vliegen, hebben 

, redactie en administratie van Brabant's 
Centrum besloten zich maar eens "sja
kes" te houden voor alles wat met de 
krant te maken wil hebben. Zij geven 
"niet thuis" dus! * En voorts moest U 
er toch eindelijk eens toe komen om 
Uw familie, vrienden, kennissen en rela
ties op de hoogte te brengen van Uw 
nieuw of gewijzigd adres, want U be
grijpt, dat "Tante Pos", wanneer ze in 
de doolhof staat van Nergena, Essche
weg, De Braken, Kapelweg, Tongeren, 
Kalksheuvel, Tongersestraat, enz., grote 
behoefte heeft aan brieven, briefkaarten 
en pakketten met het juiste adres, dus 
de goede straat en het goede nummer. 
Hetzelfde geldt voor wijken als Klein
derliempde, Lennisheuvel, Molenwijk en 
Bosscheweg. * De Boxtelse torenklok
ken schijnen sinds lang een wedloop met 
de juiste tijd te houden. Op het ogen
blik heeft de klok van ,,'t dûrp" een 
voorsprong van 5 volle minuten op die 
van "Brukelen", ofschoon zulks in het 
verleden • steeds andersom is geweest. 
Knappe' prestatie van dat uurwerk op 
die oude toren, maar hierdoor wordt het 
voor de treinreizigers nu dagelijks een 
wedloop met de stationsklok, die weer 
een andere tijd aangeeft ...... * Maar op 
alle klokken is het vandaag nog de ge
hele dag Vrijdag, wat wil zeggen, dat 
de jubeldag van Mijnheer van Etten en 
de afscheidsdag van Mej. Veltman nog 
niet ten einde zijn. Dus ...... * Nu nog 
even een "gevaarlijk" terloops bericht: 
Het Breda's Gemengd Koor, dat vorige 
week onder auspiciën van de R.K. Volks
muziekschool te Boxtel is opgetreden, 
trok hoegenaamd geen publiek. Diverse 
scholen en instellingen moesten voor 
de belangstelling zorgen. * Zondag j.l. 
kwamen 250 Credo-Pugnomannnen in 
een fe·estelijk getinte jaarvergadering op 
Stapelen bijeen, teneinde frisse ideeën 
voor "de K.A.B. in het Bossche" op 
tafel te brengen. * Mocht U het niet 
geheel eens zijn geweest met het koude 
en buiïge Februari-weer, dan kunt U 
zich troosten met de aloude wijsheid: 

Februari zacht en stil 
Dan komt de noordenwind in April. 

* En mocht Koning Winter zijn scepter
nog eens gaan zwaaien, wilt U dan de
dierenlievende daad doen, die nog altijd
veel te weinig gesteld werd: Een vogel
huisje plaatsen of voor een goede voer
plaats zorgen? * Gisteren zijn enkele
beroepsmusici, die wel werk doch geen
·overbrugging wilden, begonnen met een
poging tot veredeling van de ;,straat
muziek". Als we ons niet vergissen is
het experiment vandaag ook nog te zien
en te horen. * De eerste verzuchting
van de week in het atoom- en waterstof
bomtijdpèrk luidt: Wij zijn gewone man
netjes en komen er niet aan te pas!"

SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
St. M. Gestel 14 9 4 1 22 39-16 
o. J. C. 13 9 2 2 20 35-18 
0. D. C. 15 9 2 4 20 39-20 
Baardwijk 16 9 2 5 20 41-30 
S.C.B. 14 7 4 3 18 28-20 
Best Vooruit 14 7 2 5 16 26-32 
UDI 14 5 2 7 12 22-25 
Blauw Geel 15 4 3 8 11 28-37 
Boxtel 14 4 2 8 10 22-34 
w.s.c. 13 3 2 8 8 23-37 
Haarsteeg 12 2 2 8 6 15-31 
Uno Animo 12 1 1 10 3 23-41 
,,O.D.C." EN "BOXTEL". 
De Besturen van bovenstaande vereni
gingen hielden op verzoek van O.D.C. 
op Zaterdag 28 Januari in het Clubhuis 
van "Boxtel" een gecombineerde ver
gadering. Deze vergadering was aange
vraagd met het oog op het 25-jarig be
staan van de Sportvereniging O.D.C. in 
Mei a.s. Deze vereniging is n.l. voorne
mens om dit feit feestelijk te herdenken 
met het organiseren van een voetbal
toumooi. Zo mogelijk zullen clubs van 
klasse hieraan deelnemen. De sfeer van 
de grootste sportiviteit waarin de com
petitiewedstrijden in dit seizoen plaats 
hadden zowel van de eerste als de 
tweede' elftallen, deed het O.D.C.-be
stuur er toe besluiten op de allereerste 
plaats het eerste elftal van de vereni
ging Boxtel voor dit tournooi uit te no
digen. Op bovenstaande vergadering 
wérd deze uitnodiging spontaan aan
vaard en tegelijk overeengekomen, dat 
het eerste elftal van O.D.C. het volgend 
jaar bij het 10-jarig bestaan van "Box
tel" wederkerig aan de door deze ver
eniging te organiseren feesten zal deel
nemen. Een tweede belangrijk punt, dat 
bandeld werd, betrof het vertonen van 
de film "Koning Voetbal" in de Nieuw! 
Bioscoop. Ook over dit punt bestond 
spoedig algehele overeenstemming en er 
werd de volgende regeling gemaakt. 
De film· wordt vertoond op Donderdag 
17 Februari a.s. 
Voor Junioren van beide 
O.D.C. en Boxtel om 5
toegang op vertoon van 
schapskaart. 

verenigingen 
uur. Gratis 
de lidmaat-

Voor de Leden en Donateurs van "Box
tel" om 7.30 uur. Plaatskaarten afhalen 
in het Jeugdhuis op Zaterdag 11 Fe
bruari van 3-5 uur en in het sigaren
magazijn van de heer H. Voets. 
Voor Leden en Terreinkaarthouders van 
O.D.C. aanvang 9.30 uur. Plaatskaarten
afhalen op Zondag 12 Februari van 11 
tot 12 uur aan de Nieuwe Bioscoop.
Plaatskaarten worden alleen uitgereikt op
vertoning van lidmaatschapskaart, ter
reinkaart of donateurskaart.
Ongeveer 1000 Boxtelse voetballers en
supporters zullen volgende week Don
derdag dus kunnen genieten van een
buitengewoon interessante sportfilm.
De allerbeste Nederlandse voetballers
ziet men in hun training voor hun keuze

De ondernemingsraden 
DE ARBEIDERS ZITTEN BIJNA OM 
DE GROENE CONFERENTIETAFEL. 

De Tweede Kamer heeft verleden week 
het wetsontwerp op de Ondernemings
raden zonder hoofdelijke stemming aan
vaard. Alleen c!e Staatkundig Gerefor
meerden en de Communisten waren 
tegen. De eersten konden hun stem aan 
dit ontwerp niet geven, omdat zij uit 
principiële· overwegingen voorstanders 
zijn van een volkomen vrije economie. 
De kwestie van de medezeggenschap in 
de bedrijven staat de laatste jaren in 
het middelpunt der belangstelling. En 
dat is geen wonder. Als men het bedrijfs
leven zo wil organiseren dat er een sa
menwerking ontstaat tussen de werk
gevers en de werknemers - dit is inmid
dels geschied in de wet op de P.B.O. -
dan is het logisch, dat men zich niet al
leen met een groep van bedrijven bezig 
houdt, maar dat men ook aandacht 
schenkt aan de ondernemingen zelf. 
Hoewel alle partijen - behalve de bo
vengenoemde - -geen bezwaren hadden 
tegen de hoofdgedachte, die in dit wets
ontwerp tot uitdrukking was gebracht, 
kon de Regering het toch niet eerder 
in haar zak steken, dan nadat zij het op 
verschillende punten grondig gewijzigd 
had. Evenals bij de P.B.O. moesten ook 
thans weer compromissen gesloten wor
den, compromissen, hoofdzakelijk over 
het vraagstuk hoe groot de Overheids
invloed moet zijn. 
De vertegenwoordigers van de verschil
lende vakverenigingen hebben in de 
Tweede Kamer dit varkentje bijna ge
heel gewassen. Een wetsontwerp, dat 
door de mannen van de vakvereniging 
wordt behandeld, levert bijna altijd een 
interessant debat op. Veelal zijn zij goe
de sprekers, helder als glas. Het zijn de 
afgevaardigden, die iets met vuur en 
gloed kunnen verdedigen en bestrijden. 

Wat gaan de 
ondernemingsraden doen 1

De ondernemingsraden, die dus samen
gesteld worden uit arbeiders en de werk
gever in een bedrijf, krijgen een zeer 
belangrijke taak. Allereerst op sociaal 
terrein. Vraagstukken als vacantietijden, 
werkroosters, ploegdiensten, schafttijden, 
kleedgelegenheden e.d. zullen punten 
van overleg worden in deze raad. Maar 
dit is niet het enige. Over de sociale 
medezeggenschap van de arbeider wordt 
practisch geen strijd meer geleverd. De 
medezeggenschap op economisch gebied 
ligt echter heel wat moeilijker. Hierom
trent bepaalt het wetsontwerp, dat de 
ondernemingsraad voorstellen kan doen 
en ook kan adviseren over de economi
sche en technische gang van zaken in 
het bedrijf. Terwijl het hoofd der onder
neming tevens verplicht wordt gesteld 
om periodiek mededeling te doen om
trent de economische gang van zaken. 
In het algemeen kan men zeggen - en 

zo staat het ook in het wetsontwerp 
omschreven - dat de ondernemingsraad 
tot taak heeft, met erkenning van de 
zelfstandige functie van de ondernemer, 
bij te dragen tot een zo goed mogelijk 
functionneren van de onderneming. 

De samenstelling. 
In bedrijven met minder dan vijftig man 
zal zo'n raad drie leden tellen. Al naar 
gelang het bedrijf groter wordt, stijgt 
het aantal leden tot maximaal vijf en 
twintig. In bedrijven waar minder dan 
25 man werkzaam zijn kan men in be
paalde gevallen ook een ondernemings
raad oprichten. De verplichtstelling daar
toe geschiedt echter niet automatisch. 
Als voorzitter van de raad treedt het 
hoofd der onderneming op. De leden van 
de raad worden gekozen door de arbei
ders, die 21 jaar zijn en die tenminste 
één jaar onafgebroken in het bedrijf 
werkzaam zijn_ Men kan slechts lid van 
de ondernemingsraad worden als men 
23 jaar is en drie jaar in de onderne
ming heeft gewerkt. De candidaten wor
den gesteld door de vakorganisaties. 
Iedere bedrijfsgeno.ot mag echter kiezen. 
Het toporgaan van het bedrijfsleven, de 
Sociaal Economische Raad, zal bepalen 
wanneer de verplichting om een onder
nemersraad in te stellen ingaat. Dit zal 
echter niet langer dan drie jaar na het 
aannemen van de wet mogen duren. In 
bepaalde gevallen kan de S.E.R onthef
fing van de verplichting verlenen. Daar
voor is echter de goedkeuring van de 
Kroon nodig. Zolang de bedrijfschappen 
nog niet zijn opgericht, zullen er be
drijfscommissies - uit groepen van on
dernemingen - worden ingesteld, die er 
voor moeten zorgen, dat de zaak goed 
marcheert. 

Twee grote strijdpunten. 
Plaatsruimte maakt het uiteraard niet 
mogelijk om alle interessante,punten in 
het Kamerdebat onder de loupe te 
nemen. Er waren echter twee zaken 
waarover menig woordje is gevallen. De 
ene kwestie ging over het verband tus
sen de publiekrechterlijke 'bedrijfsorga
nisatie en de Ondernemingsraden; de 
andere over de wijze waarop de candi
daten worden gesteld. 
Bij de behandeling van de P.B.O. had de 
anti-revolutionnair Stapelkamp een mo
tie ingediend om het wetsontwerp op de 
ondernemingsraden in de P.B.O. te las
sen. Daar is toen niets van gekomen -
terwille van het compromis - maar zo 
was er afgesproken: deze motie komt 
aan de orde bij de ondernemingsraden. 
De anti-revolutionnaire afgevaardigde 
was ongetwijfeld een enthousiast voor
stander van dit wetsontwerp. Van de 
oudvoorzitter van de chr. vakbeweging 
kan men ook moeilijk anders verwachten. 
Hij was van mening, dat de onderne
mingsraden het werk in de bedrijfstak
ken moeten bezielen. Zijn de bedrijf-

van het Nederlands elftal. 
Zowel junioren als senioren zullen uit 
deze film lering kunnen trekken. 
Een woord van dank en hulde aan het 
adres van beide besturen is hier zeer 
zeker op zijn plaats. Moge men in deze 
geest van vriendschappelijke samenwer
king voortgaan, zulks in het belang van 
de sport zelf, die alleen daarmede kan
worden gediend. 
K.S.V. ,,O.D.C." 

Baardwijk - O.D.C. 3 - S 
Gesteund door de van doel tot doel 
staande wind, ontketent Baardwijk al di
rect een geweldig offensief dat voorlopig 
blijft aanhouden, aangezien de ODC
kanthalfs geen kans zien om de eigen 
voorhoede te voeden. Vanzelfsprekend 
bezorgt dit de ODC-verdediging handen 
vol werk. Rustig en zeker bezweren zij 
elk gevaar totdat plotseling een schot 
van de Baardwijk-centervoor van zeker 
dertig meter afstand onhoudbaar voor 
Bertens in het uiterste hoekje verdwijnt 
1-0. Lang hebben de Baardwijkers hier
van geen plezier, want bij een ODC
aanval doelpunt v. d. Boogaard even
feilloos 1-1. Even voor de rust is het
weer Baardwijk dat de leiding weet te
nemen met welke stand de tweede helft
wordt 'begonnen en die de verhouding
ook juist weergeeft.
Baardwijk ondervindt na de rust wat het
zeggen wil tegen de harde wind te
moeten optornen, want het Spel is nau
welijks hervat of Hazenberg en Peynen
burg hebben de achterstand omgezet in
een 3-2 voorsprong. De gastheren geven
zich echter niet gewonnen, en het gelukt
hun om de stand weer in evenwicht te
brengen 3-3. In het laatste gedeelte
van de wedstrijd tonen de O.D.C.-ers 
hun superioriteit en de voorhoede brengt
dank zij de technische vaardigheid die
zij bezit, de Baardwijk-verdediging tot
wanhoop. Het is uiteindelijk Peynenburg,
die met twee harde schoten, de zege voor
O.D.C. veilig stelt.
A.s. Zondag speelt ODC tegen WSC uit
Waalwijk, de tegenstander uit de pro
motiewedstrijden in het vorige seizoen.
W.S.C. zit weer in het hoekje waar de
slagen vallen, hetgeen voor ODC be
tekent: een gevaarlijke tegenstander. Om
de aansluiting met de kopgroep niet te
missen zal deze wedstrijd gewonnen moe-·
ten worden, hetgeen alleen kan gebeu
ren met inzet van de volle 100 %.
Het tweede elftal speelt uit tegen Heus
den 2 en het derde elftal moet naar
V.O.W. 2 in Veghel.

O.D.C.-Junioren.,
Zondag a.s. wordt om 8 uur in de H. 
Hartkerk een H. Mis opgedragen voor 
Wim v. d. Laak. Alle junioren van ODC 
worden verzocht deze H. Mis bij te wo
nen en eventueel te communiceren. Na 
afloop is op Stapelen een bijeenkomst 
voor de jongens van 15 jaar en ouder, 
welke daarvoor een uitnodiging hebben 
ontvangen. 

schappen eenmaal ingesteld, dan zullen 
de bedrijfscommissies weer moeten ver
dwijnen. Laten we dus rustig wachten 
tot de bedrijfschappen zijn opgericht, zo 
redeneerde hij. Dan is de· organisatie van 
de bedrijfstak gereed. En dan kan alles 
veel soepeler verlopen. Grote steun on
dervond de Heer Stapelkamp van Mr. 
Beernink (C. H.), die zich op pet stand
punt stelde, dat een ondernemingsraad 
slechts nuttig is als de bedrijfstak er rijp 
voor is. Die rijpheid blijkt pas .na de in
stelling van de bedrijfschappen. De 
V.V.D. was het daarmede, bij monde van 
de heer Korthals, vrijwel eens. Maar de 
heer v. d. Born (Arb.) liet een geheel 

• ander geluid horen. Dat betekent een
"op de lange baanschuiven", zo riep hij
de heer Stapelkamp toe, want de be
drijfschappen zullen heus wel niet zo
vlug worden ingesteld. Dat was een
sterk argument. Beide standpunten wa
ren echter niet te verzoenen. Daartussen
in zweefde de K.V.P.-fractie. Vroeger
hadden de Katholieken in geschriften er
al uiting aan gegeven, dat zij het wel
met het A. R.-standpunt eens waren. Dat
ontkende de heer Andriessen (K.V.P.)
ook geenszins. Maar men moet niet ver
geten, zo voegde hij daar aan toe, dat
het ontwerp sindsdien belangrijk verbe
terd is geworden. De overheidsinvloed is
inderdaad na drie regeringswijzigingen
veel geringer geworden. De K.V.P. zat
echter op de wip. Stemde zij voor, dan
werd de motie Stapelkamp aangenomen.
Stemde zij tegen, dan werd zij verwor
pen. Met 19-50 stemmen zag ·de heer
Stapelkamp de hoop op aanneming van
de motie in rook vervliegen.

De candidaatstelling.
Ongetwijfeld is de vakorganisatie de 
draagster van de samenwerkingsgedach
te. Aan haar strijd is het vnl. te danken, 
dat men dit wetsontwerp heeft gekregen. 
Vandaar dat er werd bepaald, dat de 
vakorganisatie de candidaten voor de 
ondernemingsraden mocht stellen. Ter
wijl de niet georganiseerden alleen maar 
mogen kiezen. 
De heren Kikkert (C. H.) en Stapel
kamp CA. R.) waren maar matig met deze 
regeling ingenomen. Zij stelden zich op 
het standpunt, dat de niet georganiseer
den nooit getoond hebben begrip voor 
samenwerking tussen werkgever en werk
nemer te bezitten. Ook het kiesrecht 
moet dus het monopolie van de georga
niseerden zijn. Het felst tegen deze 
gedachtengang keerde zich wel de heer 
Korthals (V.V.D.), die zich op het 
standpunt stelde, dat de ondernemings
raad het vertrouwen moet hebben van
heel het personeel. 
Ook deze standpunten waren niet te
verenigen en het slot van het liedje was,
dat men maar weer terugkeerde tot de • 
oorspronkelijke regeling, die niet veel 
meer dan een compromis-regeling is. Als 
nu ook de Eerste Kamer dit wetsontwerp 
nog goedkeurt - daar hoeft men niet 
aan te twijfelen - dan zullen ook de • 
arbeiders om de groene tafel komen. Van 
de strijdphase is men terecht gekomen in 
de phase van het overleg. 

1..edoops .... 



.Het programma voor deze week luidt: ;zaterdag om half 3: ODC 12-St. M. 1 Gestel 5 ! Boxtel 9-ODC 9. 
3 uur: Wilhelmina 17-ODC 11. 'half 4: ODC 8-BW 13. Zondag om 12 uur: ODC 5-0JC 5; ODC 6-Concordia 7. R. K. S. V. ,.BOXTEL". • STANDENLIJSTEN PER 29-1-'50.Boxtel 2 12 to 2 o 22 50-23 Zwaluw 2 12 8 2 2 18 46-13 0. D. C. 2 11 7 0 4 14 37-24Concordia 3 11 5 2 4 12 19-15 'Heusden 2 10 5 1 4 11 31-26 Haarsteeg 2 9 4 1 4 9 • 20-28 Wilhelmina 3 11 2 2 7 6 13-26 Vlijm. Boys 2 11 0 4 7 4 20-55 Schijndel 3 11 t t 9 3 14-44 Boxtel 3 
Maliskamp 3 
0. D. C. 4Zwaluw 5;Boxtel 4Avenstijn 2B. M. C. 3Helvoirt 2W.E.C. 3KV.V.N. 2

9 8 t 0 
8 5 2 1 9 5 t 3 10 5 1 4 7 4 0 3 7 3 2 2 6 2 t 3 9 2 t 6 
8 0 t 7 5 0 0 5 

17 44-13 12 23-10 1 t 27-13 11 25-13 8 36-15 8 26-29 5 19-22 
5 20-31 t, 5-48 
0 4-44 

Programma voor a.s. Zondag : "Boxtel" treft het a.s. Zondag goed, nu de K.N.V.B. voor de roodwitters een 'bekerwedstrijd heeft vastgesteld, waardoor men weer op de vereiste competitietemperatuur kan komen. 
Maliskamp, de leider in de 4e klasse, komt voor deze gelegenheid naar Boxtel, zodat we met reden een interessante ontmoeting in het vooruitzicht kunnen stellen, Het tweede gaat bij Concordia 3 op bezoek, terwijl het derde en vierde elftal 

Zaterdagmiddag gebroederlijk tegen elkaar zullen spelen. 
D.V.G. BA VOS 4 - 2.Na een korte gedwongen rustperiode bond DVG Zondag j.l. thuis de strijdaan met Bavos uit Bakel, en wist zowaar,na een aarzelend begin, de eindstand inhaar voordeel te brengen.Bavos trapt af met de wind in de rug.De DVG-ers nemen de bal over en dankzij prachtig samenspel van het binnentriosnijden zij door deB.-defensie, maar de afwerking faalt. In dezelfde minuut krijgtde niet voldoende gedekt staande B.linksbuiten de bal toegespeeld en opentde score, waarbij echter de DVG-doelverdediger niet geheel vrijuit ging. 0-1Even later krijgt DVG even buiten hetstrafschopgebied een vrije trap te nemen.Dit schot wordt echter door de Bavoskeeper even netjes weggewerkt, als hetdoor de DVG-middenvoor werd afgevuurd. Na een kwartier heeft DVG eindelijk succes. Als er zich een kluwenspelers voor het B-doel bevindt, wordtde bal door de DVG-rechtsbinnen opgevangen, die de B.-doelman geen schijnvan kans geeft 1-1. Nog voor de rustechter, geeft de Bavos-linksbuitenweer dank zij eenzelfde Liempdse fout- zijn club opnieuw de leiding.Na de thee speelt DVG met de wind inde rug en moet Bavos alle zeilen bijzetten om erger te voorkomen. De gastenkunnen echter niet verhinderen, dat deDVG-rechtsbuiten na een kwartier debal in hun doel loopt en hiem1ede destand op gelijke voet brengt. DVG isdan niet meer te houden en al spoediggeeft de DVG-linksbuiten met een harde schuiver zijn club de leiding 3-2.Hierna verwisselt de DVG-rechtsbinnenmet zijn rechtsback van plaats en dit is

fut �rJeidec u.luclttte ...... ' 
ACHTER PRIKKELDRAAD EN MITRAILLEURS 

ONTSTAAT DE RUSSISCHE ATOOMBOM. 

Enige tijd geleden werd om 3 uur 's nachts de onderwijzer in het kleine 
Iraanse grensdorpje Esmarian uit zijn slaap gewekt. 
Aan zijn deur stond een man met bebaard, bebloed gezicht in verscheurde 
kleren en stamelde iets in een onverstaanbare taal. Hij volgde de onder
wijzer naar binnen, waar hij zich op een bank liet neervallen en in een 
diepe slaap - of bewusteloosheid - viel. Toen hij de volgende dag in 
het ziekenhuis door de Iraanse grenspolitie verhoord werd, verklaarde hij 
van de grootste Russiscl1e plutoniumfabriek in Kanakiri ontvlucht te zijn, 
waar hij als dwangarbeider tewerkgesteld was. Boris Goncarev vertelde, dat hij geschiedenisleraar op een sowjet-lyceum geweest was. In 1945 werd hij gearresteerd en tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld, omdat hij zijn leerlingen zei, dat George Washington's grondwet als voorbeeld voor andere democratische constituties diende. Oorspronkelijk wèrkte hij in de bossen in de Oeral, maar begin 1946 werd hij nog met enkele duizenden dwangarbeiders naar Kanakiri vervoerd, waar zij met de bouw van grote fabriekcomplexen begonnen. Reusachtige werkhallen ontstonden on

der de grond, zonder dat iemand -niet eens de bewakende MVD - wist waarvoor, Kampen voor 50.000 dwangarbeiders werden aangelegd en de gevangenen, werden er buitengewoon ,,goed" behandeld - zij kregen 400 gr. brood per dag en twee keer per week zelfs vlees. Er was ook een bioscoop in het kamp waar allen om de beurt eenmaal per maand een Russische "patriottische" filmvertoning konden bijwonen. Er was echter een verontrustend feit achter deze mooie façade: dwangarbeiders wier straf afgelopen was, wer
den niet vrijgelaten...... Zij werden in een beter kamp met meer faciliteiten ondergebracht, kregen zelfs een beetje geld, maar niemand durfde op vrijlating aan te dringen sinds enigen, die het wel deden, door vriendelijke MVD-mannen op een vrachtwagen geladen werden, om z.g. naar het station gebracht te worden. De auto kwam later geheel onderhet bloed terug ...... Pas toen vakpersoneel aankwam, begon men te fluisteren, dat hier atoomonderzoek op grote schaal plaats zou vinden . . .  en nu is  Atomgrad Nr 1,  zoals men het noemt, de grootste atoom-centrale van Rusland. 

Niet bij elkaar. Atomgrad bevindt zich in Zuid-Armenië, 300 km van de Iraanse en ca 260 km van de Turkse grens. Het politbureau wilde oorspronkelijk het atoom-research diep in Siberië concentreren, gebrek aan grote electriciteits-• werken heeft het echter noodzakelijkgemaakt een minder gunstig bij de grensgelegen gebied in Armenië te kiezenwaar zich aan de rivier Sangi een reus'.achtige centrale bevindt. •Atomgrad wordt door 4 atoom-dorpengevormd, waarvan elk voor een bepaald. onderproces ingericht is: in Sancigaiwordt uranium-erts uit Saksen Gruzië-en Tsjecho-Slo�akije geraffinee�d, in Giumus wordt de isotoop 235 en plutoniumg�wonnen, in Kanakiri vindt het plutonium-research plaats en in Achti vindentechnologische experimenten en constructie van apparaten plaats.In Atomgrad bevindt zich het grootste gedeelte van de in Duitsland in beslaggenomen laboratoriuminrichtingen.. Sinds .Mei 1948 werken er ook de Russische geleerden Joffe en Komorov dievroeger in een andere atoom-fabriekaan het Bajkalmeer in Siberië werkzaamwaren. Zij beschikken over een grotesta� van Russische en gedeporteérdeDuitse geleerden, wier namen strenggeheim gehouden worden.De 70.000 man personeel zijn meestaldwangarbeiders, krijgsgevangen Duitsers, Italianen en Roemenen. Het technisch en leidend personeel bestaat echter uit "vrije" arbeidskrachten. De administratie bevindt zich uitsluitend inhanden van de geheime politie MVD(vroeger NKVD) en wel onder directe supe�isie van haar chef Beria, die persoonhik orders omtrent verdeling en leveringen van het uranium geeft. Hetgehele gebied met een diameter van'U-35 km is door de MVD hermetisch

afgesloten. Iedereen die binnen dit gebied zonder een speciale vergunning door MVD-patrouille betrapt wordt, keert nooit meer naar zijn huis terug .. . Goed bewaakt .... . Nog strengere controle wordt binnen de fabrieken uitgeoefend. Alle vier productie-afdelingen zijn door 7 meter hoge en 1 meter dikke muren omringd, op afstanden van 500 m staan zwaar bewapende wachttorens. Bij de ingang wordt iedereen aan strenge persoonlijke controle onderworpen: wordt bij iemand ook het kleinste stukje uranium-materiaal gevonden, ook al is het zonder zijn weten in zijn kleding terecht gekomen, dan heeft hij een grote kans op doodof levenslange gevangenisstraf, ofschoon de doodstraf in 1945 "afgeschaft" werd. De kleinste fouten of nalatigheid bij het werk worden als sabotage met dood of tuchthuis bestraft, evenals de kleinste inlichting pmtrent zijn werk, die men aan een collega van een andere afdeling zou verstrekken. De geleerden en vakmensen worden zeer goed betaald en genieten verschillende privileges, toch zou iedereen liefst uit deze atmosfeer van voortdurende angst en verdachtmaking weg willen. Van experimenten met atoombommen wist Goncarov niet veel te vertellen, daar deze streng geheim gehouden worden. Wel zijn door enige ontploffingen verschillende werkhallen vernield waarbij ook honderden mensen om h�t leven kwamen. Het enige experiment met een atoombom heeft - naar men in het kamp verluidde - geringe resultaten opgeleverd. De explosie zou niet sterker dan een gewone, met ekrasiet gevulde bom geweest zijn. De grote explosie, die met Amerikaanse verklikkers over de hele wereld genoteerd werd, zou waarschijnlijk in een van de twee andere atoomsteden noordelijker in Siberië plaats gevonden hebben. De dichtstbijzijnde "geciviliseerde" stad bij Atomgrad is de gemeente Eriwain, ca. 50 km verder gelegen, die met Atomgrad door een autoweg verbonden is. Tien kilometers achter de stad bevinden zich al de eerste MVD-posten. 
Op de mesthoop. Het gelukte Goncarev zich in een met keukenafval geladen vrachtauto te verbergen. De gehele dag, van 's morgens tot 's avonds, moest hij op een hoop mest blijven liggen, totdat hij 's nachts in de woestijn •·kon ontvluchten. Na zestien nachtmarsen langs een halfdroog riviertje heeft hij de Iraanse grens kunnen bereiken. Een groot gedeelte van zijn tocht moest hij op knieën en buik afleggen, daar de MVD-agenten hem zelfs met een vliegtuig zochten. Al die tijd leefde hij van 2 kg brood en wat mos en dronk hij water uit het riviertje zover hij kans had om er bij te komen. Op de grens trapte hij op een verborgen mijn, waardoor hij in zijn gezicht gewond werd en de sowjet-patrouille alarmeerde, die hem tot het Iraanse grondgebied vervolgd had. Hij wist zich 

echter in een grot te verbergen waar hij enige dagen is gebleven voordat hij verder kon gaan. Met zijn laatste krachten heeft hij het Iraanse dorpje kunnen bereiken. Na aankomst in Teheran verklaarde hij de journalisten: ,,De grootste verrassing voor mij was een oud Frans geschiedenisboek, dat ik in het ziekenhuis te Esmarian te lezen kreeg. Er waren dingen die wij op de Sowjet-universiteit heel anders geleerd hebben. Van vle daarvan, b.v. van de Franse revolutie, hebben wij nooit gehoord ...... " JIRI NOVAK. 

een versterking in de DVG-achterhoede. Tien minuten voor het einde omspeelt de prima spelende DVG-linksbinnen een drietal B-spelers en stormt op de Bakelse doelman af, die hij geen schijn van kans geeft, hiermede de overwinning voor DVG veilig stellend. De resterende minuten neemt DVG een verdedigende houding aan en in de stand komt zodoende geen verandering meer. Deze wedstrijd werd door DVG niet gewonnen door prima voetbal, integendeel er werd soms slecht gespeeld. Maar deze wedstrijd werd gewonnen door het taaie volhouden van de elf Liempdse spelers! BMC 2-DVG 2 7-3 ODC B-DVG B 1-7 
BOXTELSE TAFELTENNIS. 
KAMPIOENSCHAPPEN. Zondag zullen in de gymnastiekzaal van de St. Franciscusschool wederom de wedstrijden worden gespeeld om de Boxtelse tafeltennis-kampioenschappen 1950. De gegadigden zullen elkaar in vier klassen bekampen, resp. te, 2e, 3e en 4e klasse Heren, alsmede een 1e klasse Dames. Verder Heren dubbelspel 1e, 2e en 3e klasse. Wie in de verschillende klassen als kampioen uit de strijd zal komen is moeilijk te zeggen, vooral omdat er nog tot Zaterdagavond 7 uur bij J. v. Berkel, Stasionstraat 71, kan worden ingeschreven, doch zeker is dat de huidige kampioen R. Steinmann, zich geducht zal moetenweren, want er zijn verschillende kapersop de kust, die de mooie wisselbeker ookwel eens een jaartje onder hun berusting zullen willen hebben. Ook in deandere klassen is wel zoveel strijd teverwachten, dat het voor sportliefhebbers ongetwijfeld de moeite waard zalzijn dit jaarlijkse Boxtelse tafeltennisevenement te gaan zien. De wedstrijdenvangen aan om 12 uur en de finales zullen omstreeks 4 uur worden gespeeld.
BOXTELSE BILJART BOND. Uitslagen aan de in klasse C gespeelde wedstrijden op 3 Februari: 

Gr. Pommer. 208 car 188 brt. gem. 1.10 't Hoekje 375 car. 188 brt. gem. 1..99 Hoogste serie: M. Schellekens van 't Hoekje met 12 car. Witte Muis I 375 car. t 50 brt. gem. 2,50 Buiten Verw. 194 car. l50 brt. gem. 1,29 Hoogste serie: H. v. d. Loo van Buiten Verwachting met 14 car. De Witte Muis I heeft deze competitie zo goed gespeeld, dat men de beker voor het grijpen heeft gekregen, mits D.M.C. uit Liempde onverwacht een buitengewoon hoog gemiddelde gaat spelen, in de nog resterende 2 uitwedstrijden. De bekeruitreiking zal op een nader te bepalen datum plaats vinden. Uitslagen van de in klasse B gespeelde wedstrijden op Maandag 6 Februari: D.M.C. 500 car. 151 brt. gem. 3.31 Witte Muis 347 car. 151 brt. gem. 2,29 Hoogste serie: W. Kronen burg van D.M.C. met 22 car.Poedelvrees 487 car 168 brt. gèm. 2,89 Gr. Pommer. 461 car. 168 brt. gem. 2,74 Hoogste serie: J. v. Tricht van De Groene Pommerans met 33 car. D.M.C. uit Liempde mag zich in klasseB kampioen noemen met een gemiddelde van circa 3.00. Opvolger Poedelvrees scheelt nog altijd 0.25, wat practisch niet op te halen is. De bekeruitreiking vindt plaats op 13 Februari in het clublokaal van Amateur (Café J. Waals). 
Bloemenverzorging 

VARENS VOOR DE HUISKAMER. Ditmaal wil ik het eens hebben over de varens, want ook deze ziet men vrij veel als kamerplanten gebruikt. Niet alle varensoorten zijn geschikt voor de kamer, maar sommige voldoen echter zeer goed. Als U een varen voor Uw huiskamer wilt aanschaffen, vraag dan 
Uw bloemist naar een Nephrolepis, een· Pterissoort of een Adianthum, deze kun-nen alle met succes in de kamer gekweekt worden. Wanneer U eens een bloemenmand cadeau krijgt, zijn daar ook vrijwel altijd enige varentjes in ver-

R.K.J.B. 

werkt. Deze mogen vooral niet te lang 
in zo'n mand blijven staan, want degrond die in de bloemenmand gebruikt is, is over het algemeen van slechte kwaliteit. Zodra de bloeiende planten opgeruimd kunnen worden, moet U ook de varens uit de mand halen en elk afzonderlijk oppotten om verder te kweken. Varens zijn echte bosplanten en mogen dus niet in de volle zon worden geplaatst. Dit wil echter ook niet zeggen, dat U ze maar in een donker hoekje moet wegstoppen. Integendeel, de meeste varens houden van volop licht. Dat vele varens er zo armtierig uitzien, is vaak ook te wijten, aan een te donkere standplaats. In de zomermaanden kunnen alle varensoorten veel water gebruiken, doch in de winter moet men aan de zuinige kant zijn met gieten. Wezagen al dat varens echte bosplanten waren, dus ook hiermede zal met desamenstelling van de potgrond rekening moeten worden gehouden. De. grond moet vooral poreus en luchtig zijn, en ook voldoende plantenvoedsel bevatten. Een mengsel van turfmolm, bladgrond, scherp zand en flink wat oude koemest is aan te raden. Wanneer U de bladgrond kunt vervangen door echte bosgrond, is dit nog beter. Zelfs goede verteerde wilgenmolm, kan voor varens, mits vermengd met koemest en scherp zand, met succes gebruikt worden. Varens verlangen in de zomermaanden ook een flinke bemesting. Geef deze dan in de vorm van opgeloste Asef of Pokon. In de rusttijd, d.i. in de wintermaanden, wordt geen vloeimest toegediend. Wanneer verpotten nodig is, kan dit in het voorjaar of in de loop van de zomer gebeuren, echter nooit in de wintermaanden. U kent waarschijnlijk ook nog wel de Vogelnestvaren. Deze wordt tegenwoordig ook wel als kamerplant gebruikt. Wanneer U deze plant bezit, moet U elke week de bladeren daarvan met een vochtig sponsîe afwassen. U krijgt dan minder last van ongedierte en het stof wordt tegelijkertijd mee afgenomen. Net pension voor heer aangeboden. Bevragen Molenstr. 19. V oor de vele blijken van belangstelling en de cadeaux bij gelegenheid van 

Alg. Jaarvergadering 

Te ruil z.g.a.n. fornuis tegen kamerkachel; te koop 3-pits petroleumstel. Jan van Brabantstraat 12. ons 40-jarig huwelijksfeest ontvangen, betuigen wij onze hartelijke dank, in 't bijzonder aan de directie en het personeel van Stoomlinnenweverij Van der Eerden N.V. 
Te koop aangeboden: grote haard, merk "Becht en Dijserinck", zo goed als nieuw. Te-· vens een partij eikenhout en stenen op Zandvliet 1. 

te houden op WOENSDAG Te koop: een prima hand-was-15 FEBRUARI in de FOYER machine met Ackme-wringer. 
VAN DE ARK, om 7 uur. Wilhelminastraat 19. 
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M. Schellen-Ebben. t. Opening.
Vr=�=�•tt"ë�;;� :;� de l! '.2.

W
ij betuigen hiermede aanonze Directie onze welgemeende en hartelijke dank 3•voor de door ons genoten, 4•zeer geslaagde avond, welke door haar werd aangeboden 5• bij gelegenheid van de ope-ning der nieuwe fabriek. 6_ 

Notulen, Jaarverslag, Rek. en Verantwoording. Spreker ( organisatiewezen) Inning contributie, aanneming nieuwe leden. Bestuursverkiezing, aftr. F. v. d., Pasch en C. Vogels (Niet herkiesbaar).Mededelingen. 
in jongenscostuums kunt U uit meer 

dan 2 0 0 stuks uw keus maken. 

Het personeel van de 7. 
Cosy-pantoffelfabriek "Rozo". 

Rondvraag. 8. Sluiting. JONGENSCOSTUUM MET KORTE BROEK 27,80 

V oor de belangstelling, ondervonden bij ons gouden huwelijksfeest, voor de ontvangen cadeaux en de talrijke gelukwensen, betuigen wij onze welgemeende dank aan de Eerwaarde Heren Geestelijken, Fam. v. Boeckel van Rumpt, E.A. Heer Burgemeester, Bestuur en leden van Fanfare "Concordia" en van de Zangver: ,,Ons Genoegen" speciaal aan Pater Theodoo; en het feestcomité en de buurtgenoten, familie, vrienden en kennissen en allen die er toe mede gewerkt hebben om het feest te doen slagen. J. C. v. d. Meerendonkv. Oirschot en kinderen.Te koop: fototoestçl; een in goede staat zijnde geelgevlamde fomuiskachel; z.g.a.n. veldfomuis; nieuw model warmkachel met drie kookgaten en kamerkacheltje zeer geschikt voor werkplaa'ts: Te bevragen Zandvliet 61. Te koop: een i.g.s.z. herenfiets met prima banden. Molenstraat 88. Te koop: hoogkar, hakselmachine, transportrijwiel, dames
en herenrijwiel. Fr. Kapteijns, Schijndelsedijk 8, B�tel. Te huur gevraagd: bovenhuis door jong paar. Aanbieding onder nr. 36, Molenstraat 19. Te koop een goed onderhouden fomuiskachel, compleet (met reserve rooster) te bevragen Hertogenstraat 1 (tussen 4 en 5.30 uur n.m.) Te koop: drage�d varken, keuze uit 3, V.D.L. M. van Hal, Tongeren 17. Net dagmeisje gevraagd. Firma Wed. Spierings, Breukelsestraat 88 Te koop: mooie zwarte Spaniel, reu, 10 maanden oud, Nieuwstraat 190 c . Gevraagd: bette werkster voor Donderdag of Vrijdag. Prins Hendrikstraat 78. Te koop bij C. Jansen, Oirschotseweg 11, een 15 weken dragend varken V.D.L. Twee jachthonden te koop bij H. Boeren, Liempdseweg 7,Boxtel.

Het Bestuur van de 
Varkensfokvereniging 

MAAKT BEKEND dat de leden die met hun varkens naar de kringbeer gaan, de drie gulden voor de eigen vereniging, met het dekgeld aan H. Megens moeten voldoen. 

Boerenleenbank Boxtel De SPAAR-, VOORSCHOT
en LOP. REKENING-BOEKJES kunnen weer worden afgehaald op de gewone zitdagen. 
NOTARIS P. MERTENS 

te Boxtel, 

JONGENSCOSTUUM MET PLUSFOUR 
(onze plusfourbroeken zijn extra lang) SPORTKOUSEN, IN EFFEN SPORTKOUSEN, IN FANTASIE 

33,7'.2 
1,80 '.2,35 JONGENS BRETELLES, ZEER SOLIDE 1,40, 1,10 JONGENS ZELFBINDERS, frisse kleuren 1,95, 1,50 JONGENS BLOUSEN IN EFFEN, BLEU, GRIJS EN BEIGE 4,08 zal op DONDERDAG 16 FEBRUARI 1950 voorm. 10 uur ten sterfhuize van Mej. A. H. Hensen te Boxtel, Rechterstraat 88 voor de fam.

1 
Hensen te Boxtel PUBLIEK VERKOPEN: tafels, stoelen, kasten, ledikanten, schilderijen, spiegels, } fornuiskachel, trapnaaimachi- , ne, keukenstel, pendulestellen, � wasmachine met wringer, luidspreker, glas- en aardewerk, beelden onder stolpen, bloemtafeltjes, kapstok, paraplaiebak, divan, gaskachel, wastafel, enz. 

Ook in grote maten coctuums met plusfour tot de leeftijd van 18 jaar, brengen wij een pracht-sortering. 
Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 

Bezichtiging één uur voor de verkoping. 
'-f/JJr, 

m �❖<� 
��, 

Alleen a.s. Vrijdag en Zaterdag 
afgehaald uit de winkel 

PEPERMUNT 
2 grote 2 5 

rollen cl 

FIJNE HAAGSE 

LEVERWORST 

250 GRAM45ct
Een extra voordelige en heerlijke 

gging voor de boterha 

GAAS 
Kippengaas 180 cm f 31 .-
150 em 1 26. - , 100 cm t 1 9,-90 cmt 17,50, 60cm 113,

Kuikengaaa 100 cm f 36,-45 cm 118,Alles per 50 meter. 
Puntdraad . . . f 1 4,25 

H. HAZENBERG
llndhovonsoweg 43, BOXTEL 

BOXTEL 

OPRUIMING 
Grote partij Legergoederen. 
Hemden, wollen en katoenen, Windjacka/Veldjacks, 
wollen en katoenen, Veldjacks met bontkraag, Broeken, 
Overjassen, Regenjassen, Schoenen, Veldjekkers, Hand, 

doeken en Washangers, enz., enz., enz. 

Deze verkoping Is op 15 Februari YaO 3 tot 6 m n.m. In de zaal m 

Café "De Sportwereld'', Joh. ,. Run, Boxtel. 

BEKENDMAKIN G Burgemeester • en Wethouders van Boxtel zullen op DONDERDAG 16 FEBRUARI 1950, des voonniddags te 1 l uur, ten gemeentehuize IN HET OPENBAAR AANBESTEDEN, overeenkomstig het aanbestedingsreglement W.B.: HET BOUWEN VAN EEN LOODS, WAARIN SCHAFTLOKAAL, GARAGE, WERKPLAATS, enz., op een terrein gelegen achter de gasfabriek aan de Van Hornstraat, Boxtel, sectie I nr. '.2131. Bestek en tekening zijn vanaf ZATERDAG tl FEBRUARI 1950, verkrijgbaar ten kantore van de Dienst van gemeentewerken, gemeentehuis Boxtel, voor de prijs van f 5, - . Bij inlevering in goede staat op de dag van aanbesteding of gedurende 14 dagen daarna zal hiervan f '.2,50 worden gerestitueerd. - Inlichtingen worden dagelijks verstrekt in de voonnidag van 9 tot l'.2 uur, ten kantore van de Dienst van Gemeentewerken. Burgemeester en Wethouders van Boxtel, Drs. M. A.M. VAN HELVOORT, Burgemeester J. P. C. v. d. HOUT, Secretaris. 
CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze Coupeuse is VRIJDAG 

17 FEBRUARI van 9.30,12.00 uur 

aanwezig bli Firma J. P. v.d. Velden, 

Stationstraat 1 1 , Boxtel, Tel. 420 

Corset•Centrale P. Tilanus. 

- , 
!. 1 
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., .Grote Bonte Avond 

.. . in "0.RI0N" Lennisheuvel
te geven door 

Lennisheuvel's Toneelclub 
• met medewerking van Lennisheuvel's Gemengd

. Koor en Fanfare "St, Lambertu■" te Gemonde, 
op Zaterdag 11 en Aanvang 
Zondag 12 Februari 7 uur. 

Plaatsbewijzen f 1.- en f 0.75 
Plaatsbespreken Zaterdag vanaf i uur, Zondag na 
de Hoogmis en vóór de Uitvoering aan de zaal. 
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Donderdag 16 Februari in Riche 

,,Koning Voetbal" 
5 uur 

7.30uur 

9.30uur 

Gezamenlijke junioren van "Boxtel'' en 
O.D.C. (slechts toegang op vertoon van
lidmaatschapskaart). 
Leden en donateurs van "Boxtel" (event. 
met dames). 
Leden en terreinkaarthouders van O.D.C. 
(event. met dames). 

Kaartverkoop à f 0,50 voor leden (senioren) en donateurs: 
"Boxtel": Bij sigarenmagazijn H. Voets en op Zaterdag 

11 Febr. in het St. Paulus,Jeugdhuis van 
3-5 uur (Lidmaatschapskaart meebrengen).

0. D. C.:Zondag 12 Febr. in Riche van 11-12 uur
v.m. (Lidmaatschapskaart meebrengen).

Apart van ·.style 
is onze nieuwe slaapkamer 
met gebogen kastdeuren en 
voetstuk van het ledikant . 
Ook de prijs valt U zeker 
mee als U de kwaliteit 
en de afwerking ziet. 

Ledikant 130 cm breed 
2 Nachtkastjes 
Linnenkast 
Tafeltje 
2 Stoelen 495 COMPLEET •• 

• • •

F. J. Witteveen 
Woninginrichting - Boxtel 

Uit de Delftse potl 

De nieuwe 

IH4D4D,VIEI� 
ELECTRISCHE WASM'ACHIHE 

MET WRINGER 

'n OMWENTELiNQ 
OP WASQEBIED; 

Il KOKEN VAN DE WAS OVER
BODIG 
Toch aan kraakheldere WH 
VERBAZEND SNEL 
Wast 1 ½ KG. in 4 minuten 

C:� ZEER VOORZICHTIG 
Geen beschadiging v■n 'het goed, 
ook niet van de fijnste weefsels 

ill'l VOORDELIG 
Stroomverbruik 1 ½ et. per uur 

t. GESCHIKT VOOR DE KLEINSTE
KEUKEN,
EN DE GROqTSTE GEZINSWAS
Formaat 77 x 42 x 40 cM,

Prijs f 330.-

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

== 
E�n wonder van techniek 

1 
Schouwburg "De Ark" ,

Een wonder van eenvoud en gemak 

Laat ons U overtuigen ! 
Vraag Uw melkleverancier 

Vrienden-Concert 
,,UIT DE DELFTSE POT MARGARINE" 

1-Zonder verplichting demonstreren wij gaarne bij U
thuis de HOOVER ELECTRISCHE WASMACHINE 

Deze Margarine wordt op een geheel 
nieuwe wijze gemengd, waardoor de 
smaak beter en het aroma zachter is dan 
van gewone margarine, bovendien blijft 
ze langer vers en is beter smeerbaar. 

Service en levering door geheel Nederland 
N. V. HANDELMAATSCHAPPIJ

1949/1950 

DOOR DE ,v IAI\J IB4DX1llEIL 
HOOVER DEALER 

Boxtelse Orkestvereniging 
o.l.v. C. BEVERS

Uitsluitend verkrijgbaar bij de 
z e lfs t a n d i g·e m e l k h a n d e l. 

' 
• 

J 

,. Hoofdkantoor: Raadhuisstraat 1 Tilburg, Tel. 4941 (K 4150) 4 lijnen 
Filiaal: Boxtel, Clarissenstraat 3. Tel. 479 

SOLISTEN: 
JOSÉ CANDEL SOPRAAN 
COR SUIJS PIANO 

Maandag 13 Febr. 8.15 uur precies 
GRIEG • SCHUBERT PROGRAMMA 

EERSTE UITVOERING van de SUITE 
voor PIANO en ORKEST van C. SUIJS 

Kaarten f 1.50 en f 2.-
Vrienden van de Stichting genieten 500/o reductie 
en kunnen voorbespreken op Zaterdag van 2 • 4 uur 

Adverteert in Brabant's Centrum 

Geweldige Prijsverlaging Voor GIMSCHOENENMevrouw W E LSCH 
Huize "Venrode" Boxtel 

vraagt tegen half Maart 
een net meisje. 

N
z

u kan iedereen de zomer op tafel toveren, want wij brengen naar GEM EN 
Alle maten

2 50 voorrad.g v. a. , 
Offlergroenten (in diepvries) WIJ hebben ook weer ontvangen

Vastentijd== Kaastijd 

'tANKER 
Grotere afslag kaas 
Volvet 26 et. per 100 gr. 
Steeds goedkope eieren. 
Prima Haring steed■ vooradig 
Jacky Caramelco p. blik O 65 
Leverpastei p. blik v. 2 00 gr. 

Unox, N.C.B., Meester, enz. 48 et. 
In 't A N K  ER koopt men 

goedkoper, bovendien 
spaarzegels bij iedere aan• 

koop van 50 et. 
C. de Jong•v. Kempen

Van Hornstraat 12. 

Zij vormen samen 

ÉÉN GEHEEL 

Bij 'n 

CORSET 

behoort 'n 

OCTERNO 

BUSTEHOUDER 
• 

Coraetlère Mej. F. de Groot 
i■ aanwezig te : 

BOXTEL, p/a G. v. Vuren, Hotel 
.,De Kei•!, Markt 1, iedere Din■dag• 
middag. 

tegen zomerprlJzen, blJv. Rood-Wit-Blauw geringde Voetbalkousen Appel■ en Rabarbermoes 750 gr. van 65 voor 45 et Snijbonen . . . . ,, . ,, 84 " 83 " Spinazie . 50 " Stoofa■perges . ,, 175 " 80 " Tuinbonen • . 125 " 80 " 
Komkommerschijven 65 " 45 " 
Diepvriesgroente: verse groente, met alle vitaminen! 
Steeds in alle soorten voorradig in : 
,,Het Westland" �e���:::a;t

4 �

• Î A N D PA S Î A'S Castella * Medinos * Kalinos 
Solidax * Prodent * Pento * lvorol * Odol. 

Al deze vooraanstaande merken verkrijgbaar bij : 
• Parfumerie M. J, v. d. BROEK, Breukelsestraat 34 •

Uw smaak in Vitrage 
en Overgordijnstoffen 

vindt U haast zeker in onze 
buitengewoon mooie sortering. 
Onze speciale étalage helpt 
U aan een idee om uw huis, 
keuken of slaapkamer eens 'n
geheel vernieuwd aanzien te 
geven. 
Wij hebben ook weer een 
prachtige sortering enkel= en 
dubbelvelours ! 

Komt U eens even kijken? 

F.]. Witteveen 
Woninginrichting, Boxtel 

Stationstraat 14 - Boxtel - Telefoon 298 

Voor een zifoeren of koperen huwelijksfeest 
Voor elk jubileum 

Voor elke verjaardag 

is een Uii,v.end Cadeau 
Piet, meest weMom ! 

Voortdurend wordt onze grote collectie 
uitgebreid met interessante nieuwe 
geschenken, die schenker en feesteling 
de grootste '\loldoening geven. 
Laat U gerU5t in de zaak onze collectie 
lonen, het verplicht U tot niets. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 

Do 9e Boxtelse 
Tafeltennis - Kampioenschappen 

worden Zondag 12 Februari gespeeld 
in het Gymnastieklokaal van de 

St. Franciscusschool. 
Aanvang 1 2 uur. Finales ± 4 uur. 

TOEGANG VRIJ. Kinderen beneden de 14 jaar zonder 
geleide geen toegang. 

WIJ HEBBEN ONTVANGEN 
Junghans Wekkers 

Junghans Pendules met Bim-Bam slag 
MET VOLLE GARANTIE 

F. P. v. LANGEN 6 Zn, Station_str. 62 
GEDIPLOMEERD HORLOGER • OPTICIEN 

D 

C 
R 

Van alle bekende merken het beste Rijwiel.
Zorg dat U er ook een krijgt ! ! ! 

Agent voor Boxtel - Esch - Gemonde - Liempde: 

,,De Favoriet'' 
P.C. v. GOOL, Rechterstraat 46 

Vakkundige verzorging verhoogt de kwaliteit 
van TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN 

U vindt die bij 
BERT VAN DEN BRAAK 

Baroniestraat 73. Telefoon 450 

Het voorjaar' komt 
en daarmede de schoonmaaktijd 

Reeds nu vragen wij Uw aan■ 
dacht voor Uw schoonmaak• 
werkzaamheden. De eerste op■ 
drachten zijn al binnen en wij 
raden U aan ook uw orders thans 
reeds kenbaar te maken, dan 
kunt op tijd geholpen worden. 

Onze stoffeerderij belast zich 
,met ALLE werkzaamheden. 

Zoals: Het vernieuwen vaa Uw bedden. 
Stofferen van meubelen. 
Behang• en gordijnenwel"k. 
Tapijten en lopers vermaken. 
En andere werkzaamheden. 

VRAAGT GRATIS PRIJSOPGAAF 

Wij zijn gaarne tot Uw dienst. 

Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 
BOXTEL . 

, 

" 

Wij hebben no e voor U; vraag e~ na en I voordelige aanbieding 
ar n onze winkels. 

J 
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:Bcalant' s Centcum 

Plaatselijk Nieuws 
,,MUGGEN OM DE KAARS". 
Zo'n geweldige lust als muggen hebben 
om met d'r venijnige steekslurven het 
bloed uit ons corpus te zuigen en in ruil 
daarvoor ons de jeukbulten op 't lijf te 
jagen, zo'n hevige gedrevenheid voelen 
ze in zich naar het licht. En al moeten 
ze hun zingende dans rondom de kaars 
vaak bekopen met het schroeien van hun 
vleugels of met de dood, ze zingen en 
dansen en springen om en om de kaars. 
Zo gaat het ook met de "Muggen" die 
Boxtel's Toneel op de Carnavalsdagen 
hun "danse macabre" rondom de kaars 
laat maken; - een tragische en comi
sche, dwaze vertoning, maar leuk en 
leerzaam om te zien. 

Bonte AVOND IN "ORION". 

De Lennisheuvelse toneelvereniging zal 
Zaterdag 11 en Zondag 12 Februari in 
het parochiehuis "Orion" een Bonte 
Avond geven, waaraan ook Lennisheu
vels Gemengd Koor en Fanfare St. Lam
bertus uit Gemonde hun medewerking 
zullen verlenen. / 
Voor bijzonderheden verwijzen wij naar 
de advertentie in dit blad. 

VRIENDENCONCERT 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING. 

Maandag a.s. (13 Febr.) om 8.15 uur 
precies, geeft de Boxtelse Orkestvereni
ging haar Vriendenconcert voor het sei
zoen 1949/ 1950. 
De "Vrienden" van de Stichting genie
ten, evenals het vorige seizoen, 50 % 
reductie op de entreeprijs, terwijl er 

voorrs een voorbespreking voor hen 
plaats vindt op Zaterdagmiddag van 2-4 
uur aan "De Ark". 
De gewone bespreking is op Zondag en 
Maandag op de gebruikelijke tijd. 
In tegenstelling met het bericht van 
enige weken geleden, zal toch de oor
spronkelijk aangekondigde soliste, de 
voortreffelijke concertzangeres • José 
Candel, aan het Vriendenconcert hare 
medewerking verlenen. 
Deze soliste zal wel voor niemand een 
onbekende zijn, gezien haar regelmatig 
radio-optreden en diverse gramofoon
opnamen. 
Haar liederen, begeleid door het Orkest, 
zal menigeen met graagte beluisteren. 
Dan is er de tweede solist, Cor de Suys, 
die, naast enkele piano-soli, op deze 
concertavond zijn eerste grote composi 
tie zal introduceren. Zeer zeker 't hoog
tepunt van dit concert en 'n gebeurtenis 
waarop iedere rechtgeaarde Boxtelaar 
trots zal zijn_ 

De componist zal zelf de solistische de
len uitvoeren. 
De vleugel is ter beschikking gesteld 
door Muziekhandel Rovers. 
Het programma is voor een groot deel 
gewijd aan werken van Edw. Grieg en 
Fr. Schubert, welke componisten beide 
bij het concert-publiek zeer geliefd zijn. 
Wij willen vanaf deze . plaats nogmaals 
een beroep doen op de bezoekers, toch 
vooral op tijd te komen, mede in het be
lang van hen zelf, daar tijdens de uit
voering der werken, niemand tot de 
zaal wordt toegelaten en het concert 
precies op tijd aanvangt. 

JAARFEEST 
R.K. BOUWVAKARBEIDERSBOND. 

De gewoonte getrouw hield de R.K. 
Bouwvakarbeidersbond, afd. • Boxtel, 
Maandag en Dinsdag in Schouwburg De 
Ark weer zijn jaarfeest, dat - verzorgd 
door het gezelschap van de bekende hu
morist August de Laat - een uitgespro
ken succes is geworden. 
De muzikale prestaties, liedjes, sketches, 
goocheltoeren en telepathische staaltjes 
vielen bij het talrijke publiek zeer in de 
smaak, getuige het warme applaus, dat 
de revue-artisten na hun optreden in. 
ontvangst mochten nemen. 
Maandagavond hield districtsbestuurder 
De Vries een korte propagandatoespraak, 
wat Dinsdagavond gebeurde door hoofd
bestuurder De Brouwer, die binnenkort 
van het verbondstoneel gaat verdwijnen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Interessante lezing. 

De heer W. v. d. Broek, die jaren gele
den - gedreven door de liefde voor zijn 
plaats en de heemkunde - een moei
zame speurtocht is begonnen door ver
geelde folianten en stoffige archiefbe
scheiden, deed Vrijdag voor de leden 
van de Heemkundige Studiekring een 
bijzonder interessant boekje open over 
de oudste geschiedenis van Boxtel en de 
Heren van Boxtel. 
Aan de hand van de geslachtsboom van 
de Heren van Boxtel (waaruit blijkt, dat 
deze de voorzaten waren van onze 
tegenwoordige Koningin) verhaalde de 
vorser-in-Boxtels-oudste-historie over de 
bijzonderheden, die hem bekend waren 
geworden betreffende de tijden van op
komst, bloei en verval van de Boxtelse 
heerlijkheid en zijn Heren. 
Verschillende frappante historische we
tenswaardigheden bleek de heer v. d. 
Broek door zijn studie aan het licht te 
hebben gebracht, terwijl hij diverse fet
ten, waaromtrent nog geen historische 
zekerheid is verkregen, weer wat dich-

ter had weten te benaderen. In een vol
gende lezing hoopte hij enkele details uit 
de behandelde geschiedenis van meer 
nabij te belichten. 
Geïnspireerd door deze belangwekken
de lezing, deed de vergadering aan he'. 
bestuur, dat reeds het plan geopperd 
had, aan dergelijke studies via een ge
drukte uitgave, meer bekendheid te 
geven, nog de suggestie om de geschie
denis van Boxtel op bevattelijke wijze te 
la'.en verwerken in een schoolboekje, dat 
bij het lager onderwijs gebruikt zou kun
nen worden, teneinde de Boxtelse school
jeugd beter op de hoogte te brengen 
van de plaatselijke historie. 
Laten we hopen dat dit eens verwe
zenlijkt wordt, want tot nog toe kon de 
jeugd weinig verantwoorde plaatselijke 
geschiedenis worden voorgezet. 
Het vergaderings-programma voor de 
Heemkundige Studiekring vermeldt nog 

• een lezing over het ontstaan van de weg
Eindhoven-Boxtel-Den Bosch en een
voordracht over de boerenmuts, welke
te zijnertijd zullen worden aangekon
digd.

Klein Commentaar 

DUUR SYSTEEM. 

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft 
de minister van 0. K. en W. uiteengezet 
waartoe de 4.4 millioen gulden dienen, 
die de P.T.T_ jaarlijks ontvangt uit de 
luisterbijdragen van bezitters van radio
toestellen. 
De totaalopbrengst van deze na-oorlogse 
heffing bedraagt ruim 20 millioen gul
den. Aan onkosten voor inning en ad
ministratie behoeft de P.T.T. liefst 2.3 
millioen gulden! 
Dat is meer dan tien procent van het 
totaal bedrag. Wanneer vari alle gelden, 
welke het Rijk vordert van zijn burgerij 
tien procent moeten worden gebruikt 
voor instandhouding van het administra
tieve apparaat, dan is het een eerste ver
eiste, dat er op dit gebied duchtig wordt 
gesaneerd. 
Waarom niet veel eenvoudiger te werk 
gegaan en deze luisterbijdrage, die in 
feite een doodgewone belasting is, niet 
ondergebracht bij bv. de personele be
lasting? 
Als de Staat zo zorgeloos met millioenen 
omspringt, hoe zal de regering dan ooit 
kunnen verwachten, dat de burger van 
Nederland zijn geld op de juiste wijze 
besteed ..... . 
Deze cijfers moeten voor de volksver
tegenwoordiging aanleiding zijn om de 
minister eens duchtig op zijn vingers te 
tikken. Zij getuigen van een volkomen 
gebrek aan efficiency in het staatsappa
raat. 

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek 1s IN de ken. 
als de H Mis hel!int en ,·,:, 1, • 
eerst DAN de kerk. als de prie<r,· 
terugkeert naar de sacristie 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 

Zondag 12 Februari, Sexagesima. 

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 opgedragen 
als gelezen jaargetijde voor Jo Bergman, 
de H. Mis van kwart voor 8 voor het 
geestelijk en '.ijdelijk welzijn van de pa
rochie en de Hoogmis tot een bizondere 
intentie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 
1 e schaal voor het Liefdewerk voor 
Arme Kerken, terwijl de 2e schaal ge
houden wordt voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke beide collec
tes ten zeerste in de milddadigheid van 
de gelovigen worden aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje_ Hedenavond eveneens om 7 uur 
Mariagarde in de kapel van Duinendaal, 
waaronder Plechtige Toewijding aan 
Maria van de Aspirantleden. 
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. 
Zaterdagavond om 7 uur Lof, waaronder 
Veni Creator tot opening van het Veer
tig urengebed. 
Katechismisonderricht voor de Plechtige 
H. Communie Maandag en Woensdag
om half 9 voor de jongens in de St.
Petrusschool, Dinsdag en Donderdag
om half negen voor de meisjes op Dui
nendaal.
Op Hemelvaartsdag, dit jaar 18 Mei,
zullen de kinderen de eerste H. Commu
nie doen, die vóór of op 18 Mei 7 jaar
worden, terwijl in het najaar voortaan
de eerste H. Communie zullen doen,
die vóór 1 October 7 jaar worden. Dit
laa•ste in verband met het schooljaar.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Henricus v. d. Eerden; z.a.
gel_ H. Mis voor Petrus Aalders; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Antonius de
Visser; om half 8 gel_ jrgt. voor Martina
v. Schijndel-v. Houtum; z.a. gel. jrgt.
voor Adrianus v. Gooi; H. Hartaltaar
gel. jrgt. voor Cornelis v. d. Langen berg;
om half 9 gel. jrgt_ voor Lamberdina v.
d. Geeren-v. d. Meyden; om half 10
Huwelijksmis; om half 11 gez. H. Mis 
tot bizondere intentie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johannes v. d. Eerden; z.a. 
gel. H. Mis voor de overleden familie 
v. d. Anker-v. Rumund; H. Hartaltaar
gel. H .. Mis voor Adrianus Hensen; om

half 8 gel. jrgt_ voor Maria v. • d. Lan
genberg-Verhey en z.a. gel. jrgt. voor 
de overleden familie van Petrus van 
Erp; H. Hartaltaar gel. H. Mis tot bi
zondere intentie ·ot genezing van een 
zieke; om half 9 gel. H. Mis voor 
Lucia de Visser-Paddenburg v.w. de St. 
Elizjtbethvereniging; om 10 uur Huwe
lijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. • voor Joanna v. d. Eerden-de 
Visser; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmus 
Traa; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Elizabeth Schapendonk-v. d_ Staak v.w. 
de Broederschap van het H. Bloed; om 
half 8 gel_ H. Mis voor de levende en 
overleden leden van de R.K Jonge 
Boerenstand; z.a. gel. jrgt. voor Marti
nus Sterke, Antonia v. Rooy de hsvr. en 
Gerardus de zoon; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Adriana v. Heumen-Tim
mermans v.w_ de Broederschap van het
H. Bloed; om half 9 gel. H. Mis voor
Elizabet v. d. Meyden v.w. de Maria
congregatie.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Frederica Looijmans-Pe:ers;
z.a. gel. jrgt_ voor Adrianus v. d. Sande;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de over
leden familie v. d. Besselaar-v. Beurden;
om half 8 gel. H. Mis voor de overleden
parochianen in Indië; z.a. gel. jrgt_ voor
Cornelis Pijnen burg; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Maria van Hal-van Esch
v.w. de retraitepenning; om half 9 gel.
mndst. voor Gerdina Bordat-v. Lange;
om half 10 Huwelijksmis.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje_
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Elizabet v. d. Meyden; z.a. gel.
jrgt. voor Theodorus Smulders en Wil
helmina de hsvr.; H, Hartaltaar gel.
jrgt, voor Adriana Konings-v. d_ Braak;
om half 8 gel_ jrgt_ voor Johanna van
Lieshout-Saat; z.a. gel. jrgt_ voor Fran
cisca Pijnen burg-van Rulo; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Gerdina Bordat-van
Lange v.w. de Re:raitepenning; om half
9 gel. H. Mis voor Rosalie de Haas
Selhorst.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Johannes Santegoets; z.a.
gel_ H. Mis voor Maria Loerakker-van
Geel; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Wil
librordus Konings; om half 8 gel. H.
Mis voor Harrie v. d. Wetering; z.a.
gel. H. Mis voor Hendricus v. Uden;
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Henricus
Pijnen burg; om half 9 gez. mndst. voor
Johanna Smits-Zevens.
Hedenavond om 7 uur Lof, waaronder
Veni Creator tot opening van het Veertig
uren gebed.
In het Liefde huis zullen nog geschieden: 
Maandag· gel. H. Mis voor Petronella 
v. Üpstal-v_ d. Posten en Dinsdag gel.
H. Mis voor Petrus van Zaaien v.w.
de Broederschap van het H. Bloed.
Het H. Sacrament des Hurelijks wensen 
te ontvangen: Petrus Johannes Bekkers 
geb. en won. in de par. van het H. Hart 



en Johanna Mariá van der Meyden geb. 
en won. in deze parochie, waarvan he
den de eerste afkondiging geschiedt. 
Petrus Martinus van Schijndel geb. en 
won. in .deze par. en Lamberta v. Bilsen 
geb. en won. in de par. van St. Servatius 
te Schijndel; Wilhelmus Antonius Jose
phus van Gestel en Lucia Joanna Bce
kers, beide uit Gilze, waarvan heden de 
3e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is geclispenseercl, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL 
Zondag Sexagesima 12 Februari 1950. 

De HH. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie (P.); om 7 uur voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
om 8 uur voor Wim van de Laak, v.w. 
de îunioren van O.D.C.; om kwart over 
9 voor Hubertus Josephus van Susante, 
v.w. de Broederschap v. St. Willibrord; 
om half 11 de hoogmis voor Cornelis
Pijnenburg, v.w. de Broederschap v. h. 
H. Bloed.
De eerste schaal gaat voor de arme ker
ken, en de tweede voor de Bijzondere 
Noden. ,,Ten einde de nijpende nood 
onzer arme en getroffen kerken te kun
nen lenigen, zijn afdoende middelen vol
strekt noodzakelijk. Het is daarom dat 
onze Bisschop het onmisbare Liefdewerk 
"Voor de arme Kerken" ten dringendste 
aanbeveelt in uwe milddadigheid." 
Onmiddellijk na de Hoogmis San•a Te
resa in de kapel van de Zusters Ursu
linen, en om kwart voor 12 H. Familie 
voor de jongens in de kerk. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, voor onze jongens en mannen 
in Indonesië. 
Donderdag - des avonds om 8 uur in
de Ark Oudersavond: dokter J. B. Dee
len zal spreken over gezins-hygiëne en
huwelijks-hygiëne. 
Vrijdag - des avonds om half 8 repe
titie voor de zangeressen van de H. 
Familie voor meisjes, 
Zaterdag - des avonds om half 8 Lof
met Veni Creator tot opening van het 
Veertigurengebed. De biechturen zijn 
van 3 tot 4 en van 6 tot 8 uur. 
Van 14 tot 17 en van 17 tot 20 Maart
wordt er een retraite voor verloofde 
meisjes gegeven op het retraitehuis te 
Uden. Men kan zich hiervoor opgeven1
op de pastorie. 
MAANDAG, 13 Febr.: 7 uur l.d. voor
spoedige en behouden terugkeer uit In
donesië; Maria-altaar l.d. voor Hendri
kus van Galen; Familie-altaar I.m. voor 
Hendrikus van Drunen; kwart voor 8
l.d. voor Willem vàn den Langenberg
en Adriana de dochter; zijaltaar l.d. v. 
Petronella de Bie-Schon es; half 9 l.d. 
voor Karel van de Ven-van Susante. 
DINSDAG, M Febr.: 7 uur I.m. voor 
Maria van Roosmalen-Smits; Maria-ai
r aar l.j. voor Gijsberdina Verhagen-Kus-

ters; Familie-altaar !.cl. voor Hendrika 
Pijnenburg-Boley v.w, Levensverz. Mij 
E.R.K; kwart voor 8 I.m. voor Harry 
Prick; zijaltaar I.m. voor Maria Bloe
m ers-van de Wittem berg; half 9 Ld. v. 
Francisca Peijnenburg-Dieden. 
WOENSDAG, 15 Febr.: 7 uur pl. I.m. 
voor Hubertus Josephus van Susante; 
Maria-altaar I.m. voor Adriana van Hees
Verwetering; Familie-rltaar I.m. voor 
Henricus Joh. Rooyakkers; kwart voor 
8 Ld. voor Petrus Baayens; zijaltaar !.cl. 
voor Wim van de Laak, v.w. de Am
bachtsschool; half 9 Ld. voor Jan van 
der Zanden, v.w. de leerlingen van de 
Landbouwschool. 
DONDERDAG, 16 Febr.: 7 uur Ld. v. 
Antonius Voets-Versantvoort, par. St. 
Petrus overleden; Maria-altaar Ld. voor 
Rosalia Hermes-Sc11üller; Familie-altaar 
1 cl voor Marinus van de Sande; kwart 
;o�r 8 l.d. voor de heer Hubertus Jo
sephus van Susante, v.w. het personeel; 
zijaltaar !.cl. voor Anna Antonia Smet
sers-van Overdijk, v.w. de kleinkinderen; 
half 9 Ld. voor Laurentius v. d. Berk, 
te Olland overleden, 
VRIJDAG, 17 Febr.: 7 uur gez. j. voor 
Nicolaas Merkx en echtgeno'.e; Maria
altaar l.d. voor Jan van der Zançlen, 
v.w. het Zangkoor; Familie-alta'ar Ld. v.
Adriaan Kuypers; kwart voor 8 l.d. v.
Wilhelmus van Roosmalen; zijaltaar I.m.
voor Petronella van Esch-van Breugel;
half 9 l.j. voor Petrus van Oosterhout 
en Cornelis de zoon. 
ZATERDAG, 18 Febr.: 7 uur I.m. voor
Maria de Louw-van Liempt; Maria-al
taar I.m. voor Willem van den Langen
berg • Familie-abar l.d. voor Willem 
van den Langenberg, v.w. Boxtel's Ge
mengd Koor; kwart voor 8 Ld. voor
Jan van der Zanden, v.w. de buurt; 
zijaltaar I.m. voor Petrus v. d. Pasch; 
half 9 Ld. voor Petronella van Esch-van
Breugel. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Zondag Sexagesima. 
12 Februari 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jan 
'Schellekens. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Jan Cor
nelis Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina 
Schellekens; half 10 gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Engel
bertus v. cl. Linden en Hendrina de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen- • 
ricus Klomp; 9 uur gez. huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Ida, hsvr. 
van Henricus Klomp. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Kapteijns. 

Deze week zallen geschieden: 
Maandag mndst. voor. Adriana v. d. 
Linden. Woensdag rondst. voor Joannes 
Wagenaars. Vrijdag rimdst. 'voor Lam
berta Geerts. Zaterdag mridst. voor 
Christina Kapteijns. 

PÀROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag Sexagesima. 
12 Februari 1950. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 H. Mis voor 
Maria de Punder-Huige; 10 uur gez. H. 
Mis voor de leden van de R.K.JB. in 
Indonesië. De gelovigen worden in de 
gelegenheid gesteld om aan hun offer
plicht te voldoen in de eerste schaal voor 
de B. N. Daarna krijgt ge gèlegenheid 
in de open schaal bij te dragen voor de 
arme kerken van ons Bisdom. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's 
zegen te verkrijgen over "Orion" en de 
kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis vanwege de 
Godvruchtige Vereniging ter ere van de 
H. Theresia voor Gerard Clemens; 8 uur
H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars
wordt vereerd voor de heer Adrianus 
v. cl. Breekel.
DINSDAG: 7 uur H. Mis vanweg·e de 
buurt voor Harry v, Dijk; 8 uur gefun
deerd gez. jrgt. voor de familie Marinus, 
Veroude, 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
de buurt voor Theodorus Huyberts; 8 
uur gez. mndst. voor Maria Maas-v. cl. 
Langen berg. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
·de Broederschap van d. L. Vrouw van
de H. Eik te Oirschot voor Godefridus ,
v. Gestel; 8 uur H. Mis tot intentie van
de leden der Godvruchtige Vereniging 
ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voor 
mej: Anna Maria Peijnenburg-v. cl. San
de; 8 uur gez. mhdst. voor Joseph v. cl. 
Aker. 
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Joanna Kruyssen-v. Mol; 8 uur 
jrgt_ voor Adrianus Schellen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Gerard Clemens, in de parochie 
van St. Petrus te Boxtel en Johanna van 
Hal-Goossens te St. Michielsgestel over
leden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot 7 uur. 
Om half 7 Lof met rozenhoedje, om 
God's zegen te verkrijgen over Z. Hei
ligheid de Paus en het H. Jaar. 
Elders zullen geschieden: H. Missèn voor 
Harry v. Dijk en Theodorus Huyberts, 
in Indonesië overleden. 
ZONDAG 12 Februari vergaderen de 
zelatricen van het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs in de pasto
rie na het Lof. 
De leden van het Genobtschap worden 
uitgenodigd dagelijks te bidden één Onze 
Vader eri Weesgegroet met het schiet
gebed: H. Franciscus Xaverius, bid 
voor ons . . 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag Sexagesima. 
12 Februari 1950_ 

ZONDAG: half 7 I.m. voor Henrica 
Corn. v. Houtum, overleden te Best; 8 
uur 1. j. voor de Familie Hendr. Tinne
broek; 10 uur Hoogmis tot welzijn der 
parochie; 3 uur Lof, daarna jongens
congregatie. In alle H. Missen de 1 e 
schaal voor de arme kerken in ons 
Bisdom_ 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Jozef 
v. d. Laar; half 8 z. j. voor Joh. v. Kem
pen; 8 uur 1. mndst. voor Antoon v. d. 
Velden.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh.
v. Kaathoven; half 8 z. m. voor Mart.
Quinten als overl. lid Broedermeester
der processie van Kevelaar; 8 uur 1. 
mndst. voor Frans v. Beers.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Hendrica Corn. de Laat; half 8 z. m. 
voor Mart. Quinten als over!. lid: H.
Theresia; 8 uur 1. 7 e voor Johanria van
Houtwn. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Hendricà Alber•us v. d. Tillaárt; half 8 
z. mndst. voor Catharina Máririus v. d.
Sande; 8 uur 1. mndst. vbor Maririus v.
d. Wiel.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Maria
Wilh: Kelders; half 8 z. mndst. voor 
Theod. Timmermans; 8 uur 1. m. voor 
Mart. Quinten als over!. lid processie 
van Kevelaar. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Ca
tharina Jan v. cl. Langen berg; half 8 
z. mndst. voor de Weled. Heer Franc.
v._ Boeckel v. Rumpt; 8 uur 1. m. ·voor 
Mart. Quinten als over!. lid: Retraite
penning.
Zaterdagnamiddag biechthoren van 2-4
en van 5-7 uur; 7 uur plechtig Lof met 
,,Veni Creator" tot opening van het 40-
uren-gebed. . 
Zondagmorgen 6 uur uitstelling van het
Allerheiligste. 
ZON.DAG: half 7 I.m. tot welzijn <:lér
par.; 8 uur I.m. voor Engelina Heridrica 
v. Overbeek; 10 uur z.m. voor Marinus
v. d. Wiel v.w. de handboog-schutterij:
Soranus_ 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur I.m. voor Maria Adria
nus Koppens; Dinsdag 7 uur I.m. voor 
Cornelia Johannes Raaymakers; Woens
dag en Donderdag 7 uur I.m. vooi- J0-
sephus Sthellekens; Vrijdag 7 uur I.m. 
voor d� Weled. Heer Franciscus van 
Boeckel v. Rumpt v.w. het fabrieksper
soneel; Zaterdag 7 uur I.m. voor Mari
nus v. d. Wiel als overleden lîd: H. 
Bloed; Zondag 7 uur I.m. voor Willem 
Appeldoorn als overleden weldoener van 
het Wit-Gele Kruis. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
algemène H. Communie der kinderen; 
de jongens komen biechten Donderdag
morgen 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen 
8 uur. 

GEDOOPT: Gerarda C. dóch:ér van 
Theodorus v. cl. Boer-Vissers; Johanna 
M. dochter van Johannes Smulders-Rom
men" 
7e Johanna v. Houtum overleden te 
Liempde. 
30e Martinus Quinten overleden te 
Liempde. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zondag Sexagesima. 
12 Februari 1950. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
HooITTTiis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte· ,,voor onze Arme Ker
ken"; derde 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. 
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. 
Zaterdag om half 7 Lof met "Veni Crea
tor" tot opening van het 40-uren-gebed. 
Zondag om half 7 uitstelling van het 
Allerheiligste, Lijsten met aanbiddin[(s
uren zullen achter in de kerk worde1,1 
opgehangen. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
ve�sieririg en licht bij gelegenheid van 
het .40:uren-gebed. 
ZONDAG: 7 uur H, Mis voor Johan
nes Rutten; �alf 9 mndst. voor Adrianus 
van Esch; 10 uur Hodgrriis voor dé Pa
rochie. 
i'v!ÀANDÁC: half 8 H_ Mis voor bijz. 
intentie. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Johan
nes Cornelis Fick 
WOENSDAG: half 8 H. Mis tet- ere 
van de H., Joseph. 
DONDERDAG: half 8 mn<lst. voor Ma-

• ria van Roosmal"en-Abrahams.
VRIJDAG: half 8 mn<lst. voor Johannes
Rut'.en.
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Anna
Schoones-van Beljouw. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
van den Braak
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 12 Februari: Zondag Sexagesi
ma. Deze middag om 3 uur Lof met
Rozenhoedje. 
Deze week Woensdag, Donderdag en
Za•etdag dm 8 uur Lof. . . 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Hans •
Janssens. 
DINSDAG: om 7 uur voor behouden
terugkeer. 
WOENSDAG: om 7 uür tot intentie van
de Voortplanting des Geloofs; bm half 
8 voor Johanna Feldbnigge-Otterbeek. 

Kamer van Koophandel
NIEUWE INSCHRIJVINGEN:
M. Grilis, Raaphof 16, Boxtel (Daines
en Herenkleermakerij). 
Café "Heidelust", Esschebaan 2, Boxtel. 
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KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

De Belgische Volksraadpleging 
een les voor ons alleri 

De volksraadpleging in België gaat dus 
een feit wo.rden. Het volk zal uitspraak 
doen of het koning Leopold op de 

troon terug wil hebben of niet, nadat 
een wetje uit de tijd dat links nog vol
komen baas was in België, de koning 
jarenlang uit het land gebannen had ge
houden. Let wel : deze volksraadpleging 
is op zich niet beslissend. Het Parlement, 
in verenigde vergadering, houdt zich 
het recht voor om zélf dat wetje af te 

schaffen, maar het Parlement wil daar
toe niet overgaan vóórdat het volk zelf 
ook over deze belangrijke kwestie ge
hoord wordt. 
Het Parlement vertegenwoordigt, in een 
gezonde democratie, het volk en wat is 
nu eigenlijk normaler, dan dat bij heel 
gewichtige zaken, diegenen, waarvoor 
men zitting heeft (dus het volk) óók nog 
eens gehoord wordt? 
U zult zich afvragen: hoe komt het dan, 
dat deze uiterst democratische maatregel 
zo fel door socialisten en communisten 
is bestreden? Zij hebben toch altijd de 
mond vol over democratie? 
Dat is het hem juist: Zij willen demo
craat zijn, dat blijkt nu weer eens, zo
lang het in hun kraam te pas komt. 40-
lang de beslissingen uitvallen naar hun 
wensen. Nu de Belgische katholieken -
doodnuchter - óók eens van de demo
cratie gebruik willen maken om hun 
mening, zo het enigszins mogelijk is, 
door te zetten, nu wordt plotseling in 
dat Belgische parlement geroepen: dat 
met die fascisten niets aan te vangen is! 
Links vreest bij de komende - alleszins 
democratische - volksraadpleging een 
nederlaag voor zichzelf en een ovenvin
ning voor de koning. En dáárom werd dé 
volksraadpleging ongrondwettig en 
zelfs . . . .. .  ondemocratisch genoemd. 
Het staat intussen te bezien óf de ko
ning de 55 % der stemmen wel zal ha
len, die hij zichzelf als eis voor een 
terugkeer heeft gesteld. Maar de vrees 
was voor links al voldoende. 
Men houde goed in het oog, dat een p;ir
tijensysteem een totaal ander beeld van 
de volksopvattingen kan geven, dan de 

volksmening zónder tussenkomst der 
partijen. 
Als er gewone verkiezingen worden ge
houden, dan spelen allerlei sociale en 
economische problemen een rol. Dan 
hebben socialisten en communisten een 
deel van het volk op hun hand om den 
brode - om de programma's, die, naar 
de mening van zekere kiezers, zó aan
lokkelijk er uit zien. 

Plaatselijk Nieuws 
SAMENWERKING TUSSEN SOCIALE 
EN CHARITATIEVE ORGANEN. 

Het Nederlands Episcopaat heeft enkele 
jaren geleden een commissie benoemd 

ter bestudering van een coördinering van 
het sociaal charitatieve werk en de 
charitas. 
In 1948 werd aan het Episcocaat een 
commissoriaal rapport uitgebracht en de 
daarin geponeerde richtlijnen bisschop
pelijk goedgekeurd. 
Onder andere werd geadviseerd het 
maatschappelijk sociaal charitatief en 
overigens alle tot de charitas behorende 
werk te coördineren en te stimuleren, zo 
mogelijk plaatselijk en waar nodig 
parochieel. 
In Boxtel werd al spoedig geprobeerd tot 
de gewenste samenwerking te komen, 
doch de omstandigheden waren destijds 
nog niet gunstig. 
De moeilijkheden, die toen de oprichting 
van een sociaal charitatief centrum ver
hinderden, waaronder die van finapciële 
aard domineerden, aldus Rector Jansen, 
zijn thans nog niet uit de weggeruimd, 
doch de omstandigheden zijn in gunsti
ge zin gewijzigd. 
Het particulier initiatief met betrekking 
tot aanstelling van personeel zou moge
lijk nu door de gemeente kunnen wor
den gesteund. 
In dit opzicht is de tijd thans wel geko
men om nogmaals een poging te doen 
om tot samenwerking te komen. 
Ter bespreking hiervan waren Donder
dag 9 Februari afgevaardigden van alle 

verenigingen, op sociaal en charitatief 
gebied, bijeen. 
Rector Bekkers, voorzitter der K. A. en 
van het Sociaal Charitati_ef Centrum in 
het bisdom, hield een inleiding, waarbij 
hij wees op het nut en de noodzakelijk
heid van samenwerking van alle organi
saties, omdat geen organisatie de proble
men nog aan kan, die door de gewijzig
de maatschappelijke verhoudingen zich 
zo ongunstig ontwikkelen. 
Samenwerking zal er dus noodzakelijk 
moeten komen, wil iets tot stand ge
bracht kunnen worden waardoor de 
noden op verschillend gebied gelenigd 

kunnen worden, en hierbij domineert de 
vraag hoe het best kan geholpen wor
den, zowel geestelijk als stoffelijk. 
Alle organen werkzaam op enig terrein 
van het maatschappelijk leven moeten 
daartoe samengebundeld worden. 
Bij de gedachtenwisseling, die na de in
leiding van Rector Bekkers plaats had, 

Nu blijft dit alles buiten beschouwing. 
Nu wordt zuiver geoordeeld over de 
figuur van de vorst, deze vorst, die in 
1940, gebonden door zijn eed van op
perbevelhebber, bij zijn soldaten bleef, 
die de oorlo!!stijd practisch in gevan
genschap doorbracht en die vanuit zijn 
paleis poogde voor de Belgische krijgs
gevangenen en ontvoerden en voor het 
gehele volk nog te -doen wat hij kon. 
Ook al moest hij de Duitsers daarbij 
vaak met harde woorden de waarheid 
zeggen. 
En links weet, dat men daar de koning 
nóg dankbaar voor is, ondanks alle 

hetze en vuilspuiterij. 
Wat is dan de eigenlijke rede van deze 

dolle haat tegen de koning? 
De koning is een karaktervolle figuur, 
die als katholiek denkt over zijn plich-
ten tegenover zijn land, zijn volk ..... . 
én zijn gezin, niet te vergeten. En dat 
is fascisme, natuurlijk. 
Is het te verwonderen dat op het aller
laatste ogenblik nog een poging door 
links is gewaagd om de wet op de volks
raadpleging niet door de regent te doen 
ondertekenen? Zodat de wet dus geen 
kracht zou hebben gekregen. Dit zou 
dan betekend hebben, dat er een con
flict tussen de meerderheid in het Par
lement (Katholieken en Vlaamse Libe
ralen) en de regent zou zijn losgebroken, 
met als gevolg. kamerontbinding. En dan 
zouden er weer gewone verkiezingen 
hebben moeten komen, waarbij dus 
naast de koningskwestie óók de kwesties 
weerom der sociaal-economische partij
programma's een rol zouden gespeeld 
hebben, een omstandigheid die, zo rede
neerde links, voor hen misschien wel 
gunstig geweest zou zijn. Minister-Pre
sident Eyskens heeft zelf nog bij de 

Regent moeten ingrijpen, om hem over 
zijn aarzeling heen te brengen en de 
wet tóch te tekenen. 
Zo is ook deze laatste hindernis geno
men en kan in Maart de volksraadple
ging plaats hebben. 
Het zal er heet toe gaan. Maar men ver
wacht, dat de meerderheid zich voor de 
koning zal uitspreken. Dan kan de vorst 
zelf beslissen. 
Dwars door alle partijen heen heeft hij 
de stem van het volk willen beluisteren 
en wij zijn er zeker van dat de meerder
heid voor Leopold overtuigend zal moe
ten zijn om hem er toe te brengen zijn 
zware taak weer te aanvaarden. 

werden enige p;·actische ideeën aangege
ven voor een succesvol begin van de zo
zeer gewenste samenwerking. 
Rector Janssen stelde vervolgens voor in 
beginsel te besluiten tot stichting van 
een Sociaal Charitatief Centrum en ter 
bestudering van de mogelijkheden een 
commissie te doen samenstellen uit per
sonen door de verschillende verenigin
gen en organen aan te wijzen. Hij ver
zocht evenwel hiertoe op korte termijn 
over te gaan. 

H.B.S.-GEBOUW INGEZEGEND. 

Gisterenmorgen - Donderdag 16 Fe
bruari - werd het H.B.S.-gebouw in de 
Herman Brandtstraat (het voormalige 
pand Dijkmans) door de godsdienst
leraar van de R.K H.B . S., Pater Odul
phus A.A. plechtig ingezegend. 
.Bij deze korte plechtigheid waren, be• 
halve directeur en leerlingen ook nog 
aanwezig BurgenJeester Drs. M. A. M.
van Helvoort, Deken Broekman, de 
Prov. Overste van de Paters Assump
tionisten, de secretaris van de Herman 
Brandtstichting, P. Dorenbosch, en de 

voorzitter van de N.C.B., afdeling Boxtel 
P. v. d. Meyden.
Het schoolgebouw. dat onmiddellijk na
de inzegening reeds in gebruik genomen 
werd, bevat 2 leslokalen, 1 tekenlokaal, 
1 directeurskamer en 1 lerarenkamertje. 

JAARVERGADERING 
R. K. BOERENBOND. 
Zoals wij de vorige week reeds meldden, 
zal de R.K Boerenbond, afd. Boxtel, a.s. 
Maandag om 2 uur n.m. in "Orion" te 
Lennisheuvel zijn algemene jaarvergade
ring houden. 
's Morgens om 8 uur zal in de St. The
resiakerk een H. Mis worden opgedra
gen voor de levende en overleden leden 
van de organisatie. 

EIERVERENIGING. 

In verband met de jaarvergadering van 
de Boerenbond is het Zaterdag 18 Fe
bruari van 8 tot 12 uur v.m. eieren leve
ren en niet op Maandag. 

R.K. BOERINNENBOND. 
De reidansclub van de Boerinnenbond 
zal Woensdag 22 Febr., 's avonds om 
7.30 uur in het eierlokaal van de Boe
renbond, wederom met de repet1t1es 
aanvangen. Alle meisjes die lid zijn van 
de Boerinnenbond en vóór 1 Juni 16 jaar 
oud geworden zijn, kunnen lid worden 
van de club. \'v'el worden allen dringend 
verzocht a.s. \Xloensdag aanwezig te zijn. 

TERUG UIT INDONES!ë. 

,\.tet het troepentransr,ur tschip ,,Zuider
kruis", dat vermoedelijk 20 Febru:..n in· 
Rotterdam aankomt, rep�.trii:'ren de vol
gende Boxtelse milita1rèr1: 
Korp. A. H. v. Oers, Oirschotsewèg 19. 
Sold. A. J. Schalks, Baroniestraat 105. 
Korp. P. v. d. Langenberg, v. Cooth-

straat 23. 
Met de Johan van Oldenbarneveldt, die 
21 Februari in Nederland aankomt, keert 
Sold. A. Meevissen, Tongersestraat 26, 
naar huis terug. 

Grilis" een typische leesles ter ere van 
Juff. V eltman. 
Na 't "Huldigingslied", nam de heer 
Joh. Leenders, als oudste van 't corps 
het woord. Hij feliciteerde de jubilaris 
namens allen van harte met zijn zilveren 
jubilé. Hij dankte hem voor al zijn zor
gen, direct of indirect aan de honderden 
kinderen van Boxtel en elders besteed 

en voor zijn collegialiteit jegens zijn 
personeel. Hij prees Mhr. van Etten als 
een ijverig en voortvarend man niet en
kel binnen maar ook buiten de school
muren, op wien men t.b.v. het sociale en 

BOXTEL'S TONEEL. het verenigingsleven zelden een vergeefs 
beroep gedaan had. Hij sprak de wens 

Carnaval 1950 staat weer voor de deur uit, dat hij nog lang z'n werk voor 
en de zotheid staat er neven op de school en kind zou mogen blijven doen. 
drempel te wachten, om samen binnen te Hij hoopte, dat dit hulde- en dankbe-
vallen en wat vrolijkheid in de kosmos toon, dat wel 1'11et beperkte middelen te brengen. maar toch met een grote dosis goede 
Boxtel's Toneel wil zijn traditie getrouw wil gebracht werd, aanvaard mocht wor-
blijven en ter gelegenheid van Carnaval, den, als een blijk van sympathie en 
de zotheid ter ere, de "Muggen om de 

erkentelijkheid, en dat deze feestdag een 
kaars" ten tonele brengen. 't Is een spel I bi 1 · 

• h 1 dag vo ije 1erinnermg zou mogen in 3 bedrijven met tragi-comisc e ins ag, worden. 
0eschreven door H. de Wilde, en ge- Na Mhr. Leenders sprak de Pastoor als ;egiseerd door de bekende regisseur \X'. voorzitter van het schoolbestuur; hij Hart. En de spelers van Boxtel's Toneel wenste Mhr. van Etten geluk met z'n zullen hun best doen, om de toneellief- jubilé, maar sprak vooral woorden van hebbers van Boxtel van die speciale waardering en dank aan het adres van muggen" • zwermende om de kaars te 

de jubilaris en niet minder aan dat van doen b 0eni�ten. J d Mej. Veltman. Een we gemeen e wens 
Kom, zie en overtuig U ! van geluk voor de toekomst en van een 

OERING IN ORION" ' lange bliJ·e welverdiende rust voor Juffr. TONEELUITV ,, · 
k 1 Veltman sloot z'n toespraa . A s  aan-

Op Dinsdag 21 Februari, aanvang 7 uur, 
denken en blijk van waardering overhan-

zal de Boxtelse toneelgroep "BOMITO" digde hij aan ieder een prachtige Delftse . in het parochiehuis "Orion" te Lennis- kruik met zilveren stop. heuvel "Verwaaid Volk" van Jac. Key-
Ook de Burgemeester sprak een kort sers vertolken. woord. Hij stelde het zeer op prijs, dat De opbrengst van deze uitvoering komt hij door zijn,. presentie aan deze huldiging . het missiewerk der Witte Paters ten mee had mogen doen. Tussen Gemeen-goede. te- en Schoolbesturen in Boxtel bestond 

IN HET GOUD. 
Zondao vierde het echtpaar Mol.
v We�rt uit de Rechterstraat, temidden 
v�n kinderen en kleinkinderen, zijn gou
den huwelijksfeest. Behoudens de grote 

belanostellino en het warme medeleven 
door �ele B�xtelse ingezetenen (speciaal 
de buren), is het een echt familiefeest 
geworden, dat op zeer intieme wijze in 
het St. Paulus-Jeugdhuis gevierd werd. 
De buren die een feestcomité hadden 
afgevaardigd, gaven het echtpaar voor 
de ouwe dag een divan met divankleed 

cadeau, welke geste op hoge prijs werd 

gesteld. 
---0---

Maandag toog het echtpaar v. d. Mey
den-v d Oetelaar naar de St. Petrus
kerk �m ·de feestdag naar goede gewoon
te in te zetten met het bijwonen van een 
H. Mis, die men uit dankbaarheid liet 
opdragen. 
Hierna trok men, voorafgegaan door 
enkele garde d'honneurs, weer terug 
naar de Gemondseweg, waar de buurt 
voor een passende versiering had ge
zorgd eri namens wie de heer v. d. Meij
den een prachtig keukenrek aanbood. 
In de loop van de dag kwamen nog vele 
Boxtelse en Gemondse bekenden het 
gouden paar gelukwensen, maar de har
monieën- en zangverenigingen moesten 
vanwege het abnormaal slechte weer 
verstek laten gaan 
Dinsdagavond kwam Fanfare "St. Lam
bertus" met de gebruikelijke serenade 
de schuld al inlossen, zodat ook deze 
bruiloft niet van de gebruikelijke muzi
kale hulde verstoken bleef. 

FEEST OP DE ST. PETRUSSCHOOL. 
Op 10 Februari j.l. was de bevolking van 
de St Petrusschool in een ware feest
stemn�ing, ondanks de stromende regen, 
die meedogenloos neerdruiste op de 

wegen. 
Mhr. van Etten vierde toen, behalve zijn 
53-e verjaardag, zijn zilveren feest als 
schoolhoofd en tevens nam Mej. Justine 
Veltman op die dag voor goed afscheid 

van de school, waaraan ze 29 jaar had 
gewerkt. 
Om half 8 waren de kinderen met hun 
onderwijzers bijeen in de kerk om door 
een H. Mis aan God dank te brengen. 
Om half 10 begon het festijn van dank 
en hulde aan Mhr, v. Etten en Juff. 
Veltman. In de met palmen, slingers en 
bloemen opgesmukte gymnastiekzaal 
stonden daar de jongens klaar om rond 

half 10 de binnenkomenden met een 
hartelijk applaus te begroeten. 
Behalve de familieleden van de jubilaris 
waren daarbij de Z. E. Heer Pastoor, 
de kapelaans, Pater Lénard, de Burge
meester en de Wethouder W. v. d. Laar. 
Met de canon "Feest in Boxtel" werd 

het programma ingezet. De heer Jan van 
Erp Fzn., heette allen van harte welkom 
en wenste hen een stonde van onvergete
lijk genoegen toe in het verdere verloop 
van dit feesttij. Een geestdriftig "Hoe
zee, de dag is aangebroken" weerklonk 
toen door de zaal. 
Collega W. van Vlerken had een spe
ciaal "Huldigingslied" en een "Afscheids
lied" gerijmd en gevooisd, die door de 
jongens van alle klassen met élan gezon
gen werden. 
Juffr. !deler kwam met de jongens van 
de 2e klas op de proppen, om op een 
zeer leuke wijze "Wij zijn gebroeders" 
en "De Kersen zijn rijp" te laten voor
dragen. De jongens van de 4e dramati
seerden het liedje van "Ik zou zo gêrre 
'n koeike kopen", en de 6e klas demon
streerde onder leiding v::111 "Misterke 

tot heden steeds een fijne verstandhou
ding en daarom te meer vond hij het zo 
fijn, om ook bij deze intieme school
aangelegenheid betrokken te mogen zijn. 
Hij wenste allen het beste en hoopte, 
dat door 'n blijvend goede samenwerking 
van Gemeente en Schoolbesturen nog 
zeer veel voor 't Boxtelse kind en zijn 
toekomst mocht gedaan worden. 
Hierna sprak de heer Van. Etten en hij 
vcrklaurde, dat het "den 1''vt�es\er" goed 
deed te mogen horen, dat de naam van 
de St. Petrusschool een goede klank 
had in Boxtel en daarbuiten. 
En als hoofd wilde hij de scheidende 

collega, Juffrouw Veltman, in de goede 

betekenis van het woord, nog wel even 
in het zonnetje zetten! Met wie zou dit 
gemakkelijker en liever gedaan kunnen 
worden dan met "onze Justine". 29 jaren 
lang was zij in stilte voor het kleine 
volkje , maar ook voor de gróte bengels 
en collega's een bron van blijheid en toe
wijding geweest. Om en om 1400 kinde
ren hebben bij haar leren lezen, 
schrijven en tellen van 1 tot 10! Maar 
tevens hebben ze geprofiteerd van de 
rijkdom van haar gemoed. En zei ze zelf 
dan ook al: ,,Ik heb niets meer gedaan, 
dan wat mijn plicht was, dan was dit 
toch een woord van welgemeende dank 
en hulde dubbel waard. Met de beste 
wensen voor de toekomst en de verze
kering, dat de collega's van de St. Pe
trusschool "Justine" niet zullen vergeten, 
besloot Mhr. van Etten z'n toespraak. 
Mede namens Mej. Veltman, dankte de 
jubilaris verder allen voor het in elkaar 
timmeren van deze feestviering, voor de 

11anwezigheid, de vele goede wensen en 
· woorden van hulde, dank en waardering, 

voor de vele cadeaux, die Pastoor, col
lega's en jongens van vijf en zes had
den aangeboden, kortom voor alles. 
Vanwege jubilaris en scheidende collega 

werden toen de jongens op een extraatje 
getracteerd en daarmee was het feest 
voor de jeugd ten einde. 
Velen uit dorp en omgeving kwamen 
daarna van 11 tot 11.45 uur op de 
receptie, en om 12 uur stroomden de 
collega's van Boxtel e.o. binnen om hun 
wensen aan te bieden en een hand tot 
afscheid te drukken. 
Daarna bleven de "feestelingen", fami
lie en feestcommissie nog wat gezellig 
bijeen, om tegen het uur van het late 

diner de feestzaal in de St. Petrusschool 
te verlaten, waarmee aan de annalen van 
de school weer een schone bladzijde 
kon worden toegevoegd. 

BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL

van 7 tot en met 13 Februari 1950.

GEBOREN: Jozina G. M. dochter van 
H. L. M. Lenders en E. M. W. 
C. ]. v. d. Meijden Maria 
J. W. dochter van M. v. d. Boogaard en 
A. Danklof - Maria H. dochter van P. 
J. v. d. Sande en H. M. Vlemminx -:-
Walthera E. M. dochter van P. H. v. 
Zantvoort en M. J. Rooijakkers - Mar
tina M. A. dochter van J. M. v. d. Staak 
en M. v. d. Aker - Maria A. B. doch
ter van W. Weijers en W. J. v, 
Schijndel. 
GEHUWD: Petrus J. Jacobs en Antonia 

C. Eijkemans Gijsbertus P. J. van 
den Anker en Catharina M. van Rumund 
OVERLEDEN: Francis van de Meren
donk, oud 77 jaren \'v'anncr Jan 
François I-leintjes, oud 60 jaren - Wal
therus Johannes van Tuijn, oud 62 jaren 
- Adri�na van Dijk, om! 82 jaren, \'v'ed. 
van �- Scheutjens. 

OMGEVING 

Toets der Critiek 
CONCERT BOXTELSE 
ORKESTVERENIGING. 
Maandag 13 Februari gaf de Boxtelse 
Orkestvereniging onder auspiciën van 
de Stichting "Vrienden van de B.O.V." 
een concert in "De Ark", hetwelk druk 
bezocht was. 
Het orkest zette kordaat in met de 
ouverture L'heure Fatale van Urbini. 
Behoudens enkele onzuiverheden en on
gelijke pizzicati werd di.t werk keurig ge
speekl. Hierna volgde de Elegische Me
lodieën van Edv. Grieg, waarvan de eer
ste, ,,Herzwunden" iets te snel werd ten 
gehore gebracht; bovendien werden en
kele fouten gemaakt, die jammer genoeg 
afbreuk deden aan Grieg's meesterwer
ken.Solistische medewerking verleenden 
de sopraan José Candel en de pianist 
Cor Suys. De zangeres gaf met mooie 
toonvorming en veel expressie een 
boeiende vertolking van Solvegslied (uit 
"Peer Gynt") en lch liebe dich, beide 
van Grieg. Daarna volgde Maria Wie
genlied van Max Reger. De orkestbege
leiding was niet overal even gaaf, en bij 
het laatste werk iets te luid. 
Na de pauze zong José Candel, nu aan 
de vleugel begeleid door de pianist van 
het Orkest, Dré Schaapsmeerder, enige 
Schubert-liederen, waarmede zij zoveel 
succes oogstte, dat een tweetal toegiften 
(Madonna-kindje en Zonnelied) niet 
konden uitblijven. Als huldebetoon ont
ving zij prachtige bloemen. De pianist 
volgde uitstekend. 
Was het orkest met "Grieg" niet geheel 
op dreef, met de werken die daarna 
volgden, Suite Ballet van Popy, Ouver
ture Rosamunde en de Entr'acte-Muziek 
uit Rosamunde, beide van Schubert liet 
zij zich van zeer goede zijde horen. 
Tot besluit nog de Suite voor Piano en 
Orkest van C Suys. Dit laatste werk, 
dat een populair karakter heeft, viel bij 
het publiek zeer in de smaak. De com
ponist, die zelf de piano-partij vertolkte, 
gaf nog in een tweetal piano-soli (An
den Frühling v. Grieg en de Polonaise in
cis kl. v. Chopin) blijk van grote vaar
digheid en muzikaliteit. 
Dirigent en componist werden na afloop 
hartelijk toegejuicht en ontvingen ieder 
uit handen van de Voorzitter van het 
Orkest een boekwerk ten geschenke. 
De B.O.V. mag weer terugzien op een 
avond, waarin veel muzikaal genot werd 

verschaft. H. K.

BONTE AVONDEN 
TONEELCLUB "LENNISHEUVEL". 

Traditiegetrouw gaf de toneelclub "Len
nisheuvel" op Zaterdag en Zondag j.l. 
de jaarlijkse Bonte Avonden. Ditmaal 
met medewerking van het Lennisheuvels 
Gemengd Koor en de Fanfare "St. 
Lambertus" uit Gemonde. Na het ope
ningswoord van Pater Pancratius werd 
het progr. ingezet met enkele muziek
nummers, die bij het publiek zeer in de 
smaak vielen, hetgeen wel bleek uit het 
daverende applaus, dat Fanfare "St. 
Lambertus" in ontvangst moest nemen. 
Met de klucht "Van de duivel bezeten", 
die daarna door enkele leden van de 
toneelclub "Lennisheuvel" vertolkt werd, 
had men o.i. geen bijster gelukkige keu
ze gedaan, doch er werd behoorlijk ge
speeld. Speciaal Storm, de zeeman, gaf 
'n sublieme vertolking van z'n rol, ver
dienstelijk bijgestaan door kastelein v. 
Brummen, in wiens estaminée het geval 
zich afspeelde. Met 'n dankbaar applaus, 
dat de executanten ten deel viel, werd 
't eerste deel van de avond besloten. 
Na de pauze was het de beurt aan het 
Gemengd Koor uit Lennisheuvel, dat 
onder leiding van de heer A. Maas 'n 
drietal z:ingnummers ten gehore bracht. 
Jammer dat er door· het rumoer in de 
zaal soms zoveel van de mooie zang 
verloren ging. 
Als "lest best" kwam dan nogmaals de 
toneelclub "Lennisheuvel" voor het voet
licht met de spookgeschiedenis "Het 
Testament van Tante Trees". Waren in 
de eerste klucht voornamelijk debutan
ten aan het werk geweest, in deze "sot
ternie" gaven de echte Lennisheuvelse 
toneelspelers blijk van hun kunnen. De 
samenzang die door heel het spel gewe
ven was, kJ,mk behoorlijk, al scheen 
Janus wel enigermate last van z'n stem 
te hebben. Neef Leo, de als door oom 
Dorus betitelde verkwister en door
doordraaier, bleek voor z'n taak bere
kend. De algehele leiding was in han
den van Pater Pancratius, die met dit 
spelersmateriaal in de toekomst zeer 
zeker nog meer lauwereri zal kunnen 
oogsten. Lennisheuvel kan terugzien op 
enkele zeer geslaagde avonden 

KATHOLIEK THUISFRONT. 

Op de feestavond bij gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van Brabant's To
neel werd f 12,08 opgehaald, waarvoor 
te zijnertijd H. Missen zullen worden op
gedragen voor de in Indonesië gesneu
velde (Boxtelse) militairen. 

PAR. H. HART. 
Van N.N. ontving het Katholiek Thuis-· 
front par. H. Hart f 10,-. 

GEMONDE 

In de week van 18 tot 25 Februari zal 
nog een huis-aan-huis-colkcte worden 
gehouden voor Katholiek Thuisfront. 



Buitenlands Weekoverzicht 
Het aantal Oostduitse politici, dat de 
laatste tijd naar het Westen is gevlucht, 
loopt in de honderden. Systematisch 
wordt in de Russische zone nu zelfs 
iedere schijn, die er nog van een zekere 
vrijheid bestond, de nek omgedraaid. 
Verrassend is dit niet en ook de metho
den zijn niet anders dan wij de afgelo
pen jaren in de Oost-Europese volksde
mocratieën 'hebben gezien. Eerst kwam 
het opslokken van de socialistische par
tij. Dan volgt de gelijkschakeling van de 
overgebleven burgerlijke partijen door 
uit het bestuur daarvan die leiders weg 
te dringen of te compromitteren, die een 
zekere zelfstandigheid op prijs bleven 
stellen. Vertrouwde communistenknech
ten namen hun plaats in. Deze kunnen 
natuurlijk niet rekenen op het vertrou
wen van de partijleden, maar dat greft 
nièts, deze schapen zonder herders wor
den wel door de politiehonden op het 
goede pad gehouden. 
Rusland consolideert zo zijn bewind in 
Oost-Duitsland, zoals het dat enige tijd 
geleden in Polen heeft gedaan door de 
benoeming van de Russische maarschalk 
Rokossowski tot Pools minister van de
fensie en opperbevelhebber van het 
Poolse leger en in Hongarije en Bulga
rije door de processen tegen Rajk en 
Kostof, eens gevierde communisten, 
later ter dood gebracht als "Titoïsten", 
als mensen, die niet instemden met het 
vertrappen van de belangen van hun 
land door de Sowjet-Unie. 
Ook Oost-Duitsland gaat nu de weg van 
alle volksdemocratieën op. Dit wijst er op 
dat Rusland alle hoop heeft laten varen 
om langs de weg van de zoete broodjes 
aan te sturen op een verenigd Duitsland. 
Nergens ter wereld haast is de vrees 
voor het communisme zo groot als in 
West-Duitsland en deze gelijkschakeling 
in de Russische zone zal haar zeker niet 
verminderen. Tot nu toe hadden de Rus
sen nog een ander, zij het heel klein 
ijzertje in het vuur gehouden, n.l. de ge
dachte van een neutraal herenigd Duits
land. dat dan op den duur ook al door 
het belangrijke afzetgebied dat het in 
Zuid-Oost- en Oost-Euroria' zot:i vinden 
vanzelf in de Russische sfeer zou wor'. 
den getrokken. Voor deze gedachte van 
een neutraal herenigd Duitsland bestond 
ook in bepaalde West-Duitse krinnen 
belangstelling, met name in de Nauhei
mer kring. Doch de Russen hebben nu 
genoeg gekregen van deze kring, wiens 
theorieën "alleen maar de Amerikaanse 
oorlogsstokers. de Adenauers- en de 
Schumachers in de kaart speelden", zo
als het nu opeens heet. 
Rusland is in de satelietstaten zi;n po
sitie dus aan het consolideren Om 
elders in Europa een slag te w;gen, in 
Zuidslavië b.v., het ketternest van Tito? 
yoortdurend zijn er geruchten, dat daar 
m de komende maanden grote spanning 
wordt verwacht, doch leert een blik op 
de wereldkaart al niet dat het Kremlin 
belangrijker taken wa�hten? De groot
ste kracht van de Ver. Staten om een 
Russische aanval af te slaan, is samen-

-+:: Dezer dagen is onze oud-plaatsge
noot, de Eerw. Broeder Placi.dus (in het 
leven Nic. Cornuyt op hoge leeftijd te 
Maastricht overleden. Broeder Placidus 
was 56 jaar in het klooster. * Inzenders 
van voorbeschouwingen op uitvoeringen, 
sportwedstrijden e.a. vermakelijkheden 
gelieven er rekening mee te houden, dat 
in berichten geen entreeprijzen, uren 
van plaatsbespreking en andere bijzon
derheden, die eigenlijk in advertenties 
thuis horen, worden opgenomen. Gratis 
reclame zal steeds uit onze kolommen 
geweerd blijven worden! * Voorts mis
schien al iets gehoord over "terloopse" 
plannen om in Boxtel een wielerclub op 
te richten? Toch schijnen ze er te zijn, 
die plannen althans. -+:: Horatius, een 
groot Romeins dichter, die nog vóór 
Christus leefde, heeft zich eens ooit iets 
laten ontvallen, waarvan hij wel nooit 
be:vroed zal hebben, dat het nog ooit in 
Brabant's Centrum zou worden aange
haald. Hij zei nl. eens: ,,Dulce est desi, 
pere in loco", wat we nu met Vasten
avond vrij vertalen door: ,,Het is goed 
op zijn tijd eens dwaas te zijn". * Maar 
dat men in Boxtel nu behoorlijk jaloers 
is op verschillende steden met hun carna
valsoptochten, mag toch wel als te dwaas 
worden aangemerkt, want ...... Hoedt U 
voor namaak! * En hebben we zelf 
geen zekere Jàs de Keistamper, een car
navalstype bij uitnemendheid? Als men 
behoefte heeft aan een extra dosis zot
heid, moet men deze heerlijke man maar 
eens in een doldwaze scène plaatsen. 
* En laat ons voor deze uitbundige da
gen nog maar eens een ernstige waar
schuwing richten aan het adres van alle 
uitgaande mensen: Betaal wat ge neemt, 
doch neem niet te veel teneinde ook 
"straks!' nog te kunnen betalen. Dan 
zullen bakker, slager, melkboer of ver
zekeringsagent volgende week tenminste 
de verzuchting van de week niet hoeven 
te lanceren. * Thans wordt deze geuit 
door de jeugdige rommelaars, die in de 
komende dagen weer over onze plaats 
zullen uitzwermen: Als ze maar "thuis 
geven"! 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,BOXTEL". 

Om de K. N. V. B.-beker: 
Boxtel - Maliskamp 7 - 0 

Zondag nam alleen het eerste elftal de 
honneurs waar voor "Boxtel", want de 
overige teams moesten vanwege enkele 
onbespeelbare terreinen hun zoveelste 
rustdag nemen. 
Boxtel 1 stuitte in de bekerwedstrijd 
tegen Maliskamp 1 wel op bijzonder ge
ringe tegenstand. De bezoekers maakten 
slechts een zwakke indruk en kregen als 
bestraffing van hun slechte, lusteloze 
spel een 7-0 nederlaag te incasseren, 

getrokken in Eurooa; hier ligt het zwaar
tepunt van Amerika's politiek. De ab
solute overwinning van de communist 
Mao Tse Toeng in China opent voor 
Rusland heel wat gunstiger aspecten in 
de koude oorlog dan een doorbreken 
van Amerika's Europese linie. In Europa 
kan weinig gebeuren zonder een direct 
conflict met de Ver. Staten uit te lok
ken. Azië daarentegen biedt een uitge
strekt terrein voor manoeuvres, die niet 
onmiddellijk een algemene oorlog ten. 
gevolge behoeven te hebben, maar die, 
wanneer zij met succes zouden worden 
bekroond, een aanzienlijke verzwakking 
van de tegenstander zouden betekenen. 
In Zuid-Oost-Azië kunnen de Russen het 
volle profijt trekken van de nationalis
tische en anti-koloniale gevoelens van de 
bevolkino. wier economische toestand 
overigens ook veel te wensen overlaat. 
Wanneer door opstanden in deze landen 
als Indo-China, Siam en Birma, die zeer 
grote Chinese minderheden tellen, de 
Amerikanen gedwongen zouden zijn in 
te grijpen, zou op hen de hele erfenis 
van het gehate Westerse kolonialisme 
drukken. En hoe bang de Amerikanen 
hiervoor zijn, is al CU:1ideljjk gebleken 
uit hun houdino in de Indonesische kwes
tie en hun, nu eindeliik overwonnen, 
aarzeling om Frankrijks partner in Indo
China, ex-keizer Bao Dai te erkennen. 
Het terrein in Azië is heel wat "'unstiger 
voor het Russische spel dan het terrein 
in Eurooa waar de positie van de Ameri
kanen heel wat sterker, is. 
Wat is nu het Amerikaanse antwoord 
op deze nieuwe dreiging? Het antwoord 
in Europa hadden zij klaar. Het luidde: 
Tanden laten zien. Wij behoeven maar 
aan Berlijn en Griekenland te herinneren 
om het succes ervan aan te tonen. 
Kracht is, Acheson heeft het vorige 
week nog gezegd, het enige argument, 
dat bij de Russen in tel is. De vraag is 
nu, of de Amerikanen voldoende kracht 
kunnen tonen in al die gebieden buiten 
Europa, waar de mogelijkheid van een 
Russische aanval tot waakzaamheid 
noopt. Zijn de huidige stellingen houd
baar tegen de felle druk van een land, 
dat de jaren na de oorlog niet gedemo
biliseerd heeft, zoals de Westelijke mo
gendheden, maar er zich integendeel op 
toegelegd heeft zijn militaire apparaat 
zo sterk mogelijk te maken? Dat zal de 
-tijd moeten leren. 
De Amerikanen beseffen evenwel, wat 
er op het spel staat en zoals uit de be
richten van Dinsdag bleek, zijn zij van 
mening, dat het zwaartepunt van hun 
verdediging naar de Stille Oceaan moet 
worden verlegd, waar al nieuwe vloot
eenheden naar toe gezonden zijn. Even
eens wordt de levering van wapenen aan 
Indo-China, Indonesië, Siam en Birma 
overwogen. Er wacht de Ver. Staten een 
zware taak, zoals steeds de verdediger 
van -een uitgestrekt front, die op alle 
punten paraat moet zijn. Het Kremlin is, 
na zijn nederlaag in Europa, weer dui
delijk tot het offensief overgegaan. 

wat pleit voor de gastheren, die - zo
ver het weer dat toeliet - een gaaf en 
verdienstelijk oefenpartijtje speelden: De 
achterhoede hield het heiligdom maag
delijk en de middenlinie zorgde voor de 
verbinding met de voorhoede, die uit 
het voortdurende veldoverwicht liefst 
zeven maal klinkende voetbalmunt 
sloeg. Dank zij v. d. Plas (2), v. d. Bes
·selaar en Timmermans was het met de
rust reeds 4-0, welke voorsprong na de 
hervatting tot 7-0 werd opgevoerd door 
Fr. v. Heesch, W. v. d. Meijden en W. 
v. d. Plas, die deze middag dus de hat
trick verrichtte. 

Het programma voor a.s. Zondag: 
"Boxtel" 1 moet wel op uitstekende 

competitietemperatuur zijn gekomen, wil 
men de serieuze kampioenscandidaat 
O.J.C. a.s. Zondag met lege handen naar 
huis sturen. Maar ...... als men de be
zoekers, die de winst voornamelijk met 
geestdrift en vechtlust moeten trachten 
te behalen, met gelijke munt betaalt en 
bovendien nog wat technische superiori
teit in de schaal weet te leggen. dan 
zou "Boxtel" wel eens enkele heel kost
bare punten op haar conto mogen schrij
ven, zeer ten ongerieve van 0.].C., dat 
de punten ook niet meer mag versnip
peren, wil men nog aanspraak blijven 
maken op de titel in afdeling B van de 
derde klasse. 
Het tweede elftal moet zijn kampioens
aspiraties nog één Zondag in toom hou
den, maar het derde elftal kan thuis 
tegen Helvoirt 2 de opmars voortzetten. 
Het vierde elftal speelt uit tegen ODC 4. 
K.S.V. ,,0.D. C." 
Programma voor a.s. Zondag: 

• Best Vooruit-O.D.C.
R.K.V.V.N. 2-O.D.C. 4 12 uur
R.K.V.V.N.-O.D.C., 2 2 uur 

Twee kostbare punten moest O.D.C. 
reeds afstaan aan Best Vooruit, dat des
tijds een zwakke partij voetbal speelde 
tegen een O.D.C. elftal, dat totaal uit 
vorm was. Zal dit Zondag worden her
haald, of willen de ODC-ers revanche 
nemen. Best Vooruit dat sindsdien danig 
versterkt werd, is voor ODC in ieder 
geval geen walk-over. 
Het derde en vierde elftal gaan naar 
Nijnsel, waar vooral het derde moet op
passen om geen veer te laten. 

Recollectie O.D.C.-jeugd. 
De ODC-junioren van 15 jaar en ouder 
hebben Zondag j.l. getoond, dat ook 
buiten het voetbalterrein op hen kan 
worden gerekend. 
Bijna alle jongens hadden gehoor gege
ven aan de uitnodiging en waren om 8 
uur in de H. Hartkerk present voor het 
bijwonen van de H. Mis voor de on
langs overleden medespeler Wim v. d. 
Laak. 
Daarna werd gezamenlijk het ontbijt ge
bruikt, waarna de Geestelijke Adviseur 
voor 'n ernstig woord een aandachtig 
gehoor vond. 

Dank zij de zeer goede opkomst van de 
jongens en de medewerking van de Pa
ters van Stapelen, mag deze recollectie 
zeker geslaagd genoemd worden. 

Programma 0.D.C.-junioren 
In zijn geheel is het programma voor 
Zaterdag en Zondag· nog niet bekend. 
Voor Zaterdag is in elk geval vastge
steld Concordia 12-ODC 11, terwijl 
ODC 13 en ODC 14 elkaar bij Robben 
zullen bekampen. 
TAFEL TENNIS. 
Voor de negende maal werden Zondag 
in de gymnastiekzaal van de St. Fran
ciscusschool in de Ons Doelstraat, door 
de Boxtelse Tafeltennisvereniging "Ad
vance" - onder auspiciën van de Ned. 
Tafeltennisbond - de wedstrijden om 
de Boxtelse Tafeltenniskampioenschap
pen 1950 gehouden. De belangstelling 
voor deze aantrekkelijke wedstrijden was 
heel bevredigend te noemen. De beste 

• spelers die Boxtel kent waren aanwezig,
zodat er in alle klassen fel gestreden 
werd om aan het slot op de titel beslag 
te kunnen leggen. De titelhouder van 
het vorige jaar zag ook ditmaal kans be
slag te leggen op de beker. (Dit is dus 
het tweede jaar dat Chr. Steinmann de
beker in zijn bezit krijgt). W. v. Opstal 
eindigde als tweede, terwijl ]. v. Berkel 
zich als derde wist te plaatsen. No_ 4 
werd Fr. Leermakers, 5 J. v. Roosmalen, 
6 W. v. Roosmalen. 
Bij de dames moest mej. v. Zeeland
haar plaats afstaan aan mep. A. de Lan
ge. Mej. R. van Zeeland zelf werd 
tweede. 
In de tweede klasse heren werd G. Bie
mans kampioen; A. v. Berkel werd no. 2 
en G. v. Berkel eindigde als no. 3. 
In de derde klasse werd ]. Hurks no. 1. 
Bij de junioren was P. Leermakers de 
beste en werd als zodanig ook kampioen. 
Wat de dubbelwedstrijden betreft, wer
den Fr. Leermakers en W_ v. Opstal 
no. 1. In de tweede klasse heren dubbel 
werden de Gebr. A. en G. van Berkel 
kampioen. 
Pater In 't Zand, de geestelijke adviseur
van Advance, reikte 's avonds de uitge
loofde prijzen uit aan de diverse win
naars. 
BOXTELSE BILJART BOND.
Uitslagen van de op Vrijdag 10 Febr.
en Maandag 13 Febr. gespeelde wed
strijden in Klasse B. en C.:

KLASSE C. 
Amateur 352 car. 156 brt. 2,25 gem. 
't Hoekje 254 car 156 brt.1,62 gem. 
Hoogste serie: J. Karsemakers Jr. van 
Amateur met 16 car. 
Gr. Pomm. 154 car. 145 brt. 1.06 gem. 
D.M.C. 375 car. 145 brt. 2,58 gem. 
Hoogste serie de (70-jarige) C. Beljouw 
van D.M.C. met· 20 car. 

KLASSE B, 
Gr. Pomm. 500 car. 148 brt. 3,37 gem. 
Pr. Hendrik 293 car. 148 brt. 1,97 gem. 

Hoogste serie: H. van Geffen van De 
Groene Pommerans met 22 car. 

• Poedelvrees 445 car 146 brt. 3,04 gem.
Witte Muis 397 car. 146 brt. 2,71 gem. 
Hoogste serie: H. v. d. Meijden van Poe
delvrees en H. Nooten Jr. van De Witte 
Muis met 19 car. 
Amateur 460 car. 170 brt. 2,70 gem. 
Buiten Verw. 367 car. 170 brt. 2, 15 gem. 
Hoogste serie: L. Schelle van Buiten 
Verwachting met 19 car. 
D.M.C. uit Liempde is in Klasse B
kampioen. 
Persoonlijke kampioenschappen B.B.B. 
Zaterdag 18 Februari vangen in de 2e 
en 3e klasse de wedstrijden aan om de 
persoonlijke kampioenschappen. In de 
4e klasse beginnen deze op Zaterdag 25 
Maart. 
De candidaten in de 2e klasse spelen hun 
wedstrijden in café ]. Waals; de 3e klas
se in café J. de Louw en de 4e klasse 
in café H. v. Breugel. 

Algemeen Nieuws 
VERENIGING TER VEREDELING 
VAN HET AMBACHT. 
Gezel- en Meesterexamens. 
In de periode van 24 Juli tot 5 Augus
tus zal de Vereniging ter Veredeling van 
het Ambacht weer de gelegenheid geven 
tot het onder Rijkstoezicht afleggen van 
de examens ter verkrijging van de gra
den van "Gezel" of "Meester" in de vol
gende ambachten: 
Plaat- en smidsbankwerken, vuurwerken, 
constructiebankwerken, machinebank
werken, metaaldraaien, meubelmaken, 
timmeren, huisschilderen, metselen, mo
delmaken en steenhouwen. 
Het secretariaat der vereniging (Raad
huis, kamer 197, ,Amsterdam-C) ver
strekt op aanvrage alle verdere bijzon
derheden over deze examens. 

PAROCHIE-AGENDA 
Zondag Quinquagesima. 
19 Februari 1950: 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van 9 uur wordt opgedragen 
voor Anna Hensen vanwege de K.A.V. 
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 
aanbevolen. 
Vanwege het Veertigurengebed zal het 
Allerheiligste voor de H. Mis van half 
7 worden uitgesteld. Om het Veertig
urengebed zo goed mogelijk te doen 
slagen en te zorgen der er voortdurend 
mensen aanwezig zijn om het H. Sacra
ment te aanbidden, hebben wij voor de 
parochie de volgende wijken vastgesteld: 
7-8 uur: Onrooy, Maastrichtsestraat,
Munsel; 8-9 uur: Nieuwstraat; 9-10 
uur: Langenberg en Gemondseweg; 10-
11 uur: Stationstraat; 11-12: Kasteel
laan, Ten Brinkstraat, FransStaelstraat, 
v. Coothstraat, Parallelweg Zuid; 12-1
uur: Rechterstraat; 1-2 uur: Burgak
ker, Raaphof, Markt, Rozemarijnstraat; 
2-3 uur: Prins Hendrikstraat, Molen
straat: 3-4 uur: Eindhovenseweg, Fel
lenoord, Konijnshoolse dreef; 4-5 uur: 
Kleinderliempde en Liempdse weg; 5-6 
uur: Kruisstraat, Clarissenstraat, Bosse
weg, Selissen, Parkweg en Heult; 6-7 
uur: Duinenc!aal, Kerkstraat, Koppel, Vi
caris van Alphenlaan, Deken Spierings
straat, Deken de Wijsstraat, Dr. Hoek
straat, Mgr. Wilmerstraat, Molenpad en 
Molenwijk. 
Vandaag na de Hoogmis, om 12 uur ge
zamenlijk Biduur voor de leden van de 
Mariacongregatie en de Mariagarde, die 
verzocht worden de parochiebundel mee 
te brengen. Voor de leden van de H. 

CARNAVAL 1,950! 

OBOXTEL'S TONEEL 
speelt voor U 

op Maandag 20 en Dinsdag 21 

Febr. a.s in Schouwburg "De Ark" 

Aanvang 
8 uur 

,,MUGGEN OM DE KAARS" 
een tragi-comische verhandeling in 3 bedrijven door H. DE WILDE. 

Algehele leiding: W. Hart 

Plaatsbespreken op Zondag 19, Maandag 20 en Dinsdag 21 Febr. 
aan de zaal telkens van 12 tot 1 uur. 

In de Uraniummijnen 
ONTVLUCHTEN? 

Een vlucht is vrijwel onmogelijk. De ge
vangenen worden geboeid van en naar 
het werk gevoerd. Soms gelukt het uit 
de mijn te ontsnappen - maar dan moet 
men nog het IJzeren Gordijn passeren 
en dit lukt zeer weinigen. Op elke kilo
meter van het IJzeren Gordijn staan 
veertien bewakers met honden. Er zijn 
mijnen, prikkeldraad, mitrailleurtorens 
en overvalcommando's met tanks. De 
man die wij gesproken hebben, is pas de 
tweede poging gelukt. Bij. de eerste werd 
hij gegrepen en verschrikkelijk mishan
deld. Als officiële straf kreeg hij 25 stok
slagen en de onderofficier van de be
wakingstroepen zei tegen hem: ,,Als je 
nog een keer zo iets probeert, stuur ik 
jou naar de correctieafdeling in Bory bij 
Pilsen. Daar zul je aan dit kamp denken 
als aan ,,de gelukkigste tijd van je 
leven ...... 

Verschrikking der "correctiekampen" van Tsjecho,Slowakije 

Weinigen is het gelukt de 20 km
van de Jachimov-mijnen naar de 
Amerikaanse zone in Duitsland af 
te leggen en het IJzeren Gordijn te 
passeren .. Hun woorden klinken als 
een nachtmerrie: de werkelijkheid 
staat in hun ogen en littekens ge-
schreven ..... 

Op de West-Boheemse grens, temidden 
van een sprookjesachtig berglandschap, 
ligt het stadje Jachimov (Joachimstal). 
Het lijkt een vreedzaam toeristen
plaatsje, enige middeleeuwse gebouwen 
zouden de bezoeker misschien herinne
ren, dat hier de beroemde Joachimstha
ler werd geslagen, een naam, die wij nog 
heden in dollar en daalder terugvinden. 
Enige grote paleizen vertegenwoordigen 
de moderne tijd, toen Jachimov als een 
radio-actieve badplaats over de hele we
reld bekend stond. 
Tot de tweede wereldoorlog behoorde 
Jachimov tot de weinige plaatsen irt de 
wereld, waar radium uit de bodem ge
wonnen werd. Toen werd nog niet zo
veel aandacht aan het mineraal ge
schonken, waarmee het daar gebonden 
was - het uranium. En de Jachimov
mijnen zijn aan uraniumgehalte de rijk
ste in Europa, veel rijker dan de Saksi
sche mijnen waarmee zij geologisch 
samenhangen. En zo kwam ·het, dat deze 
mijnen reeds in 1945 door het Rode Le
ger bezet werden en kort na dit fait 
accompli werden zij door de Tsjechische 
regering, die geen andere keus had, aan 
de Russen voor een symbolische spot-
prijs "verhuurd". 
Na de Februari-putsch in 1948 kwamen 
zij onder directe controle van de Rus
sische geheime politie en alle werkzaam
heden worden nu door technisch Sowjet
personeel geleid. In de grote sanatoria 
wonen geen zieken en artsen meer; zij 
zijn vol Sovjettroepen en ingenieurs. Men 
mag ook geen wandeling in de bossen 
rondom meer maken; want daar zijn nu 
reeds elf griezelige concentratiekampen 
onts'.aan, waaruit dagelijks 14.000 sla
venarbeiders naar de mijnen worden 
gejaagd. 
De kampen zijn naar Duits voorbeeld 
gebouwd, electrisch geladen prikkel
draad, mitrailleurtorens, beroepsmisdadi
gers als opzichters, zelfs een orkest dat 
bij de afmars naar het werk 's morgens 
om vijf uur, Russische militaire marsen 
moet spelen. Alleen een crematorium is 
er niet: ieder mensenleven betekent een 
waardevolle werkkracht, die niet zinloos 
verkwist mag worden. De sterfte is trou
wens zo hoog, dat een dergelijke inrich
ting volkomen overbodig is ...... 
Het werk in uranium-mijnen is zeer na
delig voor de menselijke gezondheid. Na 
twee maanden krijgt de huid van de ge
vangenen een grijze kleur en zij begin
nen op hun hele lichaam te beven. La'.er 
krijgen zij een soort uitslag en hun 
llchaam wordt een open wonde. Daarna 
gaan zij naar de kolenmijnen over om 
te "herstellen". Gebrek aan veiligheids
maatregelen in de zich snel uitbreidende 

mijnen eist ook vele slachtoffers: honger 
en uitputting doen de rest. Doden wor
den op het kantoor iedere avond afge
schreven en zonder enige ceremonie in 
een massagraf gegooid. 

ZONDER VORM VAN PRO CES. 
Voor een nieuwe stroom van dwangar
beiders wordt door zorgvuldig uitgestip
pelde arrestaties gezorgd. Men hoeft 
niet veel gedaan te hebben om hier te 
komen. 
Wij hebben een jonge man gesproken, 
die het gelukt was, om naar Duitsland te 
ontsnappen. Hij had plotseling een op
roep gekregen om bij zijn plaatselijke 
volkscomité (Sowjet) in Podebrady te 
komen. Daar werd hij onder arrest ver
klaard en na enige weken in gevangenis 
werd hij voor een volkscommissie ge
bracht. Daar werd hem gezegd, dat hij 
wegens sabotage en ondergraving van 
arbeidsmoraal voor twee jaar naar een 
correctiewerkkamp zou worden gestuurd. 
Dit geschiedde zonder enige vorm van 
proces. Zijn "sabotage" bestond daarin, 
dat hij enige opmerkingen maakte over 
verlaging van stukwerk in de werk
plaats. Via een andere gevangenis kwam 
hij tenslotte in één der kampen bij 
Jachimov terecht. 
Het grootste gedeelte onder de gevange
nen vormden, de intellectuelen en on
dernemers. Hij ontmoette er vele beken
de politici en anti-nazistrijders: o.a. was 
er ook generaal Prikryl, die aan 't hoofd 
van de Tsjechische troepen Kyew had 
bevrijd en daardoor de titel "Held der 
Sovjet-Unie" had gekregen. Nu was hij 
permanent bij de kampdienst ingedeeld 
en moest dagelijks alle w.c.'s in het kamp 
schoonmaken. 
Twee andere generaals, Sipek en Studlar, 
en de pastoor van Domazlice, Antony, 
woonden in een cel samen met een 
man, die in het jaar 1927 voor twee roof
moorden levenslang had gekregen en nu 
als ,,capo" (werkopzichter) in het kamp 
fungeert. Zij moesten om de beurt zijn 
schoenen poetsen en zijn bed opmaken. 
Samenvoegen van beroepsmisdadigers 
met politieke gevangenen was een van 
de populairste strafmaatregelen. 
Zoals in de Duitse concentratiekampen 
is ook hier het avondappèl het meest ge
vreesde punt van het dagelijkse schema: 
6-8 uren bij iedere weersgesteldheid en 
zonder eten moeten de gevangenen in 
de houding staan: op de appèlplaats 
worden alle straffen uitgevoerd. Voor de 
kleinste overtreding b.v. roken buiten 
het "rus'.uur" krijgen de gevangenen vijf 
tot vijftig slagen met een gummiknuppel 
of met een stok: zij moeten in de ver
schrikkelijke pijn de slagen zelf tellen, 
terwijl het orkest walsen speelt. De be
wakers zorgen soms ook voor ontspan
ning: er worden wedstrijden in kruipen 
op de buik door modder gehouden en 
elke Zondag moeten alle geestelijken op 
de appèlplaats bij het orkest dansen: dat 
noemt men "balletuurtje". 

Van de correctie-afdeling is - zover hij 
wist - nooit iemand teruggekeerd. De 
meesten gingen van daar - voorzover 
zij nog leefden - naar het beruchte 
kamp Ciorna in .Oost-Slowakije, nauwe
lijks twee kilometer van de Sowjetgrens. 
De productiviteit van de mijnen is bui
tengewoon hoog: het erts bevat tot 
75 % uranium en er worden dagelijks 
vier wagons van Jachimov via Moravska 
Ostrava in sterk bewaakte treinen naar 
de Sovjet-Unie vervoerd. In Juli werden 
nog nieuwe uraniumlagen in Bohutice 
(ca. 50 km Zuidelijk Praag) ontdekt. Nu 
zijn er al vijf mijnen met een vennogen 
van 50 wagons per maand. 
Economische experts hebben berekend, 
dat - ware dit uranium in plaats van 
naar de Sowjet-Unie aan het Westen 
geleverd - een ongekende welvaart in 
Tsjechoslovakije zou kunnen heersen. En 
ieder werknemer zou er met 45 jaar met 
pensioen kunnen gaan en zijn uitkering 
zou 50 % hoger kunnen zijn dan zijn 
hedendaagse loon. Terwijl vroeger een 
mijnwerker een bonus van 800 kronen 
(ca. f 60,-) voor iedere kubieke meter 
ur'aniumerts kreeg, krijgt nu een dwang
arbeider 1,50 kronen (ca. 10 cent) waar
voor hij in de cantine 300 gram zwart 
brood of 1 cigaret kan komen. 
Het werk begint - zoals gezegd - om 
vijf uur 's morgens, de tweede ploeg om 
5 uur 's middags. Gewerkt wordt in de 
diepte van 5-600 meter. De verzorging 
en de hygiënische toestanden zijn onge
veer op het niv,eau van de Duitse con
centratiekampen. De hoger gelegen kam
pen zijn zonder water: iedere gevangene 
krijgt een liter water per dag voor drin
ken en wassen. De meesten drinken dan 
het radioactieve water uit de mijnen 
zonder jodium-inhoud, wat zware ziek
ten tot gevolg heeft. Het voedselrant
soen omvat: 200 gr. brood per dag, 
's morgens ca. ½ liter surrogaat-koffie 
zonder melk of suiker, 's avonds ca. ½ 
liter "soep" of eenpansmaaltijd. 
Het uranium wordt - zoals elke export 
van de satellieten naar "de grote broer" 
- voor een spotprijs a_an de Sowjet-Unie
geleverd, dat zelfs bij de goedkope ar
beidskrachten een verlies betekent. Maar 
dat is dan de contributie aan hun "be
schermheer": zij wordt betaald in arbeid, 
tranen en levens. 
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familie worden er geen biduren vastge
steld, omclat er velen in de onmogelijk
heid verkeren des werkendags een be-· 
zoek aan het Allerheiligste te brengen. 
Mogen ze vooral des Zondags bizonder 
hun best doen en als 't enigszins kan 
's morgens de H. Mis bijwonen. 

. Vanavond en Maandag en Dinsdag om 
7 uur Lof, waaronder predikatie door 
een Pater Capucijn. 
Woensdag a.s. zal de as gewijd worden 
vóór de H. Mis van kwart voor 7. Op 
die dag zal de H. Communie worden uit
gereikt alleen onder de H.H. Missen. 
Voor en na de H.H. Missen zal de ge
wijde as worden uitgereikt. 
Dinsdagavond onder het Lof wordt het 
Te Deum gezongen tot sluiting van het 
Veertigurengebed. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg, waar
na kort Lof. Na het Lof verering van 
de relikwie van het H. Kruis vanwege 

. de H. Vastentijd. Om 8 uur Vergadering 
van de 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. 
Katechismusonderricht voor de Plechtige 
H. Communie: Maandag en Woensdag
om half 9 voor de jongens op de Burg
akker Dinsdag en Donderdag om half 9
voor dé meisjes op Duinendaal.
Op Aswoensdag begint de H. Vastentijd.
De vastenwet schrijft voor, dat zij, die
21 jaar en nog geen 59 jaar oud zijn,
op vastendagen slechts eens per dag, des
middags of des avonds, een volle maal
tijd nemen, d.i. een maaltijd, welke hun
natuurlijke eetlust ten volle bevredigt. Zij
mogen bij de volle maaltijd vlees ge
bruiken, wanneer die dag tenminste niet
tevens onthoudingsdag is, d.w.z. een
vleesloze dag, Bij de overige gebruike
lijke maaltijden moeten deze personen
·zich echter aanmerkelijk beperken door
minder voedsel te gebruiken, dan zij ge-·
woon zijn en door zich te onthouden
van vlees. Verder vermanen ons de Bis
schoppen in de H. Vastentijd vooral het
voorbeeld te volgen van onze goede
ouders en voorouders door het veelvul
dig bijwonen van de H. Mis, het bidden
van de Kruisweg en het beoefenen van
<ie christelijke naastenliefde. In de kerk
zullen boekjes ter beschikking worden
gesteld over de vastenwet.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria Santegoets; z.a. gel.
rondst. voor Adrianus Hensen; H. Hart-·
altaar gel. H. Mis voor overleden ouders
v. d. Meijden-Hensen; om half 8 gel
jrgt. voor Valentius Doesburg; z.a. gel.
mndst. voor Gerard Clemens; om half 9
>gel. H. Mis voor Wilhelmus Schalks; om
half 10 huwelijksmis. Hedenavond om 7

, uur Lof met predikatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adrianus Verheyden en Hen
rica Roefs de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voór 
Wilhelmus Traa; om half 8 gel. jrgt. 
voor Maria Weyers-Smulders; z.a. gel. 
H. Mis voor Jo Bergman; om half 9
gel, H. Mis voor Wilhelmus Schalks.
Hedenavond om 7 uur Lof met predika
tie en Te Deum tot sluiting van het
Veertigurengebed.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Adrianus Verheijden en Hen
rica Roefs de hsvr.; om half 8 gel. H.
Mis voor de gesneuvelde parochianen in
Indië vanwege Maria's Biddend Leger;
z.a. gel. H. Mis voor Hendricus van
Uden; om half 9 gel. mndst. voor Pe
tronella v. d. Laak-v. d. Koevering.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Antonetta v. Dongen
Goyaerts; z.a. gel. H. Mis voor Chris
tina v. Diessen vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; om half 8 gel.
jrgt. voor Adrianus v. Eyndhoven; z.a.
gel. mndst. voor Elizabet Peters-Maas;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Màrti
nus Giesbers; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
van de parochie; om half 9 gel. mndst.
voor Godefridus v. Oirschot. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez.

• jrgt. voor Johannes v. Laarhoven en
, Emerjca v. d. Ven de hsvr.; z.a. gel. H.

Mis voor Elizabet v. d. Meijden vanwege
de Broederschap van het H. Bloed; om
half 8 gel. H. Mis voor Lucia de Visser
Paddenburg vanwege de geestelijke
bedevaart van 0. L. Vrouw van Lourdes;
z.a. gel. H. Mis voor Lambertus v. d.
Sande; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Petrus Eltink in de rar. van het H. Hart
overleden; om hal 9 gel. H. Mis tot 
'bijzondere intentie uit dankbaarheid • 
Hedenavond om 7 uur Kruisweg wa;rna 
l<ort Lof. Na het Lof verering van de 
relikwie van het H. Kruis, vanwege de 
H. Vastentijd; om 8 uur vergadering van
de H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johannes v. Laarhoven . en 
Emerica v. d. Ven de hsvr.; z.a. gel. H. 
Mis voor Maria Loerakker-van Geel; 
om half 8 gel. jrgt. voor Antonius v. d. 
Sande; z.a. gel. jrgt. voor Adrianus v. 
Schijndel; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Antonius Voets vanwege de buurt; om 
half 9 gel. H. Mis voor Johanna Smits
Zevens. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Petrus Johannes Bek
kers, geb. en won. in de par. van het • 
H. Hart en Johanna Maria van der Mey
den geb. en won. in deze par., waar
van heden de 3e afkondigiug 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. 
De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie (P).; om 7 uur voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
om 8 uur 1. d. voor Cornelis Pijnenburg 
vanwege de Broederschap van de H. Eik; 
om kwart over 9 1. d. voor Willem v. d. 
Langenberg, vanwege de Broederschap 
van de H. Eik; om half 11 plech'.ige 
hoogmis voor Jan van der Zanden, van
wege het Zangkoor. De eerste schaal is 
voor de kerk; de tweede voor de Bijzon
dere Noden. 
En op deze derde Zondag van de maand 
wordt buiten de ½erk gecollecteerd voor 

het Katholiek Thuisfront. 
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. 
Nu vandaag wederom het VEERTIG
UREN-GEBED begonnen is, moge dit 
dagen zijn van eerherstel en van ver
nieuwing onzer devotie tot het Aller
heiligste Sacrament. Wij nodigen dan 
ook eenieder uit, iedere dag aan deze 
aanbidding te komen deelnemen. En be
velen daarbij in het bijzonàer aan de 
uren tussen 12 en 2, voor diegener. die 
in de nabijheid van de kerk wone-.i. 
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 
kaarsen. 
De H. Familie voor Meisjes en die van 
Moeders houden hun Aanbiddingsuur 
Zondag, Maandag en Dinsdag om 3 uur 
(parochiebundel meebrengen). 
Hedenavond om 7 uur LOF, waaronder 
predikatie (parochiebundel meebrengen). 
Maandag en Dinsdag - om 7 uur Uit
stelling van het Allerheiligste; en des 
avonds om 7 uur Lof met predikatie. 
Woensdag - ASWOENSDAG, begin 
van de veertigdaagse vasten. Aswijding 
voor de H. Mis van 7 uur. En vóór en 
na de H. Missen is er gelegenheid het 
askruisje te ontvangen, waarvan de bete
kenis is, dat men ;het voorrtemen heeft 
de vastentijd geheel in de geest van de 
H. Kerk door te brengen.
Donderdag - feestdag van de H. Petrus'
Stoel te Antiochië (de jaarlijkse herden
king van de stichting van de bisschops
zetel te Antiochië door de H. Apostel
Petrus): van ouds de patroon van
Boxtel.
Vrijdag - feestdag van de H. Apostel
Matthias (een van de 72 leerlingen des
Heren, die na Jezus' Hemelvaart and.er 
het getal der apostelen werd opgeno
men). Des avonds H. Familie: 0111 half
8 voor de meisjes, en om half 9 voor de
mannen.
Dit jaar worden de LIJDENSMEDIT A
TIES in onze kerk gehouden door de
Weleerwaarde Pater Venantius A.A.: en
wel op Donderdag des avonds 0111 half 8,
te beginnen Donderdag 2 Maart.
MAANDAG 20 Febr.: 7 uur Maria
altaar 1. d. voor Lamberdina v. d. Staak
v. d. Langen berg; Familie-altaar l. j.
voor Johannes van Erp; kwart voor 8
Maria-altaar l. j. voor Hendricus van
Gurp; Familie-altaar l. d. voor Johanna
van Dijk-van Grinsven te Nistelrode
overleden; half 9 gez. dienst j. voor
Christianus Joh. Kerkhofs.
DINSDAG 21 Febr.: 7 uur Maria-altaar
1. d. voor Gerardus Voets en Godefridus
de zoon; Familie-altaar 1. d. voor Petro
nella van Esch-van Breugel; kwart voor 
8 Maria-altaar 1. d. voor Petrus • Strij
bosch; Familie-altaar 1. j. voor Heririca 
van Erp-Schones; half 9 gez. dienst j. 
voor Johannes v. d. Heijden. 
WOENSDAG 22 Febr.: 7 uur gez. j. 
voor mej. Wilhelmina van Laarhoven
Kuipers; Maria-altaar groepsrnis voor 
Gidsen en Verkenners; Familie-altaar 1. 
m. voor Jan van der Zanden; kwart voor
8 1. d. voor Adrianus Vlarninckx; zijaltaar
l. d. voor Anna Adriana Srnetsers-van
Overdijk vanwege de kleinkinderen; half 
9 1. d. voor overleden echtgenoot. 
DONDERDAG 23 Febr.: 7 uur gez. j. 
voor Adrianus Kernps en Johanna van 
Gerwen z.e.; Maria-altaar 1. m. voor 
Anna Antonia Smetsers-van Overdijk; 
Familie-altaar 1. d. voor Jos. van Zee
land en Johannes de zoon; kwart voor 8 
l. d. voor ·Waltherus van Tuyn, vanwege
de buurt (Wilhelrninastraat en achter
buren); zijaltaar l. d. voor Mej. Hélène 
Creemers; half 9 1. j. voor Adriana Ra
demakers-Peijnenburg. 
VRIJDAG 24 Febr. 7 uur 1. m. voor 
Hendrikus van der Meijden; Maria
altaar l. m. voor Cornelia van Beljollw
van Kasteren; Familie-altaar 1. m. voor 
Johanna Hesselrnans-Belzer; kwart voor 
8 1. d. voor de WelEerwaarde Heer Rec
tor Petrus Baayens; zij-altaar 1. d. ,roor 
Jos van Susan te; half 9 1. d. voor Jan
van der Zanden, vanwege de leerlingen 
van de Landbouwschool. 
ZATERDAG 25 Febr.: 7 uur 1. j. voor
Franciscus Mandos en Elisabeth Vloed
graven z. e.; Maria-altaar 1. j. voor Mar
tinus van Pinksteren en Cornelia van 
den Akker z.e.; Familie-altaar 1. j. voor 
Adriana v. d. Nieuwenhuizen-van den 
Broek (6 Febr. vervallen); kwart voor 8 
1. j. voor Cornelis Johannes Bergrnans;
zijaltaar l. d. voor Wilhelmus van Roos
malen; half 9 1. j. voor Mej. Justina 
Waals-Gütz. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Theodorus van Kuringen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Hubertus 
v. Osch; 9 uur jrgt. voor de Eerw. Zus
ter Philornena v. Logten.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. Houtum en Maria de hsvr.; 9 uur
jrgt. voor Gerardus Putmans en Maria
de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Lau
rens Timmermans en Elisabeth de hsvr. 
DONP-ERDAG: half 8 jrgt. voor Jan 
Corn. Timmermans. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Timmermans. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
Verbruggen en Anna Maria de hsvr. 

Deze week zullen geschieden : 
Woensdag H. Mis voor Joannes Wage
naars. Zaterdag H. Mis voor Joannes v. 
Nistelrooy. 
Zondag, Maandag en Dinsdag zal het 
Allerheiligste worden uitgesteld van 
's morgens 7 tot 6 uur na de middag. 

Getrouwd: Wilhelmus v. Esch en Anna 
Schellekens. Jan Johannes v. d. Ven en 
Antonetta Verhagen. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: 7 uur 1-1. Mis tot intentie 
van cle parochianen; half 9 H. Mis van
wege Liefdewerk "Retraitepenning" voor 
Maria Maas-v. d Lang<'nberg; 10 uur 
plechtig jrgt. voor Harry v. Dijk. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 

gesteld om aan hun offerplicht te vol
doen in de eerste schaal voor onze eigen 
kerk; in de 2de schaal voor B. N. 
Vergadering van de St. Vincentiusver
eniging. 
Wegens aanbiddingsdag Lof met rozen
hoedje te half 7, om God's zegen te ver
krijgen over "Orion" en de kapel van 
Stapelen. 
MAANDAG: tweede aanbiddingsdag. 
7 uur jrgt. voor Christiaan v. Roosma
len; 8 uur H. Mis voor de levende en 
overleden leden van de N.C.B.; 10 uur 
gezongen H. Mis om God's zegen te 
verkrijgen over het bewaarschoolonder
wijs; half 7 Lof met rozenhoedje, oni 
God's zegen te verkrijgen over onze 
medewerking met de processie wegens 
Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus 
Christus. 
DINSDAG, laatste aanbiddingsdag; 7 
uur jrgt. voor Antonius Adrianus v. Eert 
en Petronella v. Hal de hsvr.; 10 uur 
gez. jrgt. voor Gerardus v. d. Heijden, 
Elisabeth Steenbakkers hsvr.; Hendrik 
Klomp en Ida v. d. Schoot hsvr.; om 
half 7 Lof met "Te Deum" tot sluiting 
van de Aanbiddingsdagen. 
WOENSDAG Aswoensdag, vóór de H. 
Mis wordt de as gewijd van de met 
Palm-Zondag gewijde palm; 7 uur weke
lijkse H. Mis voor Joanna Kruyssen-v. 
Mol; 8 uur 1-1. Mis tot intentie van de 
parochianen. Op deze dag valt het feest 
van St. Petrus' Stoel te Antiochië, pa
troon van Boxtel; half 7 plechtige Kruis
weg tot hulp voor de vervolgde christe
nen en tot bekering v. d. communisten. 
Op deze dag geboden .vasten- en ont
houdingsdag. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor 
ll1eodorus Huyberts; 8 uur H. Mis tot 
intentie van de leden der Godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Petrus 
Kruyssen en Theodora v. Strijp hsvr.; 8 
uur H, Mis, waarbij de kerk met 'n kaars 
wordt vereerd voor de familie v. d. 
Breekel. 
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; 8 uur H. 
Mis vanwege de zusters voor Marinus 
Berends. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot 7 uur; half 7 Lof met rozenhoed
je om God's zegeningen te verkrijgen 
over Z. H. de Paus en 't H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Johanna v. Hal-Goossens te St. 
Michielsgestel overleden. 
Elders zullen geschieden: H. Missen voor 
Harry v. Dijk en Theodorus Huyberts. 
In . uw gebeden wordt aanbevolen een 
noveen voor 'n zieke, en een om mee 
te leven met de belangen van Z. Heilig
heid de Paus en het H. Jaar. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l. mndst. voor Engelina 
Hendr. v. Overbeek; 10 uur z. m. voor 
Marinus v. d. Wiel, vanwege de hand-

boogschutterij Soranus; na de• middag 
biechthoren van 2 tot 3 uur en van 6 
tot 7 uur; om 7 uur plechtig Lof, even
eens Maandagavond, Dinsdag om half 7 
met Te Deum. 
MAANDAG: half 7 1. mndst. voor Ma
rinus v. d. Wiel; 8 uur 1. j. voor Corn. 
v. Gerwen; 9 uur z. j. voor Joh. Vissers;
half 3 aanbiddings-oefening voor de le
den der rneisjescongregatie.
DINSDAG: half 7 1. j. voor Anna Maria
Corn. v. Gerwen; 8 uur 1. m. voor Jo
hanna v Houtum als overl. lid van de
Retraitepenning; 9 uur z. i. voor Hendr.
v. d. Keer; half 3 aanbiddings-oefening
voor de leden der jongens-congregatie.
WOENSDAG: Aswoensdag, geboden
vasten- en onthoudingsdag; 6 uur wij
ding der as; half 7 1. m. voor Johanna
v. Houtum als overl., lid der proc. van
Kevelaar; 8 uur 1. j. voor Ger. Schalkx;
9 uur z. mndst. voor Wout. v. d.
Velden.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Jos. Schellekens; half 8 z. j. voor Maria
Hendr. v. d. Keer; 8 uur 1. j. voor Wil
helmina Ger. Schalkx.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Willem
Appeldoom; half 8 z. j. voor Anna Maria
v. d. Keer; 8 uur 1. j. voor Johanna
Adriaan v. d. Biggelaar.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Adr. v.
Abeelen; half 8 z. j. voor Theod. v. d.
Keer; 8 uur 1. j, voor Henr. v. d. Velden.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Maria v. d. 
Velden; 8 uur l. m. tot welzijn der par.;
10 uur z. j. voor Mart. v, Kempen en
Jordina de hsvr.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. tot bijz. int. Dinsdag 
7 uur I.m. Maria Jan Maas. Woensdag 
en Donderdag 7 uur 1. m. Weled. Heer 
Franc. v. Boeckel v. Rumpt, vanwege het 
fabriekspersoneel. Vrijdag 7 uur l. m. 
voor Antoon v. d. Velden, Zaterdag 7 
uur 1. m. voor Willem Appeldoorn als 
over!. lid H. Bloed. Zondag 7 uur I. m. 
voor Marinus'v. d. Wiel als overl. lid van 
0. L. Vrouw v. d. H. Eik.
De leden der Erewacht van het H. Sa
crament zullen hun aanbiddings-tijd voor
de dagen van het 40-urengebed vermeld
vinden op de lijst achter in de kerk.
Gedoopt: Joh. Franc. Wilh. zoon van
Adr. v. Haaren-Beerens.
30e Johanna v. Houtum te Liempde

, overleden.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag om half 7 uitstelling van het 
Allerheiligste. H.H. Missen om 7 uur; 
half 9 en 10 uur plechtige Hoogmis voor 
de parochie. Tweede schaalcollecte voor 
versiering en licht ter ere van het H. 
Sacrament; derde voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor de nieuwe glas-in
[ood-rarnen. Na de middag om 3 uur 
Oefening van het H. Uur. Om 6 uur 
plechtig Lof met preek ter ere van het 
H. Sacrament.
Maandag en Dinsdag om half 7 uitstel
ling van het Allerheiligste en Communie
uitreiken. H.H. Missen om half 8 en om
9 uur gez. H. Mis. Na de middag om

3 uur oefening van het H. Uur • en 
's avonds om half 7 Lof met preek. 
Woensdag, Aswoensdag, zal voor de H. 
Mis de as gewijd worden • en daarna 
voortdurend worden uitgedeeld. 
Woensdag moeten de kinderen van het 
3de en 4de leerjaar komen biechten; 
Donderdag die van het 2de leerjaar. Vrij
dag onder de H. Mis van half 8 zullen 
ze gezamenlijk communiceren. 
Vrijdag en voorts iedere Vrijdag in de 
Vasten om half 7 Oefening van de H.
Kruisweg. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voör Johannes 
Rutten; half 9 H. Mis voor de levende 
en overl. leden van de R K. Boerenbond; 
10 uur plechtige Hoogmis voor de 
Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
levende en overleden leden van Wit
Gele Kruis; 9 uur gef. gez. jrgt. voor 
Mej. Dymphna Sprengers. 
DINSDAG: half 8 jrgt, voor Adrianus 
Verhoeven; 9 uur gez. gef. jrgt. voor 
Franciscus van den 'Braak. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Corne
lis van der Heijden; 8 uur mndst. voor 
Adrianus van Beers. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
van der Heyden-v. d. Meijden. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Franciscus 
Josephus van der Sande. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Josephus 
Vorstenbosch. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 19 Februari. Zondag Quinqua
gesima. 
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 5 uur Lof met rozenhoedje. 
Maandag: uitstelling van het H. Sacra
ment na de H. Mis van 7 uur. 's avonds 
om 8 uur Lof. 
Dinsdag: Uitstelling na de H. Mis van 
7 uur. Om 5 uur Lof met Te Deum. 
Woensdag: Aswoensdag. Begin van de 
H. Vastentijd. Om 7 uur wijding van de
as, daarna uitdeling van het askruisje.
Donderdag: om 8 uur Lof.
Vrijdag: Feest van de 1-1. Matthias,
Apostel. Om 8 uur Lof.
Zaterdag: om 8 uur Lof.
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie Henket.
MAANDAG: om 7 uur voor Piet van
Liernpd.
DINSDAG: om 7 uur maandstond voor
•Piet van Liempd.
WOENSDAG: om half 8 voor Johanna
Feldbrugge-Otterbeek,
ZATERDAG: om half 8 maandstond
voor Martina Boers-v. d. Biggelaar.

Missie-Thuisfront
Op de bruiloft van B. Aalders-v. Amels
voort werd voor de Missie der Witte
Paters opgehaald f 26,-.

H ierrnede betuig ik mijn Te koop: handnaai111achine, in Te koop bij P. Heijrnans, Luis-• welgemeende dank aan goede staat. Van Hornstr. 56. se! 16, een toom N.L. biggen. 
H.H. Geestelijken, Katholiek 
Thuisfront, buren, familie, 
vrienden en bekenden voor de 
belangstelling bij gelegenheid 
van mijn thuiskomst uit Indo
nesië en in het bijzonder voor 
de cadeaux die mij werden 
aangeboden. 

Sld. H. v. GRINSVEN 
Koevertseweg 1. 

V
oor de buitengewone be

langstelling, die ik bij ge
legenheid van mijn zilveren 
ambtsjubileum mocht onder
vinden, betuig ik bij deze mijn 
hartelijke dank. 

W. GRILIS,
Kerkstraat 18.

Voor de deelneming be
toond bij overlijden en be
grafenis van mijn dierbare 
Echtgenoot 

Paulus Antonius Voets 

betuig ik mijn welgemeende 
dank 

Wed. P. Voets
Versantvoort 

Molenstraat 57. 

Te koop of te ruil: Singer 
trapnaaimachine, in prima 
staat, voor Radio. Bevragen: 
Molenstraat 19. 
Gevonden op het "Boxtel"
voetbalterrein, een lipssleutel. 
Adres van vinder t.b.v.a.k. te 
bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: 15 eikenhouten 
boomstammen, 2½ meter lang. 
Van Leeuwenstraat 27. 
Net Dagmeisje gevraagd, zelf
standig kunnende koken en 
·werken. M. Oliemeulen,
Rechterstraat 37.
Wie ruilt zijn huis met tuin 
tegen huis in centrum (lage 
huur). Brieven onder no. 112, 
Molenstraat 19. 
Te koop: een toorn biggen. 
Th. van Krieken, Kleinder
liempde 5a Boxtel. 
Nette werkster gevraagd voor 
Vrijdag of Zaterdag, Markt 32 
Aangeboden: vrij bovenhuis te 
Haarlem, bevattende 4 ka
mers, kelder, W.C., zolder• en 
vliering. Gevraagd burgerwo
ning te Box:el (tot f 35,- per 
maand). Bevragen Molen
stt·aat 19. 
Gevraagd een meisje voor 
halve dagen, proper en netjes 
kunnende werken. Aanbiedin
gen tussen 7 en 8 uur. Baronie
straat 18. 

Te koop: dekrijpe starnboek
zeugjes N.L. J. v. d. Heuvel, 
Kinderbos 9. 

NOTARIS P. MERTENS 
te Boxtel, 

Gevraagd: net Meisje, voor 
dag of dag en nacht, in gezin 
met kinderen. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

zal ten verzoeke van de firma 
Louis van der Eerden te Box
tel op MAANDAG 27 FE
BRUARI 1950 des voorm. om 
10 uur op de werf aan de 
Nieuwe Rijksweg te Boxtel en 
bij slecht weer in het café van 
de Heer Alph. van Heesch te 
Boxtel, Rechterstraat 69 

Voor de Carnavalsdagen 

in 't A N K ER PUBLIEK VERKOPEN: 
voor elk wat wils 

Telefonisch aangesloten 

onder· nr. 5 2 3 

om contant geld, een grote 
partij BRANDHOUT, plan
ken, latten en verder gerief
hout en enige karren. Bezich
tiging een uur voor de ver
koping, 

• Vanaf heden telefonisch 
aangesloten onder nr. 

Parfumerie en Dameskapsalon 

220 

• M. J. v. d. Broek, Breukelsestr. 34 •

Onze sortering is weer uitgebreid met een 
aantal nieuwe m�rken, 

le KLAS FABRIKATEN! 
Natuurlijk in Sigarenmagazijn 
BERT VAN DEN BRAAK 
BARONIESTRAAT 73 TELEFOON 450 

NIEUWE NAAIMACHINES 
UIT VOORRAAD LEVERBAAR 

VAN KESSEL'S 
Naaimachinehandel 

MOLENSTRAAT 16 

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

Depot BUTAGAS 
Tevens levering van Complete Toestellen 
J. v. d. VEN - Eindhovenseweg 18

SMEDERIJ • BOXTEL 

Loonspuiten 
Loonploegen St. Jozef 

Vruchtboomcarbolioeum in voorraad. 
Prima handspuiten in zwaar koperen uitvoering 
speciaal voor kleine tuinen, vanaf f 9,25 
JO VAN RIEL Cultivateren 
eosscHEWEG Schijfeggen 

* Het geneesmiddel tegen
Roos en Haaruitval,
onze flacons KLIT
WORTEL getrokken op
Franse brandewijn. Uw
grootouders gebruikten
het reeds ! ! ! ! 

* EEN TOVERMIDDEU
Ja, zo zouden wij het
haast willen noemen.
Vastzittende hoest,
bronchitus, de zwaarste
kou, in enkele dagen
bent U er van af.
Vraagt ons om inlich
tingen.

* HEDYA REDUCING
CURE, is het nieuwe
vermageringsmiddel vol
gens Amerikaans recept
Voor de radio is hier
over reeds gesproken
in de rubriek "Als de 
stofzuiger zwijgt".

* GEEN VIT AMINE A
MEER IN DE MAR
GARINE t Het tekort
kunt U aanvullen met
onze prima Noorse le
vertraan. Ook verkrijg
baar met sinaasappel
smaak.

* KARV AN CEVIT AN
SIROOP vruchtenlimo
nadesiro;p met een
hoge concentratie van
natuurlijke Vitamine C.

* PALMOLIVE SCHEER
CREME ook weer in
t u b e n  verkrijgbaar,
evenals de originele
Gilette-scheermesjes. ♦

* Bestelt U vroegtijdig
een BABY SCHAAL?
Anders kan het gebeu
ren dat wij U moeten
teleurstellen, onze nieu
we schalen zijn steeds
onder de klanten. 
DROGISTERIJ 

De Molen 

� M. Oliemeulen 
1361 1 Rechterstr. 37 

R.K. Boerenbond, Boxtel 

Alg. Jaarvergadering 
op MAANDAG 20 FEBR. 
des namiddags om 2 uur in de 

,,Orion" te Lennisheuvel. 
AG E N D A :  

Opening. Notulen, Jaarverslag 
rekening en verantwoording. 
Benoeming kascommissie. Bes, 
stuursverkiezing. Spreekbeurt 
Mr. v. d: Zande. Mededeling. 
Rondvraag en Sluiting. 

1 

1 



'- Mevr. Wenting, Bosscheweg 12 
' VR A AGT voor direct een Onze zaak is verplaatst van Spoorstraat 2 naar 

Molenstraat 36. 

f Schouwburg "De Ark9 1 Boxtel ""\ 
PRESENTEERT: 

Al Uw • bescheiden .... 
kunt U er heel gemakkelijk in 
opbergen. Het bureau is van 
een zodanige grootte dat ook 
een kleine ruimte geen bezwaar 
is, terwijl de boekenkast een 
zeer practische indeling heeft. 
Een handige b ure austoel is 
natuurlijk niet vergeten. 

Compleetprijs f .-172. 50

T7.'\1/� 
u u rlOXTEL

.1 

Zaterdag 18 Februari o m  4 uur
""'\ 

OPENING 
van ons n ie u we F i  I iaa 1 

Ridder van Cuijkstraat 13

e Ijs * 
• Patates frites Een bezoek aan onze zaak

• Chocolaterie stellen wij op hoge prijs.

enz. enz.
L. van Geffen

VOOR UURWERKEN 

Electrische Klokken 
Pendules 

Wekkers 
Horloges 

! 
met 

' volle 
garantie• 

'NAAR VAN VLERKEN 

WOENSDAG 22 FEBRUARI a.s. van 11 - 13.30 uur 
geven 1fii in een zaal van Hotel "Gebr. v. Boxtel", 
Stationsplein 2 te Boxtel, gratis inlichtingen over het 
PIJNLOOS trekken van slechte tanden in EVIPAN
SLAAP en plaatsen van een 
A merikaans Plastic Kunstgebit 
direct na het trekken. 

R. 1. T, Claes de Vrieselaan 21, Rotterdam.
------·------------� 

OPRUIMING 
Wegens opheffing worden alle nog voorradig zijnde 

flinke R.K. Dienstbode 
of noodhulp 

Carnaval 
Gedurende de Carnaval 
vertrekken iedere avond 

bussen naar Den Bosch 
om 7 uur en half 8 

Plaatsbespreken spoedig bij 
Garage De Mol 

Telefoon 336 • Boxtel 
Hedenavond om 7 uur 

Wij heropenen a.s. Zaterdag 2 uur. 
Voor de Vastenavond zijn wij ruim 
gesorteerd in Chocolade en Suikerwerk. 

Bestelt ook tevens Uw gebak: 
Cake, Krentebrood, gesorteerde Gebakjes 

echte L�mburgse V la. 
Diverse soorten Koekjes en Biscuits. 

Beleefd aanbevelend, 

G. HARTEN, Brood- en Banketbakkerij.

Algemene Vergadering Eet VIS omdat die zo lekker is.van de Fok• en Controle• 
vereniging Ons Belang" Schelvis, Schol Geb. Schel�is 1

· • " Tong, verse Bokking Geb. Bokkmg m Cafe H. v. ROOIJ. Ger. Bokking Geweekte Stokvis Gest. Bokking Belangrijke agenda o.a. Bevroren Filé G Vaststellen der statuten. est. Makreel. 
Voorstel bestuursuitbreiding Prima inleg•haring, enz., enz. 

Gelegenheid voor opgan Deze week als reclame 1 kilo Schol f O. 75 nieuwe eden. 
D G V O S I STATIONSTRAAT 44Bijwoning vergadering op • • TEL. 527 boete van f 1,00 verplicht. 

Voor wie ze weet te vinden I Vraac,1 
het de Spar-klanten maar, die ont� 
vangen ze geregeld. Omdat De 
Spar bij de boodschappen zegels 
geeft waarmee U in een ommezien 
guldens verdient 1 
* Kopen bq' De Spar is sparen bij de koep !

1 pak BAKMEEL à 500 gram . . . 40 et 
200 gram GOUD-GELE ROZIJNEN 36 et. 
samen voor 78 et. extra 15 zegels, 

reeds vanaf VRIJDAG 17 Febr. 8 uur 
en verder ZATERDAG 18 Febr. 8 uur 

ZONDAG 19 Febr. 6.15 • 8.30 uur 
De meest besproken en bekroonde film 

,,De Fietsendieven" 
Deze film verkreeg het praedicaat: 

,,FILM VAN DE MAAND" 
Toegang 14 Jaar. 

Joh. Thijs=v. d.-Brandt 
Wegens :uitbreiding en verbouwing onzer zaak 
gaat de verkoop gewoon door 

aan OVERZIJDE naast Hotel Riche 

� Wollen= en Zijden Stoffen 
! Da�eshoeden en garnering !
-----��� 

De nieuwe 

IH 4D4D ,v1EJQ, 
ELECTRISCHE WASMACHINE 

MET WRINGER 

'n OMWENTELING 

OP WASQEBIED; 

•)) KOKEN VAN DE WAS OVER
BODIG 
Toch een kraakheldere was 
VERBAZEND SNEL 
Wast 1 ½ KG. in 4 minuten 

O ZEER VOORZICHTIG 
Geen beschadiging van het go•d, 
ook niet van de fijnste weefsel, 

i, VOORDELIG 
Stroomverbruik 1 ½ et. per uur 

., GESCHIKT VOOR DE KLEINSTE 
KEUKEN, 
EN DE GROOTSTE GEZINSWAS 
Formaat 77 x 42 x 40 cM, 

Prijs f 330.-

1 fles heerlijke LIKEUR (div. soorten) f 2.95 éen wonder van techniek 
extra 1 0 zegels. 

1 fles ADVOCAAT vanaf . . . . . f 3.75
extra 20 zegels. 

1 fles CAMPONA VE:RMOUTH à. . 1 2.-
extra 1 0 zegels. 

200 gram SCHUIM voor . . . . 48 et. 
extra 1 0 zegels. 

200 gram FROU-.FROU voor . . . 56 et. 
extra 10 zegels. 

1 CANDY-KOEK voor . . . . 58 et. 
extra 1 0 zegels. 

DE SPAR 
zelfstandige kruideniers 

Een wonder van eenvoud en gemak 
Laat ons U overtuigen ! 

Zonder verplichting demonstreren wij gaarne bij Uthuis de HOOVER ELECTRISCHE WASMACHINE
Service en levering door geheel Nederland 

N. V. HANDELMAATSCHAPPIJ

,v IA1'J 184DX1llEIL 
HOOVER DEALER 

Hoofdkantoor: Raadhuisstraat 1 Tilburg, Tel. 4941 (K 4150) 4 lijnen'" 

Filiaal: Boxtel, Clarissenstraat 3. Tel. 479 

2e hands meubelen 
____________ .......... ____ _ 

tegen spotprijzen opgeruimd Vraagt Gemen's Schoenen

Nog massief eiken Kasten, Dressoirs, Waskasten, Daar vindt U keus in alle bekende merken 
Stoelen, Tafels, enz. enz. 
Adres: Boschkant C 115 c, • St. Oedenrode 

Zoals ROBINSON, SWIFT, MANNA, NIMCO, 
MICKEY, W.L.D., ESVÉVÉ, TORINO, enz. 

Stationstraat 141 Telefoon 296, Boxtel 
'-------------

Onze f � 
Damesconfectie-Afdeling • Uit de Delftse pot 

begint weer op volle toeren te draaien 
De nieuwste snufjes op gebied van 
JAPONNEN voor het a.s. voorjaar 
komen reeds regelmatig binnen. 

Onze 
Speciale Japonnen-Etalage 

toont U slechts een klein gedeelte 
van onze ruime sortering in iedere 
prijsklasse. 

F. J. WITTEVEEN'S 
Ma nuf acf:uren & Confectiebedrijf 

Vraag Uw melkleverancier 
,,UIT DE DELFISE POT MARGARINE'' 
1 Deze Margarine wordt op een geheel 

nieuwe wijze gemengd, waardoor de 
smaak beter en het aroma zachter is dan 
van gewone margarine, bovendien blijft 
ze langer vers en is beter smeerbaar. 

Uitsluitend verkrijgbaar bij de 

Rechterstraat 18 BOXTEL z e lfs t a n d i g e  me I k ha n d e  1. 
�����-------·----��-------�--✓ 

5 koopjes dagen
in 

De beste MANUFACTUREN 
Graslinnen 

200 cm breed pracht kwaliteit p. m. 3. 75

Graslinnen 
150 cm breed, extra zwaar, p. m. 3.25

Badhanddoeken 
Jaquard en gekleurd, grote maat 2.sa

Zakdoeken 
voor dames en heren vanaf 0.45 

Zet Uw zorgen om Uw linnenkast op zij en 
profiteer van deze aanbiedingen van .... 

Fa. A.P. v.d. Boomen-Resink 
•
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KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Over West�Europa, onze financiële 
toestand en nog wat 

Minister Stikker is zijn taak, om West
Europa tot samenwerking te brengen, 
begonnen, maar gemakkelijk zal het 
niet zijn. 
Die eenheid moet er intussen komen De 
landjes zijn te arm geworden, dan· dat 
ze elk afzonderlijk nog kunnen bestaan. 
Door botje bij botje fe leggen, kunnen 
staatjes als Engeland, · Frankrijk en de 
Benelux nog iets bereiken, tenminste als 
ze daarbij ook hun overzeese gebieds
delen met hun grondstoffenvoorraden 
inschak11len. Het is duidelijk, dat het die 
kant uit moet, en Hofmann, de man van 
het Mar.shallplan wees er dan ook on
langs nog eens heel nadrukkelijk op. Er 
is er echter één, die geen weg in wil, en 
dat is Engeland. Het vreest, indien het 
zich in Europa vastlegt, dat het zijn 
overzeese markten in de onderdelen van 
het Britse Imperium (Canada, Australië 
en Z. Afrika) zal kwijtraken. En zó is 
het te begrijpen, dat onlangs onze Nli
nister Lieftinck in het Parlement kon 
zeggen, dat er een 'uitstekend plan be
staat tot vrijmaking der Europese valu
ta's onderling, maar dat Engeland niet 
in tuig wilde. En zo'n vrije inwisselbaar
heid der West Europese munten onder
ling zou de eerste stap moeten zijn naar 
een economische eenheid van West
Europa. 
Als er zo'n economische eenheid zou 
komen, zou daarnaast ook een éénma
king der West-Europese legers tot één 
geheel mogelijk worden. Ook dat is hard 
nodig, want in een wereld van dreigend 
oorlogsgevaar tussen Amerika en Rus
land, moest West-Europa eigenlijk sterk 
zijn. Opzienbarend was onlangs het ont
slag, dat de Franse generaal Billotte uit 
eigen beweging nam. 
Deze generaal speelde een rol in de mi
litaire organisatie van het Atlantische 
pact. 
Hij beweert nu, dat er veel te veel ge
kletst wordt en dat van een werkelijke 
krachtsontplooing van West-Europa en 
Amerika tot heden al te weinig in de 
bus is gekomen. Hij wil door zijn sensa
tioneel ontslag juist het Westen wijzen 
op zijn taak tot militaire éénheid en 
machtsontwikkeling te komen. 
En hoe weinig het Westen en ook Ame
rika geacht wordt, blijkt wel uit de 
reacties in Azië. 
Toen Amerika aan de Indische staat 
Thailand vroeg om de Europees-gezinde 
regeringen van de nieuwe Indische sta
ten Vietnam, Cambodja en Laos te er
kennen, antwoordde Thailand, dat het 
dat niet zou doen. zolang W.-Europa en 
Amerika in Zuid-Oost-Azië teoen het 
opdringende communisme geen" krachti
ger houding zouden willen aannemen! 
Amerika is de laatste tijd verweten, dat 
het geen vaste buitenlandse politiek 
heeft tegenover de Russische expansie in 
Azië en zo krijgt het de schijn van 
zwakte. 

-o-

In ons eigen land hebben we in de af
g_elopen week Minister Lieftinck optimis
tisch horen spreken over onze deviezen
positie. In 1947 moesten we nog !½ mil
liard gulden schuld maken, om ons volk 
te laten leven. D.w.z., we importeerden 
toen aan ruim 1 ½ milliard gulden meer 
dan wij exporteerden. In 1949 is dit 
cijfer reeds teruggelopen tot een tekort 
van ruim een half milliard gulden. Voor
al de leveringen van onze landbouwpro
ducten aan het buitenland en onze 
dienstprestaties (b.v. het scheepsvervoer 
door onze schepen voor buitenlandse 
rekening) hebben deze gunstige wen
ding te weeg gebracht. Natuurlijk moet 
die jaarlijkse schuld van een half mil
liard_ ook nog worden weggewerkt, vóór 
dat m 1952 de Marshall-schenkingen op
houden. want op dát tijdstip zullen onze 
uitvoeren een gelijke hoogte bereikt 
moeten hebben als onze invoeren En de 
boerenstand heeft al te kennen g�geven, 
dat het in staat is vóór 1952 de helft 
van het tekort voor zijn rekening te 
kunnen nemen. 

-0-

Of daarmee de problemen van ons volk 
zijn opgelost. Definitieve oplossingen 
komen toch pas eerst, als gro:e delen 
van onze jonge mensen, die geen be
staanskansen meer in ons overbevolkte 
land zien, gaan emigreren. 
Sinds een wet is in het leven geroepen, 
die het mogelijk maakt, dat een zeer 
groot deel van de kosten der bootreis 
(zelfs tot 5/9 van het bedrag toe) naar 
het land van belofte - met name 
Australië - door de Overheid worden 
vergoed, blijkt er zeer veel belangstel
ling hiervoor te bestaan. Alleen onge
schoolde krachten hebben echter een 
kans op deze tegemoetkoming, omdat 
Nederland zijn geschoolde krachten 
juist voor de verdere industrialisatie (die 
óók noodzakelijk is geworden) zelf zo 
hard nodig heeft. 
Hoe het met die emigratie uit Neder
land in 1948 is verlopen, is ons nu uit 
cijfers duidelijk geworden. Er ver:rok
ken in het geheel toen ruim 14000 per
sonen, waarvan Brabant er 1200 lever
de. Dit cijfer is voor ons gewest te ge
ring. Er is hier, door het tekort aan 

landbouwgrond momenteel zo'n groot 
overschot aan bevolking, dat dit cijfer 
van vertrekkenden veel hoger zou moe
ten zijn. We weten wel. dat het pijnlijk 
kan zijn, de banden met familie en land 

te moeten slaken, maar nog beroerder 
is het zeker, het hele verdere leven geen 
hestaanszçkerheid te hebben en met de 
handen over elka.ir op de kosten van 
thuis of van de gemeenschap te moeten 
veoeteren 
Ca�1ada !;leek de grootste -belangstelling 
te bezitten en daarop volgden de Ver
enigde Staten. 

-0-

Verder gaf onze Eerste Kamer nog een 
incident met de communisten te zien. 
Men weet, dat Amerika de Europese 
landen wapenen gaat leveren. En onze 
communisten wilden duidelijk uit laten 
komen, dat "de havenarbeiders" deze 
wapens niet uit de schepen zouden los
sen. Nijdige repliek volgde daarop van 
de zijde der arbeidersafgevaardigden van 
KV.P. en P. v. d. A., die het niet kon
den hebben, dat de communisten deden 
alsof zij alle arbeiders zo maar in hun 
vestjeszakje hadden. 

-0-

Uit de persberichten blijkt, dat katho
lieke werkgevers en K.A.B. zullen wer
ken om een progressiever regeling der 
kinderbijslag te krijgen. Bij de laatste 
loonaanpassing is ook de kinderbijslag 
verhoogd met 5 %. Maar omdat het 
tekort in het grote gezin met niet-verdie
nende kinderen nog is toegenomen, acht 
men een sterkere progressie in deze bij
slag gewettigd. Men neemt hierbij de 
regeling, zoals deze in België is, als 
voorbeeld, temeer, daar dit in verband 
met de Benelux tóch als richtsnoer zal 
moeten worden genomen. 

Naar het Missiefront 

De Meester riep, zij stonden op 
en hebben zich gereedgemaakt. 

Nu kwamen zij Zondag IJ op Zijn appèl 
en zaten daar geknield voor de troon 
van de Meester, op wiens roep zij zich 
zullen gaan wijden aan het heil van onze 
zwarte medemensen in Midden-Afrika 
Zij gaan meewerken aan het zieleh

.
eil 

door zich geheel te wijden aan de ver
lichting der lichamelijke noden, ontwik
keling van de geest en de bekwaming 
voor de economische werkzaamheid. 
Wat zou er omgaan in die jonge vrou
wen, daar voor het altaar geknield? 
Zij zingen, in koor met hare mede
zusters, een lied Maria ter ere en daarna 
een reisgebed .. ... . 

Wees OJ\S, o Heer, een bijstand in 
de strijd, een verlichting op de weg, 
een dekking tegen warmte, een be
schutting tegen regen en koude, een 
hulp bij vermoeienis en tegenspoed, 
een steun in gevaar, een haven bij 
schipbreuk, opdat wij onder Uw ge-
leide voorspoedig aankomen ..... . 

En dan, als de zegen met het Allerhei
ligste is gegeven en de cenvoudioe plech
tigheid in het serene kapelletj� geëin
digd is, komt het laatste afscheid van de 
familie. 
Een afscheid voor vele jaren. Zullen zij, 
die moedige jonge vrouwen, hare dierba
ren nog ooit weerzien in dit leven? 
Mogelijk hopen zij het, doch zoals de 
Meester beschikt aanvaarden zij hare 
missie. 
Dinsdag 21 Februari begon de reis per 
vliegtuig en nu zullen zij in Midden
Afrika al wel begroet zijn door hare 
mede-zusters, wier werk zij komen ver
.lichten. 
Zr. M. Arnoldine, mej. M. van Roessel 
uit Schijndel, vertrok voor de tweede 
maal naar de Belgische Congo. Haar 
vacantie heeft zij benut om het machi
nale breien aan te leren. Met twee brei
machines zal zij nu het vormend onder
wijs meer kunnen praktiseren. 
Ook Zr. Armandine, mej. G. Colmant 
uit Tournay (België), vertrok voor de 
tweede maal naar Ruanda en zal zich 
daar weer aan de ziekenverpleging gaan 
wijden. Dit opofferend werk van naas
tenliefde is ook de taak van Zr. M. St. 
Marcellin, mej. A. Martens uit Aarden
burg (Zeeland), die haar missiegebied 
zal vinden in Tabora, Engels Oost
Afrika. 
Zr. M. Théonie, mej. C. Sanders uit 
Meijel (Limburg), ziet zich een plaats 
toegewezen in het Onderwijs in Uganda, 
evenals Zr. Gwendoline, mej. M. Mar
grath uit Bristol (Engeland), die als 
lerares aan het College van Nabbingo 
in Uganda is benoemd. 
Op het vliegveld te Marseille zal zich 
Zr. Vincent de Paul, mej. M. Bos uit 
Amsterdam, n6g bij het gezelschap voe
gen voor het noviciaat der inlandse zus
ters te Karema. 
De Sociëteit der Witte Zusters van 0. 
L. Vrouw van Afrika geeft met dit zes
tal zus:ers-missionarissen weer enige ver
lichting aan het zware werk in de missie.
Van de 1600 zusters tellende Sociëteit 
zijn meer dan lQOO zusters thans werk
zaam in de verschillende missiegebieden
van Afrika, en afgaande op de geregel-

de toeneming van het aantal novicen, 
mag verwacht worden, dat het zegenrijke 
werk dezer vrouwelijke missionarissen 
een sterke steun zal blijven voor uit
breiding van de Kerk van Christus on
der onze z-.vartjes van Afrika. 
Mogen steeds meer meisjes door de 
Meester geroepen worden! 

Plaatselijk Nieuws 
PROF. VERAART KOMT SPREKEN 
OVER DE P. B. 0. 
Op initiatief van de gezamenlijke stands
organisaties zal Donderdag 9 Maart 
's avonds om 8 uur in De Ark een 
plechtige bijeenkomst worden gehouden 
ter viering van de aanneming der wet op 
de Publiekrechterlijke Bedrijfs-Organi
satie. In deze bijeenkomst zal Prof. dr. 
J A. Veraart, de grote promotor van de 
P.B.O. zijn visie geven omtrent de bete
kenis van de P.B.O. voor werkgevers, 
werknemers, middenstanders en boeren. 

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B. 
Vrijdag 3 Maart zal de bekende Pater 
Capucijn Prof. Dr. Zacharias, die kort 
geleden reeds een lezing met lichtbeel
den voor de Boxtelse K.A.B.-ers heeft 
gehouden, in De Ark nogmaals het the
ma Rusland behandelen. Dit keer zal hij 
echter nader ingaan op de verhouding 
Kerk en Staat, welke kwestie ongetwij
feld ook de belangstelling heeft van de 
katholiek georganiseerde arbeiders. Op 
deze ontwikkelingsavond, die om 8 uur 
aanvangt, zijn ook de verdere huisgeno
ten der leden welkom. 

STICHTING "R.K. STREEKNAZORG 
ST. WILLIBRORDUS". 

Op initiatief van het Hoofd der BLO.
school en onder voorlopig voorzitter
schap van de Hoogeerw. Heer Deken 
1. Broekman vond Zaterdag jJ 4 uur
in "De Ark" de oprichtingsvergadering 
plaats van de Stichting "R.K. Streekna
zorg St. Willibrordus". 
Frater Odulphus, Secretaris van het R.K. 
Landelijk Nazorgcontact "De Cuperti
nostichting", gaf een korte, kernachtige • 
uiteenzetting omtrent wezen en doel 
der nazorg. Bedoeld is niet een hinder
lijke patronage, maar de oud-leerlingen 
der St . Willibrordusschool moeten steeds 
straks bij eventuele moeilijkheden weten, 
waar ze terecht kunnen en waar hulp 
en steun kan en zal geboden worden. 
Veel zal en wil deze Commissie doen 
voor de oud-leerlingen der St. Willibror
dusschool en gezien de samenstelling der 
Commissie, we merkten o.a. op indu
striëlen, werkgevers, vooraanstaande 
mensen uit sociaal en maatschappelijk 
leven, godsdienstleraar en diverse leden 
van het personeel der school, zal zij 
slagen, temeer nog daar al deze mensen 
de oud-leerlingen der St. Willibrordus
school een ruim en warmkloppend hart 
toedragen. 

ROME, DE EEUWIGE STAD. 
In .alle katholieke dagbladen en tijd
schrif'.en worden we voortdurend op de 
hoogte gehouden van de plechtioheden 
die te Rome ter gelegenheid v;n het 
Heilig Jaar worden gevierd. Het is het 
comité voor de H. Bloedfeesten gelukt 
de beschikking te krijgen over een rol
pre�1;1 die de_ voornaamste gebeurtenis
sen� Rome 111 beeld brengt Deze film, 
getireld, Rome. de Eeuwige Stad, zal U 
laten zien de voornaamste gebouwen en 
kerken van Rome, de tuinen en musea en 
geeft een verslag van de voornaamste 
plechtigheden, o.a. de opening van het 
H. Jaar, een heiligverklaring, de zegen 
Urbi et Orbi, de verlichting van de St. 
Pieterskerk. 
Op Zondag 5 Maart zal deze film 
draaien in het Parochiehuis "Orion" in 
de St. Theresiaparochie, des middags om 
half 4 voor de kinderen en des avonds 
om h:ilf 8 voor de volwassenen. Om zich 
enigszins een idee te kunnen vormen 
van de grootse plechtigheden in Rome, 
zal een bezoek aan Orion zeker de 
moei:e waard zijn. Naast deze hoofdfilm 
zal men nog te zien krijgen de film, die 
werd opgenomen bij gelegenheid van de 
H. Bloedfeesten, die te Boxtel in 1949
werden gevierd. Wij verwijzen nu reeds
naar de advertentie, die in het volgende
nummer van Brabants Centrum hierover
zal verschijnen. De opbrengst van deze 
film zal besteed worden aan de ui:brei
ding van de H Bloedprocessie. En om 
teleurstellingen te voorkomen: Vanaf 
vandaag (Vrijdag 24 Februari) kunt u 
toegangskaarten verkrijgen en plaatsbe
spreken bij J Maas, Aannemer, Lennis
heuvel, Boxtel.

TERUG UIT INDONESië. 
Met het troepentransportschip "Atlantis", 
dat vermoedelijk Vrijdag 3 Maart in 
Amsterdam zal aankomen, repatrieert 
onze plaatsgenoot Sold. H. C A. Kappé 
(met echtgenote), Stationstraat 99. 
VOOR THUISFRONT EN MISSIE. 
Op het feest van het gouden paar W. 
v. d. Meijden-v. cl. Oetelaar werd opge
haald voor Katholiek Thuisfront f 18,14; 
voor de Missie f 17,55. 

'.25-JARIG DIENSTJUBILEUM. 
Donderdag 23 Februari was Jan van 
Breugel 25 jaar in dienst van de firma 
Van Hoogerwou & Zn. 
Als loopjongen begonnen kwam hij via 
de afd. Expeditie achter het weefgetouw 
en in de loop der jaren heeft Jan nu 
aardig wat meters katoen in brede banen 
geschoren. 
De directie heeft hem ook een horloge 
geschonken als blijk van waardering. 
Z'n weefgetouw was met bloemetjes "op
gedoft", en gefeest wordt er straks 
"na de vasten". Zo is in de fabriek ter 
kennis van het personeel gebracht. 
Dan zullen de bloemetjes worden buiten
gezet, want voor ,drie jubilarissen zal het 
gelden, n Maart is er immers weer een 
andere "zilveren wever" hij de firma. 
Dat memoreren we tegen die tijd ook 
nog wel even. 
R. K. BOERENBOND 
HIELD JAARVERGADERING. 
Belangrijke lezing over de 
P. B. 0. in de landbouw. 

Nadat de katholiek georganiseerde boe
ren in Boxtel Maandagmorgen een H. 
Mis hadden bijgewoond in de St. The
resiakerk te Lennisheuvcl, kwamen zij 
's middags in "Orion" bijeen om de 
jaarvergadering bij te wonen. De voor
zitter, P. v. cl. Meijden, gaf in zijn ope
ningswoord een beknopt overzicht van 
het voorbije organisatiejaar en knoopte 
daaraan een korte beschouwing vast, 
waarin hij o.m. wees op de belangrijk
heid van rationalisatie en modernisatie 
van de landbouw, ruilverkaveling en her
ontginning, álsmede een tijdige welover
wogen beroepskeuze door de jonge 
boeren. 
Het jaarverslag van de secretaris-pen
ningmeester wierp een gunstig liçht op 
de activiteiten, die het afgelopen jaar 
gevoerd werden in de Boerenbond en 
zijn talrijke onderafdelingen. 
De kascontrole-commissie werd aange-

vuld, zodat deze thans bestaat uit de 
leden A. v.  cl. Pas, P. Kruysen en 
v. d. Ven. 
Bij de bestuursverkiezing werden de af
tredende leden P. v. d. Sande en L.
Kurstjens bij acclamatie herkozen. 
Hierna gaf het Tweede Kamerlid v. d. 
Zanden uit Eersel op de hem eigen wijze 
een boeiende en glasheldere uiteenzet
ting over de P. B. 0. in de landbouw. 
De talrijke aanwezigen volgden met gro
te belangstelling zijn verhandeling over 
het ontstaan, de structuur en de moge
lijkheden van de Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie, welke voor de land
bouwbevolking in Nederland wellicht nog 
dit jaar in werking zal gaan. Na enkele 
mededelingen van de voorzitter betref
fende de zuivelfabriek en het pakhuis, 
benevens 'n propagandistisch woord over 
de werktuigencoöperatie, werd deze 
druk bezochte jaarvergadering van de 
N.CB., afd. Boxtel, gesloten.
KATHOLIEK THUISFRONT. 
Bij de thuiskomst van Sold. Piet v. d. 
Langenberg werd door Ria v. d. Langen
berg f 10,82 opgehaald om H. Missen te 
laten lezen voor de gesneuvelde jongens 
uit Boxtel. 

ST. PETRUS. 
Opgehaald bij de uitvaart van Mej. 
Henssen een bedrag van f 4,57. 

H. HART. 
Willy en Tiny van de Oetelaar haalden 
met de rommelpot f 5,03 op voor het 
Katholiek Thuisfront, par. H. Hart. 
GESLAAGD VOOR V AKEXAMEN. 
Op het 18 Januari te 's Hertogenbosch 
door de N. V. L. afgenomen examen 
voor electrisch lassen, slaagde de heer 
Th. J. Spikmans en werd hem het diplo
ma electrisch lassen constructiewerk 
uitgereikt. 

Mag uw kind al van school af? 
Iedere Nederlander \ïordt geacht· de wet 
te kennen! 
Jawel, maar ondertussen zijn de meeste 
mensen niet precies op de hoogte van 
alles, wat er in de wet staat. En ze kun
nen onmogelijk bijhouden de vele veran
deringen, die zo tussentijds in de wet
geving worden aangebracht. 
Daar heb'. U bijvoorbeeld de wijzigi1,g in 
de Leerplichtwet, ten gevolge waarvan 
sedert 1 Januari van dit jaar hier te lan
de de achtjarige leerplicht is ingevoerd. 
Dat heeft al heel wat moeilijkheden ge
geven tussen ouders en onderwijzers. 
Tenminste, dat bleek ons uit b.-ieven van 
vaders en moeders, die ons vrager,: 
"Vertel me nu eens. wanneer :1!:-g 011ze 
Jan of ons Marietje van school af'.'" 
Zonder nadere gegevens is zo'n vraag 
helaas niet te beantwoorden. Want dan 

zouden we nauwkeurig moeten weten, 
w;tnneer Jan of Marietje geboren is, hoe
lang het kind al op school geweest is, 
en zo meer. 
Ten gerieve van de ouders, die graag 
het antwoord op de bovengestelde vraag 
willen weten, zullen we de thans gel
dende regeling zo duidelijk mogelijk 
uiteen zetten. 
De algemene regel is, dat ouders, voog
den en de personen, bij wie een kind in
woon: - voor zover zij daarvoor aan
sprakelijk kunnen worden gesteld - ver
plicht zijn ervoor te zorgen, dat aan dat 
kind, overeenkomstig de in de Leer
plichtwet gestelde regelen, voldoende 
onderwijs wordt gegeven. 
Men voldoet aan die verplichting, door 
ervoor te zorgen, dat het kind geduren
de een bepaalde tijd - in de regel is dat 
acht jaar - geregeld een school bezoekt 
dan wel huisonderwijs ontvangt. 
Dit _ laatste komt in de practijk bijna 
nooit voor. We zullen het hier verder 
verwaarlozen. Wie er meer van weten 
wil, wende zich tot de gemeente-secre
tarie van zijn woonplaats. 
Sedert 1 Januari 1950 eindiot voor kin
deren, die een school bezoeken, de leer
verpli_chting in het algemeen, wanneer zij 
acht Jaar op school geweest zijn. 
De resultaten van het onderwijs doen 
hierbij niet ter zake. Het speelt geen rol, 
of U"". Jan erg zijn best heeft gedaan, 
e�enmm, of Uw Marietje minder geluk
k�g 1s geweest en enige malen is blijven 
z1:ten. 
Slechts in één geval wordt rekening ge
houden met de vorderingen der leerlin
gen,. en dat is wanneer een kind bij het 
bereiken van de leeftijd van 14 jaar het 
nog niet tot de zesde klas van de lagere 
�chool heeft gebracht. In dit geval is dat 
kind op de dag, waarop het 14 jaar 
wordt, vrij van leerplicht. 
In ieder geval is een kind vrij van leer
plicht, zodra het 15 jaar is geworden, on
geacht de duur van het schoolbezoek. 
(Dit laatste heeft de wetgever erbij be
paald terwille van kinderen, die door 
b_ijzondere omstandigheden, b.v. langdu
rige ziekte, geruime tijd moesten ver
zuimen). 
\Xlanneer vangt de leerplicht aan? U 
voelt wel, dat dit een gewichtige vraag 
is, in verband met de kwestie van die 
acht jaar. 

Het antwoord luidt: zodra een kind 
zeven jaar is geworden, moet het onder
wijs ontvangen. Maar het mag ook al 
eerder naar school. 
Wanneer? Om toegelaten te worden tot 
een school, waarvan de cursus in Sep
tember aanvangt, moet een kind vóór 
1 October van het jaar van toelating zes 
jaar worden. Er zijn ook scholen, die in 
het voorjaar met een nieuwe cursus be
ginnnen; om tot zo'n school te worden 
toegelaten, moet de leerling vóór 1 April 
de zesjarige leeftijd hebben bereikt. 
Hieruit volgt dus, dat de gemiddelde 
leeftijd, waarop kinderen tot de lagere 
school worden toegelaten 6½ jaar is. 
Is her kind eenmaal ingeschreven op een 
lagere school, dan begint de periode van 
acht jaar te tellen. 
Dit betekent niet, dat het kind al die 
tijd op een lagere school moet blijve� 
zitten. Want behalve dit schooltype ger
den ook als scholen in de zin van de 
Leerplichtwet: het voortgezet lager on
derwijs, de u.l.o, het bijzonder onderwijs 
en het voorbereidend hoger en het mid
delbaar onderwijs benevens de inrichtin
gen van onderwijs, die door de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen als nijverheidsschool of lagere land
en tuinbouwschool zijn erkend, voor zo
ver de lessen buiten de avonduren wor
den gegeven. 
Wegblijven van school zonder geldige 
reden heet: ongeoorloofd schoolverzuim. 
Dat is strafbaar. Wanneer de plaatselijke 
Commissie tot wering van schoolverzuim 
geen genoegen neemt met de toelichting, 
cl ie de ouders of verzorgers in zulk een 
geval geven, wordt procesverbaai opge
maakt; De Kantonrechter kan een boete 
opleggen van f 100,-. 
Een van de geldige redenen voor tijde
lijk schoolverzuim willen we met name 
noemen. En wel het z.g. ,,Landbouw
verlof". 
De Inspecteur van het La.ger Onderwijs 
kan ten behoeve van werkzaamheden in
of voor bedrijven van landbouw, tuin
bouw of veehouderij maximaal twee we
ken verlof geven. Dit verlof kan alleen 
gegeven worden aan leerlingen van een 
school voor g.l.o. of v.g.l.o., die de leef
tijd van 12 jaar hebben bereikt. 
Het landbouwverlof wordt voorts slechts 
in bepaalde tijden van het jaar ver
leend 
Het wordt geweigerd aan kinderen, die 
in de laatste zes maanden, voorafgaand 
aan de aanvrage, de school niet geregeld 
hebben bezocht, of indien het aange
vraagd wordt voor werkzaamheden, te 
verrichten in loondienst. 
Dit laatste brengt ons tot een andere 
opmerking. 
Het is strafbaar gesteld, leerplichtige 
kinderen loonarbeid te doen verriditen, 
gedurende de tijd, waarin onderwijs. 
word, gegeven aan de school, waarop zij 
als leerling staan ingeschreven. 
Verder is oppassen de boodschap, want 
er zijn gemeenten, waarin de politie ge
machtigd is, kinderen. die onder school
tijd op de openbare ·weg worden aange
troffen, naar school te brengen! 



Buitenlands Weekoverzicht 
Engeland staat op het ogenblik, dat wij 
dit schrijven, nog geheel in het teken van 
de verkiezingen, die op 23 Februari de 
beslissing gebracht ·zullen hebben welke 
partij de komende vijf jaren aan het be
wind zal zijn. Hoewel de uitslag bekend 
zal zijn, wanneer deze regels in de co�
rant verschijnen, lijkt het niet ondienstig 
nog even de positie van" de be�d� grote
partijen, de labourpart1J (soc,alist,sch) 
en de conservatieven, na te gaan, zon
der dat wij ons uiteraard aan voor�pel
lingen zullen wagen. Dit voorspellen lokt, 
vooral nadat de beroemde dr. Gallup in 
1948 met zijn opinie-onderzoek naar 
aanleiding van de presidentsverkiezin
gen in de Ver. Staten de plank zo mis 
bleek te hebben geslagen, niet zo erg 
aan. Bovendien kunnen met het Engelse 
kiesstelsel kleine oorzaken grote gevol
gen hebben. 
Zoals men weet, is, in tegenstelling tot 
ons stelsel. in Engeland het districtsstel
sel in zwang. Het land is verdeeld in 625 
districten, die elk een afgevaardigde 
naar het Lagerhuis zenden. Een kleine 
meerderheid in een district levert dus 
evenveel op als een grote, doch er is 
maar een geringe verschuiving nodig om 
een kleine meerderheid in een kleme 
minderheid te veranderen en zo kunnen 
slechts weinig stemmen er voor zorgen 

·oat een district "om" gaat.
Verder kan de mededinging van de libe
rale partij in alle kies<listricte!1 . op 150
na van belang zijn. Deze part11, 111 vroe
ger jaren de grote tegenstandster van de
conservatieven nu met 10 leden 111 een
parlement van' 640 vertegenwoordigd,
roert· zich heftig om iets van haar vroe
gere grootheid te herwinnen. En onge
twijfeld zou met een ander k,�sstelsel
haar aantrekkinoskracht groter z11n dan
op het ogenblik� De liberale kiezers zijn
nu nl. in vele gevallen voor het d,llemma
geplaatst: stemmen op e�n libe_r�le can
didaat, die volgens Barties we1111g kans
maakt op de overwinning, of stemmen
op een conservatief, wiens programma
<le liberalen nader ligt dan dat van de
socialisten, om op deze manier gemeen
schappelijk te trachten de overwinning
van de socialistische can<li<laat tegen te
gaan. Dat de socialisten deze krachtsin
spanning van de liberalen met genoegen
z'agen, lag voor de hand, want zo kond_en
de anti-socialistische stemmen versnip
perd worden.
De propaganda van de conservatieven
heeft zich vooral gericht tegen de onpo
pulaire zijden van het Labour-bewind:
-de rantsoeneringen, de hoge belastingen
en de nationalisatie \·an bepaalde be
drijfstakken. Zij beloofden bezuinigin
gen in het gezwollen overheidsapparaat
aan te brengen en door een wijziging
van de belastingpolitiek en het to�ken
nen van groter vrijheid de industrie en
handel tot groter activiteit te prikkelen,
dit alles gecombineerd met het handha
ven van de sociale maatregelen, die de
laatste vijf jaren zijn ingevoerd.
Labour heeft vooral gewezen op wat
deze vijf jaar bereikt is: Engeland heeft
het zgn. ,,full employment", werkgele
genheid voor een ieder, kunnen hand
haven, dank zij de leiding, zeggen de
socialisten, die de regering aan het eco
nomische leven heeft gegeven en zal
blijven geven, want voor de socialisten
is deze leiding niet zozeer een noodzaak

R. K. J. B. 
Deze vereniging hield op 15 Februari 
haar algemene jaarvergadering in de 
foyer van De Ark. 
De voorzitter wees er in zijn inleiding 
op, dat hij in deze vergadering voor het 
laatst de voorzittershamer zou hanteren. 
Hij was van mening - gezien zijn leef
tijd - als R.K.JB.-er afstand te moeten 
doen van deze plaats, om zodoende de 
jongere generatie de kans te geven zich 
in de vereniging op te werken. 
Door de secretaris werd over het afge
lopen jaar verslag alsmede rekening en 
verantwoording uitgebracht. De kas 
sloot met een batig saldo. 
De heer van Geffen van het Centraal 
secretariaat van de R.K.J.B. te Tilburg, 
hield een causerie over het "Doel en 
wezen van de R.K.JB. In de vacature 
F. v. d. Pasch (voorz.) en C. Vogels
(lid) werd voorzien door M. Pijnenburg
Mzn. en W.' v. Oirschot Mzn. De Geest.
Adviseur sprak zijn tevredenheid uit over
het slagen van de Bonte Avonder,, wat
hij voor een groot deel toeschreef aan
de heer van Schulpen (regisseur).
Hij spoorde de leden aan in de vaste�
tijd ook eens te denken aan een offertJe 
in versterving en dacht hierbij o,a. aan 
het roken. 
Door de heer de Koning, Techn. Advi
seur, werd verslag uitgebracht over de 
gewassenwedstrijd 1949, welke werd ge
houden met voederbieten. Hieruit bleek 
dat de veldjes met een rijenafstand van 
40 cm gemiddeld een hogere opbrengst 
gaven dan die met een rijenafstand van 
50 cm, wat waarschijnlijk is toe te schrij
ven aan de droge zomer. 
Tot slot werden woorden van dank ge
sproken tot en door de scheidende, als
ook nieuwe bestuursleden, 

* * *

Dames en heren toneelspelers die er prijs 
op stellen een foto te bezitten van de 
toneelgroep, kunnen zich Zondag a.s. 
na de Hoogmis in het eierlokaal ver
voegen. 

in tijden van schaarste, maar een begin
sel, dat onder alle omstandigheden ver
kieslijk is. 
De verkiezingen zijn grotendeels op bin
nenlands terrein uitgevochten, totdat 
Churchill vorige week in · een rede te 
Edinburg te kennen gaf voorstander te 
zijn van een gesprek op het hoogste ni
veau tussen Ainerika, Rusland en Enge
land, nu door de nieuwste staaltjes van 
het menselijk vernuft, zoals de atoom
en waterstofbom, het te betwijfelen valt, 
of de menselijke beschaving een oorlog 
met' deze wapenen zou overleven. Als 
verkiezingsmanoeuvre was dit een knap
pe zet, want wat willen alle redelijk 
denkende mensen anders dan een po
ging om tot overleg en overeenstemming 
te komen met Rusland? En voor velen, 
die hun keus nog niet bepaald hadden, 
heeft een dergelijke uitlating van een 
man met zo'n groot prestige op het ge
bied van de buitenlandse politiek, wel 
eens de doorslag kunnen geven. 
Internationaal gezien, betekent Churchills 
uitlating een versterking van die groe
pen in het Amerikaanse Congres, die 
reeds enige tijd op een gesprek met Rus
land aandringen. Het enthousiasme van 
Truman en Acheson is echter niet bij
zonder groot, want, zo redeneren zij, 
zou het verzoek om te praten door de 
Russen niet als een teken van zwakheid 
worden opgevat, een zwakheid, die (de 
les van Hitler heeft �iet bewezen) in 
ieder geval moet worden vermeden. 
En zwakheid is er nog te veel. . Nog 
steeds wachten de landen in Zuid-Oost
Azië, dat we wel de krater van de we
reldvulkaan kunnen noemen, angstig op 
de politieke koers, die Amerika hier in 
zal slaan. Er is in dit gebied, zoals men 
weet, zeer sterke communistische druk 
te verwachten en de Amerikaanse diplo
maten, die vorige week te Bangkok bij
een zijn geweest om te confereren over 
de beste Amerikaanse politiek in dit ge
bied van de wereld, zijn niet tot over
eenstemming kunnen komen. Een poli
tiek van enkel economische hulp, waar
van de uitwerking pas op de lange baan 
merkbaar zal worden, zal er toe leiden, 
dat de landen als Indo-China, Siam, Bir
ma en misschien nog andere, de commu
nisten als rijpe vruchten in dé schoot 
zullen vallen. Er is meer nodig. En de 
vraag, waar nu op het ogenblik alles om 
draait, is of Amerika om zijn positie, de 
positie van de Westelijke democratische 
wereld, daar wil verdedigen en het 
risico durft te nemen eventueel betrok
ken te ·worden bij oorlogshandelingen in 
Zuid-Oost-Azië, of dat het, verzwakt 
zijn stellingen ciders wil betrekken. 
Deze onzekerheid vindt men weerspie
geld in de angst van genoemde landen 
en ook van India om het door de Fran
sen gesteunde bewind van Bao Daï in 
Indo-China te erkennen. Besluit Ameri
ka tot een minder krachtige politiek, 
dan zouden zij zich door een erkenning 
te zeer gecompromitteerd gevoelen. Zij 
willen daden zien van Amerika en pas 
door daden kan het Westen zijn prestige 
herwinnen. En wanneer Amerika door 
daden getoond heeft, dat het een krach
tige politiek niet slechts met de mond 
beleidt, dan is er in Zuid-Oost-Azië 
veel gewonnen, maar ook is dan een ba
sis geschapen voor overleg met Rusland, 
dat zelf kracht altijd voor het beste 
argument houdt. 

GESLAAGD. 
Op het te Den Bosch gehouden examen 
van de E.N.S.A.I.D., slaagde voor c.os
tumière mej. Looymans. 
Zij genoot haar opleiding bij Mej. M. 
van Rooii, Eindhovenseweg 7, alhier. 

(Adv.) 
MISSIE-THUISFRONT. 
Annie, Jan en Kees van den Aker gingen 
in gezelschap van hun vriendje Jan Me
lis met de rommelpot op stap. Zij haal
den 3 gulden en 7 centen op, die bestemd 
werden voor de Missie. Bij de Zusters 
Ursulinen brachten de missievriendjes 
het opgehaalde geld. 
GESLAAGD. 
Bij de te 's Hertogenbosch gehouden 
examens slaagden voor coupeuse de da
mes Betsy de Brouwer en Netty Sterken. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 14 tot en met 20 Februari 1950. 
GEBOREN: Harrie W. J. zoon van A. 
v. cl. Laak en M. 1-1. C. Traa - Johan
nes A C. zoon van A. van Dijk en A. C.
I. v. cl. Loo - Henrica M. dochter van
K. v. cl. Laak en J. M. Vorstenbosch -
Marinus C. zoon van M. v. d. Nosterum
en E. B. van Kasteren - Arnoud W.
zoon van A. v. cl. Braak en A. M. v. 
Helvoon - Magdalena C. dochter van
A. Termeer en E. A. H. van Pelt -
1-lenricus W. F. zoon van 1-1. G. W. van
de Laar en E. T. E. Leenen - Certruda
A. C. E. <lochter van A. I-1. Graste en
J. E. Hanssen - Dorothea W. J. M.
dochter van M. W. Meulendijk en M.
C. van Gorp -. Jozepha M. P. C. doch
ter van W. A. Wagenaars en W. J. 
Kooien.
ONDERTROUWD: Franciscus A. A.
Smits en Cornelia C. van Liempt.
GEHUWD: Marinus P. Fr. Pennings en
Maria J. C. Verheij<len.
OVERLEDEN: Cornelis van 
oud 84 jaren - Petronella A. 
Eijndhoven, oud 49 jaren -
van Oirschot, oud 74 jaren.

Breugel,
M. van
Hendrik

KOUSEN SOKKEN 

WITTEVEEN 

Rechte.-straat 18 BOXTEL 

OP DE THUISREIS. ESCH. 
Met het troepentransportschip "Pasteur", 
dat waarschijnlijk 25 Maart de haven 
van Amsterdam zal binnenlopen, keert 
onze dorpsgenoot Said. F. v. d. Broek 
(Bergstraat A 100) uit Indonesië naar 
het vaderland terug, 

SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
St. M. Gestel 14 9 4 1 22 39-16 
O.D.C. 16 10 2 4 22 42-22 
Baardwijk 17 10 2 5 22 44-32 
O.JC. 14 9 3 2 21 35-18 
S.C.B. 15 8 4 3 20 30-20 
B. Vooruit 15 7 2 6 16 28-35
Udi 15 5 2 8 12 22-27 
Blauw Geel 15 4 3 8 11 28-37 
Boxtel 15 4 3 8 11 22-34 
W.S.C. 14 4 2 8 10 25-37 
Haarsteeg 13 2 2 9 6 15-33 
Uni Animo 13 1 1 11 3 25-44 

Loopt niet langer 
met pijnlijke voeten! 

Voetverzoreing, zoals het behoort 
en Voetbehandeling 
Aanmeten van Steunzolen 

Uitsluitend volgens afspraak 

TE N ,BRAS-VISSER 
Dulourstraat 1 0 (nieuwbouw) 

Pedicure Voetverzorging 
Wie wil ervan profiteren elke Woensdag• 
middag tussen 2 • 4 uur gratis te worden 
behandeld (voor bijlessen). 

Ton Bras-Visser, Dufourstraat 10 

K. S. V. ,,O.D.C." 
Best Vooruit - O.D.C. 2- 3 

Op een voor voetbal onmogelijk terrein 
speelden Best Vooruit en O.D.C. een 
meer spannend dan fraai partijtje voet
bal, waarvan het eerste half uur een 
strijd te zien gaf welke zich hoofdzake
lijk afspeelde op het middenterrein en 
waarbij de verdedigingen de voorhoe
dens volkomen de baas waren. Beide 
doelverdedigers kregen dan ook geen 
gevaarlijk werk. Het enige noemens
waardige feit in deze periode was een 
harde schuiver van Peynenburg, die de 
B.V.-<loelman meesterlijk tot corner ver
werkte Toen kwam echter de omme
keer e·n kregen de talrijke bezoekers 
waar voor hun geld, in de vorm van 
doelpu'nten, iets waarvoor me nu een
maal naar een voetbalveld komt. De 
enige sensatie volgde de andere op in 
dat kwartiertje, dat men niet licht ver
geten zal. Het begon met een prachtige 
aanval van O.D.C. over rechts. Berg
werff die iets naar binnen gelopen was 
kreeg de bal, plaatste naar Peynenburg, 
die de linksback van B.V. naar zich toe 
lokte om dan vervolgens op tijd over te 
geven naar "Hazenberg die van dichtbij 
de B.V. doelman kansloos passeerde 
0-1. B.V. reageerde snel met een aan
val over links, een lage voorzet volgde
en met een prachtige kopstoot, van de
rechtsbinnen was de stand weer gelijk
1-1. Nauwelijks afgetrapt belandde een
ver schot in de veilig!? handen van Ber
tens, die het leer naar van Wijk gooide,
onoordeelkundig terugspelen naar Pen
nings deed echter een scrimage ont
staan waaruit de bal bij de centervoor
van B. V. terecht kwam die /net een zacht
rollertje voor de tweede maal het ODC
net deed trillen. 2-1. Doch ook het
BV kamp beleefde van deze voorsprong
niet veel plezier. Uit een lange center
van Wagenaars groeide een goede com
binatie tussen Hazenberg en Schalks.
Laatstgenoemde kreeg hierdoor een
prachtige kans, welke hij dankbaar ac
cepteerde. 2-2. En nog was de doel
puntenhonger niet gestild, want even
later bracht Peynenburg uit een zeer
moeilijke schietpositie de stand op 2-3.
De tijd was te kort om voor de rust in
deze stand nog verandering te brengen,
zodat met een voor ODC kleine voor
sprong de tweede helft werd begonnen.
Deze speelhelft gaf hetzelfde spel te
zien als het eerste half uur. Het werd
een op en neergaande strijd, waarbij
beide verdedigingen zwaar aan de tand
werden gevoeld. Slechts eenmaal wist

. ODC het vijandelijk doel te doorboren
maar dit doelpunt werd door de scheids
rechter geannuleerd. Toen het ein<lsig
klonk hadden de ODC-ers een zwaar
bevochten overwinning binnen en zich
volkomen gerevancheerd voor de op
eigen terrein geleden nederlaag.
Het programma voor a.s. Zondag: 

Het eerste elftal vrij. 
ODC 2-Concordia 3 
Essche Boys-ODC 3 
ODC 4-Boxtel 4 

half 3 
2 uur 

fl}uur 

O.D.C.-junioren.
Deze week weer een volledig progran�
ma: Zaterdag: 3 uur: Zwaluw 10-
ODC 8; Boxtel 8-ODC 9; ODC 10-
Essche Boys 3; ODC 11-Zwaluw 13; 
4 uur: ODC 12-Irene 3. 
Zondag 12 uur: ODC 6-Concor<lia 7; 
1 uur: Wilhelmina 7-ODC 5.

K.S.V. ,,BOXTEL" 
O.J.C. liet een veer ... 

Noch O.JC., dat zijn kampioenskansen 
in het St. Paulus-Sportpark kwam ver
dedigen, noch "Boxtel", dat een veilig 
heenkomen uit de gevaarlijke zöne 
zocht, wisten Zondag hun doelpunten
hongC'r te stillen. 
De Boxtel-voorwaartsen, die uiteindelijk 
nog de meeste a;:inspraak m:iakten op 
enkele goaltjes, speelden voor de rnst te 
nerveus en na de hervatting te verband
loos om de gasten op de knieën te kun
nen dwingen. En O.J.C. had <le handen 
vol om zich aan de voortdurende <lruk 
van de roodwitters te ontworstelen. zo
dat ook in deze ploeg de vocrhoedc> er 
niet in slaagde enig scoringsgewicht in 
de schaal te leggen. Met dat al werd_ 
het een grandioze overwinning voor de 
beide doelverdedigers, die met een on
besmet blazoen uit de strijd te voor
schijn traden: 0-0 Uit deze uitslag 
blijkt wel, dat Boxtel-O.J.C. voor vele 
voe: balliefhebbers een spannende wed
strijd is geworden, waarin van uitstekend 
verdedigingswerk te genieten viel. Voor
al de roodwitte defensie was Zondag 
op dreef. Elke speler bleek hier een 
onoverkoombaar struikelblok voor de 
gasten, terwijl men bovendien nog over 
voldoende reservekrachten bleek te be
schikken om zich van de voedende taak 
naar behoren te kwijten. Het was daar-

om zo teleurstellend, dat de voorhoede 
in de nieuwe formatie niet aan de be
slissende stoot kon toekomen, ook al 
was dit dan niet altijd aan onkundig spel 
te wijten en speelpe de machtige vrouw, 
Fortuna genaamd, wel eens danig in de 
kaarten van de bezoekers, die per saldo 
blij mochten zijn met het doelpuntloze 
gelijk spel. 
Met een overwinning zou Boxtel anders 
het grootste degradatiegevaar bezworen 
hebben, terwijl dat nu de komende Zon
dagen nog zal moeten geschieden. Als 
men dan het spel echter nog een doel
treffender tintje weet te geven, zal suc
ces niet uitblijven. 
Van de lagere elftallen trad alleen het 
derde in het strijdperk. De wedstrijd 
tegen de naaste concurrent Maliskamp 2 
eindigde in een 2-2 gelijk spel, zodat 
de roodwitters nog aan de kop gaan. Het 
verschil bedraagt echter maar 2 punten, 
zodat oppassen hier de boodschap is. 

A.s. Zondag:
Boxtel 1 krijgt Zondag een lastige be
zoeker op de thee: Best Vooruit, met 
welke ploeg de roo<lwitters nog een 
rekening te vereffenen hebben (de uit
wedstrijd werd immers op het nippertje 
onverdiend verloren) dus ...... 
De reserves spelen Zondag in Oisterwijk 
een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Nevelo, eveneens een koploper in de 
te klasse van de Brabantse Voetbalbond. 
Het derde elftal zal om 12 uur Helvoirt 
2 een warme ontvangst bereiden, terwijl 
Boxtel 4 bij ODC 4 op tegenbezoek zal 
gaan. 

Junioren. 
De uitslag van de Zaterdag gespeelde 
juniorenwedstrijd luidt: Boxtel 7-
BVV 13 3-1. 
De wedstrijden voor a.s. Zaterdag 25 
Februari zijn: BVV 13-Boxtel 7; DVG 
5 -Boxtel 9; Boxtel 8--ODC 9 (allen 
aanvang 3 uur). 
Zondag 26 Februari om 12 uur ont
vangt Boxtel 5 haar naaste concurrent 
Iréne 1, terwijl om 1 uur Boxtel 6 als 
gastheer optreedt voor Essche Boys 2. 

Heren-en Jongensconfectie 

WITTEVEEN 

Rechterstraat 18 BOXTEL 

D.V.G. - NUENEN 4 - 4.
In een spannende, sportief gespeelde 
wedstrijd hebben Nuenen en D.V.G. 
Zondag j.l. in Liempde de puntjes broe
derlijk gedeeld 4-4, hetgeen de ver
houding goed weergeeft. 
Reeds na de aftrap ontketent DVG een 
geweldig offensief en wordt Nuenen ge
heel teruggedrongen op eigen helft. Na 
10 minuten legt de DVG-linksbuiten de 
grondslag voor het eerste doelpunt. Met 
een prachtige kopstoot brengt hij de bal 
voor doel, de rechtsbuiten geeft dan 
door naar de rechtsbinnen, die de Nue
nen-doelman geen schijn van kans geeft 
1-0. Hierdoor aangemoedigd trekken de
Liempdenaren wederom ten aanval en
even later vist de N.-keeper voor de
tweede maal 2-0. Bij een zeker schij
nend doelpunt stompt de DVG-back de
bal uit het Liempdse heiligdom. De toe
gestane penalty wordt door doelman
Van den Boer, die ook deze middag
fraai werk verzette, gekeerd, doch niet
voldoende weggewerkt, zodat de toe
stormende N.-midvoor de achterstand

toch nog kan verkleinen 2-1. Als de 
DVG-keeper even later te ver uitloopt 
brengt de N.-rechtsbinnen de stand zelfs 
op gelijke voet, 2-2. Nog voor de rust 
weten de Liempdenaren echter opnieuw 
de leiding te nemen, 3-2 
Na de thee wegen de partijen goed tegen 
elkaar op, maar Nuenen heeft het eerst 
succes. Een fout in de DVG-achterhoede 
wordt op de juiste wijze afgestraft 3-3. 
Nu worden aan beide zijden enige 
prachtige scoringskansen gemist. Na een 
kwartier treft de goed spelende DVG
linksbinnen doel. Een goede voorzet 
wordt kalm door hem ingeschoten en 
DVG leidt opnieuw, 4-3. Nuenen laat 
zich dierdoor niet ontmoedigen en vier 
minuten voor het einde brengen zij we
derom de stand op gelijke voet 4-4. 
En hiermede komt dan het einde van 
deze wedstrijd, waarin beide partijen 
kregen wat hun toekwam. 
De DVG-voorhoede was wederom goed 
op dreef, maar de achterhoede liet nog 
al eens een steek vallen. Zou de elftal
commissie, zonder de voorhoede te ver
zwakken, hierin nog enige verbetering 
kunnen brengen, dan zijn meerdere suc
cessen voor DVG weggelegd. 
Het tweede elftal verloor in St. Mi
chielsgestel tegen het 3e elftal van die 
naam met 3-1. 
A.s. Zondag Gestelse Boys-D.V.G.
BOXTELSE BILJART BOND. 
De uitslag van de laarste wedstrijd in 
klasse C luidt: 
Krijt op Tijd 304 car. 186 brt. 1.63 gem, 
D.M.C. 361 car. 186 brt. 1.94 gem. 
Hoogste serie: Huiberts van l(riit op 
tijd met 12 car. 
De Witte Muis t, die kampioen is ge
worden zal in het clublokaal van de 
vorige bekerhouder "De Amateur" (café 
J. Waals) de beker in ontvangst mogen
nemen. Aan D.M.C. uit Liempde is de
kampioensbeker ondertussen al over-
handigd. ,, 

Eindstand Klasse B 
D M C 14 6699 2212 29 3.014 
P�edeivre�s 14 6333 2264 36 2,792 
Amateur 14' 6179 2432 33 2,532 
Witte Muis 14 6141 2443 31 2,509 
Gr Pommerans 14 6085 2484 33 2,449 
Buiten Verw. 14 5758 2543 22 2,264 
Prins Hendrik 14 5748 2546 21 2,214 
Eureka 14 5747 2650 24 2,168 
Hoogste serie: H. v. cl. Meijden van 
Poedelvrees met 36 car. 
Hoogste gemiddelde van een vijftal: 
DMC met 3,75. 

-0---

In café J. v. Trigt vangen a.s. Zaterdag 
de wedstrijden aan om de persoonlijke 
kampioenschappen in klasse B. (aantal 
te spelen car. 150). 

-o---
Zaterdag 25 en Zondag 26 Februari 
worden de wedstrijden om de persoon
lijke kampioenschappen 1050 in de 2e, 
3e en 4e klasse voortgezet in C'afé J. 
Waals (2e klasse), Café J. de Louw (3e 
klasse) en Café H. v. Breugel (4e 
klasse). 
BO-JARIGE KAMPIOEN. 
De oudste Boxtelse biljartclub "De Kei" 
huldigde Maandag de nestor en mede
oprichter, de 80-jarige Jos. v. cl, Boer 
wegens het behalen van het clubkam
pioenschap 1950. • 
Onder hartelijke bewoordingen werd 
hem de kampioensmedaille en de ko
ningskeu overhandigd, wat Sjef reden 
gaf te beloven, zijn koningschap nog vele 
jaren met hand en tand te verdedigen. 

Limburg bouwt met löss 
HET LEEM LAG ER, MAAR . . . .  

NIEMAND GEBRUIKTE HET, 
In Limburg is de woningnood wel het 
grootst in de dicht bevolkte mijnstreek. 
Hier is het probleem des te nijpender, 
omdat het tekort aan huizen tevens de 
aanwerving van nieuwe mijnwerkers -
nog bijna tweeduizend heeft men er 
nodig - ten zeerste bemoeilijkt. Men 
moet zich beperken tot het werven van 
ongehuwde jongelui, die men in gezel
lenhuizen en k;:impen onder kan bren
gen. Maar dat is eigenlijk uitstel van 
executie want de nteeste van deze jon
gelui ko;nen na verloop van tijd, als zij 
trouwplannen krijgen, toch op de lange 
lijst van woningzoekenden terecht. 
Het spreekt dan ook vanzelf, dat men 
in de mijnstreek naarstiger dan waar 
ook zoekt naar een oplossing van de 
woningnood. Deze oplossing heeft men 
voor een goed deel gevonden door zich 
te spiegelen aan de vroegere bewoners 
van deze contreien, die hun huizen 
bouwden van...... leem. Nog in vele 
dorpen, speciaal in Zuid-Limburg, treft 
men heden ten dage romantische huis
jes en boerderijen aan, die bestaan uit 
houten vakwerk, opgevuld met de voor
treffelijke Limburgse leem, die löss wordt 
genoemd. Vele van deze huizen hebben 
reeds eeuwen getrotseerd; bovendien 
geven zij een bijzonder cachet aan het 
Limburgse landschap. 
Het is aan de echtgenote van de presi
dent-directeur der Staatsmijnen, mevr. 
S. Groothoff-Molengraaf, te danken ge
weest, dat men op het idee kwam de
löss 1c gaan gebrµiken als vervangings
middel voor de schaarse en dure bak
steen. Op zekere dag, toen haar man
weer zat te piekeren over de vraag
hoe hij aan huizen kon komen voor de
mijnwerkers, vroeg zij hem waarom men
eigenlijk deze in overvloed voorhanden
zijnde grondstof niet meer benutte.
Het ei van Columbus was gevonden met 
deze vraag. Directeur Groothoff riep 
enkele ingenieurs bij elkaar en droeg 
hen op een beter soort lemen huis "uit 
te vinden". 

Löss en sintels. 
Die opdracht was niet gemakkelijk, 
want men kon natuurlijk niet terugkeren 
tot de oude vakwerkbouw, alleen al 
niet, omdat men dan weer te v�el hout 
nodig had. Men vond de oplossmg ten
slotte door uit een mengsel van löss en 
sintels, die in de mijnstreek al evenzeer· 
in overvloed te krijgen zijn, onder toe
voeging van een klein percentage ce-

ment, blokken van 30 cm lang, 25 cm 
breed en 15 cm hoog te persen. Deze 
blokken bleken zeer geschikt te zijn 
voor woningbouw. De drukvastheid, de
wateropname, de vriesbestendigheid en 
de isolatie voldeden aan alle eisen en 
bovendien kreeg men het klaar om met 
dit materiaal huizen te bouwen in niet 
meer dan vijf weken tijds. Daarvandaan 
ook, dat men deze lössblokken de naam 
gaf van "bouvite-stenen" (samengetrok
ken uit het Nederlands woord "bouwen" 
en het Franse "vite" = snel). 
In 1949 verrezen her en der tussen de 
Limburgse heuvels een honderdtal van 
bouvitesteen gebouwde huisjes met wit
gekalkte muren en rode daken. Zij ble
ken evenals de lemen huizen uit vroeger 
tijden uitstekend te passen in het land
schap. Men doopte dit uit Limburgse 
löss opgetrokken en typisch Limburgs 
uitziende woningtype dan ook het "Lim
burghuis". 

Help U zelf! 
Een ander voordeel van de bouvitesteen 
bleek te zijn, dat zij ook door niet-vak
lieden gemakkelijk verwerkt kan wor
den. Dit leidde er toe, dat groepjes mijn
werkers zich verenigden tot z.g. bouw
broederschappen om zelf in hun vrije 
tijd Limburghuizen te bouwen. 
In het afgelopen jaar heeft het Limburg
huis vele verbeteringen ondergaan. 
Terwijl de eerste series uit kleine huizen 
van één verdieping bestonden, bouwt 
men nu étagewoningen van bouvitesteen. 
Zelfs is men voornemens ook openbare 
gebouwen op te trekken van dit mate
riaal. Thans kan de periode van experi
menteren wel als afgesloten worden be
schouwd. Ook de productie van de ste
nen is belangrijk verbeterd. Men perst 
ze vandaag niet meer - zoals in het 
begin - met de hand, maar beschikt 
nu over twee machinale persen op de 
staatsmijn Emma; een derde pers is in 
aanbouw op staatsmijn Maurits. 
Verhoging van de productie is ook wel 
noodzakelijk, want voor dit jaar staan 
niet minder dan 600 woningen op het 
programma. 
Dank zij het feit, dat deze huizen sinds 
kort buiten officiële bouwcon'.igent val
len en dus in onbeperkte mate gebouwd 
kunnen worden, groeit ook de belang
stelling van de gemeentebesturen voor 
dit woningtype met de dag. 
Het is niet onmogelijk dat buiten Lim
burg ook belangstelline zal ontstaan 
voor het beschreven materiaal en zijn 
toepassingsmogelijkheden. 



Toéts der Critiek 

MUGGEN OM DE KAARS. 

"Eindelijk dan eens een toneeluitvoering 
zonder zwakke spelers of scènes", moet 
het comedie-minnende publiek Maandag
en Dinsdagavond gedacht hebben toen 
Boxtels Toneel in Schouwburg De Ark 
de zotskap nog eens over de oren trok 
om de gebruikelijke carnavalscapriolen 
te maken. Want men heeft niet alleen 
een avond hartelijk en gezond kunnen 
lachen, maar men heeft ook kunnen ge
nieten van toneelspel, dat ondanks een 
gevaarlijk korte repetitietijd, van grote 
allure was. 
Spelers en speelsters - uitstekend in hun 
rollen geplaatst - waren zonder enige 
uitzondering voor hun taak berekend: 
Jo, de charmante dievegge, werd boeiend 
en met flair gespeeld. Evenzo de solli
citanten Bertha, Ans en Emmy, die ieder 
een sublieme creatie op zich waren. Een 
perfecte, droog-komische verrassing was 
Gerard, die uitstekend werd bijgestaan 
door zijn lotgenoten Frans en Toon, 
welke hun rollen eveneens het volle pond 
wisten fe geven. (In de grime waren deze 
drie - bedwelmde - muggen jammer ge
noeg wat te jong getroffen!) Karel, de 

,i:nan van slecht allooi, liet zich na zoveel 
goed werk ook niet meer onbetuigd en 
plaatste een gangster-tot-en-met op. de 
planken, die kreunden onder de last der 
massa dwaasheid. In alles ontdekte men 
echter de vaardige hand van de bekwa
me meester Willem Hart, die Boxtels 
Toneel, inet een sterke regie waarin de 
spelers niettemin voldoende vrijheid ge
laten werd om zich uit te spelen, leidde 
naar dit hoogtepunt in het Boxtelse to
neelseizoen. 

VERWAAID VOLK. 

Bij de beoordeling van het toneelspel 
,,Verwaaid Volk" - Dinsdag in "Orion" 
te Lennisheuvel opgevoerd - gaat onze 
eerste en irootste waardering uit naar 
de intentie, waarmee de jeugdige leden 
van de Boxtelse toneelgroep BOMITO 
hun kwaliteiten dienstbaar maken aan 
het toneel: Zij willen nl. in deze vorm 
en ten bate van de Witte Paters tot een 
doeltreffende lekenmissie geraken. Dat 
zij zich daarvoor zoveel moeite willen 
getroosten, verdient een waardecijfer, 
nog hoger dan wat v.oor hun verdienste
lijke prestaties moest worden toegekend. 
Van de spelers uit het gevoelig geschre
ven stuk noemen we Peerke, de klotste
ker, die speelde alsof de rol voor hem 
geschreven was, én Gries, .de kruiden
dokter, die een markante uitbeelding 
kreeg, fors en scherp, zoals de figuur 
dat vroeg. Ook onder de bijrollen merk
ten we enkele gave typeringen op, die 
zeer zeker het hunne bijdroegen tot een 
geslaagd geheel, dat echter nog aan over
tuigingskracht kan winnen als Pater Jo
hannes wat mannelijker, Steeman wat 
stugger en Van Gogh wat gevoeliger 
gespeeld worden. 
Met deze correcties zal men dan tevens 
het peil bereikt hebben, waarop succes 

·verzekerd.is. En succes. kan het wakkere 
• groepje van Pater de Koning tenslotte 
nooit genoeg beschoren zijn ...... 

DAMES•, HEREN- EN KINOERLIN6ERIE
1 WITTEVEEN 1 

Rechter■traat 18 BOXTEL 

* Een merel floot, een blauwe lucht 
werd eindeloos doorzichtig, een zonne
straal drong door tot diep in ons hart en
een kinderhand betastte de bloeiende 
knoppen der wilgenkatjes. Ja, Vrijdag, 
Zaterdag en Zondag was de lente ron-
dom en in ons ...... , heerlijk! * En Zon-
dag, Maandag en Dinsdag was het Car
naval, het feest waarop iedereen anders 
en toch nooit zo zich zelve was. Het 
Zuiden barstte los in spontane jool en 
het N_oorden kwam feestles halen; Prins 
Carnaval maakte zijn glorieuze intocht 
en de nurksen werden in de hoek ge
drongen; de zotheid was wijsheid en de 
wijsheid was zotheid. Maar Woensdag
morgen begon weer het grote carnaval 
des Levens: ·,,Memento homo quia pul vis 
es ...... " * Ondertussen hebben de Bru
kelse Welpen vorige week Zaterdag toch 
maar netjes de eerste carnavalsoptocht 
te Boxtel op hun naam gebracht. Dat is 
wel een "terloopse" yell waard! * De 
film "Fietsendieven". die het voorbije 
week-end in Boxtel gedraaid werd, 
schijnt een man met aanleg voor zwijn
tjesjagerij geïnspireerd te hebben tot een 
fietsendiefstal: Zaterdagavond werd bij 
de heer Schulpen in de Van Hornstraat 
.een "karretje", dat voor het huis ston�, 
van eigenaar verwisseld. * Mensen, die 
niet gauw iets vergeten, vroegen ons hoe 
het stond met de plannen, die be'Yoners 
uit de z.g. ,,gemeentewoningen" inder
tijd gemaakt hadden voor de bouw van 
een Mariakapelletje qf de oprichting van 
een monument de H. Maagd ter ere. 
* Weer anderen klagen over een tekort 
aan banken langs de Bosscheweg en in 
het wandelpark. Nu, in het wandelpark 
worden ze (tezijnertijd !) geplaatst, maar 
langs de Bosscheweg. blijven de verniel
de banken vernield en behoort een rus
tig zitje nog altijd tot de onmogelijk
heden. * Wat een thuiskomsten, wat 
een thuiskomsten! Muziek, versieringen 
en cadeaux zetten de repatriëring van 
enkele Boxtelse zonen ook de afgelopen 
week weer luister bij. Intussen kunnen 
d e  zorgen voor de toekomst al wel gele
genheid hebben gekregen om de kop op
te steken, wat een belangrijker taak
meebrengt dan feestmarsen blazen. ere
bogen oprichten en geschenkjes geven ... 
Attentie daarvoor! * En vanaf 25 Fe
bruari tot 4 Maart is "In een hoekske 
met • een boekske" aan de orde. Doch 
aangezien 't huishoudboekske ook ..... . 
enfin U voelt ons wel. * Jas de Kei
staipper, die grote his:orische figuur, 
leverde de verzuchting van de week: 
,,Mènnen eurste karnaval wáár deur
drenkt mee galgenhumor. Stik. alleen in 
'n geminteloods, bah!" 

Algemeen Nieuws 
TABAKSARTIKELEN VOOR 

MILITAIREN IN INDONESië. 

De hoeveelheden tabaksproducten, die 
zonder heffing van accijns in Indonesië 
mogen worden ingevoerd zijn thans de 
volgende: 

200 sigaretten, 
óf 50 sigaren 
óf ½ kg ker(tabak, 
óf ½ kg van deze artikelen te samen. 
Wanneer deze hoeveelheden worden 
overschreden, wordt accijns geheven over 
de gehele zending, waarbij ermede reke
ning moet worden gehouden, dat deze op 
ongeveer 6 cent per sigaret komt. 
De artikelen kunnen ook als pakje der 
briefpost aan de militairen in Indonesië 
worden gezonden. 

Corsetten - Bustehouders 

1 WITTEVEEN 1 
Rechterstraat 18 BOXTEL 

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 

als de H. Mis begint en verlllat 

eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie, 

te Zondag van de Vasten. 
26 Februari 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
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 tot bizondere intentie. Om 9 uur 
op het zijaltaar eveneens een H. Mis tot 
bizondere intentie. De Hoogmis wordt 
opgedragen als gezongen jaargetijde 
voor Sebastianus v. Duren en Henrica 
de dochter. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 1e 
schaal voor de Katholieke Actie in ons 
bisdom, terwijl de 2e schaal wordt ge
houden voor de bizondere noden van 
het Episcopaat, welke beide collectes 
ten zeerste in de milddadigheid van de 
gelovigen worden aanbevolen. 
Vandaag na. de Hoogmis vergadering 
van de zelatricen van de Bond van het
H. Hart en oin kwart voor 12 Maria
garde in de kapel van Duinendaal. 
Dit jaar zullen de Lijdensmeditaties wor
den gehouden onder de Hoogmis door 
Pater Leonardus in 't Zand. 
A.s. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
het quatertemperdagen, geboden vasten 
en onthoudingsdagen. Op deze dagen 
mag men slechts één volle maaltijd 
nemen en is het gebruik van vlees en
jus uit vlees verboden. 
A.s. Dinsdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef tot
opening van de maand Maart. Geduren
de de maand Maart zal het iedere 
Woensdagavond om 7 uur Lof zijn met 
gebed tot St. Jozef. 
Katechismusonderricht voor de Plech
tige H. Communie: Maandag en Woens
dag om half 9 voor de jongens in de St. 
Petrusschool op de Burgakker en Dins
dag en Donderdag om half 9 voor de 
meisjes op Duinendaal. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef en 
na het Lof gelegenheid tot biechten tot 
8 uur vanwege de eerste Vrijdag. 
Donderdagavond kwart voor 8 Katho
lieke Actie in het K.].V.-huis. 
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand zal
de H. Mis van half 8 worden opgedra
gen ter ere van het H. Hart, waaronder 
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 uur tot 
half 8. 
Dopen iedere dag van half 3.tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Andries van RuJo en Henrica Klomp 
de hsvr.; om half 8 gel. jrgt. voor Ma
rinus v. Uden en Cornelia Schoon es: 
z. a. gel. H. Mis voor Zuster Anselma 
te Dongen overleden; om half 9 gel. H. 
Mis voor Anna Hensen vanwege neven 
en nichten. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Lucia de Visser-Paddenburg; z. a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa; om 
half 8 gel. H. Mis voor Hendricus v. 
Uden; z. a: gel. H. Mis voor Marinus 
en Tonny v. d. Steen; om half 9 gel. 
jrgt. voor Johannes v. d. Plas en Hen
drica Dirks de hsvr. Hedenavond om 7 
uur Lof met rozenhoedje en gebed tot 
St. Jozef vanwege de opening van de 
maand Maart. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Petrus Buddemeyer; z. a. 
gel. H. Mis voor Geertruda v. d. 
Schoot-v. d. Heyden te St. Oedenrode 
overleden; om half 8 gel. H. Mis voor 
onze overleden parochianen in Indië; 
z. a. gel. H. Mis voor Petronella Snel
lens-Steunenbrink te Dommelen over
leden; om half 9 gel. jrgt. voor Zuster 
Irmentrudis Raaymakers. Hedenavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje en gebed 
tot St. Jozef. Vandaag Quatertemperdag.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. ·jrgt. voor Petrus v. d. Vliert en
Jacobina v. Hoogstraten de hsvr.; z. a. 
gel. H. Mis voor Petrus v. Schijndel te
St. Oedenrode overleden; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Adrianus Hensen; om 
half 8 gel. H. Mis voor Harrie v. d. 
Wetering; z. a. gel. jrgt. voor Eduard v. 
Griensven; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Broeder Placidius Cornuyt te 
Maastricht overleden; om half 9 gel. H.
Mis voor de overleden familie van 
Veggel-Eykemans. Hedenavond om 7 
uur Lof met rozenhoedje en gebed tot 
St. Jozef. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Wilhelmus Traa; z. a. gel. H. Mis 
voor Lucia de • Visser-Padden burg; om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H.
Hart; z. a. gel. H. Mis tot bizondere 
intentie uit dankbaarheid ter ere van 

Maria; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Marinus van Griensven; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Petronella v. d. Steen
van Griensven·; om half 9 gel. jrgt. voor 
Petrus van yeggel; Hedenavo.nd om 7 
uur Lof met rozenhoedje en gebed tot 
St. Jozef. Vandaag Quatertemperdag.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria Lonkhuyzen; z. a. gel. 
jrgt. voor Lamberdina v. d. Langen berg; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria 
Loerakker-van Geel; om half 8 gel. H. 
Mis voor Antonius Voets, vanwege de 
buurt; z. a. gel. H. Mis voor Henriette 
Witteveen-Schöne; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis tot bizondere intentie uit dankbaar
heid; om half 9 gel. H. Mis voor Hen
dricus v. Middengaal te Nijnsel over
leden. Vandaag Quatertemperdag.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie (P.); om 7 uur voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
om 8 uur voor Adrianus Dankers, van
wege de Broederschap van de H. Rozen
krans; om kwart over 9 voor Mej. van 
Hal, vanwege de Broederschap van de 
H. Rozenkrans; om half 11 de hoogmis 
voor Z. H. de Paus (vanwege het Apos
tolaat des Gebeds). 
De eerste schaal is voor de Diocesane 
Katholieke Actie en de tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de hoogmis Santa Tere
sa in de kapel van de Zusters Ursulinen; 
en om kwart voor 12 in de kerk H. Fa
milie voor de jongens. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen 
in Indonesië. 
Dinsdag - Openingslof voor de St. 
Jozefmaand, des avonds om half 8 
Woensdag - Quatertemperdag. Des 
avonds om half 8 St. Jozeflof. 
Donderdag - 1 te verjaardag van de 
pauskeuze van Z. H. Pius XII; om 3 uur 
H. Familie voor de moeders en gehuw
de vrouwen 
Van 6 tot 7 uur gelegenheid tot biechten. 
en om half 8 eerste LIJDENSMEDI
TATIE. 
Vrijdag - Quatertemperdag: eerste Vrij
dag van de maand. Om kwart voor 7 
de plechtige H. Mis ter ere van het H.
Hart. Des avonds om half 8 Lof met 
oefening van eerherstel. 
Zaterdag - Quatertemperdag: Priester
Zaterdag. Dag van gebed en boete tot 
heiliging der priesters. Na de H. Missen 
wordt het gebed voor de priesters gebe
den. Biechturen van 3 tot 4 uur en 
van van 6 tot 8 uur. 
Deze �eek is het pastoorsomgang voor 
eieren. 
·A.s. Zondag houdt de • Zeereerwaarde 
Pater Eijckemans een liefdadigheidspreek 
ten bate van de Armennaaikring "Sint 
Martinus". Deze collecte voor onze 
Stille Armen wordt dringend in uw mild
dadigheid aanbevolen. 
De Oudersavond te geven door de heer 
Dorenbosch en oud-kapelaan Tychon 
wordt uitgesteld tot Woensdag 8 Maart. 
Het is de lezing met lichtbeelden over 
Boxtel en omgeving. Wilt U de datum 
vast op uw kalender noteren! 
En nogmaals vestigen wij de aandacht 
op de retraite voor verloofden, welke 
te Uden gehouden wordt van Dinsdag 
14 tot Vrijdag 17 Maart. 
MAANDAG 27 Febr.: 7 uur gef. l. j. 
voor de heer Laurentius van Lieshout; 
Maria-altaar 1. d. voor de heer Huber
tus Josephus van Susante, vanwege het 
personeel; Famil�-altaar 1. j. voor Gijs
berdina Verhagen-Kusters (vervallen 14 
Febr); kwart voor 8 l. d. voor de heer 
Arnold van de Laar en echtgenote; zij
altaar 1. d. voor Waltherus van Tuyn, 
vanwege de buurt; half 9: gez. d. voor 
Marinus van Breugel. 
DINSDAG 28 Febr.: 7 uur gef. pl. gez. 
j. voor de heer W. van Oerle; Maria
altaar l. d. voor Andries van Oers-van 
Breugel; Familie-altaa_r l. j. voor Helena 
Bekers-van der Steen; kwart voor 8 l.j. 
voor Maria Langenhuysen-Stüpp; zij
altaar 1. m. voor Gijsbertha van Hom
mel-van den Bosch;· half 9 1. m. voor Ja
cobus Johannes van Eindhoven. 
WOENSDAG 1 Maart: 7 uur gef. 1. j. 
voor mevrouw Johanna de Werd-van 
Lieshout; Maria-altaar Ld. v. Wilhelmus 
Mathijssen; Familie-altaar Ld. voor Anna 
Antonia Smetsers-van Overdijk vanwege 
de kleinkinderen; kwart voor 8 1. d. tot 
genezing van een zieke; zijaltaar l. d. 
voor Catharina van Asten-van Hoorn, te 
Tilburg overleden; half 9 1. d. voor Jan 
van der Zanden, vanwege de leerlingen 
van de Landbouwschool. 
DONDERDAG 2 Maart: 7 uur gef. pl. 
gez. j. voor Thomas van Alphen en Jo
hanna Schellen z.e.; Maria-altaar 1. d.
uit dankbaarheid ter ere van de H. 
Maagd Maria; Familie-altaar 1. d. voor
Marinus van de Sande; kwart voor 8 
1.d. voor Catharina Baayens-van Strijt
hoven; zijaltaar 1. d. voor Jozefina Hoen
selaars; half 9 l. d. voor Adriana Scheut
jes-van Dijk, vanwege de kleinkinderen. 
VRIJDAG 3 Maart: om kwart voor 7 pl. 
gez. d. voor de leden van de Broeder
schap van het H. Hart; Maria-altaar 1. d. 
voor Jan van der Zanden, vanwege de 
buurt; Familie-altaar 1. d. voor Jan van 
der Zanden, vanwege het zangkoor; 
kwart voor 8 l. d. voor Willem v. d. Lan
genberg en Adriana de dochter; zijaltaar 
l. d. voor Willem v. d. Langenberg van-

wege Boxtels Gemengd Koor; half 9 1. j. 
voor Marinus van Hemmen: 
ZATERDAG 4 Maart: 7 uur gef. 1. j. 
voor mej. Maria de Werd; Maria-altaar 
1. j. voor Aloysius Langenhuizen; Fami
liealtaar 1. j. voor Cornelia Timmem1ans
van Orthen; kwart voor 8 1. m. voor 
Petrus Jozef Eltink; zijaltaar 1. d. voor 
Wilhelmus van Roosmalen; om half 9 
1. j. voor Theodora v. d. Glas-Clemens. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Henricus Klomp. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor. Adrianus 
van Eindhoven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Andreas v. 
Eindhoven en Theodora de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marti
nus v. d. Besselaar. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
rica hsvr. van Mart. v. d. l3esselaar. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 H. Mis 
voor de leden van de Broederschap van 
het H. Hart. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Jan Corn. 
Geerts. 
Dinsdag om 6 uur Lof ter ere van de 
H. Joseph, tot opening van de maand 
Maart. Gedurende de maand Maart 
iedere Woensdag om 6 uur Lof. 
Getrouwd: Johannes Steenbakkers en 
Antonetta Merkx. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 wekelijkse 
H. Mis voor Maria de Punder-Huige; 
10 uur plechtig gezongen jrgt. voor Jo
hannes Smits en echtgenote. 
De eerste schaal is voor B. N. De twee
de schaal als open schaal zal door de 
leden van de Katholieke Actie worden 
gehouden ten bate van de Katholieke 
Actie. 
Buiten de kerk is de collecte voor Ka
tholiek Thuisfront. Half 3 Lof met ro
zenhoedje, om God's zegen af te sme
ken over "Orion" en de kapel v. 
Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Gijs
bertus v. Beers; 8 uur H. Mis voor Ge
rardus Leyten. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianus 
Dankers; 8 uur jrgt. voor Elisabeth Ag
nes Kurstjens-Beuten; om half 7 Lof 
met rozenhoedje en gebed ter ere van de 
H. Jozef tot opening van de maand 
Maart. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
Katholiek Thuisfront ·voor Theodorus 
Huyberts; .8 uur H. Mis vanwege Katho
liek Thuisfront voor Harry van Dijk. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
quatertemperdagen, geboden vasten- en
onthoudingsdagen. 
Woensdag om half 7 Lof met rozen
hoedje ter ere van de H. Jozef. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
hanna Kruyssen-v. Mol; 8 uur H. Mis 
tot intentie van de leden van de God
vruchtige vereniging H. Theresia. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis ter ere v. 0. 
L Vrouw in 't Zand te Roermond voor 
Godefridus v. Gestel; 8 uur H. Mis 
vanwege de Godvruchtige vereniging H. 
Theresia voor Johanna v. Hal-de Laat. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis uit dank
baarhe.id ter ere van de H. Antonius; 
8 uur jrgt. voor Lambertus Venmans en
Hendrika v. d. Loo hsvr. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot 7 uur; om half 7 Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen te verkrij
gen over Z. Heiligheid en onze mede
werking met de processie van het H. 
Bloed te Boxtel. 
30 dagen wordery de gebeden verzocht 
voor de Z. Eerw. Heer Adrianus Goos
sens, te Eindhoven overleden. 
Elders zullen geschieden H. Missen voor 
Harry v. Dijk en Theodorus Huyberts 
in Indonesië overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Maria v. d. 
Velden; 8 uur 1. m. tot welzijn der pa

rochie; 10 uur z. j_ voor Mart. v. Kem
pen en Jordina de hsvr.; 3 uur~ Lof. 
Heden geen congregatie. In alle H. Mis
sen de te schaal voor de Kath. Actie in 
ons bisdom. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Mart. Quinten; half 8 z. j. voor Frans 
Appeldoorn en Catharina de hsvr.; 8 uur 
1 m voor de overleden familie van het 
kind

. 
van Henri v. Dijk. 

DINSDAG, 7 uur z.m. voor Petrus v. 
Schijndel te St. Oedenrode overleden; 
half 8 z. j. voor Maria Hendr. v. d. Lan
genberg; 8 uur 1. j. voor Anna Maria 
v. d. Velden. . ' 
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor Corn. 
v. Breugel te Boxtel overleden; half 8 1. j. 
voor Mart. v. Geffen; 8 uur 1.j. voor 
Joh. Smulders . 
DONDERDAG, 7 uur z. j. voor Adr. 
v. d. Laak; half 8 1. j. voor Amoldus v. 
Eyndhoven en Arnolda de hsvr.; 8 uur 
1. j. voor Hendrica Joh. Smulders. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen, dit is na de middag van 
2-3 uur en van 6-7 uur; half 7 1. m. 
voor de bijz. noden der Parochianen; 
7 uur l. j. voor Adr. Nijssen; half 8 z. 
mndst voor de overleden familie van 
Boeck�I v. Rumpt; deze H. Mis met uit
stelling van het Allerheiligste en Acte 
van Ereboete aan het H. Godd. Hart. 

Dames- en Kinderconfectie 

·I WITTEVEEN
Rechterstraat 18 BOXTEL 

ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Corn. v.d.
Laak; 8 uur 1. j. voor Petrus Pen; 8 uur
1. j. voor Petrus v. d. Berk. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn. der 
parochie; 8 uur 1. i. voor Anna Maria 
Petrus Pen; 10 uur z. j. voor Joh. v. 
Rulo. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Antoon v. d. 
Velden. Dinsdag 7 uur 1. m. voor de 
Weled. Heer Franc. v. Boeckel v. Rumpt 
vanwege het fabriekspersoneel. Woens
dag en Donderdag 7 uur l. m. voor Jo
hanna v. Hal-Goossens te St. Michiels
gestel overleden. Vrijdag 7 uur l. m. voor 
Willem Appeldoom als overleden • lid 
processie Roermond. Zaterdag 7 uur 
l. m. voor Marinus v. d. Wiel als over!. 
lid H. Ger. Majella. Zondag 7 uur 1. m. 
voor Johanna van Houtum, als overleden 
lid 0. L. Vrouw Moeder van Goede 
Raad. 
Donderdag omgang om eieren in Dorp, 
Vlassprei en Klein-hoekje. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
de quatertemperdagen, behalve vasten
ook onthoudingsdagen. 
Dinsdagavond om 7 uur plechtig Lof ter 
opening der maand Maart, toegewijd aan 
de verering van St. Joseph, Gedurende 
de maand Maart iedere Woensdagavo1,1d 
om 7 uur Lof ter ere van St. Joseph. 
Donderdag verjaardag der Pauskeuze. 
De gelovigen worden verzocht op die 
dag bijzonder voor Z. H. te bidden. En 
wegens die verjaardag a.s. Zondag na de 
hoogmis "Te Deum". 
30e Petrus v. Schijndel te St. Oedenrode 
overleden; Corn. v. Breugel te Boxtel 
overleden en Johanna v. Houtum te 
Liempde overleden. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
voor de parochie. Tweede schaalcollecte 
voor 't Diocesane werk der Katholieke 
Actie. Derde voor Bijz. Noden Episco
paat en voor de nieuwe glas-in-lood
ramen. Na de Hoogmis Te Deum van
wege de Pauskeuze. Na de middag om 
3 uur L.of met Rozenhoedje; na het Lof 
een lied. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
Gedurende de maand Maart iedere 
Woensdagavond om HALF ACHT kort 
Lof, waaronder Lijdensmeditatie.· Deze 
zal dit jaar gehouden worden door de 
Z. E. Pater Venantius (Ass.) 
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 haff 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. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
nes Rutten; half 9 mndst. voor Catharina 
v. ·d. Sande'.Schoenmakers; 10 uur Hoog
mis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
Vorstenbosch-v. d. Nosterum. 
DINSDAG, half 8 H. Mis voor Josep
hus Vorstenbosch. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lia Schapendonk. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mari
nus Maas. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Christina van den Braak-Pijnenburg. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Adria
na Vorstenbosch-v. d. Nosterum. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 26 Februari. Eerste Zondag van
de Vasten. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Deze week Woensdag, Vrijdag en Zater
dag zijn Quatertemperdagen, geboden 
vasten- en onthoudingsdagen. Het ge
bruik van vlees en jus uit vlees is die 
dagen verboden. 
Woensdag: om 8 uur Lof ter ere van 
de H. Joseph. 
Donderdag: om 7 uur Lof met lijdens-
meditatie. . 
Vrijdag: 1 ste Vrijdag van de maand. Ge
durende de gehele dag uitstelling van 
het H. Sacrament. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Priester-zaterdag. Om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: om 10 uur maandstond voor 
Tonny Schaffer. 
MAANDAG: om 7 uur H. Mis uit dank
baarheid. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

W ij betuigen onze harte
lijke dank aan al dege

nen, die bij ons Gouden Hu
welijksfeest hun belangstelling 
hebben getoond, de familie, 
H.H. Geestelijken van de pa
rochies St. Petrus en St. Lam
bertus, Fanfare St. Lambertus 
uit Gemonde. In het bijzonder 
danken wij de buurtbewoners, 
die zo geijverd hebben om 
het feest te doen slagen. 

V oor de deelneming be
toond bij overlijden 

en begrafenis van mijn 
dierbare echtgenoot 

Te koop: Rode-, Witte-, Zwar
te- en Kruisbessen, Frambozen, 
Fruitbomen en blauwe Drui
ven voor buiten, Rozen, Sier
heesters, Vaste bloemplanten, 
Ligustrum, enz. Boomkwekerij 
Chr. v. Esch, Gemonde 29 
(Boxtel). Dinsdags en Vrijdags 
Bosscheweg 141, Boxtel, an
dere dagen, Gemonde 29. 

Alleenstaande vrouw vraagt 
thuiswerk van fabriek of werk 
voor hele dagen in de huis
houding. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

W. v. d. Meyden-
v. d. Oetelaar 

Kinderen en Kleinkinderen. 

Gemondseweg 4. 

Te koop zware biggen bij 
Kinderen v. Oers, Esch A 70. 

J. A. J. v. d. ZANDEN,

betuig ik mijn welgemeen
de dank. 
Wed. H. v. d. Zanden-

de Koning. 

Te koop een toom zware 
biggen. H. v. d. Loo, Schijn
delseweg 5. 

Heb vrij benedenhuis in Ro
terdam-Zuid en wil ruilen 
tegen woning in Boxtel. Aan
bieding Molenstraat 19. 

Te koop een toom biggen 
G.Y. F. de Punder, Kinderbos, 
Boxtel. 

Te koop: bij H. v. d. Pasch, 
Gevraagd: Huisnaaister voor Onrooi 6, een 15-weken 
1 dag per week. H. Traa, drachtig varken N. L. 
Onrooysestraat 42. 

Te huur gevraagd: gedeelte 
van benedenhuis of boven
woning door jong paar. Aan
bieding onder nr 36 Molen
straat 19. 

GEVRAAGD 

NET R,K, DIENSTMEISJE 
voor dag en nacht 

J. TIELEN••· d. LAAR
Mil', Wilnentrut 12 , Bostel 



Te koop een partij, 1500 kg, Gevraagd flinke werkster voor goede kwaliteit drieshooi. 1 of 2 dagen per week. W. W. Nieuwburg, Molenwijkse- Raaymakers, Rozemarijnstr. 2.weg 17. Te koop: Man- en pop-bnaTe koop een toom N.L. big- ries bij L. v. Esch, v. Salmgen, waaronder gemerkt voor straat 32. stamboek. J. van Rosmalen, ----------Kasteren B 31, Liempde. H.H. Landbouwers! Voor sub- 1"'!ilt.UlW\IW 
Te koop: koffergramofoon met platen. Brugstraat 13. 
Dragend varken N.L., 14 weken. Jos. van de Sande, Onrooi 18 a. 
Mevr. B. v. Oerle-)Jpma, Bosscheweg 38, vraagt nette zelfstandige werkster 1 of 2 dagen per week. 

sidie in zaai-, gras- en klaveraden vrage men inlichtingen bij P. P. van Zogchel, Zaadhandel Boxtel. Voorradig originele Gouden regen. haver 
1 e nab. gekeurde Manie en Zonne II. 
Te koop: compleet huiskamerameubleinent, z.g.a.n. Bevragen Onrooi 11. 

Voor BRILLEN en UURWERKEN 

F� P. v. Langen & Zn, Stationstr. 62 Gediplomeerd Horloger, Opticiën en Juwelier 
1 Reparaties Uurwerken in 1 week klaar 1 

Leverancier van ALLE Ziekenfondsen Ook Zieken• en Ondersteuningsfonds der N.S. 

Kunt U uw merk niet vinden? 

Bekijk 'ns onze sortering! 
SIGARENMAGAZIJN 

Bert van den Braak Baroniestraat 73 • Telefoon 450 Als steeds Export-Sigaren en Import-Sigaretten 

Mooier dan ooit te voren 

is onze collectie voor de 

Plechtige H. Communie 
* Nieuwste modellen uit Binnen

en Buitenland
* Buitengewoon grote keuze
* Zeer voordelige prijzen

Ziet onze étalages ! 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat JO 

•LUXE TOILETZEEP
PARFUMERIE EN DAMESKAPSALON 

M. J. van den BroekBreukelsestraat 34 

Net Meisje 
gevraagd Aanmelden bij 

GARAGE DE MOL Stationstraat 100 - Boxtel 
NOTARIS P. MERTENS 

te Boxtel, 
:zal ten verzoeke van de firma Louis van der Eerden te Boxtel op MAANDAG 27 FEBRUARI 1950 des voorm. om 10 uur op de werf aan de Nieuwe Rijksweg te Boxtel en bij slecht weer in het café van de Heer Alph. van Heesch te Boxtel, Rech:crstraat 71 PUBLIEK VERKOPEN: om contal't geld, een grote partij BRANDHOUT, plan
ken,_ latten en verder geriefhout en enige karren. Bezichtiging een uur voor de verkoping_ 
6akapte Mast op de Grote 
Veering onder Oirschot 

Telefoon 220 e 

Mevrouw Peters•Îruyen J. P. Coenstraat 11, Tilburg vraagt voor haar gezin met 3 kleine kinderen 
een flinke nette 

R. K. Dienstbode 
voor dag en nacht. Liefst boven 18 j. 

Directe import uit de landen van oorsprong. 
Daardoor bij Albert Heijn extra v o o r d eiig e rr.,•r.Mu de fijnste kwaliteit 1 
GELE ROZIJNEN • 
PER 1 00 GRAM . 

CALIFORNISCHE ROZIJNEN 
BLAUWE PER 100 GRAM 

19-17 c1 

17
95
17� ..

k; CALIFORNISCHE ROZIJNEN 

\[�
, 

BLAUWE, ORIGINEEL PAK • 
. 

• • 

\�\1 KRENTEN 
\ PER 1 00 GRAM . • • • 

GEPELDE PINDA'S 
VERS GEBRAND PER 1 00 GRAM 

STUDENTENHAVER 
PER 1 00 GRAM . . . • 

GEPELDE HAZELNOTEN 
PER 1 00 GRAM 

25�
28
42

GEPELDE AMANDELEN 46' �' �A�\=�;0-/-RR�:-�s���H~·E�·p��~u~·, M�E�
� heerlijk zoet . per 250 gram 5 0 et 

r 

� 
Van Donderdag 23 Febr. 1/m Zaterdag 4 Maart 

GROTE PRIJSVERLAGING 

VOL VETTE BELEGEN 
per lOOgram 

EN- OUDE KAAS. . . . 2 9 et 

� � ::JJ6 

Regenweer 
Falconweer 

Alleenverkoop : 
PA. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK 

Uit de Delftse pot 

Vraag Uw melkleverancier 
,,UIT DE DELFTSE POT MARGARINE'' 

Deze Margarine wordt op een geheel nieuwe wijze gemengd, waardoor de smaak beter en het aroma zachter is dan van gewone margarine, b ovendien blijft ze langer vers én is beter smeerbaar. 
Uitsluitend verkrijgbaar bij de 

zelfs t an d ige m elkhan d el. 

________________ ..) 

e es e aa1111u. 
van 

w Koffie r,11t 

Notarissen van Hellenberg Hubar en Sweens te 's Bosch houden VERLOREN .... Wederom Rubberlaarzen het geld uit mijn zak. 
WAAROM? Vredenstein Hevea Omdat ik geen volvette 

PUBLIEKE VERKOPING van GEKAPTE MAST in 17 kopen op Vrijdag 3 Maart 1950 voorm. 10 uur in café de Liempdse Barrier. kaas haal op de markt, aan 
J A G S h S h d l zeer lage prijzen • • emen, C oen, en port an e Het te verkopene is voor velerlei doeleinden geschikt. bij DE KAASKEIZER Stationstraat 14, Boxtel, Telefoon 2 9 6 

bij een pakje 

"Land van Belofte" thee 

een heerlijk rolletje 
PEPERMUNT 

Profiteer deze week van deze 
mooie aanbieding en drink geuriger 

en pittiger thee. 
Alleen bij 

DE SBAR zelf�ta�ige
r"JWl krmdemers 

Denkt U wel eens aan de naderende schoonmaak .... 
Als het zonnetje zo heerlijk schijnt? 

Wij dachten er n at u u r  I ij k eerder aan. 
Het r e  s u I t a a t ziet U in onze a p a r t  e 
WONINGINRICHTINGS.ETALAGE 

Enkel• en dubbelvelours Overgordijnen. 
Pluche•, Boude, en Sisal vast Tapijt. 
Lin ofelt, Gratite en Mar moleu m. 
Vitrage, Overgordijnen, Kar petten. 

Ook in Salon•, Hui s• en Slaapka�er s, 
etaleren wij steeds de uieuwste modellen. 

F. J. Witteveen Woninginrichting, Boxtel

De Hoover Electr. Wasmachine 
heeft reeds honderden in verrukking gebracht 
Geschikt voor de KLEINSTE KEUKEN 
en de GROOTSTE GEZINSWAS 

WIJ DEMONSTREREN 
op Zaterdag 25 Februari van 2 • 5 uur 

VAN BOXTEL N.V. 
Clarissenstraat 3 Boxtel Telefoon 4 79 

Speciale Beddenweek 
aan extra lage prijzen. 

Wol matrasstel 3-deiig met Java kapok kussens 
1 persoons 
f 46.9�

f 54.50

2 persoons 
met streep tyk overtrokken f 69. 00 
met prima damast overtrokken f 77. SO 

Kapok matrasstel 3-delig met kussens 
1 persoons 2 persoons 
f 79.00 met streep tyk overtrokken f 127.SO 

f 89.00 met prima damast .overtrokken f 145.00 

Verend interieur matrasstel met kapok kussens 
1 persoons 
f 120. OO met prima damast 

2persoons 
f 145.00

Origineel PULLMAN matrasstel (compleet) 
1 persoons 2 persoons 
f 175.00 met prima damast f 205.00

Ziet onze speciale étalages en laat U door ons vakkundig inlichten over het opmaken van Uw bestaande matrassen en bedden. 

Fa. A.P. v.d. Boomen-Resink 

B o ekh a n del 
TIELEN 
Stationstraat 28 

BOXTEL. 

.0 fTl 

Boekenweek 19 5 O 

s C N fTl 
0 1J 

Al wie in deze week voor minstens f 3.50 aan boeken koopt, ontvangt GRATIS de novelle "DE ZAAK BEVKENOOT" een aan• grijpend en met spanning geschreven verhaal. Voor de jeugd (14,18 jaar) gedurende de boekenweek verkrijgbaar ad 45 cent 
Van ZATERDAG 25 FEBRUARI 

t.m. ZATERDAG 4 MAART a.s.

:u fTl 
(f) 

DE MUZE OP REIS 
een 40,tal gedichten over de reislust, de reisangst, de 

1 
uitreis, de thuisreis en de reiziger zelf 

-----�---

Ziet onze speciale Boekenwook•etal•s• 

....__________.I-

l 

i 1 
-
' 
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KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN 

Industrialisatie, emigratie en 
belastingen in Nederland 
De situatie in Frankrijk en Engeland 

INDUSTRIALISATIE EN 
WERKLOOSHEID. 

In Nederland. 
De directeur-generaal voor de industria
lisatie drukte zich kort geleden gunstig 
uit over de vorderingen op dit terrein. 
Men weet dat er meer indus:rieën in 
Nederland' bij zullen moeten komen of 
dat bestaande industrieën uitgebreid zul
len moeten worden, om onze bevolking 
met zijn stijging, elk jàar, van 150.000 
personen nog de kost te kunnen ver
schaffen 
Nu blijkt de laatste 1½ jaar aan 60.000 
arbeiders extra werk te zijn verschaft 
door onze industrie, dit is het dubbele 
van wat men zich eigenlijk voor 1950 
als taak had gesteld. Dit lijkt aardiger 
dan het is. Want vai:i 1950-1952 zal 
men vooral over moeten gaan op nieu
we industrieën, terwijl de gro:ere hoe
veelheid arbeiders die tot heden extra 
geplaatst kon worden, vooral werkgele
genheid kreeg door het intensiever ge
bruiken van de reeds bestaande produc
tiemiddelen. 
Het bouwen van nieuwe fabrieken zal 
echter niet zo eenvoudig zijn! 
Trouwens, al liggen voor Nederland in 
zijn geheel de cijfers vrij gunstig e� �l 
is er in ons land als geheel nog wem1g 
werkloosheid, dit blijkt voor Brabant 
niet te kloppen. 
1� Brabant. 
In ons gewest ziet het er niet rooskleurig 
uit. Men leze daartoe maar het verslag 
van het Economisch-Technologische In
stituut te Tilburg, dat ons dezer dagen 
bereik:e. 
Terwijl in Brabant de werkeloosheid eind 
1948 nog slechts 8455 personen bedroeg, 
was deze eind 1949 reeds 1 1.580 perso
nen. Vooral West- en Noord-Oost-Bra
bant worden door deze ramp geteisterd. 
De slachtoffers blijken te vallen in de 
rang�n der _p_ouwvakarbeiders, der onge-

• -- _, sêhoolden en van het administratief per
soneel. 
Van midden 1948 tot midden 1949 ble
ken de industrieën van Brabant ± 5500 
man extra als werkkracht te hebben --op
genomen. Maar om de aanwas der Bra
bantse bevolking bij te houden, zouden 
jaarlijks 6000 man extra opgenomen moe
ten kunnen worden. Bovendien komen 
nu de gedemobiliseerden lang_zaamaan 
los. En zeker 40 % zal hiervan in Bra
bant werk zoeken in de industrieën. Dit 
betekent, dat tot half 1950 toe waar
schijnlijk in zijn geheel er 12.000 werk
zoekenden bij zullen komen als gevolg 
van bevolkingsaanwas en demobilisatie. 
Als men daar de bestaande werkeloos
heid bij neemt, kán, indien het ongun
stig wil, de toename der werkeloosheid 
halfweg 1950 wel eens ± 20.000 perso
nen bedragen, in Brabant aHeen ! 
Zowel het Tilburgse verslag voor Bra
bant alswel de directeur-generaal voor 
de industrialisatie voor geheel Neder
land besluiten beiden, dat er nieuwe in
dustrieën bij moe'.en komen, om de 
overschotten aan arbeiders op te vangen, 
hetgeen dan voor Brabant een heel wat 
dringender probleem blijkt dan voor het 
gehele land op zich. 
Tekort aan· kapitaal 1 
Daarmee hangt echter weer samen het 
andere probleem: dat der kapitaaltekor
ten. Zolang de idioot-hoge en uitmerge
lende belastingen ons volk blijven teiste
ren, zal van nieuwe kapitaalvorming 
voor nieuwe industrieën niet veel kun
nen komen, al heeft Minister Lieftinck 
nog zó z'n mond vol van mooie woor
den "over sparen". En dat is hem on
langs weer eens duidelijk gemaakt, nu 
zijn belastingplannen ter sprake kwamen 
in de Tweede Kamer. 
Uitmergelende belastingen. 
Men heeft er de Minister van Financiën 
op gewezen, dat 'de door hem bedoelde 
verlaging der inkomstenbelasting veel te 
gering is, terwijl hij dan het ontbrekende 
toch weer terug wil halen door de ver
hoging van de verteringsbelastingen. Bij 
dit laats:e soort belasting wordt dan juist 
de arbeider met het grote gezin zwaar 
getroffen, maar de voorgestelde verla
ging der inkomstenbelasting is weer 
niet zó doortastend, dat het de vorming 
van enig kapitaal in de middenklasse tot 
het verbeteren of stichten van klein- en 
middenbedrijven in de hand' kan werken. 
In de Tweede Kamer kwam duidelijk 
tot uiting, dat men heden, maar ook als 
er eenmaal de nieuwe belastingwetten 
zullen zijn, de middenklasse als de 
zwaarst getroffene groep onzer bevol
king ziet. 
Belastingen en scholing. 
Ook werd in ons Parlement gewezen op 
de onbevredigende toestand, voor wat 
de kinderaftrek betreft. Speciaal geldt dit 
voor oudere minderjarige kinderen, die 
onderwijs genieten. Hierbij denkt men 
meestal het eerst aan de in:ellectuele 
middenstand, maar dit probleem geldt 
net zo goed voor de arbeider, die zijn 
kind een langdurige opleiding wil geven. 

Men pleitte hier sterk voor het aftrek
ken van het schoolgeld, in deze geval
len, bij het berekenen van het inkomen. 
Tenslotte zal in ruime mate, zo rede
neerde deze leden der Tweede Kamer, 
voor het vervullen der hogere functies 
bij de komende industrialisatie beroep 
moeten worden gedaan op de ouders, 
die hun kinderen in ambacht of techniek 
door willen laten studeren en het zou te 
dwaas zijn, dat de fiscus met dit lands
belang geen rekening zou houden! 
Emigratie. 
Schreven wij hierboven over industriali
satie (en zijn belemmeringen), dezer da
gen is ook weer de emigratie ter sprake 
gekomen als tweede mogelijkheid, om 
het spook der werkeloosheid in te to
men. Dit gebeurde op een congresdag 
van de Brabantse Volkshogeschool, l.i. 
Zaterdag te 's Hertogenbosch gehouden. 
Daar kwam de overtuiging naar voren, 
dat de standsorganisaties zelf de eerste 
voorbereidingen moeten treffen bij het 
uitsturen naar den vreemde van Neder
landse mannen en vrouwen. De stands
organisaties zijn namelijk confessionele 
organen en zij kunnen beter de gods
dienstig-zedelijke behoeften der emi
granten begrijpen en verzorgen dan de 
rijksinstanties. 
Als g�volg van deze discussie werd dan 
ook van de zijde der KA.B. toegezegd, 
dat ook de standsorganisatie .der katho
lieke arbeiders een orgaan zou gaan vor
men dat zich speciaal met de emigratie 
van arbeiders zal belasten. Ook dat is 
dus weer een stap dichter naar de uit
.bouw der emigratie, iets waarop de Mi
nister-President Zaterlag j.l. nog heeft 
gewezen, toen hij de buitenlandse Pers 
ontving, als iets allernoodzakelijks voor 
Nederland. 
Naar inwisselbaarheid der 
West-Europese munten? 
Tnt�matior.aal gezien zou geheel West
Europa zeer gebaat zijn met een gemak
kelijke wijze van inwisselbaarheid der 
verschillende munteenheden. Minister 
Stikker is door West-Europa gereisd om 
te zien, in hoeverre te komen was tot 
een gemeenschappelijk verzekeringsinsti
tuut en hij schijnt nogal optimistisch te 
zijn. Te Washington zal hij met de Ame
rikanen, die niets liever wensen dan de 
Europese eenheid, verder gaan confe
reren. Wel constateerde Stikker, dat on
verbrekelijk aan de economische samen
werking ook veel politieke aspecten 
vastzitten. Ook deze laa:sten probeert 
thans minister Stikker te verduidelijken 
en te ordenen. Het laatste was hij in 
West-Dui'.sland en hij is er bevredigd 
van teruggekeerd. 
De Engelse verkiezingen. 
Bleken ook hier de middengroepen der 
bevolking hoe langer hoe meer zichzelf 
te willen worden, tegen een tè sterk na
tionaliserende en alles bedillende staat, 
bevredigend is de uitslag toch niet. In
derdaad s:aan Conservatieven en Libe
ralen bijna gelijk aan de Labours. De 
staatssocialisten, die er eerst veel méér 
aanhang hadden, zijn in macht terugge
lopen, maar een krachtige regering zal 
nu wel niet gevormd kunrnm worden. 
Men spreekt zelfs al weer over een 
nieuwe parlementsontbinding .. 
De Katholieken van Scho:land hebben 
in verband met de verkiezingen (en dus 
met de kwestie der nationalisaties, waar 
deze verkiezingen voor een groot deel 
om draaiden), een herderlijk �chrijven 
van hun bisschoppen te horen gekregen, 
waarin deze als leer der Kerk uiteenzet
ten, dat soms na:ionalisatie geoorloofd 
is, namelijk als de eigendom van het be
treffende bedrijf een dusdanige macht in 
handen van de particulieren zou beteke
nen, dat het alg'emeen belang er door ge
schaad zou worden. Maar om nationa
lisatie als het normale geval te willen 
zien, acht het episcopaat uit den boze. 
De plicht van de staat is er niet, om het 
recht van de onderdanen op te slokken, 
maar om het te verdedigen. 
Ook- onze regering, die met haar belas
tingpolitiek bezig blijft een gezonde 
eigendomsvorming nage:1oeg onmogelijk 
te maken, zou zich deze laatste woor
den van het Schotse Episcopaat wel eens 
aan mogen trekken! 
Sombere perspectieven in Frankrijk. 
In Frankrijk is nu het eerste grote schan
daal van ná de oorlog uitgebroken. Een 
aantal van de hoogste generaals blijken 
legergeheimen aan het buitenland te heb
ben verkocht. Het land wordt verder 
geteisterd door een grote staking in de 
metaalbewerkingsindustrie. De toege
zegde loonsverhoging van 5 % wordt 
onvoldoende geacht. Koren op de molen 
van de communisten. 
Maar dat de toestanden er werkelijk niet 
rooskleurig zijn, blijkt uit het feit, dat 
ook andere bevolkingsgroepen, die in het 
algemeen niet plegen te staken, van on
willigheid getuigen. En wel om de te 
zware belastingen. Het zijn weerom de, 
middengroepen, die, evenals bij ons, het 

meest te lijden hebben onder de druk 
van de Franse staat. Zij besloten hun 
zaken tijdelijk, uit protest te sluiten, ter
wijl artsen, advocaten, ingenieurs en 
architecten zich gedeeltelijk bij deze 
actie aansloten. 
De atoombom. 
Vermelden we tenslotte nog, dat, volgens 
persberichten, de Belgische geleerden 
Maisin en Baeg er in geslaagd zijn een. 
scheikundig middel samen te stellen, dat 
de radio-activiteit van de atoom- en 
waterstofbom reeds voor de helft weg
neemt. En dat men poogt dit middel ook 
voor 100 % vast in handen te krijgen. 
Zal dit de vrede brengen? 

Plaatselijk Nieuws 
DE P.B.O. DOOR PROF. VERAART 
TOEGELICHT. 
Zoals in het kort reeds is aangekondigd, 
hebben de gezamenlijke Standsorganisa
ties het initiatief genomen Prof. Veraart 
uit te nodigen, om van ·hem de perspec
tieven opengelegd te krijgen van de in 
het bedrijfsleven ingrijpende wet op de 
Publiekrechtelijke Bedrijfs-Organisatie. 
De man, die 40 jaar geleden als jong 
sociaal ingesteld intellectueel in de Fede
ratie van Drukkerspatroons de gelegen
heid kreeg zijn nieuwe ideeën voor op
lossing van maatschappelijke sociale 
vraagstukken te lanceren, en in de loop 
der jaren uit het contact met de prak
tijk van het leven de wetten der gelei
delijkheid, met al de er aan verb�nden 
ups and downs heeft leren kennen, 1s een 
bij uitstek bevoegde. 
Hij is voor wat de wet op de P. B. 0. 
betreft een promotor, die in vèrziende 
voortvarendheid al zovele jaren geleden 
begon te werken aan het bestek van het 
nu opgerichte "monument" van sociale 
rechtvaardigheid in het arbeidsproces. 
Prof. Veraart nu kan als autoriteit in de 
sociale leerstelling alle groepen van be
langhebbenden bij de P. B. 0. een breed 
inzicht geven omtrent de practische wer
king, de ontwikkelingsstadia en daarmee 
gepaard gaande eisen van aanpassin�, 
want ook in deze zal de weg der gelei
delijkheid gevolgd moeten worden. 
Daarom zullen alle bij de wet op de 
P. B. 0. geïnteresseerde groepen, werk
gevers, arbeiders, middenstanders en boe
ren, goed doen Donderdag 9 Maart op 
te komen voor de door prof. Veraart 
te geven verhandeling. 
Vooral de arbeiders, die bij de P.B.O. 
de voornaamste begunstigden zijn, mo
gen het zich als een ereplicht rekenen 
door een massale opkomst hun erkente
lijkheid te tonen tegenover de man, die 
de sociale gerechtigheid met alle kracht 
heeft nagestreefd. 

Wij verwijzen dan ook naar de in dit 
blad voorkomende advertentie, die als 
een uitnodiging tot de bijeenkomst op 
Donderdag 9 Maart is te beschouwen. 
(Eerst na afloop der Lijdensmeditatie in 
de kerk van het H. Hart zal prof. Ver
aart beginnen met zijn betoog). 

STILLE OMGANG 1950 .. 
Dat de bedoelingen van de Paus 

�et het Heilig Jaar verwezenlijkt 
mogen worden in de Mirakelstad 
en in geheel Nederland". 

Aldus luidt dit jaar de algemene intentie 
voor de "Stille Omgang" te Amsterdam, 
die voor de afdeling Boxtel is vastgesteld 
op 25 en 26 Maart. 
't Is ons allen zonder meer duidelijk, wat 
het hoofdbestuur van de Stille Omgang 
heeft bewogen, voor dit jaar deze inten
tie te maken. Het is de wens van Z. H. 
de Paus, dat alle gelovigen dit Jubeljaar 
1950 zullen maken tot 'n Heilig Jaar, 
door iets meer te doen dan anders voor 
de heiliging van zichzelf en van de 
wereld. Velen zullen een bedevaart naar 
Rome maken; maar nog. groter zal het 
aan:al zijn dat om verschillende redenen 
niet kan gaan. Toch moeten we allen 
iets extra's doen. 
Welnu: aan een nachtelijke bedetocht 
naar Amsterdam zijn geen onoverkome
lijke bezwaren verbonden van tijd, geld 
enz. 't Is een kwestie van 'n beetje 
goede wil. 
Welaan: stel een daad, ga mee naar Am
sterdam en kom zó enigszins tegemoet 
aan bovengenoemd verlangen van de 
Paus. 
Practische beleving van uw geloof, in 

�lle eenvoud", daartoe levert de Stille 
Omgang een belangrijke bijdrage. 
De belangstelling voor deze bedetocht 
groeit jaarlijks in ons land en ook in 
Boxtel. Dit jaar vooral hopen wij op een 
werkelijk massale deelname, met vele 
nieuwe leden. 
Aan degenen die reeds lid van de afde
ling Boxtel zijn, zal dezer dagen een 
aangifte-formulier worden gezonden, dat 
zij uiterlijk 19 Maart moeten inleveren 
bij J. F. de Rooij, Ons Doelstraat 17, 
alhier. Niet-leden kunnen zich aan het-

---zeifde adres opgeven. 
Nadere mededelingen betreffende ver
trek, onkosten e.d. worden nog bekend 
gemaakt in dit blad en op de Algemene 
Vergadering, die in Braban.ts Centrum 
zal worden aangekondigd. 
De leden van onze afdeling, die onver
hoopt niet meegaan naar Amsterdam, 
sporen wij aan, hun intentie op Zondag 
26 Maart te verenigen met de bovenaan
gehaalde algemene intentie, en op die 
dag de Hoogmis in hun parochiekerk bij 
te wonen, die wordt opgedragen voor de 
leden van de afdeling Boxtel. 

Het Eeuwige R�me 
I. 

PETRUS, DE EERSTE PAUS 
VAN ROME. 

Het bronzen beeld van de H. Petrus in 
de St. Pieter staat vermoedelijk boven de 
plaats, waar de eerste Paus begraven ligt._ 

Er zijn zeker steden in de wereld die 
ouder zijn dan Rome, maar niet veel. Er 
bestaat echter geen stad kr wereld die 
zó lang de leiding heeft gehad over de 
volkeren. 
Rome is in de loop der eeuwen de grote 
draagster geweest van alle cultuur. Zij 
ving de beschaving op van het oude Ba
bylon, en Egypte, en Griekenland, en 
gaf deze, veredeld en verfijnd, door. 
Rome - als eerste - beheerste de hele 
beschaafde wereld en bleef, langer dan 
welke stad ook, de leidster in het bestuur 
der volken. 
Nog steeds is Rome de eerste en voor-

naamste leidster van de menselijke be
schavina omdat deze stad, door het 
geestelijke hoofd der Kerk, de Paus, de 
bewaarster en hoedster is van de ware 
godsdienst en van alle onomstotelijke, 
blijvende waarden, die er gelegen zijn 
in alle takken der cultuur: de weten
schap, de kunst, en alle andere vorm·en 
van beschaving. Rome is en blijft ook 
daarvoor de leidster en voedster van 
alle volken, omdat zij bezit het gezag, 
en daarbij de hulp van God, door Hem
zelf gesteld tot handhaver van de eeuwi
ge en blijvende waarden, die onveran
derlijk zullen zijn door de tuimeling der 
eeuwen, der opvattingen, stromingen, 
moden en grillen van het mensdom, om
dat deze waarden, de eeuwige Waarheid 
bevatten, neergelegd in de handen van 
dat gezag, zetelend te Rome op. Je Sroel 
van Petrus, de eerste Paus. 
Daarom is en blijft deze stad: het 
eeuwige Rome. 

In een reeks geïllustreerde artikeltjes 
willen wij U één en ander vertellen over 
de betekenis en uit de geschiedenisfvan 
het christelijke Rome, ' het Rome van 
Petrus en zijn opvolgers, De Pausen, die 
in onafgebroken rij, tot heden 260 in ge
tal, de Kerk van Christus, en daarmee de 
hele mensheid, hebben geleid en zullen 
leiden, volgens Christus' eigen belofte, 
tot aan het einde der tijden. 
Het is niet bekend, wanneer precies de 
H. Petrus in Rome is gekomen. - Op
het eerste Pinksterfeest, toen de Apos
telen vervuld werden van de H. Geest 
en Petrus met zijn eerste toespraak tot 
het volk, de prediking van de Kerk over 
de wereld inzette, waren er in Jeruza
lem Joden bijeen lJit de hele wereld, om 
het Paasfeest te vieren, ook Joden uit 
Rome. Wellicht hebben sommigen van 
hen Christus zien sterven op Golgotha, 
hebben gehoord van Christus' verrijzenis 
en geluisterd naar de eerste prediking 
van Petrus en van de andere Apostelen 
in Jeruzalem. Feit is, dat met deze 
Joodse pelgrims, teruggekeerd in Rome, 
de eerste Joden-christenen in Rome zijn 
gekomen. 
Na zijn eerste werkzaamheid in Jeruza
�m, is Petrus de eerste bisschop geweest 
in Antiochië de 2e stad van het Ro
meinse rijk, 'de eerste grote christenge-

OMGEVING 

GROSLIJSTSTEMMING 
PROVINCIALE STATEN. 
Zonclaa 26 Februari hield ook de KV.P., 
afd. B;xtel de groslijststemming voor _de
candiclaten der Provinciale Staten. Hier 
volgt de uitslag: 
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Ir. H. van Haaren 73 102 28 
Mr. H. Scheidelaar 27 30 13 
P. van Ierland 10 11 9 
A. ). Janssens 14 18 4 
P. Coppes 6 15 1 
F. ). ). Hoogers 9 7 
A. ). Remmers 7 
). M. v. Roestel 3 7 
Mr. C. v. cl. Mortel 12 14 
L. C. A. M. Janssens 11 8 1 
C. Bijsterveldt 15 17 5 
W. ). v. d. Laar 72 89 23 
J. L. Aquarius 5 1 
J. P. M. Meuwese 3 1 4 
]. C. Beerens 5 9 
). A. M. v. Susante 102 127 30 
Dr W. L. P. M. de Kort 4 13 1 
G. ). v. Os 20 24 14 
C. ). Simons 20 33 9 
Drs. ). Verster 2 2 
). ). v. Riel 21 31 6 
De opkomst van de stemgerechtigden 
moet helaas zeer matig genoemd wor
den. Van de kiezers, die verwacht wer
den stemden in de Landbouwschool 
43 o/0, op de Burgakkei: 45 % en in de 
St Theresiaschool 60 °;0. 

D;or deze <>eringe deelname wordt Box
tel· niet ve:=tegenwoordigd in de Prov. 
Staten, want aangezien de rayonindeling 
vervallen is, gaat ook niet - zoals vroe
ger - automatisch een zetel naar Boxtel 
en naaste omgeving .. Het is door deze 
stemming zelfs mogelijk geworden, dat 
de gemeenten buiten Tilburg, die waar
schijnlijk vier afgevaardigden krijgen, 

• vertegenwoordigd zullen worden door
drie landbouwers . . . . .  . 
EERVOLLE UITNODIGING.
Onz_e piaatsgenote Mej. A. Schellekens,-
Inspectrice van de Diocesane Gezins
zorg, is op uitnodiging van het bissch�p
pelijk secretariaat van Linz (Oostennik)
dezer dagen naar Oostenrijk vertrokken 
om de Katholieke Gezinszorg er te pro
pageren en aan de oprichting ervan 
mede te werken. Wij wensen Mej. Schel
lekens veel succes met haar "charitatie
ve zending". 
GESLAAGD.
Op het te Utrecht gehouden examen van
de E.N.S.A.I.D. slaagde Mia v. d. Nos
terum voor costumière. 

• meente buiten het land der Joden, cen
trum van wereldhandel en -verkeer_ 
Petrus reisde door Palestina en het daar
aan grenzende Syrië, werd gevangen 
genomen door Herodes en wondêrbaar 
uit zijn gevangenschap bevrijd. Vele ge
schiedkundigen vermoeden, dat hij na 
deze bevrijding vertrokken is naar Rome, 
in het jaar 42, dat is nog geen 10 jaar 
na de dood van Christus. Dit vermoe
den wordt bevestigd door de volgende 

. gegevens der geschiedenis. Vanaf de 
oudste tijden is overgeleverd dat Petrus 
de Kerk van Rome heeft gesticht; dat 
hij er 'n 25 jaren lang het bestuur der 
Kerk heeft waargenomen en vast staat, 
dat hij er de marteldood gestorven is 
tussen de jaren-64 en 68, tijdens de ver
volgingen door de wrede keizer Nero. 
Dat Petrus omstreeks 42 in Rome kwam, 
klopt zeer goed met het feit, dat keizer 
Claudius in het jaar 49 't bevel gaf dat de 
christenen Rome moesten verlaten, om
dat ze oorzaak zouden geweest zijn van 
onrust in de stad. In dit jaar moet er dus 
een flinke groep christenen geweest zijn. 
Een tweede feit is, dat in het jaar 57, 
toen de H. Paulus zijn lange brief aan 
de Romeinen schreef, er een bloeiende
christengemeente in de stad bestond. 
Het oprichten en tot bloei brengen van 
zulk een gemeente heeft enige tijd nodig, 
en dit maakt het jaar 42, als vermoede
lijk tijdstip van Petrus' komst in Rome,
wel zeer waarschijnlijk. • 
Laat het jaartal van Petrus' komst in
Rome nog enigszins onzeker zijn, vast
staan deze feiten: dat Petrus de Kerk 
in Rome stichtte, van hieruit de hele 
Kerk als eerste Paus bestuurde, en in 
deze functie onder de vervolgingen van 
Keizer Nero tussen de jaren 64 en 68, 
de marteldo;d is gestorven en aldaar is 
begraven. Dit alles staat vast ui� de 
samenvoeging van vele gegevens mt de 
geschiedenis; en de laa!ste jaren hebben 
deze feiten zeer duidelijke en zekere 
bevestigingen gekregen in de opgravin
gen welke in Rome verricht worden. <;>n· , 
der het· Vaticaan en onder de basiliek 
van St. Petrus. 
In de loop van dit H. Jaar wordt de pu
blicatie verwacht door de H. Vader, van 
een rapport van de geleerden die bij 
deze opgravingen de leiding hebben. Te 
zijner tijd hopen wij hierover ook meer 
te kunnen publiceren. Verschillende 
vondsten zijn reeds bekend gemaakt. 
Over deze vondsten zullen wij in een 
volgend artikeltje een en ander ver
tellen. • T. 
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Buitenlands Weekoverzicht 
Vorige week Vrijdag is een van de span
nendste dagen op Engels verkiezingsge• 
bied geweest. 
Zoals men weet heeft Labour een meer
derheid gekregen van 7 zetels over alle 
partijen samen, tegen in het vorige La
gerhuis ongeveer 140. Ondanks deze 
geringe meerderheid blijft Labour alleen 
aan het roer, maar prettig is de toe-

. s'.and van de regering niet. Bif het min
ste of geringste kan haar meerderheid in 
een minderheid verkeren. Het is toch 
heel normaal, dat ministers, wanneer het 
om.J<westi�gaat, die hun departement 
niet raken, �1et in het Lagerhuis aanwe
zig zijn, om'äat hun werk hen elders 
houdt. En de ministers brengen in Enge
land ook hun stem uit. Men ziet dus, dat 
de meerderheid in de praktijk vaak op 
een minderheid zal neerkomen. Wan
neer de conservatieven de regering cl.oor 
het uitlokken van onverwach'.e stemmin
gen ten val willen brengen, zal hun dat 
zeker wel lukken. 
De eerste tijd zullen zij dit wel niet doen. 
In de eerste plaats moet in April de 
nieuwe begro'.ing worden ingediend, 
waarin de regering, gezien de economi
sche toestand van het land, zeker on
populaire maatregelen zal moeten voor
stellen. Bovendien is het te verwachten, 
dat de devaluatie in de komende maan
den nog tot een grotere prijsstijging zal 
leiden, zodat men wel kan zeggen, dat 
de kansen van de conservatieven er bij 
de volgende verkiezingen, die men alge
meen dit jaar nog verwacht, niet ongun
stiger op zullen worden. 
In de Ver. Staten heeft de wankele po
si'.ie van de Engelse regering als gevolg 
van de verkiezingsuitslag zorg gebaard.· 
Men vreest, dat diverse kwesties van 
groot internationaal belang hangende 
zullen blijven en met name die, waar de 
Europese samenwerking mee gemoeid is. 
Toen minister Marshall in Juni 1947 te 
kennen gaf, dat de Ver. Staten bereid 
waren de helpende hand te bieden aan 
de Europese landen, die bijna zonder uit
zondering met de ernstigste moeilijkhe
den te kampen hadden, omdat hun de 
dollars ontbraken voor grondstoffen en 
machinerieën, was een van de grondge
dachten van deze gro'.e staatsman, dat 
de hulp niet als een bedeling zqu wor
den opgevat.. maar als een hulpmiddel, 
waardoor West-Europa na enkele jaren 
weer op eigen benen zou kunnen staan. 
Twee jaar hulpverlening zijn nu achter 
de rug en uit de in die tijd enorm geste
gen productie blijk'. zonneklaar, dat de 
dollars niet verspild zijn. De moeilijkheid 
is nu niet meer, dat Europa niet vol
doende kan produceren, maar dat de 
handel nog zoveel beperkingen zijn op
gelegd, dat dit naast de te geringe uit
voer naar de Ver. Staten zijn domper ' 
zet op de welvaart van West-Europa. 
De belangrijkste beperking is wel, dat 

K.A.B.-ONTWIKKELINGSAVOND. 
De !�den van de KA.B, afd. Boxtel, wor
den er aan herinnerd, dat Pater Zacha
rias hedenavond in De Ark komt spre
ken over de verhouding van Kerk en 
Staa• in Rusland. Het is de leden geoor
loofd oudere huisgenoten voor deze 
\lergadering te inviteren. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Ontvangen van N.N. f 10,-.. 
Opgehaald bij thuiskomst van Wim 
Hobbelen f 13,50. 

* * * 
A.s. Zondag zal aan de St. Petruskerk 
de maandelijkse collecte voor Katholiek 
Timisfront worden gehouden. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 21 tot en met 27 Februari 1950. 
GEBOREN: Adrianus M. M. zoon van 
M. A. A. van Pinxteren en W. G. v. 
Roosmalen - Johannes W. zoon van 
M. J. J. van Dinther en A. J. v. Schaijk 
Henrica E. J. dochter van H. J. de Kort 
en A. v. Zandbeek - Koenraad J. M. 
zoon van P. J. J. Lemmens en I-1. J. J. 
M. Hendriks -Adrianus W. zoon van 
M. P:r. v. cl. Sande en C. J. v. Erp -
Johannes A. M. zoon van H. A. van Hal 
en C. W. v. cl. Meerendonk - Adriaan 
H. P. zoon van A. Verhoeven en M. P.
Nouwens - Theodorus kl. A. zoon van 
L. Pennings en van M. G. Barten -
Gerardus G. zoon van G. G. de Jong en 
A. M. Coppens - Marianne W. W. M. 
doch'.er van M. v. Oers en A. L. v. Beek 

Rudolf J. E. M. zoon van K. M. 
Oliva en A. F. A. Cox - Gerardus J. 
M. zoon van J. H. Voermans en M. A. 
v. cl. Berg. 
ONDERTROUWD: Laurentius van den 
Besselaar en Henrica M. Bertens. 
OVERLEDEN: Henrica Vervoort, oud 72 
jaren, weel. van C. Voermans - Johan
nes Hubertus Timmermans, oud 70 jaren. 

HEREN MODE-ARTIKELEN 

1 -WITTEVEEN

Rechterstraat 18 Boxtel 

J.-edo.o.ps .... 
* Zo zijn we dan weer beland in de 
maand Maart, waarvan het weermannetje 
zegt: ,,Een goede Maart. ..... is niet veel 
waard !'1 Proost, klagers. * Voor de 
afwisseling krijgt U dezer dagen wéér 
eens 'n kaart thuis met belangrijke tele
foonnummers. Maar het "belangrijkste" 
nummer staat er niet op. Dat kan ook 
niet, want' dan zou het telefoongidsje 
overbqdig worden. Kent U het belang
rijkste' telefoonnummer niet? Wel, dat 
s'.aat nu juist in het boekje! Het is het 
nummer, dat U nodig hebt! Een voor
beeld: Onlangs kwam een man buiten 
adem bij ons binnen lopen en verzocht 
om medische en geestelijke hulp te bel
len. En welk nummer dacht U dat wij 
draaiden? 215, want dat was, nu de 
hulp nodig was voor een stervende, het 
belangrijkste. Zeker, in geval van brand 

de ene muntsoort niet vrijelijk gewisseld 
kan worden tegen een andere. Zo kan 
het gebeuren, dat een land, b.v. Zweden, 
veel Engelse ponden heeft, die het niet 
in Engi:1ancl kan of wil bes'.eclen, daar de 
producten, die het hebben wil, daar niet 
te krijgen of te duur zijn. Een derde 
land, Frankrijk b.v., kan deze producten 
wel of goedkoper leveren, maar Zweden 
heeft een tekort aan Franse franken, zo
dat de koop niet door kan gaan. Men 
begrijpt, dat er tussen bijna 20 landen zo 
over en weer heel wat m·oeilijkheden zijn 
en hoeveel gemakkelijker en goedkoper 
er handel gedreven zou kunnen worden, 
wanneer deze landen hun muntsoorten 
onderling inwisselbaar maakten. 
En dat is nu, waar de Amerikanen en 
vooral Paul Hoffman, de leider van het 
plan-Marshall, op hameren: de samen
voeging van Wes·-Europa tot één grote 
markt van 275 millioen mens.en. De han
delsbeweging zal dan veel groter kun
nen worden en daarmede de welvaart. 
Tot nu· toe voelde Engeland niet veeJ 
voor deze Ynwisselbaarheid der munt
soorten, die eigenlijk het begin van alle 
werkelijke samenwerking is, evenmin als 
voor de politieke samenwerking in de 
Raad van Europa, omda· het bang is, dat 
te nauwe betrekkingen met de rest van 
Europa de banden met het Britse Ge
menebest in gevaar zullen b�engen en 
dat de geleide economie, die de Labour 
regering voorstaa•, niet te handhaven zal 
zijn, wanneer van het buitenland vrije 
concurrentie dreigt_ Het vreest het bui
tenland, dat goedkoper produceert. 
De Amerikanen hadden een ingenieus 
plan uitgewerkt, waardoor de 1chokken, 
die de inwisselbaarheid ongetwijfeld voor 
ieder land met zich zou brengen. opge
vangen konden worden. Had de Engelse 
regering niet tegengestribbeld, dan zou 
men vermoedelijk al tot de inwisselbaar
heid besloten hehben. Van de nieuwe 
regering van Attlee is geen toeschiete
lijke houding te verwachten. Dit is te 
meer te betreuren, omdat juist nu de 
commissies van het Amerikaanse Con
gres de besprekingen geopend hehhen 
over het lot van het derde Marshall
jaar. Het zou een gunstige indruk ge
maakt hebben. als Europa op dit ount 
van samenwerking resultaten had kun
nen tonen. 
Het staat evenwel vast, dat de Marshall-

• hulp door zal gaan, nu de communisti
sche dreigim1 overal ter wereld haar koo 
weer opsteekt en in Europa Frankrijk 
en Italië tot het terrein van haar actie 
gekozen heeft.. In Amerika ziet men ook 
in, dat de grootste steun voor het com
munisme is de armoede en de werkloos
heid, die doot· het ophouden van de 
steun uit zouden breken. Want het plan 
Marshall is pas halverwege en alle moei
te zou verloren zijn, zo men dit grootste 
hulpprogramma opgaf. 

is het belangrijkste nummer 200, ma3h"r
clat staat ook in de gids. Wii houden het 
dan ook liever met de telefoongids dan 
met één van de véle kaarten. * Vergeet 
U ondertussen nie'., dat de parochie
agenda tot en met 31 Maart vermeldt: 
Iedere avond om 7 uur Lof ter ere van 
St. Jozef ... ... * Als we zeggen, dat men 
er op het postkantoor goed aan zou doen 
me'. voor de drukke uren een reserve
loket gereed te houden, clan zijn we
ongetwijfeld de tolk van velen, want tijd 
blijft nu eenmaal geld. * Op het Dioce
saan Eucharistisch Congres, dat op Drie
vuldigheidszondag te Boxtel word'. ge
houden (tegelijk met de H. Bloedproces
sie), zullen een viertal afdelingsvergade
ringen worden gehouden: voor priesters. 
voor onderwijspersoneel, voor jeugd
leid(st)ers en voor ouders. Het thema 
van de inleidingen zal zijn: De H. 
Eucharistie en het gezin. * Spits nu ie 
oren even voor • het volgende: De
,,Paters van Stapelen" hebben in prin
cipe besloten op de Pinksterdagen, 28 en
29 Mei dus, wederom een Breugheliaanse 
Kern1is te houden, ter versteviging van 
het Kapelfonds. Men houde zich gereed! 
* Wij mensen uit de nuchtere twintig
ste eeuw zullen spoedig weer te maken 
krijgen met kaboutertjes. Wel niet die 
grappige mannekes, die 's nachts het 
werk voor ons doen, die verdwaalde kin

dertjes thuis brengen of die in de Vas
tentijd Paaseieren kleuren, maar tóch 
"kaboutertjes". Ergens in Boxtel leeft 
nl. de hoop binnenkort een kabou'.ers
groep voor meisjes van 7 tot 10 jaar te
kunnen oprichten. Als deze zich dan 
maar alle deugden van de echte kabou-
tertjes weten eigen te maken . . ...... . 
* Vervolgens een geweldig sensationeel 
relaas van een op hol geslagen hi'.je en 
nog wat: Zondagmorgen sloeg in de 
Nieuwstraat plotseling een ingespannen 
hitje op hol. De twee personen, die op
het karretje zaten, werden er zonder 
pardpn afgesmeten, moedige mannen, 
die het gevalle'.je wilden laten stoppen, 
werden doodgewoon genegeerd door het 
heetgebakerde beestje, dat ten aan
schouwe van vele kerkgangers de Nieu
we Weg uitkoos voor zijn drieste ren, 
die pas eindigde toen de teugels tussen 
de wielen geraak'.en, het karretje tegen 
een boom vloog en het schuimbekkende 
dier zowat op zijn rug kwam te liggen. 
De schade bleef beperkt tot een verlo
ren pet. . . . . .  , dat wat alles. * De ver
zuchting van de week hebben we van
wege de vasten maar verkrop'.. 

Missie-Thuisfront 

Op de gouden bruiloft van het echtpaar 
Van Mol-v. Weert werd f 50,- opge
haald voor het Kapelfonds van de Pa
ters Assumptionisten. 
Op de uitvaart van H. va.n Oirschot voor 
hetzelfde fonds f 7,43. 
Opgehaald op de begrafenis van Adria
na Scheutjes-van Dijk voor de Missie 
van Indonesië, waar de Ursulinen wer
ken: f 10,56. 
Geld is noodzaak, maar gebed is hoofd.ll 
zaak, bidt veel voor de Katholieke Kerk 
op Java! 

SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 

0.].C. 15 10 3 2 23 39-19 
St. M. Gestel 15 9 4 2 22 40-20 
O.D.C. 16 10 2 4 22 42-22 
S.C.B. 16 9 4 3 22 34-20 
Baardwijk 17 10 2 5 22 44-32 
B. Vooruit 16 7 3 6 17 31-38 
Udi 16 6 2 8 14 26-28 
Boxtel 16 4 4 8 12 25-37 
Blauw Geel 15 4 3 8 11 28-37 
W.S.C. 14 4 2 8 10 25-37 
Haarsteeg 14 2 2 10 6 16-37 
Uni Animo 14 1 1 12 3 25-48 

BEDRIJFSKLEDING 
1 WITTEVEEN 1 

Rechterstraat 18 

K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel -Best Vooruit 
Nevele 1 -Boxtel 2 
Boxtel 3 - Helvoirt 2 
ODC 4- Boxtel 4 

Boxtel 

3-3 
4-6 
4-1 
s.n.o.

Gezien de standenlijst is een gelijkspel 
van Boxtel tegen Best Vooruit een zeer 
behoorlijk resul·aat, doch gezien de wed
strijd van Zondag was een draw bepaald 
teleurstellend. 
Tot drie maal toe immers had· Boxtel de 
leiding genomen en daarna n.b. de teu
gels ook nog stevig in eigen hand ge
houden, maar tot drie maal toe ook, gaf 
men Best Vooruit gelegenheid om de 
stand weer op gelijke voet te brengen. 
De.derde keer gebeurde dit zelfs nog in 
de laatste minuten, toen een der rood
zwarten zich bij een spaarzame aanval 
los kon spelen van de Boxtelse defensie 
om vervolgens doelman Leyten ·7""" we
derom lang niet kansloos - te passeren. 
Het was een hard gelag voor de hard
zwoegende rood,vitters ook nog dit der
de, laats'.e en beslissende tegenvallertje 
te moeten incass·eren, vooral omdat de 
kans op 'n royale zege minstens 45 volle 
minuten voor het grijpen had gelegen. 
Als ...... als men de massa goede wil, die 
er te bespeuren was, tenminste beter 
dienstbaar had gemaakt. Zoals me nu 
speelde - sterk op het middenterrein, 
weifelachtig voor eigen doel en pie'.luttig 
in de aanval - was er weinig kans op 
succes, dat ten volle bevredigde. 
Doordat de Boxtel-verdediging op be
slissende momenten enkele, lelijke voet
balsteekjes liet vallen, ging ook het wei
nige, toevallige succes van de voorhoe
de nog teloor En omdat het aanvals
quintet, waarin de rechtervleugel jam
merlijk faalde, met haar kort, onsa
menhangend en mat aanvalsspelletje de 
B. V. achterhoede in de kaart speelde, 
was er geen kans op een algehele Óver
troeving van het heus niet zo s'.erke 
Best Vooruit. Het werd en bleef 3-3. 
Het zal voor Boxtel zaak zijn, dat de 
voorhoede in de toekomst gaat breken 
me'. de tot nog toe gevoerde tactiek. De 
tot onvruchtbaarheid gedoemde tik-tak
combinaties zullen plaats moeten maken 
voor een spelmethode, die royaler en
directer is. Dan zal het spelbeeld aan
zienlijk verlevendigd worden, dan zal er 
productiever gewerl<'. worden, dan zal 
ook het stuwende werk van de voortref
felijk spelende middenlinie beter tot zijn 
recht komen, kortom: dan zal het eerste 
elftal van Box·el, dat vele goede moge
lijkheden in zich bergt, spoedig betere 
resultaten boeken dan dit tot nog toe het 
geval· -was. 

* * * 

Het tweede elf·al won de vriendschap
pelijke wedstrijd tegen Nevelo met 
6-4. 
Het derde elftal bleef op het goede pad 
en won thuis van Helvoirt 2 met 4-1. 
De weds'.rijd ODC 4-Boxtel 4 tenslotte, 
kon niet doorgaan, omdat de scheids
rechter niet op kwam dagen. 

Het programma voor Zondag. 

Voor Boxtel 1 vermeldt het programma 
de wedstrijd van het seizoen: W.S.C. 1 
-Boxtel 1. Slaagt Box'.el erin W.S.C. 
een nederlaag toe te brengen, dan zal 
men moeilijk nog het kind van de reke
ning kunnen worden. Slaagt men niet, 
dan komt men in een parket, dat men 
liever vermeden zou hebben. 
Het tweede elf'.al speelt uit tegen Haar
steeg 2. Boxtel 3 gaat om 2 uur bij 
ODC 4 op bezoek en het vierde elftal 
speelt om 12 uur thuis tegen Zwalllw 
V.F.C. 5. 

K.5.V. ,,O.D.C."

De resultaten van de j.1. Zondag ge
speelde wedstrijden zijn, dat het tweede 
elftal verdiend met 3-1 van Concordia 
3 verloor, he: derde elftal haar ongesla
gen record handhaafde door met 3-1 

, van haar naaste concurrent Essche Boys 
te winnen, en dat de scheidsrechter bij 
de wedstrijd O.D.C. 4-Boxtel 4 verstek 
liet gaan, zodat deze wedstrijd naar een 
la'.ere datum werd verschoven. Voor a.s. 
Zondag is vastgesteld: 

O.D.C.-Blauw Geel 
Wilhelmina 3-O.D.C. 2 12 uur 
O.D.C. 4-Boxtel 3 

O.D.C.-Junioren.

De vreugde over een juist behaa Iele over
winning werd Zondag j.l. bij O.D.C. 5 
plotseling getemperd, toen bleek dat 
onder de wedstrijd enige portemonnaies 
wat lichter waren gemaakt. In verband 
hiermede worden alle jongens verzocht 
voortaan waardevolle voorwerpen 'zoveel 
mogelijk thuis te laten of vóór de wed
strijd aan de leider in bewaring te geven. 

* * * 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van O.D.C. organiseert de junioren-af
deling een groot jeugdtournooi op He
melvaartsdag 18 Mei._ 

* * * 
Uit de leden welke nog niet in 'n vast 
elftal zijn ingedeeld zullen twee elftallen 
worden gevormd, die daarna ook regel
ma'.ig zullen spelen buiten de officiële 
competitie. 

Het programma voor deze week luidt: 
Zaterdag: 3 uur: ODC 12-ODC 10; 
ODC 9-St. M. Gestel 5; 4 uur: ODC 
11-Concordia 12; ODC 8-BVV 13. 
Zondag: 12 uur: ODC '-Schijndel 5; 
1 uur ODC 6-Zwaluw 9. 

GESTELSE BOYS - D.V.G. 3 - t. 
Het is DVG Zondag j.l. niet mogen ge
lukken de Gestelse Boys ook maar één 
puntje af te snoepen. 
DVG trapt af en met de wind in de rug 
nemen zij al direct het Gestelse heilig
dom onder vuur. Maar steeds staat daar 
de G.-doelman weer op z'n post en 
krijgt harde en gevaarlijke schoten te 
verwerken. Hij kwijt zich echter uitste
kend van zijn taak. 
Dan gaat het spel meer op en neer en 
ook het DVG-doel ontkomt enige malen 
aan doorboring. Vijf minuten voor de 
rust moet de D.V.G.-keeper uitvallen 
wegens een knieblessure. De reserve
doelman staat nauwelijks onder de lat of 
Ges'.el leidt reeds met 1-0. Zo komt 
de rust. 
Na de thee is het weer DVG dat de 
toon aangeeft. Een prachtige ren van de 
DVG-linksbuiten, een schot en de bal 
verdwijnt onhoudbaar in het Gesteldoel. 
De scheidsrech'.er annuleert echter dit 
doelpunt (wegens buitenspel?). Hierdoor 
niet ontmoedigd trekt DVG opnieuw ten 
aanval en even later scoort haar mid
denvoor 1-1. De stand blijft geruime 
tijd gelijk, terwijl het spel goed tegen 
elkaar op gaat. Uit een corner scoort 
de Gestel-linksbinnen met een prachtige 
kopbal onhoudbaar 2-1. Even voor het 
einde scoort Gestel opnieuw, waarbij de 
DVG-doelman niet geheel vrijuit ging. 
Het tweede elftal speelde thuis tegen 
Den Dungen 2 en wisten na goed wer
ken een 2-1 overwinning in de wacht 
te slepen. 

Concordia A-DVG A 
Boxtel 9-DVG B 

1-2 
0-8 

A.s. Zondag wordt in Liempde de wed
strijd van de dag gespeeld, vooral omdat 
in deze ontmoeting de onderste plaats in
het geding zal komen. Lieshout (E.L.I.)
komt op bezoek. Aanvang 2 uur.

M.E.P.-NIEUWS.

Het resultaat van de Zondag gespeelde 
wedstrijden is vrij gunstig te noemen. 
Het eerste heren-elftal speelde in Eind
hov�n tegen Eindhoven 2 met tien spelers 
een behoorlijke partij en wis'. een dege
lijke 2-0 overwinning te behalen. 
Ook Mep 2 won zijn wedstrijd tegen 
Hopbel 2 met 5-0, ofschoon de uitslag 
zeker nog wel hoger had kunnen zijn, 
indien alle spelers zich volkomen op 
elkaar hadden ingesteld. 
Mep 3 kon het in Den Bosch tegen 
Mop 3 niet bolwerken en kwam met 
een zware 8-0 nederlaag naar huis 
terug. Tot slot van de competitie wisten 
de dames nog een verdiende overwin
ning te behalen op Nuenen. Het resul
taat: 1-0, was wel niet geweldig maar 
ze kunnen er toch tevreden mee zijn. 
A.s. Zondag speelt Mep 1 (heren) tegen 
de kampioen van afdeling 2 A, t.w. Hoco 
uit Ois'.erwijk. We zullen zien of Ois
terwijk nu tegen Mep zal zijn opgewas
sen, hetgeen nog lang niet zeker is. 
Mep. 3 speelt tegen Were Di in Tilburg 
en zal het zeker niet gemakkelijk hebben. 

KLEINVAK-ARTI KELEN 
W I TT E.VE EN 

Rechterstraat 18 

BOXTELSE BILJARTBOND. 

Persoonlijke kampioenschappen .. 

Boxtel 

Zaterdag 4 en Zondag 5 Maart wordt 
het wedstrijdprogramma voor de per
soonlijke kampioenschappen wederom in 

alle klassen voortgezet, uitgezonderd 
klasse 4, waarvan de gegadigden Zater
dag niet tegen elkaar zullen ui:komen. 

WEERPRAATJE 
WAT WEET U NOG VAN DE 
STRENGE VORST EN HET KOUDE 

VOORJAAR VAN 1929 ? 
Velen van ons zullen zich nog als de 
dag van gisteren de buitengewoon stren
ge vorstperiode van Februari 1929 weten 
te herinneren. 
Er gaat dan ook vrijwel geen ijswinter 
voorbij of ...... de winter van 1929 wordt 
nog wel weer even in herinnering ge
bracht. -.Aan de hand van officiële ge
gevens uit de jaarboeken van het K.N. 
M.I. over het jaar 1929 willen wij nu 
eens even nagaan hoe lang en hoe streng 
deze vorstperiode. nu precies is geweest, 
daar, hoe verder wij er van af komen, 
er steeds wat meer wordt bijgedaan, ter
wijl de winter van 1928-'29 toch eerst 
op de 23e plaats komt van de strenge 
winters over de laatste 250 jaar. Dit neemt 
niet weg, dat de vorstperiode welke in 
Februari 1929• optrad inderdaad bui'.en
gewoon streng is geweest. De vooraf
gaande Januarimaand bracht ook al flink 
wat kou met enkele dagen strenge vorst; 
daar echter de temperatuur overdag veel
al weer sterk boven he'. vriespunt kwam, 
had deze maand, al kon er af en toe 
enkele dagen geschaatst worden, meer 
het karakter van een kwakkelwinter, 
waarin de vorst maar niet goed wilde 
doorzetten. 
Februari was nog maar twee dagen oud 
toen er al strenge vorst kwam. Tussen 
de 5e en de 1 te trad er matige vorst op, 
maar abnormaal lage temperaturen wer
den er gemeten tussen 11 .en 18 Februari. 
In het grootste deel van ons land wer
den op 7 en in Limburg zelfs op 12 op
eenvolgende dagen, temperaturen van 
-14 tot -22 gr. C. waargenomen. Een 
dergelijke zeer strenge vorstperiode van 
7 à 12 opeenvolgende dagen is zeer 
zeldzaam in ons land. De laagste tem
peratuur in deze periode werd waarge
nomen te Winterswijk en bedroeg -21.5 
gr. C.; plaatselijk kan het zelfs ruim 22 

Samenwerking! 
Nu voor diverse verenigingen en instel
lingen de tijd aanbreekt om te komen 
tot vaststelling van zomerprogramma's of 
plannen te maken voor bijzondere acti
viteiten, waarbij publieke belangs'.elling 
moet worden getrokken, zou het wel
licht van belang kunnen zijn als door 
onderling overleg het samenvallen van 
festiviteiten, demonstraties, weds'.rijden 
of andere zomeracties kon worden 
vermeden . 
Indien toch na uitwerking van de plan
nen blijkt, dat meerdere verenigingen of 
instellingen zich op dezelfde dagen heb
ben gericht om iets bijzonders te onder
nemen, kan het zowel voor de ene als 
andere moeilijk vallen plannen te wijzi
gen, ook al omdat daardoor dan die van 
derden weer kunnen worden bemoeilijkt. 
Het zou dan ook getuigen van een we
derkerig beleidvol streven, als de ver
enigingen en instellingen in Boxtel (en 
eventueel omliggende gemeenten), zich 
met elkander willen verstaan tot het 
treffen van een regeling, waarbij met 
aller belang wordt rekening gehouden, 
om samenvallen van activiteiten te voor
komen. 
Mogelijk wil Boxtel Vooruit, op verzoek 
van enige verenigingen, wel het initia
tief nemen voor het beleggen van een 
contact-bijeenkomst. 
De besturen overwegen het idée 'ns., 

DAMESMODE-ARTIKELEN 
WITTEVEEN 

Rechterstraat 18 Boxtel 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

2e Zondag van de Vasten. 
5 Maart 1950. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, de H. Mis van 
9 uur wordt opgedragen voor Petrus 
Voets, terwijl de Hoogmis wordt opge
dragen als gezongen· jaargetijde voor 
Maria van Hal-van Esch. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de
te schaal voor de seminaries van ons 
bisdom, terwijl de 2e schaal gehouden 
wordt voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen worden aan
bevolen. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. Bloed
doek ter verering worden uitgesteld. 
Hedenavond om ï uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege 
de Maand Maart. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
Woensdagavond om ï uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef, van
wege de maand Maart. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. 
Vrijdagavond om 8 uur vergadering van 
de H. Familie. 1 
Ka '.hechismusonderricht voor de plech
tige H. Communie: Maandag en Woens
dag om half 9 voor de jongens op de 
Burgakker, Din�dag en Donderdag om 
half 9 voor de meisjes op Duinendaal. 

• Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 

. Dopen ieclere dag van half 3 tot 3 uur. 
De propagandisten van de Mariacongre
gatie worden verzo.cht de tijdschriften 
Ave Maria vandaag na de H.H. Missen 
af te halen in de sacristie. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria Loerakker-van Geel; 
z.a. gel. jrgt. voor Gerardus v. cl. Steen 
en Anna Maria Slijters; 1-I. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa; om. 

gr. C. hebben gevroren. De gemiddeld 
koudste dag was wel 15 Februari toen in 
Win:erswijk zelfs 's middag� het kwik 
niet boven de -13.8 graden kwam; in 
het Noorden was het de 12e het koudst. 
Op alle 28 dagen van Februari kwam 
er vorst voor, terwijl in De Bilt op 14 en 
in Winterswijk op 16 dagen de tempe
ra tuur ook overdag niet boven het vries
punt kwam. In totaal leverde Februari 
in De Bilt 7 dagen met zeer strenge 
vorst (meer den 15 gr.), welke opeen
volgend optraden, 4 dagen met strenge 
vorst (-10 tot -15 gr), 12 dagen met ma
tige vorst (-5 tot -10 gr.) en 5 dagen 
met lichte vorst (-0 tot -5 gr.). 
Ook de maand Maart bleef erg koud, 
evenals April. Eerst na de 16e Maart werd 
het aanmerkelijk zachter, zodat vele bin
nenwateren eerst na de 20e ijsvrij wer
den. In totaal kw.imen er in Maart nog 
23 vorstdagen voor tegen 12 normaal. 
Ook in April bleef het lang koud; in 
Wijster (Dr.) vroor het op 4 April nog 
-7.6 gr. terwijl er op 2, 3, 4 en 11
April in grote delen van ons land nog
flink wat sneeuw viel. Behalve de zeer
koude Februarimaand kenmerkte zich 
1929 ook door het koude voorjaar dat 
er op volgde. 
Toch was de winter van 1946-'47 veel 
kouder, daar deze veel langer duurde. 
Zo noteerde De Bilt in totaal in 1947: 
48 ijsdagen tegen 26 in 1929. Ook was 
de februarimaand van 1947 nog wat 
kouder dan die van 1929, al werden er 
niet zulke lage temperaturen gemeten. 
De winter van 1946-'47 begon ook al 
op 14 December om met enkele kleine 
tussenpozen eerst tegen midden Maart 
weer te verdwijnen en kwam daardoor 
ook op de tweede plaats van de rang
lijst der strengste winters. 
Ongetwijfeld zal de winter van 1929 in 
de herinnering blijven voortleven als een 
strenge win'.er, waar hij ook recht op 
heeft. Er werden zelfs op onze grote 
rivieren, o.a. op de IJssel, hardrijderijen 
gehouden, hetgeen nadien nog niet weer 
is voorgekomen. 

' 



half 8 jrgt. voor Wilhelmus v. d. Pasch; 
z.a. gel. mndst. voor Hendricus v. Uden;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hen
riette Wit:eveen-Schöne; om half 9 gel. 
H. Mis voor Sjaak van Vlerken. Heden
avond om half 8 Mariacongregatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Catharina v. d. Breekel; z. a. 
gel.· H. Mis voor Maria v. d. Langen
berg-Hosewol; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Franciscus v. d. Meerendonk; om 
half 8 gel. jrgt. voor Hendrica v. d. 
Pasch-de Bresser; z. a. gel. mndst. voor 
Petronella Verheyden; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor onze overleden parochia
nen in Indië; bm half 9 gez. jrgt. voor 
Maria Hoek-Jansen. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Wilhelmina v. Horck; z.a. 
gel. mndst. voor Gerdina Broeren
Schalkx; H. Hartaltaar gel. H. Mis tot 
bizondere intentie ter ere van St. Jozef; 
om half 8 gel. H. Mis tot behouden 
thuiskomst vanwege Maria's Biddend
Leger; z.a. gel. jrgt. voor Martina v. d. 
Pasch; om half 9 gez. jrgt. voor Johan
nes v. d. Plas en Hendrica Dirks. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.

• gez. jrgt. voor Adrianus va.n Lieshout;
·z.a. gel. mndst. voor Adrianus Hensen;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Johan
nes Strik en Berdina Smits, Franciscus 
<ie Laat en Petronella Fries'.e; om half 8 
·gel. H. Mis voor Everdina v. Mens
voort-v. Oirschot; z.a. gel. mndst. voor 
Antonius Voets; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Martinus' Giesbers; om half 
<J gel. H. Mis voor Anna Hensen van
wege broer en zusters. Hedenavond om 
7 uur Lof met rozenhoedje . en gebed 
tot St. Jozef. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Franciscus Jurgens; z. a. gel. 
mndst. voor Elizabet Schapendonk-v. d. 
Staak; H. Hartaltaar gel. H. Mis tot bi
-zondere intentie uit dankbaarheid voor 
verkregen guns'.en; om half 8 gel. H. Mis 
voor Johannes v. d. Akker; z.a. gel. H. 
Mis voor Antonius Voets vanwege de 
buurt, om half 9 gel. mndst. voor Hen
ricus Prick. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Elizabet v. d. Meijden; z. a. 
j!el. H. Mis voor Maria Loerakker-van 
Geel; om half 8 gel. mndst. voor Bartho
lomeus Voets; z. a. gel. H. Mis voor 
Henricus v. Oirschot vanwege de buurt; 
om half 9 gel. H. Mis tot bijzondere 

, intentie voor een zalige dood. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL.

2e Zondag van de Vasten.
De H. Missen zijn om 6 uur, tot zekere
intentie (P); om 7 uur voor het <geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
om 8 uur voor Willem van de Langen
berg, vanwége de Retraitepenning; om 
kwart over 9, tot bijzondere intentie (B); 
en om half 11 de hoogmis met volks
zang voor de overleden leden van het 
Apostolaat des Gebeds. 
Vandaag preekt onder de H. Missen P.
Eijckemans C.s.s.R., ten bate van de St. 
Martiousoaaikcing. waarvoor d:rn ook de 
openschaal gaat; de 2e schaal is voor de 
Bijzondere Noden. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoed-

je voor onze jongens en mannen in In
donesië. 
Maandagavond om 8 uur in de Ark 
vergadering voor de prefecten van de 
H. Familie. Zij worden dringend verzocht
aanwezig te zijn, omdat dan ook gere
geld wordt de Aanbidding op Witte 
Donderdag. Woensdag - des avonds om half 8 St. 1 

Jozeflof. En om 8 uur in de Ark Ouders
avond, de lezing met lich'.beelden over 
Boxtel en omgeving. Donderdag - des avonds om half 8 
tweede LIJDEN SM ED IT A TIE. 
Vrijdag - des avonds om half 9 H. Fa
milie voor dl! mannen. 
Deze maand hebben de Eerwaarde Zus
ters van de Carmel uit Eindhoven verlof 
om alhier te komen collecteren voor de 
bouw van hun nieuwe Carmel. 
MAANDAG 6 Maart: ï uur gef. 1. j. 
voor de heer Petrus Hubertus de Werd; 
Maria-altaar 1. j. voor Adriana Jozefina 
v. d. Langenberg; Familie-altaar 1. d.
voor de overleden familie Verdonk
Schipper; kwart voor 8 1. d. voor Wil
helmina van Oorschot-v. d. Sloot; zij
altaar 1. m. voor Petronella Boumans-van 
Dijk; half 9 1. m. voor Cornelis Pijnen
burg. 
DINSDAG 7 Maart: 7 uur pl. 1. m. voor
Piet Baayens; Maria-altaar l.d. voor Frans 
Hazenberg; Familie-altaar 1. j. voor 
Adriana Spierings-van Beers; kwart voor 
8 1. j. voor Johanna van Schijndel-Zwa
nenberg; zijaltaar 1. m. voor Marinus 
Joannes van de Sande; half 9 gez. j. 
voor de heer Henricus Rekkers. 
WOENSDAG 8 Maart: 7 uur gef. 1. j. 
voor Anna de \Verd-de Leyer; Maria
altaar 1. d. voor Jan Cornelis de Bie; 
Familie-altaar 1. d. voor Francisca de 
Bie-Pijnenburg; kwart voor 8 1. d. voor 
\\'lim v. d. Laak, vanwege de buurt; zij
altaar 1. d. voor Wim v. d. Laak vanwege 
O.0.C.; half 9 1. j. voor Wilhelmus v. d.
Broek, Johanna van de Sande z.e., en 
Wilhelmus de zoon. 
DONDERDAG: 9 Maart: 7 uur gef. 1.
j. voor de afgestorven familie van Lies
hout; Maria-altaar 1. d. voor de heer 
Wilhelm en mej. Oda van Eupen; Fami" 
)ie-altaar 1. d. voor Willem v. d. Langen
berg, vanwege Boxtels Gemengd Koor; 
kwart voor 8 1. d. voor de heer Huber
tus Josephus van Susante, vanwege het 
personeel; zijaltaar, 1. d. voor Jan van 
der Zanden, vanwege de buurt; half 9 
1. d. voor Anna Antonia Smetsers-van
Overdijk, vanwege de kleinkinderen. 
VRIJDAG 10 Maart: 7 uur 1. d. voor 
Adriaan Kuypers (30e en laatste); Maria
altaar 1. d. voor Marinus van de Sande; 
Familie-altaar 1. m. voor Henricus Jo
hannes Rooyakkers; kwart voor 8 1. j. 
voor Mar'.inus Scheutjes; zijaltaar 1. d. 
voor Adriana Scheutjens-van Dijk, van
wege de kleinkinderen; half 9 1. d. voor 
Jan van der Zanden, vanwege de leerlin
gen van de Landbouwschool. 
ZATERDAG 11 Maart: ï uur 1. d. voor 
Petrus Baayens; Maria-altaar 1. d. voor 
Antoniu� Wagenaars, echtgenote en 
zonen; Familie-altaar 1. m. voor Adriana 
van Hees-Verwetering; kwart voor 8 1. 
'<l. voor \Y/altherus van Tuyn, vanwege 
de buurt; zijal'.aar 1. d. voor Wilhelmus 
van Roosmalen; half 9 1. m. voor War
ner Jan Hcintjes. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
2e Zondag van de Vasten 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Pe
tronella, hsvr. van Jan Corn. Geer'.s. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Geerts. 
DINSDAG: half 8 jrgt, voor Adriana 
Verhagen-cle Vroom, 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Huber
ta v. d. Eerden. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes Steenbakkers. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Ma
ria, hsvr. van Joannes Steenbakkers. 
ZATERDAG: half 8 jrit. voor Anna 
Rekkers. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Catharina v. d. 
Besselaar. Dinsdag mndst. voor Adrianus 
v. d. Ven, Woensdag mndst. voor Jo
sephus Musters. Donderdag mndst. voor 
Cornelia Brans. Vrijdag mndst, voor 
Adriana v. d. Linden, Zaterdag mndst.
voor Joannes Wagenaars. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

2e Zondag van de Vasten. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege het 
Genootschap tot Voortplanting des Ge
loofs tot in'.entie van de leden; half 9 
H. Mis voor Johanna Maria v. Nunen
v. d. Schoot; 10 uur Hoogmis tot inten
tie van de parochianen. De gelovigen 
worden in de gelegenheid gesteld om aan 
hun offerplicht te voldoen in de eerste 
schaal voor de opleiding tot priester op 
ons Bisschoppelijk Seminarie, in de 2de 
schaal voor de B. N. Vergadering voor 
de St. Vincentius vereniging; half 3 Lof 
met rozenhoedje om God's zegeningen 
te verkrijgen over onze deelneming aan 
de H. Bloedprocessie en aan de plechtig
heden en weldaden van het H. Jaar. 
Alle kinderen en volwassenen krijgen in
"Orion" gelegenheid, om liefde voor 
beide doeleinden aan te kweken. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis vanwege
het personeel van de Export-Centrale 
voor Harry v. Dijk; 8 uur H. Mis van
wege de processie Boxtel-Kevelaar voor 
Maria Maas-v, d. Langen berg; 8 uur·
vergadering voor de St. Elisabethstich
ting in de pastorie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis vanwege de
buurt .voor Theodorus Huyberts; 8 uur 
wekelijkse H. Mis voor Joanna Kruys
sen-v. Mol. Na de middag omgang om 
eieren in Boseind, Kamp en Lennis
heuvel. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege
de Godsvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia van het Kind Jezus voor 
Phelemina Vermulst-Reijnen; 8 uur gez. 
mndst. voor Jos. v. cl. Aker. Om 7 uur 
Lof met rozenhoedje, om God's zegen 
te verkrijgen over "Orion" en de kapel 
van Stapelen. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Mar
tinus den Dekker, Maria de hsvr., Hen
drikus de zoon en Adriana de dochter; 

• 8 uur H. Mis tot intentie van de leden
der Godvruchtige vereniging ter ere v. 
d. H. Theresia.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor mej. Ma
ria Peijnenburg-v. d. Sande; 8 uur rondst, 
voor Marinus Berends. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes
Rekkers en Gertruda v. d. Besselaar 

hsvr.; 8 uur mndst. voor Gijsbertus v. 
Beers. Biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 tot 8 uur. Om 7 uur Lof met 
rozenhoedje om God's zegeningen te 
verkrijgen over de opleiding tot priester 
hier en in de Missies. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Gertrude v. d. Heijden Wed. van 
Johannes v. cl. Schoot te St. Oedenrode 
en de Zeer Eerw. ·Heer Adrianus Goos
sens in Eindhoven overleden. 
Elders zullen geschieden H. Missen voor 
Harry van Dijk en Theodorus Huy
berts in Indonesië overleden. 
De zelatricen van het Apostolaat van 
het gebed, die de contributie van de 
leden nog niet hebben afgedragen, wor
den alsnog vriendelijk verzocht, deze te 
bezorgen ter plaatse van bestemming in 
de sacristie of pastorie. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE 

-2e Zondag van de Vasten.
Vandaag om half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Anna Maria 
Petrus Pen; 10 uur z. j. voor Joh. v. 
Rulo; 3 uur Lof, daarna meisjescongre
gatie. In alle H. Missen de 1e schaal 
voor het Seminarie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Com. v. d. 
Vleuten; half 8 z. j. voor Maria Joh. v. 
Rulo; 8 uur 1. j. voor Hendrica l'en. 
DINSDAG: 7 uur z. j_ voor Francis v. d. 
Biggelaar en Johanna de hsvr.; half 8 z. 
j. voor Michiel v. Mensvoort: 8 uur 1. j.
voor Hendrica Wilh. Hermes. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Ant. v. d.
B iggelaar; half 8 z. j_ voor Hendrica Mi
chiel van Mensvoort; 8 uur 1. j. voor 
Aclr. Hermes. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Laur. v.
d, Biggelaar; half 8 z. j. voor Lamb. v. 
Mensvoort; 8 uur 1. j. voor Theodora 
Marinus Thomassen. 
VRIJDAG: 7 uur z. j. Adriana v. d. Big
gelaar; half 8 z. j. voor Theodora Lamb. 
van Mer.svoort; 8 uur L j. voor Michiel 
v. Brunschot. •
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia
v. d. Biggelaar; half 8 z. j. Marinus Bakx;
8 1. j. Johanna Michiel v. Brunschot. 
ZONDAG: half .7 1. m. Jan der Kinde
ren te St. Oedenrode overleden; 8 uur 
1. m. tot welzijn der parochie; 10 uur
z. j. voor Mart. v. d. Meerakker.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag: 7 uur 1. m. Maria Jan Maas, 
Dinsdag 7 1. m. Antoon v. d. Velden; 
Woensdag 7 uur 1. m. Willem Appel
doorn als overl. lid H. Willibrord. Don
derdag '7 uur 1. m. voor Mart. Quin'.en 
als overl. lid: Moeder van G. R. Vrijdag 
7 uur 1. m. voor Johanna v. Houtum als 
overl. lid: H. Willibrord. Zaterdag 7 uur 
1. m. voor Marinus v. d. Wiel vanwege
de familie. Zondag 7 uur 1. m. voor 
Hendrica Alb. v. d. Tillaart. 
Donderdag omgang om eieren in Ven
delstraat, Hezelaar en Koestraat. 
De kinderen, die op Passie-Zondag hun
plechtige H. Communie hopen te doen, 
zullen vanaf Maandag iedere morgen te 
half 9 in de kerk samenkomen ter voor
bereiding. 
Gedoopt: Amoldus Agnes Marinus Ma
ria zoon van Marinus v. d. Wiel-v. Ke
menade; Antonia Henrica Adriana doch
ter van Henr. v. Houtum-Thomassen. 

V oor de belangstelling on
dervonden bij mijn terug

Î<eer uit Indonesië, betuig ik 
mede namens mijn echtgenote 
mijn hartelijke dank aan H.H. 
Geestelijken, Ka·h. Thuisfront, 
Cildenbondsharmonie, Buurt
bewoners en de St. Paulus
groep v. d. Verkenners. 

H 
ierrnede be'.uig ik, ·ook 
namens mijn ouders en 

verdere familieleden, mijn har
telijke dank aan allen die er 
toe bij hebben gedragen, om 
de dag van mijn thuiskomst uit 
Indonesië voor mij onvergete
lijk te maken. Vooral de Eerw. 
H.H. Geestelijken, Kath. Thuis
front, de Gildebondsharmonie, 
de R.K.JB. en mijn buurtbe
woners. 

Net pension aangeboden in 
stil gezm. Adres bevragen: 
Molenstraat 19. 

Heb woning in Haaren bij 
Oisterwijk en wil ruilen tegen 
woning in Boxtel. Bevragen 
Molenstraat 53. 

Te koop: twee 14 weken 
drach:ige stamboekzeugen en 
een partij mangelwortelen. 
Dobbelsteen, Tongeren 15. 

Dpi. sold. C. H. R. Bergman 
Duinendaal 6. 

Te koop: 1-persoons netma
tras, huiskamerspiegel, tuin
tafel. Adres: Molenstraat 19. 
Zondag 26 Februari verloren: 
een kinderwagenkussen. Tegen 
beloning terug te bezorgen: 
Bosscheweg 1. 

Boekhandel TIELEN 

STA TIONSTRAA T 

BABY-ARTIKELE N 
WITTEVEEN 1 

Rechterstraat 18 Boxtel 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH 
2e Zondag ·van de Vasten. 

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. Na de mid
dag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na 
het Lof een lied. 
Woensdagavond om half 8 kort Lof ter 
ere van de H. Joseph,. waaronder Lij
densmeditatie. 
Vrijdagavond om half 7 oefening van 
de H. Kruisweg. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
de Arme Blinden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Theresia 
Jansen-Schrauwen te Moergestel overl.; 
half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Maria 
van Roosmalen-Abrahams. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de overl. 
Familie van Eyndhoven. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Anna 
Schoones-v. Beljouw. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ant◊" 
nius van Rulo. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina 
van Rulo-v. Gemert. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
van Rulo. 

• Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. 
Missienaaikring Esch: opgehaald bij de
uitvaart van Mej. W. Spooren-v. Grins
ven f 4,50.

'ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 5 Maart. Tweede Zondag van
de Vasten. Deze middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Woensdag om 8 uur Lof ter ere van de
H .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 jaar
getijde voor Dominicus Dollevoet; half 
9: voor overleden leden der familie 
Windstosser; 10 uur voor een over
ledene. 
MAANDAG: 7 uur voor Wilhelmus van
de Ven; half 8 voor Wilhelmina van 
Uden-van der Brugge, haar zonen en 
dochter. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda
Schapendonk, half 8 ter ere van 0. L. 
Vrouw van Altijddurende Bijstand. 
WOENSDAG: 7 uur voor Wilhelmus
van de Ven; half 8 voor behouden thuis
koms'.. 
DONDERDAG: half 8 jaargetijde voor
Hendricus van de Wijdeven. 
VRIJDAG: 7 uur voor Wilhelmus van
de Ven. 

'eU • 

• 

B ij deze betuig ik mijn wel
gemeende dank aan H.H. 

Ceestelijken, Katholiek Thuis
front, Gildenbondsharmonie en 
alle andere verenigingen en 
personen, die bij mijn thuis
komst hun belangstelling heb
ben getoond. Heel speciaal 
dank ik nog de buurt voor het 
•prach•ige cadeau, dat mij werd
aangeboden, en de versierin
gen, die waren aangebracht. 

Sold. J. H. Mestrom, J, v. Brabantstraat 23.
W ij betuigen onze harte

lijke dank aan familie, 
vrienden en allen die bij ons 
GoudeQ Huwelijksfeest hun 
belangstelling hebben getoond, 
in het bijzonder aan de buurt
bewoners voor de mooie ca
deaux en de aa�gebrachte ver
siering. 

Te koop: zo goed als nieuwe 
fornuiskachel, stofzuiger, keu
kenstoelen enz. Te bevragen: 

De Boekenweek duurt 

nog een paar dagen. Met de schoonmaak op komst 

Sold. W. HobbelenMaastrichtsestraat 33. 

H iermede· betuig ik mijn 
welgemeende dank aan 

. H.H. Geestelijken, Katholiek 
Thuisfront, buren, Gildebonds
harmonie en bekenden voor de 
belangstelling bij mijn thuis
komst uit Indonesië en in het 
bijzonder voor de cadeaux die 
mij werden aangeboden. 

Mam. A. MEVISSEN 
Tongersestraat 26. 

Mede namens mijn ouders 
en verloofde be'.uig ik 

mijn oprechte dank aan allen 
oie belangstelling hebben ge
toond bij mijn terugkeer, uit 
Indonesië. 

Korp. P. v. d. Langenberg 
v. Coothstraat 23, Boxtel

H iermede betuig ik mijn
hartelijke dank aan Kath 

Thuisfront, Boxtels Harmonie, 
Familie, Vrienden, en Beken
den voor de vele blijken van 
belangste)ling en de vele ca
oeaux bij mijn thuiskomst uit 
Indonesië aangeboden, 

Korp. O.V.W., A. H. v. OersOirschotseweg 19, Boxtel. 

CHR. V. MOL 
JOH. v. MOL-v. WEERT 
Kinderen en Kleinkinderen 

Rechterstraat 78 

M ede namens mijn ouders,
broer en zusjes, betuig ik 

mijn oprechte dank aan fami
lie, vrienden, kennissen, Kath. 
Thuisfront, H.H. Geestelijken, 
Gildebondsharmonie en buurt
bewoners voor de vele blijken 
van belangs'.elling ondervon
den en voor de prachtige ca
deaux en bloemstukken bij 
mijn behouden thuiskomst uit 
Indonesië. 

Sold. A. J, SCHALKX 
Baroniestraat 105. 

Voor de vele bewijzen van 
medeleven, ondervonden 
bij ziekte en overlijden van 
ons lief dochtertje en zusje 

HANNEKE 
zeggen wij har:elijk dank. 

Jan Spit 
Truus Spit-v. d. Meijden 
Thorn, Janneman 

Oisterwijk, 28 Febr. 1950. 
Klompven 18. 

Te koop: een herencostuum 
van prima kwaliteit, slechts 
één zomer gedragen. Bevragen: 
Molenstraat 19. 

H iermede betuig ik mijn op
rech'.e dank aan familie 

H.H. Geestelijken, Harmonie, 
Katholiek Thuisfront, maar driftvarkens bij • C. 

Lennisheuvel 31. vooral aan de buurtbewoners Te koop: 
voor de vele hartelijke blijke� Huijberts, 
van belangstelling bij mijn T __ e_k _o _o _p _: _ e_e_n--p-a-rt_ i _j -e-ik_ e_nthuiskomst uit Indonesië on-
dervonden. boompjes, geschikt voor hei-

ningpalen en geriefhout en Sergeant H. v. d. Steen haverstro bij M. v. Oirschot,v. Coothstraat 14. • Eindhovenseweg 45, Boxtel. 

Molenstraat 20, Boxtel. 
Te koop: radio, tafel, stoelen, 
buffet en konijncnkooi. Te be
vragen: Molenstraat 19. 
Heb grote woning, wil ruilen 
tegen kleinere, omgeving cen
trum. Brieven onder no. 33, 
Molenstraat 19. 
Te koop: meisjesrîjwiel 7-12 
jaar. Geheel als nieuw. Bos
scheweg 52. 

Notaris P. MERTENS 
te Boxtel 

zal publiek verkopen te Box
tel op DINSDAG 7 MAART 
1950, voorm. 10 uur voor en 
ten huize van de Heer J. M. 
VAN NISTELROOIJ, Burg
akker 7, om contant geld: eikenhouten kabinet, 6 maho
niehouten stoelen met pluche 
zittingen en 40 andere stoelen, 
mahoniehouten . ovale tafel, 7 
tafels 3½ m lang, 2 ijzeren 
ledikanten met spiraalmatras, 
2 kasten en een grote legkast, 
spiegels, schilderijen, keuken
fornuis, 2 veldfornuizen, elec
trische lamp, kapstok, koperen 
vogelkooi, kinderledikant, 
handwasmachine, tevens, ge
schikt voor aansluiting electro
motor, vlaggcstok, 2 koperen 
bloempotten, partij koperen 
traproeden, biezenmatten en 
zeil, 2 eikenhouten deurko
zijnen met bovenlicht en bui
tendeuren, 8 eikenhouten deur
kozijnen met binnendeuren, 3 
glasdeuren, zoldertrap, 3 raam
kozijnen met ramen, 2 hard
stenen gootstenen, 3 dakra
men, 2 hardstenen dorpels metneuten, 2 rollen gegalvaniseer
de afrasteringsdraad, een par
tij bruine marmer, Utrechtse 
pannen, wandtegels, vloertegels en eikenh. balken, enz.
Bezichtiging een uur voor de verkoping. 

Profiteer nog 
van het boekenweekgeschenk en 
van het speciale gedichtenboekje 
voor de jeugd (14 = 18 jaar) 
dat ad 45 et. verkrijgbaar is.

Voor de St. Joseph=maand hebben wij 
speciale gebedenboekjes. 

Grote sortering Missalen . en gebeden= 
boeken; ook aardige k e r k b o e k e n  en 
rozenkransen voor de Eerste H. Communie . 

* Onze sortering herinneringsprentjes voor de 
Eerste H. Communie is weer met meerdere mooie 
soorten uitgebreid. Kom tijdig Uw keuze maken. 

De schoonn1aaktijd 
is er weer. 
Vcouwen, • Schoonmaken doet u
met pleizier als U ter beschikking hebt: 

een Electr. Stofzuiger
en Electr. Boenmachine 

TECH N. BUREAU 
VAN DEN BREKEL 

heeft ze in voorraad. 

Geen PIJN aan je VOETEN meer! 
WIJ zijn ruim gesorteerd in 

Steun- en Gemakschoenen 
zowel voor DAMES als voor HEREN 
ook voor z. g. KNOKVOETEN 

J A GEM EN Stationstraat 1 4 
■ • BOXTEL - Teletoon 296 

Schoen- en Sporthandel 
annex reparatie-inrichting 

l 
t 

vragen wij Uw aandacht voor: 
GLASGORDIJNSTOF 

prima kwaliteit, p. m. 98 et. 
PRIMA F ANT ASJE 

Marquisette, p, m. 1,35 
DUBBELDRAADS 

MARQUISETTE, p. m. 1,95 
DAMAST OVERGORDIJN-

STOF, 120 cm br. p. m. 3,25 
EFFEN RIBSGORDIJNSTOF 

in 5 kleuren, p. m. 4,45 
VELOUR GORDIJNSTOF, 

enkelzijdig, p. m. 5,40 
DUBBEL VELOUR, 

div. kleuren, 125 cm br. p.m. 8,95
BOUCLE LOPER, 

50 cm breed, p. m. 6,50 
PLUCHE LOPER, 

50 cm breed, p. m. 7,90 
VERTO TAPIJT, 

100 cm breed, p. m. 5,67 
BALATUM, 200 cm breed 

20 dessins, p. m. 2,50 
* * *

Uw woning zal dubbel zo gezellig 
zijn met onze woningtextielstoffen. 
Ziet onze grote collectie en vraag 

• gratis prijsopgaaf voor het maken
van Uw gordijnen en lopers. 

�TATION5Tl)AAT43 

�*S'--> 
BOXTEL 

�

Eet VIS omdat het zo lekker is. 
Voor verse en ge• 
bakken vis naar Vos 
V O S Stationstraat 44. Tel. 527 

Adverteren doet verkopen! 



we en 
tl(Jt VOC. 
den tef'U 

Dat kunt U óók hebben ... elke veertien dagen .... als U bij De Spar koopt I Zo'n boekje is in twee weken màkkelijk te vullen met Sparspaarzegels en voor elk vol boekje ontvangt U direct een gulden térug 1 
* Kopen bij De Spar is sparen bij de koop

HIER IS VAST WAT VOOR U BIJ: 
250 gram GALETTES, een heerlijk koekje 50 et _ extra 10 zegels 
200 gram ZWARTE KUSSENTJES 35 cent extra 1 0 zegels 
1 pak CUSTARD 25 cent extra 5 zegels 
1 pak CUSTARD 52 cent extra 1 0 zegels 
1 blik APPELMOES 95 cent extra 5 zegels 
1 pak BOKO-KOFFIESURROGAAT 40 cent extra 1 0 zegels 
3 pakjes PUDDING 45 cent extra 10 zegels 
1 gedecoreerd blik APPELSTROOP (850 gram) 80 cent extra 1 0 zegels 

Voor de a.s. 
Plechtige Communie 

Jongeheren,costuums met plusfour in grote verscheidenheid van Jongen�blousen vanaf Jongensbretelles " Jongensriemen " Jongenskousen (geblokte) 
J ongenszelfbinders " 

Komt U eens even kijken bij 

35.00 4.25 1.35 1.50 3.25 1.50 

PA. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK BOXTEL 

'n Goed Horloge voor de Plechtige H. Communie 
Koopt U bij 
F. P. v. Langen&.Zn, Stationstr. 62 

Gediplomeerd Horloger, Opticiën, Juwelier ALLE UURWERKEN ONDER GARANTIE 

Slaat U nu enige voorraad in ! ! 
Van Vrijdag 3 t/m Donderdag 9 Maart 

kunt U profiteren van AI be r t He ij n's 

EXTRA AANBIEDING 

BLIKGROENTEN 
DOPERWTEN fijn 
groot blik van 1 25 voor 

DOPERWTEN middelfijn 
groot blik van 99 voor .. , 

SPERCIEBONEN 
groot blik van 86 voor 

S PIN AZI E 
groot blik van 70 voor . 

APPELMOES v. Goudrelnetten 
_groot blik van 85 voor 

APPELMOES huishoud 
groot blik van 72 voor 

TOMATENPUREE 
per blik van 38 voor . . . . 

110 et 

89" 

76" 

60 

77 

66 

35" 
Albert Heijn garandeert U de allerbeste kwali

teit groenten. Prima vulling: 'f besfe van de oog sf 

,ALBERT HEIJN 
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER! 

Op, trekt op 
naar 

0 R 10 N 

Bezoekt de Filmvoorstelling in 
Orion op Zondag 5 Maart a.s. 
U kunt hier zien 

De plechtigheden van 
het H. Jaar te Rome 

en de rep_ortage van het. 
H. Bloedfeest te Boxtel in 1949

Half vier: Middagvoorstelling, ook toegankelijk voor volwassenen Half acht: Avondvoorstelling 
Voorverkoop van kaarten en plaatsbespreken bij: J. MAAS. Aannemer 
Lennisheuvel. Op de dag der uitvoering na de Hoogmis en 

vóór de voorstelling aan de zaal 

• WEDEROM ONTVANGEN ..... . 
MAJA-PRODUCTEN o.a. ZEEP, SHAMPO, POEDER, enz. enz.

Part e •e M J d BROEK BREUKt.LSESTR. 34 • urn n · , v, 1 BOXTEL Tel. 220. 

e es e aa11v. 
wa11 

w tv>ffie ro. 

Een werkster gevraagd. Aan -'t zelfde adres te koop een kin- Geregeld krijgen wij binnen de 
Lees dit niet .... 

derledikantje. Stationstraat 14. - bekende merken 
om het weer te vergeten, 

Wegens opheffing van ons bedrijf bieden 
wij U tegen buitengewoon lage prijzen ,nog 
zo goed als nieuw 

2e hands Meubelen 
Waaronder: Massief eiken Linnenkasten vanaf f 45,-; verder Tafels, Stoelen, Radio•kastjes, Nachtkastjes, Bloemtafeltjes, Wascommode, Buf• fetten en Dressoirs, enz. enz. Her is wat U zoekt, goede kwaliteit voor weinig geld. Te bevragen bij 

C. v. d. BIGGELAAR
Boschkant C 115 c (Naast de school) , St Oedenrode 

De meest verwenöe roker slaagt bij ons. ♦ Sigarenmagazijn 
!?!�!st!! � 3_de�e1����s� 

Steeds Export-Sigaren en Engeise Import Sigaretten. 

Gevraagd: een smidsknecht, halfwas, en een smidsleerling bij M. v. Bragt, Kalksheuvel 29. Boxtel.
Flinke Werkster gevraagd, voor Vrijdags en Zaterdags. M. A. Schuunnans, Breukelsestraat 39.
Bekwaam ELECTRO • MONTEUR 

gevraagd 
Electro-Technisch Bureau 

W. v. DONGEN, v. Leeuwenstr. 11 

Terstond gevraagd 
Leerling Bankwerker 

en Halfwas Bankwerker 
Brand kastenfabriek 
E. H.v. Schaayk, Boxtel. 

Voor T U I N Z A D E N 
steeds naar 
VAN OERS 
Breukelsestraat 112 

Wat weet gij van de Wet op de 
Publiekrechtelijke Bedrijfs-Organisatie? 

De P. B. O. raakt de belangen van alle bij het 
arbeidsproces geïnteresseerden l 

Prof. Dr. J. A. VERAART 
zal DONDERDAG 9 MAART om 8 uur in De Ark de de P. B. 0. bespreken en zijn oordeel geven over ' deze sociale wet in de praktijk. 

Werkgevers, Arbeiders,· Middenstanders 
en Boeren, niemand van U verzuime deze 
bijeenkomst bij te wonen. 

Uw Gang� en Traploper 
moet misschien met de schoonmaak ook vernieuwd 
worden. 
De vooroorlogse kwaliteiten zijn gelukkig weer 
in onze collectie. 

Wij tonen U een mooie sortering in onze speciale 
étalage. 
100 % cocos kunnen wij U ook weer leveren in 
Loper• en Tapijtdessin. 

F. J. WITTEVEEN 
Woninginrichting, Boxtel 

De Hoover Electr. Wasmachine 
heeft reeds honderden in verrukking gebracht 
Geschikt voor de KLEINSTE KEUKEN 
en de GROOTSTE GEZINSWAS 

WIJ DEMONSTREREN 
Op ZATERDAG 4 MAART van i-s uur

VAN BOXTEL N.V. 
Clarissenstraat 3 Boxtel Telefoon 479 

De·Betere 

Kousenreparatie 
Wilhelminastraat 23 Boxtel - Hilversum - Arnhem - Helmond - Maastricht 

-TABAK EN SHAG

1 in goedkope prijzen van 65 cent, f 1.00 en f 1 25 per half pond. Profiteer daarvan 1 1 S Y LP H I DE SigarenmagazijnE. VERHOEVEN, Stationstraat 60, Telefoon 475

Mooier dan ooit te voren 

is onze collectie voor de 

Plechtige H. Communie 
* Nieuwste modellen uit Binnen

en Buitenland

� Buitengewoon grote keuze 

* Zeer voordelige prijzen

Ziet onze étala_ges ! 
Fa A. v� Vlerken, Boxtel 

Juwelier - Horloger Kruisstraat /0 

A Is het gaat over Zaden of Bloemen Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

BOXTEL 1950, 1215e VEILING. 
Belangrijke spoedveiling 

van 
Machines voor de Houtwaren

en Klompenindustrieën 
wegens verkoop fabrieksgebouw. 

Corn. de Vlaming & L. Bakker 
makelaars in machinerieën, Amstel 177, Amsterdam, Tel. 52298, zijn voornemens DONDERDAG 9 MAART 1950 op nader te bepalen tijd in hotel Van Boxtel tegenover station Boxtel, ten· overstaan van de Notarissen P. A. A. ANDEREGG en P. MERTENS PUBLIEK TE VEILEN: Houtbewerkingsmachines, Electromotoren en een grote partij prima Houtwaren, Keuken- en en Kindermeubelen enz. voor de 

Klompen• en Houtwarenindustrie 
TE BOXTEL, w.o.: 

Machines, alle met geventil. gesl. Draaistroommotoren : vandiktebank 750 mm, vlakbank 500 x 2500 mm, kapitale dubbelwerkende klompencopieer- en boormachine 1944, cap. 30 à 40 paar per uur, cirkelzaagmachines, autom. cirkelzaagslijptoestellen, lintzagen, lintzagenplaneerbank, -slijp- en lasmachines, schijf- en bandschuurmachines, autOJl\. beitelslijpmachine, langgatboor- en zwaluwstaartmachines, houtdraaibankjes, meubelmakerswerkb., vele hulpger., 1000 kg lak en spuitlak, schrijfmachines. 
Nieuwe Houtwaren, Keuken-en Kindermeubelen: kerk- of kapelstandaards, klapstoelen, kinderstoelen, -tafeltjes en -boxen, ligstoelen, gecombineerde moderne keukenkasten m. ingebouwd keukengerief, wringerbokken, enz.DIVERSEN: zeer zware stalen hijsmast 20 mm giek, tuien en handlier, tientons MACK vrachtauto m. dubbele tandemas. Bez. 7 en 8 Maart van 9 - 5 uur en 's morgens vóór de veiling van 8 uur af. Catalogi worden op verz. tijdig toegez. door de makelaars. 

r Uit de Delftse pot 

== 

Vraag Uw melkleverancier 

,,UIT DE DELFTSE POT MARGARINE'' 
Deze Margarine wordt op een geheel nieuwe wijze gemengd, waardoor de smaak beter en het aroma zachter is dan van gewone margarine, bovendien blijft ze langer vers en is beter smeerbaar. 

Uitsluitend verkrijgbaar bij de 
z el f s t a n d i g e  m el k h a n d el.  
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Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Benelux en West::Europese Eenheid 
Christendom en Communisme 

IN NEDERLAND. 
Meer werken en goedkoper leveren. 
Ook Minister van den Brink heeft voor 
het Parlement zijn begroting toegelicht 
en hij heeft ons kort en goed verteld, 
dat er harder en meer zal gearbeid moe
ten worden en dat we bovendien de pro
ducten. goedkoper op de internationale 
markt zullen moeten brengen. Willen wij 
namelijk onze huidige, zéér magere voor
spoed behouden, dan zal in elk geval 
onze betalingsbalans sluitend moeten 
worden. Dit betekent dus, dat we aan 
het buitenland nóg meer zullen moeten 
verkopen dan we tot heden al doen. 
Maar het buitenland zal onze goederen 
slechts nemen als we werkelijk goedkoper 
zijn dan anderen. Om dit laatste te be
reiken zal de minister desnoods bevor
deren, dat er méér machinaal in de fa
brieken wordt klaargemaakt. Dan kan 
men immers de spullen goedkoper leve
ren. De minister vreest als gevolg hier
van geen toename der werkeloosheid, 
maar juist een zeer sterke vergroting 
van onze export, wat dan integendeel 
aan weer méér jonge mannen werkgele
genheid zal verschaffen. 

Onze tuinbouw. 
Intussen blijkt onze tuinbouw het zijne 
gedaan te hebben voor onze leveringen 
aan het buitenland. Kortgeleden sprak 
Minister Mansholt voor de afdeling 
Tuinbouw van het Koninklijk Neder
lands Landbouwcomité, en hij verkaarde, 
dat b.v. onze groentenuitvoer van 
300.000 ton in 1938 is gestegen tot 
385.000 ton in 1948. Bij het fruit is een 
nog grotere stijging waar te nemen. Alles 
bijeen beslaat onze tuinbouwuitvoer bij
na 10 % van onze gehele export. Dat is 
dus zeer behoorlijk. Veel gaat er naar 
West-Duitsland, waar onze groenten een 
zeer goede markt vinden, omdat Oost
Duitsland, • het oude tuinbouwgebied van 
Duitsland, door het ijzeren gordijn is 
afgesloten, maar ook omdat de vraag 
in West-Duitsland zei{ naar groenten 
gestegen 1s. 

Onze woningbouw. 

Men weet, dat de Minister van Weder
opbouw zich bereid had verklaard bouw
vergunningen te geven en financiële 
steun te verschaffen, als men met plan
nen zou kunnen komen van werkelijk 
goedkope woningbouw. Vele gemeenten 
togen dir"ect aan het ontwerpen van hele 
woningblokken, in de hoop dat dit alles 
practisch zou neerkomen op onbeperkte 
bouwvergunningen op zeer voordelige 
voorwaarden. 
Nu blijkt alles niet zo grootscheéps be-

. doeld te zijn geweest. Slechts 6000 à 
7000 woningen zullen voorlopig beschik
baar komen voor de uitvoering van de 
goedkope woningbouwplannen. Onge
veer 20 % dus van het totale provincia
le bouwvolume zal in goedkope uitvoe
ring kunnen gemaakt worden. En hier 
zullen dus ·de verschillende gemeenten 
bij hun plannen in goedkoopte kunnen 
concurreren - om hun ontwerpen goed
gekeurd te krijgen. Men zegt, dat dit 
alles een poging is van de Minister, om 
de onkosten van het bouwen omlaag te 
krijgen en zo ook hier te komen tot de 
mogelijkheid van bouwen zonder de hoge 
rijkssubsidies, die thans als een zware 
last op het gehele land drukken. 

De Benelux. 
Dezer dagen sprak Mr. Jaspar, secreta
ris-generaal der Benelux, over de spoe
dige economische eenwording van Bel
gië, Nederland en Luxemburg. En hij 
zei, bij deze gelegenheid, dat alle goe
deren vrij van weerskanten in- en uitge
voerd zullen mogen worden en dat er 
algehele inwisselbaarheid van gulden in 
franc en omgekeerd zal bestaan. Het is 
dan natuurlijk mogelijk, dat het ene land 
méér geld van het andere land in bezit 
zou kunnen krijgen dan oorspronkelijk. 
Zou b.v. Nederland in België meer ko
pen dan omgekeerd zou gebeuren, dan 
zou België méér schuldvorderingen op 
ons krijgen dan wij op België hebben. 
Dit zou betekenen, dat onze gulden min
der waard zou worden. Maar om de 
waarde der beide munteenheden, franc 
en gulden, toch op hetzelfde peil te 
handhaven, zou dan telkens wat men 
méér heeft aan schulden bij het andere 
land, uit Marshallgelden voldaan wor
den. Natuurlijk kan dit niet blijven be
staan, maar om voorlopig de Economi
sche-Unie der Benelux te doen slagen, 
zou het zeker van het grootste belang 
zijn. 

De West-Europese Unie. 
En zo komen we eigenlijk vanzelf op de 
grote Economische Unie, die geheel 
West-Europa, Engeland en Duitsland in
cluis, zal moeten omvatten, opdat de 
plannen zullen slagen. 
Minister Stikker, die op dit ogenblik zo'n 
beetje de motor is voor de Unie, is naar 
Amerika gegaan, om verslag uit te bren
gen over zijn onderhandelingen met de 
West-Europese landen. En men heeft er 
zóveel vertrouwen in de behaalde resul
taten van onze minister, dat Hoffman, 
de man van het Marshallplan, zich be-

reid verklaarde over 1950-'51 een be
drag van 600 millioen dollar af te staan, 
om een Europese betalingsunie mogelijk 
te maken. 
En die betalingsunie is nu in het groot 
voor West-Europa, wat het bovenge
schetste plan van schuldvereffening bij 
de handel tussen de Beneluxlanden in 
het klein is. 
Zo'n betalingsunie zou dus betekenen, 
dat de munten der West-Europese lan
den geheel (of minstens voor een groot 
deel) vrij inwisselbaar zouden worden, 
dat zo de handel tussen de West-Euro
pese landen zich vrij zou kunnen ont
plooien en dat onderlinge schulderi 
(voorlopig) met Marshallgeld vereffend 
zouden kunnen worden. 
Maar dan mogen de staten geen belem
meringen in de weg leggen, dan moeten 
ze bewust zelfs hierheen sturen. Enge
land heeft, bij monde van zijn koning, 
verklaard, geheel in deze richting te wil
len werken, maar Frankrijk heeft on
langs weer enige tolmuren opgetrokken, 
die lijnrecht strijden met het idee der 
Europese eenheid. Ook het feit, dat 
Frankrijk thans met het Saargebied, dat 
Duits is, een overeenkomst heeft afge
sloten, waardoor de zeer rijke Saar
steenkolenmijnen voor 50 jaar in Franse 
handen komen, heeft in Duitsland zulk 
kwaad bloed gezet, dat dit weerom als 
een ernstig beletsel voor de West-Euro
pese eenheid moet gezien worden. 
Bij zo'n eenheid kan West-Duitsland im
mers allerminst gemist worden en wij 
geloven, dat het ontactisch van Frank
rijk was nu juist met zijn Saar-eisen 
voor de dag te komen. 

Katholicisme en Communisme. 
Datzelfde Frankrijk blijkt overigens een 
doodziek land te zijn. Niet alleen heeft 
het zijn generaals, die spionnen bleken 
voor vreemde machten, maar er is de af
gelopen dagen op zulke schandalige wij
ze in het Franse parlemen tussen com
munisten en al de anderen gescholden, 
getrapt en geslagen, dat men er eigenlijk 
medelijden mee krijgt. De communisten 
hebben het pleit niet gewonnen. Het 
gaat om de anti-sabotagewet. Deze wet 
is gericht vooral tegen de sabotage die 
men van de communisten verwacht bij 
het lossen van de Amerikaanse wapens 
voor Frankrijk. Ondanks alle obstructie 
van de communisten is thans de behan
deling der wet zelf geëindigd en men 
verwacht dat zij dezer dagen met een 
grote meerderheid zal aanvaard worden. 
Ook in ons Parlement hebben de com
munisten zich verzet tegen het aanvaar
den van het Atlantisch pact en de wa
penleveranties door Amerika: Maar hier 
was de voorzitter der Tweede Kamer zo 
verstandig de spreektijd vooraf te be
perken met het gevolg dat de moeilijk
heden die zich hier voordeden op korte 
termijn beëindigd waren. 
Overal is het communisme volop in het 
offensief. Denk slechts aan het proces 
tegen de Nederlandse handelsman Lau
wers te Praag! 
Maar ook de krachten van het christen
dom beginnen zich samen te trekken. 
Juist op dit ogenblik verscheen de Pau
selijke Brief aan alle bissch_oppen van 
de wereld, inhoudend dat zij - voor
zich•ig natuurlijk - de idee der "her
eniging" van de Christenen moeten lei
den en bevorderen - en dat ook ge
mengde bijeenkomsten (van andersden
kende christenen en katholieken) niet 
absoluut verboden zijn, maar dat deze 
verlof behoeven van de bevoegde Ker
kelijk Overheid. Uiterst tactisch zal 
men moeten staan tegenover onze goed
willende andersdenkende mede-christe
nen, maar dát er een verlangen is naar 
de éne Moederkerk is zeker. 
Dit bliikt onder meer uit de Christelijke 
Vredesbeweging, die zich over geheel de 
wereld gaat ontwikkelen en die als ken
teken (als dasspeld of als broche) een 
kruis voert in geel koper en wit email 
met binnenin he• pauselijk wapen, de 
duif met het olijftakie. Het merkwaar
dige is, dat de katholieke, het pauselijk 
wapen voererrde beweging, nu iuist zo
veel aanhang vindt bij de Protestan•en 
van Amerika, Scandinavië en Duitsland. 
In Denemarken met zijn weinige katho
lieken wordt dit kruis al door tiendui
zenden protestanten gedragen! 
Men behoeft er wellicht niet zoveel be
tekenis aan te hechten, maar het feit al
leen dat protestanten, op de basis van 
het Heilig Jaar, dit pauselijke kruis wen
·sen te dragen, is op zich al tekenend.
De overgrote afkeer, het verschrikkelijke
wantrouwen tegenover alles wat "Rooms"
was en is, is aan het minderen. En dat
wil al heel wat zeggen, óók voor de een
heid van West-Europa!

Gemonde bij St. Mich.Gestel?
Volgens het voorlopige grenswijzigings
plan, dat de Gedepu•eerde Staten dezer
dagen aan de gemeentebesturen van Den
Bosch en omliggende plaatsen hebben
voorgelegd, zal het kerkdorp Gemonde,
dat tot nog toe verdeeld was over St.
Michielsgestel, Schijndel, St. Oedenrode
en Boxtel, voortaan tot de gemeente St.
Michielsgestel behoren.

'lJcaqen ccmd de 
Vastenwet 

1. Mijn kinderen zijn nog op de lagere
school. Mogen zij 's morgens en
's avonds vlees bij hun boterham ge
bruiken?
Antw. Ja, daar de Vastenwet het gebruik
van vlees buiten de hoofdmaaltijd alleen
verbiedt voor personen tussen 21 en
59 jaar.
2. Mijn man werkt buiten de plaats en
is alleen 's avonds in de gelegenheid een
warme maaltijd te gebruiken. Moet hij
vasten?
Antw.: Ja.
3. Mijn vader is 60 jaar. Mag hij dan
bij alle maaltijden vlees gebruiken?
Antw.: Ja, want de vastenwet geldt
slechts tot en met 59 jaar.
4. Mogen mensen boven de 59 jaar op
onthoudingsdagen (d.w.z. op alle Vrij
dagen en Quatertemperdagen) vlees
gebruiken?
Antw.: Nee, want de onthoudingswet
geldt voor allen, die ouder zijn dan 7 jaar
en zondert daarbij geen enkele leeftijd
uit.
5. Is het geoorloofd, om de honger te 
stillen, melk of melkchocolade of ge
klopte eieren te gebruiken?
Antw.: Wanneer u dit buiten de vasten
niet gewoon bent, is dit ook onder de vas
ten niet geoorloofd. Als u dit buiten de.
vasten wel gewoon bent, dan is dit ge
oorloofd, maar een mindere hoeveelheid.

Gemeenteraadsvergadering 
Nadat de voorzitter op de gebruikelijke 
wijze de vergadering had geopend en de 
notulen zonder op af aanmerkingen door 
de Raad waren goedgekeurd, bleek bij 
de behandeling der ingekomen stukken 
heit verzoeksch1;ft der Boxtelse Orkest 
Vereniging de aandacht van verschillen
de raadsleden te hebben. 
Het lid de Visser gaf te kennen, princi
pieel geen voorstander te zijn van garan
tieverlening. zoals hij reeds in de vorige 

raadsvergadering bij de aanvrage voor 
het Bredase zangkoor had te kennen ge
geven, doch meende, dat er nu toch 
wel enige reden was onze plaatselijke 
Orkest Vereniging tegemoet te komen 
in het finantieel tekort van het laatst 
gegeven concert. 
De voorzitter was het niet bekend in 
hoeverre de gemeente aansprakelijk zal 
worden gesteld voor de garantie aan het 
Bredase koor, omreden de provinciale 
subsidie nog niet is uitgekeerd, doch af
gezien hiervan zou het toch niet mogelijk 
geweest zijn voor het concert der Box
telse Orke9t Vereniging garantie te ge
ven tegen een eventueel nadelig saldo. 
Het verzoek daartoe was slechts enige 
dagen vóór het concert binnen gekomen, 
maar bovendien, de garantie aan het 
Bredase koor hield verband met de toe
kenning ener provinciale subsidie, zon
der welke het voorstel evenmin in de 
Raad zou gebracht zijn. 
Replicerende herhaalde het lid de Vis
ser, dat hij geen voorstander is de ge
meente voor dergelijke tekorten aan
sprakelijk te stellen, doch in aanmerking 
nemende het resultaat van het concert 
van het Bredase koor en de prestaties 
van onze Boxtelse Orkestvereniging, 
meende hij dat laatstgenoemde niet ach
tergesteld mag worden. 
De voorzitter was van oordeel, dat het 
niet aangaat achteraf over garantiestel
ling te spreken en vroeg het lid De 
Visser een voorstel te doen. 
Het lid De Laat vroeg of het niet moge
lijk is tegemoet te komen met een extra 
subsidie. 
De voorzitlter had geen bezwaar, dat de 
raad er eens over praat. 
Het lid Van der Krabben was het met 
De Laat eens om in dit geval een extra 
subsidie te verlenen. 
De voorzitter verklaarde bijzondere 
waardering te hebben voor de B.O.V., 
doch meende, dat dit geen reden mocht 
zijn voor het verlenen van een extra sub
sidie, alhoewel hij deze graag zou geven, 
evenwel vroeg hij zich af waar het einde 
zou zijn, want ook de andere Boxtelse 
verenigingen leveren te waarderen pres
taties. Het concert der Boxtelse Harmo
nie o.a. stond ook op hoog peil. En wat 
aan de B.O.V, zou worden gegeven, kan 

Het Eeuwige Rome 

De oude St. Pieter•basi/iek, die in de 4e eeuw gebouwd werd en in de 16e eeuw 

vervangen is door de huidige St. Pieter. 

II. 

DE OPGRAVINGEN ONDER DE 
ST. PIETER. 

Vele pausen zijn begraven in de crypte 
onder de St. Pieterskerk van Rome, in 
wat men ook wel noemt: de Vaticaanse 
grotten. Meer dan 10 jaren gelëden was 
er nog niet zoveel bekend van wat er 
onder de gebouwen van het Vaticaanse 
paleis en de St. Pieter was verborgen. 
Een toevallige ontdekking, - of liever 
een beschikking van de Voorzienigheid, 
Die daarvoor het geschikte tijdstip geko
men achtte - was de oorzaak van een 
grootse onderneming, die reeds nu tot 
vele voorname ontdekkingen en tot ver
moedelijk nog veel grotere, maar nog 
niet gepubliceerde, successen heeft 
geleid. 
Paus Pius XI had, voordat hij stierf, de 
wens geuit, te worden begraven in de 
crypte van de Sint Pieter, en liefst dicht 
bij het graf van Pius X, de Paus welke 
hij zozeer vereerde. Na de dood van 
Pius XI begon men vlak bij dit graf 
ruimte te maken voor het monument 
waarin Pius XI zou komen te rusten. Men 
ontdekte toen een dichtgemetselde nis. 
Men was er reeds van op de hoogte, dat 
onder de St. Pieter een grotere ruimte 
moest zijn geweest, daar de vloer van 
de nieuwe Sint Pieter, gebouwd in de 
16e eeuw, 3 meter hoger is gelegd dan 
de vloer van de oude St. Petruskerk, 
welke in de 4e eeuw door keizer Con
stantijn was gebouwd. De tussenruimte 
tussen beide vloeren is overwelfd en 
werd gedeeltelijk toegankelijk gehouden 
als crypte; de rest was dichtgemetseld. 
Na de ontdekking van de dichtgemetsel
de nis bij het graf van Pius X, wilde men 
verder graven om heel de tussenruimte 
tussen de oude en de nieuwe vloer vrij 

te maken. In Juli 1940 werd dit werk 
begonnen. Men slaagde volkomen en 
ontdekte daarbij o.a. aan de Zuidzijde 
van de Vaticaanse heuvel, waarop Vati
caan en St. Pieter gebouwd zijn, een deel 
van de fundamenten van de basiliek van 
Constantijn. 
Toen aldus de ruimte van de Vaticaanse 
grotten veel groter was geworden, wens
te men ze uit te diepen, daar de geringe 
hoogte zeer hinderlijk was. Men deed 
toen, bij dit nieuwe graafwerk, een ont
dekking van enorm belang. Men stiet 
namelijk op de bovenlijst, de kroonlijst, 
van een bouwwerk. Men groef er om
heen en ook dieper, en bracht zo een 
groot grafmonument in zijn geheel aan 
het licht. Dit was het begin van graaf
werk op nog grotere schaal, want men 
vermoedde, dat men aan het begin stond 
van opzienbarende onthullingen. 
Uit de geschiedenis was reeds bekend, 
dat zich onder de St. Pieter een heidense 
begraafplaats moest bevinden van de tijd 
voordat keizer Constantijn er de eerste 
basiliek bouwde. De traditie nam ook 
als vaststaand aan, dat de St. Pieter 
stond,· boven het graf van de H. Petrus 
en dat de H. Petrus moet begraven zijn 
op een heidense begraafplaats in de buurt 
van het· circus van Nero, waar Petrus 
de marteldood stierf. Men vermoedde 
dat al deze historische gegevens nu gin
gen bewaarheid worden en hun onom
stotelijke bewijzen gingen krijgen 
Men groef verder en legde het ene 
grafmonument na het andere bloot, zo
wel heidense als christelijke graven, te 
herkennen aan de symbolen welke erin 
gebeiteld staan. Inderdaad vond men 
dus een uitgebreide begraafplaats, waar
van de oorsprong teruggaat tot diep in 
de eerste eeuw, zoals verschillende 
vondsten van oudste graven bewijzen. 
Men ontdekte nog meer. 

OMGEVING 

niet onthouden worden aan de harmo
nieën en zangverenigingen, als deze er 
om verzoeken. Bovendien ligt er een kar
dinaal verschil tussen het verlenen van 
garantie en subsidies. De provincie ver
leende aan het Bredase zangkoor sub
sidie en hierin lag voor ons de reden 
voor de toel':egging ener garantie. Om
wille van het principe is er van B. en 
W. geen voorstel te doen, en wijzen zij
de raad op de consequentie.
Het lid Baayens was indertijd niet voor
inwilliging van het verzoek voor het Bre
dase zangkoor en zegt, dat wij nu opge
schept zitten met verzoeken als deze.
De Laat meent dat de B.O.V. slechts
50 gulden subsidie heeft en andere 150
gulden, en in aanmerking nemende de
slechte financiële positie van de B.O.V.
meent hij dat er wel reden is de subsidie
voor deze laatste te verhogen tot het
zelfde bedrag.
De voorzitter gaf de gemeenteraad een
aanwijzing en stelde dienvolgens voor 't
debet van de B.O.V. aan de gemeente te
schrappen en beval overigens aan, vol•
gend jaar de subsidieaanvragen royaler
te bekijken.
Na enige opmerkingen over en weer
werd de suggestie van de Voorzitter aan
genomen.
Vervolgens kwam aan de orde het on
derzoek der geloofsbrieven van het
nieuw benoemde raadslid A. v. Nistel
rooy, in plaats van het vertrokken lid
Pietermans.
Nadat de leden De Laat, Kurstjens en
Baaijens, als commissie van onderzoek,
bij monde van De Laat hebben gerap
porteerd, is het nieuwe lid aangenomen
verklaard.
Het voorschot op de vergoeding der ex
ploitatiekosten voor de bijzondere scho
len, werd vastgesteld naar de nor
men van f 17,50 per leerling van het
G.L.O., f 18,50 per leerling van het
V.L.O. en f 30,- per leerling van het
U.L.O.
De voorzitter stelde de aanvrage der
diverse schoolbesturen om toekenning
van gelden voor aanschaffing van film
projectors en projectietoestellen aan de
orde met de mededeling, dat de Inspec
teur van het Onderwijs deze aanvrage
heeft goedgekeurd.

Men vond de bewijzen dat keizer Con
stantijn de eerste S.t. Pieter heeft laten 
bouwen tegen de vrij steile helling van 
de Vaticaanse heuvel aan. De Noord
zijde van zijn fundamenten rust ongeveer 
op de oorspronkelijke bodem, terwijl 
aan de Zuidzijde zijn fundamenten zich 
ongeveer 7 meter boven de oorspronke
lijke bodem bevinden. Hij heeft om zijn 
doel te bereiken, een hoger deel van de 
Vaticaanse heuvel laten afgraven en het 
lager gelegen deel der helling daarmee 
laten ophogen om het gewenste niveau 
te verkrijgen. Hierdoor kwam de be
graafplaats grotendeels onder de grond 
te liggen. 
Waarom deze enorme moeiten voor het 
bouwen van de basiliek, terwijl er op 
korte afstand geschikter terrein aanwe
zig was? Er kan geen andere reden voor 
geweest zijn dan deze: dat hij koste wat 
kost de basiliek wilde bouwen op het 
werkelijk graf van de H. Petrus. 
Natuurlijk vragen we ons af: bevindt zich 
het graf van de H. Petrus, onze eerste 
Paus, nog daar en wat is er van overge-
bleven? ...... Reeds in 1942, op Pink-
sterdag (13,Mei), maakte Z. H. de Paus 
per radio enkele resultaten bekend van 
de opgravingen. In deze radioboodschap 
zei de Paus onder meer: 
,,In het middenstuk, waar zich drie alta
ren uit verschillende tijden boven elkaar 
bevonden, heeft de onvermoeide ijver 
van de gravers een monument ontdekt, 
eenvoudig van vorm, waarop lang vóór 
de tijd van Constantijn, de godsvrucht 
van de gelovigen het stempel heeft ge
drukt van een heilige bidplaats. Dit be
wijzen de inkrassingen op een muur 
binnen in het monument...... Deze in
krassingen gaan terug tot de tijd der 
vervolgingen en verschaffen de geschied
kundige zekerheid, dat we hier de resten 

.bezitten van het Trophee, waarvan de 
prie!lter Gajus omstreeks 200 na Chris
tus melding maakt in de jubelende uit
roep: ,,Ik kan de Tropheeën der Apos
telen aanwijzen." 
De H. Vader haalde dan nog enkele 
getuigenissen aan en zei verder: ,,Al 
deze getuigenissen komen in volmaakte 
harmonie overeen met de taal der nu 
ontdekte vondsten, waar de stenen 
spreken." 
En in een toespraak van 30 Januari 1949, 
tot 7000 leerlingen van de middelbare 
scholen van Rome, sprak de Paus deze 
duidelijke woorden: ,,Het was een be
schikking van de goddelijke Voorzienig
heid, dat Petrus Rome uitkoos als zijn 
bisschoppelijke zetel. Hier, in het circus 
van Nero, waarvoor wij onwederlegbare 
oudheidkundige getuigenissen bezitten, 
stierf hij als belijder van Christus; onder 
het middelpunt van de reusachtige koe
pel was en is de plaats van zijn graf." 
Het staat dus reeds vast dat de gravers 
de onomstotelijke bewijzen hebben ge
vonden, dat daar de begraafplaats is van 
de H. Petrus. 
Wat zij precies hebben gevonden en 
wat er van over is ...... ? Wij wachten de 
bekendmaking hiervan met spanning af. 

T.



Buitenlands Weekoverzicht 
In Frankrijk kent men weer een periode 
van stakingen, al hebben deze niet die 
omvang aangenomen als in 1947 en 
1948. Tot nu toe bestond er in Frankrijk, 
als nu nog in ons land, een loonstop, 
waardoor de staat het loonpeil regelde. 
Dit is nu afgelopen sinds de wet op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten is 
aangenomen en de werknemers weer 
vrijelijk met de werkgevers over de lonen 
e.d. kunnen onderhandelen. Daarop
hebben de vakbonden algemeen een 
actie tot loonsverhoging van 3000 frs. 
per maand ingezet. Dit komt neer op 
een verhogingvan ongeveer 20 à 25 %. 
Ieder is er van overtuigd, dat de Franse-
lonen enige verbetering kunnen velen, 
vooral daar de prijzen in verhouding 
veel meer gestegen zijn dan de lonen. 
De grootste zorg is evenwel, dat de 
nieuwe loonsverhogingen niet zullen lei
den tot nieuwe prijsstijgingen. Daarom 
achten de patroons een verhoging van 
5 à 8 % het maximum. 
Voor de communistische vakbond, de 
C.G.T., zijn deze looneisen niet de be
langrijkste aanleiding om het stakings
parool uit te geven. Politieke doeleinden
zijn voor hem alles overheersend. In 
Frankrijk worden, als elders in Europa, 
binnenkort de eerste Amerikaanse wa
penen volgens het militaire hulpprogram
ma verwacht. Hiertegen richt zich in 
hoofdzaak de communistische actie, die 
verder nog ten doel heeft door sabotage 
het algemene weerstandsvermogen van 
het Franse volk te ondermijnen en de 
verzending van wapenen naar het door 
het communisme bedreigd Vietnam 
tegen te gaan. De Franse arbeiders, voor 
zover zij niet communistisch zijn, zijn 
beu van politieke stakingen en de geest
drift om het werk neer te leggen is dit 
maal ook niet groot, zoals gebleken is 
uit de staking van het personeel van de 
métro en de bussen te Parijs, die na een 
dag al verlopen was. Hier en daar, voor
al in de provincie, breken wel nieuwe 
stakingen uit, <loch van een algemene 
stakingsgolf kan men door de aa_rzelen
de houding van de arbeiders en de tot 
overleg met de werkgevers gezinde ni�t
communistische vakboQden nog met 
spreken. 
De Franse regering zijn overigens, na
zeer rumoerige zittingen van de Natio
nale Vergadering, nieuwe bevoegdheden 
verleend om daden van sabotage te 
straffen· en de ondermijning van het mo
reel van leger en volk tegen te gaan. 
Tussen Frankrijk en het Saargebied zijn
nu de overeenkomsten getekend, welke 
enige tijd geleden, toen er voor het eerst 
sprake van was, zo'n storm van veront
waardiging in Duitsland op hebben doën 
gaan. De Franse stelling is, dat het Saar
gebied politiek zelfstandig moet zijn en 
economisch met Frankrijk verbonden 
moet blijven. De mijnen in het Saarge
bied, de belangrijks'.e productiebron van 
dit land, worden in beginsel voor 50 jaar 
gepacht door Frankrijk, dat het eigen
domsrecht van de Saarlandse regering op 
deze mijnen erkend heeft. 
De wilde campagne van de Duitsers, die
indertijd door geallieerd ingrijpen ver
stomd was, is nu prompt weer hervat. 
Bondskanselier Adenauer sprak al van de 

Het lid Van der Krabben informeerde 
naar de kostprijs der toestellen en of 
mogelijk kan worden volstaan met aan
schaffing van een paar toestellen, waar
op de voorzitter medede�lde, dat B. en 
W. het aantal zou willen beperken tot
twee toestellen voor iedere groep van 
scholen, en menen hierdoor mee te wer
ken het onderwijs op modem peil te 
handhaven. Indien de raad eveneens zijn 
medewerking zou verlenen, dan zullen B. 
en W. het tot hunne taak rekenen, de 
kosten van aanschaffing te beperken. 
Baaf'ens informeerde of de scholen die
geen aanvragen hebben gedaan, even
eens in aanmerking komen voor een toe
stel, waarop de voorzitter mededeelde, 
dat de school van Lennisheuvel zou kun
nen volstaan met een projectietoestel. 
De begrotingswijzigingen aan de orde 
gesteld zijnde, infom1eerde De Laat of 
het juist is, dat de ouders voor de kos
ten van het psychologisch onderzoek 
der kinderen een rekening wordt aange
boden van 3 gulden, waarmede zij uitter
aard niet erg ingenomen waren. 
Hierop zegde de voorzitter toe deze
aangelegenheid te zullen onderzoeken, 
doch dat de ouders zonder accoordver
klaring hunnerzijds niet tot betaling ver
plicht zijn. 
Bij de behandeling van wijziging betref
fende een bijdrage in de kosten van de 
regionale brandweer, zegde de voorzitter 
toe er voor te zullen zorgen, dat de 
slangendrooginrichting die tevens moet 
dienen als klimtoren voor de oefeningen 
der vrijwillige brandweer zo zal geplaatst 
worden, dat hij "geen doom in het oog" 
zal worden. 
Het lid G. van der Meijden vond de kos
ten, naar berekening van het hout, nogal 
hoog, doch wethouder Van de Laar deel
de mee, dat de toren wellicht niet uit
hout zal worden opgetrokken. 
Verder deelde de voorzitter mede, dat 
zullen worden aangeschaft twee tank
wagens voor eventuele boerderijbrand 
en dat vermoedelijk in Boxtel nog reser
ve-apparaten zullen· worden gestation
neerd. 
De 16e wijziging begroting 1950 betreft 
het maken van een verharding langs het
wegdek vanaf de Bosscheweg naar de 
overweg te Esch. 
Hierover geven verschillende leden hun 
mening te kennen, doch de voorzit_ter 
gaf als zijn oordeel, dat de verharding 
van de strook langs het wegdek met oud 

• materiaal voldoende zou zijn om voor
fietsers een uitwijkmogelijkheid te 
scheppen. Hiervan zouden de kosten 
toch nog 3000 gulden bedragen, terwijl 
een fietspad, voldoende aan de provin
ciale eisen wel 10.000 gulden zou 
kosten. 
D e  oude materialen voor deze verhar
ding komen van het wegdek van Paral
lelweg Z., zoals de voorzitter der tech-

,verwoestende uitwerking", die deze "be
�lissing tegen Europa" zal hebben. En dit 
kan inderdaad gevaarlijk worden, wan
neer de verantwoordelijke Duitsers er 
voortdurend bij op uit zijn• nationalisti
sche propaganda te bedrijven, zoals zij 
nu met het Saargebied doen, zonder 
zich af te vragen, of het niet rechtvaar
dig is, wanneer Frankrijk op deze wijze 
de schade, welke de Duitsers het gedu
rende de oorlog berokkend hebben, 
weer enigszins goedgemaakt ziet. 
Het Duitse probleem wordt er overigens 
niet gemakkelijker door en wanneer de 
ministers van buitenlandse zaken van de 
Ver. Staten, Engeland en Frankrijk over 
enige tijd bijeen zullen komen, zal niet 
alleen het Verre Oosten, maar ook 
Duitsland vermoedelijk op de agenda 
prijken, want Duitsland is en blijft in 
Europa het voornaamste strijdobject tus
sen Rusland en de Westelijke mogend
heden. Rusland heeft zijn zone "volks
democratisch" ingericht en moet reke
ning houden met de vijandigheid der 
bevolking. Het Westen heeft West
Duitsland op democratische wijze geor
ganiseerd, maar door velerlei oorzaken, 
waarvan de bijna 10 millioen vluchtelin
gen uit Oost-Duitsland niet de minste 
vormen, is het \Xlestduitse bouwwerk eco
nomisch en politiek ongezond. Het "land 
telt bijna twee millioen werklozen, van 
wie velen naar het Oosten terug verlan
gen. Zo kan er een toestand ontstaan, 
dat de roep om hereniging, op elke voor
waarde haast, bijna onweerstaanbaar 
wordt. De Russen hebben zich voortdu
rend als kampioen van deze eenheid op
geworpen, al zijn de Westelijken er even 
grote voorstanders van, zij het dan op 
hun voorwaarden. Om de Russen niet 
alleen dit wijsje te laten pijpen, heeft 
McCloy, de Amerikaanse hoge commis
saris in Duitsland, vermoedelijk voorge
steld in alle vier zones vrije verkiezin
gen te houden, zonder dat hij de ver
wachting zal hebben gekoesterd, dat zijn 
plan ingang zal vinden. 
In het land, dat vorig jaar nog in het 
frontgebied van de "koude oorlog" lag, 
Griekenland, n.l., is men Zondag ter 
stembus geweest. Voor een land, dat zo 
zwaar gehavend is door een langdurige 
burgeroorlog, die het ook belette snel 
te herstellen van de zware schade, welke 
daarvoor de Duitse bezetting had 
veroorzaakt, is het merkwaardig te noe
men, dat de verkiezingsstrijd zo waardig 
is gevoerd, dat van enig incident geen 
sprake is geweest. Uit de officieuze uit
slagen blijkt, dat de conservatieve popu
listen van oud-premier Tsaldaris de eer
ste plaats af hebben moeten staan aan 
een nieuwe vooruitstrevende, maar niet
socialistische groepering onder leiding 
van generaal Plastiras, die in 1945 aan 
het hoofd van de Griekse regering heeft 
gestaan. Deze groepering verwierf 
376.000 stemmen tegen de populis'en 
330.000 en de politiek van deze moeilijk 
te onderscheiden liberalen van Venizelos 

-300.000. Het is te hopen, dàt-in -IJ!'t •ieu.
we Griekse kabinet een wat voóruitstre
vende wind zal waaien, hetgeen van 
groot belang kan zijn om de politieke 
tegenstellingen, tijdens de oorlog toege
spitst, weer wat te verzachten. 

nische com_m1ss1e toelichtte, en de ver
nieuwing van dat wegdek zal geschieden 
van de uit de Molenstraat vrijkomende 
keien, terwijl het wegdek in de Molen
straat met nieuw materiaal zal worden 
verbeterd. Ook aan de van Salmstraat 
wordt aandacht geschonken. 
Na enige verwarde discussies werden de
overige wijzigingen goedgekeurd, even
eens de voorstellen betreffende goed
keuring rekening van de Dienst voor 
M H. 1948, en die tot het in gebruik 
geven aan het Rijk van enige lokalen aan 
het gemeentehuis, vaststelling huurprijs 
der twee middenstandswoningen in het 
Konijnshol, die verhoogd wordt met 
f 75,- per jaar voor extra aangebrachte 
voorzieningen. 
De voormalige veldwachterswoning te
Gemonde zal na opknapping een huur
prijs opbrengen van f 3,75 per week in
clusief waterverbruik. 
Het pand in de Herman Brandtstraat
(voorheen Kloosterdwarsstraat) waarin 
de R.K. H.B.S. is ondergebracht, zal 
f 1200,- huur per jaar opbrengen. 
Het voorstel tot wijziging van de forma
tieregeling voor het personeel in vaste 
dienst, hetwelk bedoeld de mogelijkheid 
te scheppen bij de dienst voor Gemeen
tewerken twee opzichters 1 e klas in 
dienst te hebben, wordt in besloten zit
,ting behandeld. 
Na heropening der openbare vergade
ring werd aan de orde gesteld de aan
vulling van de Commissies Openbare 
Werken en Georganiseerd Overleg. In de 
eerste Commissie wordt het lid De Laat 
gekozen in die voor Georganiseerd 
Overleg' Van de Krabben als lid en G. 
v. d. Meiiden als plv. lid.
Zoals bekend was aanvankelijk aan Box
tel een bouwvolume voor 8. woningen 
toegewezen. Thans is toegekend een 
bouwvolume van 4421 m3, waardoor de 
gemeente in staat is 23 woningen voor
27 bewoningen te bouwen en wel 4 mid
denstandswoningen in de Konijnshoolse
Dreef, 12 woningen aan de Van Cooth
straat en Prins Hendrikstraat, 2 duplex
woningen aan de Van Ranststraat, 2 dito 
en 3 andere woningen in de Ridder van 
Cuykstraat. 
Punt 18, voorstel betreffende vaststelling
van het nieuwe uitbreidingsplan werd in 
geheime zitting behandeld. Na afloop 
hiervan werd besloten het plan ter inza-

- ge te leggen voor belanghebbenden.
Medegedeeld werd, dat in de Breukelse 
straat de gasleiding zal worden verlegd 
naar het midden van de straat, 
dat 37 kopen canada- en 1 koop linde
bomen zijn verkocht, 
dat de verpachting van staanplaatsen
voor de kermis 1950 opbrengt f 9103,50, 
dat de bouw van een gemeenteloods, an
nex garage, schaftlokaal en berging is 
gegund aan C. A. Louwers te Oirschot 
voor f 9099,-, 

en dat de kosten voor de duiker in de 
Koevoortse loop betaald zullen worden 
door de gemeente en het waterschap. 
Verder keurde de raad nog goed een 
crediet voor aanschaffing van een boek
houdmachine en voor een schrijf
machine. 
Bij de rondvraag verzocht het li� Kurs�: 
jens om schuimblussers te gebrm_ken b1J 
begin van brand (wat reeds geschiedt); 
P. van der Meijden vroeg indeling der
Tongerse school bij de wijk Kalksheuvel 
en plaatsing van aanwijzingsbordjes. 
Het lid De Laat stelde voor een protest
in te dienen, wegens het uitblijven v�� de plannen voor de woningbouw, terw11l
de vaklieden werkloos zijn en het· lid 
Oliemeulen informeerde naar de s•tand 
van zaken betreffende de schutting in de 
Nieuwstraat. 
Hiermede kwam het slot van deze raads
vergadering. 

-o-

Op de spoedeisende raadsvergadering, 
die \Voensdagavond 8 Maart werd ge
houden, stelde B. en W. voor de voor
malige Electriciteitscentrale, die door de 
tegenwoordige huurder binnenkort _ver
laten zal" worden, aan een Boxtelse fmna 
te verkopen voor f 30.000,-. 
De Raad keurde dit voorstel zonder op
of aanmerkingen goed, z_odat er spoedig 
weer uitbreiding van een bestaande in
dustt·ie verwacht mag worden. 
Zoals reeds eerder was bepaald, zal e�n 
klein gedeelte van het fabneksterrem 
(7 x 8,70 m) aan de P.N.E:M. worden 
overgedragen. 

Plaatselijk Nieuws 
40 JAAR IN DIENST VAN DE P.T.T. 
M. G. Heesters, postbeambte alhier, is
Donderdag 16 Maart 40 jaar in dienS1t 
van de P.T.T. 
Sedert enkele jaren is de heer Heesters 
in functie als z.g. expediteur op de 
posttreinen. 

GESLAAGD. 
Bij de op 2 Maart gehouden examens 
der E.N.S.A.I.D., slaagden de volgende 
dames: 
Voor kunstnijverheid: Annie Neggers 
uit Best; voor lingerie-coupeuse: Marie 
v. d. Ven uit Nieuw-Cuijk en Trees de
Koning, Willy van Roosmalen _en Stien 
v. de Linden uit Boxtel. Voor coupeuse:
Tmy--v;m-sthijndel, AMie Verrijt en Ma
rie Slijters. Voor lingerie nog: Anny 
Boons. 
Geslaagden genoten hun opleiding bij 
Mej. C. Entink, Kasteellaan 26, Boxtel. 

(Adv.) 
GESLAAGD. 
Op een te Utrecht gehouden examen 
slaagde Mej. Anny Dobbelsteen voor 
Lingerie-coupeuse. 
TERUG UIT INDONESië. 
Met het troepentransportschip "Kota 
Inten", dat waarschijnlijk Woensdag _15 
Maart de haven van Rotterdam zal bm
nenlopen, repatriëren de volgende Box
telse militairen: 
Sold. A. H. v. d. Oetelaar, Selisselwal 6. 
Sold. P. J. Voets, Hertogenstraat 20. 
Met de "Volendam", die vermoedelijk 
22 Maart in Rotterdam aankomt, repa
triëren: 
Korp. K. J. Verheijden, Stationstraat 15. 
Sold. C. J. de Jong, Zandvliet 20. 
Sold. te kl. P. J. A. W. Schaeffer, Mgr. 
Wilmerstraat 2. 
R.K.J.B. 
Zaterdag 11 Maart om 7.30 uur wor'dt 
wederom een aanvang gemaakt met de 
gymnastiek-oefeningen in de zaal van de 
Eerw. Zusters Ursulinen. Alle leden van 
de club zijn natuurlijk present! 
Tevens is er gelegenheid voor opgave 
van nieuwe leden, men gelieve er echter 
rekening mede te houden dat de mini
mum-leeftijd is gesteld op 16 jaar. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 28 Februari tot en met 6 Maart '50. 
Geboren: Johannes M. A. zoon van A. 
v. d. Pas en W. van Hemmen - Catha
rina J. E. H. dochter van J. Th. Ver
berk en C. A. van Amstel - Theodorus 
J. P. zoon van P. C. A. van Wijck en A. 
I-1. Bekkers - Leonar<lus J. J. zoon van
L. J. Verberk en J. v. Schijndel - Wal
therus M. J. zoon van M. Mathijssen en
van M. G. Peters - Maria Th. A. A. J. 
dochter van M. P. M. C. Schellekens en 
P. M. L. R. van der Weijst - Elisabeth
H. M. dochter van J. L. J. van Hees en
M. A. M. J. de Hond - Theodorus J.
M. C. M. zoon van M. Donhuisen en
A. C. E. Robeerts - Johanna J. A. M.
dochter van A. H. P. van Vught en A.

E. M. van Weij - Maria E. H. dochter
van L. Steenbekkers en M. A. Rooijak
kers - Henricus C. M. zoon van H. C. 
de Rooij en A. A. M. van Laarhoven.
-GEHUWD: Franciscus A. A. Smits
en Cornelia C. van Liempt.
OVERLEDEN: Adriana W. Goossens,
oud 78 jaren, wed. van M. Sleutjens -
Adriana Cornelia Johanna Paijmans, oud 
72 jaren. 

LIEMPDE 
OP DE THUISREIS. 
Met het troepentransportschip "Kota 
Inten", dat 15 Maart in Rotterdam ver
wacht wordt, repatrieert ook onze plaats• 
genoot Korp. H. C. T. v. d. Velden, 
Dorpstraat A 129. 

GEMONDE 
BIJ EEN AFSCHEID. 
Dezer dagen bereikte de Gemondse 
postbode, Peter van Grinsven, de leef
tijd, waarop hij "Tante Pos" met een ge
rust hart vaarwel kon zeggen en waarop 
hij van een welverdiend pensioen kon 
gaan genieten. 
Een inwoner van Gemonde stuurde ons 
bij die gelegenheid onderstaande lyris�he 
ontboezeming over de voorbeeldige 
wijze, waarop deze "hooi" zich gedu
rende de 35 jaar, dat hij in dienst van 
de P.T.T. was, van zijn taak gekweten 
heeft: 
Te Gemonde in de Loopstraat op 32 B, 
was het feèst'. waar het hele gezin 

deed aan mee. 
De persoon in kwestie heet in de 

wandeling Peter de Post 
Hiermede is zijn naam dan tevens 

opgelost. 
35 lange jaren is het nu geleden, 
dat gij bij de Posterijen in dienst 

zijt getreden. 
De Posterijen deden daarmede een 

zeer goede keus, 
want stiptheid en netheid was steeds 

Uwe leus, 
Ik denk, dat het in al die jaren nog 

nooit is gebeurd, 
dat iets niet klopte of iets was gescheurd. 
Ja zelfs in de meest verre hoeken, 
daar gingt gij dagelijks Uw klanten 

opzoeken. 
Hier was het een brief, daar was het 

een kaart, 
soms ook een felicitatie of iets van 

die aard. 
En elke wissel, hetzij groot, hetzij klein, 
kwam steeds in de handen waar hij 

moest zijn. 
Bij sneeuw en bij ijs, bij storm en bij 

regen, 
Altijd present, niets hield U tegen. 
En lag Uw afgelegde weg op een 

rechte lijn, 
voorzeker zoudt ge dan de wereld 

rondgereisd zijn. 
Waart gij al de jaren in Uw dienst zo 

getrouw, 
gij waart ook steeds de zorgzame voor 

kinderen en vrouw. 
Bij de vele goede wensen wil ik daarom 

gaarne de mijne doen: 
"Geniet nog vele jaren van Uw 

welverdiend pensioen". 
Ja, leef nog vele jaren in voorspoed 

en geluk, 
Dat God U moge sparen voor leed 

en voor druk 
Met wat hulp van boven slaagt ge 

zeker hierin. 
Dat komt dan ten goede aan Uw mooi, 

groot gezin. 
En weet: heel Gemonde leeft met U mee, 
niet in het minst hij die zich noemt 

J. W. 
P.S. Hierbij had ik het willen laten, 
maar dit kan ik toch niet verzwijgen: 
Nooit zullen de Posterijen een 
betere postbetmbte krijgen. 

WEERPRAATJE 
DE AFGELOPEN WINTER WAS ZEER 

NAT EN ZACHT! 
Kans op koude Aprilmaand 1 

Alvorens iets over de komende "Lente" 
te zeggen, willen wij eerst even een 
terugblik werpen op de achter ons lig
gende winter, die Meteorologische bere
kend uit de maanden December, Janua
ri en Februari bestaat. 
Wanneer wij een en ander met enkele 
cijfers weergeven, blijkt dat de afgelopen 
winter aardig aan de verwachtingen heeft 
voldaan, n.l. een gemiddeld te zachte 
winter was met een boven -normale nor
male neerslagsom. 
Gemiddeld bedroeg de temperatuur over 
de afgelopen drie wintem1aanden, bere
kend uit uurlijkse waarnemingen, te De 
Bilt 3.6 gr. C., tegen 2.5 gr. C. normaal. 
December was 1.7 gr. C. te zacht, Ja
nuari 1.3 gr. C. te koud en Februari 
weer 2.9 gr. C. te zacht. De hoogste tem
peratuur werd waargenomen op 18 Fe
bruari, n.l. 18 gr. C. in Limburg en Oost
Brabant. Deze temperatuur was op en
kele plaatsen in deze omgeving de hoog
ste Februari-temperatuur over de laatste 
100 jaar. 
In De Bilt steeg het kwik Óp 17 Februa
ri tot 15.9 gr. C.; alleen op 10 Februari 
1899 was het (over de laatste 100 jaar) 
nog even warmer. 
De laagste temperatuur werd waargeno
men te Witteveen in Drenthe en bedroeg 
-13 graden C op 30 Januari. In totaal 
kwamen er 27 vorstdagen voor tegen 44 
normaal. Januari spande de kroon met 18 
vorstdagen en in deze maand kon dan 
ook in het gehele land een 8 à 10 dagen 
geschaatst worden. 
In totaal werden er in deze drie winter
maanden te De Bilt 198 uren zonne-

JAARVERGADERING 
R.K. TEXTIELARBEIDERSBOND. 

Vorige week hield de R.K. Textielarbei
dersbond "St. Lambertus" zijn al�eme�e 
jaarvergadering, waarop je voorzitter m

zijn inleiding een overzicht_ gaf van de 
verenigingswerkzaamheden m het afge
lopen organisatiejaar. _ _Deze b_leken alles
zins bevredigend te ztJn, getmge ook wel 
de jaarverslagen van secretaris en pen
ningmeester waaruit o.a. bleek, dat het 
ledental nog steeds toeneemt en de fi
nanciële positie verstevigd was geworden. 
Daar de aftredende leden Cuyten, v. 
Rixstel en v. Gerwen herkozen werden, 
bracht de bestuursverkiezing geen wijzi
ging in de huidige formatie, behoude.�s
dan de toevoeging van een vrouwehik 
bestuurslid, Mej. M. Michielsen 
Een spreekbeurt van hoofdbestuur�er 
Hoiting over het doel en de belangnik
heid van de organisatie vormde het slot 
van deze jaarvergadering. 

DE KERK IN RUSLAND. 
,Na op een eerder gegev:n K.A.B.-ont
wikkelingsavond het Russische land en 
volk aan een beschouwing te hebben on
derworpei1, gaf de bekende Pat_er Capu
cijn, Prof. Dr. Zacharias, vonge week 
Vrijdag in De Ark een boeiende verhan
deling over de verhouding van Kerk en 
Staat in Rusland. 
Voor de pauze ging hij, aan de hand van 
vele interessante lichtbeelden, na, hoe 
deze verhouding zich in de loop der ge
schiedenis had ontwikkeld en was uitge
groeid tot het conflict, dat. de commu
nisten met een reeks drastische beper
kingen resoluut uit de wereld hebben ge
holpen. 
Na de strnctuur en de werkwijze van
deze (afaescheiden !) kerk belicht te heb
ben ma�kte hij het de vele aanwezigen 
duid�lijk, dat in Rusland van godsdiens_t
vrijheid (een nieuw propagandawoord m 
de mond van vele Stalinisten!) geen 
sprake is, zolang de staat een zó ver
gaande controle op de kerk toepast, dat 
iedere toeges'.ane vrijheid n.b. nog past 
in het raam van de communistische over
heersing, en slechts gegeven wordt om 
een leugenachtige propaganda voor het 
bolsjewisme te kunnen voeren. 
De schismatieke bedienaren van de kerk 
lopen er aan de leiband van Stalin en 
consorten en zijn tot liquidatie gedoemd, 
wanneer zij het geloof niet volgens de 
letter der staatswet beleven ...... Spreker 
eindigde dan ook met een wekroep tot 
alle vrije katholieken om te bidden voor 
het Russische mensdom, zowel voor de 
verdrukten als vóor de verdrukkers, opdat 
Christus' leer er toch eens weer beleden 
zal magen worden. 

LEERINGHE ENDE VERMAECK. 
Na de succesvolle uitvoeringen van "De 
Spooktrein"', waarmede 

"
toneelgr<?ep 

,,Leeringhe ende Vermaeck de v1enn� van haar 1 e lustrum inzette, heeft ZIJ 
thans het altijd mooie en diep ontroe
rende drama "De Nar" van Kees Mee
kei in studie genomen. De regie berust 
ook nu weer in handen van haar regis
seur, de heer J. v. Erp uit 's-Hertogen
bosch. 
Om het lustrumfeest zoveel mogelijk 
luister bij te zetten en om het toneellie
vend publiek van Boxtel en omstreken 
een werkelijk genotvolfe avond te bie
den, heeft Leeringhe ende Vermaeck 
haar regisseur verzocht om zelf als gast 
de rol van "De Nar" te vervullen. Zo 
zal het gebeuren, dat Boxtel Jo van Erp 
te zien krijgt in de ster- en titelrol "De 
Nar", die tevens zijn glansrol is. 
Het is een nog niet uitgemaakte zaak of 
Jo van Erp deze rol voor de 93ste of 
voor de 96ste maal speelt, maar wel

staat vast, dat hij in deze rol een record 
aantal uitvoeringen op zijn naam heeft 
staan, hetgeen ook een succesvol optre
den in Boxtel garandeert. Trouwens, zijn 
tegenspelers getuigen zelf, dat zij per
plex staan van de manier waarop Jo van, 
Erp zich reeds tijdens de repetitie's 
geeft. . 
Met grote belangstelling zien wij daar
om de première op 17 April a.s. tege
moet. 

schijn geregistreerd tegen 170 uren nor
maal. Vooral tijdens de vorstperiode van 
eind Januari kwam er veel zon voor. 
De afgelopen winter behoort tot een 
van de natste winters van de laatste 100 
jaar. In De Bilt viel er 254 mm neer
slag tegen 176 mm nonnaal. Volgens 
voorlopige berekeningen viel er gemid
deld over het gehele land 205 mm tegen 
163 mm normaal. Vooral Februari was 
zeer nat. In de Bilt was deze maand, op 
de Februarimaanden van 1893 en 1946 
na, de natste van de laatste 100 jaar. 
In het kort was de afgelopen winter, zo
als uit deze cijfers moge blijken, een 
zachte en zeer natte winter met een 
korte vorstperiode en weinig sneeuw. 

Kans op koud voorjaar groot1 
Het is geenszins onze bedoeling om een 
voorspelling te wagen betreffende het 
komende voorjaar, maar wanneer wij in 
de jaarboeken een korte terugblik op de 
temperaturen werpen, zien wij dat we de 
laatste 8 jaar erg· verwend zijn met 
mooie wam1e voorjaarsmaanden. Vooral 
de maand April valt hierbij op. Deze 
maand is de laatste 8 jaren, n.l. vanaf 
1941, steeds sterk aan de warme kant 
van normaal geweest. !;en reeks van 8 
op elkaar volgende te warme Aprilmaan
den is in de laatste 2"50 jaar, zo lang er 
temperatuurwaarnemingen zijn gedaan, 
nog nièt voorgekomen. Het is dan ook 
geen wonder, dat wij ons afvragen of 
April van dit jaar ook nog zal vallen in 
de recordlange warmtereeks. De maand 
Maart was in de laatste 8 jaar nog 5 keer
te koud en Mei 3 keer, zodat wij van 
deze maanden geen bepaalde verwach
ting koesteren. 
Nogmaals zei gezegd, dat dit geen 
voorspelling van een koude Aprilmaand 
inhoudt, al achten wij de kans er op, ge
zien de omschreven redenen, wel vrij 
groot. 



1� .... 
* De tijd gaat zo  snel, dat de feiten ons
dikwijls reeds voorbijgesneld zijn, voor
dat we ze hebben kunnen signaleren. Zo
is gisteren de Boxtelse drieling al een
half jaar- geworden, waarbij opgemerkt
mag worden, dat het trio Adri, Berti en
Peter groeit als kool en moeders trots
blijft * Met de verkeersregeling gaat
het in Boxtel ook niet slecht 's Middags
loodsen de verkeersagenten alles wat
·naar huis wil met soepele hand over het
drukke kruispunt. Als de automobilisten
nu nog eens terdege wilden letten op
het parkeren in de straten, dan zou álles
van een leien dakje gaan. Nu ontstaan er
nog wel eens gevaarlijke strubbelingen uit
dat gelaveer tussen die "kasten" van
vrachtwagens. *  Voor ons zelf zien we
de toekomst toch maar donker in, nu ons
geruchten bereikt hebben, dat de "fiets
plaatjes" wederom zullen worden inge
voerd. Die narigheid is wel het laatste
dat we in deze tijd zouden wensen. * 
Sloten en stroompjes blijken nog altijd
als ideale vuilnisbelten beschouwd te
worden door huisvrouwen, die de vuilnis
wagen wel aan huis krijgen maar er geen
of weinig gebruik van maken. Zodoende
is er elk jaar verb;izend veel werk aan

• d e  winkel voor degenen, die belast zijn
met de opruiming van de janboel. Orde
op de zaken s.v.p. ! * Maar misschien
staat een en ander in verband met de

. verbazingwekkende Maartse schoon-
maakijver, die weer gevaren is in vele 
gezinskapiteins, die nu schoon schip 
maken. Ahoy, de bezem er over, vrou
wen, en eventuele muiterij van de man
nen bij:ijds de kop ingedrukt, hoor * 
Doch waar het zwakke geslacht blaakt 
van zoveel ondernemingslust kan de man 
niet achterblijven. Wat doet hij ? Hij 
denkt aan onze oproep tot alle vereni
gingen en instellingen om - samenwer
kend te komen tot de samenstelling van 
een jaarprogramma vol allerhande acties, 
<lie . . . . . . niet op dezelfde data plaats vin-
den. Allez, brengt de zaak eens aan het 
rollen, heren. Het zal de moeite lonen. 
i( Wij kunnen U reeds vertellen, dat 
men voor volgend jaar rekening zal moe
ten houden met het H. Bloedspel, dat 
dan, geheel bewerkt, opnieuw zal wor
den opgevoerd. Is dat even goed nieuws 
voor onze Boxtelse amateur:oneelspelers 
en -speelsters. * Er wordt gezegd, dat 
Boxtel, Schijndel en St. Oedenrode vre
selijk de dampen in hebben, omdat de 
Gedepufeerde Staten van Noord Brabant 
in hun voorlopig grenswijzigingsplan het 
kerkdorp Gemonde geheel naar St. Mi
chielsgestel hebben overgeheveld. Nu, 
eerlijk gezegd, geloven wij ook niet in 
<ie verbetering, die hieruit voor "Gimde" 
zou moeten ontstaan. Een gemeenschap
pelijke regeling, waannee de basis voor 
een eventuele zelfstandigheid kon gelegd 
worden leek ons geschikter. Het zou nu 
wel eens de uithoek kunnen blijven . . . . .  . 
* Vervolgens nog even een knieval voor
de lezers van "Terloops", die vorige
week "terloops" verkeerd werden voor
gelicht omtrent het St. Jozeflof, want dit
wordt in de drie Boxtelse parochies niet
elke avond, doch alleen elke Woensdag
avond gehouden. Voor Donderdagavond :
zie kerkberichten. * De verzuchting
van de week hoorden we aan een (ge
vreesd) loket van een (gevreesd) ge-
bouw : Oh, die schatkist . . . . . .  ! 

Kamer van Koophandel 
Nieuwe inschrijvingen : 
Electro-Technisch Bureau W. v. Dongen 
en Scho.enfabriek A. en J. van Roessel 
(beiden te Boxtel). 

SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
O.J.C. 16 1 1  3 2 25 42-20 
St. M. Gestel 16 1 0  4 2 24 42-2 1 
O.D.C. 17 1 1  2 4 24 45-22 
S.C.B. 17 10 4 3 24 39-20 
Baardwijk 18 1 0  2 6 22 45-34 
B. Vooruit 17  7 3 7 17  32-41 
Udi 1 6  6 2 8 14  26-28 
w.s.c. 1 5  5 2 8 1 2  2ï-37 
Boxtel 17  4 4 9 1 2  25-39 
Blauw Geel 16  4 3 9 1 1  28-40 
Haarsteeg 14  2 2 1 0  6 16-37 
Uni Animo 1 5  1 1 1 3  3 25-53 

K.S.V. ,,O.D.C." 
O.D.C. - Blauw Geel 3 - o.
Het tempo, waarmee de wedstrijd ODC 
-Blauw Geel werd begonnen, was zeker
niet in overeenstemming met de grote
betekenis die deze wedstrijd had voor
de bezetting van de bovenste of onder
ste plaats. Het begin was erg sloom en
de gasten die nog de meeste activiteit
ontwikkelden, namen het heft in handen,
doch verder dan het ODC-verdedigings
bloc konden zij het niet brengen. Wel
moest Bertens eens handelend optreden
bij een harde scluliver van v .  d. Vorsten
bosch, doch daarbij bleef het. ODC ging
toen geleidelijk het middenterrein be
heersen, zodat Blauw Geel's houding
defensief werd. Toen daarbij bleek dat
de Blauw Geel-verdediging al direct de
hulp ging inroepen van de buitenspelval,
waarvoor Peynenburg zils sbchtoffer
werd gebruikt, was meteen bewezen dat
die verdediging niet het sterkste deel
van de ploeg was. De ODC-azinvallen
volgden met de regelmaat van de klok.
v. d. Boogaard miste de kans van de dag
om ODC de leiding te bezorgen, door 
voor open doel te zacht in te schie'.en, 
zodat Van Dooren met een snoeksprong 
redding kon brengen. En Peynenburg 
meende zich ook wel de luxe te kunnen 
veroorloven om zo'n zelfde dot van een 
kans te mogen missen. Aan de andere 
zijde bracht een vrije trap, met veel 
bravour genomen, ook niet het gewens
te succes. Bijna was het raak toen bij een 
aanval van Blauw Geel, de linksbuiten 
een goede kans kreeg, maar gelukkig 
voor ODC vloog het harde schot juist 
naast. Het was ongeveer een half uur 
na het begin, toen Peijnenburg, die naar 
buiten was gelopen, de bal te pakken 
kreeg. Zijn harde schuiver kan Van Doo
ren niet klemvast krijgen en de toege
lopen Schalks, had geen moeite om het 
eerste doelpunt te scoren. Toen na enige 
wederzijdse aanvallen een scrimmage ont
stond voor het Blauw-Geel-doel, kwam 
de bal bij v. d. Boogaard, die uit zeer 
moeilijke schietpositie het mooiste doel
punt van de wedstrijd maakte, door in 
de uiterste bovenhoek te schieten. 2-0. 
Deze voorsprong met de rust was wel 
enigszins geflatteerd, wat gezegd moet 
worden voor Blauw Geel in de tweede 
helft, want het ene doelpunt gescoord in 
die periode, was een te matige beloning 
voor de vele en goede aanvallen van de 
ODC-ers, die bovendien verschillende 
goede schoten losten, waarbij zij echter 
paal en lat van het Veghelse doel in de 
weg vonden. Het ene doelpunt is echter 
wel vermeldens waard. Het werd geboren 
uit een penalty of juister gezegd uit 
twee penaltys. Schalks schoot eerst hard 
tegen de deklat, de terugstuitende bal 
ving Hazenberg op, doch toen hij hard 
wilde inschieten, werd hij te hardhandig 
van de bal gewerkt, waarop de tweede 
penalty volgde, die Schalks benutte : 

3-0. Blauw Geel speelde toen een ver
loren wedstrijd en het enigste gevaar
voor ODC was een vrije trap, die door
Bertens keurig werd gestopt. Met ODC
in de aanval ging de wedstrijd als de be
kende nach:kaars uit.
Het tweede elftal verloor in Den Bosch
van Wilhelmina 3 met de onevengoal,
terwijl het vierde de meerdere moest er
kennen in het derde van "Boxtel ".
Het programma voor a.s .  Zondag is : 
ODC-OJC 
ODC 3-RKSVA 4 aanvang 1 2  uur 
ODC 4-Zwaluw 5 aanvang 2.30 uur 
De wedstrijd van de dag is wel de wed
strijd tegen OJC, de leider van de af
deling, die bij een overwinning wel een 
bijzonder fraaie kans krijgt, wat ODC 
met inzet van alle krachten zal trachten 
te verhinderen, om zodoende zelf mee 
te kunnen blijven strijden om de hoogste 
titel. 
Voor belanghebbenden wordt medege
deeld, dat er gelegenheid bestaat de wed
strijd Bondselftal-Engeland B op 
\Voensdag 17 Mei te Amsterdam des 
avonds om 7 uur te bezoeken. 
l<aarten hiervoor kunnen worden besteld 
tot ui terlijk Woensdag 1 5  Maart bij de 
Secretaris : Ridder van Cuijkstraat 6. 

ODC-Junioren 
Met een klinkende ovenvinning besloot 
ODC 8 Zaterdag j .l .  de competitie en 
werd daardoor kampioen van de B-1-
klasse. 
Dit eerste Boxtelse . voetbalkampioenschap 
van het jaar werd op overtuigende wijze 
behaald in de sterkste klasse van B-ju
nioren, kring Den Bosch. En al mag aan 
een kampioenschap in de jeugdcompetitie 
vooral niet een al te grote waarde wor
den toegekend, toch 'hebben deze 1 5-
jarige knapen een prestatie geleverd, 
waar:ian zij later nog met plezier en 
enige trots mogen terugdenken. 
Zondag a .s .  speelt het elftal een voor
wedstrijd voor ODC-OJC om kwart 
over een in haar normale opstelling. 
De rest van het programma luidt : Zater
dag 3 uur ODC 1 2-ODC 9; Zwaluw 
1 3 - ODC 1 1 ;  Boxtel 9-ODC 1 0 ;  Con
cortl ia 8-ODC 6. 

K.S.V. ,,BOXTEL" 
W.S.C. - Boxtel 2 - 0. 

toen de Waalwijkse rechtsbuiten hem 
voor doel trok en zijn midvoor een niet 
te missen kans gaf. 1 -0 dus dank zij een 
onoplettendheidje van Boxtel èn een 011-
oplettendheidje van de scheidsrechter, die 
hiermede zijn concert van halfslachtige 
beslissingen aanving. 
Na de hervatting ging Boxtel direct tot 
het offensief over. Op het moment, dat 
de druk op het W.S.C.-doel zijn hoogte 
punt bereikt had, moest een vinnig schot 
door de deklat gekeerd worden, wilde de 
gelijkmaker uitblijven. De terugstuitende 
bal werd daarop opnieuw ingeschoten, 
doch . . . . . .  áchter de doellijn weer het 
veld ingewerkt. Toen d'c scheidsrechter 
de zaal� maar blauw-blauw liet, werd het 
leer wéér in de doelmond geplaatst, 
waar de situatie in derde instantie echter 
geklaard werd. Verbeten trachtten de 
W.S.C.-ers zich daarop aan de greep van 
de gasten te ontworstelen, waarin men 
dank zij wat grove voetbalvrijheden, ten
slotte ook slaagde. W. v .  d. Meijden 
kwam daarop zijn aanvalsquintet verster
ken, maar voordat deze wijziging enig 
succes had kunnen opleveren, kreeg de 
WSC rechtsbuiten van zijn nieuwe be
lager, v. d. Besselaar, juist voldoende 
gelegenheid om een strakke, afgemeten 
voorzet te geven, waaruit de rechtsbin
nen met een juweel van een kopbal 
scoorde 2-0. In de resterende minuten 
werd de  strijd er niet gezelliger op, voor
al niet omdat de \V.S.C.-ers, die de 
punten tot elke prijs in eigen bezit wil
den houden, in hun onnodig harde speel-
wijze de vrije teugel kregen van de 
scheidsrechter. Het eindsignaal was ten 
slotte nog zijn beste maatregel tegen 
hun uitspattingen. 

-o-

1-Jet tweede elftal leed Zondag in Haar
steeg zijn eerste nederlaag (2-1),  waar
door de kapers op de kust weer hun·
kansen krijgen.
Het derde team gaat onverstoord verder 
op de weg der zege. Het bezoek aan 
ODC 4' leverde een 6-3 • overwinning 
op. De jongens van het vierde elftal stel
den teleur door thuis met 4-2 te ver
liezen van Zwaluw-V.C.F. 5 ,  nadat men 
eerst een 2-0 voorsprong had weten te 
verkrijgen. 

Programma voor a.s. Zondag : 
Boxtel 2�Zwaluw V.F.C. 2 2 uur 
Boxtel 4-W.E.C. 2 1 2  uur. 

Junioren 
Programma voor Zaterdag : 4 uur Boxtel 
7-Wilh. 1 2 ;  3 uur : Boxtel 9-ODC 8 ;
Irene 3-Boxtel 8.
Programma voor Zondag : Boxtel 5-

Wilh. 9, 12 uur; BMC 4-Boxtel 6, 1 
uur.
Uitslagen van 4 en 5 Maart : 
Boxtel 5-DVG 4 1 - 3 ;  Boxtel 6-
OSC 4 4-0; Boxtel 8-Boxtel 9 4-2. 

De voetbalgoden schijnen Boxtel dit sei
zoen persé een zéér bescheiden rolletje 
te willen toebedelen, want ofschoon er 
Zondag in de ontmoeting W.S.C.-Box
tel een zeer redelijke winstkans lag, liep 
deze zo belangrijke wedstrijd toch uit op 
een ontnuchterende 2-0 nederlaag voor 
de roodwitters, die daardoor definitief 
tot de ploegen van de staartgroep zijn 
gaan behoren. Jammer, want de elf rood
baadjes waren Zondag met aardig wat 
goede voornemens van huis gegaan, ge
tuige het begin van de wedstrijd, dat be
halve levendig en aantrekkelijk ook veel
belovend was voor de Boxtel-aanhang 
die eindelijk eens op de volle buit D.V.G. - E.L.I. 4 - 0.
meende te mogen rekenen. In een fraaie, sportieve, maar harde 
Helaas da'.gene, waarop iedereen zich strijd, welke door scheidsrechter Nieu-
tijde!)s het eerste overwicht concentreer- wenhof uit Eindhoven schitterend werd 
de : een doelp.unt, bleef uit. De hoop ___g_cl.eid hebhen dtliempdenaren Zondag 
moest zelfs vrij spoedig plaats maken j . l .  laten zien, dat ze nog niet van plan
voor gegronde vrees toen de Waalwijkers . zijn zonder slag of stoot het vierde klas-
geleidelijk "los" kwamen, stuk voor stuk seschap prijs te geven. ELI trapt af en 
de  prijsgegeven stellingen herove,-den en er ontbrandt direct een hevige strijd. 
een kleine /reeks stormlopen op het bas- Met 6 man in de voorhoede trekt ELI 
tion van de bezoekers inzetten. Het rood- ten aanval en geeft te kennen, dat zij 
witte verdedigingsblok zou daarbij on- zich zo maar niet zal laten overwinnen. 
omspeelbaar zijn gebleven, als - na on- Maar de DVG-achterhoede, die deze 
geveer een half . uur spelen - uit wat middag in goede vorm is, laat zich niet 
nonchalant verdedigen geen al te ge- van de  kaart spelen, en houden het 
vaarlijk inciden•je was ontstaan : Een bal, hoofd koel. Al spoedig neemt dan DVG 
die W. v. d. Meijden niet tijdig genoeg het offensief over en nu wordt ELI ge-
had weggewerkt, was juist corner gerold, heel op eigen speelhelft teruggedrongen. 

Goed gesteund door de middenlinie, be
legert de voorhoede de ELI-veste, waar 
men met kunst en vliegwerk het doel 
nog schoon weet te houden. Na een 
kwartier echter moet ELI zwichten, als 
de . DVG-linksbinnen kalm inschiet e n  
hiermede zijn club de leiding geeft 1 -0. 
Kort hierop "kogelt" de Liempdse links
buiten in, de terugkaatsende bal wordt 
opgevangen door de toestormende rechts
buiten, die de voorsprong vergroot. 2-0. 
Dan komt ELI weer even opzetten en 
weet een penalty te forceren. Deze 
wordt ingeschoten, maar moet opnieuw 
genomen worden. Thans echter vliegt 
Van den Boer als een leeuw naar de bal 
en verricht een prachtige safe. Zo komt 
de rust. Na de thee gaat het spel vlug 
op en neer en beide doelen komen beur
telings in gevaar. Na acht minuten schiet 
de DVG-linksbinnen nummer drie in de 
touwen. Maar nog is DVG niet tevreden. 
Steeds weer zitten de Liempdenaren 
voor de Lieshout-goal en twintig minu
ten voor het einde schiet de rechtsbuiten 
uit een corner hard in ( 4-0) en stelt 
zodoende de overwinning volkomen vei
lig. Wel komt nu ELI nog even opzetten, 
om dat DVG een verdedigende houding 
aanneemt, maar tot doelpunten komt 
men niet. Zó heeft DVG dan deze mid
dag weer beslag gelegd op twee kost
bare puntjes op haar naaste concurrent 
ELI, die thans de rode lantaarn draagt. 

RKJVV 2-DVG 2 2-1
DVG a-Boxtel a 1 -3 

Irene b-DVG b 0-5
A.s. Zondag speelt DVG I in  Gemert
tegen de club van die naam ! Na het
mooie succes van Zondag j.l .  zal DVG
zich in Gemert zo maar niet gewonnen

BOXTELSE BILJART BOND. 
. Na 5 gespeelde wedstrijden is 

in de  1 e klasse als volgt : 
B. Schalks 5 664 
H. Hobbelen 5 569 
J. v. Dijk 3 426 
H. Beekers 3 396 

de stand 

95 6 
1 27 4
71 4 
75 2 

Hoogste serie B. Schalks en H. Hobbe
len met 5 1  car. 
De verenigingen worden erop geatten
de komende vergadering gekozen te 
deerd een lid candidaat te stellen om in 
de komende vergadering gekozen te 
worden in het bestuur der B.B.B. 

BOXTELSE BILJART BOND. 
Persoonlijke kampioenschappen. 
Het komende week-end zal het wed
strijdprogramma voor de pers. kampioen
schappen 1 950 in alle klassen wederom 
verder worden afgewerkt. 

Algemeen Nieuws 
BON 425 VOOR KOFFIE 

Den Haag, 8 Maart (A.N.P.) - Bon 
425 Algemeen is aangewezen voor het 
kopen van 1 25 gram koffie. Deze bon 
die met ingang van 10 Maart kan wor
den gebruikt, blijft geldig tot en met 25 
Maart. Het rantsoen dient voor zes we
ken ; op 20 April wordt weer een nieuwe 
koffiebon aangewezen. 

SUBSIDIE-AANVRAGEN. 
Donderdag 16 Maart bestaat voor be
drijven beneden 10 ha de gelegenheid 
om op het pakhuis van de C.A.V. van 
half negen tot half twaalf subsidie-aan
vragen voor gras-, klaver- en Z. lupine
zaad in te dienen. Ook voor herfstinzaai 
kan dan subsidie aangevraagd worden. 

,,. ,,. Met dankbaarheid jegens God 
geven wij U kennis van de 
geboorte van ons eerste kindje 
en dochtertje 

Geslaagd zijnde voor het door 
E.N.S.A.I.D. afgenomen exa
men tot verwerving van het di
ploma "Kunstnijverheid", 
dank ik bij deze de Lerares 
Corry En'.ink voor de van 
haar ontvangen opleiding. 

Te koop tegen elk aanneme
lijk bod : een hond (samojeed), 
alsmede een stofzuiger en een 
paar nieuwe werkschoenen. 
Bevragen : Molenstraat 1 9. 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel Prins Bernhard-

straat 12 

, ,EEN N U L' '  
MARIE-THERESE. 

Bij het H. Doopsel ontving zij 
de namen : 

Maria-Theresia, Adriana 
Antonia, -Josepha 

M. Schellekens
N. Schellekens-v. d. Weyst

Boxtel 2 Maart 1 950. 
Bosscheweg 1 8. 

ANNIE NEGGERS. 

Te koop : een 14 weken drach
tige zeug N.L., J .  v. Kasteren, 
Mijlstraat 27. 
Gevraágd : nette werkster, 
liefst Donderdags. Adres : N. 
Richelle, Wilhelminastraat 2 1 .  

H iermede • betuig i k  mijn 
hartelijke dank aan Me- Te koop : kinderledikantje en 

vrouw Font Freide-van Nistel- box. Van Oschstraat 1 0. 
rooij voor de prettige opleiding
en het behaalde diploma voor Te koop : 5 biggen. Alb. van
LingerieCoupeuse. Hal, Onrooi 1 4. 

ANNY DOBBELSTEEN 

H iermede betuigen wij on-
ze dank aan dokter A. J.

van Groeningen, Zr. v. cl. 
Heijden en Mevr. Diepen
broek voor de goede hulp ver
leend bij de voor ons teleur
stellende bevalling. 

I: v. d. Meer 
M. J. v. d. Meer-v. Kleef

Bosscheweg 1 19. 

Te koop : prima kolenhaard. 
Stationstraat 1 04. 

Te koop : een toom beste big
gen bij Th. Timmermans, Bos
scheweg 91 . 

Gevraagd : een net Meisje, 
voor halve dagen of werkster 
voor vier middagen per week. 
Mevr. Van Laan, Station
straat 50. 
Heb kleine woning en wil rui
len tegen grotere woning. 
Brieven onder no. 7 Molen
straat 19. 
Te koop bij M. van der Meij
den-van Ven, Bosscheweg 64, 
een grote partij zand, haver 
en roggestro. 
Uit voorraad : diverse soorten 
pootaardappelen en zaaigra
nen, veel kleine maat. Ook ge
kiemde poters en gele en rode 
Eersteling en Doré in 5- en 
1 0-kilo kistjes. Alle soorten 
Tuinbouwzaden. Zaadhandel 
P. P. van Zogchel. Te koop bij A. C. Peijnenburg, 

Mijlstraat 43, dekrijpe zeug-
jes en prima haverstro. Te koop :  prima eetaardappe-

len. Gebr. Smits, Lennis-
Te koop : 15 weken drachtig 
varken G.Y. en een toom big
gen. M. Vullings, Eindhoven
seweg 49. 

Te koop : fornuiskachel, bak
oven en stoofperen. Te bevra
gen Vic. van Alphenlaan 20. 

Te koop : 5 zware biggen 
V.D.L. Van Laarhoven. Kaste
ren B 24, Liempde. 

heuvel 1 3 .  

Verloren : Maandag l .i .  een da
meshandschoen. Tegen belo
ning terug te bezorgen : Mo
lenstraat 1 9. 

Ondergetekende beveelt zich 
aan voor het zaaien van alle 
soorten granen. Tevens te 
koop havenstro en eetaardap
pelen. W. v. Nieuwburg, Lan
genberg 1 2. 

Te koop : een z.g.a.n. duo voor 
motor. Baroniestraat 46 

Te koop : rogge- en haverstro, 
voederbieten, aardappelen, 
drachtige koe, 4de kalf, t.b.c.
vrij. Vennulst, Mijlstraat 45. 

Wie wil een kleine woning in 
centrum ruilen tegen een gro
tere, onverschillig waar gele
gen. Brieven : Molenstraat 1 9, 
onder nr. 2 t .  

GEVRAAGD : 

Net R.K. Meisje 
voor dag of dag en nacht 

J. Tielen-v. d. Laar
Mgr. Wilmerstraat 12 - Boxtel 

GEMEENTE BOXTEL 

Het  hoofd van het  gemeente
bestuur van Boxtel maakt be
kend, dat op het bureau ge
meentewerken vanaf 13 Maart 
1950 gedurende vier weken 
voor eenieder ter inzage ligt 
het in uitvoerige kaarten uit
gewerkt ontwerp tot herziening 
van het plan van uitbreiding, 
waarbij de bestemming van de  
in dat  plan begrepen grond in 
hoofdzaak en in onderdelen 
(kom Boxtel, Lennisheuvel en 
Gemonde) wordt aangewezen 
met bijbehorende bebouwings
voorschriften. 
Gedurende bovengenoemde 
termijn kunnen belanghebben
den bij de gemeenteraad schrif
telijk bezwaren indienen. 

Het Hoofd van het 
gemeentebestuur voornoemd, 
Drs. M. A. M. van Helvoort. 

Boxtel, 10 Maart 1950. 

zal te Boxtel in café H. Noo
ten, v. Salmstraat, voor de 
Heer L. Spierings op DINS
DAGEN 21 en 28 Maart 1950, 
telkens nam. 5 uur. 

PUBLIEK VERKOPEN : 
vijf huizen met erven en tui
nen te Boxtel, v. Salmstraat 6, 
8, 10, 12 en 14, kadaster sec
tie F no. 47 40, groot 1 3 .20 
aren, verhuurd elk voor f 2, -
per week. 
Huur voor koper vanaf le dag 
der week volgend op de beta
ling der koopsom. Betaling 
koopsom uiterlijk 28 Juni 1950 

U W  A D R E S V O O R  

Tuin-, Bloem-
en Landbouwzaden 

is HUB. POULISSEN 
Rechterstraat 50 Tel. 313 
Z A A D HAN DEL - BOXTEL 

Voor T U I N Z A D E N 
steeds naar 

VA N O E R S
· Breukelsestraat 112

Het adres voor : 
Alle soorten K u n s t m e s t  
voor Land• e n  Tuinbouw. 
Veevoeders voor alle dieren 
Zaaizaden en Zaaigranen 
Bestrijdingsmiddelen 
v o or ziekten en onkruid, 
voor Lands en Tuinbouw• 
gewassen, Boomgaarden en 
Vee. 
Turfstrooisel voor 
Kuiken• en Kippenhokken 
E. v. d .  STAAK
Prins Bernhardstraat 12

IS

AN 

os 
Statio nstraat 4 4 

TELEFOON 527 

Adverteren 

doet verkopen 

1 2  Maart 

Wat U Zondag-avond kunt zien 
L E Z I N G  over BEAU RAI N G  
met l i c h t b e e l d e n  en fi lm 
in het  JEUGDHUIS om ACHT uur. 

E N TREE 50 cent. 
Kaarten te verkrijgen bil : 

Missiehuis St. There1ia 
G. •· d. Braak, Baronie.trut 73 
H. Spoorenberg, Rechteratraat 54-
H. van Dongen, Rechterstraat 58 
A. van der Sloot, B011cheweg 6S 

OUDERS ! '• Middags om 3 uur vertoning voor 
de kinderen. Entree 1 5  cent. 

Voetba I prijsvraag
a l leen-verkoop voor Boxtel e.o. 

Sigarenmagazijn J.  KNQQPS 
B R E U K E L S E S T R A A T  40 • B O X T E L 

Voor de Plechtige H. Communie 
IS HET PRETTIG KOPEN UIT 

ONZE SCHITTERENDE C O L L E CT I E  

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat JO 

:Rel q,emal dient de mens. 
Wij ontvingen de nieuwste modellen 

LIGSTOELEN, 
in prijzen van f 25. 2 5  tot f 65.50 

en een schitterende sortering 
LIGSTOELKUSSENS 

van f 13.90 tot f 52. 5 0  p.p. 
KOMT U EENS EVEN KIJKEN 1 

1. J. WÏJtelJlln
WONINGINRICHTING • BOXTEL 



,,Het Zuivelhuis" 
Onze zaak bestaat 10 jaar, bij dezegelegenheid bieden wij U een speciale RECLAMEWEEK aan: 
Extra fijne oude Kaas 35 et. per ons 
le kwaliteit belegen Kaas 30 et. per ons 
Prima volvette jonge Kaas 24 et. per ons 
Prima Broodkaas 22 et. per ons 
Pracht Edammer Kaas 23 et. per ons 

Proefde U reeds onze geraspte Kaas welke zeer voordel ig  is? Als extra reclame geven wij gedurende 
deze week onze fijn� geraspte oude Kaas 
van 45 cent voor 35 cent per ons. Voor de betere kwaliteiten blijft HET ZUIVEL, HUIS de speciaalzaak, in het bijzonder onze COMPLETE BABYVOEDING. Aanbevelend, 

M. W. V. D. WEIDESTATIONSTRAAT 2. TEL. 458 

ANKER-ATTRACTIE! Geld verloren als men te duur koopt Melkchocolade Hagel van 90 et., nu 70 et. 250 gr. Rotterdamse Boterbiesjes . . . . 39 ,, ,, ,, Heerlijke Zomerdrups . . . . . . 2 9 ,, ,, ,, Jacky Caramelco voor de boterham van -72 nog steeds 85 Friese Nagelkaas . . . . . . . 19 Jonge volvette. . . . . . . . 22-24 ,, ,, ,, Oude volvette Meikaas en Smeerkaas 29 ,, ,, ,, C. de Jong-v. Kempen, v. Hornstraat 12
CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze Coupeuse is_ WOENSDAG 15 M A A R T  van 14.00 ■ 16.30 uur aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, Statlon•traat 1 11 Boxtel, Tel. 420 Corset,Centrale P. Tilanus. 

De Zon komt door ... 
Maakt Uw huis en étalages 
doelmatig z o  n v r ij met een 

Nieuwe Markies of Luifel Vraagt gratis prijsopgaaf 
Ook voor het opnieuw over• 
trekken van Uw bestaande 

markiezen 

Voor al Uw voorjaarswerkzaamheden ook 
dit jaar weer paraat 

Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 
Stationstraa"t 43, Boxtel. Tel. 379 

Naar de PASSIESPELEN in TEGELEN. Leden van de K. A.B. die op Zondagen 11 JUNI en 6 AUGUSTUS de Passiespelen te Tegelen willen gaan zien, worden verzocht zich op te geven bij: Jan van Hal, Parallelweg Zuid 33 C. van Oers, Dr. Hoekstraat 6Reiskosten met inbegrip van plaatsbewijs plm. f 7,00. Ook familieleden kunnen zich opgeven. 

@) 
I 

etal.euden wij 

v�e;u Vistra, in meerdere pracht dessins, p.m. Crêpe imprimé, zeer aparte smaakvolle kleuren, p. m. 
2.35 

4.25 Crêpe Noppé, zeer fijne kwaliteit2 6590 cm breed, p. m. . . • Bedrukte_ crêpe, �part weefsel en4 9 5fraaie modetmten, p. m. . • Bedrukte katoen, in 20 verschil-2 
2 5lende kleuren, p. m, . . • 

En van alle dessins hebben wij slechts een beperkte hoeveelheid, zodat U slechts zeer weinig dezelfde japonnetjes zult zien. OOK VOOR U STEEDS IETS APARTS bij 
êll.P.u.cl.l3oomm_J 

BOXTEL 

De stoomwals in onze étalage ..... 
stelt U cle soepele degelijkheid van de EPED A Bedstellen, zeer nanschouweltjk voor. Hoe heerlijk U er op kunt slapen, kan de stoomwals U niet vertellen, dat kunnen alleen zij, die reeds een EPEDA kochten. Wilt U ook genieten van een heerlijke nachtrust? KOOPT DAN OOK EEN EPEDA 90 X 190 cm 120 X 190 cm 130 X 190 cm Kussens rer stuk 

t 135.t 180.t 195.t 10.-Verkoop voor BOXTEL en OMSTREKEN 

YrNgt Uw wlnlceller de kelrN 1 
ICLEUREHYLUCHT en MAAR Dl TROPEN .__ .......... , ................ ....,.. 

.,__ql,e,ta ............. ,_ 

Firma J. P. TIELEN• Stationstraat 28

vraagt een NET MEISJE voor lichte werkzaamheden in haar afdeling binderij. 

Onu collectie ... 
Damesmantels en Japonnen is 
stijlvoller dan ooit tevoren. 

F. J. Witteveen Woninginrichting - Boxtel.

Elke dag weer opnieuw wordt 
onze reeds uitgebreide collectie 
aangevuld met de nieuwste snufjes 
tegen zeer aantrekkelijke prijzen/ 
Een kijkje dan ook op onze 

�1-� 
jlfiiJ= 
o, 

A'fl'RACTIE 
VfJfJRI/W 

KOFFIEBON 

"/á11JwnYlP#ti' 
KOFFIE 

MTIID 5
--·

SPARZE&El5 
INHET 
PAKJE 

ALLEEN BIi 
DE SPAR 
ZB.FSTANOCGE UUIDENIHS 

Al/een a.S. Vri1dag en Zafordag 
algehaa!d uit ce wlnlceJ 

Een heerlijk koekje 

ALLERHANDE 

150 gram 25 et. 

Een traetatie 

DELICATA CARAMELS 

150 gram 25 et. 

Een fijne broodbelegging 

BOTERHAMWORST 

100 gram 28 van 31 voor et. 

VERDUBBELT 

UW KOFFIERANTSOEN 
SMALS KO, 

(smaakt als � of/ie) 
per pak: 56 

van 63 voor et. 

Sproak Conf,eáie-af,deliffq,

'T MANUFACTURENHUIS welke zich bevindt op de 

DE MAGNEET heeft deze week 
Theedoeken 0,79, 1,19 en 1,39 
Ontbijtlakens 140,155 voor 4,95 
2 pers. lakens 160,240 7 ,25 en 7,95 

is beslist de moeite waard en ... 
het verplicht U tot niets. 

Flanellen Herenhemden 3,98 
Verpleegl'ltersschorten 4, 95 
Fatasie,schorten vanaf 2, 75 1 J. Wüteueen' s 
Mooie Vitrage vanaf 1,09 p. meter 
Mooie Breiwol vanaf 1,60 p. 100 gr. 

'lllcmu,laduun en Conf,«tiekddll, 

Verder grote sortering in KOUSEN, SOKKEN, TRICOT AGE, en alle soorten STUKGOEDEREN en STOFFEN. Rechterstraat 18-= BOXTEL 

Beleefd aanbevelend, H. OPHEIJ-ROOTH 
BREUKELSlSTRAAT 95 

Voor BETERE UURWERKEN 

Zoekt U een mooie PIJ P? HORLOGES ! Alle met Bekijk dan deze week onze etalage Verder steeds fijne droge Sigaren 
W EK KERS volledige garantie K LO KKEN 

naar VAN VLE-RKE N Sigarenmagazijn Bert van den Braak JUWE LIER - HORLOGER KRUISSTRA AT 10 Baroniestraat 73 Telefoon 450 

hoop zueneg �o//?e./ 
Als ikF.1,10voorVAN NELLE'S ROODMERK betaal, dan weet ik dat ik dit geld niet beter zou kunnen besteden. Maar ik weet ook, dat er voor 93 cent geen betere koffie dan VAN NELLE'S GEELMERK te k rijgen is. Want VAN NELLE levert het bèste in iedere prijsklasse. Ik 

< • •·y/ zoek mijn voordeel in de kwaliteit, en dat is 
Wfl ' een zuinigheid die de wijsheid niet bedriegt. 

ROODMERK F.1,10'VAN NELLE'S 
t ',% . 

GROENMERK F.1,04 
t-::,_::,'� • 

KOFFIE f\:\\\ GEELMERK F.0,93 

De Electrische Wasmachine 
met wringer, welke een 

WASGEBIED 
OMWENTELING OP 

betekent

• koken van de was nu overbodig• wast 1 1 12 kg in 4 minuten• beschadiging van het goed, ook van de fijnsteweefsels, • is uitgesloten• zeer voordelig, het stroomverbruik is 1 1 12 et. p. uur• iedereen, ook de kleinst behuisde, kan deze elec•trische wasmachine bergen. Formaat 77x42x40 cm.• de wringer met zachte rubberrollen, welke onafhan-•kelijk geveerd zijn, pakt lakens en andere omvang-rijke stukken zonder enige moeite 
*---------------

Gaarne komen wij, zonder enige verplichting, bij U aan huis 
de nieuwe Hoover Eleclrische Wasmachine demonstreren 1 

• 
t,/.5/-e 

�e5cfti/d· 1Joorde 'I� 

PRIJS. 

'1�" de ldeit,sfe was/
N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ
VAN BOXTEL 

SERVICE EN 
LEVERING 
DOOR GEHEEL 
NEDERLAND 

HOOVER DEALER 
HOOFDKANTOOR: RAADHUISSTRAAT 1 

FILIAAL BOXTEL: CLARISSENSTRAAT 3. TEL. 479 

in: 
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Beauratng::avond 
Zondagavond om 8 uur zal het Comité 
"Pro Maria" met enkele propagandisten 
uit Boxtel in het Jeugdhuis haar 60-ste • 
lezing verzorgen over Belgisch grootste 
Mariaal Heiligdom: Beauraing, (Zie ad
vertentie). 
Honderden uit Boxtel en omgeving be
zochten in de afgelopen jaren deze ge
liefde bedevaartplaats. Duizenden ande
ren hebben er wel een� van gehoord of 
over gelezen. Zeer velen is haar geschie
denis nog totaal onbekend. Weinigen 
rr.isschien zullen de juiste fe,ten kennen, 
die zich daar in 1932-'33 tijdens de 33 
verschijningen van 0. L. Vrouw aan de 
vijf kinderen van het Waalse dorpje bij 
de Franse grens hebben voorgedaan. 
En toch! U zult verrast en getroffen zijn, 
wanneer U bij het zien van de pakkende 
lichtbeelden het schone verhaal wordt 
verteld van de gebeurtenissen, die nu na 
meer dan 17 jaar nog diep in de herin
nering leven van de vele ooggetuigen, 
vooral van de zieners, die nog allen in 
leven zijn. Van hun persoonlijke mede
delingen zal de spreker ook meermalen 
gebruik maken. 
Dat de boodschap van Beauraing tot de 
mensen spreekt en dat het kleine dorpje 
weggedoken in de Famenne-vallei en ge
nesteld aan de voet van het imposante 
feodaal "Chateau de Beauraing" op weg 
is een internationaal Mariaal Heiligdom 
te worden, daarvan kunt U zich over
tuigen, als de film U de grootste manifes
taties laat zien tijdens het feest van de 
Erkenning der Verschijningen en der 
twee wonderbare genezingen op 22 
Augustus 1949. 

"Dat men hier op bedevaart 
kornel" 

Dit gaf Maria als antwoord op de vraag 
van een der ziensters: waarom Zij naar 
Beauraing kwam. 
Als 0. L. Vrouw werkelijk gevraagd 
heeft naar Beauraing op bedevaart te 
komen - de oprechtheid van de kinde
ren en de uitspraak van het kerkelijk 
onderzoek en het oordeel van de Kerk 
in de persoon van de Bisschop van Na
men zijn voldoende waarborgen om dat 
veilig te kunnen geloven - en wij zou
den daaraan gehoor geven en haar ge
accentueerde oproep: ,,bidt, bidt veel, 
bidt altijd", offert U voor mij op" willen 
verstaan ter wille van de bekering der 
zondaars van de gehele wereld maar ook 
van de eigen parochie (de grote intenties 
va.n de Kerk en van het Heilig Jaar) dan 
lijdt het geen twijfel of een bedevaart 
naar Beauraing met die gesteltenissen 

ondernomen moet haar Moederlijk Hart 
bijzonder treffen. 
Is het dan nog te verwonderen, dat er 
zovele wonderbare bekeringen plaats 
vinden, dat de Moeder met het "Gouden 
Hart" op deze bevoorrechte plaats mil
der dan elders haar gunsten pleegt uit te 
strooien. 

Het Jaar van de Grote 
Terugkeer, 

Waarom dan in dit Heilig Jaar, (dat de 
H. Vader onder Maria's bescherming
heeft gesteld) niet gebeden en geofferd
op de plaats, waar 0. L. Vrouw na een
climax van 33 verschijningen tenslot'e
de boodschap bracht voor de mensen
van deze tijd: ,,Ik zal de zondaars be
keren",
Zonder nochtans aan enige verplichting 
gebonden te zijn, zullen toch velen zeer 
gaarne deze troostvolle en gènadevolle 
�oodschap willen verstaan en hun waar
dering en dankbaarheid voor dit zeld
zame hemelse bezoek op een tastbare 
wijze willen uiten. 
Wij vertrouwen, dat velen uit Boxtel en 
omgeving zich .:uilen aansluiten bij de 
grote bedevaart van district 's Hertogen
bosch op Zondag 16 Juli. a.s. 
Onze propagandisten vers'rekken U 
gaarne alle gewenste inlichtingen en 
kunnen voor inschrijving zorgen. 
Secretariaat Comité Pro Maria, Missie
huis St. Theresia, Boxtel. 
Propagandisten : 

J. Siebel, Molenstraat 42.
H. van Dongen, Rechters'raat 58 
G. Bergmans, Frans Staelstraat 17 
H. Spoorenberg, Rechterstraat 54
M. Verhagen, Liempdseweg 11,
A. van der Sloot, Bosscheweg 65
M. van Etten, Rechterstraat 70.

Sluiting cursusjaar 
,,St. Lucas" 

1 Maart 1950! Een stralende zon scheen 
op een autobus vol met van vreugde 
stralende jongens, die met 'n • trip naar 
Den Haag het schooljaar gingen af
sluiten. 
Al was de winter op de school niet lang 
gevallen: zij verlangden naar buiten om
dat dát bij goed weer nu eenmaal des 
schilders is. 's Zomers buiten. 's Winters 
binnen! 
Zo was deze sluitingsdag der school 
meteen de openingsdag voor het buiten
werk. . .  de openingsdag voor de prak
tijk. Want de school gaat 's zomers door, 
al is het dan niet in klasverband. 
En de sluitingsdag mocht er zijn. 
De verffabriek "Alpha" te Alphen aan 

de Rijn had de hele "school" uitge
nodigd. 
De R.K. Schilderspatroonsbond "St. Lu
cas" had voor het vervoer gezorgd en 
zó toerden Bestuur, Directeur, Leraren 
en Leerlingen dan vanuit Boxtel naar 
Alphen aan de Rijn. 
Het bezoek aan de verffabrieken was 
van practische aard en er is veel ge
leerd. 
Directie en de heer Kogen, die juist een 
jaar aan de zaak verbonden was, heb
ben hen een onvergetelijke dag bezorgd. 
,,Alpha" bood tijdens de les een verfris
sing aan; liet een goede cigaret roken; 
bood een Brabantse sigaar aan (waaron
der een bekend Boxtel's merk) en ver
zorgde daarna een heerlijke koffietafel. 
Toen toog het gezelschap naar Den Haag 
waar het onder leiding van Directeur en 
leraren werd rondgeleid in het gemeen
telijk museum, waarbij natuurlijk de 
kennis van de stijlleer nog even op de 
proef werd gesteld. 
Het schilder-, glas- en aardewerk uit 
oude tijden werd bewonderd; plafond
en muurschilderingen uit eigen perioden 
onder de loupe genomen. En toen nog 
even een bezoek aan vaq Eijck's veel 
omstreden schilderstuk, voorstellende de 
eedsaflegging van H. M. Koningin 
Juliana. 
In hO''.el "den Hout" werd de Voorzitter 
van het schoolbestuur, de heer H. Kok, 
opgewacht. Deze kwam met een ernstig 
woord het schooljaar sluiten, en de Di
recteur voegde het zijne .er aan tàe.

Een der s�udenten sprak • een dank
woord namens alle studenten en de heer 
Mertens namens alle ouders van de leer
lingen van de R.K. Schildersdagschool, 
waarna de Directeur onder merkbare 
spanning de rapporten uitdeelde. 
Zó sloot de Ned. R.K. Schildersdagschool 
,,St. Lucas'.' te Boxtel haar 2de school
jaar in Den Haag! 
'n Pre�tig gebeuren dat heugen zal! 
En nu op naar het 3de leerjaar dat 1 
October aanvangt! t 

De Directeur heeft nu reeds vele aan
meldingen. 
Ook interesse? Informeer dan spoedig bij 
hem aan zijn woonadres (voorlopig 
Veghel, Vensestraat 6) of bij de Secre
taris van het Schoolbestuur: Breukelse
stràat 79, te Boxtel. 

Bloemenverzorging 
PIOENROZEN. 

De Pioenrozen behoren tot de ouder, 
wetse tuinplanten. Onze grootouders 
hadden deze planten reeds in hun tuin
tjes staan. Oudere mensen noemen deze 
plant ook nog wel "Knelisroos". Waar
schijnlijk een dialectisch woord voor 
,,Comelisroos". ·• 
Al wordt de Pioenroos ook al met roos 
betiteld, het is in 't geheel geen roos. Ze 
behoort zelfs nog niet eens tot dezelfde 
familie. 

Maar hoe het ook zij, zeker. is dat de 
Pioenroos een fraaie tuinplant is, terwijl 
ze ook als snijbloem gebezigd zeer goed 
voldoet, Jammer is het dat sommige 
soorten nog wel eens last van ziekten 
kunnen hebben, zodat de knoppen soms 
blijven zi:ten, en er van onze verwach
tingen weinig of niets terecht komt. Doch 
bezit U eenmaal een gezonde pioenroos, 
dan zult U daar veel plezier van hebben. 
U moet de Pioenroos vooral niet te vaak 
verplanten, en het loof niet te gauw af
snijden. In kleine tuintjes wordt het blad 
meestal veel te vroeg afgesneden, om 
dat het half afgestorven blad niet mooi 
meer is en vaak het geheel • ontsiert, 
wordt het maar opgeruimd, Doch neem 
dit beetje minder mooie maar op de koop 
toe, want straks in het voorjaar hebt U 
daar voordeel bij; de planten gaan dan 
bloeien. De Pioenrozen komen zowel 
in enkele als in dubbele bloemvormen 
voor. Wat het mooiste is? 
Dat is een kwestie van smaak. Maar 
mooi zijn ze in ieder geval allebei. 
De Pioenrozen worden eind Maart ver
plant. U moet er echter rekening mee 
houden, dat U het eerste jaar nog geen 
bloemen krijgt. De bloemen komen pas 
het tweede jaar. Dus als U in het eerste 
jaar geen bloemen ziet, denk dan niet 
dat uw plant niet goed staat of niet ge
zond is. Ga ze dan vooral niet weer ver-· 
plaatsen, want dan is het einde zoek. 
Laat de plant dus rustig staan, om wat 
op verhaal te komen. 
Pioenrozen houden van een losse en 
voedzame grond. De plantafstand is zo 
ongeveer een halve meter. Als de planten 
eenmaal vaststaan, moeten ze regelma
tig worden bemest. Strooi in het najaar 
er wat verteerde stalmest om en tussen 
de planten, die men tot het voorjaar op 
de grond moet laten liggen, In 't voor
jaar spit men de resten voorzichtig 
onder, zonder daarbij de "rode neuzen" 
(dit zijn de in aanleg aanwezige nieuwe 
bladeren en bloemen) te beschadigen. 
De Pioenroos is volkomen winterhard, .en 
behoeft dus in de winter niet afgedekt 
te worden. Wanneer we de Pioenroos 
als snijbloem willen gebruiken, snijden 
we de bloemen al in knop af. Zodra de 
bloemknoppen maar even de kleur door
laten, kunnen ze al worden afgesneden 
en ·op water gezet. De knoppen ontwik
kelen zich dan op water tot prachtige 
bloemen. OP 'T HOOG. 

N.B. Aangezien vanuit de handel opge
merkt is dat behalve de in onze artike
len genoemde bloemenmestpreparaten 
er ook nog andere zijn, hebben wij be
sloten om in het vervolg geen enkel fa
brieksmerk meer in onzl! artikelen te 
vermelden. 
Onze bedoeling is om de bloemenlief
hebbers onder onze lezers voor te lichten 
omtrent de bloemenbehandeling, 
Reclame voor bepaalde merken bloemen
mest heeft nooit in onze bedoeling ge
legen. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 

3de Zondag van de Vasten. 
12 Maart 1950. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van kwart v9or 8 wordt op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. De H. Mis van 
9 uur wordt opgedragen voor Albertus 
Welling en de Hoogmis als gezongen 
jaargetijde voor Lambertus v. d. Aker. 
Vandaag gaat in, alle H.H. Missen de 1 e 
schaal voor het Liefdewerk van de arme 
Blinden, terwijl de 2e schaal gehouden 
wordt voor de bijzondere noden van het 
Nederlands Episcopaat, welke bizonder in 
de milddadigheid van de gelovigen wor
den aanbevolen. Na de Hoogmis om 
kwart voor 12 Mariagarde in de kapel 
van Duinendaal. 
Hedenavond om. 7 ·uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef en Te 
Deum vanwege de verjaardag van de 
Keuze en de Kroning van Z. H. de 
Paus Pius XII. Vandaag onder de Hoog
mis zal de Lijdensmeditatie worden ge
preekt door Pater Leonardus in 't Zandt. 
W'oensdagavond en Donderdagavond om 
7 uur Lof met rozenhoedje en gebed tot 
St. Jozef vanwege de maand Maart. 
Donderdagavond kwart voor 8 K. A. in 
het K.JV.-huis. 
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg, waar
na kort Lof. Na het Lof verering van de 
relikwie van het H. Kruis, vanwege de 
vastentijd. 
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 Maria v. Susante-v. Dongen; 
z.a. gel. jrgt. voor Cornelis v. d. Ven en
Anna de hsvr.; om half 8 gel. H. Mis
voor de overleden parochianen in Indië;
z. a. gel. mndst. voor Gerard Clemens;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Antonius
Voets vanwege de buu'rt; om half 9 gel.
H. Mis voor Christiaan v. Breugel van
wege de Broederschap van het H. Bloed.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Wilhelmus v. d. Ven; z. a. gel. jrgt.
voor Hendricus v. Kuringen en Hendri
ca v. Kas teren; om half 8 gel. jrgt. voor
Franciscus W etzer en Anna Maria de
hsvr.; z.a. gel. H, Mis voor Hendrica
Voermans-Vervoort vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Hendricus v. Oirschot
vanwege de buurt; om half 9 gel. mndst.
voor Petronella Verheijden.
WOENSDAG: om kwart voor ï gef. gez.
jrgt. voor Jacobus v. Susan te; z.a. gel. H.
Mis tot bijz. intentie ter ere van de H.
Clemens; H. Hartaltaar. gel. jrgt. voor
Adrianus Schellekens; om half 8 gel. H.
Mis voor Petronella Snellens-Steunen
brink te Dommelen overleden; z, a, gel.
H. Mis voor Anna Hensen vanwege de



broederschap van het H. Bloed; om half 
9 gel. jrgt. voor Adrianus v. d. Meyden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege 
de maand Maart. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Lucia de Visser-Padden
burg; z. a. gel. jrgt. voor Adriana Schel
lekens-v. d. Boogaard; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Wilhelmus Schalkx; om half
8 gel. jrgt. voor Franciscus Bosch; z.a. 
gel. mndst. voor Gerdina Bordat-v. Lan
ge; om half 9 gez. jrgt. vo :r Rumoldus v. 
d. Ven en Catharina Montens; z.a. gel.
H. Mis voor Rumoldus v. d. Ven en Ca
tharina Montens. Hedenavond om 7 uur
Lof met rozenhoedje en gebed tot St.
Jozef vanwege de maand Maart.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Frederica Looijmans-Peeters; . z. a. 
gel. H. Mis voor Adrianus Hensen. H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Wilhelmus
Traa; om half 8 gel. H. Mis voor Hen
dricus v. Uden; z.a. gel. H. Mis voor
Henri W eyers; om half 9 gel. H. Mis
voor Adriana v. Haaren-Paaijmans van
wege de St. Elizabethvereniging. Heden
avond om 7 uur Kruisweg waarna kort
Lof en verering van de relikwie van het
H. Kruis.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Michael v. d. Meyden; z. a. gel. H.
Mis voor Maria Loerakker van Geel; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Arnoldus
v. Kempen en Maria de Laat; om half
8 gel. H. Mis voor Antonius Brussel ers;
z.a. gel. jrgt. voor Theodorus van Lies
hout; om half 9 gel. H. Mis voor Anna
Hensen vanwege neven en nichten.
In het Liefdehu1s zal nog geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Petronella v.
Opstal-v. d. Posten vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
3e Zondag van de Vasten. 
12 Maart 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie; om 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn ván de parochie; om 8 
uur voor behouden terugkeer- uit Indo
nesië; om kwart over 9 voor Willem v. 
d. Langenberg, vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; om half 11
hoogmis voor Z. H. de Paus (vanwege
het Apostolaat des Gebeds).
De eerste schaal gaat voor de arme
blinden en de tweede voor de Bijzon
dere Noden.
Onmiddellijk na de Hoogmis Santa Te
resa in de kapel van de Zusters Ursuli
nen; en om kwart voor 12 H. Familie 
voor de jongens in de kerk 
Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoed
je voor onze jongens en mannen in In
donesië, onder dit Lof zal het Te Deum 
gezongen worden vanwege de 11 e • ver
jaardag van de kroning van paus 
Pius XII. 
Maandag - om kwart voor 8 gez. kin
dermis voor Z. H. de Paus - de jon-

gens en meisjes van onze lag'ere scholen 
worden verzocht deze H. Mis in grote 
getale bij te wonen. 
Woensdag - des avonds om half 8 St. 
Jozef-lof. 
Donderdag - des avonds om half 8 
derde LIJDENSMEDITATIE. 
Vrijdag - des avonds om half 8 repeti-

• tie voor de zangeressen van de meisjes
H. Familie.
Zaterdag - 7 jaar geleden overleed te
's-Hertogenbosch Zijn Hoogw. Exc. Mgr.
A. F. Diepen.
MAANDAG 13 Maart: 7 uur 1. m. voor 
Henricus van Drunen; Maria-altaar l. d. 
voor Reinier van Roosmalen; Familie
altaar I. m. voor Willem v. d. Langen
berg; kwart voor 8 gez. d: voor Z. H. de 
Paus; zijaltaar 1. j. voor Franciscus Bo
ley; half 9 1. d. voor Mevrouw Adriana 
van Haeren-Paymans, Parochie van St. 
Petrus overleden. 
DINSDAG 14 Maart: 7 uur plechtig 
gez. j. voor Willem Kouwenberg; Maria
altaar I. m. voor Wim v. d. Laak; Fami
lie-altaar I. m. voor Constant van Kleef; 

- kwart voor 8 1. m. voor Marinus Johan
nes van de Sande; zijaltaar 1. j. voor
Theodorus Hendriks; half 9 l. d. v0or
Jan van der Zanden, vanwege de leer
lingen van de Landbouwschool.
WOENSDAG 15 Maart: 7 uur 1. j. voor
Johannes v. d. Nosterum en Antonetta
Kluijtmans z. e.; Maria-altaar I. d. voor
Gertruda Winters-Bekkers, te Best over
leden; Familie-altaar 1. d. voor Jacobus
van Grinsven en Josina van Grinsven;
kwart voor 8 1. d. voor behouden thuis
komst van de Boxtelse mili:airen in In
donesië; zijaltaar l. d. voor Wim van de
Laak vanwege de Ambachtsschool; half
9 1. d. voor Johannes Timmermans- Kroo
nen.
DONDERDAG 16 Maart: 7 uur 1. d.
voor Rosalia Hermes-Schüller; Maria
altaar 1. m. voor Petronella van Esch�
van Breugel; Familie-altaar 1. d. voor
Petronella van Esch-van Breugel; kwart
voor 8 1. m. voor Adriana Scheu�jes van
Dijk; zijaltaar l. d. voor Adriana Scheut
jes van Dijk, vanwege de kleinkinderen;
half 9 gez. j. voor de heer Henri Bo
gaerts.
VRIJDAG 17 Maart: 7 uur gef. pl. gez.
j. voor Willem Bosch; Maria-altaar I. j.
voor Wilhelmus Lemaire en Gertruda
Bakkers; Familie-altaar I. d. voor de heer
Josephus v. d. Meijden en de gezusters
v. d. Meijden; kwart voor 8 1. d. voor
Waltherus v. d. Tuyn, vanwege de
buurt; zijaltaar 1. d. voor Jan v. d. Zan
den vanwege de buurt; half 9 1. m. voor
Maria van Roosmalen-Smits

1 ZATERDAG 1i Maart: 7 uur pl. 1. m.
voor Adriaan Kuypers; Maria-altaar 1.
m. voor Waltherus van Tuyn; Familie
altaar 1. m. voor Petrus v. d. Pasch;
kwart voor 8 1. j. voor Gijsberdina Bek
kers; zijaltaar 1. d. voor Wilhelmus van
Roosmalen; half 9 plechtig gez. j. voor
mevrouw W. J. Stinessen-Schermer.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
3e Zondag van de Vasten. 
12 Maart 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Wil
helmus Kemps. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia 
hsvr. van Wilh. Kemps. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
v. Weert en Elisabeth de hsvr ..
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Gerdina
v. Weert.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis v. d. Velden en Adriana de hsvr.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus
v. d. Sloot en Maria de hsvr.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joanna
Maria v. Dinther.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Lamberta Geerts. 
Dinsdag mndst. voor Christina Kapteijns. 
Woensdag H. Mis voor Henrica Groe
nendaal-Schellekens. Donderdag H. Mis 
voor Theodora Smetsers-den Otter te 
Vught overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
3de Zondag van de Vasten. 
12 Maart 1950. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
de Punder-Ht.iige; half 9 H. Mis uit 
dankbaarheid ter ere van de H. Jozef; 
10 uur Hoogmis tot welzijn van de pa
rochianen. De. gelovigen worden in de 
gelegenheid gesteld aan hun offerplicht 
te voldoen in de eerste schaal voor de 
arme blinden, in de tweede schaal voor. 
B. N. Half 3 Lof met Te Deum uit dank
baarheid voor de weldaden van God ver
kregen voor het heil der wereld door be
middeling van Z. H. de Paus. Heden 
wordt de kroning van onze H. Vader de 
Paus gevierd. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor de familie 
Meulendijk-v. Venrooij; 8 uur gez. 
mndst. voor Maria Maas-v. d. Langen
berg. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Theodora 
Peijnenburg-v. d. Struik; 8 uur gez. 
mndst. voor Joanna Kruyssen-v. Mol. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
de kinderen voor Harry v. Dijk; 8 uur 
H. Mis voor Harry v. Dijk; 7 uur Lof
met rozenhoedje.
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor
Theodorus Huyberts; 8 uur H. Mis tot
intentie v. d. leden der Godvruch•ige
vereniging ter ere v. d. H. Theresia. Om
gang om eieren in Mijlstraat, Koevoort
en de Zweelders.
VRIJDAG: 7 uur jrgt., waarbij de kerk
met 'n kaars wordt vereerd voor F. v.
Beers; 8 uur gez. mndst. voor Godefri
dus v. Gestel.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Ger
truda v. d. Heijden, �ed. v. Joh. v. d.
Schoot in St. Oedenrode overleden; 8
uur H_ Mis voor Antonius v. d. Meijden.
7 uur Lof met rozenhoedje om God's
zegen te verkrijgen over Zijne Heilig
heid de Paus,, en het H. Jaar.

Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot 8 uur. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Ger:ruda v. d. Heijden, wed. van 
Johannes v. d. Schoot te St. Oedenrode, 
Z. Eerw. Heer Adrianus Goossens, Ger
truda Rekkers, echtgenote van Bernar
dus Winters en Adriana v. d. Ven in
Eindhoven overleden.
Aanbevolen een noveen ter ere ván de
H. Theresia voor een zieke:
Elders zal een H. Mis geschieden voor
Theodorus Huyberts, in Indonesië over
leden.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
_ 3e Zondag van de Vasten. 
ZONDAG: half 7 1. ni. voor Jan der 
Kinderen te S�. Oedenrode overleden; 
8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10 
uur z. j. voor Mart. v. d. Meerakker; 
3 uur Lof, daarna jongenscongregatie. 
In alle H. Missen de 1 e schaal voor het 
blinden-instituut te Grave. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Jo
zef v. d. Laar; half 8 z. j. voor Lamb. 
v. Mensvo,ort; 8 uur I. f. voor Maria v.
Brunschot.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. v.
Kaathoven; half 8 z. j. voor Ant. Schoen
makers; 8 uur 1. mndst. voór Anna v. d.
Velden.
WOENSDAG: 7 uur z: mndst. voor
Hendrica Albertus v. d.· Tillaart; half 8
z. j. voor Theod. Ant. Schoenmakers; 8
uur I. m. tot biir. intentie.
DONDERDAG: 7 uur z. rondst. voor
Hendrica Corn. de Laat; half 8 z. j. voor
Christ v. Gestel; 8 uur l. 7 e voor de
Wed. Maria Frans v. d. Meijden.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Catha
rina Marinus v. d. Sande; half 8 z. j.
voor Lamberdina Chris. v. Gestel; 8 uur
l. mndst. voor Engelina Hendr. v. Over
beek 
ZATERDAG: 7 uur z. n:mdst. voor Maria 
Wilh. Kelders; half 8 z. j. voor Catha
rina v. Gestel; 8 uur l. mndst voor 
Frans v. Beers. 
ZONDAG: feestdag van de H. Joseph; 
half 7 l. m. tot welzijn der parochie; 8 
uur l. mndst. voor Johanna v. Houtum; 

_ 10 uur z. j. voor. Hendr. v. Rooij. 
In de Kapel der Eerw. Zusters 

Maandag 7 uur 1. m. voor Willem Ap
peldoorn als overl. lid processie van Ha
kendover. "Dinsdag 7 uur 1. m. voor Hen
drica Alb. v. d. Tillaart. Woensdag 7 uur 
1. m. voor Wout. v. d. Velden. Donder
dag 7 uur l. m. Mart. Quinten als over!.
lid proc. Bergen op Zoom naar Sittard.
Vrijdag 7 uur l. m. voor Mrat. Quinten
als overl. lid Boerenleenbank. Zaterdag ,
7 uur 1. m. voor Johanna v. Houtum als
overl. lid proc. van· Bokhoven. Zondag
7 uur 1. m. voor Antoon v. d. Velden.
Donderdag omgang om eieren in Loe
eind, Velder en Vrilikhoven.
Gedooot: Anna Gertruda Josephina Ma
ria dochter van Theod. Sleutjens-v.
Aarle. 

7e Wed. Maria Frans v. d. Meijden te 
Liempde overleden. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

3e Zondag van de Vasten. 
12 Maart 1950. 

'H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de par11chie. Tweede 
schaalcollecte voor de arme blinden, 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat en 
voor de nieuwe glas-in-lood-ramen. Na 
de Hoogmis Te Deum vanwege de ver
jaardag van de Pauskeuze en kroning. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Woensdagavond om half 8 kort Lof ter 
ere van de H. Joseph, waaronder Lij
densmeditatie. 
Vrijdagavond om half 7 Oefening van de 
H. Kruisweg.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelis
Pijnen burg te Boxtel overl.; half 9 jrgt.
voor Marinus van Bragt; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Anna
Maria van Bragt-v. Zeeland.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de be
kering der zondaars.
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Johan-
nes Cornelis Fick.
DONDERDAG: half 8 mndst. voor
Adrianus van Esch.
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Johannes
Rutten.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Michiel
van der Meyden.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Henricus van
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. •
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 12 Maart. 3e Zondag van de 
Vasten. Deze middag om 3 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Woensdag: om 8 uur Lof ter erè van de 
H. Joseph.
Donderdag: om 7 uur Lof met Lijdens
meditatie.
Vrijdag: om 8 uur Oefening van de H.
Kruisweg.
Zaterdag: om � uur Lof.
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor een
overledene; om • half 9 voor Hans Jans
sens.
MAANDAG: om 7 uur voor Wilhelmus
van der Ven; om half 8 voor Wilhel
mina van Uden-van der Brugge.
DINSDAG: om 7 uur jaargetijde voor
Wilhelmus van de Ven; om half 8 uit
dankbaarheid.
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van
de Voortplanting des Geloofs; om half 8
voor bijzondere intentie.
DONDERDAG: om 7 uur voor Wilhel
mus van de Ven.
VRIJDAG: om 7 uur ter ere van de H.
Patricitis; om hàlf 8 voor Wilhelmus van
de Ven.
ZATERDAG: om 7 uur Maria-altaar,
jaargetijde voor de Eerw. Zustèr Prisca
van Vreede; om half 8 jrgt. voor Michaël
van der Meijden.
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Het H. Bloedfeest in 1950 
Ergens in een verloren hoekje van een van de zolders van Duinendaal, worden de prachtige costumes van de H. Bloedprocessie met alle rekwisieten, die erbij horen, met grote zorg bewaard en een van de zusters klimt regelmatig op naar deze hoogte ter inspectie. Daar hangen ze, gevrijwaard voor zon en stof ..... . en in de geest zie ik ze weer rondgaan: De tromslagers en de vendeldragers, de kleine paarse bruidjes, die de weg met bloemen bestrooien en de witte, die de Mariagroep aankondigen, de witte bruiden, als draagsters van het Mariabeeld, omgeven door de vrouwen met de korenaren en de druiventrossen, de krijgers van Boxtel en Herlaar, vreedzaam naast elkander, omdat het processie is, evenals hunne heren, Willem van Boxtel en Jan van Herlaer, de vrouwen en dienstmaagden, de boeren en de kinderen en 
het personeel van het kasteel, waarachter de geestelijkheid van Boxtel en tenslotte 
de schrijndragers, die de H. Bloeddoek ronddragen. Ze werden na afloop een vooreen nagekeken, voor zover dit nodig 
was, gereinigd en in een motvrije ruimte opgeborgen, en nu wachten ze weer op 4 Juni van dit jaar, in de hoop op hetzelfde goede weer van het vorige jaar. Want naast de getoonde goodwill van geheel Katholiek Boxtel in alle lagen van de bevolking, mogen we den hemel dan
ken voor het goede, haast zeldzame weer, dat het H. Bloedspel geheel en al deed slagen. En we willen van deze gelegenheid gaarne gebruik maken, om enkele cijfers te noemen, die iedere Boxtelaar ongetwiifeld zullen interesseren. Het definitieve eindcijfer van de uitgaven van de gemaakte onkosten aan spel en processie van het vorig jaar, was 
f 17.983,64. Waar dat aan verbruikt werd. Het zou te lang worden, om hier een gespecificeerd verslag te .geven van de gedane uitgaven, maar om een kleine kijk te krijgen op het geweldige eindcijfer volgen hier nog enkele bijzonderheden: Alleen aan -textiel werd· ,uitgegeven: f 8200,-; aan schoeisel: f 500,-; hoofdbedekkin
gen voor p'tocessie en spel: f 600,-; voor· 1mur van ê!e tribune: f 1500,-; propagandamateriaal: ± f 1400,-. En wanneer we een volledig verslag zouden gaan afdrukken, dan zoudt ge zien, dat er geen posten van onder de honderd gulden op voorkomen. Het zijn zo maar enkele grepen, om U enig idee te geven van de grootse opzet van het geheel. En het tweede cijfer, waarnaar we misschien nog meer benieuwd zijn, is het eindcijfer van de inkomsten, dat de prachtige uitslag gaf van: f 16.101,23. Het totaal van de particuliere giften en 

Inenting tegen Pokk�n 
Als gevolg van het verzuim tot vaccinatie tegen pokken van kinderen in het eerste levensjaar wordt de bevolking bedreigd door een onvoldoende toestand van onvatbaarheid en een eventuele epidemie van deze gevaarlijke besmettelijke ziekte. 
Ter verkoming hiervan is door mij overeenkomstig artikel 5 van de lnentingswet 1939 een Vaccinatie-commissie ingesteld, waarin met mij zitting hebben de gemeentearts en de schoolarts. 
In hf!t vervolg zal aan de ouders van ieder kind vanaf de vierde levensmaand een oproeping tot vaccinatie tegen pokken geschieden, terwijl de dagen van inenting zullen worden bekend gemaakt in Brabant's Centrum en worden aangeplakt op het Consultatiebureau voor zuigelingen. Als aan de oproeping geen gevolg wordt gegeven, zal de vader van het betreffende kind ter verantwoording worden opgeroepen door de Vaccinatiecommissie; de niet-verschijni11g hiervoor is s'.rafbaar. 
Behalve de uitvoering van de bij de Wet voorgeschreven bepaling omtrent de afgifte van het pokkenbriefje zal vanaf heden een Inentingskaart worden ingevuld, die bij elke geboorteaangifte zal worden verstrekt. Op deze inentingskaart, die met het trouwboekje bewaard moet worden en bij iedere inenting moet worden medegebracht, zal de vaccinatie tegen pokken worden aangetekend. Bovendien zullen op de inentingskaart alle overige inentingen tegen besmettelijke ziekten door de behandelend geneesheer worden ingevuld. Door de samenwerking van alle geneesheren wordt hierdoor de gelegenheid geboden, dat ieder 
kind vóór en tijdens de schooljaren on- , vatbaarheid verkrijgt tegen de voor vaccinatie in aanmerking komende ziekten. Bij uitbreiding van deze maatregelen voor alle gemeenten van de schoolartsendienst in het district Boxtel, is een bescherming tegen de gevaren van de betreffende besmettelijke ziekten in onze gemeente te verwachten. 
Op alle ouders wordt een beroep gedaan tot medewerking voor het bereiken van dit resultaat. 

De Burgemeester, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT 

Boxtel, 14 M•aart 1950. 

de opbrengst van het H. Bloedspel geven hier de grote doorslag en wc mogen dan ook dubbel en dwars tevreden zijn over een dergelijk eindresultaat. En nog meer mogen we tevreden zijn over de prestatie die door Boxtel het vorig jaar is geleverd, waaruit volledig gebleken is, dat de oude traditie nog leeft en dat het de wil is van geheel Katholiek Boxtel, om door te werken aan de groei en de uitbouw van de H. Bloedprocessie. En dit was ook de onderlinge afspraak van het H. Bloedcomité, dat bij het slagen van de processie, alles zou worden gedaan, om ieder jaar, naargelang de kas, hieraan door te werken. En aan deze afspraak getrouw, liggen thans hier voor ons de nieuwe tekeningen voor een vijftigtal costumes, die aan de processie, hopelijk dit jaar zullen worden toegevoegd. 
Lucas van Hoek heeft hiervoor gekozen de eers:e vijftig figuren van de Bijbels symbolische groep, die in zijn geheel zal bestaan uit 90 figuren. Deze groep stelt voor de verdrijving van Adam en Eva uit het aards paradijs door de aartsengel na de zondeval, gevolgd door klaagfiguren en een zanggroep, die Gregoriaanse klaagzangen zal uitvoeren. Daarna volgen profeten uit het Oud Verbond met teksten, die reeds zinspelen op de ver- • lossing, die door God werd beloofd. Alleen het eerste gedeelte van deze groep staat op het programma voor dit jaar. En nu ...... de financiën. Bij gelegenheid van de Plechtige H. Communie en bij de eerste 1-1. Communie zal voortaan bij ieder feestvierend gezin een zakje worden gebracht door het 1-1. Bloedcomité. Daar deze feesten geheel en al in het teken staan van het H. Sacrament desAltaars en dus op één lijn staan met de devotie tot het _H. Bloed van Christus, menen wij geen betere gelegenheid te kunnen vinden, om uw liefde en devotie tot Chris•us in het H. Sacrament te tonen. En daarom durven wij juist bij deze feestdagen een bijdrage vragen, waartoe alle feestvierenden zullen meedoen, welke bijdrage dan besteed zal worc11>0 om tegemoet te komPn bij de jaarlijkse verfraaiing van de H. Bloedprocessie. 
He! spreekt vanzelf, dat ook andere giften, buiten deze feesten, van particulieren en verenigingen, altijd welkom zijn. Volgende week hoort en ziet U er nog meer van. 
Geldelijke bijdragen kunt U ahjd storten op Girorekening 29081:l, ten name van Kapelaan Damen, Duincndaal 12, Boxtel, onder vermelding v,111 1 -I. Bloedprocessie. D. 

Plaatselijk Nieuws 
OP DE THUISREIS. Met het troepentransportschip "Waterman", dat vermoedelijk 24 Maart in Rot:erdam aankomt, repatriëren: te Luit. A.C. Verhoeven, Kalksheuvel 17 Korp. A. M. v. cl. Bogaard, v. Leeuwen-straat 35. 
Met het troepentransportschip "Georgic" dat vennoedelijk 2ï Maart de haven van Rot·erdam binnenloop·t. repatriëren: Sold. C. J. J. de Rooy, Rechterstraat 16. Sold. I kl. A. L. v. Roosmalen, Jan van Brab1tntstraat 14. 
H. MIS TER ERE VAN ST. JOZEF.
De leden van de K.A.B., afd. Boxtel worden aangespoord om Zondag 19 Maart in gro:en getale de 1-1. Mis bij te wonen die om 8 uur in de kapel van de Zusters Ursulinen ter ere van St. Jozef, de patroon van de Katholieke Arbeidersbeweging, zal worden opgedragen. 
KATHOLIEK THUISFRONT 
Parochie H. Hart. 
Bij de thuiskomst van Sold. Schalks werd voor Katholiek Thuisfront, Parochie H. Hart f 10,- bijeengebracht. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 7 tot en met 13 Maart 1950. GEBOREN: Gerardus C. W. zoon van M. A. Roovers en J. v. Kessel; Martinus A. M. zoon van M. J. M. Vlaminckx en 1. M. Voets - Adriana C. J. dochter van G. L. v. d. Heijden en A. M. vanGestel - Martinus J. zoon van L. J.Valks en 1-1. M. Pardoel - Gerarduszoon van G. Meulendijk en A. v. Weert- Marinus M. J. zoon van A. J. vanKuringe en M. H. v. d. Schoot - Johannes H. P. zoon van M. T. van Haeften en P. H. C. Polhuis - Johannes Fr. 
H. G. M. zoon van J. C. van der Meijden en B. J. A. Mandos - Antonetta C.J. dochter van A. v. d. Steen en H. Fr. van Breugel - Wilhelmina R. M. dochter van Fr. v. d. Velden· en R. C. vanGrinsven - Adrianus A. P. zoon vanA. G. Vriens en A. W. van de Wijdeven - Wilhelmus J. C. zoon van J. C.Fr. v. d. Hoek en M. P. de Groot.GEHUWD: Johannes W. van Mil enJohanna Fr. M. van Son - Laurentiusvan den Besselaar en Henrica M. Bertens.OVERLEDEN: Franciscu� van Logten,oud 89 jaren, Gemonde.

PROF. VERAART OVER DE 
BETEKENIS DER P.B.O. 

De vorige week Donderdag gehouden bijeenkomst van de diverse standsorganisaties, onder de titel "plechtige viering 
van de totstandkoming der wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfs-Organisatie" stond onder leiding van onze Burgemeester. In zijn openingswoord wees hij er op, dat het op zichzelf iets bijzonders was, dat deze bijeenkomst door de gezamenlijke standsorganisaties is belegd, omdat het de bedoeling is de P.B.O. in he: middelpunt der algemene belangstelling te plaatsen. 
De wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfs-Organisatie is de belangrijkste wet in de laatste 100 jaar tot stand gekomen. Sociale rechtvaardigheid mag nu niet langer beperkt blijven tot een leuze, en het besef moet doordringen, dat sociale gerechtigheid moet worden beleefd. De burgemeester verwelkomde prof. Veraart als de grote promotor van de P. B. 0. en feliciteerda hem met de benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Prof. Veraart begon zijn causerie met de mededeling, dat er grote vreugde is in het land over de totstandkoming det wet. Deze is dan ook tot zekere hoogte een bekroning van een jarenlang streven naar sociale gerechtigheid voor ons volk. Een omvangrijk werk wacht nu op uitvoering, want nu is de grondslag gelegd voor bedrijfsgemeenschappen, waarmee Nederland als het ware overdekt moet worden. En spreker verwacht, dat de triomf der tenuitvoerlegging van de wet zal uitgaan van deze streek. Met kapit:ial en arbeid aan het hoofd, komt het op de katholieken aan. Het Nederlandse volk heeft in zijn natuurlijke afkeer van strijd de laatste 40 jaren de waarde van het overleg leren kennen. Daarom zal worden aang'estuurd op vrede door samenwerking. In dit verband herinnert prof. Veraart aan de fel gevoerde strijd in het boekdrukkersbedrijf, ruim 40 jaar geleden, die de aanleiding heeft gegeven voor de invoering van het collectief arbeidscontract, met regeling van de rechtspositie der arbeiders en een eigen rechtspraak, wat de voorloper is ge\l;eest v2.n de thans tot wet verklaarde P. B. 0. 
Het mag betreurd worden, dat er strijd tussen arbeiders en werkgevers is geweest om tot overeenstemming te komen, doch in tegenstelling met de verdeeldheid tussen de Franse arbeiders en kapitalisten, de Italiaanse boeren en de grootgrondbezitters, waardoor velen bui-

ten het christendom zijn geraakt, is nu voor de Nederlandse arbeiders de bedrijfsvrede gevestigd en hebben de leerstukken van afschuwelijke denke1·s geen vat op ons volk. Zo zal een vijfde colonne, die een wig tracht te drijven in de groeiende eenheid van West-Europa, een overtuigde afweer vinden in ons arbeidende volk_ Wij hebben ons eigen stelsel en werken daarmee voor West-Europa. Ons stelsel biedt samenwerking tussen kapitaal en arbeicl, waardoor de klassenstrijd wordt overwonnen. Wat dit zeggen wil wordt gekenschetst door de voorzitter van de Partij van de Arbeid, Van de Goes van Naters, die verklaarde: ,,ook wij hebben de gedachte van de P. B. 0. niet begrepen en hebben doorgedraafd op Marx en niet tijdig gepeild. Nu zien we wat deze wet tot samenwerking voor ons volk betekent". P. B. 0. betekent gemeenschap, waarin wij op elkaar moeten instellen. Het algemeen belang mag bij de toepassing der wet niet worden beschadigd, doch beschermd. Deze gedachte moeten wij, katholieken, levendig houden, zoals Leo XIII dit ons in Rerum Novarum op het hart heeft gebonden. Wij katholieken zijn dan ook overtuigd, dat het algemeen belang en bedrijfsbelang in elkaar vloeien. Laten de Nederlandse werkgevers, boeren, middenstanders en arbeiders deze verhouding duurz:iam maken en eigen belangen behartigen op eigen wijze in overeenstemming met het algemeen belang. Spreker gaf nog een beknopt overzicht van de weerstand, die het streven naar het thans verkregen resultaat in de laatste 30 jaar heeft ontmoet, en hoe na de tweede wereldoorlog met taaie Nederlandse vasthoudendheid de gedachte op de P. B. 0. weer werd opgehaald. Hij bracht hierbij hulde aan wijlen minister 1-luijsmans, aan staatssecre'.aris mr. Van de Grinten en aan minister Van denBrink, welke laatste de wet op de P.B.O.zag aangenomen.Prof. Veraart, zijn causerie beëindigende,. verklaarde zich bereid eventueel te stellen vragen nog gaarne te willen beantwoorc!�11. Tijdens de hierop volgende korte pauze bood de voorzitter hem als bewijs van erkentelijkheid een kistje Elisabeth Bas sigaren aan. De vragen die door verschillende sprekers werden gesteld betroffen de ten uitvoerlegging van de nieuwe wet
1 

en werden door prof. Veraart beantwoord met 

Het Eeuwige Ro1ne

De basiliek "St. Paulus buiten de muren". 

3, 
ST. PAULUS, DE MEDESTICHTER 

VAN DE KERK VAN ROME. 

Over het leven van de H. Petrus kunnen we veel te weten komen uit de door St. Lucas, omstreeks het jaar 63 geschreven "Handelingen der Apostelen", waar
in de eerste tientallen jaren van de uitbreiding der Kerk worden beschreven. En de geest van zijn prediking leren wij uit zijn eigen rondzendbrieven aan de gelovigen en uit het evangelie van St. Marcus, de latere stichter en eerste bisschop van Alexandrië, de hoofdstad van Egypte en de 3e stad van het Romeinse w.ereldrijk, na Rome en Antiochië. Marcus schreef zijn evangelie omstreeks hetjaar 44, als secretaris van Petrus, volgensdiens prediking,Over St. Paulus zijn we nog ruimer ingelicht door het evangelie van de handvan zijn secretaris St. Lucas, die dit omstreeks 61 schreef, en nog meer door dereeds genoemde "Handelingen der Apostèlen". Een groot deel van dit boekwordt in beslag genomen door het verhaal van vier grote missiereizen van deH. Paulus.De H. Paulus is de eerste, grote, trekkende missionaris geweest van onzeMoeder de H. Kerk. Een jaar of 5 nazijn bekering kreeg hij de zending ommet Barnabas het geloof te gaan prediken aan de heidenen. In het jaar 41 vertrok hij voor zijn eerste reis, predikte

op het eiland Cyprus, trok Klein Azië in, waar hij in alle plaatsen welke hij aandeed, het geloof verkondigde, en keerde over zee naar Antiochië terug, waarvan hij was uitgegaan. Na het 1 e concilie van Jeruzalem in '49, vertrok hij opnieuw. Hij reisde toen Noordwaarts door Palestina, sloeg dan westwaarts af, dwars door heel KleinAzië, stak daarna de zee over naar Macedonië, ging verder zuidwaarts langs de kust van Griekenland, naar Athene, het middelpunt van de oude Griekse beschaving en ging vanuit Griekenland, via Ephese, over zee naar Jeruzalem terug. Op zijn 3e reis, in de jaren 53 tot 57,volgde hij ongeveer dezelfde route als op zijn 2e reis. Hij deed deze reis voornamelijk om al zijn jonge stichtingen in Klein-Azië, Macedonië en Griekenland te bezoeken en in het H. Geloof te versterken. Tussen zijn reizen door en onder het reizen schreef hij zijn lange brieven aan de christenkerken welke hij gesticht had, waarvan wij bijna iedere Zondag nog gedeelten horen voorlezen in het epistel van de H. Mis. Aan het eind van zijn 3e reis, in 57, schreef hij ook een brief aan de christengemeente van Rome. Dit is het eerste contact dat wij kennen tussen de H. Paulus en Rome. Teruggekeerd in Jeruzalem, na zijn 3e reis, veroorzaakten de Joden daar een opstootje tegen Paulus, dat zo hoog opliep, dat de Romeinse tempelwacht hem 

OMGEVING 

een verwijzing naar de geleidelijkheid, waarmee in de praktijk van het leven altijd rekening zal moeten gehouden worden. Overigens spoorde hij aan samen de schouders te zetten onder het werk om de gemeenschap tussen kapitaal en arbeid te gaan verwezenlijken. 
FOK- EN CONTROLEVERENIGING 
,,ONS BELANG". Gooskens, gehouden volgende 
Bij de onlangs door de heer Inspecteur van het N.R.S. Winterinspectie, werden de dieren ingeschreven: Mina 1 's Prins 1 van A. v. d. Sande; Mina's Prins van A. P. Peynenburg ( voorlopig). In het Stamboek: Anneke 218 van M. v. cl. Sande (be+ 77.4); Corrie 11 1597van P. A. Langen werf (b- ï7,7); Drieka 4 van J. L. v. Erp (b- 78.1); Doortje1527 van C. v. Cuyk (be+ 77.9) en Lieta 1368 van W. Peynenburg (b- 79.8). • In het Register: Claudia 162 van Fr. v. I-Ioutum (b 80.3); Roosje 81 (be+ 77.8)en Nelly 165 (b- 7ï.l) beiden van H.v. d. Pasch; Joke 1567 van C. v. Boxtel(be+ 76.8); Mareyke Il 1454 van A. v.Erp (b 79.4); Klaartje ï83 van M. Habraken (be+ 76.8); Corrie 100 en Joke 104 (b- 77.9) beiden van A. M. Verhoeven; Liza 910 van M. A. Schoenmakers (b- ï9. I); Mien 1589 van M. C.van Roosmalen (be+ 76.6); Klaartje 1389 van M. v. Oirschot (b- 77.2); Nelly 1162 van H. Jacobs (b 79.4) en Lena 1 van M. Peynenburg (b- 78). 

-0-

Bij de Woensdag l.i. door de heer Gooskcns gehouden keuring voor de leden van de Fok- en Controle Vereniging "De Vooruitgang" te Boxtel, werden in het N.R.S. ingeschreven: 
Betje I van G. v. d. Ven, Hal; Bertha en Corri van Wed. Cas. v. cl. Aker en Betsie van G. Dollevoet, Boxtel. Fientje van Adr. Geert, Boomstraat; Gretha van M. Versantvoort, Boomstraat; Leentje van L. Beekmans, Lena van Ant. v. Mensvoort; Bertha van H. Geerts, Broekstraat, Gemonde. 
Roza I en Loeki van H. Schellekens, Hezelaar, St. Michiels-Gestel. 

LlI!MPDE 
OP DE THUISREIS. Met het troepentransportschip "Georgic" dat vermoedelijk 27 Maart in Nederland Rotterdam) aankomt, repatriëren ook onze plaatsgenoten: 
Sold. J. P. Oerlemans, Den Berg B 67. Korp. M. C. Witlox, Berg B 78. Sokl. J. F. Apeldoorn. 
in bescherming n:im en overbracht naar de naburige vestingstad Cesarea. Hier begonnen de Joden een proces tegen hem. Toen dit dreigde mis te lopen, maakte hij gebruik van zijn recht als Romeins burger om zich op de keizer van Rome te beroepen. - Dat was in het jaar 60. - Hij moest zich inschepen met een troepje soldaten, en na een reis vol avonturen, eveneens verhaald in de "Handelingen der Apostelen", kwam hij in het jaar 61 in Rome aan, waar hij onder huisarrest werd gesteld. Hier kreeg hij echter zoveel vrijheid, dat hij in huis de christenen vrij kon ontvangen, en hun het H. Geloof kon prediken. De geschiedkundigen nemen tegenwoordig vrij algemeen aan, dat hij na 2 jaren in vrijheid werd gesteld en zelfs nog een grote missiereis maakte naar Spanje in de jaren 64 tot 66. Vast staat dat de 1-1. Paulus in 66 weer gevangen genomen werd te Rome en in dezelfde tijd als de H. Petrus de marteldood stierf in het jaar 6ï. Door zijn prediking en marteldood in Rome, wordt St. Paulus met de H. Petrus vereerd als medestichter van de Kerk in de stad Rome. Een prachtige basiliek "St. Paulus buiten de muren" genoemd, is gebouwd op het graf van deze grote Apostel der heidenen. Deze kerk behoort tot de 4 basilieken waarvan bij de opening van het H. Jaar de H. Deur plechtig wordt geopend, zoals dit in de middag van de 24e December van het vorig jaar weer heeft plaats gevonden. 
De eerste bouw van deze kerk geschiedde, evenals van de eerste St. Pieter, op bevel van de eerste christen-keizer Constantijn in 324. De basiliek van St. Paulus werd in de loop der eeuwen keer op keer beschadigd door plundering, aardbeving, overstroming, brand, maar werd telkens door giften van keizers en koningen en van het hele volk, katholiek en niet-katholiek, even schoon weer opgebouwd. Zo gaf o.a. koning Willem II van Nederland, persoonlijk, een flinke gift na de brand van 15 Juli 1823, die een groot deel van de basiliek verwoestte. Een der grootste merkwaardigheden van deze prachtige kerk, vormen de mozaïek-medaillons van alle pausen, vanaf de H. Petrus tot de tegenwoordige paus toe, welke zijn aangebracht in de rand boven de zuilen van het middelste ' schip der kerk. Aldus worden wij op het graf van de grootste missionaris van de Kerk, herinnerd aan de blijvende voortduring van de Kerk, voor welks uitbreiding deze Apostel alles, tot zijn leven toe, gaf. 

T.



Marshallgelden en hun besteding 
De toestand in België 

Men heeft dezer dagen in de courant 
kunnen lezen, dat ruim f 300 millioen in 
ons land besteed zal worden voor be
langrijke verbeteringen. 
Zo wordt f 20 millioen uitgetrokken voor 
het leggen van dijken om te komen tot 
het droogmaken van de Zuid-Oost-Zui
derzeepolder. Dit is zeer belangrijk. 
Hierdoor komen er duizenden hectaren 
goede bouwgrond vrij, die we heel hard 
nodig hebben om zelf het graan voort 
te kun;,en brengen tot voeding van mens 
en dier, en waardoor wij onafhan�elijk 
worden van buitenlandse invoer, welke ' 
ons tot heden veel dollars kost. 
Ruim f 7½ millioen zal besteed worden 
voor verbetering van hotel-accomodatie, 
ter bevordering van het toeristenverkeer. 
We zullen het vooral moeten krijgen 
van Amerikaanse dollars en die vloeien 
ons land binnen als we Amerikaanse be
zoekers alle gemakken kunnen bieden, 
die zij zelf in hun eigen land ook kun
nen genieten. 
Verder zullen er gelden worden aange
wend tot de wederopbouw van agrarische 
en industriële bedrijven, het volledig 
herstel van spoor- en waterwegen, het 
bevorderen van het technisch weten
schappelijk onderzoek; alles zeer belang
rijke en nuttige dingen. 
De. tegenwaarderekening. 
Dit woord klinkt erg geleerd en de pers 
heeft er in het algemeen een handje 
van om zulke woorden maar te vernoe
men, zonder zelfs eeri. poging te wagen 
ze te verklaren. 
Overal heeft men kunnen lezeri, dat bo
vengenoemde f 300 millioen Marshall
geld verkregen wordt uit de tegenwaar
derekening, maar haast nergens wordt 
er vermeld wat dat is. 
Naar onze mening zit dat zó. Amerika 
doet ons Marshall-schenkingen, hoofdza
kelijk in goederen. De Nederlanders nu, 
die deze goederen uit Amerika betrek
ken, betalen daar natuurlijk voor. En 
dit geld wordt nu in guldens afgedragen 
aan 's Rijks schatkist, via de Neder-

1doops .... 
* Vandaag moet U eens letten op de
gidsenleidsters. U zult dan zien hoe'n
Zondags gezicht die trekken bij gele
genheid van de feestdag van St. Geer
ten, de patrones van alle guido's en
kapi's. * En Zondag is het de feestdag
van St. Jozef. De volkswijsheid zegt voor
die dag: ,,St. Jozef helder en klaar, geeft
licht en vruchtbaar jaar". )1.. Dinsdag
avond was het voor het Boxtelse spoor
wegpersoneel "alle hens aan dek", want
om half 8 kwam de koninklijke trein met
de Koningin en de prinsesjes voorbij.
* Met vreugde hoorden wij, dat de ge
meenteraad besloten had het wegdek
van de Molenstraat te vernieuwen, maar
m'et angst 'vroegen wij ons af, wat er nu
met Zandvliet - de schakel tussen cen
trum en nieuwe wijk - zal gaan gebeu
ren. We hopen het beste maar ......... 
* Kent U het al van buiten?: ,,Hebt U
de brandweer nodig, bel dan onmiddel
lijk nr. 200!" Onthouden s.v.p. * Dins
dagavond echter zou Uw noodkreet mis
schien niet gehoord zijn door de Box
telse brandweerlieden, want toen maten
deze op het voetbalterrein hun sportieve
krachten met die van hun Vughtse col
lega's. Toen de Vughtsen eenmaal de
vlam in het Boxtelse kaartenhuis gejaagd
hadden, greep het vuur daar gretig om
zich heen en het is enkel aan het kra
nige doelverdedigen van de Boxtelse
commandant te danken, dat de "belen
dende percelen" na de rust behouden
bleven. Desondanks een 7-t nederlaag!
* Nu we toch bij de voetbalsport be
land. zijn, kunnen we onze lezers best
en passant de nieuwe competitie-indeling
voorleggen, zoals die door de "Studie
commissie voor reorganisatie van het
competitiewezen" voor onze plaa'.selijke
voetbalverenigingen is uitgedokterd:
Boxtel, Sarto (Tilburg), Haarsteeg, Nij
megen, O.D.C., M.V.V. '18 (Millingen),
St. M. Gestel, Ons Vios (Tilburg), O.JC.
(Rosmalen), S.C.E. (Nijmegen), Udi •
(Uden), De Treffers (Groesbeek), Uno
Animo (Loon op Zand) en B.V.C. '12
(Beek bij Nijmegen). Gelukkig dat het
gevalletje nog niet is goedgekeurd, want
de heren indelers schijnen meer ver
trouwd te zijn met schema's dan met
mogelijkheden en belangei:i van derde
klas verenigingen. * De geruchten, dat
het H. Bloedspel voortaan om de twee
jaar zal worden opgevoerd, komen maar
van "horen zeggen", want hiervan is nog
niets definitief bekend. * Geen ver
zuchting van de week, want.. .... volgen
de week begint de lieve Lente. 

STILLE OMGANG 1950. 
In aansluiting op ons bericht van 4 Maart 
in dit blad, laten wij hier in 't kort de 
regeling volgen van de bedetocht naar 
Amsterdam. 
Zaterdag 25 Maart: 
± 21,30 Vertrek vanaf station Boxtel 
naar 's Bosch. 
22 uur Lof in de St. Catharinakerk te 
's Bosch. 
Zondag 26 Maart: 
0.14 Vertrek uit 's Bosch per extra-trein. 
1.32 Aankomst Amsterdam C.S. 
2 uur Begin van de omgang. 
3.30 H. Mis met Alg. H. Communie in 
de St. Willibrorduskerk aan de Amstel• 
dijk. Direct na de H. Mis per extra-tram 
naar Centraal Station, waarna gelegen
heid om te eten. 
6.51 Vertrek uit Amsterdam C.S. 
8.40 Aankomst te Boxtel. 
Verdere mededelingen worden gedaan 
op de Algemene Vergadering op Woens
dag 22 Maart a.s. (zie advertentie). 
Wij vestigen er nog de aandacht op, dat 
.'t gewenst is na afloop dezer vergade
ring 't • juiste aantal deelnemers te kun
nen vaststellen en sporen dan ook allen, 
die mee willen gaan aan, om niet te 
wachten tot de laatste dag met zich op 
te geven. Aanmelding: Ons Doelstr. 17. 

landse Bank. Eigenlijk zou dus dat geld 
aan Amerika hebben moeten gegeven 
worden, maar Amerika vindt goed, dat 
dit geld wordt aangewend voor de Ne
derlandse wederopbouw. Het is natuur
lijk billijk, dat er met dit land overleg 
plaats heeft, hoe die gelden precies zul-. 
Jen worden aangewend. Dit laatste is nu 
gebeurd en boven beschreven we reeds 
de verschillende nuttige doeleinden, die 
men zal nastreven. Zonder dat dus 
-'s Rijks schatkist bezwaard wordt, zon
der dat dus uiteindelijk van ons wéér 
zwaardere belastingen geheven behoe
ven te worden, kunnen dus deze verbe
teringen tot stand komen, dank zij 
Amerika. 
De• volksraadpleging in België. 
De Koning heeft dus de meerderheid 
gehaald. 
Wat altijd door de katholieken is ge
zegd, dat niet alleen hun kiezers; maar 
ook vele uit de liberale en socialistische 
geleçleren de koning terug wilden, is 
uitgekomen. 
Met name de liberalen zitten met hun 
kiezers in hun maag. In Wallonië heeft 
meer dan 30 % der liberalen voor de 
koning gestemd en in Vla.mderen zelfs 
meer dan de helft! En dit terwijl de libe
rale parlementsleden als eis stelden, dat 
de koning meer dan 60 % der stemmen 
moest halen en in de 3 landsdelen (Wal
lonië, Brussel en Vlaanderen) elk méér 
dan de helft der stemmen zou moeten 
verkrijgen, om hen er toe te brengen 
mede te werken tot een terugkeer. Er 
is alle kans, dat zij over deze terugkeer, 
gezien de mening van hun kiezers, nu 
ook wel anders zullen gaan denken. 
Kamerontbinding en nieuwe verkiezin
gen - een andere mogelijkheid - zou 
voor hen wel eens heel verkeerd uit kun
nen lopen! 
Er is dus zeker kans op, dat Leopold zal 
beslissen terug te keren en dat hij dan 
kan regeren met een meerderheid van 
katholieken en liberalen. 

SPORT-NIEUWS 

DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
S.C.B. 18 11 
O.D.C. 18 12 
St. M. Gestel 17 10 
O.JC. 17 11 
Baardwijk 19 10 
B. Vooruit 18 7
Udi 16 6 
w.s.c. 16 5 
Box'.el 17 4 
Blauw Geel 17 4 
Haarsteeg 15 2 
Uni Animo )6 1 

K.S.V. ,,O.D.C." 
O.t>.C. - O.J.C. 4 - 1.

4 3 26 41-20 
2 4 26 49-23 
5 2 25 42-21 
3 3 25 43-24 
3 6 23 45-34 
4 7 18 33-42 
2 8 14 26-28 
3 8 13 28-38 
4 9 12 25-39 
4 9 12 30-42 
2 11 6 16-39 
2 13 4 27-55 

Nadat beide ploegen enkele verkennings-/ 
aanvallen hadden uitgevoerd, beleefden 
de toeschouwers na ongeveer 10 minu
ten spelen de eerste sensatie. Het was 
tijdens een geweldige sneeuw- en hagel
bui, dat Hazenberg de opdracht kreeg 
een penalty te nemen, die hij te zacht 
inschoot, waardoor de OJC-doelman 
al vallende redding kon brengen. Nau
welijks enige minuten later kon Pennings 
niets anders doen, dan een schot van 
Van Eerd met de handen keren, wat 
scheidsrechter Hooydonk niet toe
stond. Weer penalty! Maar nu raak. 
0-L Toen Schalks bij een aanval over
links keihard tegen de doelpaal schoot,
werkte dit dermate demoraliserend op de
ODC-ers, dat OJC het heft in handen
kon nemen en enig'e tijd een grote druk
op het ODC-doel wist uit te oefenen.
Het was bij een ingooi van Bergwerff,
dat het keerpunt kwam. V. d. Boogaard
kreeg toen de bal, passeerde de links
half en links-back om dan op tijd over
te geven aan de vrij staande Hazenberg,
die met een juweel van een doelpunt de
OJC doelman kansloos sloeg. 1-1.
Nauwelijks was het gejuich van de zeer
grote menigte verstomd, of het was weer
Hazenberg, die uit ·een zelfde pass 2-1
maakte. Ondanks verwoede pogingen van
beide elftallen, zagen zij geen kans om
voor de rust deze stand nog te wijzigen.
Gesteund door de wind begon ODC na
de thee direct een serie aanvallen te
lanceren, die de OJC-verdediging welis
waar veel moeite bezorgden, doch voor
lopig nog geen doelpunten veroorzaak
ten. Maar de steeds terugkerende aan
valsgolven van ODC werden op de duur
toch te machtig. Toen de OJC-doelman
een hard schot van Peynenburg dan ook
niet klemvast kon krijgen, was het Berg
werff die 3-t maakte, wat gezien het
grote overwicht van ODC maar een ma
tige beloning was. Maar ofschoon er nog
wel een twintig minu'.en te spelen wa
ren, betekende dit toch een zekere over
winning voor ODC, temeer daar de
tegenpartij door het betere technische
spel van de ODC-ers zichtbaar vermoeid
en ui'.gespeeld raakte. Het was Peynen
burg tenslotte, die aan alle onzekerheid
een einde maakte door met een hard
schot het vierde doelpunt te scoren,
waarmee ODC een verdiende overwin
ning op de koploper had behaald.
Het derde elftal maakte tegen RKSVA 4
doelpunten aan de lopende band. Na to
minuten was het reeds 4-0, welke voor
sprong geleidelijk tot 9-0 werd opge
voerd.
Het vierde elftal was wat dat betreft 
veel menslievender en deelde met Zwa
luw 5 broederlijk de punten 1-t. 
Het programma van a.s. Zondag ver
meldt voor het eerste elftal van ODC de 
wedstrijd van het seizoen, n.l.: ODC
SCB. 
Het tweede elftal gaat een reis naar 
Heusden ondernemen voor 'n wedstrijd 

• · tegen het tweede elftal van de club van
die naam, terwijl het derde elftal zal
trachten ziin ongeslagen record te hand
haven, zij het dan ook ten koste van 
RKSVA 3. 

Wie wordt kampioen in Zuid 3 B: 
Ten gerieve van onze talrijke suppor
ters laten wij hieronder het programma 
volgerf\ dat door de kopploegen nog 
moet worden afgewerkt: 
S.C.B.: thuis: St. M. Gestel; Boxtel.

Uit: ODC, OJC.
0.D.C.: thuis: SCB; WSC. Uit: St. M.

Gestel; Blauw Ceel.
0.J.C.: thuis: SCB; Haarsteeg. Uit:

Baardwijk; Udi; Uno Animo.
St. Michiels Gestel: thuis: ODC; Boxtel. 

O.D.C.-junioren.
Het programma van deze week luidt: 
Zaterdag 3 uur: Boxtel 8-0DC 12; 

Wilhelmina 17-0DC t t; Essche Boys 
3-0DC 10; ODC 9-Boxtel 9; 4 uur:
ODC 8-KMD.

Zondag t 2 uur: RKJVV 4-0DC 6; 
Zwaluw 7-0DC 5. • 

Rijverenigingen! 

Voor RIJBROEKEN 
naar Uniform-Kleermakerlf 

W. BIEMANS & ZOON

K.S.V. ,,BOXTEL" 
Het eerste elftal van "Boxtel" maakte 
zijn vrije competitie-Zondag productief 
met een vriendschappelijke uitwedstrijd 
tegen de hekkensluiter in de 2e klasse, 
Schijndel t. 
Ofschoon de ontmoeting resulteerde in 
een royale Schijndelse overwinning 
(3-0) en over het geheel genomen maar 
een vlakke vertoning was, hebben de 
roodwitters er toch wel wat lering uit 
kunnen trekken, terwijl ook de elftal
commissit; er waarschijnlijk wel mee ge
diend is geworden. 
Het tweede elftal, dat twee wekert gele
den zijn vorm kwijtraakte, gooide Zon
dag de uitstekenqe kampioenskansen te 
grabbel door in een rommelige thuiswed
strijd met 5-4 van Zwaluw-VFC 2 te 
verliezen. De reserves zullen spoedig 
anders voor de dag moeten kom.en, wil
len zij aanspraak blijven maken op de 
titel. 
Terwijl Boxtel 3 een Zondag rust nam, 
maakte Boxtel 4 het bezoekende W.E.C. 
3 in met 7-1. 

Het programma voor Zondag: 
Boxtel 2 gaat Zondag in Den Bosch pro
beren zich te herstellen. Concondia 3 
is de tegenstander. 
Het derde elftal moet er voor zorgen 
geen steek te laten vallen in de thuis
wedstrijd tegen W.E.C. 2. 
Boxtel 4 tenslotte gaat op bezoek bij 
ODC 4. 
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Voor supporters, die zich aan voorspel
lingen willen wagen, laten wij hier het 
programma volgen, dat door de ploegen 
uit de staartgroep nog moet worden af
gewerkt: 
Uno Animo: Thuis: Blauw Geel; OJC, 

St. M. Gestel; Udi. Uit: Boxtel; 
Haarsteeg. 

Haarsteeg: thuis: Best Vooruit; Boxtel; 
Blauw Ceel; Uno Animo. Uit: OJC; 
Udii WSC. 

Boxtel: Thuis: WSC; U. Animo. Uit: 
Haarsteeg; SCB; St. M: Gestel. 

Blauw Ceel: Thuis: Baardwijk; ODC. 
Uit: Best Vooruit; Haarsteeg; U. 
Animo. 

GEMERT- D.V.C. 4 - 2. 
Het is DVG Zondag j.l. niet mogen ge
lukken Gemert ook maar één puntje te 
ontfutselen. In een sportieve, doch har
de strijd, toonden de DVG-ers, dat zij 
niet van plan waren de kaas zo maar van 
hun brood te laten eten. 

Reeds in de eerste minuten krijgt 
Liempde een flinke morele opstopper. 
Gemert trapt af en de bal komt bij de 
linksbuiten, die in buitenspelpositie de 
DVG-keeper kansloos passeert 1-0. 
Twee minuten la�er scoort de rechts
binnen nummer 2. DVC dreigt geheel 
overspeeld te worden, doch na een 
kwartier krijgen de Liempdenaren meer 
vat op het spel van Gemert en komen 
zodoende meer in de aanval. Als ze na 
een kwartier een vrije trap te nemen 
krijgen, even buiten het keepers-gebied, 
schie• de middenvoor oerhard en on
houdbaar in. 2-1. Hierdoor aangemoe
digd komt DVG, met de wind tegen, 
nog iets meer in de aanval. Het ploeg
verband in de voorhoede is echter, 
mede omdat de linksbinnen en de links
.half niet opgesteld staan, hopeloos zoek. 
De invallers voor deze spelers deden 
weliswaar uitstekend hun best, maar 
konden hun voorgangers toch niet doen 
vergeten. Even voor de rust vergroot 
Gemert de voorsprong 3-1. 
Na de thee speelt DVG met de wind in 
de rug en is nu overwegend in de meer
derheid. Na een kwartier spelen blun
dert de Gemert-doelman, als hij een 
zacht balletje tussen zijn benen door 
laat rollen. 3-2. Gemert is er dan een 
ogenblik finaal uit, maar DVG weet 
hiervan niet te profiteren. Gemert moet 
een teleurstelling verwerken, als de 
DVG-doelman op schitterende wijze een 
penalty keert. De DVG-ers werken als 
paarden, maar voor het doel van de 
gastheren wil het niet vlotten. Als de 
Gemert-rechtsbinnen even voor het ein
de de stand op 4-2 brengt, is hêt pleit 
beslecht. He: tweede elftal speelde thuis 
tegen V.O.W. Nadat de rust was inge
gaan met een 3-0 voorsprong voor 
DVG, eindigde de· ontmoeting in een 
3-3 gelijk spel.
De Junioren A wonnen thuis van Con
cordia A met 2-0. 
De junioren B speelden Zaterdagmiddag 
in Nijnsel tegen de club van die naam 
een vriendschappelijke wedstrijd en won
nen verdiend met 3-1. 
A.s. Zondag speelt DVG haar laatste
uitwedstrijd tegen ELI in Lieshout.

TAFEL TENNIS. 
In de Zondag gespeelde wedstrijden om 
het Brabantse Tafeltennis-kampioenschap 
wisten R. S�einmann en J. van Berkel be
slag te leggen of de titel· Brabants Kam
pioen dubbelspe . R. Steinmann, die zeer 
goed speelde, wist bovendien de tweede 
plaats te bezetten in het enkelspel. Het 
was jammer, dat hij tegen A. Maas (kam-

pioen van Tilburg) na een afmattende 
partij, waarbij het aan spanning niet ont
brak, verloor, want Steinmann speelde 
sterker dan Maas en won de eerste twee 
games op ov�rtuigende wijze. Totaal uit
geput haalde hij in de vijfde game nog op 
van 13-17 tot 19-19, doch verloor toen 
met 19-21. 
In de vierde klasse wist een van de jon
.ge Advance-spelers, H. van Rooij, ·zich 
bij de eerste - 8 te plaatsen, wat - in 
aanmerking genomen dat in deze klasse 
86 deelnemers waren - een zeer goed 
resultaat was. 
Over het algemeen genomen was het 

• voor Advance een succesvolle dag.

BOXTELSE BILJART BOND.
STAND te KLASSE PERSOONLIJKE

KAMPIOENSCHAPPEN 1950. 
çar. brt. m.p. gem. hs. 

B. Schalks 851 134 8 6,35 51
J. v. Dijk 801 128 8 6,25 36
H. Beekers 743 154 4 4,82 21
H. Hobbelen 671 146 4 4,59 51
Nu B. Schalks en J. v. Dijk met een ge
lijk puntenaantal geëindigd zijn, zal een 
beslissingswedstrijd uit moeten wijzen, 
wie van deze twee biljarters de titel 
toekomt. 
Deze partij zal Zaterdagavond om 7.30 
uur in café J. v. Trigt gespeeld worden. 
Terwijl in de 4e klasse Zaterdagavond 
reeds de laatste wedstrijden gespeeld 
worden, zal het wedstrijdprogramma in 
de 2e en 3e klas Zondagavond worden 
afgewerkt. 
Hieronder vindt U de eindstand van 
klasse C, waarin De Witte Muis het 
kampioenschap veroverde: 
De W. Muis 14 4885 2239 17 2,181 

Amateur ·14 4871 2435 19 2,000
D. M. C. 14 4924 2667 22 1,995
't Hoekje 14 4563 2481 27 1,839
Krijt op tijd 14 4502 2801 21 1,607
Witte Muis Il 14 4133 2928 15 1,41 t 
Buiten Verw. 14 3887 2972 16 1,307 
De Gr. Pomm. 14 3526 2966 12 1,188 
Hoogste serie: H. v. d. Langenberg van 
't Hoekje met 27 car. 

Ingezonden stukken 
Buiten verantwoordelijkheid der redactie 

Mijnheer de Redacteur, 
Ons Orkest gaf op Maandag t 3 Febr. 
een naar de mening van velen, geslaagd 
concert. Fouten werden natuurlijk ge
maakt, zelfs enkele grove fouten, doch 
daarvoor zijn we ook dilettanten, die 
meer dan beroepsmusici met zenuwen 
te kampen kunnen hebben. 
U zult echter wel willen geloven, dat het 
geven van concerten, zeker met voor
aanstaande solisten, nu niet bepaald een 
winstgevend zaakje is. Dit is dan ook 
geenszins de bedo'eling. Wij hebben er 
zelfs wel een strop voor over, en heb
ben dan ook geen enkel concert gege
ven, ondanks redelijk goed bezette zalen, 
of er moest "geld bij". 
De gemiddelde concertbezoeker weet in 
't algemeen weinig af van de grote moei
lijkheden welke zijn te overwinnen, wat 
·er zoal aan een concert vooraf gaat, zo
min als men er enig idee van heeft, wel-• ke bedragen nodig zijn, om een sympho
nie-orkest als het onze in stand te
houden.
In-treurig is het dan ook feitelijk, dat
concerten ook steeds op de lijst van kos
ten-factoren moeten voorkomen.
Echter ...... een lichtpunt ontstond in de
kringen van de B.O.V., toen daar op
zekere goede (of kwade) keer, onze Ge
meenteraad, een beslissing nam ten aan
zien van het geven van een concert door
het "Breda's Gemengd Koor" in Boxtel,
die kort en goed inhield, dat, zij het
met behulp van de "Provincie" een even
tueel financieel tekort van het door dit
Koor te geven concert (bestaande uit
dilettanten) door de Gemeente Boxtel
zou worden gedragen.
Prompt vroegen ook wij bij ons Ge
meentebestuur dekking van ons even
tueel financieel verlies van het laatst
gegeven concert.
Wie schetst echter onze verbazing, toen
op de. zitting van de Gemeenteraad van
vorige week werd besloten, het verzoek
van de Boxtelse Orkestvereniging af te

WEERPRAATJE
HEEFT MAART AL TIJD NEGEN 

ZOMERSE DAGEN, 
Was het maar waar! 

Tot het schier ontelbare aantal weer
spreuken en gezegden behoort ook het 
gezegde als zou Maart negen mooie 
dagen brengen. Sommige van de spreu
ken en gezegden zijn zo oud, dat men 
zou zeggen dat ze een zekere· grond 
van waarheid moeten bezitten. Nu is het 
zeer moeilijk om uit te maken of er in
derdaad een negental mooie dagen in 
Maart voorkomt, ook al beschikken wij 
over een lange reeks van gegevens ...... 
want wat verstaat m.en onder een mooie 
dag in Maart? 
Het kan zijn dat men er heldere dagen 
onder verstaat met de gehele dag zon, 
màar de temperaturen zijn in Maart op 
dergelijke zonnige dagen veelal laag, ter
wijl er 's nachts zware nachtvorsten op
treden. Ook een rustige, zonloze dag in 
Maart geeft vaak een voo_rjaarsgevoel bij 
hoge temperaturen. Zoals U dus ziet, is 
het moeilijk uit te maken wat men nu 
in Maart onder een mooie dag verstaat. 
Toch zullen het de zon en de tempera
tuur zijn1 die de· grootste rol spelen en
daarom heeft Dr. Levert van het K.N. 
M.I. te De Bilt enige jaren geleden ge
tracht voor Maart en voor De Bilt eens
na te gaan hoeveel mooie dagen, zowel
zonnige als met hoge temperatuur, er in
werkelijkheid gedurende de laatste halve
eeuw zijn voorgekomen.
Nadat hij in jaarboeken over de laatste
50 jaren de maand Maart onder de lou
pe had genomen, bleek hem dat er "8"
Maart-maanden waren met geen enkele
heldere dag en maar één met 12 stuks,
nl. in 1931. Waar het nu om gaat, is het

wijzen, behalve dan de post Vermakelijk
heidsbelasting, die voor rekening van ae 
Gemeente zou worden genomen, daar
mede de B.0.V. met een verlies van ca. 
f 260,� latende zitten. 
En nu vragen wij, Mijnheer de- Redac
teur, hoe vindt U deze hpuding van 
onze Raad, 
Een . vereniging van buiten komt hier 
concerteren (de belangstelling was ang
stig klein) doch kan dit gerust zonder 
'enig risico doen, want de Gemeente 
Boxtel betaalt! 
(Kosten werden begroot op ca. f 300;-) 
en onze eigen Orkestvereniging, die met 
een subsidie van f 150,- ·per .jaar zich 
moet zien te redden, het bestaan waar
van diverse veel grotere Gemeenten in 
Brabant ons benijden, die bovendien aan 
de Boxtelse muziekminnenden de gele
genheid biedt hier in Boxtel kennis te 
maken met solisten van. grote naam, 
haar, wordt met één pennestreek de ga
ran:ie, of hoe U het wilt noemen, ge
weigerd. 
Het gevaar, dat de Boxtelse Orkestver
eniging, wezens absoluut onvoldoende 
steun, in de toekomst zal moeten ver
dwijnen, wordt hierdoor nog eens extra 
vergr0ot. 
Is het niet zeer jammer, dat Ons Ge
meentebestuur zo weinig waarde blijkt 
te hechten, aan al het mooie, dat door 
eigen Boxtelse mensen getracht wordt op 
te bouwen, doch wat door blijkbaar on
voldoende waardering gedoemd is weer 
te verdwijnen. 
U, Mijnheer de Redacteur, beleefd dan
kend, voor de plaatsruimte, teken ik in-
middels, 

Namens het Bestuur der 
Boxtelse Orkestverenigi_ng, 
A. v. d. HA�EN, voorzitter

PAROCHIE-AGENDA 

Zondag Laetare, 
19 Maart 1950. • 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
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 Josephina v. d. Brandt-v. Oerle; de 
H. Mis van kwart voor 8 voor Amoldus
v.· Kempen en Maria de Laat; en de ,
Hoogmis als gezongen jaargetijde voor
Johanna Smits-Zevens.
Vandaag onder de Hoogmis wordt de
Lijdensmeditatie gepreekt door Pater •
Leonardus in 't Zandt.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. ,Jozef vanwege
de maand Maart.
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.
Vanwege de vastentijd wordt het feest
van St. Jozef verschoven naar Maandag
20 Maart. Daarom zal het Maandag
avond om 7 uur Lof zijn met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef.
Maandagavond om half 8 Mariacongre-
gatie. , ; 
Woensdagavond om ·7 uur Lof 'met
rozenhoedje en gebed. tot St. Jozef van-
wege de maand Maart. . 
Donderdagavond om 7 ,uur Lof m
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef.
Vrijdag· 17 Maart is de noveen begon
nen tot voorbereiding op de Plechtige
H. Communie.
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg, waar
na kort Lof. Na het Lof verering van
de relikwie van het H. Kruis vanwege
de H. Vastentijd en om 8 uur vergade
ring van de 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. 26 Maart zullen de kinderen
hun plechtige H. Communie doen onder
de 'H. Mis van kwart voor 8. Onder deze
H. Mis alsmede onder het Lof des mid
dags om 3 uur worden de stoelen in het
priesterkoor en vlak achter het Pries�er
koor gereserveerd voor de Coinmuni
canten.
MAANDAG: om kwart voor 7 . gez.
rondst. voor Antoinetta v. Dongen
Coyaerts; z,a. gel. jrgt. voor Cornelis v.
Weert; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Lucia de Visser-Paddenburg vanwege de
Broederschap van het H. Bloed_; om half

opvallende feit, dat de meeste Maart
maanden géén, één of twee heldere da
gen hadden. Hieruit blijkt dus, dat een 
Maart-maand met negen of meer hel
dere (mooie) dagen zeldzaam is. Maart
maanden met negen mooie zonnige da
gen (zoals de volksmond wil) kwamen 
maar zes keer in de laatste 50 jaren voor, 
hetgeen overeenkomt met eén keer in 
de acht jaar. Het gezegde, als zou Maart 

. altijd wel negen mooie dagen brengen, is 
dus fout ...... of wordt er met een mooie 
dag in Maart, een dag bedoeld met een 
hoge temperatuur? Goed...... zei Dr. 
Levert, dan zal ik dat ook even voor U 
uitzoeken en hij berekende ook het aan
tal zachte en zeer zachte dagen in Maart 
over de laa!ste -50 jaren. 
Bij de weerdienst van het K.N.M.I. 
noemt men een dag in Maart zacht, wan
neer de maximum temperatuur boven de 
13,9 gr. C. komt. Zo kwamen er in de 
afgelopen 50 jaren vijf Maart-maanden 
voor met negen of meer zachte of zeer 
zachte dagen, (max.: Maart 1948 met 12 
dagen). Er waren t 3 maanden met zes 
of meer zachte (mooie) dagen, daaren-

' tegen maar_ liefst 24 met 0, t of 2 van 
zulke (mooie) dagen. 
Een Maart-maand met negen "mooie" 
dagen wat de temperatuur betreft, is 
dus nog zeldzamer dan met negen 
,,mooie" zonnige dagen, daar een Maart
maand met negen zachte of zeer zachte 
dagen maar één keer in de tien jaren 
voorkomt. 
Wanneer U dus deze populaire ..,.;eer
spreuk aan de waarheid toetst, blijkt 
zeer duidelijk, dat een Maart-maand met 
negen "mooie" dagen toch wel sterk 
overdreven is. Ons àntwoord op de 
vraag, ,,Heeft Maart negen mooie da
gen?", luidt dan ook ..... , ,,Was het 
maar waar!" 



8 gel. jrgt. voor Petronella Habraken° Pijnenburg ; z.a. gel. H. Mis voor de overleden parochianen in Indië ;  H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Antonius Voets vanwege de buurt; om half 9 gel. jrgt. voor Maria Raaymakers-Stans. Hedenavond om ï uur Lof met rozenhoedje en gebed tot St. )ozef vanwege Zijn Feestdag. DINSDAG : om kwart voor 7 gez. mndst. voor Lucia de Visser-Padden burg ; z. a. -gel. H. Mis uit dankbaarheid ter ere van St. Jozef; H. Hartaltaar gel. 1-1. Mis voor Wilhelmus Traa ; om half 8 gel. j1·gt. voor Johannes Ha braken ; z.a. gel. 1-1 .  
Mis voor Hendricus v. Uden ; 1-1 . Hartaltaar gel. H. Mis voor 1-Ienricus v. Oirschot vanwege de buurt ; 0111 half 9 gel. H. Mis voor Anna 1-Iensen vanwegeneven en nichten.WOENSDAG : om kwart voor 7 gef.. gez. jrgt. voor Wilhelmus v. Dongen ;z.a. gel. jrgt. voor Johannes Schoenma-kers ; H. 1-Iartaltaar gel. mndst. voorLucia de Visser-Padden burg ; om half 8 .gel. 1-1. Mis voor de overleden parochianen in Indië vanwege Maria's BiddendLeger ; z.a. gel. jrgt. voor Johannes v. d.Brandt-v. Son ; H. I·fartaltaar gel. 1-1. Misvoor Hendrica Voem1ans-Vervoort, vanwege de Broedersch;:ip van 0. L. Vrouwvan de 1-1. Eik ; om half 9 gel. 1-1. Misvoor Anna 1-Iensen vanwege broer enzusters. Hedenavond 0111 7 uur Lof metrozenhoedje en gebed tot St. Jozef vanwege de maand Maart.DONDERDAG : om kwart voor 7 gef.·gez. jrgt. voor Wilhelmina v. Gerwen ;
z.a. gel. jrgt. voor de overleden familiev. d. Ven-de Laat ; 1-1. Hartaltaar gel.jrgt. voor Johanna Schoenmakers-Verheyen ; om half 8 gel. jrgt. voor Martinus Habraken ; z.a. gel. jrgt. voor Jo·sephus v. d. Brandt van Wijk ; 1-1 . Hart.altaar gel. H. Mis voor Martinus Giesbers ; om half 9 gel. H. Mis voor Adria.na v. Haeren-Paymans vanwege de Broe.derschap van het 1-1. Bloed. Hedenavondom 7 uur Lof met rozenhoedje en gebedtot St. Jozef.VRIJDAG .: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Adrianus Leermakers ; i.a. gel. jrgt. voor Andreas v·. Oers en Adriana van Niel en ; H. 1-Iartaltaar gel. jrgt. voor Petrus Schoenmakers ; om half 8 gel. jrgt. voor Maria Eykemans ; z.a. gel. jrgt. voor Petrus van Engeland ; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Maria Tielen-van Beurden ; Om half 9 gel. jrgt. voor Godefridus van Oirschot. Hedenavond om 7 uur Kruisweg, waarna kort Lof. Na het Lof ver-ering van de relikwie van het H. Kruis vanwege de H. Vastentijd. Om 8 uur vergadering van de H. Familie. ZATERDAG : om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Engelina Leermakers-v. d. Velden ; z.a. gel. H. Mis voor Elizabet Schapendonk-v. d. Staak vanwege de Broederschap van 0. L. Vrouw in 't Zand ; H. Hartal'.aar gel. H. Mis voor Adrianus Hensen ; om half 8 gel. H. Mis tot geestelijk en tijdelijk welzijn van de paro·chianen ; z.a. gel. jrgt. voor· MariaEijkemans ; H. Hartaltaar gel. jrgt.voor Arnoldus Peeters en Elizabe'.hMaas de hsvr. ; H. Bloedkapel gel. H.Mis voor Johanna Pechtold ; om half 9•gel. H. Mis voor Alfonsus van Vlerken.
PAROCHIE H. HART, BOXTEL.De H. Missen zijn om 6 uur, tot zekerèin'.entie (p) ; om 7 uur voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie ;,om 8 uur voor Cornelis Pijnenburg, vanwege de Broederschap van St. Willi- ,brord ; om kwart over 9, voor Willem
van den Langenberg, vanwege de Broe-' .derschap van de H. Rozenkrans ; om half1 1  hoogmis met volkszang, voor de ledenvan het Apostolaat des Gebeds, om eenechte gebedsgeest in onze gezinnen tekrijgen.Onder de H. Missen van 7 en· 8 uur Algemene H. Communie voor de leden van.de H. Familie voor Moeders en gehuwdeVrouwen.D e  eerste schaal gaat voor het Seminarie ; de tweede voor de Bijzondere Noden; en op deze derde Zondag van demaand wordt buiten de kerk gecollecteerd voor het Katholiek Thuisfront.Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoedje voor onze jongens en mannen in Indonesië.
Maandag - dit jaar, de feestdag van de
H. Jozef, Bruidegom van de H. MaagdMaria. Des avonds om half 8 Lof tezijner ere.
Woensdag - des avonds om half 8 St. •Jozeflof. Die middag wordt alhier deretraite geopend voor de jongens enmeisjes, die a.s. Zondag hun PlechtigeH. ·communie doen. Deze retraite wordtgegeven door twee Eerwaarde PatersCapucijnen.
Donderdag - des avonds om half 8 vierde LIJDENSMEDITATIE. 
Vrijdag - des avonds om half 8 H. Familie voor de meisjes ; om half 9 voor de mannen. • . Zaterdag - feestdag van Maria-Boodschap : om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, en des avonds om half 8 Lof. A.s. Zondag - dag van de plechtige H.Communie. De H. Mis van 8 uur wordt als Hoogmis gecelebreerd en deze is met volkszang. De H. Mis van kwart over 9 begint om half 1 0. 
N.B. - Ook dit jaar zal de Nachtelijke Aanbidding van Witte Donderdag op Goede Vrijdag wederom gehouden worden. Wij doen een beroep op alle mannen van onze parochie, om weer in groten ge'.ale op te komen. De kaarten ter invulling zijn thuisbezorgd. Men kan zelf invullen voor welk uur men de voorkeur geeft - of beter : geen voorkeur invullen, opdat alle uren gelijkmatig kunnen worden bezet. Men kan kiezen tussen 9 uur des avonds tot en met 6 uur des morgens. De ingevulde kaarten moet men dan bezorgen in de brievenbus van de pastorie vóór 26 Maart d.i. Passie-Zondag.Fietsen kunnen geplaatst worden achterhet huis van de koster, waar voor bewaking wordt gezorgd,MAANDAG 20 Maart : 7 uur gef. gez. j .·voor de heer Josephus van der Meydenen Mej. Wilhelmina, Elisabeth en Mariavan der Meyden ; Maria-altaar 1. j. voorHendrika Steenbakkers ; Familie-altaar

1. i .  voor Willem van den Langenberg enFrancisca Jordens z.e. ; kwart voor 8 1 . d.voor Wilhelmus van Roosmalen ; zijaltaar 1 . d. voor Hendrika PijnenburgBoley (vanwege de Levensverz. Mij.E.R.K. ,  Nijmegen) ; half 9 1 . d. voor deheer en mevrouw van Dijk-van Eupen.DINSDAG 2 1  Maart : 7 uur gef. 1 .  j .voor Petrus Lambrechts ; Maria-altaar1 . d. voor Cornelius de Zeeuw en Johanna van Maaren z.e. ; Familie-altaar 1 .  d.voor de overleden familie Beaard-Waaenaars ; kwart voor 8 1. d. voor Anna Anton ia Smetsers-van Overdijk, vanwegede kleinkinderen ; zijaltaar l . d. voor Antoon Wagenaars, echtgenote en zonen ;half 9 1. d. voor Jan van der Zanden,vanwege de leerlingen van de Landbouwschool.WOENSDAG 22 Maart : 7 uur 1. j .  voorde heer Paulus Leenen ; Maria-altaar 1 .  d.voor Gertruda \Vint ers-Bekkers, te Bestoverleden ; Familie-altaar 1 . d. voorChristiaan Joh. Kerkhof ;  kwart voor 81. m. voor Jan van der Zanden ; zijaltaar1. d .  voor Jan van der Zanden, vanwegede burn·t ; half 9 1. j. voor Marinus vanEsch.DONDERDAG 23 Maart : 7 uur pl. 1. m.voor Hubertus Josephus van Susan te •Maria-altaar 1. d. voor \Villem van Eina'.hoven ; Familie-altaar 1 . d. voor overleden familie ; kwart voor 8 1. m. voorHendrikus van der Meyden ; Maria-altaarl . m. voor Cornelia van Beljouw-van Kasteren ; Familie-altaar 1. m. voor JohannaHesselmans-van Belzer. half 9 gez. j. voorAdriana Verhoeven-Hamers.VRIJDAG 24 Maart : 7 uur gef. plechtiggez. j .  voor Wilhelmus Bosch Wilhelmina van Laarhoven z.e., Corn�lia Francisca Bosch, de Eerw. Frater Damianus,en Johannes Bosch ; Maria-altaar 1 .  d.voor de ZeerGel. Heer Dr. Arn'.s, teMill overleden ; Familie-altaar 1 . d. voorCatharina Nouwens-Corsten, te Vughtoverleden ; kwart voor 8 1. m. voorMal"ia de Louw-van Liempt ; Mariaaltaar 1. m. voor Maria Bloemers-v. d .Wittemberg ; Familie-altaar 1. d. voor Petronella van Esch-van Breugel ; half 9 1. d.voor Wal:herus van Tuyn, vanwege debuurt.ZATERDAG 25 Maart : 7 uur 1. d. voorhet geestelijk en tijdelijk welzijn van deparochie ;  Maria-altaar 1 .  d. uit dankbaarheid ; Familie-altaar l . d. voor Franciscus Vlaminckx ; kwart voor 8 1 . m. voor. A:1:1na Antonia Smetsers-van Overdijk;  z11alta�: 1 .  d .  voor Adriana Scheu:jensvan D11k, vanwege de kleinkinderen • half 9 1. d. voor de overleden famili� Jansen. 
/ 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. ZONDAG : half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie ; 10 uur jrgt. voor Adrianus v. d. Velden en Cath. de hsvr. MAANDAG : half 8 jrgt. voor Antoon 
v. d. Velden.DINSDAG : half 8 jrgt. voor Johannes v. d. Velden.WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Cornelis v. d. Velden.DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Adriana v. d. Velden.VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Marinusv. d. Heijden.ZATERDAG : half 8 jrgt. voor JoannaMaria v. Gerwen.

Deze week zullen geschieden : Maandag tot Vrijdag iedere dag H. Mis als zevende voor Franciscus v. Logten. ZATERDAG : H. Mis voor Joannes Wagenaars. Overleden : Franciscus v. Logten, 89 jaar. PAR. H. THERESIA, BOXTEL. ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere van de H. Jozef; half 9 H. Mis voor Maria de Punder-Huige ; 10 uur Hoogmis voor het welzijn van de parochianen. De gelovigen worden in de gelegenheid gesteld aan hun offerplicht te voldoen in de eerste schaal voor de belangen van de parochie, in de 2de schaal voor de B. N. De schoolkinderen kunnen vanafheden aan hun Paasplicht voldoen. Vergadering van St. Vincen:iusvereniging.Half 3 Lof met rozenhoedje ter ere vande H. Jozef tot hulp voor ,.,Orion" en dekapel van Stapelen.MAANDAG : 7 uur wekelijkse H. Misvoor Joanna Kruyssen-v. Mol ; 8 uur H.Mis voor Catharina v. d. Meyden-v. d.Heijden.DINSDAG : 7 uur mndst. voor Johanna ·Petronella v. Grinsven-v. Hal ; 8 uur gez.mndst. voor de Wed. Phelemina Vermulst-Reijnen.WOENSDAG : 7 uur jrgt. voor MariaMaas-v. d. Langenberg ; 8 uur H. Misvoor Gerard <::Iemens ; half 8 Lof metrozenhoedje en gebed ter ere van deH. Jozef.DONDERDAG : 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor Gertruda Bekkers, echtgenote va; Bernardus Winters te Eindhoven overleden . 8 uur H. Mis voor de leden van de Goa'. vruchtige vereniging ter ere van de H. Theresia. Na de middag omaang om eieren in Kinderbosch b VRIJDAG : 7 uur wek�lijkse H. Mis voor mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d. Sande ; 8 uur H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor Gertruda Rooyakkers-Pardoel. ZATERDAG : 7 uur jrgt. voor Johannes 
v. d. Struik ; 8 uur gez. mndst. voor Johanna Cornelia v. Hal-de LaatBiechthoren van half 3 tot 4 u�r en van6 tot half 8, daarna Lof met rozenhoedje, om God's zegeningen' te verkrijoenover Zijne Heiligheid de Paus en het"°H.Jaar.30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Gertruda v. d. Heijden, Wed. vanJohannes v. d. Schoot te St. Oedenrode;Z. Eerw. Heer Adrianus Goossens, Gertruda Bekkers, echtgenote v. Bemardus Winters ; Adriana v. d. Ven in Eindhoven ; Johanna Tielemans, echtgenote van Gerardus Brands in Heerlerheide en Maria Heijkants, wed. van Frans v. d. Meijden te 's Hertogenbosch overleden. Tenslotte aanbevolen een noveen ter ere van de H. Jozef tot hulp voor de priesters in Frankrijk en een noveen tot gen€zing van een zieke. Elders zal geschieden een H. Mis voor Theodorus Huyberts .in Indonesië overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. Zondag : feestdag van St. Joseph ; half 7 1. m. tot welzijn der parochie ; 8 uur 1. mndst. voor Johanna v. Houtum ; 1 0  uur z. j. voor Hendr. v. Rooy ; 3 uur Lof, daarna meisjes-congregatie. MAANDAG:  7 uur' z. mndst. voor Theod. Timmermans ; half 8 z. j ,  voor Elisabe:h Hendr. v. Rooy ; 8 uur 1 . ,  mndst. voor Antoon v. d.  Velden. DINSDAG:  7 uur z. mndst. voor de Weled. Heer. Franc. v. Boeckel van Rumpt ; half 8 z .  j. voor Corn. Quinten. 8 uur 1 .  mndst. voor Marinus v. d. Wiel. WOENSDAG : 7 uur z. mndst. voor de Wed. Cath. J:m v. d. Langenberg ; half 8 z. j. voor Wilhelmina Bern. Quinten ; 8 uur 1. m. voor de \Ved. Maria Franc. 
v. d. Meijden als over!. lid der processievan Kevelaar.DONDERDAG : 7 uur z .  mndst. voorWout. v. d. Velden ; half 8 z. j. voorMart. v. d. Ven ; 8 uur I.m. vooi: Mart.
v. d. Wetering te Venhorst overleden.VRIJDAG : 7 uur z. mndst. voor Jos.Schellekens ; half 8 z. j. voor Anna Maria Mart v. d. Ven ; 8 uur 1 .  m. voorCorn. \Vijnants te Best overleden.ZATERDAG : feestdag van 0. L.  VrouwBoodschap ; half 7 1. 111. tot welzijn derparochie ; 7 uur z. m. voor de leden derprocessie van Kevelaar ; 8 uur 1 .  j .  voorJoh . v. d. Biggelaar-v. Dijk.ZONDAG : Passie-Zondag ! half 7 1 .  m.voor de leden van de Stille Omgang;half 8 1-1. Mis waaronder pl. 1-1 .  Communie der Kinderen, tot welzijn derparochie ; 10 um· z. m. tot bijz. intentie.In de Kapel der Eerw. Zusters : Maandag : 7 uur 1. m .  voor Willem Appeldoorn als over!. lid der proc. van Bokhoven. Dinsdag 7 uur 1. m. voor Mart. Quinten als over!. lid der proc. van Roermond. Woensdag 7 uur 1 . m .  voor Mart. Quinten als over!. lid H. Bloed. Donderdag 7 uur 1 .  m. voor Martinus Quinten als over!. lid proc. van Hakendover ; Vrijdag 7 uur 1 .  m. voor Johanna v.  1-Ioutum als over!. lid : 1-1. Pastoor van Ars. Zaterdag 7 uur 1. m .  voor Hendrica Alb. v. d. Tillaart. Zondag 7 uur 1 .  m .  voor Wout. v. d. Velden. 30e Mart. v. d. Wetering te Venhorst 

overleden ; Com. Wijnants te Best overleden ; Wed. Maria Frans v. d. Meijden te Liempde overleden. Woensdag-avond om 7 uur Lof ter ere van St. Joseph. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. Vandaag is 't Zondag Laetare. 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 l ied. Maandag : feestdag van de 1 -1 .  Joseph. Om hal/ 8 gez. H. Mis en 's avonds om half 7 Lof ter ere van de 1 - 1 .  Joseph ; na het Lof een lied. Dinsdag moeten de kinderen van het tweede leerj;:iar komen biechten ; Woensdag die van het 3de en 4e leerjaar. Donderdag onder de H. Mis van half 8 zullen ze gezamenl i jk hun Paas-communie houden. Woensdagavond om half 8 kort Lof ter ere van de H.  Joseph, waaronder Lij-densmeditatie. Vrijdagavond om half 7 oefening van de 
H. Kruisweg.Zaterdag, feestdag van 1\faria Boodschap;om half 8 gez. 1-1 . Mis voor de parochieen 's avonds om half 8 Lof; na het Lofeen Marialied.Zondag a.s. zullen de kinderen hun plechtige 1-1. Communie en Hernieuwing van Doopbeloften doen. Vóór en na de plechtig gezongen 1-1.' Mis van 7 uur zal de Communie worden uitgereikt voor de gelovigen ; onder de 1-1. Mis alleen voor de communicanten ZONDAG : 7 uur H. Mis ; half 9 H. Mis voor Gerardina van Schijndel van Dijk ;  1 0  uur  Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 gez. 1-1. Mis ter ere van de J-1. Joseph uit dankbaarheid. DINSDAG : half 8 H. Mis voor Theresia van lersel-Drijvers te Son over!. WOENSDAG: half 8 mndst. voor Wilhelmina Catharina Spooren-v. Grinsven. DONDERDAG : half 8 H. Mis voor Wilhelmus en Wimke van Schijndel. VRIJDAG : half 8 mndst. voor Adrianus van Beers. 

ZATERDAG : half 8 gez. H. Mis voor de parochie. 
Elders : H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 1 9  Maart. Vierde Zondag van de Vasten. Deze middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Maandag : Feest van de H. Joseph. De 1-1 . J-I. Missen zijn om 7 uur, half 8, half9 en om half 1 0  de gezongen Hoogmis.'s Avonds om 8 uur Lof.Woensdag:  om 8 uur Lof ter ere vande H. Joseph.Donderdag om 7 uur Lof met Lijdens-1nec.l i �atie.Vrijdag om 8 uur Oefening van de H.Kruisweg.Zaterdag : Feestdag van Maria Boodschap. Om 9 uur gezongen J-1. Mis. Om8 uur Lof .ZONDAG : om 7 uur 1 - 1. Mis voor eenoverledene ; om half 9 voor de overledenleden der familie Henket ; om 10 uurjaargetijde voor de overleden leden derfamilie van de Nosterum.MAANDAG : 7 uur voor Wilhelmusvan der Ven ; half 8 tot bijzondere intentie.DINSDAG : 7 uur maandstond voor Piet·van Liempd ; half 8 tot _bijzondere intentie .WOENSDAG : om 7 uur voor Wilhelmus van der Ven ; om half 8 voor behouden terugkomst.DONDERDAG : om 7 uur voor Wilhelmus van der Ven.VRIJDAG : om 7 uur voor Wilhelmusvan der Ven.ZATERDAG : om half 8 maandstondvoor Martina Boers-v. d. Biggelaar.
COPIE TIJDIG INZENDEN 1 

Het is ons niet langer mogelijk 
alle ná Woensdagvoormiddag 
ingezonden copie in ons blad op 
te nemen. 
Alleen met beslist actuele mede� 
delingen kan rekening worden 
gehouden. Met dank aan God, en grote Te koop : 6 biggen, G.Y., hor-blijdschap berichten wij U gen. Wed. van Hal, Onrooi 8 .  O P RO E P ! hiermede de geboorte van ons Te koop bij F. v. d. Meijden, zoontje en broertje Tongeren 1 2, een partij bie-

JOHANNES, ten (groenkraag) en haverstro. 
HENDRIK, PETER M. T. v. Haeften Per 1 April gevraagd net meis-P. H. C. v. Haeften-Polhuis je voor halve dagen. Molen-wijkseweg 9 (bij wandelpark). Chris - Piet.Boxtel, 8 Maart Gedipl. coupeuse heeft nog tijd beschikbaar voor allerlei D. Spieringstraat 5. soort naai- en borduurwerk. Brieven onder No. 54, Molen-Hiermede betuigen wij straat 1 9.onze hartelijke dank voor Te koop : meisjesrijwiel 8-12  de vele blijken van belang- jaar. Geheel als nieuw. Bos-stelling en medeleven, die scheweg 52. wij hebben ondervonden bij het smartelijk verlies Gevraagd net Meisje, voor van ons dierbaar Dochter- halve dagen, boven 16  jaar. tje en Zusje Brieven onder No. 58 aan : 

ANNIE. Molenstraat 1 9. A. Doevendans Gevraagd : R.K. Dienstmeisje, C. Doevendans-v. Esch voor dag of dag en nacht.Ridder v. Cuijkstraat 14  Bevragen Molenstraat 19. Te koop bij Jos. v. d. Sande, Te koop : V.D.L. varken, 1 5  Onrooi, havers'.ro, Wester-weken drachtig. J. de Bie, wols graszaad en 1 ste nabouwRoond 8. Marne-haver. Te koop : een partij voeder- Te koop : kinderwagen en boxbieten en appels bij Joh. van z.g.a.n .. Te bezichtigen, V. Hal, Luisel 3 .  Ranststraat 18 .  Te koop : 4 driften (G.Y.) M.  Te  koop bij A. J. v. d.  San-Vullings, Eindhovenseweg 49. den B 49, Esch, kinderledi-kantjes. Er biedt zich aan : thuisverstel- • Te koop : een partij prima dek-naaister. Te bevragen : Molen-straat 19. stro en staak-zetbonen bij M. v. d. Berk, Nergena 1 la.Te koop : vloerkleed, i . p. st. Te koop : witte bruidsjurk meten schrijfbureau. Bevragen Molenstraat 1 9. �leep. v. Ranststraat 6. Te koop : 5000 nieuwe boon- Te koop : een partij eetaardap-staken (2½ et. per stuk) bij pelen, haver en roggestro bij
A. v. Oirschot, Langenberg 22 M. Meulendijk, Munsel 1 8a. Te koop bij Adr. v. d. Meij- Te koop : D.K.W. 98 1939, ah-den, Kapelweg 8, 5000 kg soluut zonder gebreken. Baro-mangels, 2000 kg hooi en 300 niestraat 83. wei palen. Te koop :  een toom biggen bij Boekhandel T i e l e n  W. v. d. Linden, Kinder-bosch 7. BOXTEL Gevraagd : Nette Werkster, Voor de schoonmaak : voor 1 à 2 dagen per week, liefst Vrijdags. Stationstraat 41 . GROTE SORTERINGTe koop : een toom zware N.L. K A S T PA P I E R  biggen, waaronder bes�e ge- aan vellen en rollen. merkte zèuvies. Peijnenburg, Roond 5. Mooie soorten. 
Sti l le O m g a n g  . afd. Boxtel

ALGEMENE V E R GA D E R I N G  
op Woensdag 22 Maart 
's avonds 8 uur in  "DE ARK" 

voor de deelnemers aan de "Sti l te  Omgang" Mededelingen o ver bedevaart naar Amsterdam uitdeling van programma's, spoorkaartjes, enz. Men gelieve dan tevens spoor, en tramkaartj�s (f 5.45) en de contributie over 1950 af te rekenen 
N.V. ORGANON te BOXTEL

zoekt ENIGE 

nette Werksters 
Volle dagtaak (van plm. 1 o,'30 uur • 20.00 uur AANMELDEN : dagelijks tussen 9.00 • 18.00 uur aan de fabriek 

Lennisheuvel 118 

Kathol ieke -Arbeidersbeweging 
afd. BOXTEL Met deze sporen wij onze leden aan tot het bijwonen van de H. Mis ter ere van St. Jozef, o p  Zondag 19 Maart a.s. o m  8 uur, in de kapel van de Eerwaarde Zusters Ursulinen. 

HF.T BESTUUR. 

Voor direct vragen wij : 

een net werkmeisje 
voor het schoonhouden van onze winkels. 

Fa. A. P. van den Boomen"Resink. 

L E E S D I T ! !  

26 M AA RT zij n  wij G E  O P E N  D voor

COMMUNICANTEN en anderen 
van 9 • 6 uur 

Foto-Atel ier JANSSEN, Boxtel 
- -

�- � 1 Heden ontvangen Tabak p. half p. f 1 .00 :_ Ruime keuze in Shag, Sigaren en Sigaretten. , 
* * Extra reclame in S u ikerwerken * * 

! 
FIJNE KOEKJES per half pond 3 9 centZOMERDRUPS twee ons voor 2 9 centMELKTOFFEES twee ons voor 3 5 centRuime sortering CHOCûLADE EIEREN vanaf 39 cent 

M. F. M E L I S MERHEIMSTRAAT
:.._. _____________________ _____ 

L E D I K A N T E N  
hoog ouderwets ? 
of laag modern • 

ONZE SORTERING HEEFT 

VAN B E I D E  S O  O R T E N  

DE NIEUWSTE MODELLEN 

PORIEN EIKEN LEDIKANT 
2�persoons, beginprijs 
1 -persoons, beginprijs 

MEUBELPLAAT LEDIKANT 
2-persoons, beginprijs
! -persoons, beginprijs

NACHTKASTJES 

WASKASTEN 

PASSENDE MATRASSEN 
10 jaar garantie 

WOLLEN DEKENS 
150 x 200 cm 
170 x 225 cm 

� J.  Wütwun 

37,50 
32,50 

72,50 
64,50 

41 ,50 

19,75 

32,50 

1 7,75 
20,75 

Wonûtqinddttinq, ,, !&:áet 

~ ~ ~ ~ 



Notaris P. Mertens 
te Boxtel 

zal te Boxtel in café H. Noo
ten, v. Salmstraat, voor de 
Heer L. Spierings op DINS
DAGEN 21 en 28 Maart 1950, 
telkens nam. 5 uur. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
vijf huizen met erven en tui
nen te Boxtel, v. Salmstraat 6, 
8, 10, 12 en 14, kadaster sec
tie F no. 4740, groot 13.20 
aren, verhuurd elk voor f 2, -
per week. 
Huur voor koper vanaf te dag 
der week volgend op de beta
ling der koopsom. Betaling 
koopsom uiterlijk 28 Juni 1950 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel 

zal aldaar publiek verkopen op 
DINSDAG 28 MAART 1950 
voorm. 10 uur voor en ten 
huize van de Heer H. Opheij, 
Breukelsestraat 95, 

OM CONTANT GELD: 
kasten, stoelen, tafels, spiegels, 
schilderijen1 tapijten, bedden,
ledikant, Keukengerief, glas
en aardewerk en wat verder 
ten verkoop zal worden aan
geboden. 
Bezichtiging een uur voor de 
verkoping. 

Het Bestuur van de C.A.V, 
maakt bekend, dat 

het pakhuis op 
Maandag 
Woensdag en 
Vrijdag 

voortaan G E O P E N D 
zal zijn van 

1.30 u. tot 5 u. n.m. 

Hulp in de Huishouding 
gevraagd 

in R. K. gezin. Aanmelden: 
Bosseweg 20, Boxtel. 

LEERLING gevraagd 
15 à 16 jaar, om opgeleid 
te worden in het 

_ Loodgietersvak, 
of enigszins gevorderde. 

J, C. YOERMANS, Loodgietersbedrijf 
BREUKELSESTRAAT 54 

Mevrouw van de Poll, 
Ploegstraat 43, Vught 

vraagt een 

R.K. MEISJE 
voor dag of dag en nacht 

GAAS 

KIPPENGAAS 
60 cm f 11, -
90 cm f 15, -

100 cm f 17, -
150 cm f 25, -
180 cm J30,-

KUIKENGAAS 
60 cm f 20, -

100 cm f 30, -
HARMnNJCAGAAS 
(VARKENSGAAS) 

100 cm f 18,-
150 cm f'J.7,

Alles per 50 meter. 
WEIDESLEEP . . f 50, -
BIETENZAAIMACHINE 

f 50,-
H. H A Z E N B E R G

EINDHOVENSEWEG 43 

Van Nelle's Roo dmerk voor de liefhebbers 
van pittige, geurige en zachte koffie. 

Van Nelle's G r o e nmerk voor wie houden 
van een krachtige en zware kop koffie. 

Van Nelle's Geel merk voor wie zoekt naar 
een goedkope, maar goede mélange. 

Uw kruidenier heeft VAN N ELL E'S KOFFIE. 
@t In iedere prijsklas s e  aan de spits! 

f.lAN NELLE'S KOFFIE 
ROODMERK F.1,10 GROENMERK F. 1,04 

1 
!Bij tltaisAo.mst uit :Zndonesië een 
welluun cadeau uit onu scAiltecende 
collectie! 

Herenpolshorloges met volle garantie. 
Gouden Herenringen, Manchetknopen, 

Dasspelden. 
Zilveren Vulpotloden. 
Zwaar verzilverde Cigarettenkokers. 

Ziet OltU étafa9es f 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 

·svLPHIDE SPECIAALZAAK

E. VERHOEVEN, Stationstr. 60, Tel 475 
Prima Rooktabak 0.65 en 1.00 half pond 
Shag . . . . . . . . 1 oo "
Leuk klein model Shagpijpje 90 cent 
Reclame aanstekers van 1.60 voor 1.25 
Engelse Import Sigaretten: Fifteens, Eden, 
Player's, Spengled, Plane, enz. 
KORTOM ALLES WAT U WENST, IN 

H E T  P A R A D IJ S V O O R  R O K E R S 

De Lente op �omst 

ook bij Bovendeert
Schoenhandel • Markt 

Nu reeds staat een greep 
uit onze voorjaarscollectie 

geëtaleerd. 

. Ruime keuze Communie-schoenen. 

P,ov.endeect, s Sdioenen-

1 S.fijven 6etec.

Voor de a.s.Communie 
KOMEN WIJ MET EEN SPECIALE SORTERING 

Gebakjes . . . . . . 15 cent per stuk 
Chocolade bollen met slagroom . . '.25 cent per stuk 
7 soorten slagroom gebakjes m. choc. bekers 20 cent per stuk 
Reclame koekjes . . . . 50 en 55 cent per ½ pond 
Gesorteerde koekjes, 12 soorten 38 cent per 100 gram 
Bitterkoekjes, Vanille nootjes en Weespermoppen 

met amandelen gemaakt 45 cent per l 00 gram 
U ziet dus, WEL BETER, maar NIET DUURDER. 

Banketbakkerij A. v. DUREN-SCHOLLEN 
BREUKELSESTRAAT 62 - TELEFOON 274 

ALLES WORDT AAN HUIS BEZORGD. 

G E E LMERK F.0,93 

Het meest gesorteerde adres in 

Parfumerieën Soirde Paris 
Piver 
Godet 

B E R T V • d ■ B R A A K Boldoot 
Baronie■traat 73, Telefoon 450 Rodel 

Ook in LUXE TOILETZEEP 

Engelse 

i 
:l<,a,nnnr�IA Co.stuulff,S.Franse ..,,_.,........, 

Spaanse· naar maat, weer leverbaar 
Belgische in alle dessins. 

W. BIEMANS & Zn., Stationstraat 52.

� : 

Witte week 
DUS 

SPECIALE AANBIEDINGEN 
in de Manufacturen-afdeling. 

WIT KATOEN, 80 cm breed 
zeer fijne kwaliteit, per meter 1,95 

GRASLINNEN, 140 cm breed 
prima geschikt v. slopen, p. m. 2,90 

GRASLINNEN, 150 cm breed 
zware kwaliteit, per meter 3,25 

GRASLINNEN, 160 cm breed 
voor 2-persoons lakens, p. m. 3,40 

GRASLINNEN, 200 cm breed 
extra hr. en zware kwal. p. m. 3,75 

WIT FLANEL, 70 cm breed 
extra aanbieding, per meter 1,40 

WIT FLANEL, 80 cm breed 
zeer zware kwaliteit, per meter 1,90 

WASHAND JES, prima badstof 0,39 
BADDOEKEN, 50 x 100, 

speciale aanbieding . . . . 1,75 
BADSTOF, 60 cm breed 

prima kwaliteit . per meter 2,85 
BADSTOF, 150 cm breed 

voor badlakens en hand-
doeken per meter 7,50 

BEZOEKT DEZE WEEK 
ZEKER DEZE AFDELING. 

BOXTEL 

ECHTE COCOS 
Herinnert U zich nog de geboorte van 

,,DE BOXTELSE DRIELING"? 
IN GROTE VERSCHEIDENHEID, 

brengen wij U in : 

50 cm breed, per meter 
70 cm breed, per meter 

100 cm breed per meter 
140 cm breed, per meter 

f 3,95 
f 4,95 
f 6,95 
f 9,50 

OOK VOOR WONINGINRICHTING 

Fa. A. P. v. d. Boomen:::Resink 

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

Eet nu Vis omdat het zo lekker en goedkoop is 

6 pond vis voor f 1,00 
Prima grote 

·---,-----� Zure Haring per stuk 7½ et.

V O S Stationstraat 44. • Tel. 527

Ze zijn er weer! 

Vooroorlogse HANGKLOKKEN 
MET BIM,BAM SLAG 

Ook voor een goed Horloge, Wekker 
of Pendule is uw adres 

F. P. v. LANGE N J Stationstr. 62 
Horlogerie • Optiek • Goud on Zilver 

Alles onder L, ve ·ancier van Brillen 
GAR ANTIE a, n alle Ziekenfondsen 

Ook nu weer kunnen wij U de komst van 'n 
drieling melden. 

3 
Nieuwe Végé-Kruideniers 

C. de Jong.
van Kempen

't Anker - Boxtel. 

A. 6. Janssen
MIJlstraat 

}(-. BOXTEL 

Wed. B. Endstra 
GEMONDE 

Door organisatie extra goedkoop! 

250 gram Fijne Banketkoekjes van 55 voor 39 et. 
250 " Bruss. Kermis " 45 " 39 " 
1 Grote Candijkoek " 58 " 50 ,, 
250 gram los&e Vermicelli " 25 " ,22 " 
l 50 " T offée-Melange 30 " 
3 pk. Waspoeder " 69 " 49 ,, 

Hiermee ontvangt U 

'n Extra-Korting van 

18 °/0

De Végé-Kruidenier doet meer! 

Vooc cèq,e.H.ac/itiq,e daq,en ! ... 
brengen wij een ruime sortering 

in: 

lJamesceqe,uHcudets 
gegummeerd vanaf 22,50

Vame.suqelUHafftets 
dubbel poplin, vanaf 39,75 

'llleisi,esuq.emnantels 
gegummeerd vanaf 13,75 

3l,eunr:eq.enjassen 
gegummeerd vanaf 18,95 

3l,eunceq,enjassen 
dubbel poplin, vanaf 39,75 

jooqensceq,enjassen 
gegummeerd, vanaf 17,50 

:J<ütdeccape,' s 
gegummeerd, vanaf 12,55 

..-------------------, '1 

1. J. Wittwun' s
.Atanuf,actucen: en Co.nf,ectiekdtiil, 

RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 

}(-. Ziet Mize speciale étalaq.e. 

U hebt er r e c h t op . . . . als U 
bij De Spar koopt. Want De Spar 
geeft U zegels bij de boodschappen 
en een boekje om ze in te plakken. 
Voor een vol boekje (en dat hebt 
U zó 1) krijgt U een gulden terug 1 
* Kopen bij De Spar is sparen bij de koop !

DEZE WEEK: 

200 gram PAASEITJES 35 et. extra 10 ZEGELS 

250 gram SPRITS 50 et. extra 10 ZEGELS 

Bij alle blikgroenten p. bus 10 zegels 
EXTRA 

1 lies LIMONAD ESIROOP 1.30 extra 10 ZEGELS 

200 gram CH OCOLADEHAGEL 60 et. 

1 pot PINDAKAAS 

1 CANDIJKOEK 

1 pak WOL VLOK 

2 rollen BESCHUIT 

extra 10 ZEGELS 

90 et. extra 5 ZEGELS 

58 et. extra 10 ZEGELS 

35 et. extra 10 ZEGELS 

54 et. extra 10 ZEGELS 

• Voor de bete re Parfums
Speciaalzaak in Parfumerieën 

î 

• M. J. v, d. Broek, Breukelsestraat 34. Tel, 220 •

U ZOEKT EEN 

GESCHIKT CADEAU 
voor de JJlecAtiq,e :Jl. Co.HUnUJtie.' 
Daarvoor komen in aanmerking: 

GEDACHTENISPLAATJES 
bedrukt met toepasselijke tekst. 

Missaals, Gebedenboeken. Rozenkransen, 
een goed Boek. een mooie Vulpenhouder 
of Vulpotlood, Schoolétui's, Vulpenétui's, 
dozen luxe Postpapier desgewenst met naam 
bedrukt, Foto,, Poëzie• en Postk,iarten, 
album, enz., enz. 

* Wij hebben hebben hierin en in nog andere 
artikelen grote keuze

Ziet onze speciale Communie-étalage■ 

Boekhandel TIELEN 
STATIONSTRAAT 

?t'o 9Le ~n e/he prf/sh/asse . • 

" 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Van wereldburgerschap en wederopbouw 
Carry Davis is teruggegaan naar Ameri
ka en daarmee heeft hij zijn tienduizenden 
trouwe aanhangers in geheel Europa 
eigenlijk teleurgesteld. 
Carry was een ex-piloot van het Ameri
kaanse vliegenierscorps uit de tweede 
wereldoorlog en vol idealisme wilde deze 
28-jarige een wereldregering propageren
en een wereldburgerschap. In West
Europa, waar het idee van eenheid lang
zaam rijpt, had hij nogal wat aanhang, 
maar Duitsland kon hij niet binnenko
men omdat zijn ex-landgenoten hem er
de toegang weigerden. Met zijn ex-land
genoten bedoelen wij de Amerikanen,
want Carry had zijn Amerikaans staats
burgerschap opgegeven door het inleve
ren van zijn paspoort. Nu hij terug wil
de gaan, gaf men dat-hem natuurlijk ook 
niet zo maar weerom, maar als immi
grant mag hij thans Amerika binnenko
men. In West-Europa zijn de nationale
staten nog te sterk dan dat de ideeën van
Carry daar ingang konden vinden.

Adenauer, Churchill en de Gaulle. 
Van Duitse, Engelse en Franse zijde 
werd er onlangs de nadruk op gelegd, 
dat deze drie landen elkaar heel hard 
nodig hadden. Churchill zou, als realist, 
direct aan Duitsland een eigen leger wil
len geven tegen de dreiging uit het Oos
ten. Adenauer en nu ook van Franse 
zijde generaal de Gaulle schijnen een 
Unie tussen Duitsland en Frankrijk te 
willen bevorderen, een Unie, die voor 
goed de Franse angst voor Duitsland zou 
moeten oplossen. Maar zover zijn we 
nog niet. 

Wederopbouw en woningbouw 
voor ouden van dagen. 
Met ons bouwmateriaal moet gewoekerd 
worden om, althans in 1955, al een eind 
op weg te zijn voor de opheffing van het 
woningtekort. 
Uit dit oogpunt bezien, is het bouwen 
van kleine woningen voor ouden-van-da
gen iets zeer nuttigs. En bovendien voor 
de oudjes zelf van grote betekenis. Want 
als men voor hen complexen gaat bou
wen met gezamenlijke centrale verwar
ming, met gezamenlijke bediening e.d. 
gemakken, dan zal dat zelfs prettig zijn 
voor een rustige oude dag. In 1970 zul
len we één millioen Nederlandse bejaar
den tellen en daarmee is al aangegeven 
hoe belangrijk dit probleem in de toe-

Plaatselijk Nieuws 
HET VERMELDEN WAARD ... . 
Vanwege het 1 Mei 1949 in werking ge
treden Bedrijfspensioenfonds voor de 
Landbouw is deze week de eerste uit
kering van Ouderdomspensioen gedaan 
aan de landbouwersknecht A. Schellen, 
Bosscheweg 112. 
Het pensioen is toegekend met ingang 
van 29 Nov. 1947, ingevolge hiervan 
werd de pensioengerechtigde naast de 
eerste maandelijkse uitkering van f 26, 17 
nog een bedrag van f 734,49 toege
wezen. 
ZILVEREN ARBEIDSJUBILE. 
Zaterdag 25 Maart weeft Jan Voets de 
zilveren draad door zijn staat van dienst 
bij de firma Van Hoogerwou & Zn. 
Vijf en twintig jaar trouwe dienst! 
Jan is nog een van de echte Severusman
nen, voor wie werken de schering en 
inslag van het leven is geweest. 
In � soberheid van levensgewoonte is 
de arbeidslust daarbij bestendig geble
ven en zo zal de jubilaris met veel ge
noegen de hem nog restende arbeidsja
ren met genoegen tegemoet gaan. 
Wij wensen er hem nog vele! 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Op Vrijdag 31 Maart a.s. des avonds om 
8 uur zal voor de Heemkundige Studie
kring een voordr,acht worden gehouden 
over de Brabantse Muts. Het Provin
ciaal Genootschap te 's Hertogenbosch 
stelde voor deze avond een fraaie collec
_tie foto's beschikbaar, welke jndertijd 
door het Zuid-Nederlands fotopersbu
reau het Zuiden zijn opgenomen. Boven
dien zal men ook uit de verzameling van 
het Provinciaal Genootschap enige mooie 
exemplaren van Brabantse mutsen kun
nen bewonderen. 
Deze collectie, aangevuld met nog enige 
mutsen en schilderijen in particulier be
zit, voorstellende draagsters van de Bra
bantse muts zal vervolgens op Zondag 
2 April (Palmzondag) in de foyer van de 
Ark worden geëxposeerd en door een
ieder te bezichtigen zijn. Deze expositie 
is die Zondag geopend na de Hoogmis 
tot 6 uur in de namiddag. 

BOXTELSE MISSIENAAIKRING. 
In de komende zomer zal de Boxtelse 
Missienaaikring een tentoonstelling hou
den. De data van deze tentoonstelling 
zijn thans definitief vastgesteld op 8, 9 
en 10 Juli a.s. Te zijner tijd hoort u er 
meer van, maar we mogen wel vast dit 
zeggen, dat er de laatste tijd hard ge
werkt is en wordt, en dat het zeker de 
moeite waard zal zijn, om straks te gaan 
zien, wat hier in vrije tijd voor de mis
sionarissen gepresteerd werd. 

komst gaat worden. Kunnen wij hen in 
aparte woningen onderbrengen, dan zul
len er méér grote woningen voor volle
dige gezinnen vrij komen en zal zó een 
belangrijke bijdrage worden geleverd 
voor de oplossing van de woningnood. Te 
Raalte wordt nu in Mei a.s. het eerste 
"verzorgingscentrum" voor ouden van 
dagen geopend. 

Indonesië. 
Op wel heel originele manier heeft in 
het gebied van onze partner, Indonesië, 
een devaluatie plaats gehad. Men moest 
eenvoudig zelf de bankbiljetten door
knippen en de ene helft kan over enige 
tijd worden ingeleverd, echter slechts 
tegen de helft der oorspronkelijke waar
de. Vooral Nederlanders en Chinezen, 
die het courante geld bezitten, worden 
door deze maatregel zwaar getroffen en 
de handel is tengevolge hiervan dan ook 
al tijdelijk tot stilstand gekomen. 

Benelux-congres. 
Dezer dagen werd het vierde Benelux
congres gehouden. Algemeen kwam de 
wens naar voren, dat het bedrijfsleven 
zelf meer zou worden ingeschakeld. Tot 
heden was alles nog te veel ambtelijk. 
Ook drong men aan op het vormen van 
een interparlementair orgaan, een orgaan 
dus, waarin vertegenwoordigers uit de 
drie parlementen van Nederland, België 
en Luxemburg zitting zouden hebben. 
Na 1 April wordt het paspoort voor het 
onderlinge verkeer der 3 landen afge
schaft. Wij zullen dan voortaan met 
een eenvoudig Bewijs van Nederlander
schap kunnen volstaan. 
Prins Bernard- uit Amerika terug. 
Prins Bernard heeft aan Noord- en Zuid
Amerika een bezoek gebracht, dat voor 
de toekomst van ons land van betekenis 
kan worden. Het ,vas heus geen reis 
voor het genoegen. Veel besprekingen 
heeft de Prins gevoerd met de autoritei
ten daar en men verwacht er voor de 
handelsbetrekkingen met de betreffende 
landen veel van. Met name de immigratie 
van Nederlanders naar Canada heeft de 
Prins nog eens extra op de voorgrond 
gesteld en naar aanleiding hiervan was 
de pers van Canada vol lof over de vlijt, 
ordelievendheid en het aanpassingsver
mogen van de "Nederlandse emigranten. 
Het kan alles zijn nut hebben voor de 
toekomst. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
St. Petrus. 
Opgehaald bij de uitvaart van Miet van 
Hal het bedrag van f 11,82. 

BIJ AUTO-ONGELUK OMGEKOMEN. 

De chaufferende eigenaar van de in de 
nacht van Dinsdag op Woensdag te Hel
voirt verongelukte auto, was, naar ons 
werd medegedeeld, 'n oud-inwoner van 
Boxtel. n.l. de heer J. Velzen, zoon van 
de vroegere houthandelaar J. Velzen, 
wiens werf in de Van Salmstraat was 
gelegen. 

AMATEUR-TONEEL. 
Naar wij vernemen heeft Brabants To
neel de heer P. Prince geassumeerd als 
regisseur. 

GEMONDE 
LEZING. 
A.s. Maandag zal het Tweede Kamerlid
H. H. v. d. Zanden uit Eersel een lezing
houèen voor ledim van de Jonge Boe
renstand, Boerenbond en andere belang
stellenden, in de zaal Verbruggen. Aan
vang 8 uur.

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 14 tot en met 20 Maart 1950.

GEBOREN: Willem D. Fr. J. zoon van 
C. H. Bevers en Th. • M. van de Lan
gen berg - Johanna H. dochter van L. v.
d. Besselaar en J. A. van der Heijden -
Fredericus J. Fr. P. zoon van Fr. G.
Manders en C. M. van Brunschot -
Johanna Fr. dochter van P. J. v. d. Steen
en A.v. d. Langenberg - Albertus H. J.
zoon van. W. v. Gemert en B. H. van
Oorschot - Joseph G. H. M. zoon van
A. P. M. Queens en P. M. J. Kampert
- Emma C. E. dochter van C. v. d. Lan
genberg en M. C. Kemps - Cornelis
Fr. J. M. zoon van J. Schilder en G.
Tuijp - Maria A. A. G. dochter van S.
E. P. R. Clercx en C. C. van Griensven
- Catharina E. M. dochter van L. H. A.
M. Bogaerts en M. A. Kubbinga.
ONDERTROUWD: Gerardus J. van 
Oosterhout en Hendrika M. van den 
Broek. 
OVERLEDEN: Francis Voets, oud 93 
jaren - Maria Anna van Hal, oud 28 
jaren. 

RADIO. 
Een lijst met de nieuwe golflengtenverde
ling voor de Europese omroepzenders, 
zoals die met ingang van 15 Maart is 
gesteld, ingevolge de conventie van Ko
penhagen 1948, is ten postkantore gratis 
ter beschikking van belangstellenden. 

TWEE INBRAKEN.
Aan de ontstellend grote reeks inbraken, 
die alom gepleegd wordt, zijn verleden 
week weer twee Boxtelse "kraakjes" 
toegevoegd: zowel de Electr. Honing
zemerij "Het Zuiden" als de Pantoffel
fabriek "Rozo" hebben in de nacht van 
Donderdag 16 op Vrijdag 17 Maart be
zoek gehad van enkele ongenode gasten. 
De heren, die zich in beide gevallen. via 
het raam toegang hadden verleend tot 
de fabrieken, hebben hun plannen echter 
niet volledig ten uitvoer kunnen bren
gen en moesten zich met een geringe 
financiële buit tevreden stellen. 
De politie stelt een onderzoek in. 

OP DE THUISREIS. 
Met het vermoedelijk 4 April te Rotter
dam aankomende troepentransportschip 
,,Fairsea", repatriëren: 
Korp. G. A. Voets, Spoorstraat 8. 
Korp. J-1. H. van Hal, Nieuwstraat 156. 
Solcl. M. H. de Laat, Langenberg 15. 

* * *
Met het troepentransportschip "Goya", 
vermoedelijk 8 April te Rotterdam aan
komende, repatriëren: 
Sld. P. J. M. v. cl. Aker, Bosscheweg 74 
en sld. H. L. van Haaren, Vendelstraat 
4 Liempde. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Op de begrafenis van Annie Doeven
dans • werd f 8,70 opgehaald voor de 
weesjes der Ursulinen in Indonesië. 
Weeskinderen en Pleegmoeders danken 
U .. .. . .  God moge het U vergelden! 

!Bcaêant' s CeHkluH. 
nog naar Indonesië? 

Met het oog op de snelle repa
triëring van de militairen, die mo
menteel nog in Indonesië vertoe
ven, lijkt het ons voor de verzen
ding van Brabant's Centrum nut
tig, dat de ouders, die het abonne- -
ment voor hun zoon no� willen 
verlengen, in de loop van de vol
gende week hiervan even mede
deling komen doen op ons admi
nistratie-adres, Molenstraat 19. 
Indien wij geen bericht ontvangen 
nemen wij aan, dat het abonne
ment als vervallen beschouwd 
moet worden. 

De Administratie. 

Nieuw Guinea 
Nieuw Guinea wordt zowel door de Indonesische Republiek als door 
Australië begeerd. Nederlands Nieuw Guinea staat op het ogenblik nog 
onder een kortgeleden aldaar aangekomen Nederlandse gouverneur. 
Australië wenst voornamelijk om strategische overwegingen zeggenschap 
over Nieuw Guinea. In een eventuele oorlog tegen Aziatische machten, 
verwacht Australië van Nieuw Guinea uit te worden aangevallen. De 
Verenigde Staten van Indonesië laten ook aanspraak gelden op Nieuw 
Guinea. Onbewust van het tumult, dat er in de interna.tionale politieke
arena ook om Nieuw Guinea gaande is, leiden de inboorlingen er hun 
eigen leven. 

"Er zijn ongetwijfeld mogelijkheden voor 
kolonisatie", aldus de heer Van Bleek, 
die zo welwillend was ons iets te ver
tellen over dit in Nederland nog zo on
bekende gebied, dat de laatste tijd zo
zeer in het middelpunt van de belang
stelling is komen te staan. De bodem 
leent zich op sommige plaatsen stellig 
voor bepaalde cultures en bevat ook 
grote rijkdommen, maar er is één, naar 
mijn mening, bijna onoverkomelijke 
moeilijkheid: de verscheping. Nieuw
Guinea bezit geen enkele behoorlijke 
haven waar grote zeeschepen kunnen 
binnenlopen om goederen te laden of te 
lossen en de aanleg daarvan zou enorme 
bedragen vergen, omdat de rivieren, die 
in zee uitstromen, grote hoeveelheden 
slib aanvoeren en dergelijke havens 
voortdurend met dichtslibben bedreigd 
zouden worden. 
Dit is althans het geval in Zuid-West 
Guinea. Op mijn standplaats, Merauke, 
dat eenmaal per maand door een Paket
boot werd aangedaan, bevond zich bij 
de monding van de rivier een steiger, 
waaraan slechts de sloepen van de boot 
konden aanleggen om de goederen, die 
daarin waren overgeladen, te lossen. Dat 
konden zij alleen doen wanneer het 
hoogtij was en als ze niet bij gunstig tij 
weer vertrokken, kwamen ze vast te lig
gen in de modder. 

Kolonisatie-mogelijkheden. 
Ontginning van Nieuw-Guinea op enigs
zins grote schaal zou m.i. alleen kans van 
slagen hebben, wanneer dit op Ameri
kaanse, d.w.z. grootscheepse wijze zou 
geschieden. Australië is ons in dit op
zicht een grote stap vooruit, want jaren 
geleden, toen men in Nederland Nieuw
Guinea nog min of meer als quantité 
negliable beschouwde, werden in het 
Australische gedeelte van het eiland reeds 
machines, benodigd voor de goudwin-

ning, in onderdelen per vliegtuig aange
voerd, zodat men op doeltreffende wijze 
met de exploitatie kon beginnen. 

Natuurmensen uit het 
stenen tijdperk. 

Een andere grote moeilijkheid voor een 
intensieve kolonisatie is het ontbreken 
van geschikte werkkrachten. Op de in
heemse bevolking behoeft men, dat was 
althans de ervaring in mijn ressort, in 
het geheel niet te rekenen. De Papoea's 
van Zuid-West Nieuw-Guinea of Kaja
kaja's, zoals ze gewoonlijk genoemd wor
den, zijn voor werken totaal ongeschikt 
en zij achten dit ook beneden hun waar
digheid. Zij zijn een trots volk en wan
neer zij tot werken gedwongen zouden 
worden, zou dit hun dood kunnen bete
kenen. Bovendien zijn zij zeer onont
wikkeld en hun beschavingspeil is zó 
laag, dat men terecht kan zeggen dat zij 
nog in het stenen tijdperk leven. Daar
van getuigen niet alleen de stenen bijlen 
en andere gereedschappen, doch ook 
hun zeer primitieve leefwijze. De Kaja 
kaja's hebben geen begrip van tijd, zij 
kunnen lezen, rekenen noch schrijven en 
met het tellen komen zij niet verder dan 
vijf, het aantal vingers namelijk van de 
hand. Alles wat daar boven komt is otief 
= veel. Men kan een Kaja kaja of Ma
rind-anim, zoals hij zichzelf noemt, wan
neer hij voor het een of andere vergrijp 
een straf moet ondergaan, gerust langer 
of korter vasthouden, want drie weken 
of drie maanden zijn voor hem gelijk. 
Overigens moet men niet proberen zo'n 
Papoea in een cel of andere beperkte 
ruimte op te sluiten, want dan zou hij, 
net als een vogel in een kooi, wegkwij
nen en binnen enkele dagen dood zijn. 
Geografische kennis bezit de Kaja kaja 
evenmin. De kampong, waarin hij leeft, 
is de wereld en alles wat daarbuiten valt, 
is "Soerabaja". Hoe hij aan dat woord 

Het Eeuwige Rome 
vloeiend uit de christelijke leer,· was in
derdaad een totale veroordeling van het 
hele heidense leven, dat geheel verma
terialiseerd was, alleen gericht op genot 
en plezier, overheersing en onderdruk
king. Meer en meer werden daarom de 
christenen beschouwd als een gevaar 
voor de samenleving. 

Romeins Theater, waar christenen op 't toneel, wanneer dat in het spel te pas 
kwam, werden doodgeslagen. 

4. 

DE CHRISTENVERVOLGINGEN DER 
EERSTE EEUWEN. 

In de jaren dat Antoninus Pius keizer was 
van het Romeinse rijk - dat was van 
138 tot 161 - schreef de H. Justinus: 
"Men slaat ons het hoofd af, hecht ons 
aan het kruis, werpt ons voor de wilde 
dieren. pijnigt ons door ketenen, door 
vuur, door de meest verschrikkelijke 
vervolgingen. Doch hoe meer kwaad men 
ons laat lijden, des te meer groeit het 
aantal der gelovigen." 
De zeer grote en snelle uitbreiding van 
het christendom in de eerste drie eeu
wen van onze jaartelling, onder de tegen
werking van alle wereldlijke en heidens
godsdienstige machten, tegen de alge
mene haat en verachting in, is, na het 
leven en sterven van Christus op aarde, 
wel het meest opzienbarende feit van 
de hele geschiedenis. 
Rome, dat reeds van Petrus' tijd af, het 
middelpunt van de Kerk was, omdat hij 
en zijn opvolgers er hun bestuurszetel 
hadden, is niet zonder slag of stoot het 
centrum der christenheid, en daarmee 
van heel de beschaving geworden. Toen 
Petrus er zich vestigde was Rome het 
machtige bestuurscentrum van het Ro
meinse wereldrijk, middelpunt van het 
politiek en godsdienstig leven, middel
punt ook van de wereldhandel, de we
tenschap en de kunst. En dit Rome ont
ving het christendom volstrekt niet 

enthousiast. Het verschijnen van de eer
ste christen-Joden bracht onrust onder 
het Joodse volksdeel van de stad, dat 
toch al niet gezien was bij de .bevolking 
en veel last veroorzaakte aan de over
heden. 
Keizer Claudius beval daarom - in 49 
- aan alle. christenen om Rome te ver
laten. Daarbij is het toen klaarblijkelijk
gebleven, want in 57 was er sprake van
een bloeiende christengemeente. Maar
met het groeien van deze christenge
meente, kwamen ze ook meer in de aan
dacht en in de gesprekken van de hei
dense bevolking en dit niet op een gun
stige manier. Integendeel! Er werd met 
hen de spot gedreven, zij werden be
schuldigd van allerlei misdaden, werden 
als vijandig aan de toen heersende gods
dienst en bijgevolg als staatsvijandig en 
staatsgevaarlijk beschouwd. Dit kweekte 
vanzelfsprekend een felle antipathie bij 
alle niet-christenen, en dat was zo goed 
als iedereen. 
In al deze beschuldigingen was een dub
bele kern van waarheid. Vooreerst: de 
godsdienst der christenen stond _lijnrecht 
tegenover de heersende godsdienst, die 
ook de enige door de overheden erkende 
was, en als de enigst geoorloofde werd 
beschouwd. Heel het stelsel van het Ro
meinse veelgodendom, waarmede het hele 
burgerlijke en maatschappelijke leven 
verweven waren, werd door het christen
dom verworpen. 
Bovendien: de levensopvatting, voort-

Toch kwamen de eerste vervolgingen 
niet voort uit een weloverwogen plan om 
dit gevaar voor het 'Romeinse rijk te 
keren. De eerste vervolging, waarin de 
H.H. Petrus en Paulus •zouden omko
men, brak uit na de grote brand van 
Rome op 19 Juli van het jaar 64, waar
bij 10 van de 14 wijken van de stad plat 
brandden. Algemeen werd keizer Nero 
zelf als de brandstichter hiervan be
schouwd. De heidense geschiedschrijver 
Tacitus, die in de tweede helft van de 
1 e eeuw leefde, schreef hierover o.a.: 
"Om de slechte geruchten die over 
hem de ronde deden, tegen te gaan, 
schoof .Nero de schuld op hen, die om 
hun misdaden gehaat waren en door het 
volk christenen werden genoemd, en hij 
pijnigde hen met uitgezochte folterin
gen". Die eerste vervolging brak dus uit 
omdat een tiran slachtoffers zocht om 
zijn eigen schuld op hen af te schuiven. 
Tacitus vertelt verder: ,,Eerst werden 
verklikkers aan het werk gezet en op 
hun aanwijzing werd een ontzaglijke 
menigte gegrepen. Men liet sommigen 
in dierenhuiden gewikkeld door honden 
verscheuren, velen werden gekruisigd of 
verbrand, anderen na zonsondergang bij 
wijze van toortsen in brand gestoken .. 
Nero had voor dit schouwspel zijn tui
nen afgestaan." Aldus Tacitus, een hei
den. - Paus Clemens, de derde opvol
ger van de H. Petrus, schreef - dertig 
jaar na deze vervolging dat men 
christenvrouwen op het toneel de rol liet 
spelen van de vijftig dochters van Da
naüs, welke in het spel moesten gedood 
worden, en: dat dit inderdaad op het 
toneel gebeurde! 
Zo werden de meest ruwe en wrede mar
telingen uitgedacht, en bedreven als een 
aangename tijdpassering en als een kijk
spel voor de bloeddorstige, en van haat 
vervulde heidense menigte, die het groot
ste plezier had in de meest afschuwelijke, 
wreedste en uitgezochtste dood van hun 
medemensen. Het werd tot een volksspel 
in tuinen en arena's, en te Rome in het
grote circus van Nero. • 
Maar Nero werd in het jaar 68 ver
moord en er volgden toen een twintig
tal jaren van betrekkelijke herademing 
voor de christenen. 
Was de eerste vervolging slechts haat en 
wreedheid tegenover machtelozen, in de 
komende twee eeuwen werd dit anders. 

T 
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gekomen is, is niet bekend, maar met 
deze naam duidt hij alles aan wat bui
ten zijn enge gezichtskring ligt. Zo is 
het ook met de mensen, die niet tot zijn 
stam behoren, ongeacht of zij nu blank 
of bruin zijn. Zij worden aangeduid als 
"poe-anim" (anim = mens en poe is de 
nabootsing van het afgaan van een 
schot). 

Koppensnellers. 
Men vindt op Nieuw-Guinea ontelbare 
stammen, die alle verschillen in uiter
lijk en lichaamsbouw en ook een ver
schillende taal spreken. De Kaia kaja's 
in Zuid-Nieuw Guinea, waar ik gesta
tionneerd was, een moerasgebied, dat 
begre,nsd wordt in het Oosten door een 
denkbeeldige lijn op de 141 ste lengte
graad, ten Zuiden en ten \Xlesten door 
de Alfoerenzee en ten Noordwesten door 
de Digoelstreek en dat van halverwege 
de kust tot aan het Wilhelminagebergte 
loopt, waren forsgebom,.-de, woestuit
ziende kerels met baarden, wie vroeger 
(d.w.z. een veertigtal jaren geleden) nog 
het koppensnellen in het bloed zat. Zij 
strekten dan hun sneltochten dikwijls uit 
tot Australisch gebied, hetgeen wel eens 
moeilijkheden dreigde te geven met de 
Australische regering. Wanneer - het
geen zelden maar gebeurde - zich een 
geval van koppensnellen had voorgedaan, 
ging ik met mijn mannen op patrouille, 
war in de regentijd, als het gehele ge
bied in een groot moeras was herscha
pen en overal één à anderhalve meter 
water stond, geen gemakkelijke taak was. 
De tochten naar het binnenland moes
ten hoofdzakelijk worden gemaakt met 
prauwen, die door de Papoea's werden 
voortgeboomd of geroeid. In deze wereld 
van poelen en plassen, waarbovenuit hier 
en daar bomen, gras en struikgewas stak, 
was oriënteren onmogelijk en zonclet 
inheemse gidsen zou men onherroepelijk 
verdwalen. 
De Kaja kaja's gingen bij het koppen
snellen, dat, zoals gezegd, in de kust
streken practisch niet meer voorkomt, 
doch waaraan de stammen dieper het 
binnenland in zich nog wel schuldig 
maken, uiterst sluw te werk. Enige man
nen werden uit het dorp als spionnen 
uitgezonden naar een, meestal veraf ge
legen kampong om een of meer slacht
offers uit te zoeken, wier hoofd moest 
worden afgesneden om als een trofee 
naar het dorp te worden meegevoerd. 
Zij beloerden hun prooi eerst lange tijd, 
grepen hem dan vast en sneden hem met 
een bamboemesje, een zg. ,,sok" de hals 

WEERPRAATJE 

De "LENTE" is in het land! 
IN 1845 VERKOCHT MEN NOG 

GEKOOKTE EIEREN OP HET IJS! 

j.l. Dinsdag, 21 Maart, passeerde de zon
op haar weg naar de Noorderkeerkring
de evenaar, die zij op de langste dag (21
Juni) hoopt te bereiken.
Deze gebeurtenis luidt bij ons het voor
jaar in, al trekt het weer zich veelal van
deze seizoenswisseling niet veel aan, daar
het ook na 21 Maart nog zeer koud
kan zijn. Op 27 Maart 1937 (de Zater
dag voor Pasen) viel er nog een flinke
laag sneeuw. In 1929 vroor het nog maar
liefst op 23 van de 31 Maa,·tclagen. Maar
105 jaren geleden, n.l. in het voorjaar
van 1845, kon de winter wel heel moei
lijk afscheid nemen. In het Handelsblad
van 20 Maart 1845 lezen wij het vol
gende: ,,Den 23sten Maart 1845 ver
koopt C. Wys beste eieren op het ijs.
Bij goed weder zal er gedurende de a.s.
Paasdagen een fraaie tent, van buiten
met vlaggen en wimpels, van binnen met
kostbare draperies gedecoreerd en goed
verwarmd, op den Buiten-Amstel ge
plaatst worden".
Op 2de Paasdag van het jaar 1845 reed
men in vele plaatsen in ons land nog
schaats. Merkwaardig was verder nog,
dat op de 27ste Maart van dat jaar nog
4 personen een tocht met een ijsschuit
maakten heen en terug van Lemmer naar
Schokland.
Verleden jaar was het daarentegen zeer 
warm; de beide Paasdagen waren toen 
de warmste van de laatste 100 jaar. Een 
oud volks(bij !)geloof is, dat de wind 
overwegend het gehele voorjaar zal 
waaien uit de richting, waaruit hij in de 
Lentenacht (20 op 21 Maart) waait. Wij 
hebben dit in de jaarboeken over enige 
tientallen van jaren nagegaan, maar von
aen niet de minste aanwijzing, die in de 
richting van deze volksmening wees. 

VOORUITZICHTEN. 

De eerste Lentedagen laten zich niet 
slecht aanzien. Zowel des nachts als 
overdag komen er vrij hoge temperatu
ren voor. Zoals de situatie zich in het 
midden van de week liet aanzien, mag 
verwacht worden, dat dit gunstige en 
-zachte voorjaarsweer de gehele week
nog wel zal aanhouden.
Maar toch moeten wij niet vergeten, dat
er zelfs in April nog af en toe felle
koude invallen kunnen voorkomen met
hagel- en sneeuwbuien. Want niet voor
niets luidt het bekende gezegde "April
·doet wat hij wil", zodat dit gunstige
. begin van de Lente nog geenszins een
zacht en vroeg voorjaar belooft.

BOVEN DEERT 
Markt, Boxtel, repareert alle schoenen 
zowel met L EDER• RUBBER • of 

CREPEZOOL 

af. Vooraf werden echter de laatste woor
den, die het slachtoffer vóór zijn dood 
nog gesproken had, goed in het geheu
gen geprent, want deze woortlen moes
ten de naam vormen van een kind in het 
dorp, dat nog geen naam droeg en dat 
mèt deze naam tevens een ziel zou krij
ken, de ziel namelijk van de gestorvene, 
die, naar de Kaja kaja's menen, in het 
hoofd huist. Dit hoofd werd clan gemum
mificeerd, met kalk opgevuld, boven een 
vuurtje gehouden en tenslotte aan een 
soort totempaal bevestigd, Een en ander 

. houdt verband met rituele gebruiken van 
de talloze geheime genootschappen, die 
men op Nieuw-Guinea aantreft en waar
omtrent de Papoea's de grootste geheim
zinnigheid betrachten, zoals zij zich ook 
ongaarne over het koppensnellen uit
laten. De bovenstaande bijzonderheden 
zijn dan ook bij stukjes en beetjes aan 
verschillende uitlatingen van de Kaja 
kaja's ontleend. 
De R.K missie en de protestantse zen
ding hebben zich beijverd om de Pa
poea's tot het christendom te bekeren. 
De R.K Kerk heeft verschillende mis
siescholen gesticht, waar de kinderen 
Maleis leren en getracht wordt de Pa
poea's een zekere beschaving bij te 
brengen. De mannen, die spiernaakt lo
pen, wordt bijgebracht, dat zij een broek 
moeten dragen, welk kledingstuk hun 
meestal wordt geschonken ma;ir waar
voor, - omdat zij het begrip "voor wat 
hoort wat" niet kennen, - ook wel eens 
van hen verlangd wordt dat zij enig 
werk verrichten. Dat werken bestaat clan 
gewoonlijk in wat tuinarbeid, waarhij 
men de Kaja kaja, die dat niet gewend 
is, verschrikkelijk ziet transpireren. Wan
neer hij dan, wat nogal eens voorkomt, 
een jasje over zijn naakte body draagt, 
kan dit laatste noodlottig worden, want 
de Kaja kaja denkt er niet aan dit jasje 
uit te trekken wanneer hij zich bezweet 
op de grond te slapen legt. Het gevolg 
is vaak, dat hij een longontsteking op
loopt en een ontijdige dood sterft. 
De Kaja kaja is een natuurmens. Hij 
wast zich nooit en smeert zich in met 
klapperolie, waardoor zich op zijn huid 
als het ware een beschermende laag 
vormt, die hem ongevoelig maakt voor 
de beten van insecten, waarvan het in 
deze moerassige streken wemelt. Door
dat het lichaarn van de Kaja kaja geheel 
onbedekt is, loopt hij voortdurend kans 
zich in de bossen aan doornstruiken e.d. 
te verwonden, doch hij is nagenoeg im
muun geworden v,,oor infectie. 

1..edo.ops .... 
* Moeder Natuur heeft j.l. Dinsdag het
bontjasje van haar oudste in de motbal
len opgeborgen. Nu gaat ze 1-:iet haar
jongste spruit, De Lente, troetelen. Aan
stonds bloeit nu het jonge leven open, en
gaan we te gast aan de weelde van kleur
en geur. * Wat zijn we als gast van
Moeder Natuur toch rijk, wij "arme"
mensen. * Ja, arme mensen, want als
wij iets voor de dag moeten brengen,
moeten we eerst rekenen. Rekenen, tot
"hoofdbrekens" toe. * Op geld komt
het aan! Geld, is bij ons, ,,tobbers" de
ziel van de negotie! * Op het kasteel
weten ze daarover mee te p,·aten. Sta
pelen moet z'n hartewens al maar blij
ven koesteren. U weet wel, een nieuwe
kapel is het voorwerp van verlangen! En
nog steeds stapelt Stapelen plan op plan,
zolang totdat steen op steen gemetseld
kan worden. Plan 1950 staat nu op sta
pel. Met de Pinksterdagen voor Boxtel
en omstreken een zomerfeest! Hoe het
arrangement zal zijn ligt nog verborgen
in de boezem der "feestcommissie", doch
reken er op, het zal jolig en fijn zijn.
-1( Laat ons daarom deze week maar
geen zucht slaken, doch de feestcommis
sie en de Paters van Stapelen veel suc
ces toewensen.

BOVEN DEERT 
Markt, Boxtel, repareert uw kousen 

vlug en goed, ook NYLONS of 
GLASNYLONS 

-SPORT-NIEUWS
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B.
0.].C. 18 12 3 3 27 44-24
S.C.B. 19 11 5 3 27 41-20 
O.D.C. 19 12 3 4 27 49-23 
St. M. Gestel 18 10 5 3 25 43-24 
Baardwijk 19 10 3 6 23 45-34 
Best Vooruit 19 8 4 7 20 36-44 
w.s.c. 17 6 3 8 15 31-39 
Ucli 17 6 2 9 14 28-31 
BI. Geel 18 4 5 9 13 33-45 
Boxtel 17 4 4 9 12 25-39 
Haarsteeg 16 2 3 11 7 19-42 
Uni Animo 17 1 2 14 4 27-56 

BOVEN DEERT 
Markt, Boxtel, berekent de prijs van 

uw schoenen• of kousenreparatie 
VOORUIT 

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

O.D.C. -S.C.B. o - 0. 

De spanning die er van de eerste tot de 
laatste minuut heerste, heeft niet kunnen 
goed maken, dat qua voetbal niet veel 
te genieten viel, daarvoor was het spel 
veel en veel te fors en dikwijls unfair. 
Duidelijk kwam weer eens tot uiting, dat 
een dergelijke speelwijze ODC niet ligt. 
Verschillende ODC-ers, waarvan wij noe
men de kanthalfs, linksbinnen en center
voor, waren tegen dit robuste spel niet 
opgewassen, hetgeen hun niemand kwa
lijk zal nemen. Dit was dan ook de gro
te oorzaak dat SCB behoudens het eer
ste kwartier, het heft in handen ging 
nemen, om dit gedurende het verdere 
verloop niet meer af te staan" Dat er 
niet een doelpunt viel is geen compli
ment aan de respectievelijke voorhoe
den, en in dat opzid1t schoten zij schro
melijk in hun taak tekort, al moet direct 
te hunner verontschuldiging worden aan
gevoerd, dat de verdedigingen deze mid
dag wel bijzonder sterk waren. Gezien 
de veldmeerclerheid kregen de SCB-men-

sen nog de meeste kansen, maar zij scho
ten bar slecht en behoudens een schot 
dat Bertens tegen de deklat sloeg, kwam 
voor hem geen gevaarlijk werk ·Evenzo 
was het aan de andere kant waar ook 
slechts een schot van Schalk; het zijnet 
in vloog. Doch zoals boven reeds ge
zegd, de kansen lagen niet voor het grij
pen. Het zou te eentonig worden om 
van deze wedstrijd een uitvoerig verslag 
te schrijven. Al met al een wedstrijd die 
wij goed doen spoedig te vergeten. De 
enigste man die veel had kunnen voor
komen, was de scheidsrechter, doch deze 
was voor zijn taak niet bekwaam. 
De spanning is in deze afdeling wel ten 
top gestegen, en het laat zich aanzien, 
dat de definitieve beslissing eerst de 
laatste Zondag zal vallen. 
Het programma voor a.s. Zondag is: 

Blauw Geel-ODC 
WEC 2-ODC 3 
ODC 4-Boxtel 4 

De supporters brengen wij nog even in 
herinnering .de circulairtjes die Zondag 
j.l. zijn uitgegeven, betreffende de ver
gadering op Woensdag 29 Maart bij J.
v. Tricht.
O.D.C.-junioren.
Het programma voor deze week luidt:
Zaterdag 3 uur: Boxtel 9-ODC 9; 
ODC 12-DVG 5 
4 uur: ODC 10-irene 3. 
Zondag 12 uur: ODC 5-Wilhelmina 7; 
Zwaluw 9-ODC 6 

BOVENDEERT 
Markt, Boxtel, repareert ook 

G YM SCHOENEN, LAARZEN 
en OVERSCHO ENEN· 

K.S.V. ,,BOXTEL". 
Een kans voor de rood witters! 
Boxtel 1 krijgt Zondag in de thuiswed
strijd tegen de draagster van de rode 
lantaarn, Uno Animo, een zeldzame kans 
om zich een veilig eindje uit de :7evaar
lijke zone te werken. Het staat "buiten 
kijf, dat de rooclwitters zullen trachten 
om deze kans met inzet van alle krach
ten te benutten, want hoe eerder men 
zich van I-laa,·steeg verwijdert, hoe beter 
men zich de laatste wedstrijden zal kun
nen weren. 
Het staat nu vast, dat nummer laatst en 
nummer voorlaatst uit klasse 3 B met 
Oss, de kanmioen uit klasse 4 C een 
hele competitie zullen moeten spele'n om 
éé11 plaats in de cle,·cle klasse. Voor 
Boxtel zij dit een extra aansporing om 
Zondag nog eens het beste voetbal
beentje voor te zetten. 
In verband met de Plechtige H. Com
munie staat het nog niet vast of de wed
strijd Boxtel-Uni-Animo wel op de nor
male tijd zal aanvangen. Men raadplege 
hiervoor de raambiljetten. 
Programma voor de lagere elftallen. 
Boxtel 2 krijgt Zondag Haarsteeg op be
zoek, waa,-bij we rekenen op een over
tuigende revanche van de Boxtelse 
reserves. 
Terwijl het derde elftal weer vrijaf heeft, 
speelt het vierde team Zondag uit tegen 
ODC 4. 

BOVEN DEERT 
Markt, Boxtel, past steeds de juiste 

zoolbevestiging toe GELIJMD, GENAAID of 
GESPIJKERD, een behoud voor uw 

kostbare schoenen 

E.L.1.-D.V.G. 1-4. 

Het is DVG Zondag j.l. gelukt de laat-· 
ste uitwedstrijd in een verdiende over
winning te doen eindigen. Deze wed
strijd, waarbij voor beide ploegen veel 
afhing, in verband met de bezetting van 
de onderste plaats, werd door de 
scheidsrechter goed geleid. 
ELI trapte af en er ontspon zich direct 
een vinnige strijd. ELI, die als een kat in 
het nauw, zo nu en clan wel eens veel te 
fors optrad, kreeg een DVG tegenover 
zich, dat daarentegen zeer rustig speel
de en zich van het harde spel van haar 
• tegenstander niets aantrok Na een half
uur spelen, toen de stand nog dubbel
blank was, kreeg ELI een penalty te
nemen, daar de DVG-linksback, de
rechtsbuiten van ELI ongeoorloofd aan
viel. Het schijnt echter dat de DVG
doelman traditie-getrouw, in de laatste
wedstrijden een penalty weet te keren.
In successie hield hij de drie laatste wed
strijden een penalty. Ook nu weer. De 
ELI-keeper kwam naar voren • om de
penalty te nemen. Deze schoot en plaat
ste zuiver, maar op hetzelfde moment,
zweefde de Liempclse doelman naar de
hoek, waar de bal terecht kwam en
werkte de bal weg. DVG hierdoor aan
gemoedigd, trok nu fel ten aanval en
even later gaf de DVG-midvoor zijn club
de leiding 0-1. Met deze stand kwam
de rust.
Na de thee kwam DVG weer het eerst
.Jiln bod. In de derde minuut passeerde
de DVG-rechtsbuiten de linksback van
Lieshout en bracht de stand op 0-2.
Even later vergrootte de middenvoor de
voorsprong door een hard schot in de
rechter bovenhoek 0-3. Dan kreeg DVG
even een inzinking en hiervan wist ELI
te profiteren. Vele schoten werden slecht
gericht en steeds zochten d'e Lieshout
voorwaartsen de goal van Liempde te
hoog. Na een half uur wist ELI de
achterstand te verkleinen 1-3. Daarna
zat ELI fel op de bal en door te ruw
aanvallen moest de scheidsrechter dik
wijls handelend optreden. DVG, de kans
schoon ziende, ging weer over tot de
aanval en twee minuten voor het einde
schoot haar middenvoor via de paal
in: 1-4. En hiermede kwam dan het
einde van deze belangrijke wedstt·ijcl.
Door deze nederlaag is ELI thans voor
g,oed bezetter van de onderste plaats en
zal clegradatie-weclstrijclen moeten spelen.
Het tweede elftal ging naar Schijriclel
om daar RKSV A 2 te bekampen. Met
een zeer sterk elftal kwam Schijndel in
het veld. Onze jongens moesten het af
leggen met 4-1.
De junioren B konden het deze keer niet
verder brengen clan een 0-0 gelijk spel
en wel thuis tegen St. M. Gestel B.
A.s. Zondag speelt DVG I thuis tegen
EVVS uit Eindhoven.

BOVEN DEERT 
Markt, Boxtel, repareert uw schoenen 

of kousen op verzoek 
BINNEN 24 UUR 

M.E.P. 2 IS KAMPIOEN.
E.M.H.C. IIJ - M.E.P. II 0 - t.
Het zag er de eerste tien minuten niet 
naar uit dat Mep deze wedstrijd zou 
gaan winnen, want EMHC zetten een fel 
offensief in, dat echter de doelman van 
Mep niet wist te bereiken. Langzaam 
werkte Mep zich onder de druk uit en 
gaf het spelbeeld toen een gelijk op
gaande strijd te zien. De aanvallen van 
Mep waren echter gevaarlijker. G. v. cl. 
Wetering wist met een zuiver schot 
Mep de leiding te geven en zo trad de 
rnst met 1-0 in. 
In de tweede helft was het spel minder, 
de spelers bleken reeds te zeer vermoeid 
en waren daarbij vaak te zenuwachtig 
om met de bal iets behoorlijks of ver
standigs te doen. EMI-IC was in deze 
speeltijd beslist sterker, doch kon on
danks enige zeer fraaie kansen en mede 
als gevolg van het uitstekende verdedi
gen van onze keeper, geen verandering 
meer in de stand brengen, de verdedi
ging van Mep stond in deze periode pal 
en bleek voor haar taak berekend. 
Mag ik nog even opmerken dat de 
scheidsrechters deze wedstrijd tot ieders 
genoegen geleid hebben. 

Een Mep-enthousiast. 

BOXTELSE BILJART-BOND. 

A.s. Zaterdag pl.m. 7 uur zullen in Café
J. \X/aals de Baragepartijen gespeeld wor
den tussen de heren J. 1-Iastenberg, H. 
Noten Jr. en A. v. 1 -Iamond, voor het 
2e klasse kampioenschap, 
B. Schalks werd in de Baragepartij met
]. v. Dijk, kampioen der lste klas.
Het kampioenschap der 4e klasse is ge
komen op naam van C. v. Breugel van •
,,De \Vitte Muis".

Parochie-Agenda 
Passiezondag, 26 Maart 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

De I-1.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 
als gelezen jaargetijde voor Henricus v. 
cl. Sande; de H. Mis van kwart voor 8
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
van de parochie; in de H. Bloeclkapel gel.
jrgt. voor Marinus van Hamoncl. De H.
Mis van 9 uur voor Petrus Laus en de
Hoogmis als gezongen jaargetijde voor
Willibrorclus van Liempt. Onder de H.

• Mis van kwart voor 8 doen de kinderen
hun plechtige I-I. Communie. Na de mid
dag om 3 uur plechtig Lof, waaronder
de vernieuwing van de Doopbeloften en
de toewijding aan de H. Maagd. Na het
Lof zullen de prijzen worden uitgereikt.
De stoelen in het priesterkoor en vlak
achter het priesterkoor zijn cnder de
H. Mis van kwart voor 8 en onder het
Lof gereserve.erd voor de communican
ten. Om ons aan te sluiten bij de dag
van boete, die vandaag op verlangen
van Z. H. de Paus over de gehele wereld
wordt gehouden, en om revens de plech
tigheden van deze middag gewoon te
laten doorgaan, zal onder alle H.H. Mis
sen het gebed voor het Heilig Jaar wor
den gebeden. Dit gebe·d zal aan de in
gang van de kerk worden uitgereikt.
Vandaag na de Hoogmis vergadering
van de zelatricen van de Bond van het
H. Hart.
Vandaag, Passiezondag, begint de Paas
tijd voor de volwassenen en duurt tot en
met Beloken Pasen. Ook voor de zieken
en gebrekkigen begint vandaag de Paas
tijd, welke echter voor deze parochianen
voortduurt tot Drievutcligheiclszonclag.
Vandaag is het geen Mariagarcle.
A.s. Woensdag en Donderdag zullen de
schoolgaande kinderen, die dit jaar hun 
plechtige H. Communie niet gedaan 
hebben, te biechten komen, om Don
derdag en Vrijdag onder de I -I. Mis van 
half 8 hun Paascommunie te houden. De 
meisjes komen biechten a.s. \X/oensdag en 
de jongens a.s. Donderdag om 10 uur. 
Door Zijne 1Hoogwaardige Excellentie 
zijn herbenoemd tot kerkmeester van 
deze parochie voor de tijd van 4 jaar: 
Johannes Leermakers en Johannes v. cl. 
Meerendonk. 
A.s Donderdag om kwart voor 8 KA.
in het K.JV.-huis. . • A.s. Zondag zal voor de Hoogmis de 
palm worden gewijd en uitgereikt. De
genen, die hun Paasplicht thuis willen 
vervullen, moeten zich daarvoor tijdig 
melden op de pastorie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
2e schaal voor de bizondere noden van 
het Episcopaat, welke bizonder in de 
milclcladigheicl van de gelovigen wordt 
aanbevolen 
Woensdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef, van
wege de maand Maart. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. 
Vrijdagavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef en Te
Deum tot sluiting van de maand Maart. 
Zaterdaf 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. 
Om een te grote drukte in de Paasweek 
te voorkomen, willen wij onze parochia
nen aansporen reeds zoveel mogelijk te 
gaan biechten in de loop van deze week 
onder de H.H. Missen. 
MAANDAG: om kwart voor ï gef. gez. 
jrgt. voor Cornelis v. cl. Velden; z.a. gel. 
mndst. voor Josephus v. Son; H Hart
altaar gel. H. Mis voor Cornelis v. cl. 
Heuvel, vanwege de kinderen; om half 8 
gel. H. Mis voor Cornelis Voermans; z.a. 
gel. mnd,t. voor Petrus Voets; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor de Gelovige Zie
len; om half 9 gel. jrgt. voor Andries v, 
cl. Pasch.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Martinus v. cl. Velden; z.a. gel.
mnclst. voor Petronella v. cl. Laak-v. cl.
Koevering; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Franciscus v. Logten te Gemonde
overleden; om half 8 gel. jrgt. voor Eras-

mus Kolen; z.a. gel. H. Mis voor Hen
dricus v. Uden; 1-1. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Cornelis Wijnancls; om half 9 
gel. jrgt. voor Francisca· v. cl. Pasch: 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Leonardus v. cl. Velden; 
z.a. gel. mndst. voor Anna Hens en; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor _ Thomas van
Gerwen, Engelina de hsvr., Theodorus
de zoon en Martina de dochter; om
half 8 gel. jrgt. voor Maria Eykemans; •
z.a. gel. jrgt. voor Johanna van Gool
Neggers; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Petronella Verheyden; om half 9 gel. H.
Mis voor Anna Hensen vanwege de
buurt. Hedenavond om ï uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef van
wege de maand .Maart.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt, voor Franciscus v. cl. Velden;
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Martina
v. Zeeland vanwege de Broederschap van
0, L. Vrouw van Goede Raad; om half
8 gel. jrgt. voor de overleden familie
Eykemans; z.a. gel. jrgt. voor Albertus
Welling; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Hendrica Voem1ans-Vervoort; om half 9
gel. H. Mis voor Adriana v. Haeren
Paymans, vanwege de familie. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje en
gebed tot St. Jozef.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Elizabet v. cl. Velden; z.a.
gel. H. Mis voor Adriana van Diessen
Traa; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Maria van Hal vanwege Directie en per
soneel van Wasserij Giesbers; om half 8
gel. jrgt. voor Clasina Habraken; z.a.
gel. mndst. voor Henricus van Oirschot;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Zuster
Secunda Hanegraaf; om half 9 gel. H.
Mis voor Johanna Smits-Zevens, van
wege de Broederschap van 0. L. Vrouw
van Goede Raad. Hedenavond om 7 uur
Lof met rozenhoedje en gebed tot St.
Jozef en Te Deum tot sluiting van de
maand Maart.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. •
voor Petrus Budclemeyer; z.a. gel. jrgt.
voor Barbara v. cl. Heuvel-v. cl. Bigge
laar; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Ma
ria Loerakker-van Geel; 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 Henclrica Voer
mans-Vervoort vanwege de Broeder
schap van de H. Willibrord; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Antonius Hane
graaf; om half 9 gel. H. Mis voor 
Adriana v. Haeren-Paymans vanwege de 
,godvruchtige vereniging van de H. 
Theresia. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Marinus Hendrikus 
van Houtum, geb. en wonende te Vught, 
(St. Petrus) en Arnolcla van Breugel, geb. 
en won. in deze parochie, waarvan de 
eerste afkondiging geschiedt. De gelovi
gen. zijn verplicht de hun bekende hu
welijksbeletselen, waarin niet is gedis
penseerd, ten spoedigste aan de pastoor 
bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

De H. Missen zijn om 6 uur: tot zekere 
intentie; om 7 uur: tot zekere intentie; 
om 8 uur hoogmis met volkszang: voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; om half 10: tot bijzondere in
tentie; om half 11 : voor de levende en 
overleden leden van het Genootschap van 
de Stille Omgang te Amsterdam. 
De eerste schaal gaat voor de kerk; de 
tweede voor de Bijzondere Noden. 
Vandaag GEEN Santa Teresa en jongens 
H. Familie.
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 daar voor staan, voor de
jongens en meisjes en bruidjes vrij te
laten.
Om 3 uur is de PLECHTIGE HERNIEU
WING DER DOOPBELOFTEN. Stoe
lengelcl 5 en 3 cent. Tijdens het Lof
openschaalcollecte ani. voor een gedeelte
bij te dragen in de onkosten. Om 7 uur
GEEN lof.
Woensdag - des avonds om half 8 St.
Jozeflof.
Donderdag - des avonds om half 8
vijfde tl]DENSMEDIT ATIE.
Vrijdag - des avonds om half 8 slui
tingslof van de St. Jozefmaancl, met Te
Deum.
As. Zondag - Palmzondág, dan zullen
de plechtigheden hier wederom volledig
gevierd worden, en worden de gelovigen
uitgenodigd ook aan de palmprocessie
deel te nemen. Hiertoe wordt aan -.eder •
een gewijde palmtak uitgereikt. De Palm
wijding begint om 10 uur.
N.B. Vandaag - Passiezondag - be
gint de Paastijd, welke duurt tot en met
Beloken Pasen, 16 April. In deze 3 we
ken is iedere Katholiek verplicht "zijn
Pasen te houden_", d.w.z. eenmaal waar
dig te communiceren. Voor de zieken
duurt deze tijd echter tot de Zondag na
Pinksteren: dit jaar dus tot en met 4
Juni. Zieken, die hun Pasen thuis wensen
te houden, gelieven daarvan kennis te
geven aan de geestelijken der pastorie.
(Deze kennisgeving is niet nodig voor
hen die geregeld thuis te communie
gaaaj.
Tenslotte worden de zelatricen van het
Genootschap tot Voortplanting des Ge
loofs verzocht de contributie op te ha
len, en af te dragen bij de presidente.
MAANDAG 27 Maart: 7 uur gef. 1. j.
voor Catharina Lambrechts-Marijnissen;
Maria-altaar I. j_ voor Wilhelmus Joh.
v. d. Aa; Familie-altaar 1. d. voor Wil
lem Mathijssen; kwart voor 8 1. d. voor
Adriana Scheutjes-van Dijk, vanwege de
kleinkinderen; zijaltaar I. m. voor Gijs
bertha van Hommel-v. cl. Bosch; half 9
I. cl. voor Jan Hezemans, Anna v. d. Boer
z. e., en Lamberclina de dochter .•
DINSDAG 28 Maart: 7 uur gef. 1. j.
voor Cornelia Lambrechts-van Erp; Ma
ria-altaar 1. cl. voor Petronella van Esch
van Breugel; Familie-altaar I. m. voor
Jacobus Johannes van Eindhoven; kwart
voor 8 I. cl. voor Maria Norberta van
Stekelenburg-Cloostennans, te Aalst
overleden; zijaltaar 1. cl. voor Hubertus
Josephus van Susante, vanwege het per
soneel; half 9 1. cl. voor Anna Antonia
Smetsers-van Overclijk, vanwege de
kleinkinderen.
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WOENSDAG 28 Maart: 7 uur 1. j. voor 
, Wilhelmus Johannes van Eijndhoven; 
Maria-altaar l. d. voor Gertruda Winters 
te Best overleden; Familie-altaar 1. d. 
voor Petrus v. d. Pasch, vanwege de 
kleinkinderen; kwart voor 8 l. d. voor 
Wilhelmus van de Langenberg en Adria
na de dochter; zijaltaar l. d. voor Jan 
van der Zande11, vanwege de buurt; half 
9 1. m. voor Johannes Hubertus Timmer
mans. 
DONDERDAG 29 Maart: 7 uur I. d. 
voor Pe;rus Baayens; Maria-altaar 1. d. 
voor Tonny Schäffer; Familie-altaar l. j. 
voor Cornelis Slijters; kwart voor 8 l. i. 
voor Kees van Schaayk; zijaltaar 1. d. 
voor de behouden thuiskomst van onze 
Boxtelse militairen in Indonesië; half 9 
1. j. voor Jan v. d. Linde. 
VRIJDAG 31 Maart: 7 uur gef. gez. j.
voor Adrianus Kuypers en Maria Habra
ken z. e.; Maria-altaar l. d. voor Hen
dricus van Drunen; Familie-altaar 1. d. 
voor Elisabeth de Kort-van der Elst, van
wege haar zuster; kwart voor 8 l. d. voor
Hubertus Josephus van Susan te; zij-

• altaar 1. d. voor \Valtherus van Tuyn,
vanwege de buurt; half 9 1. d. voor Hen
dricus \'(/agenaars, in N. Amerika over-
leden. , ZATERDAG 1 Äpril: 7 uur 1. cl. voor 
Petrus Baayens; Maria-altaar l. j. voor 
Wilhelmus v. d. Linde; Familie-altaar 1. j.
voor Cornelia v. d. Linde-de Bie; kwart 
voor 8 l. m. voor Adriana Sleutjes-Goos
sens; zijaltaar 1. d. voor Petronella van 
Esch-van Breugel; half 9 l. d. voor Cor
nelis de Bie-Peijnenburg. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.
ZONDAG: 7 uur plechtige H. Mis
waaronder de kinderen hunne plechtige
Communie tl oen; 1 Q_ uur Hoogmis, jrgt.
voor Joanna Maria v. Gerwen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Gerardus 
v. Houtum. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
hsvr. van Gerardus v. Houtum. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theo-
dorus v. Houtum. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dorus v. Oirschot. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Francina 
hsvr. van Theodorus van Oirschot. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Maria
van Kasteren. 

Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Mathijs van 
Liempd te Helvoirt overleden. Dinsdag 
H. Mis voor Frans v. Logten, Broeder
schap H. Hart. Woensdag H. Mis voor
Frans v. Logten, broederschap Lev. Ro
zenkrans. Donderdag H. Mis voor Frans 
v. Logten, broederschap Gelovige Zielen. 
Vrijdag H. Mis voor Frans v. Logten, 
broederschap 0. L. Vrouw van Lourdes. 
Zaterdag H. Mis voor Frans v. Logten, 
broederschap H. Willibrordus. 
Gedoopt: Albertus Henricus Josephus, 
Zoon van Wilhelmus v. Gemert-v. 
Oorschot. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: 7 uur wordt de komst van 
de H. Geest afgesmeekt tot hulp van de 
kinderen van de plechtige !-1. Communie; 
30 kinderen zullen de plechtige H. Con,)
munie doen en de lofzang "Y.eni Crea
tor" zingen. Deze H. Mis wordt iKln 
God opgedragen voor Gerardus Leyten; 
half 9 H. Mis voor het welzijn van de 
·parochianen; 10 uur plechtig jrgt. voor
Johannes Vermulst. De gelovigen wor
den in de gelegenheid gesteld aan hun 
-0fferplicht te voldoen in de eerste schaal 
voor de belangen van onze parochie, in 
de tweede schaal voor B. N. De kinde
ren van de plechtige H. Communie zul
len in de enveloppe een offe,·gave mogen 
·sluiten voor de plechtige processie ter
ere van het H. Bloed te Boxtel. 
Buiten de kerk collecte van Katholiek 
Thuisfront, welke u wordt aanbevolen; 
2 uur plechtige Uitstelling van het Al
lerh. Sacrament, met Litanie van Alle
Heiligen tot intentie van Zijne Heilig
heid de Paus; half 3 plechtig Lof met
vernieuwing van de doopbeloften, toe
wijding aan 0. L. Vrouw, daarna Te 
Deum, om de goede God te bedanken 
voor de weldaden, welke de kinderen
van de plechtige H. Communie ontvan
.gen in de voorbereiding door de katho
lieke school.

·.MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
na Tie]emans, echtgenote van Gerardus
Brands te Heerlerheide overleden; 8 uur
H. Mis ter ere van de H. Jozef tot hulp
van de stervenden van iedere dag. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis tot genezing 
van,een zieke. Hierbij wordt de kerk met 
een kaars vereerd en een noveen gehou
-den; 8 uur wekelijkse H. Mis voor Joan
na Kruyssen-v. Mol.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis tot gene
zing van een zieke; 8 uur jrgt. voor Gijs
bertus v. Beers; om half 8 Lof ter ere
van de H. Jozef.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis tot inten
-tie van de leden der Godvruchtige Ver-
-eniging ter ere van de H. Theresia;
.8 uur H. Mis voor Adrianus Dankers.
Na de"middag omgang om eieren in de
,,Vorst . 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Bemaffius 
v. d. Heijden en Johanna Maria v. d.
Steen hsvr.; 8 uur H. Mis voor Maria v. Beers. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis vanwege de 
Export-Centrale voor Harry v. Dijk; 8 
uur H. Mis vanwege kajotters voor 
Theodorus Huyberts. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 

• 6 tot 8 uur; half 8 Lof met rozenhoedje
om God's zegen te verkrijgen over Zijne 
Heiligheid de Paus en het H. Jaar. 
.30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de Zeer Eerw. Heer Adrianu.s Goos
sens, Gertruda Bekkers, echtgenote van 
Bernardus Winters; Adriana v. d. Ven in 
Eindhoven; Johanna Tielemans, echtge
note van Gerardus Brands in Heerler
heide en Maria Heykants, Wed. van 
Frans v. d. Meyden, te 's Hertogenbosch 
overleden. 
Ten slotte een noveen ter ere van de H. Jozef tot hulp voor de pries
ters in Frankrijk en tot hulp voor de op
leiding tot priester, hier en in de Mis
sielanden. 
Elders zal geschieden een H. Mis voor 
Theodorus Huyberts, in Indonesië over
leden. 

Draagt op Uw Communiefeest bij tot de verfraaiing dochter van Marinus v. Kasteren-Maas; 
Arnolda Maria Cornelia dochter van Pe
trus v. Dijk-Kuypers; Com. Ger. Jos. 
Maria zoon van Christ. v. Gerwen-Spik
mans; Rudolph Antoine, Gerard Maria 
zoon van Ant. v. Boeckel v. Rumpt-v. 
Heyst. 

VRIJDAG: half 8 mndst. voor de Wed. 
Catharina van de Sande-Schoenmakers. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
Konings (B). 

Is Jezus Bloed niet 's werelds grootste schat? 

Toen Hij 't vergoot aan 't kruis, 
toen wies 't ons allen zuiver, 

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. 

Daarmee werd oudtijds deze Doek bespat,
PAR. H. WJLLJBRORDUS, ESCH. 
Vandaag zullen de kinderen hun plech
tige Hernieuwing van de Doopbeloften 
doen. Om 7 uur pl. gez. Communiemis. 
Deze zal opgedragen worden 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 kinderen. De tweede 1-1. Mis begint
om kwan voor negen, de derde om 10
uur. Tweede schaalcollecte voor de Bijz.
Noden Episcopaat en voor de nieuwe
glas-in-lood-ramen. Na de H.H. Missen
Litanie van Alle Heiligen als aansluiting 
aan de boeteprocessie in de St. Pieter.
Na de middag om 3 uur plechtige Her
nieuwing van Doopbeloften en Opdracht
aan de H. Maagd, waarbij alle paro
chianen worden uitgenodigd . 

Zondag 26 Maart. Passie-Zondag. Deze 
middaa om 3 uur plechtig Lof met Ro
zenho;dje, gebeden en gezangen tot in-

die Boxtel nu bewaart met eerbied en met huiver. 

(H. Beex, pr.) tentie van Z. H. de Paus. .,.-
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Vandaag begint ook voor de volwasse
nen de Paastijd. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
5de, 6de en 7de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8
zullen ze gezamenlijk hun Paas-commu
nie houden.
Woensdagavond om half S kort Lof ter 
ere van de H. Joseph, waaronder Lij
densmeditatie. 

Woensdag: om 8 uur Lof ter ere van 
de H. Joseph. 
Donderdag: om 7 uur Lof met Lijdens
meditatie. 
Vrijdag: om 8 uur Oefening van de H. 
Kruisweg. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
A.s. Zondag, Palmzondag, begint de 
palmwijding om half 10. 
ZONDAG: om 7 uur hoofdaltaar H. Mis
voor een overledene; op Maria-altaar tot
bijzondere intentie; om half 9 voor Jo
hanna Feldbrugge-Otterbeek; om 10 uur
maandstond voor Tonny Schaffer. 
MAANDAG: 7 uur tot bijzondere in
tentie (T); om half 8 voor Wilhelmina
_Spooren-van Griensven. 
'DONDERDAG: 7 uur jaargetijde voor
Arnoldus van der Ven. 
VRIJDAG: 7 uur· jaargetijde voor Anna 
van den Aker; half 8 voor Mevrouw
Henket-Windstosser.
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere
intentie.

H.H. Adverteerders 
. "\ 

. \ 

Vrijdag feest van de Zeven Smarten van 
Maria; 's avonds om half 7 plechtig Lof 
met Te Deum tot sluiting van de maand 
Maart. Maak er een gewoonte van 

's MAANDAGS, uiterlijk 
DINSDAGS, Uwe te plaat
sen advertentie op te stellen. 
Doe het met zorg • en stel 
niet uit tot "straks", want 
U komt toch iedere dag tijd 
te kort. 

Zondag a.s. tweede sèhaalcollecte voor
't Heilig Land.

Bij deze feestelijke gebeurtenis in uw familiekring 
vragen wij een bijdrage ter ere van het H. Sacrament, 
tot verfraaiing der jaarlijkse H. Bloedprocessie. 

ZONDAG: 7 uur pl. gez. H. Mis voor
de parochie; KW ART VOOR NEGEN
H. Mis voor behouden thuiskomst; 10
uur H. Mis voor Adrianus van Esch,
vanwe.s_e St. Willibrordusgilde. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus en Wimke v. Schijndel. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Theresia 
Jansen-Schrauwen. 

,,GEEN TIJD" ! ! !

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 l. m. voor de leden 
van de Stille Omgang; half 8 l. m. tot 
welzijn der parochie - onder deze H. 
Mis de plechtige Ie H. Communie der 
kinderen -; 10 uur z. m. tot bijz. inten
tie; na de hoogmis uitdeling der prijzen 
aan de kinderen der plechtige 1e H. 
Communie; 3 uur Lof, waaronder her
nieuwing der doopbelofte en Opdracht 
aan Maria door diezelfde kinderen, met 
tot slot "Te Deum". Vóór het "Tantum 
Ergo" zal de Litanie van Allerheiligen 
gebeden worden, om vrede voor de we
reld te verkrijgen. 
.MAANDAG: 7 uur z. mnds't. voor \'(!il
lem Appeldoorn; half 8 z. j. voor Ant. v. 
Giersbergen; 8 uur I.m. voor de Wed. 
Maria Franc v. d. Meijden als overleden 
lid van de Retraitepenning. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Mart. 
Quinten; half 8 z. j. voor Maria Ant. 
v. Giersbergen; 8 uur 1. m. tot bijz. in-
tentie.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Ant. v. 
Esch; half 8 z. j. voor Wilh.-Bekkers; 8
uur l. j. voor Adr. v. d. Sande.
DONDERDAG: 7 uur z. j_ voor Mart. 
v. Dijk; half 8 1. j. voor Adr. Kuppens; 8
uur 1. j. voor Adr. v. Gerwen. 
Vrijdag: 7 uur z. j. voor Adr. v. Esch; 
half 8 z. j. voor Jos. Thomassen, Johan
na en Maria de hsvr.; 8 uur 1. j. Anna
Maria Adr. Kuppens. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Thomas 
v. Esch; half 8 z. i. Weled. Heer Go
defr. v. Boeckel v. Rumpt; 8 l. m. toe 
bijz. intentie. 
ZONDAG: half 7 l. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l. j. voor Hendr. Kup
pens; 10 uur z. j_ voor Corn. de Laat. In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur l. m. voor Frans v. Beers. 
Dinsdag 7 uur 1. 111. voor Adr. Com. 
Kuppens. Woensdag 7 uur 1. m. voor 
Johanna Maria Theod. v. d. Meyden. 
Donderdag 7 uur l. m. voor Willem Ap
peldoorn als over!. lid van den Boeren
bond. 
Vrijdag: 7 uur 1. m. voor Mart. Quinten 
als over!. lid: 0 .. L. Vrouw van de 
H. Eik. Zaterdag 7 uur l. m. voor Hen
drica Albertus v. d. Tillaart. Zondag 
7 uur l. m. voor Wout. v. d. Velden. 
De kinderen onder de plechtige te H. 
Communie zullen Maandag en Dinsdag 
om half 8 in de kerk samenkomen ter 
voorbereiding op hun Paascommunie -
voor sommige kinderen ook hun plechtige 
H. Communie - die zij zullen ontvan
gen op Donderdag onder de H. Mis van
8 uur; de jongens komen biechten 
Woensdagmorgen 8 uur, de meisjes
's nam. om 1 uur.
De gelovigen worden herinnerd aan het
gebod der H. Kerk om gedurende de 
Paastijd, d.i. tussen Passie-Zondag en 
Beloken Pasen, waardig de H. Commu
nie te ontvangen op straffe van anders 
buiten de gemeenschap der Kerk geslo
ten en bij onboetvaardig sterven van de
Kerkelijke begrafenis verstoken te wor
den. Men is niet strikt verplicht, deze
H. Communie in de eigen parochiekerk
te ontvangen, maar diene, in 't geval,
dat men buiten de parochiekerk zijn 
Paascommunie ontvangt, de eigen pas-
toor te verwittigen. 
Zij, die op de Zaterdagen van de 40-
daagse vasten gebruik hebben gemaakt 
van de verleende dispensatie in het ge
bruik van vlees, en de voorgeschreven 
gebeden niet hebben verricht, zullen 25 
cent offeren in de daarvoor bestemde 
bus achter in de kerk. 
Woensdagavond 7 uur Lof ter ere van 
St. Joseph, ev';neens Vrijdag met "Te 
Deum" tot sluiting der maand Maart.
30e voor Adriana v. Diessen overleden te 
's Bosch. 
7e Joh. Asveld, overleden te Liempde. Gedoopt: Henrica Ardina Johanna Pe
tronella, dochter van Lamb. v. Dinther
v. d. Velden; -Maria Adriana Josepha, 
dochter van Jac. Thomassen-de Beer; 
Theodora Maria Catharina Josephina 

HET H. BLOEDCOMITE. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marti
mts Johannes v. Rooy: 

. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
dricus van de Sande. 

WEL TIJD OP HET 

,,NIPPERTJE" ? ? ?

Door Gods goedheid werden 
wij heden verblijd met de ge
boorte van ons dochtertje 

Net dagmeisje gevraagd in 
klein gezin. Brieven onder 
no. 4, Molenstraat 19. CARLA 
Werkster gevraagd voor 1 of Bij het 1-1. Doopsel ontving zij 2 dagen per week. Bevragen: Ie namen van: _Molenstraat 19. Catharina Elisabeth Maria 

L. Bogaerts
G. Bogaerts-Kubbinga 

Boxtel, 20 Maart 1950. 
Burgakker 20a. 

ONDERTROUWD: 
TRUUS DE LEYER 
en HARRY CLERCX 

De huwelijksinzegening zal 
plaats hebben op Dinsdag 18 
April a.s. om 10 uur in de pa
rochiekerk van het H. Hart. 

Te koop: in goede staat zijnde 
kinderwagen, wandelwagentje 
met lederen voetzak, lampe
kap, ronde tafel, luidspreker, 
nieuwe driekwart damesjas en 
een als nieuwe haard. Alles 
a _an spotprijs. v. Oschstraat 2. 

Te koop: een pomp met darm, 
en koperen kraan. Te bevra
g _en: PrinsHendrikstraat 46. 

Te koop bij I -1. Bekkers, Lui
sel: 2 V.D.L.-zeugen, bijna 
aan telling. 

Boxtel, Te koop: prima eetaardappe
len. Knuistenkoepel, Lennis

Gelegenheid tot feliciteren van heuvel. 

VanHornstraat 1 
Rechterstraat 32 

1-2 uur v. Homstraat 1 -�----------

Toekomstig adres:
Hoogezand, Nutstraat 17. 

Te koop bij Jan Vorstenbosch, 
Vorst 21, Boxtel: twee goede 
kruiwagens en 100 weipalen, 
1,40 lang. 
-Mede namens mijn ouders, 

broers en zuster betuig Te koop: een toom beste big
ik mijn oprechte dank aan gen bij W. Berkelmans, Len-
H.li, Geestelijken, familie, nisheuvel 30. 
vrienden en kennissen en de -----------
Gildenbondsharmonie voor alle 
blijken van belangstelling on
dervinden bij mijn thuiskomst 
uit Indonesië. Vooral ook mijn 
hartelijke dank voor het prach
tige cadeau, mij door de buurt 
aangeboden. Said. A. v. d. Oetelaar 
V

oor de bij mijn thuiskomst 
uit Indonesië ondervon

den belangstelling van de 
buurtgenoten, vrienden en 
kennissen en Gildenbondshar
monie, betuig ik bij deze, 
mede namens mijn ouders, mijn 
hartelijke dank. 

Sld. J. VAN KUIJK 
v. Leeuwenstraat 45.

Mede namens ·mijn ouders 
en echtgenote betuig ik 

mijn hartelijke dank aan de 
bewoners van de Stationstraat, 
Ka-tholiek Thuisfront, R.K 
Gildenbondsharmonie en allen, 
die bij onze thuiskomst uit 
Indonesië op enigerlei wijze 
van hun belangstelling hebben 
blijk gegeven. H. Kappé-Dürfel 

Voor Uw deelneming be
toond bij het smartelijk 
verlies van onze dierbare 
Echtgenoot en Vader 

de Heer W. J. VAN TUIJN 
zeggen wij hartelijk dank. H. v. Tuijn-Pechholt

Iet - Han - Leo 
Boxtel, Maart 1950. 

Te koop: een partij eetaardap
pelen. J. Maas, Lennisheuvel 1. 

Te koop bij J. C. J. Janssen, 
Liempdseweg 16, ± 5000 kg 
_eetaardappelen. 

Gediplomeerd Coupeuse heeft 
tijd beschikbaar voor naaiwerk 
en borduurwerk voor particu
lieren of fabriek. Brieven nr. 
49, Molenstraat 19 . 
. 

Te koop: wegens verhuizing: 
een handwagen, grote tafel, 
beelden met stolp en hangklok. 
J. v. d. Hout, Tongersestr. 46. 

Te koop: 2 kinderledikantjes 
met bedjes en sprei, ligstoel 
met twee stel kussens, Keuken
tafel en twee stoelen, 2 man
tels 44-42, zwarte laarzen, 
kinderschoentjes, haard, cocos 
en bloemtafeltje. Breukelse
straat 80. 

Sectie Zuivel 
Alg. Vergadering 

van de SECTIE ZUIVEL op 
DONDERDAG 30 MAART 
's avonds om half 8 in café 
H. v. Rooij_ Spreker de Heer 
ASMA: ,,Hoe moeten wij onze 
melk behandelen i.v.m. kwali
teits-onderzoek" en verdere 
mededelingen.

Landarbeidersbond 
St. Deusdedit 

ZATERDAG t APRIL 
van half 3 tot 6 uur 

gelegenheid tot 

verzilvering van 

Vacanüebonnen tot 
een waarde van f 25 

Te koop bij H. Vugs, A 107, BARONIESTRAAT t6a 
Esch, twee dragende varkens 
en een dekrijp zeugje. Uit voorraad leverbaar

DUBBELE POPELINE 
Heb aan te bieden: een nieu-

Dames Rerrenmantels f 5 7,50 we boven of beneden woning, & 
tegen een grotere woning. M. v. Kessel, Kleermakeril Brieven onder no. 47, Molen- :i 
straat 19. Rechterstraat 57, Boxtel 

Te koop: een zeug, G.Y., 15 HEDEN VOLOP 
weken drachtig, eerste worp, 
gemerkt voor stamboek. W. v. 

PAARDEN VLEES Esch, Roond toa. 

Te koop: goed onderhouden aan LAGE PRIJZENv. Delft's kinderwagen, kleur 
beige, verchroomde wielen, J. Buddemei1" erf 55,-. Te bevragen: Molen-
straat 19. MARKT • BOXTEL 

Openbare Aanbesteding 
Op DINSDAG 4 APRIL 1950 zal door ondergetekende, 
namens het Gemeentebestuur van Boxtel, des voormiddags 
11 uur, ten Gemeentehuize aldaar, worden aanbesteed, over
eenkomstig het aanbestedingsreglement W.B.: 

Het bouwen van 12 woningwetwoningen 
op een nader in het bestek aangegeven terrein 

in de gemeente Boxtel. 
Bestek, dossier no. 4922 met 2 st. tekeningen zijn verkrijg
baar ten kantore van de architect, Keizersgracht 8, Eindho
ven (Tel. K. 4900 - 2235) tegen betaling van f 10, - (franco 
per post f 10,75) welk bedrag aan inschrijyers zal worden 
gerestitueerd voor ongeschonden en onbeschreven exem
plaren op de dag der aanbesteding. 

De Architect: Ir. C. G. GEENEN b.i. 

Voor de Plechtige H. Communie 
BRENGEN WIJ EEN VOORDELIG 

:!leun Àcmêandlwdo.qe u..a. j 29.50 
Ool ooaukti(iµ 1JamesAodoqes 

Verder 'n ruime aortering 
mooie Communie•Cadeaux 
in Goud,' Zilver en Pleet 

F. P. VAN LANGEN 
Stationstraat 62 

Met 1 jaar garantie 

HORLOGERIE 
OPTIEK 

GOUD EN 
ZILVER 

Leverancier van Brillen voor ALLE Ziekenfondsen. 

N.V. ORGANON te BOXTEL
zoekt ENIGE 

nette Werksters 
Volle dagtaak (van plm. 1 0.30 uur - 20.00 uur 

AANMELDEN: 
dagelijks tussen 9.00 • 18.00 uur aan de fabriek 

Lennisheuvel 118 

ZOEKT U SHAG? 
WIJ hebben de grootste sortering: 

Pirate, Flag, Fleur de RichmoDd, Long Tom, 
Zilver, Sterling, Apex, Selecta 
en tientallen andere soorten 

EXPORT.SIGAREN in blikverpakking 
ENGELSE IMPORT,SIGARETTEN 
GROTE SORTERING PIJPEN 

BERT VAN DEN BRAAK 
Baroniestraat 73 - Telefoon 450 

Uw Kaas en Vis bij VOS gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

Voor alle Sportartikelen naar GEM EN 
Wederom Tennisballen" 

SCHOEN:: EN SPORTHANDEL 
STATIONSTRAAT 14, BOXTEL. TEL. 296 

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

en:uitbreiding 
der· Jaarlijkse 

H
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1 Die zich zelf scheert doet g o e d, die ·zich m et Ab o n n e e scheer m es j es scheert, doet b et e r ! 1 
Te koop gevraagd : 

Middenstandswoning 
ia centrum van Boxtel. BrieYen 

onder no. 422 bureau dezer. 

Voor Zaden en 
Pootaardappelen 

steeds naar 

VAN OERS 
Breukelsestraat 112 
Eindhovenseweg 28 

Grote Golf platen, Afbraak
en Nieuw-Houtverkoop 

te Boxtel 
Notaris P. Mertens 

te BOXTEL 

zal aldaar op MAANDAG '27 
MAART 1950, voorm. 10 uur, 
bij café Nooten, v. Salmstraat, 
voor de Fa. Hoornick, om 
contant geld, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
1000 golfplaten tot 3.20 m lang 
grote partij afbraak en nieuw 
hout, deuren, ramen, planken, 
balkfo, ribben, panlatten, enz. 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel 

zal te Boxtel in café H. Noo
ten, v. Salmstraat, voor de 
Heer L. Spierings op DINS
DAG '28 Maart 1950, nam. 
5 uur: 

PUBLIEK VERKOPEN: 
vijf huizen met erven en tui
nen te Boxtel, v. Salmstraat 6, 
8, 10, 12 en 14, kadaster sec
tie F no. 47 40, groot 13.20 
aren, verhuurd elk voor f '2, -
per week. Ingezet op /5800, - . 
Huur voor koper vanaf Ie dag 
der week volgend op de beta
ling der koopsom. Betaling 
koopsom uiterlijk '28 Juni 1950 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel 

zal aldaar publiek verkopen op 
DINSDAG '28 MAART 1950 
voorm. 10 uur voor en ten 
huize van de Heer H. Opheij, 
Breukelsestraat 95, 

OM CONTANT GELD: 
kasten, stoelen, tafels, spiegels, 
schilderijen, tapijten, bedden, 
ledikant, keukengerief, glas
en aardewerk en wat verder 
ten verkoop zal worden aan
geboden. 
Bezichtiging een uur voor de 
verkoping. 

Charme .... . 

Gratie • • • • 

zijn Jutst de factoren, waarin 
onze Damesja ponnen  zich 
onderscheiden . 

• • 

Onze collectie Zomerjaponnen 
in diverse fleurig e dessi n s
spreekt dan ook voor zichzelf; 
want: 

Goede wijn 
behoeft geen krans. 

F.]. Witteveen' s 
Manufacturen- en Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18 • = Boxtel.

Hoogste prijs voor Lompen, 
Metalen en IJ zerafvallen. 

Tevens ino en verkoop van 

BRUIKBAAR IJZER 
zoals weipalen, voederketels, enz. 

A. HUISKENS Jr.
Van Salmstraat. Postbus 8. Boxtel. 

Notaris P. Mertens Eet nu vis omdat het :zo:lekker en goedkoop is! 
te Boxtel 

zal aldaar ten verzoeke van de 
erven Mej. E. M. v. d. Meij
den te Boxtel, voor inzet in 
Hotel v. d. Ven, Markt, op 
DINSDAG 4 APRIL 1950 en 

5 pond Vis voor f 1,-
- _ Prima grote zure haring 71/2 et.

Tel. 527 V O s�stationstraat 44 
voor toewijzing in hotel v. ------------------
Vlerken, Markt, op DINSDAG 
l l APRIL 1950, telkens des
nam. 5 uur: 

PUBLIEK VERKOPEN 
onder Boxtel: 

. Koop 1. Het winkel- en woon
huis met erf en tuin, Rechter
straat· 50, groot ongev. 5 aren, 
verhuurd voor f '25, - per 
maand; 
koop '2. Het huis met erf en 
tuin, Rechterstraat 48, groot 
ongev. 3.06 aren, verhuurd 
voor f 3,50 per week; 
Koop 3. Massa van kopen 1 
en '2. 
Huren voor kopers: van koop 
l vanaf de eerste dag der
maand en van koop '2 vanaf de 
eerste dag der week, volgend 
op de betaling der koopsom
men. Betaling koopsommen 
uiterlijk 11 Juli 1950. Lasten 
voor kopers vanaf 1 Juli 1950. 

Al'-n LI-Vrijdag en Zat■trdag■lgeh■ald uit de winkel. 
HEE RLIJKE 

TONGENWORST 
per 100 GRAM 

van 29 voor 25 et.

FIJNSTE 
CHOCOLADEHAGEL 

per 100 GRAM 

25 et.

Eindelijk kunnen wij U 
weer een volledige collectie 
voorleggen van de mooiste 
en leukste fantasie schort
jes tot de degelijke jas
schort en werkschort toe. 

LEUK FANTASIESCHORTJE 
pompadour, prima wasecht 

4,65, 4,30, 4,10 
GROTE BANDSCHORT 

in lichte en donkere tinten 
extra wijd 6,75 

GEBLOEMDE JASSCHORTEN 
met ritssluiting, 
pracht kwaliteit 14,65, 13,'25 

VERPLEEGSTERSSCHORTEN 
zware kwaliteit jeams 6,60 

WITTE JASSCHORTEN 
in alle maten, prima kwal. 
en pasvorm 14,90, 13,98, 11,75 

BEIGE DAMES STOFJASSEN 
alle maten, prima jeams 

17,90, 15,50 
Natuurlijk bij:· 

êll.1lu.á.8oomen.l: 

BOXTEL 

DE BIJENKORF 
Stationstr. 55 A. VAN KOL Markt 14 

HET KOOPJE VAN DE MAAND 
zware gegalvaniseerde 
Werkemmer 1 49 

dubbel verzinkt , 

VOOR DE SCHOONMAAK 
KASTPAPIER 

groen,, rood, en blauw blok vanaf 2 6 et. 
BOENWAS 

rood, geel, bruin, wit per doos 4 0 et. 
Verder SPONSEN, ZEMEN, DWEILEN 
ALLE SOORTEN BORSTELWERKEN 

ZO JUIST ONTVANGEN: 
Diepe bordfn 38 et. 
Platte " 38 et. 
Ontbijt " 31 et. 
Koffie koppen . . 26 et. 
Kop en Schotels . vanaf 46 et. 
Theepotten crême . 1,51 
Koffiepotten . 2,52 
Broodschalen . 1,51 
Soepterrienen . . . . 2,52 
Groentcnschalen . . . 75 , 63 , 4 7 et. 
COMMUNIE DEJEUNE'S 1, 75 

DE SPAR' 
zelfstandige kruideniers 

JUN G HANS l Keukenklokken f 18.50 Wekkers f 1 1 .00 Schoorsteenklokken 
Wij verwachten REGULATEURS

zeer voordelige prijzen 

KOEKOEKKLOKKEN . . .  f 37.50 

Herenpolshorloges. 1 chroom, doublé, 14 kr. goud Damespolshorloges Zwitsers fabrikaat Herenzakhorloges Volledige garantie 

VOOR UURWERKEN 
NAAR VAN VLERKEN 

Met Pasen een nieuw 
Sporthemd of Blouse 
Koopje! Pracht Sporthemden 

met losse boord unaf f 8105 tot f 8165 
met vaste boord f 61 30 

In Jongensblousen :zeldzame koopjes. 
Ruim gesorteerd in Tricotage • en Sportkousen, 

Herensokken en Dameskousen. 
Als zeldzame Paas-reclame 

f 1 85Schortenbond van f 2118 voor , 

KLEIN MAAR DAPPER 
RECHTERSTRAAT 67 

:Haismoedecs ! 

Thans weer uit voorraad leverbaa� de 

Hoover Electr. Wasmachine 
De wasmachine· waar u pleizier van hebt!

• Geen koken der was
• Wast ll/2 kg droge was in 4 minuten
• Gaat uiterst voorzichtig met het w,1sgoed om
• Geschikt voor kleine alswel grote gezinnen
• Handig formaat
• Wordt geleverd met een jaar garantie en

onbeperkte service 
Laat U geen oordeel opdringen maar 
komt eens kijken ! 

Wij demonstreren voor U, na afspraak, zonder 
enige verplichting. Loop eens binnen bij 

N.V. VAN BOXTEL
Clarissenstraat 3, Boxtel. Tel. 479 

• MAJ A:::Crême, Zeep, Poeder enz.
PAR FUMERIE E N  DAMESKAP SALO N

M. J. v.d. Broek, Breukelsestr. 34
TELEFOON 220 

IN SAMENWERKING MET DE 

Fa F. J. WITTEVEEN 
RECHTERSTRAAT 22 • 24 • BOXTEL 

zal HET PERZISCH T APIJTHUIS
JOS. DONDERS & ZOON 
Zomerstraat 26 - Tel 2578 - Tilburg 

op Woen■dag 29 en Donderdag 30 Maart a.s. 
dagelijks van 10-10 uur, een tenteonstelling 
houden van 

Perzische Tapijten 
in Hotel VAN DE VEN, Markt, Boxtel.

Door grote nieuwe import kunnen wij U de:z:e, 
zowel in vloerkleden, tafe!ldeden en kleine 
kleedjes, zeer voordelig aanbieden. 
U beleefd tot een bezoek uitnodige�, tekenen wij 

Hoogachtend, JOS. DONDERS&.. ZOON. 
A. WITTEVEEN.

Hij is voor UI De Spar geeft U 
die en nog véél meer ... als U bij 
De Spar· koopt. Omdat De Spar 
bij de boodschappen zegels gee�. 
Voor die zegels krijgt U guldens . 
terug. 
* Knpm hij De Spar ;s sparen bij d, koop!

Ook nu weer e�tra zegels: 
Bij aankoop van : 
1 pakje THEE à 90 cent 100 gr: ZAANSE JOOL voor 

1 0 cent met in totaal nog 5 zegels extra_ 
150 gram BONBONS 60 cent 10 zegels extra. 
250 gr. KOEKJES "van alles wat'' 50 d., 10 zegels extra. 
1 fles AZIJN 24 cent 10 zegels extra. 
250 gram KAAS, diverse prijzen 5 zegels extra. 
l pak HAVERMOUT 33 cent 5 zegels extra. 
1 KANDIJKOEK 58 cent 10 zegels extra. 
200 gram VRUCHTENHAGEL 25 cent 5 zegels extra. 
2 pak MACARONI 54 cent • 10 zegels extra. 

Expositie 
huiskamers 

in onze Toonzaal BREUKELSESTRAAT 9. 

Nu de gesloten tijd ten einde 
� loopt tonen wij U on:z:e 

nieuwe modellen hui■kamers 
voor iedere beurs. 

O.F. Huiskamer "Reclame"
geheel compleet met schuiftafel 

O.F. Huiskamer "Modern"
met zware bolpoot 

O.F. Huiskamer "Succes"
zeer degelijke afwerking 

O.F. Huiskamer "Speclaal"
180 cm dressoir, iets speciaals 

298.-

345.-

420.-

525.-
Gothieke Huiskamer "Sirene"

650 prachtig becldhouwerk, massief eiken •• 
Ieder meubelstuk leveren wij U onder 
volle garantie en franco huis. 

Komt U _ ook eens kijken ? 
Natuurlijk bij: 

F!A. P. v.d. BOOMEN-RESINKJ 

DE SPAR 
zelf stanä,ge kruidenier, 

[ ] 
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KATHOLIEK WEEKB LAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Naar de vernieuwing van tie school 
MERKWAARDIGE WOORDEN 

VAN PROF. GIELEN. 
De nieuwe professor in de opvoedkunde 
te Nijmegen, dr. J. Gielen, heeft zijn 
ambt vorige week Vrijdag aanvaard met 
een merkwaardige redevoering, waarin 
geen blad voor de mond werd genomen 
over de fouten die in het onderwijs tot 
heden werden gemaakt. 
Met name de "veelweterij" in de school
opvoeding werd sterk veroordeeld. Wie 
herinnert zich niet de tijd, dat hij de 
dwaze jaartallenboekjes van buiten moest 
leren? En dat werd dan Geschiedenis
onderwijs genoemd, terwijl het niet veel 
meer is dan geheugenslijtage. 
Hoeveel beter kan zulk een onderwijs 
worden gegeven! Wij kennen Prof. Gie
ten van vroeger; wij hoorden hem eens 
op een congres van Brabantia Nostra 
over de onderwijshernieuwing spreken 
en dat was frisse taal, die we toen te 
horen kregen. Val de kinderen toch niet 
lastig met oorlogen die ooit in het ver
leden tussen vreemde landen hebben 
plaats gehad! Het kind heeft nog een 
beperkte gezichtskring en wijs het daar
om op de geschiedenis van het eigen 
dorp of de eigen stad en laat het daar
bij dingen zien, oude gebouwen etc, die 
nog over zijn, waardoor het een vast 
idee krijgt van wa• er eens gebeurde en 
waardoor het bovendien nog zijn fanta
sie kan voeden. 
Dát is de raai van het werkelijke leven, 
die de jeugd aanspreekt! Zo komt er 
geen verstarring in formules of cijfers. 
Zo zijn ook vakken als aardrijkskunde, 
natuurkundige historie of godsdienston
derricht te geven. 
Men heeft dan ook de kans, door op het 
werkelijke leven terug te grijpen, sterke 
persoonlijkheden uit het verleden naar 
voren te kunnen halen en op hun schone 
karaktereigenschappen te wijzen. Zodat 
men de jeugd vooral wijsheid in de 
levensproblemen, haast spelenderwijs, 
kan bijbrengen. Vertel hen over de Wit
heren, die Brabant ontgonnen en hier de 

Plaatselijk . Nieuws 
DE AMBACHTSSCHOOL NADERT 
DE VOLTOOIING. 
In April wordt de nieuwe ambachtsschool 
gedeeltelijk in gebruik genomen. De leer
lingen der afdelingen timmeren en met
selen, die tijdelijk in de "Molen van 
Robben" in de Van Hornstraat het prac
tisch ambachtsonderwijs kregen, zullen 
de· nieuwe school het eerst betrekken. 
De afdeling b,mkwerkers blijft nog tot 
na de voltooiing der school gevestigd in 
het gebouw naast het gemeentehuis .. Wel 
zullen de theoretische lessen voor alle 
leerlingen gegeven worden in de nieuwe 
school. 

DE SUCCURSALE VAN DE 
H. HARTPAROCHIE.
Met de ontruiming van het gebouw in 
de Van Hornstraat door de ambachts
school, krijgt de parochie van het H. 
Hart uitzicht op meer kerkruimte. 
Zodra mogelijk wordt met de verdere 
verbouwing voor huisvesting van de 
jeugdverenigingen begonnen., en zal ook 
de afwerking van de kapèl op de boven
verdieping ter hand genomen worden. 
Naar wij vernemen, hoopt men met 
Kerstmis de kapel in gebruik te kunnen 
nemen. 
Dan heeft de parochie van het H. Hart 
haar succursale en kunnen de bewoners 
van de Molenwijk daar ter kerke. 

GIDS VOOR SCHOOLREIZEN. 
In April zal de 22e jaargang van de Gids 
voor schoolreizen gratis en franco aan 
alle scholen worden toegezonden. 
Ter bevordering van reizen in groeps
verband door ouderen, zal bij inzending 
van briefkaart waarop naam en adres, 
benevens de naam der vereniging ver
metd is, evenèens gratis een Gids wor
den toegezonden door de Administratie 
van ·de Gids voor Schoolreizen, Suez-

• kade 175, 's-Gravenhage. 

BERGERL)JKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL
van 21 tot en met 27 Maart 1950. 
GEBOREN: Johannes H. zoon van G.
M. van Oorschot en J. M. de Bres
ser - Petronella H. J. dochter van L. G.
Sanders en P. H. v. d. Aker - Petrus
C. zoon van M. G. v. Eindhoven en
E. Kollenburg - Maria J. G. dochter
van H. A. van Esch en M. W. Leijten
- Jeanne M. A. C. dochter van P. A.
Schobben en M. E. A. Smeets - Hen
drikus G. A. zoon van A. C. Wellerd en
A. M. v. d. Vorstenbosch - Fredericus 
A. H. M. zoon van C. H. Looijmans en 
Th. W. van Gemert. 
ONDERTROUWD: Johannes A. van 
den Bongaardt en Johanna M. J. van 
Dijk - Marinus H. van Houtum en Ar
nolda van Breugel - Adrianus J. van 
Schijndel en Martina M. van der Pasch 
-:- Henri van den Berg en Lucia R. M. 
van der Meer. 
OVERLEDEN: Johannes Asveld, oud 67 
jaren, Liempde Martina van der 
Staak, oud 33 jaren, echtgenote van: van 
de Kerkhof. - Maria van Dijk, oud 55 
jaren, echtgenote van C. Poirters. 

beschaving brachten! Wijs er hen op, 
hoe edele ridders - die tegelijk priester 
waren - van Brabant uit (b.v. te Ge
mert) naar het Heilig Land trokken, om 
daar de ongelovige schenners van de Hei
lige Plaatsen te gaan bevechten. En zo 
kunt ge doo1·gaan. 
Dezelfde toon van Prof. Gielen beluis
teren we nu in zijn Nijmeegse redevoe
ring. Hij wijst er op, dat we karakters 
moeten kweken, persoonlijkheden, juist 
omdat dit een tijd is van vervlakking en 
het maken van de mens tot massamens. 
Daar moet de jeugd van jongsaf het 
goede tegengif tegen ontvangen op 
school. Ze zullen het in hun later leven 
zwaar genoeg te verantwoorden krijgen, 
in deze overgangsperiode naar een nieu
we tijd, een overgangsperiode vol. angst 
en verschrikking en vol onzekerheid. 
Maar ook voor de opvoedkundige cursus 
aan de Universiteit zelf wil Prof. Gielen 
niet de dorre wetenschappeling worden, 
maar wil hij ook het oor te luisteren 
leggen bij de practijk uit het leven. Prof. 
Gielen pleitte in zijn rede voór herhaald 
contact tussen professoren en studenten 
aan de ene kan: en onderwijzers, leraren 
of jeugdleiders met hun practische erva
ring aan de andere kant. 
Tenslotte ging de nieuwe professor wat 
dieper in op het wezen der school. Zeer 
terecht beschouwt hij deze als een hulp
orgaan van Kerk en gezin. Maar hij 
waarschuwt tegen een té ver gaan van 
de taken der school. Zo acht Prof. Gie
ten de zorg voor het morgengebed vei
liger bij het gezin clan bij de school. De 
jeugd beschouwt zulk een schoolgebecl 
als iets aangeleerds, naast de andere vak
ken en zal dit ook overboord gooien, als 
andere dingen van het schoolleven. En 
dat zou jammer zijn. 
Tenslotte pleitte prof. Gielen voor een 
totaal nieuwe kweekschoolopleiding. 
Eerst zullen de onderwijskrachten aange
past moeten worden aan de nieuwe eisen, 
vóórclat men de jeugd de moderne school 
kan aanbieden 

OP DE THUISREIS. 
Met het troepentransportschip "Castel 
Bianco", vermoedelijk 11 April te Rotter
dam aankomend, repatrieëren: 
Sld. A. C. van de Sande, Kapelweg 4, en 
Sld. M. J. J. van Helvoirt, Langenberg 9. 

BOXTELSE DAMLIEFHEBBERS. 
Op Woensdag 5 April, des avonds om
8 uur zal er in het café van H. v. Rooy, 
Baroniestraat, gelegenheid zijn zich op te 
geven als lid van een op te richten 
damclub. • 

GEMONDE WIL ZELFSTANDIGHEID 

Betogingen in de betrokken gemeenten. 

Het mag aanvankelijk geschenen heb
ben, dat het Provinciale Grenswijzigings
plan voor Gemonde - inlijving bij St. 
Michielsgestel - gelaten aanvaard zou 
worden, doch niets blijkt minder waar 
te zijn. Direct nadat het plan gepubli
ceerd was, hebben enkele Gemondse no
tabelen de koppen bij elkaar gestoken 
om zich te beraden over een effectief 
protest tegen dit fatale voorstel. 
Deze week nu, werd het besluit geno
men om in de betrokken gemeenten 
(Boxtel, Schijndel, St. Oedenrode en St. 
Michielsgestel) betogingen te houden 
teneinde de bevolking van deze plaatsen 
eerstens te overtuigen van de onrede
lijkheid, die in dit grenswijzigingsbesluit 
verscholen ligt, en tweedens te winnen 
voor een tegenvoorstel, dat een geleide
lijke overgang naar zelfstandigheid in
houdt. 
De eerste betoging zal morgen, Zater
dag, om 3 uur n.m. gehouden worden in 
Boxtel eri wel op het marktplein. Ver
schillende sprekers zullen dan, vanaf het 
bordes van het gemeentehuis, gebruik 
makend van geluidsversterkers, de Box
telse bevolking toespreken en iedereen 
na de redevoeringen in het gemeentehuis 
de gelegenheid geven een algemeen pro
test te ondertekenen. Na afloop daarvan 
zal men - onder leiding van de Fanfare 
,,St. Lambertus" en vergezeld van ge
luidswagens, een demonstratietocht hou
den door de straten van Boxtel. 
Wij willen deze grootscheepse actie niet 
van stapel laten lopen zonder een krach
tige aansporing aan het adres van de 
Boxtelse bevolking gericht te hebben. 
Een aansporing om voor dit Gemondse 
vraagstuk, dat ook onze gemeente raakt, 
toch zeker de belangstelling te tonen die 
het verdient. Welnu: verzuim morgen 
niet deze demonstratie bij te wonen en 
beraadt U terdege over de houding, wel
ke U als Boxtelaar in deze kwestie moet 
aannemen. Gemonde rekent op U ! 

VOOR OORLOGSGETROFFENEN 
Het Reizend Adviesbureau voor Oor
logsgetroffenen van de "Stichting het 
Zuiden 1948" zal Vrijdag 7 April zitting 
houden: te Liempde om 9 uur v.m. in 
Café Van de Sande; te St. Michiels
Gestel om 11 uur v.m. bij Van de Staak. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 
A.s. Zondag collecte voor Katholiek 
Thuisfront aan de St. Petruskerk. 

!BeaSant' ,S Centaun 
nog naar Indonesië? 

Met het oog op de snelle repa
triëring van de militairen, die mo
menteel nog in Indonesië vertoe
ven, lijkt het ons voor de verzen
ding van Brabant's Centrum nut
tig, dat de ouders, die het abonne
ment voor hun zoon nog willen 
verlengen, in de loop van deze 
week hiervan even mededeling 
komen doen op ons administratie
adres, Molenstraat 19. 
lndi.en wij geen bericht ontvangen, 
nemen wij aan, dat het abonne
ment als vervallen beschouwd 
moet wordea. 

De Admmistratie. 

GILDENBONDSHARMONIE 
In verband met de directeursmutatie 
moeten in het vervolg de repetities van 
de Gildenbondsharmonie op Dinsdag
avond worden gehouden. 
Derhalve zal de harmonie Dinsdags niet 
meer kunnen uitrukken voor het brengen 
van serenades. 
In heel bijzondere gevallen zal, op uit
drukkelijk verzoek en onder bepaalde 
voonvaarden, van de regel afgeweken 
kunnen worden. 

* * * 
In de Goede Week zal de Gildenbonds
harmonie geen enkele avond disponibel 
zijn. 

DE BRABANTSE MUTS. 
Zoals wij reeds mededeelden wordt op 
Palmzondag - 2 April - in verband 
met de voordracht over de Brabantse 
muts, welke heden, Vrijdag 31 Maart, 
voor de Heemkundige Studiekring wordt 
gehouden, in de foyer van de Ark een 
(bescheiden) expositie gehouden. 
Op deze tentoonstelling is o.a. de fraaie 
collectie mutsen-foto's te zien van het 
Prov. Genootschap, op welke foto's ook 
enige Boxteise mutsendraagsters voorko
men Voorts worden enige mutsen ge-

exposeerd, met en zonder poffer. De 
Kempische muts met gekleurde linten, 
de zwarte meisjesmuts en het doopmutsje 
zullen niet ontbreken. Het gereedschap 
van de mutsenmaakster is mede aanwe
zig en voorts enige andere typische kle
dingstukken: 'n paar fraaie "neuzikken", 
een falie en een uiterst zeldzaam gewor
den wit kardinaaltje, dat voorheen ter 
gelegenheid van de Eerste H. Communie 
werd gedragen. 
De collectie wordt nog opgeluisterd door 
enige schilderijen - en, omdat deze ten
toonstelling plaats ·heeft op Palmzondag, 
met een Boxtelse Palmpaas, de z.g. 
Palmstok. 
De voorwerpen zijn voor het merendeel 
voor deze expositie ter beschikking ge
steld door Boxtelse ingezetenen en door 
het Provinciaal Genootschap. 
De expositie is op Palmzondag te bezich
tigen na de Hoogmis tot 6 uur in de na
middag tegen een zeer klein cntrée. 

LEERINGHE ENDE VERMAECK. 
fe11 dezer dagen waren wij ;n de gele' 
genheid om een repetitie van het in �tu
die genomen drama "De Nar" bij te 
wonen. Uit de aard der zaak werd deze 
repetitie gehouden op een kaal en koud 
toneel, zonder enige entourage. Een 
deur werd aangegeven door twee stoe
len, als koningstroon fungeerde een 
tafel met een kistje daar boven op, ter
wijl we de nar zagen zitten in een denk
beeldig schandblok toen de lieftallige 
hertogin, gehuld in een regenjas, hem 
kwam verlossen van zijn knellende (maar 
voor ons oog onzichtbare) ketens. 
Ondanks het gemis aan attributen, die 
door de bekende firma W. Beijne & Zn. 
uit Amsterdam geleverd zullen worden, 
hadden de repeterende dilettanten ons 
spoedig in de ban van hun spel weten te 
vangen en meermalen verwonderde het 
ons te zien, met welk een rust, en toch 
ook weer met welk een elan, zij waar
dige tegenspelers van Jo van Erp bleken 
te zijn. 
Statig zat de vorstin op haar troon, ter' 
wijl zij met koninklijk gebaar de gunste-

Het Eeuwige Rome 

Het Colosseum, waar de eerste christenen voor de lJÏfgehongerde wilde dieren 
werden geworpen. 

5. 

DE LATERE ROMEINSE 
VERVOLGINGEN. 

De eerste opvolgers van keizer Nero 
hadden een afkeer van de wreedheden 
tegen de christenen uit louter spel en 
cynisch machtsmisbruik. Toch vervolg
den ook zij de christenen, en eveneens 
met heidense wreedheid, maar zij zoch
ten naar een rechtsgrond daarvoor. Zo 
o.a. Domitianus, de eerste opvolger van 
Nero. E:>nder zijn bestuur waren er 
reeds christenen tot in de hoogste krin
gen. Daardoor viel het op dat zij nooit 
de schatting betaalden voor de heidense 
tempels. En waarschijnlijk heeft keizer 
Domitianus om deze reden de eerste 
strafbepaling tegen de christenen ge
geven. 
Onder zijn regering is te Rome de H. 
Apostel Joannes in de kokende olie ge
worpen en, ongedeerd gebleven, naar 
het eiland Patmos verbannen, waar hij 
het laatste boek van de H. Schrift 
schreef: de Apocalyps, of Het Boek der 
Openbaring. 
Ook de keizers na Domitianus, zeer 
krachtige en bekwame bestuurders, ga
ven aan de vervolgingen een wettige 
grond en uiterlijk ook een vorm van 
rechtspleging. Zo verbood keizer Tra
janus - 98 tot 117 - hen op te sporen, 
maar indien aangebracht, moesten ze 
voor de rechter komen en, stond hun 
schuld vast en waren ze niet tot andere 
gedachten te brengen, dan moesten ze 
gestraft worden. Vraagt men zich af 
welke schuld, dan vinden we in een ant
woord van Trajanus op vragen van Pli
nius, één zijner' stadhouders in het Oos
ten, dat zij, die ontkenden christen te 
zijn en dit ook toonden door tot de 
goden te bidden, moesten worden vrijg-

sproken. Het christen zijn zelf werd dus 
tot een misdaad verklaard en daardoor 
een voor alle Romeinse onderdanen 
strafbare daad. Onder Tra janus stierf de 
marteldood o.a. Paus Clemens, de derde 
opvolger van de H. Petrus. 
De Keizers na Trajanus beriepen zich op 
de regeling van hun voorganger en voeg
den hier verschillende strengere bepalin
gen aan toe. Deze periode van vervol
gingen wordt gerekend tot de dood van 
keizer Septimius Severus in 211. 
Onder de martelaren van deze tweede 
eeuw vinden we bekende namen als die 
van de pausen Telesphorus, Hyg;nus en 
Pius I; de H. Polycarpus, de eerste bis
schop van Smyrna, leerling van de Apos
tel Joannes. Na zijn dood in een theater 
door het vuur, begroeven de christenen 
zijn overgebleven gebeente op een 
plaats, en maakten het voornemen dáár 
jaarlijks op Nieuwjaarsdag de gedachte
nis van deze grote martelaar te komen 
vieren. Dit is de eerste getuigenis over 
heiligenverering in de Kerk. - Andere 
bekende namen zijn die van de marte
laressen uit Carthago: Perpetua en Feli
citas, wier namen genoemd worden in de 
Canon der H. Mis en wier feestdag nog 
op 6 Maart wordt gevierd. 
In de eerste helft van de derde eeuw, 
van 2 ! 1 tot 249, werden de christenen 
weer meer met rust gelaten, behalve dan 
onder de korte regering van Maximianus 
de Thraciër, die zijn voorganger op de 
keizerlijke troon, Alexander, vermoordde, 
en uit haat tegen deze, de christenen 
vervolgde en het vooral gemunt had op 
de bisschoppen en priesters, om de Kerk 
het zwaarst te treffen, n.l. in haar 
leiders. 
Aan de tijd van rust kwam echter een 
plotseling en hard einde. Met keizer 
Decius kwam er in 249 een koele, ijzer
harde bestuursman op de troon. Onder 

ling en de diplomaat gelegenheid bood 
hun venijnig gif over de hertog en zijn 
dochter uit te storten. Later konden we 
de triomf op hun gezichten lezen, toen 
de hertog gevankelijk werd weggevoerd, 
terwijl de nar in het schandblok zat. 
Tegenover deze statie en het dramatisch 
gebeuren, stonden echter passages1 waar
bij wij een hartelijke lach niet hebben 
kunnen onderdrukken (hetgeen ons een 
strenge blik van de regisseur bezorgde). 
Koddig was het om te zien, hoe de half 
idiote knecht van de hertogin op de ko
ningstroon klom om vanaf die plaats van 
een collel'a te vernemen, wat zijn mees
ter te wachten stond. 
Onder de pauze kregen wij gelegenheid 
om een praatje te maken met de heer 
van Erp en natuurlijk vroegen we hem 
zijn mening over de komende voorstel
lingen en het spel zijner leerlingen. Hij 
is er vast van overtuigd, dat het spel 
,,De Nar", ook hier in Boxtel, grote in
druk zal maken. Op tientallen plaatsen 
had hij het genoegen dit spel te spelen, 
en overal mocht dit een uitbundig suc
ces oogsten. Over het spel zijner leer
lingen was hij vol lof en vooral roemde 
hij hun ambitie en volledige overgave 
aan zijn regie. ,,Het kan niet anders", zo 
zei de heer van Erp, ,,dat deze ambitie 
en vooral het conscentieus repeteren, tot 
hoogstaande voorstellingen zal leiden. 
Dit wordt een toneelgebçurtenis." 
Moeten wij op deze repetitie nog ver• 
der ingaan? Neen, wij waren gegaan 
omdat wij bang waren, dat het spel van 
Jo van Erp te hoog boven dat der overige 
spelers zou uitsteken, doch met een ge
rust hart zijn wij huiswaarts kunnen· 
keren. Met zo mogelijk nog grotere be
langstelling zien wij_ thans de première 
op 17 April a.s. tegemoet. 

VERKEERSBEVEILIGING TE VUGHT. 

Het kruispunt bij "Het Bijltje" te Vught, 
waar per jaar een veertigtal ongevallen 
plaats vinden, zal binnenkort voorzien 
worden van verkeerslichten, die met de 
hand zullen worden bediend. 

de invloed van het sterk toenemende en 
overal doordringende christendom raak
te de heidense godsdienst en daarmee de 
oude luister van het grote Romeinse Rijk 
in verval. Decius wilde dit herstellen in 
"] zijn vroegere glorie. Het christendom 
stond hem daartoe in de weg en-hij trok 
de scherpe conclusie: dus vernietigen! In 
het jaar van zijn troonsbestijging gaf hij 
een decreet uit met het bevel dat binnen 
een bepaalde tijd alle inwoners van het 
rijk, zowel mannen als vrouwen, aan de 
goden moesten offeren: wie het deed 
werd als heiden beschouwd, wie weiger
de moest overgehaald worden door fol
tering en verleiding. Wie bleef weigeren 
moest ter dood gebracht worden. En 
allen moesten onverbiddelijk worden op
gespoord. Uit deze tijd noemen we o.a. 
de H. Agatha, de H. Tarcisius, de H. 
Laurenrius. 
Maar het christendom was niet te stui
ten. De opvolgers van Decius waren nu 
eens milder, dan weer strenger. Zo gaf 
Gallienus - die regeerde van 260 tot 
268 zelfs alle verbeurdverklaarde 
goederen terug aan de Kerk en gaf de 
christenen weer recht van vergadering. 
Nog eenmaal brak de vervolging uit in 
een laatste aanval op het christendom, 
de hevigste van alle, onder keizer 
Diocletianus. 
Deze keizer gaf het Romeinse Rijk een 
nieuw bestuursapparaat. Hij deelde het 
rijk in vier districten. Nam zelf het Oos 

·telijk deel en stelde over het Westen 
een zekere Maximinianus als keizer aan. 
En beide keizers namen een mederegent 
aan om de helft van ieders rijk te bestu
ren. Diocletianus nam hiervoor een 
zekere Galerius: Maximinianus kreeg 
Constantius, de vader van de latere kei
zer Constantijn. 
In het begin van zijn regering was Dio
cletianus verdraqgzaam voor de christe
nen. En in deze tijd werden de christen
kerken waardiger ingericht en verscholen 
ze zich niet meer. Zo verrees in Nico
medië, de residentie van Diocletianus, 
een hoofdkerk op een heuvel tegenover 
het keizerlijke paleis. 
Galerius, de mederegent van Diocletia
nus in het Oosten, wist hem echter op te
zetten tegen de christenen en dit werd
de felste maar ook de laatste vervolging. 
Ook Maximinianus in het Westen begon 
de vervolging, en wel met de zuivering 
van zijn leger. Bekend is hier de martel
dood te St. Moritz in Zwitserland, van 
het hele Thebaanse legioen, gevormd uit
mannen van de Egyptische landstreek 
Thebaïs. Dit legioen, onder aanvoering 
van de H. Mauritius, was geheel chris
ten. Maximianus beval hen aan de go
den te offeren. Zij weigerden en iedere 
tiende man werd terechtgesteld. Opnieuw 
weigerden ze; weer werd iedere tiende 
man omgebracht. En na een derde wei
gering werd het hele legioen gedo_od. 
De Westerse regent, Constantius, die 
het bestuur had over Gallië en Brittanië 
- het tegenwoordige Frankrijk en En� 
geland - deed aan dit alles niet mee\ 
Zijn zoon, de latere Constantijn de
Grote, zou spoedig aan de Kerk vrede
en vrijheid geven in het hele rijk. Over
hem in een volgend artikeltje. T.



* Reeds enkele dagen hebben we mo
gen ervaren hoe heerlijk de lente kan 
zijn. In haar prilheid trad zij 1950 bin
nen met al haar bekoorlijkheid, een stra
lende zon en een weldadige warmte. De 
perzik en de abrikoos ontplooiden reeds 
hun prachtig paarse en witte bloesem, 
in de perelaars zwellen de knoppen en 
de kersebomen staan klaar om hun dui
zendtallige bloesemtrossen te ontvouwen. 
De bijenvolken zwermden uit hun kor
ven en gonsden bij duizenden door de 
zoet-geurende bloesems; de mussen kwa
men uit hun nestgaatjes te voorschijn en 
dansten hun lentedans in de wan\lte van 
de voorjaarszon. We hoorden de merels 
weer fluiten in de struiken en de mus
sen tjielpten hun lentevreugde uit op de 
goot van 't dak. De huismoeders poetsen 
in heilige schoonmaakwoede; zij vegen 
met zorg de schoorsteen; en de kraaien 
doen hun best, om de schoorsteengaten 
weer te vullen met tak en bos en al wat 
dienstig is om een "sweethome" in de 
schouw gereed te krijgen. * De plech
tige Communicanten van dit jaar troffen 
het óók met het weer; dat paste zo wél 
bij de zaligheid van de voor. hen zo 
schone dag. - Ze waren weer met velen 
dit jaar, en ze hadden hun beste beentje
bij de voorbereiding voorgezet: enkele 
ereprijzen en vele eerste prijzen voor de 
proeven van hun katechismuskennis. 
Moge Gods rijkste zegen rusten op hun 
vernieuwde doopbeloften! ...... * Onder-
tussen begint er ook hoe langer hoe 
meer schót te komen in het repatriëren 
van onze landgenoten uit Indonesië. In 
Liempde is de verwelkoming van "onze 
jongens van overzee" aan de orde van 
de dag! Liempde heeft welhaast een 
leeuwenaandeel gehad in het tropen
troepencontingent; en de mensen zijn vol 
vreugde hun dorpsgenoten zo vlot terug 
te zien komen, ook al kunnen ze dáge
lijks klaar staan met open beurs voor het 
kopen van de haast usueel geworden 
"fiets als cadeau"! * Ook in Boxtel zag 
men in verschillende wijken de vlaggen 

wapperen en waren versieringen in kleur 
en fleur en lichtjes aangebracht. En voor 
de zóveelste maal rukte de fijn-ge
uniformde Gildenbondsharmonie naar de 
respectieve adressen om haar zoveelste 
serenade te brengen. En ofschoon onze 
jongens vaak niet weten wat hun gebeurt 
en zelfs niet begrijpen, waaraan ze dat 
alles hebben verdiend, wordt "de mooie 
Q'este" van een serenade toch buitenge
woon gewaardeerd. Dikwijls worden de 
muzikanten dan ook getracteerd op een 
fijne sigaar of een pintje bier, ja, soms 
wel op beide! * Als we nu bedenken, 
dat er nóg tientallen "jongens uit Indië" 
in Boxtel zullen retourneren, dan zal er 
nog héél wat muziek door "de Bonds" 

De vlag volgt de handel 
Van alle "volksdemocratieën" heeft 
Tsjechoslovakije ongetwijfeld de meest 
economische banden met West-Europa 
en Azië behouden. Op het ogenblik is 
zelfs op te merken, dat dit land het ruil
verkeer met de niet-communistische lan
den steeds meer aanwakkert. Onlangs 
werd te Praag eveneens een nieuwe han
delsovereenkomst met Zwitserland ge
tekend. 
Een dergelijk gedrag van een land, dat 
volgens de imperatieven van zijn officiële 
ideologie het economische verval van de 
kapitalistische staten zou moeten wensen, 
kan paradoxaal schijnen. Wanneer men 
echter deze houding beziet in verband 
met de voortdurende Sovjet-zorgen van 
het ogenblik, bemerkt men direct, dat 
deze paradox maar schijnbaar is en dat 
de handelingen van de communistische 
regering van Praag in volkomen overeen
stemming zijn met de Sovjet bedoe
lingen. 
Moskou dat zich voortdurend bezig 
houdt n;et het uitbreiden van z'n in
vloedssferen, was aan zichzelf verplicht 
de commerciële en indus'.riële betrek
kingen van het tot �azal gemaakte Tsje
choslovakije tot een maximum te benut
ten. Men moet zich dan ook niet verba
zen dat deze commerciële betrekkingen 
reeds een uitgestrekte organisatie van 
politieke en economische inlichtingen ten 
bate van de U.R.S.S. bedekken. 
In verband hiermede hebben twee be
langrijke instituten in de loop van het 
afgelopen jaar hun hoofdkwartier te 
Praag gevestigd, n.l. de "Commissie voor 
West-Europa van het Econ. Bureau van 
Moskou" (WEST-EKOU) en het "Oost
Instituut". * * *
Het "Economisch Bureau" is in 1948 te 
Moskou opgericht, met de opdracht, of
ficieel, ,,het economisch imperialisme van 
de U.S.A. en hun agenten" tegen te 
gaan. 
De Commissie voor West-Europa van de 
EKOU opereert in alle betrokken lan
den op een volkomen clandestiene wijze. 
Een van de voornaamste opdrachten op 
het ogenblik is de commerciële betrek
kingen van de satellieten te ordenen en 
nieuwe samenwerking te vinden - bij 
voorkeur van niet-Russische oorsprong 
- voor het netwerk van economische in-
lichtingen der Sovjets. 
De oorzaken van deze accentverschui
ving van de Sovjetbedrijvigheid van het 
politieke naar het economische terrein 
zijn eenvoudig: het is het Kremlin name
lijk niet onopgemerkt gebleven, dat de 
vertegenwoordigers van de grote in
dustriële Tsjechische ondernemingen zo
als Skoda, Vitkovice, Brojovska, Faira, 
Tatra, Bata, enz. er zeer gemakkelijk in
slaagden, daar door te dringen, waar de 
Sovjet-agenten, zelfs de handigsten, 
faalden. 
Deze bevinding, geldig voor het Westen, 
geldt in het bizonder ook voor de lan
den van het nabije Oosten. Indië, Pa
kistan en Egypte Het laat zich dus ge
makkelijk begrijpen, dat Tsjechoslovakije 
met zulke "handelsagenten", onder 
dwang het netwerk van zijn econo
mische betrekkingen, vooral met de ka
pitalistische landen, tracht uit te breiden 
en zulke handels.;i.génten van de Wester
se landen zeer nauwkeurig laat nagaan, 
omdat zij er wantrouwig tegenover staat. 

ten beste gegeven kunnen worden; voor 
de mannen dit dat alles zo belangeloos 
gratuite doen, mogen we "ons petje wel 
afnemen"! Wat zou de beheerder van de 
harmoniekas in z'n knollen zijn, indien 
deze serenades óók nog géld in het laatje 
brachten, zoals dat bij andere feestelijk
heden van jubilea e.d. meestal het geval 
is! - Doch "das wär' zu schön ge
wesen" !. ..... * Nu we toch over de 
Bondsharmonie aan 't babbelen zijn, ver
klappen we terloops, dat het Bestuur aan 
't onderhandelen is over een nieuwe 
directeur. De heer Hermans heeft n.l. als 
direc'.eur bedankt wegens zijn hoge 
ouderdom. Méér mogen we er nog niet 
van zeggen; straks komen de bizonder
heden wel "ten blakke"! * De tijd 
gaat snel en de mens probeert maar 
door opvoering van snelheden tijd 
te winnen! Zo krijgen we binnenkort 
treinen, die 160 km in 't uur gaan 
rijden. Ja, het zal nog wel even duren, 
doch de voorbereidingen worden getrof
fen. Eerst provisorisch een derde spoor 

• van Boxtel naar Best, dan afbraak van 
een der oude lijnen en vervolgens aan
leg van het eerste zware spoor in de 
basalt, met rails van profiel NS 63. Die 
kunnen een snelheid van 160 km ver
dragen. * Is me dat een vaartje! Let op, 
het zal zo snel gaan, dat er geen tijd 
meer is om te stoppen in Boxtel. Begrij
pelijk! Met die snelheid is het niet te 
doen iedere 3 of 5 minuten te stoppen. 
* Ai, ai, een vooruitgang waar Boxtel
evenwel geen zijde bij zal spinnen. Dat 
wordt "wind op de kop" voor ons. Even
wel, aanpakken en doorzetten. En gauw 
de plannen voor overwegtunnels op tafel 
om het wegverkeer eveneens te versnel
len, in plaats van te doen stagneren. 
* Want geloof maar dat de overwegen
veel gesloten zullen zijn bij het rijden 
met verhoogde snelheid. * Aanpassen 
en mee de "gro'.e lijn" houden. * Het 
valt niet altijd mee. Neem bijv. het geval 
met het "lijntje" Boxtel-Gennep, De 
gemeentebesturen vechten voor behoud, 
doch de directie van de N.S. rekent, en 
ervarende hoe alles en iedereen tegen
woordig zo ui'.ermate gevoelig is voor 
"financiële resultaten", kan op voorhand 
wel worden voorspeld wie zal winnen! 
* Ondertussen gaan we ons prettig voe
len bij het gereedmaken en aankleden 
van de "Palmpaas". Er zijn nu • weer 
snoererijen en snuisterijen genoeg te 
koop. Alleen zouden we nog kunnen ver
zuchten: ,,Waar zijn in Boxtel de
"haantjepiks" te krijgen? ...... "* En 
tot slot nog een zwaardere verzuchting: 
,,Hoelang nog zal het gebroken kruis
.beeld op de viersprong bij de "acht 
salighede" de mediterende voorbijgan
gers tot ergernis en ons tot schande blij
ven strekken!.-..... " Welke rijkaard zal 
zich hierover in de komende "Goede 
Week" ontfermen?? ..... . 

Wij ruilen eventueel uw 

oude stofzuiger in 

H ooikoortsli j ders 
moeten nu al ni de dokter 

Het is voor de lijders aan hooikoorts 
weer tijd zich onder behandeling te stel
len: de zogenaamde desensibilisatie-kuur 
dient enkele weken voordat de grassen 
gaan bloeien te beginnen. 
Hooikoorts mag dan geen ernstige ziek
te zijn, diegenen die ieder jaar opnieuw 
geplaag<l worden door de rhinitis vaso
motorica kunnen vertellen hoe diep
ellendig zij er telkenmale aan toe zijn. 
Heftige niesbuien en sterke vochtafschei
ding uit de neus worden spoedig gevolgd 
door een ontsteking van het bindvlies 
van het oog en· zwelling van de oogle
den; bij ernstige aanvallen wordt dit 
beeld zelfs door ontstekingen van de 
luch:wegen en asthmatische verschijnse
len gecompleteerd. 
Wanneer er geen stuifmeelkorrels meer 
in de lucht zweven, geneest de ziekte 
vanzelf om het daarop volgende jaar, 
wanneer het gras andermaal in bloei 
staat, weer met dezelfde heftigheid terug 
te keren. 

Een neusallergie. 

Hooikoorts behoort tot de zogenaamde 
allergische ziekten, de hooikoortslijder 
is overgevoelig voor het stuifmeel van 
grassen. Een wandeling langs een weide 
waar het gras juist bloeit, is vaak vol
doende 6111 de boven beschreven ver
schijnselen te voorschijn te roepen. 
Men spreekt bij de hooikoorts wel van 
,,neus-allergie", een neus-overgevoelig
heid dus, Op het neusslijmvlies worden 
bij de patiën:en immers regelmatig pol
lenkorrels aangetroffen, wanneer men 
zich de moeite getroost daar nasporin
·gen naar te doen.
Dat men hier echter te maken heeft met
een constitutionele bijzonderheid die het 
gehele lichaam betreft, blijkt uit het feit, 
dat zich in het bloedserum van de hooi
koortslijder een bepaalde stof (reagine) 

bevindt, die verantwoordelijk is voor de 
reactie op het stuifmeel. Wrijft men zul
ke overgevoelige personen een weinig 
gras-stuifmeel in een oppervlakkig huid
schrapje, dan ziet men zich daar ter 
plaatse in enkele minuten tijds een grote 
en jeukende netelroosbult ontwikkelen. 

Desensibilisatie. 
Behandeling van de hooikoortsaanval is 
mogelijk, telkens komt men echter hard
nekkige gevallen tegen die op de inge
stelde therapie niet zo goed reageren 
als men wel had gehoopt. Daarom is het 
van grote be:ekenis deze aanvallen zo
veel mogelijk te voorkomen. 
Tegenwoordig worden er uitstekende 
resultaten met de desensibilisatie ge
boekt. Hierbij wordt stuifmeel-extract in 
stijgende hoeveelheden bij de overgevoe
lige personen ingespo'.en. Er treedt in het 
bloed dan een "antireagine" op en de 
patiënt wordt gedesensibiliseerd, dat wil 
zeggen, dat zijn overgevoeligheid ver
dwijnt. 
Wanneer men zich nu bij de huisarts 
vervoegt, kan deze zulk een behandeling 
zelf uitvoeren of hij kan een specialist 
verzoeken "de patiënt" zulk een kuur bij 
hem te laten ondergaan. 

Verenigings-Agenda 
A.s. Woensdag zal voor de leden van
,,Vogelvreugd" een praatavond gehou
den worden in 't Café van C. v. Boxtel, 
Markt. 

* * *

Onder bovenstaande rubriek worden aan
kondigingen van repetities en bijeenkom
sten gratis geplaatst mits geen agenda
punten worden vermeld en voor zover 
ze geen advertentie-elementen inhouden. 

Missie-Thuisfront 
Opgehaald op de begrafenis van Frans 
Voets f 7,54 voor de Missiescholen van 
de Ursulinen op Java. 
Van de familie C. f 2,96 voor de wees
kinderen der Ursulinen op Java. 
Op het communiefeest bij de familie v. 
d. B. voor de nieuwe kerk van Pa'.er J.
v. Amelsvoort in Kivu (Belgisch Congo)
opgehaald f 2,50.

Algemeen Nieuws 
VERPLAATSING BUSHALTE 
TE SCHIJNDEL. 

Met ingang van Maandag 3 April a.s. 
wordt ,te Schijndel de halte van de N.S.
busdienst Boxmeer - Uden - Veghel 
- Boxtel verplaatst van het station naar
Café "De Hopbel". De dienstregeling 
ondergaat hierdoor geen wijziging. De 
aankomst- en vertrektijden van Schijn
del station gelden nu voor Schijndel 
Café "De Hopbel". 

"HET NEDERLANDSE 
OORLOGSGRAF". 

Onder het devies "Opdat zij met Ere 
mogen rusten", zal de Oorlogsgraven
stichting, waarvan H. M. de Koningin 
Beschermvrouwe en Z. K. H. Prins Bern
hard Ere-voorzitter is, binnenkort via
alle inrichtingen voor Gymnasiaal-, Voor
bereidend Hoger-, Middelbaar,- Nijver
heids- en Uitgebreid Lager Onderwijs, 
een verkoopactie van prentbriefkaarten 
voeren ten behoeve van "Het Neder
landse Oorlogsgraf". 
De kaarten kosten 25 cent per stuk, 
waarvan 18 cent per kaart ten goede 
komt aan de Stichting. 

INZENDING VAN COPIE 

Medewerkers en allen, die berich
ten voor ons blad willen opgeven, 
gelieven er voor te zorgen, dat 
de copie uiterlijk DINSDAG
AVOND in het bezit van de 
Redactie is. 

Nieuw Guinea 

De emigranten die uit Java naar Nieuw-Guinea gingen, hebben een moei
lijk bestaan. ,,Je moet hier heel hard werken", schrijft een dezer landver
huizers aan zijn kennissen in Soerabaja, ,,d.w.z. alles zelf doen, Je hebt 
geen bedienden hier, en de Papoea's zijn heel (uil Ze zijn wel eerlijk, want 
je kunt gerust alles buiten laten hangen, en 1s avonds kun je met open 
deur en raam slapen. Maar voor de rest is het hier verschrikkelijk vooral 
voor stadsmensen ... . De natuur in het binnenland van Nieuw-Guinea is 
groots en indrukwekkend. Men waant zich als in een paradijs, niet alleen 
vanwege de prachtige stille vijvers en de fraaie bloemen en planten die er
groeien - men vindt er een grote verscheidenheid van de mooiste orclµ, 
deeën - terwijl in de bomen allerlei bont gekleurde vogels huizen, maar 
ook vanwege de ideale gemeenschapsvorm, die het leven der Papoea's 
beheerst. 

BIJ DE PAPOEA'S OP NIEUW-GUINEA. 
WAAR MEN ZICH IN EEN PARADIJS KAN WANEN. 

Privé eigendom ken�e Papoea niet, hij 
bezit hoogstens een paar varkens of een 
klapperboom, geld heeft niet de minste 
waarde voor hem en dronkenschap of 
andere soortgelijke uitspattingen komen 
er vrijwel niet voor. De Papoea drinkt 
zelden of nooit alcohol. Wel lateri de 
enkele Timorezen, die er wonen en die 
uit gegiste palmwijn een soort brande
wijn weten te destilleren, hen uit een 
zekere wins'.bejag hier wel eens van 
drinken. Alcohol heeft echter een bij
zonder funeste uitwerking op de Kaja 
kaja, want zij maakt hem woest en in 
deze gemoedstoestand is hij in staat 
zelfs zijn eigen vrouw en kinderen met 
pijl en boog neer te schieten. 
Waar de Kaja kaja wel verzot op is, dat 
is tabak, die hij niet alleen rookt maar 
ook pruimt, of liever gezegd eet, want 
hij kauwt er net zo lang op, tot er prac
tisch niets van overblijft. Het roken ge
schiedt uit een langwerpig stuk bamboe, 
meestal fraai bewerkt, waarbij in het ene 
uiteinde een hoeveelheid tabak wordt 
gedaan, die boven een vuurtje wordt aan
gestoken, terwijl het andere uiteinde in 
<le mond geduwd wordt om de rook re 
inhaleren. Een hoeveelheid gedroogd 
gras, die zich tussen de beide uiteinden 
in de bamboepijp bevindt, zorgt er voor 
dat de nicotine wordt tegengehouden. 
Een ander narcoticum is de schors van 
een klimplant, de zg. Watti, die door de 
vrouwen wordt bereid. Zij kauwen de 
schors fijn en spuwen het groenachtige 
sap in een napje, waarna ze het een paar 
uur laten gisten. Als de mannen van dit 
goedje gedronken hebben, vallen ze als 
een blok neer en zijn dan totaal gevoel
loos. In deze bewusteloze toestand blij
ven ze een uur of tien liggen en heb
ben dan, als ze weer wakker worden, 
een hevige kater. De missie beijvert zich 
om de Papoea's deze gewoonte, die zeer 
nadelig is voor hun gezondheid, af te 
!-eren. 
Er zijn op Nieuw-Guinea reeds vroeger 
enige zwakke pogingen tot kolonisatie 
ondernomen. In de omgeving van Me
rauke hebben enige Javanen, w.o. ge
pensionneerde militairen, mensen van de 
pc.litie en gewezen kettinggangers, des
.tijds een kampong gesticht, waar ze wat 
rijst verbouwen en vee fokken. Van enige 
uitvoer is echter geen sprake. Ook de 
kolonie, inder'.ijd in Hollandia gesticht 
door het Indo-Europees Verbond, is een 
mislukking geworden, omdat de mensen 
niet gewend waren aan het zware grond
werk en het klimaat zich daartoe voor 
hen ook niet leent. Nieuw-Guinea ligt 
pal op de evenaar en het is dus het 
grootste gedeel'.e van het jaar ondrage
lijk heet .. Evenals in Indonesië heeft men 
er twee moessons, de Oost- en West
moesson. Alleen in Juni, in de zg. 
Australische winter, is het er rets koeler. 

Het land der paradijsvogels. 
Zuia-Nieuw-Guinea en met name Me
rauke, heeft een kor:e bloeitijd gekend, 
toen er op grote schaal jacht gcm"akt 
werd op paradijsvogels, die indertijd veel 
geld opbrachten. Jagers uit verschiiiende 
str�ken, waaronder zich ook veel slechte 
elementen bevonden, kwamen na'.lr dit 
gebie<l en zwermden uit over de binnen
landen op zoek naar de zg. speelbomen, 
waarin deze vogels tweemaa_l per dag, 

namelijk kort na zonsopgang en 's avonds 
na zonsondergang, bij elkaar kwamen, 
De Papoea's fungeerden daarbij, met de 
belofte dat zij hiervoor met bijlen en 
messen zouden worden beloond, als gid
sen, doch het is vaak voorgekomen dat 
zij, wanneer de avonturiers meenden de 
weg terug nu zelf wel te kunnen vinden, 
werden afgemaakt om de beloofde 
bijlen en messen zelf te kunnen houden. 
Een andere keer namen de Kaja kaja's, 
die geen onderscheid van ras of nationa
liteit kennen, wraak cloor zich bereidwil
lig als gidsen aan te bieden en de vreem
delingen op een eenzame plek af te 
slachten. Daar de paradijsvogels op deze 
manier met uitroeiing bedreigd werden, 
heeft het gouvernement tenslotte de jacht 
verboden en behoren dergelijke excessen 
sindsdien ook tot het verleden. 
Het voorafgaande heeft, zoals reeds ge
zegd, betrekking op Zuid-Nieuw-Guinea, 
dat in de regentijd één groot moerasge
bied vormt, waar men soms tot de buik 
in de modder wegzakt en dat tijdens de 
laatste wereldoorlog het enige deel van 
Nieuw-Guinea was, dat niet door de Ja
panners werd bezet, omdat zij er met 
grote vaartuigen niet konden komen. 
Wel werd het gebombardeerd, doch het 
bleef Nederlands bezit. Het Neder
landse gedeelte van het eiland is twaalf 
maal zo groot als Nederland en het kli
maat is er, al naar gelang de hoogte, 
waarop men zich bevindt, zeer verschil
lend. De bodemgesteldheid varieert van 
moerassig tot bergachtig (men vindt er 
bergen met· eeuwige sneeuw). Het is rijk 
aan houtsoorten, waaronder zeer kost
bare en wanneer men, evenals in Canada 
en andere streken, de bomen gemakke
lijk door de rivieren kon afvoeren, zou 
de houtaankap ongetwijfeld lonend zijn. 
In Nieuw-Guinea, althans in het Zuide
lijke deel, waar de rivieren zeer ondiep 
zijn, zou dit onmogelijk gaan en zou 
men de stammen op andere wijze over 
grote afstand moeten vervoeren, het
geen een kostqare geschiedenis zou 
worden. 

Wilde koeien en herten. 
In de droge tijd ziet men op de uitge
strekte steppen grote kudden wilde 
koeien grazen, die hier· niet inheems 
zijn. Jaren geleden werden zij door een 
bestuursambtenaar, die in Merauke een 
soort modelboerderij heeft gesticht, ge
ïmporteerd, doch toen hij werd overge
plaatst en niemand er iets voor voelde 
het bedrijf voort te zetten, werden de 
beesten de wildernis ingestuurd, waar zij 
zich snel hebben voortgeplant. Hetzelfde 
is gebeurd met herten, die ook van 
elders werden ingevoerd en die men 
thans ook nog op sommige plaatsen aan
treft. Behalve deze dieren vindt men er 
buideldieren en wilde varkens, welke 
laatste door de Papoea min of meer als 
heilig worden beschouwd. Iedere Kaja 
kaja bezit een aantal tamme exemplaren 
en de zorg voor de jongen gaat zover, 
dat de speenvarkentjes, wanneer er geen 
zeug is, door de Papoeavrouwen, die ba
bies hebben, worden gezoogd, zodat men 
in de kampongs meermalen het schouw
spel aantreft van een jonge Papoea-moe
der, die beurtelings haar kind en een 
jong varkentje voedt. 

Nog veel ondoorvoorste gebieden.

:zJe 1.aasu.ollemaan a.s. Zo.ndaq. to.taae u.ucluistud 
Bij helder we�r een prachtschouwspel ! 

In de moerassige streken van Zuid
Nieuw-Guinea treft men nergens stenen 
aan en daar de Kaja kaja's deze nodig 
hebben voor hun bijlen en andere ge
reedschappen, waren zij genoodzaakt 
naar de bergstreken te trekken om daar 
de stenen te ruilen voor een prauw of 
wapens. Thans hebben ze aan de kust 
messen en bijlen, die ze bij een Chinese 
handelaar kunnen ruilen tegen cocosno
ten. De meeste voorwerpen, zoals pijlen
en bogen, beenringen e.d., ctie va<1k kun
stig zijn bewerkt, worden van bambo� 
of klei gemaakt, terwijl de speerpunten 
mèestal uit de tenen van de casuaris, een 
grote, sterke vogel met ontzaglijke 
klauwen, worden vervaardigd. Aan de 
versieringen op de wapens en schilden 
kan de Kaja kaja zijn eigendom her-· 
kennen. 

(Van onze weerkundige medewerker). 

Dit keer willen wij Uw aandacht vragen 
voor een verschijnsel, dat niet tot de 
"Meteorologie" maar tot een hiermede 
nauw verwant zijnde tak van wetenschap, 
n.l. de "Astronomie" behoort.
A.s. Zondagavond, 2 April, gaat onze
trouwe wachter, die gedurende de mees
te nachten van de maand steeds een 
oogje in· het zeil houdt, zich bijna een 
half uur verstoppen in de schaduwkegel 
van onze aarde, waardoor zij gedurende 
28 minuten totaal zal zijn verduisterd. 
Daar U bij helder weer dit ongetwijfeld 
prachtige verschijnsel niet moogî missen, 
willen wij U hier even de juiste tijden 
van de verduistering geven, alsmede 
enkele andere interessan:e bijzonderhe
den. Het is n.l. de PAASVOLLEMAAN, 
die Zondagavond is verduisterd. Deze 
naam heef: zij te danken aan 't feit, dat 
het de eerste volle maan na 21 Maart is 
(de dag waarop de zon door het lente
punt gaat). Velen zal het misschien nog 
niet bekend zijn, dat de Paasdagen en 
in verband hiermede ook Hemelvaart
dag en Pinksteren, worden vastgesteld op 
de eerste Zondag na 21 Maart volgend 
op de nacht waarin de maan vol is. Dit 
jaar valt volle maan op Zondag 2 April, 
zodat de Zondag hierop volgend Paas
zondag is. Was volle maan nu b.v. op a.s. 
Zaterdag gevallen, dan zou het Zondag 
a.s. reeds Pasen zijn. De volle maan, die
dus de Paasdagen vaststelt, wordt de 
paasvollemaan genoemd en zij is het, die 
dit jaar totaal verduisterd zal zijn. Om 
U hieromtrent zo volledig mogelijk in te
lich;en, hebben wij er de Sterrengids 
op nageslagen, waarin Dr. J. ]. Raimond, 
directeur van het "Zeiss-Planetarium" in 
Den Haag, ons mededeelt, dat de maans
verduistering van Zondag 2 April een 
schoolvoorbeeld mag worden genoemd, 
zo volledig als deze maansverduistering 

�al worden, Wanneer U om 19.14 uur 

in het Westen de zon ziet ondergaan, 
dan ziet U de maan reeds even boven 
de Zuid-Oostelijke horizon, daar deze 
al om 19.03 uur opkomt. 
Hoe de verduis'.ering ontstaat, willen wij 
ook met een simpel voorbeeld trachten 
duidelijk te maken. In Uw rechterhand 
houdt U een zaklantaarn (de Zon) en 
in de linker b.v. een tennisbal (de maan). 
Dit alles in een donkere kamer. Nu 
draait U de zaklantaarn aan en houdt 
haar in de richting van Uw linkerhand, 
waar zij de tennisbal verlicht. Vervol
gens steekt U langzaam Uw hoofd voor
uit en kijkt in de richting van de tennis
bal. Eerst ziet U deze half, maar wan
neer U nog iets verder gaat, ziet U niets 
meer, doordat U dan het licht van de 
zaklantaarn in de weg staat. De tennis
bal verschuilt zich in de schaduw van 
Uw hoofd. Nu...... zo is het ook met 
de maansverduistering van a.s: Zondag 
gesteld: de aarde staat gedurende bijna 
een half uur het zonlicht in de weg of 
onderschept het, waardoor de maan in 
de schaduwkegel van onze aarde komt 
te liggen. 
Opgemerkt zij nog, dat de maan op een 
afstand van 360.000 km van onze aarde 
verwijderd staat. 
En nu nog even de tijden zoals Uw hor
loge die aangeeft. De verduistering begint 
precies om 21.30 uur. Na 14 minuten, 
n.l. om 21.44 uur, is de maan totaal ver
duisterd en om 21,58 uur is het gehele 
verschijnsel al achter de rug. Gezien het
gunstige tijdstip behoeft U om het ver
schijnsel waar te nemen dus niet Uw
nachtrust op te offeren. 
Nu is het maar te hopen, dat de weer
dienst van het K.N.M.I. geen Aprilmop 
uithaalt door met lage of hoge wolken
velden_ aan te komen, want dan zal er 
van dit mooie schouwspel niets te zien 
zijn. 

Er zijn nog verschillende gebieden in het, 
binnenland die niet . of nauwelijks in 
kaart gebracht zijn en waaromtrent wij 
nog weinig weten. Wellicht dat door de 
loop der gebeurtenissen de ontginning 
van Nieuw-Guinea in versneld. tempo ter 
hand wordt genomen. Of het land -ten
slotte onder Nederlandse of Indonesi
sche souvereiniteit zal komen, interes
seert de Papoea niet. Hij heeft er al
thans geen besef van want voor hem is 
alles buiten zijn dorp "Soerabaja". Hij 
zal in hooghartige trots alles langs zich 
heen laten gaan. Verwonderen doet hij 
zich, uiterlijk althans. nergens over. Als' 
er een vliegtuig boven zijn hoofd ronkt, 
kijkt hij, net als wij, even omhoog en 
vervolgt dan zijn weg. Nie'.s schijnt bij 
machte hem uit zijn paradijsachtige. rust 
te doen opschrikken en het zou bijna 
zonde zijn deze idylle door een koloni
satie van blanken te verstoren, hoewel 
diezelfde blanken en met name de pro
testantse en R. K. zending zegenrijk 
werk onder de Papoea's hebben verricht. 
Zij gaf hun geneesmiddelen tegen aller
hande ziekten en kwalen, bevrijdde hen 
van hun angsten voor boze geesten en 
dingen die zij niet begrepen en weer de 
weg naar een beter en gelukkiger leven. 

. ll. 



SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
O.D.C. 20 13 3 4 29 57-25 
S.C.B. 20 11 6 3 28 41-20 
O.J.C. 19 12 4 3 28 44-24 
St. M. Gestel 19 10 6 3 26 43-24 
Baardwijk 19 10 3 6 23 45-34 
Best Vooruit 20 8 5 7 21 36-44 
Udi 18 6 3 9 15 28-31 
W. S. C. 17 6 3 8 15 31-39 
Boxtel 18 5 4 9 14 30-40 
Blauw Geel 19 4 5 10 13 35-53 
Haarsteeg 17 2 4 11 8 19-42 
Uni Animo 18 1 2 15 4 28-61 
Zoals ·bovenstaand standenlijstje aan
geeft is door de overwinning van O.D.C. 
en de 0-0 gelijke spelen van de andere 
drie koplopers, de spanning in de kop
groep nog gestegen. Met het einde van 
de competitie in zicht, is er nog met 
geen mogelijkheid te zeggen, wie kam
pioen zal worden. 

• Theoretisch heeft Rosmalen de beste pa
pieren, maar. . . . . .  de laatste loodjes 
wegen ook hier zwaar en er is nog van 
alles mogelijk. , 
Ook in de staartgroep zit er de span
ning nog volledig in. Doór de overwin
ning van Box\el op Uni Animo, is Loon
op Zand reeds een der candidaten voor 
het spelen van degradatiewedstrijden.
Maar wie is no 2?
Zal li;iarsteeg er nog in slagen de voor
laatste plaats aan een der andere gega
digden over te dragen?

· Met zeer veel belangstelling zien we de
komende wedstrijden tegemoet. Voor a.s. 
Zondag ziet er het programma als
volgt uit: 
Udi-Haarsteeg; Blauw-Geel-Baardwijk
O.D.C.-W.S.C.; O.J,C.-S.C.B.; St.
Michielsgestel-Boxtel

K.S.V. ,,q.D.C." 
De grootste overwinning van 
O.D.C. in dit seiwen!
Acht fraaie doelpunten! 
De race om het kampioenschap 
duurt onvermindert voort! 

We hadden ons plaatsje op het Blauw 
Geel-terrein te Veghel nauwelijks opge
zocht, of Peijnenburg bekroonde een 
van de vele aanvallen, die nog zouden 
komen, met een schitterend schot, dat 
onhoudbaar voor de Blauw Geel�doel-

man in het net verdween. En voordat de 
onthutste Veghel-jongens van de schrik 
waren bekomen, had Hazenberg uit twee 
ragfijne combinaties de stand op 3-0 
gebracht. Onze horloge wees dertien mi
nuten na het begin aan" De wedstrijd 
was practisch reeds beslist. De O.D.C
ers gingen toen het bekende spelletje 
spelen, van de kat en muis, waarbij de 
muis van het ene hoekje naar het andere 

• werd gedreven. Nog kunnen we niet
begrijpen, dat ditzelfde elftal de O.D.C.
ers op eigen terrein zoveel moeite had 
bezorgd. Nu beleefde het ODC-doel
voor de rust geen enkel angstig moment,
en toen de scheidsrechter voor de thee 
floot hadden Schalks en v. d. Boogaard
inmiddels de s'.and op 5-0 gebracht. 
Nadat de eerste twee minuten na de her
vatting weer twee doelpunten waren ge
maakt door toedoen van Bergwerff en 
Hazenberg was de aardigheid er af1 en 
aangezien bij de ODC-ers een zeKere
lusteloosheid on'.stond, kregen de
Veghel-jongens de gelegenheid om een 
tijd het heft in handen te nemen, wat
hun dan ook twee doelpunten opleverde.
7-2. Het was tenslotte weer Bergwerff,
die het achts'.e doelpunt fabriceerde en
de stand op 8-2 bracht.
Door deze overwinning blijv�� de
ODC-ers in de running, en we z1Jn be
nieuwd of zij de eindspurt tot een· goed
einde zullen brengen. 
Het ongeslagen derde elftal, dat een
paar goede krachten aan het eerste 
moest afs'.aan, beleefde in Schijndel de
sensatie, dat zij op een gegeven moment 
een 4-1 achterstand hadden, wat hen 
echter niet belette, om uiteindelijk met
8-5 te winnen. Voorwaar een pracht
prestatie.
Het vierde elftal had ook al doelpunten
honger, en vier gaten werden in het
Boxteldoel geboord, en aangezien de 
Boxtel-jongens er maar drie tegenover
konden stellen, wèrd het een 4-3 over
winning. 
Voor a.s. Zondag is het programma: 

• O.D.C.-W.S.C.
Haars'.eeg 2-O.D.C. 2
O.D.C. 3-W.E.C. 2 aanv. 12 uur
O.D.C. 4-Maliskamp 3

O.D.C.-Junioren.
Behalve enkele oefenwedstrijden op Za
terdagmiddag wordt voor de competitie 
nog gespeeld: 

Zaterdag 3 uur: ODC 9-Irene 3. 
Zondag 12 uur: Boxtel 5-ODC 6 en 
Zwaluw-ODC 5 

* * * 
Na Pasen wordt nog begonnen aan een 
competitie voor Boxtelse elftallen, waar
in vooral de jongste junioren zullen mee
spelen. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel - Uno Animo 5 - l. 

In een vlotgespeelde wedstrijd is het 
Boxtel gelukt de beide puntjes op de hek
kensluiters te veroveren, daardoor zich
zelf vrijwel uit de gevarenzone werkend 
en Uno Animo vaster op de onderste 
plaats drukkend. 
Hoewel de uitslag doet vermoeden1 dat
Uno zich zonder slag of stoot neeft 
overgeleverd, is echter niets minder 
waar. Met hand en tand hebben de 
Loonsen zich verzet, en met een leven
dig opportunistisch spel, de wedstrijd het 
aankijken volkomen waard gemaakt. Zij 
begingen echter de grote fout, alles op 
de aanval te concentreren, daarbij de 
verdediging verwaarlozend, waardoor de 
Boxtel-voorhoede, die in gewijzigde op
stelling opereerde, volop gelegenheid 
kreeg, keer op keer door de vijandelijke 
defensie heen te breken en het vijftal 
doelpunten dat zij scoorde, vormt eigen
lijk nog een onvoldoend saldo voor de 
onbehoorlijk veel opgelegde vrije sco
ringskansen die zij deze middag kreeg. 

* * *
De wedstrijd zet in met een hoog tempo 
en beide voorhoeden doen uitvallen op 
de vijandeliike veste. De achterhoeden 
blijven echter vooralsnog meester van 
he.t terrein. Het is Boxtel dat zich het 
eerst loswerkt, en met een serie goede 
aanvallen, waarbij het spel van v. d. Plas 
en Deckers, die deze keer de linksbui
tenplaats bezetten, opvalt, leiden zij hun 
eerste periode van overwicht in. Steeds 
weer golven nieuwe aanvallen op het 
Uno-doel af, en na ongeveer 20 minu
ten is het v. d. Plas, die de bal op de 
rech'.ervleugel vrij weet te spelen en een 
afgemeten voorzet geeft die door 
Deckers op onberispelijke wijze wordt 
ingekopt. 1-0. 
Fel is de reactie op dit doelpunt, doch 
de Uno-voorhoede speelt te onsamen
hangend, zodat de Boxtel-achterhoede 
gemakkelijk kan ingrijpen, en de eigen 
voorhoede aan het werk kan houden. 

Bij een over links geleide aanval zet 
Deckers strak voor. De bal komt bij de 
vrijstaande v. d. Plas, die zich geen 
ogenblik bedenkt en met een droge knal 
de keeper onhoudbaar passeert. 2-0. 
Boxtel behoudt tot aan de rust de meer
derheid in het veld en het is v. d. Oete
laar die zorgt dat Boxtel met een veilige 
3-0 voorsprong kan gaan theeën.
Wie denkt dat Uno zich geslagen voelt, 
komt bedrogen uit. Want met animo be
ginnen zij het tweede gedeelte van de 
wedstrijd. Boxtel, dat het nu wat kalmer 
aan doet, wordt in de verdediging ge
drongen, en Voets c.s. moeten alle zeilen 
bijzetten om onheil te voorkomen. De 
Uno-spelers houden het spel echter te 
kort, zodat ingrijpen steeds weer moge
lijk blijkt, en in laatste instantie is het 
Leijten, die met verschillende fraaie safes 
zijn doel weet schoon te houden. 
Boxtel doet intussen verschillende uitval
len, doch de buitenspelval die de Loon
sen met veel succes opzetten, belet hen 
het scoren. _, 
Het Boxteldoel ontkomt dan nauwelijks 
aan doorboring, als bij een fel schot 
Leij'.en de bal tot driemaal toe wegslaat 
en hem eindelijk in zijn veilige handen 
weet te krijgen. 
Aan de andere zijde stranden alle aan
vallen op vem1eend of echt buitenspel, 
totdat v. d. Oetelaar op een ver doorge
speelde bal doorloopt en met een kalm 
schot de bal naast de uitgelopen doel
man in doel plaatst. 4-0. 
Nog is de tegenstand van Uno niet• ge
broken. Van de aftrap af nemen ze het 
leer mee, en voor iemand er op verdacht. 
is, is met een ferm schot de achterstand 
tot 4-1 verkleind. 
Dit betekent echter tevens het einde van 
het Uno overwicht. De resterende tijd 
neemt Boxtel het spel geheel in handen. 
Meermalen denken we v. d. Oetelaar en 
v. cl. Weiden uit open kansen te zien 
scoren. Telkens echter gaat de bal naast 
of over het doel. Totdat eindelijk Deckers 
aan alle onzekerheid een eind maakt, 
door uit zeer moeilijke positie de vijfde 
goal te scoren, en daarmee het lot van 
Uno animo definitief bezegelt. 

* * *
Het tweede elftal wist met een fraaie 
5-0 overwinning op Haarsteeg 2 de
kans op het kampioenschap te behouden, 
terwijl het 4e elftal met 4-3 de meer
derheid van ODC 4 moest erkennen. 

Voor a.s. Zondag luidt het programma: 
St. Michielsgestel !-Boxtel 1 
Boxtel 4-Helvoirt 2 12 uur. 

HOCKEY-NIEUWS. 

Verleden Zondag was het resultaat der 
gespeelde wedstrijden wel zeer gunstig. 
Het tweede herenelftal, ofschoon reeds 
kampioen, behaalde een 6-3 overwin-
ning op Rapidity en bevestigde hiermede 
nog eens dat zij de eerste plaats in hun 
afdeling zeer zeker volkomen waard zijn. 
Het derde heren-elftal wist met slechts 
negen man spelend toch een 3-1 over
winning te behalen op H.T.C.C. 
Tot slot speelden onze dames in Vught 
de beslissingswedstrijd tegen Oranje 
Zwart in verband met het spelen van de 
degradatie-wedstrijden. In de eerste helft 
van de wedstrijd zag het er niet naar uit 
dat Mep de overwinning zou behalen. 
Oranje Zwart verdedigde zich fel en de 
aanvallen, welke zij ondernamen, waren 
gevaarlijk. De hechte Mep-verdediging 
weerstond echter in laatste ins'.antie 
elke aanval. Onze voorhoede kon echter 
nog niet het juiste verband vinden en zo 
ging de rust in. Na de hervatting speel
de de voorhoede van Mep nog beter en 
spoedig wist de geroutineerde rechtsbui
ten het eerste doelpunt te maken. Ook 
de linksbinnen wilde niet achter blijven 
en maakte spoedig daarna het tweede 
doelpunt. Met dit resultaat ·wist Mep 
zich in de tweede klasse te handhaven en 
de weinige, maar trouwe supporters heb
ben weer eens kunnen genieten van een 
goed gespeelde hockey-wedstrijd. Rest 
ons nog een woord van dank te brengen 
aan de goede wedstrijd-leiding. 

BOXTELSE BILJART BOND. 
Uitslag barragewedstrijden voor kam
pioenschap 2e klas gespeeld in Café J. 
Waals. 
J. Hastenberg
H. Nooten

100 car. 23 brt. h.s. 25 
98 car. 23 brt. h.s. 16 

A. v. Hammond 59 car. 18 brt. h.s. 9
H. Nooten 100 car. 18 brt. h.s. 18 
J. Hastenberg 100 car. 30 brt. h.s. 16
A. �- Hamond 100 car. 30 brt. h.s. 12
]. Hastenberg kampioen.
H. Noote� No. 2.
A. v. Hammond No. 3.

ONDERTROUWD: Te koop: huis met tuin en ga-
JACOBA TH. KRUIJSSEN rage, voor zelfbewoning. Brie

ven onder No. 41, Molen-
Mede namens mijn ouders 

en verloofde betuig ik 
mijn hartelijke dank aan H.H. 
Geestelijken, Kath. Thuisfront, 
R.K Gildenbondsharmonie; 
ook aan mijn familie, vrienden
en kennissen voor alle blijken
van belangstelling ondervon
den bij mijn terugl<eer uit In
donesië. Vooral ook mijn har
telijke dank aan de buurtbe
woners en ook nog uit de
Breukelsestraat voor de prach
tige cadeaux die mij zijn aan
geboden.

3{,.:J{,. �6olUUllS 
Schoffelmachine 
Bieten :z:aaimachine 
Malbord 

Paaseierverf! K RUISSTRAAT 1 
en straat 19. 
JOH. J. v. EIJNDHOVEN· --------

De huwelijksinzegening zal Te koop: een toom biggen bij 
plaats hebben op Zaterdag 15 Wed. M. v. d. Sande, Luisel 8. 
April a.s. om 9.30 uur in de 
parochiekerk van hei H. Hart. 
Boxtel, 
Molenstraat 20 
Baroniestraat 44. 
Gelegenheid tot gelukwensen 
van 1 tot 2 uur Baroniestr. 44. 

De Heer en Mevrouw 

In een zakengezin van 3 per
sonen wordt gevraagd een 
nette en degelijke R.K. dag
dienstbode, -eventueel ook voor 
dag en nacht, die in staat is de 
gehele huishouding zelfstan
dig op zicli te nemen. Brieven 
onder no. 37, Molenstraat 19. 

P. SCHOBBEN-SME;ETS Te kooo: eiken toonbank
Sold. P. VOETS, 
Hertogenstraat 20 

•geven met grote vreugde ken- (glasvitrine), twee lokaalban
nis van de geboorte van hun ken. Molenstraat 80. Huishoudster gevraagd 

In klein moederloos gezin voor 
direct gevraagd een eenvoudig 
R. K. Meisje, lief voor kinde
ren. A. LOERAKKER, Burg
akker 12, Boxtel. 

-dochter
JEANINE 

die bij het H. Doopsel de na
men ontving van 
Jeanne Marie-Anne Charlotte 
Boxtel, 25 Maart 1950. 
Mgr. Wilmerstraat 14. 
Tijdelijk adres: St. Lidwina
Ziekenhuis, kamer 3, Boxtel. 

F. F. M. Kluijtmans 
MARKT 13, BOXTEL 

Te koop: zware V.D.L.-biggen, 
waaronder gemerkte zeugjes, 
en gerste-, haver-, en tarwe
geperst voerstro. Peijnenburg, 
Roond 5. 

Mevr. Teppema, Clarissen
straat 6, Boxtel, vraagt flinke 
werkster. 2 dagen per week 
of meisje voor halve dagen. 

Te koop: 1500 kg eetaardap
pelen en een lichte hoogkar 
bij M. v. d. Oude, Mijlstr. 66. 

Notaris P. Mertens 

te Boxtel 

Afwezig Te koop: 2 annstoelen en 3 
gewone stoelen voor de spot

MAANDAG en DINSDAG prijs van f 30,-. Stationstr. 11. 3 en 4 APRIL 

zal aldaar ten verzoeke van de 
erven Mej. E. M. v. d. Meij
den te Boxtel, voor inzet in 
Hotel v. d. Ven, Markt, op 
DINSDAG 4 APRIL 1950 en 
voor toewijzing in hotel v. 
Vlerken, Markt, op DINSDAG 
tl APRIL 1950, telkens - des 
nam. 5 uur: 

PUBLIEK VERKOPEN 
De Collega's nemen waar. 

Verkoping Golfplaten 
TE BOXTEL 

bij Café H. NOOTEN, van 
Salmstraat, op MAANDAG 

3 APRIL a.s. om 2 aur. 
Verkocht zullen worden nog 
een PARTIJ GOLFPLATEN, 
lang 3,20 meter en 1,83 meter. 

Zeer voordelige prijzen. 
Te koop: een beige mantel, 
maat 42. Bevragen: Molen
straat 19. 
Gevraagd voor enkele avon
den in de week, een in prima 
staat verkerend rijpaard, met 
tuig en zadel. Adres Molen
straat 19. 
Net Meisje, 18 jaar, biedt zich 
aan voor dagdienst. Bevragen: 

• Maastrichtsestraat 50.
Te koop: 3 canada-bomen, ge
schikt voor klompenmaker. 
Oirschotseweg 14, Boxtel. 
Te koop: een partij eetaardàp
pelen bij H. de Bie, Esch A 20. 
Te koop: een heren zomer
costuum (middelmatig licht) 
een zomer gedragen. ]. M. 
Strik, Eindhovenseweg • 39. 

Te koop gevraagd: oude eiken
houten meubelen, zoals: kas-
ten, kabinetten, schrijfbureaux, 
la-tafeltjes, kisten, oude boe-

Te koop bij W. L. v. Alphen, 
een toom beste biggen. 
Luisel 13, Boxtel. 

Mede namens mijn ouders 
broers en zusters betuig 

ik mijn hartelijke dank aan de 
ZeerEerw. Heer Pastoor, Eerw. 
Heren Kapelaans, Edelachtb. 
Heer Burgemeester, Ka:holiek 
Thuisfront, Fanfare "Concor
dia", Gemengd Koor "Ons 
Genoegen" buurtgenoten en 
allen die op enigerlei wijze 
blijk hebben gegeven van hun 
belangstelling bij mijn thuis
komst uit Indonesië. Vooral 
dank aan de buurtbewoners 
voor de prachtige cadeaux. 

Korp. H. C. v. d. Velden 
Liempde. 

onder Boxtel: 
Koop l. Het winkel- en woon
huis met erf en tuin, Rechter
straat 50, groot ongev. 5 aren, 
verhuurd voor f 25, - per 
maand; 
koop 2. Het huis met erf en 
tuin, Rechterstraat 48, groot 
ongev. 3.06 aren, verhuurd 
voor f 3,50 per week; 
Koop 3. Massa van kopen l 

en 2. 
Huren voor kopers: van koop 
1 vanaf de eerste dag der 
maand en van koop 2 vanaf de 
eerste dag der week, volgend 
op de betaling der koopsom
men. Betaling koopsommen 
uiterlijk 11 Juli 1950. Lasten 
voor kopers vanaf l Juli 1950. 

GEMEENTE BOXTEL 

Met ingang van 1 Mei 1950 bestaat de gelegenheid de 
schoonmaakwerkzaamheden van gemeentehuis en openbare 
school over te nemen tegen een beloning van circa f 1500, -
per jaar. 
Bij voorkeur zal 

EEN SCHOONMAAKSTfR 
worden benoemd, welke kan worden bijgestaan door een 
zuster uit het gezin. 
De aanstelling geschiedt op arbeidsovereenkomst. 
Sollicitaties op zegel te richten aan de burgemeester binnen 
veertien dagen na het verschijnen van dit blad. 

Het Gemeentebestuur van Boxtel 
brengt uitdrukkelijk ,n herinnering: ren knopstoelen, ronde maho

niehouten tafels (hoe groter 
hoe liever) met ronde of drie
hoekpoot, doch geen bewerk-
te voet, en liefst coulissetafels. 
Aanbiedingen aan A. van den 2•
Berg, Koopman, Diepstraat, 

1. dat het verboden is ieder bouwsel, hetzij kippenhok,
duivenhok, hondenhok of bergplaats te bouwen zonder
schriftelijke vergunning.
dat het bouwen zonder schriftelijke vergunning strafbaar
is en dat tegen het bouwen zonder schriftelijke vergun
ning streng zal worden opgetreden.'s Hertogenbosch. 

Te koop: witgebloemde bruids-
japon met lange sleep. Te be
vragen: van Ranststraat 24. 

3. dat• het gebruik van golfplaten als dakbedekking ver
boden is.

Het Gemeentebestuur voornoemd. 

120.-
150.
f 40.-

een leuke verrassing 
voor Uw kinderen 1

Weidesleep 150.
Vogelgaas 60 cm 70 et. p. m. 

5 verschillende kleuren 
met 5 standaardjes 
40 et. per pakje 

H. HAZENBERG 1Jtoqistttij. 1Je moten 
EINDHOVENSEWEG 43 Rechterstraat 37. 

FRISIA SMYRNA WOL 
STREEP KATOEN, doorweven 
Weer ontvangen MOORE VITRAGE 

1.49 p. 100 gr 
1.19 p. meter 

Prima BEDDETYK 
vanaf 1.09 p. 
vanaf 2.10 p. 

meter 
meter 

Alle soorten 'BADDOEKEN vanaf 1.19 per stuk 
Nog WASHANDJES 4 stuks 1.00

* Verder alle Stukgoederen, Kousen, Sokken, 

Tricotages, Wol en Bedrijfskleding 

en LAGE PRIJZEN 

MANUFACTUREN HUIS 

,�DE MAGNEET'' 
BOXTEL Breukel5°ësh·aat 95 , Telefoon 415 

Eet Vis omdat het zo lekker is! 

Prima Zure Haring los en in flacons 7 1/2 et. 
Verse Zeevis a�n lage prijzen 

VOS Stationstr. 44, Tel. 527

VITRAGE 
OVERGORDIJNSTOF 
FOURNITUREN 
TAFELKLEDEN 
VLOERZEIL 
KARPETTEN 
VASTTAPIJT 
GANG� EN TRAPLOPER 
cocos 

DEURMATTEN 
LEDIKANTEN 
MATRASSEN 
BEDSTELLEN 
DEKENS 

SALONS 

HUISKAMERS 

SLAAPKAMERS 

�J. Wüüwun 
WONINGINRICHTING - BOXTEL 

Speciaal a dres voor Herenmode 

PRACHTIGE VOORJAARSCOLLECTIE 
HOED EN, PET T EN, DASSEN, enz. 

Wij hebben de Hoed die u past 
Prijzen vanaf 19.15 

,.STAALMEESTER" 
de beste hoed uit het beste land 

Fa. H. v. Eyck-de Louw 
Kruisstraat 1 - Bo•tel 

Drukkerij TIELEN - s1A110NsTRAAT BOXTEL 

voor Uw familie-drukwerk, als: 

verlovings• en ondertrouwkaarten en •brieven, 
geboortekaartjes, dankbetuigingen, enz. enz. 
Grote sortering , rijke letterkeuze en prima afwerking. 

Het meest gesorteerde adres in 

ROOKARTIKELEN 
1 S EN BLIJFT 

BER.T VAN DEN BRAAK 
Baroniestraat 7 3 Telefoon 450 

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

ADVERTEREN 

DOET VERKOPEN 

voor Pluimvee Voer 
Gemengd Kippenvoer p. kg 
Ochtend voer 

Haver 
Zonnepitten 
Kippengrit 
Kuiken voer 

* 

Gemengd Duivenvoer 
Duivenbonen 
Hennepzaad 

* 

Gemengd Vogelvoer 
W1tzaad 
Milletzaad 

., tt 

,, ,, 
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,, ,. 
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,, Il 

Il ,. 

,, " 

38 et.

38" 

38 IJ 

32 IJ 

110 IJ 

8 Il 

50 IJ 

52 
Il 

80 
Il 

105 "

90 ..
65 Il 

40 "

per pakje 35 " 

in de winkels van : 
-,, , · ·  



Voor het Voorjaar 

Graslinnen laken 150x235 

Graslinnen laken 160x235 

5,95 

8,25 

Graslinnen laken 200x235 9,25 

Wit katoen 80 cm br. p. m. 1 ,80 
Graslinnen 150 cm br. p.m. 2,40 
Graslinnen 200 cm br. p.m. 3,75 

Wit flanel 70 cm br. p. m. 1,40 
Gestreepte flanel 

80 cm breed p.m. 1,30 

Badhanddoeken 
50 x 100, reclame 1,50 

Badhanddoeken, extra zwaar 1,75 

Ontbijtservet 90 x 90 (Elias) 3,85 

Damast tafellaken l30x160 7,75 

Damast servetten 1,60 
Gekleurde ontbijtlakens met 

6 vingerdoekjes (Elias) 10,75 

Stofdoeken, geel flanel 0,49 
Washandjes, prima badstof 

0,58, 0.39 
Badstof, 70 cm breed p. m. 2,85 

Prima oogjes luiers 70x70 0,98 

Deze afdeling biedt U de 
grootste keuze van de beste 
fabrikaten uit binnen en 
buitenland. - Laat ons ook 
Uw linnenkast verzorgen. 

Voor het Voorjaar en 
de komende Zomer 
Haircord, in diverse 

zomertinten, per meter 2,98 
Gebloemde katoen voor 

jurken en schortjes in 20 

versch. kleuren, p. m. 2,25 
Vistra, wasecht en kleurecht, 

de grote zomerdracht 
80 cm breed per meter 2,35 

Crêpe lmprime, zeer apart 
in lichte en stemmige 
kleuren, per meter 

Zware crêpe, 90 cm breed 
4,55 

in alle modetinten, p.m. 3,60 
Crêpe �atin, 90 cm breed, in 

Uni en gebloemd p.m. 5,40 
Bengaline, een zware ge-

bloemde ribs, aparte 
kleuren, per meter 

Noppé, in groen, zalm en 
5,90 

bleu, per meter 2,60 

Cordelè, pracht kwal. 80 cm. 
Bordeaux, nachtblauw 
en groen, per meter 

Valencienne-kant, per meter 
5,65 

0,98, 0,59, 0,39, 0,29 
Dames kraagjes, in een uitge

lezen collectie in diverse 
modellen 7,15, 5,40, 4,25, 2,95 

Dames sjaals, onze specialiteit 
8,90, 4,90 

Ceintuurs, in wildleer en 
plastic, vanaf 0,98 

In fantasieknoopjes, gespen, 
naadband en andere fourni
turen brengen wij een grote 
collectie tegen de laagste prijs 

Voor het Voorjaar 

SKISOKJES, in alle maten en 
kleuren 1,00, 0,85, 0,70 

DAMESKOUSEN, 
pracht tinten 1,65, 1,15 

LINKS GEWEVEN DAMES
KOUS, extra fijn 2,95 en 2,45 

HERENSOKKEN, uitgebr. 
coli. 3,25 en 2,35 

INTERLOCK HERENHEMD 
2,75, 1,87 

INTERLOCK HERENPAN-
TALON 3,18, 1,87 

INTERLOCK 
DAMESDIRECTOIR 2,48 

INTERLOCK 
DWAMESHEMD 2,7 4 

DAMES ONDERJURKEN, 
alle maten 4,50 

JONGENSBLOUSES, 
speciale prijs 4,25 

OVERHEMDEN ,met vaste 
boord 8,90, 6,90 

OVERHEMDEN, met losse 
boord 10,50, 7,90 

ZELFBINDERS, pracht sor-
tering 3,25, 2,50, 1,75 

HEREN REGENJASSEN, 
prima pasvorm 39,00, 22,50 

JONGENSPAKJES MET 
PLUSFOUR 32,50 

HEREN SPORTCOSTUUMS 
2-delig 52,90 

Al deze artikelen vindt U 

in onze etalages. 

Voor de Schoonmaak Voor de Schoonmaak Voor de Schoonmaak 

ETAMINE GLASGORDIJN. 
STOF, in div. soorten 

1,45, 1,25, 0,98 
DAMAST OVERGORDIJN. 

STOF in 60 verschillen-
de soorten 4,65, 3,25, 2,98 

AFGEPASTE GLASGOR
DIJNEN, 160 cm lang 2,98 

JAPAN MATJES, 
Ie kwaliteit 2,30, 1,98 

COCOSLOPER, 50 cm breed 
per meter 2,95 

COCOSLOPER, 100 cm br. 
per meter 5,95 

VIL TZEIL, 200 cm breed 
per meter 2,50 

HOLTAP KARPET 
207x276 

BOUCLE KARPETTEN 
200x300 

BOUCLE LOPER, 

76,60 

128,30 

prima kwal., per meter 4,95 

PLUCHE LOPER, 

MOLTONDEKENS, prima KEUKENTAFEL, 80xl00 

kwaliteit 8,25, 6,25, 4,65 prima afwerking .. 12,95 

WOLLEN DEKEN, 
fant. dessins 22,75, 17,90 GEBOGEN KEUKENSTOEL, _

blank, zeer solide 11,25 
GESTIKTE DEKENS 

in satijn 28,25, 24,50 0. F. DRESSOIR 

2-persoons eiken gesch. aparte uitvoering 110,00 

LEDIKANT 49,50, 39,75 LEUK BIJZET FAUTEUILTJE
2-persoons SPIRAAL- 56,00 en 34,00 

MATRAS met garantie 29,50 

! -persoons 3-DELIG MA
TRASSTEL met kapok-
kussen in damast 49,00 

Idem 2-persoons 69,00 
2-persoons VEREND MA

TRASSTEL met kapok-
kussens 110,00 

EIKEN GESCH. SLAAPKAMER, 
bestaande uit 2 pers. ledi-

kant, waskast, nachkast 
tafel en 2 stoelen 147,50 

O.F. SLAAPKAMER, 
compleet met toilet met 
3-delige spiegel 2'15,00 !-persoons OPKLAPBED 

met prima matras 49,50 EIKEN O.F. HUISKAMER, 
! -persoons PULLMAN

MATRAS, 90xl90 
reclame 298,00 

l5t,OO ZWARE O.F. HUISKAMER
50 cm breed 7,90 2-persoons PULLMAN prachtige uitvoering 435,00 

Ons gespecialiseerd gordij
nen-atelier en onze behan-
gerij staan gaarne voor U 
gereed om Uw schoonmaak 
werkzaamheden uit te voe
ren, waarvoor wij U gaarne 
kosteloos inlichtingen ver
strekken. 

MATRAS 120xl90 203.00 

Wij belasten ons gaarne 
met het opmaken van Uw 
bes taande  matrasstellen, 
welke wij met prima onver
mengde kapok bijvullen. 
Van Uw oude veren bed
stellen maken wij een heer
lijk 3-delig matrasstel. 

Onze meubelstoffeerderij 
staat aan de spits en over
trekt Uw oude hui�kamer 
of salon met een uitge
breide collectie meubelbe
kledingsstoffen en leerdoe
ken, tegen speciale prijzen. 

IN DEN OOIEVAAR 
Fa A. P. v. d. BOOMEN"RESINK • BOXTEL 

Scheermesjes merk Abonnee gaan in 't gebruik veel langer mee!_ 1 

Mag. De Bijenkorf 
Stationstraat 55 Markt 20 

A. VAN KOL
BOXTEL

KOOPJE van de maand 
ZWAAR GEGALVANISEERDE· 

WERKEMMER 1 49 
DUBBEL VERZINKT 

' PER STUK 
CLOSET PAPIER 3 grote ROLLEN 

voor 20 et. 

LET::::OP iedere gulden is er.ÉÉN 

VOLOP AARDEWERK 
DIEPE BORDEN 
KOFFIE KOPPEN 
KOP EN SCHOTELS, vanaf 
THEEPOTTEN, crême 
KOFFIEPOTTEN 
BROODSCHALEN 
SOEPTERRIENEN 
GROENTE SCHALEN 
KINDERDEJEUNE'S 
NESTSCHALEN, 4-DELIG 
MELKBEKERS 
DEKSCHALEN 
SUIKERPOTJES 
NACHTPO'S 

38 et. 
26 et. 
46 et. 

1,51 
2,52 
1,51 
2,52 

75, 63, 47 et. 
1,85 

2,99 
51, 25 et. 

2,46 

90 et. 
1,90 

Grote keus in Theeserviezen 
in diverse prijzen 

30 soorten kop en schotels 
tot elke prijs vanaf 46 et. 

Voor de SCHOONMAAK 
KASTPAPIER, groen, rood en blauw 

blok, vanaf 25 et. 
KASTRAND, wit en gekleurd, vanaf 15 et. 
PUNAISES, 2 doosjes voor 24 et. 
PUNAISES, wit, per doos 24 et. 
MOTBALLEN, 2 dozen voor 24 et. 
Voorts: SPONZEN, ZEMEN, DWEILEN, 
WASPOEDER, HUISHOUDZEEP, SCHUUR
POEDER, PANSPONZEN, PANLAPPEN, 
GOUD- EN ZILVERBRONS, enz. enz. 

Verder alle soorten Borstelwerk 
Witkwasten - Witluiwagens - Hoekwitters 
Verfkwasten - Werkborstels - Handvegers 
Straat- en Kamervegers - Waschborstels - Lui
wagens - Ragebollen - Closetborstels - Zwab
bers - Insmeerborstels - Schoenborstels - Af
waskwasten - Panboenders. 

Trappen prima kwaatvrij hout 
dik 22 nun, per trede . . . . . . . 1,30 

met plateau . . . . . . . . . . 1,65 

Strijkplanken, vanaf . . . . . . . 6,90 
LEPELS-, VORK- en MESSENBAKKEN 
KAM BAKJES KEUKENSPIEGELS 
WASMANDEN WASKETELS 
SCHILMANDJES - WASKLEMMEN 

" Poetsartikelen 
BOENWAS, rood, geel, bruin, wit 

KOPERPOETS - KACHELPOETS - ZILVER
POETS - SCHOENPOETS - SCHUURPAPIER 

A. VAN KOL
Stationstr. 55 - Boxtel  - Markt 20 

Hoofdstraat 141, Schijndel 

CORSETTEN! 

BUIKBANDEN! 

ELASTIEKEN KOUSEN! 

BREUKBANDEN{ 
. 

Ook voor verzekerden en op dokters advies 
Iedere dag gelegenheid tot aanmeten 

Drogisterij "DE VIJZEL" 
MARKT 12 TELEFOON 462 BOXTEL 

P,efanqciiJe ! . . . . . .  . 

punten uit onze verschillende afdelingen 

Vame.saut/edie=aldelittq, 
• DAMESMANTEL, prima flaush 59.75 
• DAMESJAPON, vistra streepdessin 12.95
• DAMESBLOUSE, sportmodel 5.95 

Vames1Hoáe=a/delinq, 
• SJAALS, georgette bloemdessin 4.95 
• KOUSEN, mooie kwaliteit 2.45 
• HANDSCHOENEN,

prima glacé, naturel 13.75 

:lûunaui�=aláelinq, 
• COSTUUM, 2 delig tweed 59.50 
• REGENJAS, gabardine, blauw,beige 97.50
• DEMI,SAISON, geheel gevoerd 63.50 

3leunmoáe=a/delüu, 
• OVERHEMD,

vaste boord, effen dessins 7.45 
• ZELFBINDER, mooie dessins 1.25 
• ANKLETS, de grote mode 2.10 

1. J. WUteuu,n, s
.At.an«f,adu.utt= en Coff/,ectiekdcijf, 

RECHTERSTRAAT 18 , BOXTEL 

Zi.et ooi o.ttu speciale 1..aas=etalaqe's. 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze Coupeuse is WOENSDAG 
5 A PR I L  van 1 0.00 • 12.00 uur 
aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 

Stationstraat 1 1 , Boxtel, Tel. 420 

Corset,Centrale P. Tilanus. 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATION STRAAT 

; 

Voor de Goede Week een speciaal boekje: 

,.Goede Week- en Paas-Liturgie" 
PRIJS f 1, - . 

Grote sortering Paaskaarten, Paaslopers met 
Servetjes. Gewone en lelicitat.ekaarten voor elke 
gelegenheid. 

Voor de SCHOONMAAK 
vele soorten KASTPAPIER aan rollen en vellen, in 
wit en gekleurd. 

SYLPHIDE SPECIAALZAAK 
E. VERHOEVEN 
Stationstraat 60 • Tel, 475 Para dijs voor Rokers 

Voor uw Philips Radio naar "Van Boxtel" 
RUIME KEUZE IN DE NIEUWSTE MODELLEN 

ERKEND PHILIPS RADIO SERVICE 

* áetaling regelen wij desgewenst in overleg met koper *

BOXTEL Clarissenstraat 3 Telefoon 4 79 

Prins Bernhard-
straat 

Bestrijdingsmiddelen 
T rifobloc Ialine 

Gesarol - Weed ette 
Wosprasit - Carboleum 

Kopersulphaat - Calif. pap 
Ziekten bestrijdingsmiddelen 

voor kippen en vogels 
Zaaizaden - Veevoeders 
Kunstmest - Korrelmest 

voor de tuin 
Opfokvoer - Kuikenzaad 

Turfstrooisel voor de kuikens 
bij 

E. van de Staak
Prins Bernhardstraat 12 , Boxtel 

Vrlldag op de Markt 

bij leske v. d. Weide Kaas 
en in de winkel van 

J, Buddemeijer 
P r ima Paardegehakt, 
Hachévlees en Lappen 
voor f 1, 1 0 per pond. 

H.H. Landbouwers 
Thans voor iedere beurs 

een Landbouwwagen 
reeds vanaf f 680.-

Wagenmakerij C. Smolders 
C 79 HAAREN 

Uw verloving of Uw huwelijk 
BEGINT GOED MET

m ��u
!�" .. �:

D:�:.��uwringen

•. - - Fa A. v. Vlerken 
Juwelier • Horloger Kruisstraat 10 • BOXTEL 

Van der Weide's Kaas 
Kwaliteits Kaas 

voor weinig. geld 
Vrijdags op de Markt staanplaats tegenover 

Slagerij Buddemeijer. 

s A N D A L E N 

BIJ BOVEN DEERT
Markt, Boxtel. in TIENTALLEN SOORTEN 
naar IEDERS WENS in Rood, Wit, Bruin, 
Beige, enz. Met Leder•, Rubber• of Crepe-
zool. Voor Dam e s, H e r e n, J o n g en s, 

Meisjes e n  Ki n d e r e n  
In uiterst lage prijzen en meerdere kwaliteiten 

ZIE ONZE ET ALAGE'S 

GROTE GOUDREPEN 15 CT. 91' 

' 

,MET: GROTERE SORTERING, BETERE KWALITEITEN EN LAGERE PRIJZEN 

Il Il 
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Bloemenverzorging 
DE CHRISTUSDOORN. 

De kamerplant die we onder de naam 
van Christusdoorn kennen, is de Euphor
bia Splendens. Deze plant met haar vele 
doornen, doet ons direct aan een cactus 
denken. AI behoort deze plant ook tot 
de grote groep van succulenten of vet
planten, een echte cactus is het niet. Dit 
kan men direct gewaar worden als men 
de plant verwondt, want dan scheidt ze 
direct een wit-melkachtig sap af. Dit sap 
is giftig voor de mens, als het in open 
wonden terecht komt. Met kleine kinde
ren moet men, met het oog hierop, dus 
enigermate voorzichtig zijn. 
Vele mensen hebben nogal eens klachten 
over de Christusdoorn, en wel voorna
melijk over het afvallen van de blaadjes, 
een onhebbelijkheid waaraan deze plant 
zich graag schuldig maakt. 
De Christusdoorn is echter een gemak
kelijke kamerplant, als men er maar reke
ning mee houdt, dat ze van tijd tot tijd 
eens wil rusten. 
Een bepaalde rustperiode is voor de 
Christusdoorn niet aan te geven, want 
dit hangt af van de standplaats en de 
behandeling. De aanvang van de rust
periode zal de plant zelf ons wel melden, 
door haar groene blaadjes te laten vallen. 
Zodra de plant dit gaat doen, mag ze 
niet meer worden bijgemest, en het water 
geven moet men dan ook sterk gaan 
beperken. Het gieten geheel staken is 
evenwel niet nodig. Denkt er echter wel 
aan, dat een plant zonder blaadjes maar 
zeer weinig verdampt, en derhalve ook 
maar weinig behoefte aan water heeft. 
Hoe lang zo'n rustperiode moet duren 
is weliswaar afhankelijk van de stand
plaats, doch men mag wel aannemen, 
dat het proces ongeveer zes weken moet 
duren, zeker wanneer de rustperiode in 
de winter valt. 
Zodra de Christusdoorn weer nieuwe 
groene blaadjes gaat vormen, is dit het 
bewijs dat de rustperiode voorbij is en 
men weer regelmatig kan gaan gieten 
en mesten. 

Dus dames, als Uw christusdoorn 
soms plotseling zijn blaadjes gaat af
werpen, maak U dan niet ongerust 
over de gezondheid van Uw plant, 
want het is een normaal verschijnsel 
en een waarschuwing voor U dat ze 
wil gaan rusten. 

Dat de Christusdoorn prachtig kan 
bloeien is wel algemeen bekend, doch 
dat het niet de bloemen zijn, die we zo 
mooi vinden, wist U wellicht nog niet. 
Het zijn de mooie rode schutblaadjes die 

de plant versieren. De bloem is onop
vallend en van geen sierwaarde. 
In de zomermaanden zal men de Chris
tusdoorn een weinig moeten beschermen 
tegen de zon, doch alleen maar op het 
heetst van de dag. 
In de winter verlangt ze een lichte en 
zonnige standplaats, waarbij een kamer
temperatuur van 50 graden Fahrenheit al 
voldoende is. 

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 

als de H. Mis begint en verl;,a1 

eerst DAN de kerk, als de priester 

terugkeert naar de sacristie. 

POROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag 2 April, Palmzondag. 

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 Christianus v. Breugel vanwege het 
Handbooggezelschap Amicitia; de H. 
Mis van kwart voor 8 voor Hendrica de 
Bresser-v. cl. Loo vanwege kinderen en 
kleinkinderen; de H. Mis van 9 uur als 
gel. jrgt. voor Harrie v. d. Wetering en 
Jacoba v. d. We•ering-Janssen en de 
Hoogmis als gezongen jaargetijde voor 
Maria van Liempt-v. Laarhoven. Van
daag gaat in alle H.H. Missen de 1 e 
schaal voor het Heilig Land terwijl de 2e 
schaal gehouden wordt voor de bizon
dere noden van het Episcopaat, welke 
beide collectes ten zeerste in de mildda
digheid van de gelovigen worden aanbe
volen. Vandaag voor de Hoogmis zal de 
palm worden gewijd. Ook aan de gelo
vigen zal de palm worden uitgereikt 
vanaf de communiebank. Vandaag onder 
de Hoogmis is het geen Lijdensmeditatie. 
Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter 
verering worden uitgesteld. Heden
avond om 7 uur Kruisweg voor degenen, 
wier namen in de maanden Januari, Fe
bruari en Maart op het Zielboek staan. 
Daarna kort Lof. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zal er 
worden biecht gehoord onder de H.H. 
Missen en Woensdagavond van 6 tot 
half 8. De drie laatste dagen van de 
Goede Week zal er biecht worden ge
hoord des morgens voor en na de dien
sten. echter niet onder de diensten. 
Op Paaszaterdag is er gelegenheid tot 
biechten na de middag van half 3 tot 4 
uur en van 6 tot half 8. 

Op Witte Donderdag begint de H. Mis 
om 8 uur. Des morgens om 7 uur wordt 
de H. Communie uitgereikt en vervol
gens elk half uur. Onder de H. Mis van 
8 uur zal ook de H. Communie worden 
uitgereikt, maar niet na de Mis. 
Donderdag zal gedurende de gehele dag 
het Allerheiligste ter aanbidding worden 
uitgesteld. Des avonds om half 8 Lij
densmeditatie door Pater Leonar<lus in 
't Zandt. 
Gedurende de nacht van Donderdag op 
Vrijdag zal door de Verkenners van onze 
parochie aanbidding worden gehouden 
bij het Allerheiligste. 
Op Goede Vrijdag beginnen de plechtig
heden om half 8. Onder deze plechtig
heden wordt ook aan de gelovigen de 
gelegenheid gegeven het Kruis te ver
eren. Laten we allen zoveel mogelijk 
hieraan deelnemen. Des middags om 3 
uur Kruiswegoefening voor de kinderen. 
Zoals andere jaren kunnen wij het 
schone gebruik aanbevelen om op Goede 
Vrijdag om 3 uur in de huisgezinnen, fa. 
brieken en werkplaatsen enige ogenblik
ken stilte te bewaren en te bidden 
5 Onze Vaders en Weesgegroeten met 
het Schietgebed: ,,Wij aanbidden U 
Christus en loven U, omdat Gij door Uw 
H. Kruis de wereld verlost hebt". Des
avonds om 7 uur Plechtige Kruisweg,
waarna zegen en verering van de relikwie 
van het H. Kruis, terwijl gezongen wordt 
het lied: 0 Jesu Zoet. 
Op Goede Vrijdag is het geboden vasten
en onthoudingsdag waarin op deze dag
voor niemand is gedispenseerd. Ook dus
degenen, die voor de vasten zijn gedis
penseerd, zij mogen op deze dag slechts 
één volle maaltijd gebruiken en op deze 
dag is het tevens verboden om vlees of -
jus uit vlees te gebruiken.
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 Paas
zaterdag geldt de vasten en onthoudings
wet tot des middags 12 uur. Volgens 
oude gebruik zal op Paaszaterdag des
middags om 5 uur het Paasfeest worden
ingeluid.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Anna'v. cl. Meyden-v. cl. Ven; 
z.a. gel. H. Mis voor Antonius Voets 
vanwege de H. Familie; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Maria van Hal; om 
half 8 gel. H. Mis voor Johannes Pech
told; z.a. gel. mndst. voor Antonius 
Voets; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor.
Antonius Hanegraaf; om half 9 gel. 
mndst. voor Anna Hensen. Hedenavond 
om half 8 Mariacongregatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Maria Loerakker-v. Geel; z.a. gel. 
H. Mis v. Petronella Verdonck-v. cl. Koe
vering v.w. de kinderen; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Franciscus v. cl. Mee
rendonk vanwege de H. Familie; om half
8 gel. jrgt. voor Cornelis Bevers; z.a. gel.
jrgt. voor Adrianus v. cl. Leest; H. Hart-

altaar gel. H. Mis voor Hendrica Voer
mans-Vervoort vanwege de Broederschap 
van 0. L. Vrouw in 't Zand; om half 9 
gel. jrgt. voor Gerardus Prick. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Maria Leermakers; z.a. 
gel. mndst. voor Hendricus v. Uden; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Christianus 
v. Breugel, vanwege de H. Familie; om 
half 8 gel. H. Mis tot behouden thuis
komst van onze parochianen in Indië, 
vanwege Maria's Biddend Leger; z.a. gel. 
H. Mis voor Henricus Prick; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Johannes Tim
mermans; om half 9 gel. mndst. voor
Adriana van Haeren-Paymans.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Adrianus van Dru
nen, geb. te Liempde en won. in deze
par. en Anna Vulders, geb. te St. Oeden
rode en won. in de par. van St. Odul
phus te Best; Henricus Jacobus Petrus
Maria van der Eerden uit deze par. en
Antonia Cornelia Wilhelmina van Son
uit de par. van St. Martinus te Wijk bij
Maastricht; Petrus Johannes van de 
Sande, geb. en won. in de par. van het 
H. Hart en Catharina Lamberdina van
de Sande, geb. en won. in deze parochie; 
Petrus Wilhelmus van den Langenberg, 
geb. en won. in deze parochie en Corne
lia Kluytmans, Wed. van Mattheus Theo
dorus van de Laak, geb. te Moergestel 
en won. in deze parochie, waarvan 
heden de 1 e afkondiging geschiedt; Ma
rinus Hendricus van Houtum, geb. en 
won. te Vught (St. Petrus) en Arnolda 
van Breugel, geb. en won. in deze pa
rochie; Johannes Adrianus van Schijndel, 
geb. en won te St. Oedenrode en Mar
tina Maria van der Pasch, geb. te Liemp
de en won. in deze parochie; Marinus 
Theodorus van Breugel uit deze parochie 
en Wilhelmina Blummel uit St. Michiels
gestel, waarvan heden de 2e afkondiging 
geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen, waarin 
niet is gedispenseerd, ten spoedigste aan 
de pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL, 

Palmzondag, 2 April 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur: tot zekere 
intentie; om 7 uur: ter ere van 0. L. Vr. 
Altijddurende Bijstand (wegens behou
den terugkeer uit Indonesië); om 8 uur: 
uit dankbaarheid voor behouden terug
keer uit Indonesië (M); om kwart over 9 
voor Adriaan Kuypers, vanwege de Broe
derschap van 0. L. Vr. in 't Zand te 
Roermond; om 10 uur palmwijding en
-uitdeling, processie en hoogmis met
volkszang (voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie). Tekstboek
jes, waarin men heel de plechtigheid kan 
volgen, zullen worden klaargelegd; men 
wordt verzocht deze boekjes na afloop 
te laten liiggen (De Gidsen nemen plaats 
aan de Evangeliekant, de Verkenners aan 
de Epistelkant). 
De eerste schaal gaat vandaag voor het 
Heilig Land; de tweede voor de Bijzon-

dere Noden; en buiten de kerk worden 
speldjes verkocht voor Kath. Thuisfront. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag wordt 
er biecht gehoord des morgens tijdens de 
H. Missen, EN DES AVONDS VAN 
7 TOT 8 UUR. 
Woensdag wordt er ook biecht gehoord 
des middags van 3 tot 4 uur en van 6 
tot 8 uur. 
Donderdag - WITTE DONDERDAG 
- herdenking van de instelling van de

H. Eucharistie.
De H. Communie wordt uitgereikt om 
half 7, om 7 uur, en onder de plechtige 
H. Mis, welke om half 8 begint.
Des middags H. Uur-oefening voor de
leden van de H. Familie voor Moeders 
en Gehuwde Vrouwen, en de H. Familie
voor meisjes. 
Des avonds om half 8 laatste LIJDENS
MEDITATIE. 
Nu de mannen des nachts te1· aanbidding 
komen, vragen wij met des te meer aan
drang de vrouwen en meisjes overdag te 
komen. 
Vrijdag - GOEDE VRIJDAG - her
denking van de Dood en Begrafenis van 
onze Verlosser en Zaligmaker Jezus 
Christus. Geboden vasten- en onthou
dingsdag (ook voor hen, die anders ge
dispenseerd zijn: zieken vallen hier ech
ter buiten). De H. Dienst begint om 
half 8. 
Des middags om half 4 Kruiswegoefe
ning voor de schoolkinderen; des avonds 
om half 8 voor de andere parochianen. 
De Kruisweg voor de kinderen wordt dit 
jaar om half 4 (niet om 3 uur) gesteld, 
teneinde de vele parochianen, die om 3 
uur, het ogenblik van Jezus' sterven, aan 
hun persoonlijke devotie willen voldoen, 
daartoe rustig de gelegenheid te geven. 
Na de Kruisweg des avonds is er gele
genheid 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. Enkel onder deze H. Mis 
wordt de H. Communie uitgereikt. 
Om half 10 wordt het gewijd water uit
gedeeld. 
Des middags om 12 uur eindigt de vas
tentijd. 
Biecht wordt gehoord: des middags van 
3 tot 8 uur ononderbroken in vier biecht
stoelen. 
MAANDAG 3 April: 7 uur 1. cl. voor 
Willibrordus van Zeeland en Jacobus de 
zoon; Maria-altaar 1. d. voor Johanna 
Maria de Groot-de Lepper, te Mill over
leden; Familie-altaar I. d. uit dankbaar
heid; kwart voor 8 1. j. voor Antoon v. d. 
Wetering en Jacoba Jansen z. e.; zij
altaar I. d. voor Mathijs van Liempt, ie 
Helvoirt overleden; half 9 1. cl. voor 
Franciscus Vlaminks. 
DINSDAG 4 April: 7 uur I. d. voor Ag
nes Holten en overleden familie; Maria-



altaar 1. d. voor Maria van Hal-van 
Esch; Familie-altaar I. d. voor Marinus 
Josephus van de Sande-van Erp; kwart 
voor 8 I. d. voor Harry van de Wetering; 
zijaltaar 1. d. voor Waltherus van Tuyn, 
vanwege de buurt; half 9 I. d. voor de 
behouden thuiskomst van onze Boxtelse 
militairen uit Indonesië. 
WOENSDAG 5 April: 7 uur I. d. voor 
Piet Baayens; Maria-altaoar I. m. voor 
Constant van Kleef; Familie-altaar I. d. 
voor Wim v. d. Laak, vanwege de Am
bachtsschool; kwart voor 8 I. d. voor 
Anna Antonia Smetsers-van Overdijk, 
vanwege de kleinkinderen; zijaltaar I. d. 
voor Adriana Scheutjens-van Dijk, van
wege de kleinkinderen; half 9 I. j. voor 
Josephus van Son. 
DONDERDAG 6 April: half 8 pl. m. 
voor Hubertus Josephus van Susante. 
VRIJDAG 7 April: half 8 de pl. dienst. 
ZATERDAG 8 April: ± 8 uur gez. j. 
voor de Eerwaarde Broeder Jordanus en 
de Eerwaarde Zuster Francisca Merx. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Palm-Zondag, 2 April 1950. 

Voor de Hoogmis zal palm gewijd 
wordçn. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Hen
ricus v. d. Eerden en Regina de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Vervoort. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
hsvr. van Joannes Vervoort. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Alber
tus v. d. Brand. 
DONDERDAG: Witte Donderdag, half 
8 jrgt. voor Joanna hsvr. van Albertus 
v. d. Brand.
Op Witte Donderdag is de gehele dag
het Allerheiligste uitgesteld en zal
's avonds om 7 uur de laatste meditatie
over het lijden gehouden worden.
VRIJDAG: Goede Vrijdag. De plechtig
heid begint om half 8 en 's avonds om 
7 uur plechtige kruisweg. 
ZATERDAG: Paas-Zaterdag. Voor de 
H. Mis wijding van de Doopvont; om
half 8 jrgt_ voor Theodorus Olieslagers.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Cornelia Brans. 
Dinsdag mndst. voor Joannes Wagenaars. 
Woensdag mndst. voor Lamberta Geerts. 
Gedoopt: Petrus Cornelius, zoon van 
Marinus v. Eindhoven-v. Kollenburg. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Palm-Zondag, 2 April 1950 
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 H. Mis uit 
dankbaarheid ter ere van de H. Jozef. 
De wijding van de palm heeft plaats vijf • 
minuten ·vóór 10 uur. 10 uur Palmpro
cessie, daarna Hoogmis als plechtig jrgt. 
voor Maria Antonia v. Beers. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 

gesteld, aan hun offerplicht te voldoen 
in de eerste schaal voor het H. Land; in 
de 2de voor B. N. Vergadering v. St. 
Vincentiusvereniging; half 3 Lof met 
rozenhoedje, om God's zegeningen te 
verkrijgen over "Orion" en de kapel van 
Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
Heijkants, Wed. van Frans v. d. Meij
den, te 's Bosch overleden; 8 uur weke
lijkse H. Mis voor Maria de Punder-Hui
!7e; 8 uur n.m. vergadering voor de St. 
Elisabethstichting in de pastorie. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhelmus 
Venmans en Hendrika der Kinderen 
hsvr.; 8 uur jrgt. voor Antonius v. d. 
Meijden. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Petrus 
van Beljouw en Johanna Maria Heeze
mans hsvr.; 8 uur H. Mis voor Maria 
Maas-v. d. Langenberg. Gelegenheid tot 
biechten van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot 8 uur. 
WITTE DONDERDAG: uitreiking van 
de H. Communie om 7 uur en onder de 
H. Mis. Half 8 gezongen H. Mis voor de
leden van de Godvruchtige Vereniging
ter ere van de H. Theresia. Des avonds
om half 8 meditatie over het H. Lijden
en sterven van 0. Heer Jezus Christus.
GOEDE VRIJDAG: half 8 plechtige her
denking van äe Dood van Onze Heer 
Jezus Christus, als Offeraar en Offeran
de tot heil en verlossing van de mensen. 
Nu is ·het onze taak aan dat offer van 
Christus deelachtig te worden. In de na
middag om drie uur wordt een ieder uit
genodigd een ogenblik in stilte te over
wegen 's Heren Lijden en Dood. 
In de kerk zullen wij het rozenkrans ge
bed bidden en gezamenlijk al biddend 
opgaan naar de Calvarieberg op ons 
kerkhof. Des avonds te half 8 plech:ige 
Kruisweg tot intentie van het Apostofaat 
der Hereniging en dus tot intentie van 
Zijne Heiligheid de Paus. 
PAAS-ZATERDAG; half 7 wijding van 
het H. Vuur (Paasvuur); wijding van het 
water voor 't dopen en voor dagelijks 
gebruik met Litanie van Alle Heiligen. 
Daarna gezongen mndst. voor Joseph v. 
d. Aker.
Biechthoren van 2 tot 8 uur en van 5 tot 
8 uur in beide biechtstoelen. Eerste Paas
dag vóór de middag wordt geen gelegen
heid gegeven tot biechten. 
Deze Zaterdag tot twaalf uur is vasten
en onthoudingsdag. 
Zij echter, die op één der vorige Zater
dagen vleesspijzen hebben gebruikt en 
de voorgeschreven driemaal het Onze 
Vader en het Wees gegroet met één keer 
de twaalf artikelen van het Geloof heb
ben nagelaten te bidden, moeten minstens 
25 centen offeren. Dit offer kunt ge van 
nu af reeds brengen in de houten bus bij 
de St. Theresia-kapel, waarboven te 
lezen staat: 25 cent.
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Adriana v. d. Ven te Eindhoven; 

Johanna Tielemans, echtgenote van Ge
rardus Brands in Heerlerheide en Maria 
Heijkants, Wed. van Frans v. d. Meijden 
te 's Hertogenbosch overleden. 
Alsnog zal een H. Mis elders worden op
gedragen voor Theodorus Huyberts, in 
Indonesië overleden. 
De gelovigen die verlangen wegens ziek
te aan huis te communiceren, kunnen 
zich daartoe laten aanmelden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Palm-Zondag, 2 April 1950 
ZONDAG: half 7 I. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur I. j. voor Hendr. Kup
pens; kwart voor 10 "Asperges me" en 
wijding der palm; 3 uur Lof, daarna 
meisjes-congregatie. 
In alle H.H. Missen de 1e schaal voor de 
Missie in het H. Land. 
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Lamb. v. 
Gerwen; half 8 I. 7e voor Jan ·v. Asveld; 
8 uur I. m. voor Adriana Corn. v. Dies
sen te 's Bosch overleden. 
DINSDAG: 7 uur I. j. voor Christina v. 
Gerwen; half 8 I. m. Gerardina Ger. v. 
Haaren te Oirschot overleden; 8 uur I.
m. voor Wilhelmina Laemers te Affer
den overleden. Woensdag: 7 uur I. j. 
voor Adriana van Gerwen; half 8 1. j. 
voor Gerardina Tinnebroek; 8 uur I. j. 
voor Lamberdina v. d. Staak. 
Woensdagnam. biecht horen van 2-4 en 
van half 5 tot 7 uur, insgelijks a.s. Za
terè!ag. 
Donderdag, Witte Donderdag: 7 uur z. 
mndst. voor de overleden familie v. Boe
ckel v. Rumpt; uitdeling der H. Commu
nie om 6 uur; half 7' en vóór en onder 
de H. Mis van 7 uur; 's avonds 7 uur 
lijdensmeditatie waarna te zingen: 
"Komt Christ'nen, komt nader"; vóór de 
lijdens-meditatie: ,,Misserere". 
VRIJDAG, Goede Vrijdag: de H. Dienst 
om 7 uur; 's avonds om 7 uur plechtige 
Kruisweg-oefening; na deze oefening 
verering van de relikwie van het H. 
Kruis, na het lied: ,,Kruisbeeld, kruis
beeld". 
Donderdag en Vrijdag onder de H. 
Diensten processie; de leden der Ere
wacht van het H. Sacrament worden 
hierop attent gemaakt. 
ZATERDAG: aanvang der doopvont
wijding om 6 uur, de H. Mis om circa 
7 uur; dan z. j. voor Hendricus 
Verdonk. 
Zaterdag-voormiddag tot 12 uur is het 
verboden vlees te gebruiken. 
ZONDAG: Hoogfeest van Pasen; half 
7 I. m. voor de levende leden der pro
cessie van Hakendover.; 8 uur I. mndst.
voor de Wed. Maria Frans v. d. Meij
den; 10 uur de plechtige Hoogmis tot 
welzijn der parochie; na de middag om 
3 uur plechtig Lof met processie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. tot bijz. intentie. 

Dinsdag 7 uur l. m. Jan v. Asveld als 
over!. lid van de Bijenbond. Woensdag 7 
uur I. m. voor Mart. Quinten als over!. 
lid: H. Gerardus Majella. Donderdag 7 
uur I. m. levende leden der processie 
van Hakendover. 
De zelatricen van de St. Pieters-penning 
worden verzocht bij de parochianen de 
contributie op te halen en deze aan ons 
af te dragen op uiterlijk de 2e Zondag 
na Pasen. 
30e Wilhelmina Laemens te Afferden 
overleden; Hendr. Hendriks te Vrossel 
overleden; Gerardina Ger. v. Haaren te 
Oirschot overleden; Joh. v. Asveld te 
Liempde overleden. 
Gedoopt: Wilh Jos. Gemma Corn. zoon 
van Wilh. Vullings-Kuppens; Henr. Jos. 
zoon van Joh. v. d. Sande-Bierkens. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Palm-Zondag, 2 April 1950. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
plechtige Hoogmis met 3 Heren, waar
onder de Passie zal gezongen worden. 
Tweede schaalcollecte voor het H. Land; 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat en 
voor de nieuwe glas- in-lood-ramen. De 
palmwijding begint om 10 uur. Na de 
wijding heeft de palmuitreiking plaats. 
Voor de goede orde worden de gelovi
gen verzocht de aanwijzingen van de 
ordecommissarissen strikt in acht te 
nemen. Alle aanwezigen zullen een 
palmtakje komen afhalen. De parochia
nen, die meer palm willen laten wijden, 
kunnen tussen de H.H. Missen een 
palmtak, waaraan een naamkaartje is 
bevestigd, in een mand leggen voor de 
communiebank en deze na de Hoogmis 
komen afhalen. Na de middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje; na het Lof een 
lied. 
Woensdag van 3 tot half 8 gelegenheid 
om te biechten. 
Donderdag zal vanaf half 7 de H. Com
munie wor<len uitgereikt; om half 8 pl. 
gez. H. Mis, waaronder gelegenheid om 
te Communiceren; daarna processie naar 
het rustaltaar. 's Avonds om HALF 
NEGEN Iaats:e lijdensmeditatie, waar
na Ons Heer in stilte wor<lt weggebracht. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, tevens 
Goede Vrijdag. Om half 7 wordt het Al
lerheiligste overgebracht naar het rust
altaar. Om half 8 beginnen de plechtig
heden, waaronder alle gelovigen aanslui
ten bij de Kruisverering. Gedurende de 
dag zal het H. Kruis opgebaard zijn en 
de relikwie van het H. Kruis uitgesteld 
zijn. 's Avonds om half 8 plechtige Kruis
weg, waarna verering van de relikwie 
van het H. Kruis. 
Zaterdag. Priester-Zaterdag, tevens Paas
Zaterdag, beginnen de plechtigheden om 
half 7 met de wijding van het vuur, de 
Paaskaars en de Doopvont. Omstreeks 
half 8 plechtige H. Mis, waaronder ge
legenheid om te communiceren. Een half 
uur na afloop van de plechtigheden kan 

doopwater worden afgehaald. Na de 
middag van 3 tot half 8 zal een Eerw. 
Pater biecht horen. 
Zij, die op Zaterdagen in de vasten ge
bruik hebben gemaakt van de dispen
satie, zonder de voorgeschreven gebeden 
te verrichten, worden verzocht met Pa
sen minstens 25 cent te offeren in de 
daarvoor bestemde bus achter in de kerk. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis 
Martinus van den Broek; half 9 H. Mis; 
10 uur Hoogmis voor levende en over
leden leden van de Stille Omgang. 
MAANDAG: half 8 uur jrgt. Anna van 
der Meyden van de Ven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Anna Ma
ria van den Broek-v. Kasteren. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Ardina 
van den Broek-v. Genuchten. 
DONDERDAG: half 8 gef. jrgt. voor 
Henricus van den Braak. 
VRIJDAG: h-alf 8 plechtigheden. 
ZATERDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Adrianus van den Braak. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 2 April. Palmzondag. 

De palmwijding begint om half 10, daar
na de f rocessie en de Hoogmis; om 3
uur Lo met rozenhoedje. 
Donderdag: Witte Donderdag. De H.
Communie zal worden uitgereikt óm 
half 7 en om kwart voor 7. Om 7 uur 
beginnen de plechtigheden. Ondèr de 
H. Mis Communie-uitreiken. 's Middags
om 3 uur: plechtigheid van de Voetwas
sing. Om 7 uur: gezamenlijke overwe
ging, aanbidding en gezangen. Geduren
de de gehele dag: aanbidding van het
H. Sacrament.
Vrijdag: Goede Vrijdag: Verplichte vas
ten- en onthoudingsdag. De plechtighe
den beginnen om 8 uur. 's Middags om 
3 uur plechtige Kruisweg. 
Zaterdag: Paaszaterdag_ De plechtighe
den beginnen om 7 uur. Begin der H. 
Mis om ongeveer half 9. Onder de H. 
Mis wordt Communie uitgereikt. 's Mid
dags vanaf 4 uur gelegenheid om te 
biechten. Op Paaszaterdag is het ge
bruik van vlees verboden tot 's middags 
12 uur. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jaarge
tijde voor Antonius Voets; om half 9: 
voor overleden leden der familie Wind
stosser. 
MAANDAG: om 7 uur tot zekere inten
tie; om half 8 voor Lambe.rtus van Ber
kel en Antonia van Boxtel. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk; om half 8 voor Anri"a 
v. d. Meijden-v. d. Ven.
WOENSDAG: 7 uur voor een over
ledene; om half 8 voor Mevrouw Hen
ket-Windstosser.
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KATHOLIEK 

Pasen 
De herdenking van het grootste wonder, 
dat Christus heeft gedaan: Zijn triom
fantelijke Verrijzenis uit de dood. 
Ze hadden Hem vermoord. Zijn Moe
der heeft Zijn doodgemartelde lichaam 
op haar schoot gehad. 
Ze hadden Hem begraven. Haastig; want 
de volgende dag was een grote Sabbath. 
Een steen voor het graf. Een zegel erop 
en soldaten erbij. Maar Christus breekt 
het cordon van al die menselijke dingen. 
Hij breekt het meest menselijke, 'de dood. 
En dit. mysterie is enkel te verklaren, 
als waar is, wat Hij getuigde voor Caï
phas: Ik ben de Zoon van God. 
?t Is Zaterdagavond. De Sabbath is 
voorbij. Maria Magdalena, Maria, de 
moeder \'an Jacobus en Salome gaan spe
cerijen kopen, om de volgende morgen 
in alle vroegte het heilig Lichaam te 
gaan balsemen. Daar was Vrijdag geen 
tijd meer voor geweest, omdat de Sat
bath begon. 
De Zaterdag gaat in droefheid voorbij. 
- Zondagmorgen. Een stralende dag 
begint. De zon stijgt omhoog over de 
Olijfberg. Licht en warmte en groei, 
kracht en leven davert over de aarde. 
Op de Kalvarieberg staan drie naakte 
kruispalen, rood van bloed. 
Drie vrome vrouwen zijn op weg naar 
de tuin, aan de voet van de Kalvarie
berg. Ze zijn gehaast. Dat willen ze nog 
voor hun goede Meester doen, Hem 
balsemen. Dat is ook 't enige, wat ze 
nog voor Hem kunnen doen. 
Een van de vrouwen heeft nog een
moeilijkheid, waaraan ze niet gedacht 
hebben: ,,Wie zal ons de steen afwen
telen van de ingang van het graf?" Daar 
is mannenkracht voor nodig. Ze zullen 
zien. Ze gaan de tuin in. Ze worden 
stil en eerbiedig. Daar is het graf. 
Maar ...... de vrouwen staan stil. Wat is 
er gebeurd? De steen is weggerold. Zou
den dan Zijn vijanden, Zijn moordenaars 
zelfs Zijn Lichaam niet met rust laten? 
Ze snellen toe. De grafkamer binnen. 
Ze schrikken. ..... Daar zit een 'jonge 
man in wit gewaad. Daar staan ze, alle 
drie uit 't veld geslagen. Die jonge man 
spreekt. ,,Weest niet bang. Gij zoekt 

- Jezus van Nazareth, de Gekruiste. Hij is 
verrez�n. Hij is niet hier. Ziet de plaats, 
waar ze Hem hadden neergelegd. Maar 
gaat, zegt het aan Zijn leerlingen en 

Plaatselijk Nieuws
NIEUW ORGEL.

In de St. Theresiakerk wordt een nieuw 
orgel geplaatst door de Fa. L. Verschue
ren C. V. uit Heythuijsen (L) Het is aan 
de evangeliekant van het zangkoor ge
plaatst en bevat 12 registers met pedaal. 
Tweede Paasdag 's middags om 2.30 uur 
heeft de plechtige inzegening plaats. De 
inspeling geschiedt door de bekende or
ganist H. Houët uit Eindhoven. Zijn pro
gramma bevat werken van Bach, Flor 
Peters e.a. 
Dit orgel, - dat een geschenk van de 
parochianen is, - zal bij gelegenheid 
van het Zilveren Pastoraatsfeest en Zil
veren bestaansfeest der parochie in 1951, 
plechtig aan de Zeereerwaarde Heer -
Pastoor Manders worden overgedragen. 

H. BLOEDPROCESSIE 1950. 
De collecte bij gelegenheid van de 
Plechtige H. Communie, die besteed zal 
worden voor de uitbreiding en verfraai
ing van de H. Bloedprocessie, heeft op
gebracht in de 3 parochies van Boxtel 
tesamen: f 188,93. 
Aan particuliere giften mochten wij on
der dank nog de volgende bedragen 
ontvangen: 

Fam. v. d. V. f 50,- • 
N. V. f 100,-
M. G. f 50,-
A. v. d. V. f 2,50 
A.s. f 10,-
P. J. f 10,-
N. M. f 50,-
B. B. f 50,-
H. v. B. f 10,-

Wie volgt? Gironummer 290813 ten name 
van Kapelaan A. P. J. Damen, Duinen
daal 2, Boxtel, onder vermelding van: 
H. Bloedprocessie. 

BELANGRIJK SUCCES. 
Op de 11 e Internationale Slagersvakten
toonstelling, waaraan werd deelgenomen 
door Nederland, België, Luxemburg, 
Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duits
land, Denemarken, Engeland en Ierland, 
behaalde onze plaatsgenoot Frans 
Baayens-Clemens met vier inzendingen 
vier eerste prijzen. 
Bovendien behaalde hij de bronzen me
daille, toegekend door de Commissaris 
der Koningin, voor hem die het hoogste 
aantal punten behaalde voor cervelaat 
worst. 
Men mag dit inderdaad een belangrijk 
succes noemen en de inzender van deze 
slagers-artikelen van harte geluk wensen. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 
Bij de thuiskomst van soldaat C. J. de 
Jong werd voor het Kath. Thuisfront, 
par. H. Hart te Boxtel opgehaald f 7,flJ. 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

aan Petrus. Hij gaat U voor naar Gal
lilea. Daar zult gij Hem zien, zoals Hij 
u voorzegd had". Ze keren zich om, 
bang, angstig. \Xlat betekent dat alle
maal? Ze haasten zich terug naar Jeru
zalem. Daar vonden ze de Apostelen en 
ze vertellen van de afgewentelde steen, 
van die jonge man in wit gewaad, van 
zijn onbegrijpelijke woorden. En die 
mannen hebben de schouders opgehaald. 
Vrouwenpraat I Onzin 1 
En toch was het werkelijkheid I Hij is 
verrezen, Jezus van Nazareth! Hij ver
schijnt aan Maria Magdalena, aan de 
leerlingen van Emmaus, aan Petrus, aan 
de twaalf. Daarna, aldus St. Paulus, aan 
meer dan 500 broeders tegelijk. Aan Ja
cobus, aan alle Apostelen. Tenslotte aan 
Paulus. En als ze niet geloven en menen 
een spook te zien, wil Hij, dat ze Hem 
betasten. Hij eet met hen, om hen te 
O\·ertuigen, dat Hij leeft. Hij dwingt 
Thomas op de knieën met dat gebed, dat 
wij Hem dagelijks in groot geloof nazeg
gen onder de Consecratie: ,,mijn Heer 
en mijn God". Ja waarlijk, Hij is ver
rezen 1 
Wij geloven in dat geheim. Wij moeten 
het geloven I Als het niet waar is, zegt 
St. Paulus, zet dan maar 'n streep door 
heel je geloof. 
En wat betekent dit voor ons, Ook wij 
zullen verrijzen. Er komt een dag, waar
op wij moeten sterven. Ons lichaam 
wordt begraven en zal vergaan, maar in 
heerlijkheid zal het verrijzen. 
Hoe dit zal gebeuren? Hoe zouden wij 
mensen, met ons klein, arm verstand, 
kunnen en willen begrijpen, hoe God 
Zijn plannen verwerkelijkt? 
Maar. dit is zeker: Christus verrijzenis 
is de garantie voor onze verrijzenis. 
Even zeker als Hij, zullen wij opstaan uit 
het graf. 
En St. Paulus sluit zijn meditatie over 
Jezus verrijzenis en de onze: ,,Daarom, 
mijn geliefde broeders, staat onbewege
lijk vast, weest te allen tijde rijk in
's Heren werk en weet, dat uw arbeid 
niet vergeefs is in den Heer." 
Wij leven, werken, lijden voor de 
èeuwigheid. Geen goede daad, geen goe
de gedachte. geen goed gebed is ver
geefs. Alles telt, tot het kleinste goed. 
Dit moet ons aansporen, om op dit blijde 
Paasfeest een nieuw leven te beginnen. 
Wij leven naar de eeuwigheid. Nog kork 
tijd en we zijn bij God, in het geluk, in
een eeuwig Paasfeest. D. 

OP DE THUISREIS. 
Met de "Generaal Stuart Heintzelman" 
die vern1oedelijk 11 April te Amsterdam 
aankomt repatriëren: 
Sld. L. J. Mathijsen, Jan. v. Brabantstr. 17 
Sld. W. C. van Weert, Nieuwstraat 37; 
Krp. P. C. van de Pas, Onrooi 6.
Krp. L. H. C. v. d. Velden, Eindhovense

weg 17. 
Sld. A. Th. Verhagen, Gemonde, Besse

laar 82. 

R.K. OPENBARE 
UITLEENBIBLIOTHEEK BOXTEL. 
Zoals reeds eerder in dit blad vermeld 
werd zijn de twee R.K. Bibliotheken, n.l. 
Roomse Cultuur en De Ark samenge
voegd tot één bibliotheek: R.K. Open
bare Uitleenbibliotheek Boxtel. 
Tot op heden hebben beide bibliotheken, 
wegens gebrek aan plaatsruimte, nog af
zonderlijk doorgedraaid. Thans kunnen 
we echter vermelden, dat deze biblio
theek op Zaterdag 22 April a.s. zal 
openen in haar nieuw tehuis, dat erg 
gunstig, midden in Boxtel gelegen is: 
K. J. V.-huis in de Prins Bernhardstraat. 
Ondertussen werden de volgende boe
ken nog aangeschaft: 
Jan Steen 
Een meesterwerk is zoek 
Schaduw Waarom 
Vijf kleine biggetjes 

Dood van een danseres 
Terug naar Brideshead 
Ons dagelijks brood 
De Moeder 

C. J. Kelk 
H. Belloc 

Havank 
Christie 
Christie 
Waugh 

P. Buck 
P. Buck 

Ik vocht om Arnhem 
Met bestemming Marseille 
Stiefmoeder Aarde 
Rechtvaardigen en 

Hagen 
Nordhoff 

T. de Vries 
Zondaars 

J. Panhuyzen. 

EXAMEN 
R.K. LANDBOUWWINTERSCHOOL. 
Bij het vorige week afgenomen examen 
voor de tweejarige wintercursus werd het 
diploma uitgereikt o.a. aan: G. Brands, 
J. Dobbelsteen, W. v. Oirschot, M. V.
Peijnenburg, M. F. Peijnenburg, allen te 
Boxtel, M. v. Weert, Liempde en W. H. 
Vermeer, Haren. 
Bij het overgangsexamen werden van de 
eerste naar de tweede klasse bevorderd 
o.a.: C. v. Berkel, N. Vogels, Boxtel; A.
Beekmans, W. Verhagen, Gemonde; J. 
Welvaarts, Liempde; P. v. Alphen, A.
Op 't Hoog, Schoenmakers, F. Vermeer, 
Haaren. 

DE PAASEI-ACTIE 
DER DR. HOEKSVERENIGING. 

...... de armen hebt gij 
altijd bij U 1 

En altijd zal de liefdadigheid betracht 
kunnen worden aan hen, hoe perfect de 
sociale verzorging ook voor velen is 
geregeld. 
Wij mogen niet kregelig worden als van 

tijd tot tijd een beroep op de naasten
liefde wordt gedaan om bij te dragen 
voor hulp aan de annen. 
Met blijmoedigheid moeten financiële 
offertjes worden gebracht voor hen. 
Ook nu weer voor het Boxtelse Zwakke 
Kind. 
De Dr. 1-loeksvereniging rekent het altijd 
nog als haar plicht, kinderen van min- of 
onvermogenden naar herstellingsoorden 
te zenden. 
Een van de acties tot inzameling de� 
daarvoor benodigde middelen is de tra
ditionele Paasei-actie die deze week 
wordt ingezet met d� verspreiding der 
collectezakjes. Dezer dagen worden die 
huis aan huis bezorgd per post. 
leder neme het zakje in ontvangst om 
het gedurende de Paasdagen onder de 
aandacht te brengen van alle gezins
leden. 
De grotere kinderen moeten het zich als 
een plicht van naastenliefde rekenen, van 
hun zakgeld ook iets af te staan om de 
zwakke kinderen te doen helpen. 
Als de ouders hun medewerkirg verle
nen zal ieder gezin een bijdrage hiertoe 
leveren. 
Moge de Dr. Hoeksvereniging dit jaar 
clan kunnen beschikken over een flink 
bedrag, opdat vele kinderen gedurende 
enige weken tot herstel van gezondheid 
kunnen uitgezonden worden. 
De zakjes worden na Pasen door de 
bode opgehaald. 

BURGERLIJKE STAND 

- DER GEMEENTE BOXTEL 

van '.24 Maart tot en met 3 April 1950. 
GEBOREN: Fredericus A. H. M. zoon 
van C. H. Looijmans en Th. F. W. van 
Gemert. 
ONDERTROUWD. Petrus J. van de 
Sande en Catharina L. van de Sande -
Wilhelmus ·J. de Kort en Geertruide M. 
van Erp - Karel A. J. Joosten en Bastia
na Th. C. van den Bongaardt - Jan 
J. Peijnenburg en Hendrika Maas - Pe
trus W. van de Langenberg en Cornelia 
Kluijtmans - Adrianus Heesakkers en 
Hendrika M. van der Meijden - Jozef 
de Koning en Antonetta A. G. van 
Meers bergen. 
GEHUWD: Gerardus J. van Oosterhout 
en Hendrika M. van den Broek - Jo
hannes van Dijk en Jacoba C. M. van 
Dooremalen. 
OVERLEDEN: Johannes van der Meij
den, oud 85 jaren. 

AMBACHTSONDERWIJS BOXTEL. 

Dinsdag 4 April werden de getuigschrif
ten uitgereikt aan 16 cursisten van de 
vervolgcursus Houtbewerken, en aan 19 
van de 5-jarige Avondtekencursus, van 
de R. K. Ambachtsschool. 
De uitreiking der diploma's werd door 
de directeur, de heer Jac. van Es, inge
leid met een prijzend woord tot de jon
gens, die ten koste van veel opoffering 
de lessen aan de avondschool met succes 
hebben gevolgd. De jongens toch, aan 
wie een diploma zou worden uitgereikt, 
hebben alle vakken van het onderwijs 
serieus gevolgd, en de kansen die de 
school hen bood ten volle benut, veelal 
nadat zij een zware dagtaak achter de 
rug hadden. 
De directeur wees verder op het grote 
maatschappelijk voordeel, te kunnen bo
gen op vakbekwaamheid en op de 
levensvreugde, die de arbeid de am
bachtsman kan geven. 
Bij de tevredenheid over de resultaten 
der school, was evenwel toch nog reden 
de cursisten te attenderen op een der 
vakken, waarvan de belangrijkheid voor 
het leven niet door allen wordt ingezien; 
n.l. het godsdienstonderwijs. 
Aan. enige cursisten kon zelfs wegens 
de onachtzaamheid voor de godsdienst
lessen het diploma niet worden uitge
reikt. 
Dit moet als een waarschuwing voor de 
anderen gelden, doch het was voor de 
directeur een reden de jongens nog eens 
met nadruk te wijzen op de noodzake
lijkheid van godsdienstkennis in de prak
tijk van het leven. In de omgang met 
anderen moet de katholiek ook inzake 
de leer van de godsdienst zijn toegerust 
en zelfs niet zelden tot verdediging in 
staat zijn. 
De directeur meende dan ook een aan
sporing te moeten geven om geen enkel 
vak van het onderwijs gerin° te schatten. 
Na de gediplomeerden gefeliciteerd te 
hebben werden de diploma's uitgereikt 
door het bestuurslid van de Stichting, de 
heer R. de Laat, die na de uitreiking in 
zijn kwaliteit van voorzitter van de 
R.K. Bouwvakarbeidersbond nog het lid
maatschap van de vak- en standsorgani
satie meende te mogen propàgeren. 
Na de sluiting dezer bijeenkomst kwa
men de gediplomeerden directeur en 
leraren individueel bedanken voor het 
genoten onderwijs. 
Volgens het jaarverslag van de R. K. 
Ambachtsschool voor Boxtel en omstre
ken bezochten per 31 Dec. 1949: 161 
leerlingen de school: Voor opleiding tot 

Het Eeuwige Rome
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Catacomben. Crypte van Damasus. 

6. 

DE CATACOMBEN VAN ROME. 

De naam der catacomben roept veel 
herinneringen op bij iedereen die veel 
gelezen heeft over de eerste eeuwen der 
Kerk en de verhalen der martelaren; en 
nog meer bij hen die in ons Zuid-Lim
burg in de mergelgroeven de getrouwe 
nabootsingen hebben bezocht van een 
groot deel van de catacomben van Rome. 
De catacomben zijn onderaardse gangen, 
niet van nature ontstaan, maar gegraven, 
zoals in Zuid-Limburg de gangen in de 
mergelgroeven en kolenmijnen. Ze wer
den gegraven met het doel de lichamen 
der afgestorvenen te begraven. In de 
oude tijden verbrandden de Romeinen 
gewoonlijk hun doden. De christenen 
hebben vanaf het begin van de Kerk, hun 
doden begraven uit eerbied voor de 
lichamen der overledenen en in navol
ging van Christus, die eveneens begra
ven is geweest. Ook bij de heidenen 
kwam de begrafenis in gebruik van af 
het begin van de tweede eeuw. 
Er waren begraafplaatsen in de open -
lucht, maar waar de bodem daartoe ge
schikt was, groeven eigenaars van land
goederen op hun eigen terrein een groe
ve, die ondergronds uitgebreid kon wor
den al naar de ruimte die men nodig 
had. Vandaar dat verschillende catacom
ben de naam dragen van de bezitters, 
zoals de catacomben van Domitilla, 
Maximus, Hermes, e.a. 

Niet alleen rondom Rome, waar de on
dergrond van zachte tufsteen is, maar 
ook op andere plaatsen, o.a. bij Napels 
en op de eilanden rondom Italië - Sar
dinië, Sicilië en Malta - zijn dergelijke 
onderaardse begraafplaatsen bekend. 
Rondom Rome zijn er tot nu toe een 60 
- grotere en kleinere - teruggevonden, 
gelegen langs de oude wegen die in de 
roemrijke tijd van het heidense Rome, 
van de stad uitgingen naar alle delen 
van het rijk. De beroemdste daarvan is 
de begraafplaats "ad catacumbas" langs 
de Via Appia, de weg die vanuit Rome 
over Napels naar Brindisi voerde, een 
der grote havens naar het Oosten. Deze 
begraafplaats was gelegen bij een ter
rein-inzinking of instorting - cumbas 
- en ontleende hieraan zijn naam. Deze
begraafplaats dankt zijn vermaardheid 
aan het feit, dat de lichamen van Petrus 
en Paulus omstreeks 260 tijdelijk daar
heen zijn overgebracht om deze relieken 
te beschermen tegen vernieling onder de 
felle vervolging van keizer Valerianus. 
Hier konden dan de christenen voort
gaan met de overblijfselen der Apostelen 
te bezoeken en te vereren. 
Van deze begraafplaats "ad catacumbas" 
is later de naam catacombe overgegaan 
op alle soortgelijke ondergrondse be
graafplaatsen. 
De catacomben liggen vrij diep onder de 
grond en dikwijls in meerdere verdiepin
gen onder elkaar. Iedere verdieping 

OMGEVING 

De H. Vader 
bij de opening van de Passietijd. 

Paus Pius XII hield op Passiezondag bij 
de opening van de Passietijd in de St. 
Pieterskerk te_ Rome voor duizenden 
pelgrims uit alle oorden van de wereld 
een meesterlijke redevoering. De paus 
zei daarin o.a. nogmaals: ,,dat de wereld 
leeft in een toestand van ongekend mo
reel verval. Het kwaad als zodanig 
erkent men niet meer, met het noodwen
dig gevolg, dat alle gezonde sociale 
levensregels verloren dreigen te gaan ... " 
Toen we dit lazen, gingen onze ge
dachten onwillekeurig uit naar een frag
ment uit het spel van "Elckerlyc", dat 
een 400 jaar geleden ontstond "waarin 
de stem van God" zegt: 

,.Ik zie vanuit Mijn hoge T rone, 
dat al wat is in 's mensen persoone 
leeft met vreze onbekend. 
Ook zie Ik 't volk zozeer verblind 
door zonden: Zij erkennen Mij niet 

als God! 
Op d'aardse schatten zijn ze verzot; 
Die hebben ze boven God verkoren 
en Mij vergeten, Die hier te voren 
den dood heb doorstaan tot 

's mensen profijt! ... 
... ,,Ik zie wel, hoe Ik 't volk ook spaar', 
Hoe slechter 't wordt van jaar tot jaar ... 
. .. ,,En liet ik de wereld zó langer bestaan 
in zulk een leven, in zulke tempeesten. 
't mensdom zou worden erger dan ,, beesten ..... . 

Dat spel heette voor die tijd te zijn een 
,,Spiegel ter zaligheid voor Iedereen"; 
doch bij rustig overdenken kan deze 
"spiegel" nog veilig tegen ónze muren 
worden gehangen! ..... . 

timmerman 74, meubelmaker 16, metse
laar 20, stucadoor 1 en smid-bankwer
ker 50. 
Boxtel leverde 42 leerlingen; Vught 31, 
Oirschot 24, St. Michiels-Gestel 20, Best 
8, Liempde 7, de overige 29 waren uit 
17 gemeente uit de omtrek afkomstig. 
De avondschool had een bezetting van 
147 leerlingen, en wel 57 timmerlieden, 
17 meubelmakers, 26 metselaars, 1 stu
cadoor, 37 smeden-bankwerkers, 1 rij
wielhersteller, 6 electro-technici, 2 zink
bewerkers. 
Hiervan uit Boxtel 71, Best 20, Oirschot 
18, Oisterwijk 9, Liempde 8, Vught 6, 
St. Michiels-Gestel 5, en de overige 10 
uit 5 gemeenten uit de omtrek. 

vormde op den duur een kleine stad 
met pleinen en straten, enigszins ver
licht door de licht- en luchtkokers die 
de gangen verbinden met de buitenlucht. 
In de wanden der gangen groef men nis
sen waarin de lichamen konden worden 
gelegd, waarna de nissen werden dicht
gemetseld. Dikwijls, als de wanden van 
een gang geheel met nissen bezet raak
ten, groef men de vloer dieper uit, zo
dat men weer een stuk wand vrij kreeg. 
Zo zijn er plaatsen met 14 nissen boven 
elkaar. Of men groef een dieper gaande 
gang en begon aan een nieuwe verdie
ping. 
In de tijden dat er vervolgingen woed
den, werden de catacomben veilige 
vluchtoorden. Hoe men deze zo rustig 
kon aanleggen en gebruiken? Op de eer
ste plaats duurden de vervolgingen niet 
ononderbroken door. Vervolgens: vele 
catacomben behoorden aan rijke en 
hooggeplaatste personen. consuls, sena• 
toren, tot leden van de keizerlijke fami
lie toe, zoals de genoemde Domitilla. En 
de voornaamste oorzaak van de veiligheid 
der catacomben was wel, dat de begraaf
plaatsen volgens de Romeinse wetten 
heilig en daardoor onschendbaar waren. 
Zelfs de meest tirannieke keizers durf
den aan deze wetten niet gauw raken. 
Keizer Valerianus nam de christencata
comben wel in beslag - in 257 - maar 
zijn zoon Gallienus gaf ze in 260 weer 
terug. 
Verschillende pausen en voorname Ro
meinse christenen lieten ze verfraaiien, 
bouwden er kapellen in, lieten de muren 
beschilderen met christelijke taferelen, 
symbolen en teksten. Verschillende pau
sen en vele martelaren liggen in de cata
comben begraven. 
Onder de laatste vervolgingen onder 
Diocletianus, rond het jaar 305, waren 
de catacomben niet meer zo veilig. Hij 
stoorde zich niet aan de wet der on
schendbaarheid. Vele catacomben wer
den in die tijd volgestort, geheel of alleen 
de ingangen. En men liet hoogstens een 
geheime ingang vrij. Nog meer catacom
ben werden er later afgesloten of vol
gestort, toen in de vijfde eeuw de bar
baren onder aanvoering van Alarik, 
Rome binnenvielen en enorme bloedbla
den en verwoestingen aanrichtten. 
Deze noodzakelijke maatregel heeft vele 
catacomben ongeschonden doen bewaard 
blijven totdat ze in latere eeuwen, in 
onze dagen, terug ontdekt werden, en 
deze geven het beste studiemateriaal voor 
de christelijke geest en gebruiken het 
christelijke leven en de christelijke kunst 
van de eerste eeuwen der Kerk. 

T.



* Heb je de Amerikaanse kei-leg
machine op Zaterdag j.l. óók bezig ge-
zien tussen Vught en Den Bosch?? ..... . 
't Was een lust om te horen en te zien, 
hoe die 500 strekkende meters straat er 
zo netjes en zo vlug werden ingestampt! ... 
Jammer, dat de eerste-Aprilzon die 
straat weer in de kortst mogelijke keren 
als sneeuw voor de zon had doen ver
dwijnen; want toen we even na 't uur 
daar het terrein der werkzaamheden pas
seerden, was er van de proefstraat geen 
spoor meer te zien!...... Voorlopig zal 
die dus alleen maar voortbestaan in onze 
gedachten! * Omdat onze doorluchte 
Keistamper niet in de zaak betrokken 
was is tot onze spijt de protest-meeting 
der' Gemondse anti-annexatie-mannen 
niet ten volle geslaagd! Dat is ook jam
mer! * Meer schijn van wezen hebben 
de zgn. ,,vliegende schotels of schijven", 
die niet alleen de laatste tijd in Mexico 
met zekerheid zijn waargenomen, doch 
bij nader beschouwen al van véél oudere 
datum zijn! De hele wereld toch, zegt 
men, draait om de "schijven" én de 
w ...... ! In dit verband behoeven we over 
gebrek aan "vliegende" schijven tegen
woordig niet te klagen, dunkt ons! * En 
dan heeft de Nederlandse regering zich 
zelfs nog de weelde kunnen permitteren, 
om 200 millioen van deze "schijven" aan 
Indonesië ter leen te geven!...... Die 
kunnen er dus ook nog van af!. ..... *
't Is nu te begrijpen, waarom de spaar
actie van overheidswege met zulk een 
overredingskracht is ingezet; en 't is 
maar goed, dat het Nederlandse volk die 
met zulk een overtuiging heeft overge
nomen, want dit zal voor de nodige 
dubbeltjes moeten zorgen! * Als de 
Hoogmogende Heren nu maar zor
gen voor het pousseren van de nodige 
loonronden, dan komt de zaak in orde! 
* In verband met de vele jubilea, die 
1950 ook tot een Boxtels jubeljaar ma
ken, zou het toekennen van jubileum
toelagen van gratificaties en loonsverho-
gingen niet ongewenst zijn! ...... * Bij de 
fa. Van Hoogerwou op "den Ossepad" 
vieren althans drie "Jannen" in de dagen 
na Pasen hun zilveren weversjubilé ! En 
al is linnen voor hen in de voorbije 25 
jaren schering en inslag geweest, toch 
kunnen we er van op aan, dat zij 'm 
strakjes van katoen zullen geven"! ...... 
* Ook de vereniging "Boxtel Vooruit"
zal binnenkort haar 25e verjaardag vie
ren! Mr. Ping-ping zal dus op de prop
pen geroepen worden ! * Te meer, daar 
,,Boxtel Vooruit" op 1 Mei a.s., de Ko
ninginnedag voor dit jaar extra kinder
spelen hoopt te organiseren. (Tussen 
haakjes: het voorhande geld kan ook 
voor niets beter besteed worden dan voor 
kinderspelen e.d.; 't is de beste manier 
om een geestdriftige viering van Konin
ginnedag ook voor het nageslacht veilig 
te stellen!. ..... ) * De bevrijdingsdag op 
5 Mei zal ook in het teken staan van 
een meer openlijke viering 1 * De fees• 
telijke stemming zal dus ·in het komende 
seizoen de Boxtelse lucht doorzinderen ! ... 
Pasen!... Koninginnedag!... Bevrijdings
dag! ... en dan de H. Bloedfeesten en het 

Eucharistisch Congres! ... * En tussen 
alles door de repatriëring van onze jon
gens uit Indië! * Als er nu maar niet 
meer over defensie en landsveiligheid 
gesproken behoefde te worden, dan was 
het haast volmaakt! * We konden dan 
ook intenser onze aandacht besteden aan 
verkeersbeveiliging, zoals d� Gemeente 
Vught dit in klein bestek deed, door bij 
,,Het Bijltje" de welkome verkeerslich
ten te plaatsen! ... * Door de Boxtelse 
Bestuurderen zou daarvoor dan mis
schien ook de nodige durf en doortas
tendheid opgebracht kunnen worden, om 
te zorgen, dat de zo beruchte stoephek
ken en andere obstakels voor het veilig 
verkeer in de snelste keren verdwijnen 
konden! * Hoe vaak houden we ons 
hart vast, als wij fietsen, motors, auto's 
en trucks door de Clarissenstraat hun 
koers zien nemen. terwijl het kleine 
kleutervolkje en de andere schoolgaan
de jeugd zich daar náár en ván school 
beweegt!...... * Enkele jaren geleden 
is daar reeds een man tegen het hek
werk dóódgedrukt. En zegt het spreek
w_oord niet: ,,Als 't kalf verdronken is, 
dempt men de put!"? ... Toch staan daar 
nog de hekken! Men zou haast geneigd 
zijn te vragen: ,,Hoeveel guldens is een 
mensenleven dan eigenlijk wel waard?? 
Bij al de zorgelijkheden, die door onze 
Vroede Vaderen met zoveel prijzens
waardige toewijding en interesse worden 
verwerkt, zouden we er die van de hek
kens-kwestie toch nog aan toe willen 
voegen!. .. * Onderwijl zullen we trach
ten wèlgemutst te blijven! ... * We heb
ben Zondag j.l. in "De Ark" kunnen 
zien, dat de vorige generaties van ons 
Brabants vrouwengeslacht er ook slag 
van hadden om wel "gemutst" te zijn 1 ... 

Wat een soorten van mutsen uit het 
"Broabentse" stonden en lagen daar te 
kijk! * We zouden er nu geen kijk 
meer op kunnen krijgen, op die prach
tige "ouwetwetse" poffers, mutsen en 
mutskes ! Doch het zit zo vast, als een 
muts met zeven keelsbanden, dat onze 
Brabantse' moeders zo gek niet waren, 
als de muts haar wel stond!. .. Haar mut
sen stonden niet verdraaid! Zij wisten 
van wát willen! ... * Zouden zij het 
ooit in heur hoofd hebben gehaald om 
voor Pietje een fietske van 45 piek te 
kopen en dan te zeggen: ,,Hét jungske 
hoef z'n communie nie mee te doen, 
want ik kan geen pêkske veur 'm 
kope!"? ...... We denken van niet! want 
daarvoor zat er té veel Roomse dege
lijkheid onder die Brabantse mutsen! 
* Laat ons hopen, dat die "ouwe dege
lijkheid weer alom mag veld winnen! 
* Dan zal ook de ware blijheid veld
winnen, die zo welkom is om dagen als 
Pasen te kunnen beleven als echte hóóg
dagen. Dan zullen we 't nóg heerlijker 
kunnen uitzingen, met 'n zucht van ver
lichting: 

,,Nu laat ons allen vrolijk zijn, 
De hemel zal de onze zijn! 
Want Christus is verrezen 1 
Laat ons nu vrolijk wezen! 
En, waren wij zo vrolijk niet, 
De hemel was de onze niet. 
Maar nu is hij de onze! ..... . 

* ZALIG PAASFEEST!

Baruch, de Houthandelaar 
Oorspronkelijke Paaslegende. 

Baruch Bar Abdias zit bij het bed van 
zijn vrouw. De geneesheer heeft hem 
vanmorgen het laatste greintje hoop ont
nomen: zijn dierbare Esther is ten dode 
opgeschreven. Hij ziet haar uitgeteerde 
gelaat, haar doorschijnende dunne lippen, 
die vervellen van de brandende koorts. 
Haar handen rusten in de zijne, ze zijn 
kil als doodsbeenderen. Bij elke zucht, 
die uit haar mond opstijgt, buigt hij zich 
over haar heen, zich bezorgd afvragend, 
waarmee hij haar zal kunnen helpen. 
Hunkerend verwacht hij 'n laatste woord 
van de vrouw die zo vaak tevergeefs 
gesproken heett ...... Dit is nu reeds de 
vierde nacht, dat hij zo naast haar sterf
bed zit. Zijn hoofd is zwaar en suf, zijn 
ogen branden als vuur. Wanhoop, vrees 
en vermoeidheid hebben hem gemaakt 
tot een schaduw van de welvarende, trot
se zakenman, die met hoge borst door 
de straten der hoofdstad liep en wiens 
huis een gezocht ontspanningsoord was 
voor de Romeinse officieren. De wel
vaart van zijn zaken heeft hem alle ge
makken des levens geschonken, heeft zijn 
naam bekend gemaakt tot ver buiten 
Judea. Hij is zich machtig gaan voelen 
en kan zich de luxe van een welgesteld 
Romein veroorloven: zijn witte zijden 
toga getuigt daarvan. Maar wat beteke
nen al die voordelen, als zij toch niet bij 
machte zijn, het liefste, wat hij op deze 
wereld heeft, te redden van de onverbid
delijke dood? Voor de grimmige grijns 
van dit spookbeeld verbleken alle glan
zen en kleuren van zijn rijk bestaan. 
Baruch Bar Abc.lias zou alles willen prijs
geven, om dit éne te behouden: het 
leven van Esther. 
Baruch voelt zich schuldig aan dit levens
einde. Het is hem opgevallen, dat Esther 
plotseling begon te klagen over een ste
kende pijn in haar borst, toen de drie 
kruisen uit zijn houtwerf werden wegge
dragen, vorige week Vrijdag. Zij zag het 
en ze bleef er naar kijken, bleek en ont
daan, zonder een woord te zeggen. Daar
na had ze een blik van grenzeloze droef
heid, heel even slechts en vlak daarop 
moest hij haar naar binnen dragen. Lig
gend op de divan in de galerij van het 
atrium, heeft zij hem doordringend in de 
ogen gestaard; haar woorden kwamen 
traag en zwak: ,,Baruch, dit had je nooit 
mogen doen ...... " Een krampachtige 
handbeweging naar de hartstreek be
duidde hem, dat Esther dodelijk ziek 
was...... en hij begon vaag te vermoe
den, dat dit de genadeslag kon zijn. De 
geneesheer, die hij liet ontbieden, knikte 
bevestigend op zijn bange vraag. 
Dit is dan het einde van zijn gelukkig 
leventje. Dit is de vrucht van zijn eigen
zuchtig streven. Waartoe heeft alles ge
diend? Het had anders kunnen en moe
ten zijn. De waarschuwingen zijn hem 
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niet bespaard gebleven, maar Baruch heeft 
er nimmer oren naar gehad. Baruch ...... ! 

* * *
Baruch weet niet of hij slaapt dan wel 
wakker is. Die kali' witte muren, waar
tegen timmergereedschap hangt, zijn toch 
niet de muren van zijn weelderige wo
ning? Er is niets van al hetgeen hem de 
laatste tien jaren zo vertrouwd is ge
worden: geen wollige smyrnatapijten, 
geen glimmende mozaïeken, geen klate
rende albasten fontein, geen exotische 
dierenhuiden, geen parfumschalen, geen 
rozenperken. In plaats van cithergetok
kel hoort hij 't kreunen van droog hout, 
dat gekloofd wordt en het schuren van 
vijlen over ruwe planken. Is hij weer te 
Nazareth, in de timmerwinkel van Jozef 
Bar Jacob. Met Jezus, Die eens zijn 
kameraadje was? Dat is lang geleden ... 
Daar zijn ze weer: de vriendelijke vader 
met zijn vereelte handen, de glimlachen
de moeder met haar stille, lichte tred, en 
Hij ...... ! Ze doen hun gewone, eentonige 
werk van elke dag. Baruch is weer kind, 
een jongen van twaalf jaar, even oud 
als Jezus. Hij mag meedoen, balken 
schaven, planken zagen, en hij doet het 
goed, zeer goed, zegt Jozef. Baruch, daar 
steekt een bekwaam schrijnwerker in, een 
vakman, die elders succes zal hebben, 
ergens in een grote stad. Nazareth biedt 
geen kansen, zegt Jozef. •Maar het is 
goed, in Nazareth. Nergens zal Baruch 
zulke mensen aantreffen en een vriend, 
zoals hij er een heeft aan Jezus, zo flink, 
zo dapper, zo opgewekt en minzaam, 
geen flauwe knaap en geen bangerik, 
een ventje, waar pit in zit en door en 
door goed! En eentje, Die gerust durft 
zeggen, waar het op staat. Baruch heeft 
het meermalen ondervonden. Hij is nooit 
vergeten, hoe Jezus hem eens onder vier 
ogen zei: ,,Baruch, je was daarnet niet 
vriendelijk tegen dat bedelaartje. Je moet 
lief zijn te�en iedereen!" of: ,,Baruch, 
God veracht verwaande mensen. Als je 
wilt, dat het je goed gaat in het leven, 
dan moet je altijd bescheiden zijn". En 
Baruch nam het aan en protesteerde niet. 
Jezus is al lang van de huiselijke 
haard heengegaan en zwerft rond. Er 
wordt alles van hem verteld. Sommigen 
zeggen, dat Hij goed is, anderen bewe
ren, dat Hij met slechte lieden omgaat, 
Hij is een veel omstreden iemand. Baruch 
hoort wonderlijke dingen over Hem ver
halen. Hij zou doden hebben opgewekt, 
blinden genezen en melaatsen gereinigd. 
Zou het waar zijn? Och, wat interesseert 
het hem? Hij heeft het te druk met zijn 
zaken, diè zijn voor hem de enige wer
kelijkheid geworden. Dát zijn dingen, 
waarin iemand echt kan geloven, daar 
kun je van eten en leven, je kunt er van 
genieten en er je bestaan mee opvrolij
ken. En wat geeft het, waar de winsten 
vandaan komen? De Joodse bekrompen
heid heeft hem in de ban gedaan, omdat 
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hij levert aan de Romeinen, die Israël 
wederrechtelijk overheersen. Of het hem 
iets kan schelen. Hij durft deuren en 
vensters maken voor heidense opdracht
gevers, tafels voor militaire drankhui
zen en wisselbanken voor belastinginners. 
Zelfs voor de huistempel van de land
voogd heeft hij wierooktafels vervaar
digd. Het heeft hem grof geld opgele
verd en hij wordt door de royale Romei
nen gaarne met bestellingen vereerd. Al
leen zijn vrouw ...... die kan daar geen 
genoegen mee nemen. Ze is nogal "fijn", 
weinig vlot in haar opvattingen en meer 
"tempels" dan hem lief is. In het begin 
heeft ze hem verweten, dat hij zijn gods
dienst opofferde aan zijn geldzucht, dat 
hij stug en hooghartig werd tegen zijn 
ondergeschikten, minacntend sprak over 
de Wet en veel over de vloer kwam bij 
heidenen. Hij heeft er toen een scène 
over gemaakt en sindsdien bewaarde 
Esther het stilzwijgen. Ze verkropte haar 
leed en ergernis, begon zichtbaar weg te 
kwijnen onder <le druk van haar stille 
ellende en deed haar plichten van recht
zinnige Jodin in het verborgen. Baruch 
liet het zich welgevallen, dat ze trouw 
bleef aan de tradities der vade
ren: hij was wel zo ruim, om daar ge
noegen mee te nemen. Hij was zelfs 
breed genoeg, om aan de Vriend van 
zijn kinderjaren zijn grote' zaal af te staan 
voor Diens paasmaal met Zijn leerlingen. 
Dat moet men als zakenman kunnen: 
iedereen terwille zijn, om de klandizie 
te bewaren. Wat zijn jeugdvriend Jezus 
in die zaal gedaan geeft, weet hij niet. 
Hij heeft zich afzijdig gehouden. Zonder 
Jezus te minachten, is Hij Hem liever 
onder de ogen uit gebleven. Hij zou Zijn 
klare blik niet kunnen verdragen. Daar
op is die bestelling gekomen van het 
Romeins gerechtshof: ,,maak voor van
middag drie kruisen klaar". Hij heeft niet 
kunnen weigeren...... en de bestelling 
aan zijn knechts doorgegeven. 
Esther is bij het horen van dit verschrik
kelijke nieuws als een uitzinnige bij hem 
binnen gesneld, hem bezwerend, zijn ge
weten niet te belasten met deze onge
hoorde schanddaad, maar hij heeft haar 
afgewezen met de kille opmerking, dat 
zaken zaken zijn en dat ze zich niet 
moest opwinden en dat hij zijn opdracht
gevers niet voor het hoofd mocht stoten. 
En toen is het 's middags gebeurd: Esther 
bezweek aan de spanning en wacht nu 
op het einde van haar triestige leven. 
Baruch is voor het eerst van zijn leven 
gaan nadenken ...... Wat heeft hij toch 
gedaan? Zijn vrouw de dood in gejaagd, 
zijn jeugdvriend zonder enige bedenking 
laten vastnagelen op een kruis, dat hij
zelf heeft doen vervaardigen. Waarom? 
Er is toch nimmer iets tussen hen ge
weest 1 • Hij kende Hem zo goed, on
danks alles. wat anderen ove1· Hem voor 
kwaads gezegd hadden. Het beeld, dat 
hij van Jezus door zijn leven heeft mee
gedragen, is altijd eender gebleven: lie
felijk, mild en hartelijk. En volgens het
geen nu over Hem verteld wordt, moet 
Hij tot het laatste ogenblik zo gebleven 
zijn ...... En dan dat openbarsten van de 
aarde, de doden, die opstonden bij Zijn 
sterven...... en dat vreemde met het 
voorhangsel van de tempel ...... 
Baruch voelt plotseling tranen over zijn 
wangen vloeien ...... Een warmte, die hij 
al die jaren niet meer gekend heeft, be
vangt zijn hart en doet de harde steen 
week worden gelijk verse was. Als in blik
semlicht ziet hij ineens de grote schuld 
van zijn leven en de omvang van zijn 
misdaad .... .. 
"Jezus ...... 1" schreit hij, ,,Jezus, reken 
mij deze zonde niet toe!"* * * 
Nog altijd ligt Esther als een dode naast 
hem. Baruch bespiedt haar gelaat. Hij 
luistert naar haar ademhaling. Hij drukt 
haar hand en fluistert haar innige woor
den toe, maar de stervende heeft met 
deze wereld afgerekend. Zij is voor hem 
verloren. Eindeloos wee overvalt de trot
se zakenman! Wee, om de verwoesting, 
die hij aanrichtte, en die hij met geen 
schatten kan helen. Snikkend laat hij zijn 
hoofd op haar bed neervallen en zonder 
er zich rekenschap van te geven, huilt hij 
de naam uit van zijn vriend: ,,Jezus!" 
Hij herhaalt die naam met innigheid en 
op een toon van bitter berouw! ,,Jezus! 
Jezus, mijn vriend!" * * *
Maar, wat is dat? Is dit het licht van de 
volle middag? Heeft hij dan zolang ge-
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weend? Baruch richt zich op in een zee 
v.an zilveren glans. Hij wrijft zich de
ogen uit. Neen, hij droomt niet. Alles is 
werkelijkheid. Zie, de stervende, ze ligt 
daar nog met haar marmerbleek gelaat. 
Niets is in haar veranderd. Maar dat 
licht! Mijn God, waar is hij? Baruch be
tast zich, om zeker te zijn, dat hij het 
zelf is, die dit alles ervaart. 
,,Baruch!" 
Deze naam, uitgesproken door Iemand 
achter hem, op een wijze, die niets ge
meen heeft met wat der aarde is, dom
pelt Baruch onder in• een gewaarwording 
van hoogste vreugde en troost. Hij keert 
zich om ...... 
,,Vrees niet, mijn vriend! Ik ben het!" 
Baruch is op zijn knieën gevallen. Stom 
van verrukking staart hij in twee ogen, 
die hem uit een nimbus van hemelse 
glorie aanzien. De ogen van Jezus van 
Nazareth! 
"Ik ben verrezen en ben bij U! Vrede zij 
over U en Esther!" 
"Jezus...... Jezus...... Mijn goede 
vriend!" stamelt· Baruch, ,,vergeef mij 
mijn zonde". 
"Uw zonde is U vergeven, zondig niet 
meer! Wees goed jegens iedereen en 
nederig als de geringsten onder de 
Mijnen 1" 
En dan ziet Baruch een hand, puur als 
zuiver zonlicht, het voorhoofd van Esther 
strelen: ,,Ik zeg U, dochter, sta op 1" 
Als Baruch tot zichzelf komt, ligt de 
am1 van Esther liefdevol om zijn schou-
der ...... Ze richt hem op en brengt hem 
met zachte drang naar buiten in de koele 
duisternis van het atrium. 

* * *
In het huis van Baruch, de grijze asceet, 
de man, over wie velen in Jeruzalem 
versteld stonden, toen hij zo vreemd is 
gaan doen als al die volgelingen van de 
Nazarener, is een tafel aangericht. Ba
ruch heeft ze zelf gemaakt. Met zijn 
vrouw Esther en een groep mannen en 
vrouwen uit de stad ligt hij geknield te 
bidden. Met innige liefde heft hij zijn 
ogen op naar de handen van de oude 
Apostel Jacobus. op het ogenblik, dat 
deze een brood doormidden breekt en 
zegt: 
"Dit is mijn lichaam, dat voor U zal 
worden overgeleverd ...... " 
Onafgebroken blijft zijn blik op Jacobus 
gericht, als deze ook een beker opneemt 
en zegt: ,,dit is de kelk van Mijn bloed, 
dat voor u en voor velen zal vergoten 
worden tot vergeving der zonden ...... " 
,,Voor u en voor velen ...... " zucht Ba-
ruch en weent. 
Nadruk verboden. B. A. 

. WEERPRAATJE 
HET WEER 1N MAART OP ALLE 

FRONTEN 1 

Koele Paasdagen? 

(Van onze weerkundige medewerker). 
De maand Maart was in vele opzichten 
een goede voorjaarsmaand. De tempera
tuur was op 23 dagen boven normaal, 
terwijl er tal van dagen met hoge mid
dagtemperaturen voorkwamen. Op de 
18e werd op vele stations een tempera
tuur van 16 gr. C. genoteerd, in De Bilt 
16.2 gr. C., hetgeen tevens de hoogste 
temperatuur van de gehele maand was. 
De gemiddeld koudste dag was 2 Maart, 
waarop ook de laagste minimum tempe
ratuur werd gemeten, n.l. -6 gr. C. op 
de Vliegvelden Ypenburg (bij Den 
Haag), Valkenburg (bij Leiden) en Dee
len (bij Arnhem). De gemiddelde tem
peratuur over de gehele maand Maart, 
berekend uit uurlijkse waarnemingen te 
De Bilt, bedroeg 6.5 gr. C. tegen 4.9 gr. 
C normaal. Uit de cijfers blijkt al vol
doende dat Maart dit jaar, hoewel niet 
tot de warmste, dan toch tot de groep 
van zachte Lentemaanden behoorde. Op 
7 dagen kwam het kwik in De Bilt onder 
het vriespunt tegen 12 normaal; in de 
tweede helft van de maand kwam de 
temperatuur in de waamemingshut op 
2 m 2û cm boven de grond, niet meer 
beneden het vriespunt. 
Een bekend weergezegde of weerrijm 
luidt: ,,Een droge Maart en een natte 
April is naar de boer zijn wil", Welnu. 
Maart was over het gehele land sterk 
aan de droge kant, er viel nl. gemiddeld 
25 mm neerslag tegen 46 normaal. Vooral 
in de land- en tuinbouw zal men zeer 
ingenomen zijn geweest met het weer 
dat Maart dit jaar bracht. In De Bilt zelf 
viel 34 mm en er waren maar weinig sta
tions die noemenswaard boven deze 
som uitkwamen. In grote delen van ons 
land viel niet meer dan om de 25 mm. 
De provincies Utrecht en Zuid-Holland 
waren de natste. 
De zon had het verre van gemakkelijk • 
en moest af en toe heel wat moeite doen 
om door te breken, zodat het totale aan
tal te De Bilt geregistreerde uren zonne
schijn onder normaal bleef, n.l. 112 uren 
tegen 122 normaal. 
Van de bekende Maartse buien, soms 
met veel hagel, sneeuw of onweer, 
kwam dit keer weinig terecht, zodat ge
zegd kan worden dat Maart hoogstens 
wat heeft gekwispelstaart, maar meer
ook niet. 

De veronderstelling, welke wij enige we
ken geleden maakten, als zou April dit 
jaar wel eens een te koude maand kun
nen worden, lijkt tot op heden niet on
waarschijnlijk, daar alle dagen van April 
nog •aan de koude kant zijn geweest, al 
wil dit voor het verdere verloop nog wei
nig zeggen. De Paasdagen, die verleden 
jaar met temperaturen van 23 tot 25 gr. 
C., en in Zuid-Limburg zelfs met 30 gr. 
C. de warmste van de afgelopen 100 
jaren waren, zullen, zoals de situatie zich 
thans laat aanzien, dit jaar heel wat koe
ler zijn. Mochten het dit keer zelfs eens 
gure, koude dagen zijn, laat U het "eitje" 
er goed om mogen smaken. 
(Nadruk verboden. 

Koninginnedag nadert l 
BOXTEL VOOR UIT beraamde plannen voor de 

viering op 30 April en 1 Mei. 

30 April: verjaardag van H. M. Konin
gin Juliana, wordt, zoals bekend zal zijn, 
dit jaar gevierd op 1 Mei, zulks omdat 
eerstvermelde datum op Zondag valt. 
, Boxtel Vooruit" heeft voor beide <lagen 
festiviteiten voorbereid, tevens dienend 
ter viering van de Bevrijdingsdag op 5 

Mei. 
Waar wij nog in enige volgende num
mers van ons blad de gelegenheid zullen 
hebben op de feestelijkheden terug te 
komen, willen we thans ons beperken 
tot een zo beknopt mogelijk overzicht 
van deze feestelijkheden. 
Waar nog met enige instanties overleg 
gaande is, zullen we ons onthouden van 
het vem1elden van uren van aanvang. 
Hierop komen we dan later nog terug. 
ZONDAG, 30 APRIL. 
Des avonds concert door Boxtel's Har
monie. In aansluiting hierop een kleine 
rondgang door de gemeente MET
LICHTSTOET. Aan deze rondgang zal 
ook naar alle waarschijnlijkheid door de 
Harmonie van Huize de la Salie worden 
deelgenomen. 
En nu volgt een mededeling, die van 
groot belang is voor de ouders van de 
Boxtelse jeugd en voor die jeugd zelve: 
eenieder kan aan die lichtstoet medewer
ken en liefst wordt een deelname in gro
ten getale gezien. 
Vorig jaar wist de door de jongens van 
Huize de la Salie geformeerde lichtstoet 
aller bewondering, en terecht, af te dwin
gen. Toen is ook de wens geuit, dat dit 
"lichtende voorbeeld" de inwoners van 
Boxtel zou inspireren tot navolging. 
Velen schijnen het echter nog moeilijk 
te vinden voor hun kinderen de beken
de transparanten te vervaardigen en 
daarom heeft Boxtel Vooruit, dank zij 
de dankbaar aanvaarde medewerking van 
de Eerw. Heer Frater-Directeur van Hui
ze de la .Salie, weten te ·bereiken, dat 
eenieder zich op de hoogte kan doen 
stellen van de zeer goedkope wijze van
vervaardigen van deze transparanten. 

Dinsdag na Pasen, des n.m. tussen 
7 en 9 uur zal in de Ark (beneden• 
zaaltje) door de Fraters van Huize 
de la Salle voor eenieder zonder 
enige kosten "instructie" gegeven 
worden. 

Verzuimt niet van deze gelegenheid ge
bruik te maken! 
MAANDAG, 1 MEI. 
Des namiddags, waarschijnlijk aanvan
gende om twee uur: 
SCHOOL WEDSTRIJDEN VOOR DE 
LEERLINGEN DER LAGERE
SCHOLEN. 
Per klas zullen door Onderwijzers of 
Onderwijzeressen drie kinderen worden 
aangewezen. 
Twee grote wisselbekers, een voor de 
jongens en een voor de meisjes, zijn be
schikbaar gesteld! 
Des avonds concert door de R.K. Cil
denbondsharmonie. 
Ontvangst door de Burgemeester van 
alle uit Indonesië teruggekeerde militai
ren. Alle militairen ontvangen hiervoor 
een persoonlijke uitnodiging. 
MASTKLIMMEN OP DE MARKT. Er 
wordt een "hendiger" mast geplaatst als 
het vorig jaar! Prijzen f 25,-; f 20,-; 
f 15,-. 
Over de aanmelding hiervoor mededeling 
in ons volgende nummer. 
Daarna: DE BURGEMEESTER STELT 
ALLE TERUGGEKEERDE MILITAI
REN AAN DE KEISTAMPER VOOR! 
Dit zal voorzeker een schouwspel wor
den, dat geen enkel rechtgeaard "Boxtels 
Keistamper" zal willen missen! 
TOT SLOT. TAPTOE DOOR DE R.K 
GILDENBONDSHARMONIE. 
Wij menen nu reeds te mogen zeggen: 
feestviering die er zijn mag! 
Nog d.;ze aansporing: Laat U Dinsdag 
na Pasen voor de lichtstoet voor
lichten door de Eerw. Fraters va■ 
Huize de la &alle. 

.. 



Van goedkoop bouwen en dure koffie 
Wat de bouwbedrijvigheid betreft wor
den er thans vele pogingen aangewend 
om tot goedkopere woningen te komen. 
Er is namelijk een nieuwe regeling, waar
bij men van het Rijk vergunning krijgt 
tot bouwen mét rukssubsidie, mits de 
bouwkosten laag worden gehouden. Na
tuurlijk kan dit het beste gebeuren, als 
de woningen in grote blokken worden 
gebouwd; maar zoiets kunnen practisch 
alleen de grotere steden wagen, die bo
vendien ook nog geregeld toewijzingen 
krijgen, omdat ze industriecentra zijn! 
Zo dreigt door deze bouwpolitiek het 
gevaar, dat de bestaande steden nóg uit-
gestrekter zullen worden ...... terwijl in-
tussen de omliggende dorpen niets aan 
nieuwbouw kunnen verwerven. 
In West-Brabant hebben nu echter enige 
van zulke gemeenten een combinatie 
gevormd, om tóch te komen tot het 
goedkopere soort en zó de bouwvergun
ning te verkrijgen. Het goedkopere pro
beert men hier vooral te bereiken door 
de z.g. standaardisering. Kozijnen, deu
ren, balken, etc. maakt men allen van 
dezelfde afmetingen terwijl er toch hui
zen ontstaan met elk 3 slaapkamers, een 
kamer voor één, een voor twéé en een 
voor drie personen en met één grote 
woonkamer. 
Het betreft hier de gemeenten Klundert, 
Fijnaart, Willemstad, Standaardbuiten en 
Zwaluwe. 
In elk dezer gemeenten zouden dan 
enige blokken van zes v.in zulke huizen 
gebouwd worden. 
Als dat meer zou gebeuren in Br.ibam, 
zou er minder kans zijn, dat de arbei-
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ders hoe langer hoe sterker n.iar de ste
den gaan trekken. Zij zouden dan in 
hun eigen dorpen kunnen blijven wonen, 
wat het landelijk karakter van de dorpse 
werkm.in, tot zijn eigen voordeel, ten 
goede zou komen. Het is niet alleen een 
zaak met economische, maar ook een 
met sociale kanten. 

Lonen en prijzen in het Parlement. 
Kortgeleden is de kwestie der loons- en 
prijsverhouding weer naar voren geko
men, dit keer in de Eerste Kamer. Er 
werd op oewezen, dat er een prijsstijging is tot 7½0/0 terwijl het loon slechts 5 % 
omhoog is geg.ian. Dit laatste is zelfs 
in sommige gevallen niet eens gebeurd, 
daar er werkgevers zijn, die de loons
verhoging nog niet invoerden. Men weet

1 dat immers de verhoging niet bindenct 
was voorgeschreven! 
Nu werd er gepleit voor prijsdalingen 
inplaats van verdere loonsverhoging, 
maar meteen werd er bij gezegd, dat de 
opzet der regering niet geslaagd was. De 
regering had immers er op gerekend, dat 
de grondstoffenprijzen op de wereld
markt lager zouden zijn geworden en 
dat zo de prijsverhoging in ons land 
toch binnen beperkte grenzen zou zijn 
gebleven. Maar daar is niets van geko
men, evenmin als de vrije concurrentie, 
die thans nagenoeg over;il weer terug is, 
tot verlaging der prijzen heeft geleid. 

• Moeilijkheden in de sigarenindustrie.
Vanwege de zeer hoge accijnzen èn om
dat de grote importeurs de tabaksprijzen
hoog houden, hebben we momenteel
sigaren, die het verarmde Nederland niet
meer kan betalen. Er zijn al duizenden
wachtgelders en er is kans, dat er nog
meer zullen volgen in deze industrie.
Het ergste is, dat de wachtgeldregeling

. eind April afloopt en dan worden deze 
arbeiders dus practisch werkelozen. 

Oplossing voor deze problemen moet op 
korte termijn gevonden worden! 
Een nieuw soort staal. 
Dezer dagen zagen wij voor het eerst 
een nieuw soort staal gieten bij de firma 
Lips, de scheepsschroevenfabriek te 
Drunen. 
Als men meestal in een oven het ijzer
erts smelt, dan doet men dat met behulp 
van gloeiende cokes. Bij het smelten gaan 
dan kooldeeltjes van de cokes in het me
taal zitten, waardoor dit schilferig en 
bros wordt. Dat is dan het z.g. gietijzer. 
Het is niet erg sterk; het breekt vlug. 
Van ijzererts kan men ook staal maken, 
maar dat moest tot heden geschieden in 
kostbare electrische ovens, waarbij er 
dus geen kans bestond op de vorming 
van kool (grafiet) in het metaal. 
Nu heeft men echter een methode ge
vonden, om met de goedkope gietmetho
de, dus met behulp van cokesverhitting, 
toch staal te krijgen. Door het toevoe
gen van bepaalde stoffen tijdens het gie
ten voorkomt men, dat de koolstof zich 
tot schilfers vormt, maar deze vormt 
zich dan tot kleine bolletjes, zodat het 
materiaal niet bros wordt, maar hard. En 
zo is dus een nieuw soort staal ontstaan, 
dat grafietstaal wordt genoemd, omdat 
het een hoog koolstofgehalte heeft zon
der bros te worden. 
Waarom is de koffie duur! 
Vroeger was er zo'n overvloed aan kof
fie-oogsten in het koffieland Brazilië, dat 
men de bonen tot turven perste en hen 
gebruikte als stookmateriaal op de loco
motieven. Maar in de tijd ná 1930 wilde 
men, voor de toekomst, deze al te grote 
overvloed voorkomen en men verbood 
daarom het vervangen van oude bomen 
door nieuwe. Maar daardoor is de pro
ductie in Brazilië erg teruggelopen, ter
wijl intussen door de Japanse bezetting 
en de vernielingen tijdens de opstand 
ook in ons Indonesië de koffieplantages 
veel geleden hadden en nu nauwelijks 

Wegens ziekte der tegenwoor, 
dige wordt gevraagd 

Net Meisje 
voor de huishouding 

Sdtoa.H.maaAti;d ! Laat ons ook Uw

Horloge, Wekker of Klok 
Tweede meisje aanwezig 
Mevr. Kluytmaos, Markt 13 

Woningruil Boxtel-Eindhoven 
Heb ter beschikking mooie 
middenstandswoning op prima 
stand te Eindhoven (lage huur) 
Zoek te Boxtel een behoor, 
lijke woning, geschikt voor 
echtpaar met 3 kinderen. 
Adres: A.v. Pelt, Molenstr. 86, E/V 

H.H. Landbouwers 

Thans voor iedere beurs 

een Landbouwwagen 

een goede beurt geven. 
Alles in één week klaar.

Voor NIEUWE HORLOGES ziet etalage. 

B 'll .. MORGENS BESTELD 

rz en .. AVONDS KLAAR 

Leverancier nn BRILLEN VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN 

F. P. v. Langen & Zn, Stationstr. 63 
Horloger - Opticiën - Juwelier 

ADvERTENTIE 

,,DE NAR'' 
17 -18 -19 en 20 April 1950 

nog maar genoeg leveren voor het eigen 
gebruik der inlandse bevolking. Zo is er 
dus over de gehele wereld een koffie
tekort en zijn dus de prijzen hoog. 
Amerika verbiedt Duitse geleerden 
de terugkeer. 
Amerika "bezit" 500 Duitse geleerden, 
die indertijd door Amerika over de 
Oceaan zijn gebracht om er behulpzaam 
te zijn bij het atoom- of raketten-onder
zoek. Meestal waren dat ex-nazimannen, 
die hun sporen in de Hitleriaanse oor
logsvoering hadden verdiend. Amerika 
heeft hen een goed bestaan verschaft, 
maar gaf hen geen volledige vrijheid. 
Intussen zijn deze Duitsers, al doende, 
natuurlijk een hoop Amerikaanse leger
geheimen te weten gekomen, zodat 
Amerika voor eigen veiligheid hen nu 
wel vast moet blijven houden. 
Intussen deed Rusland precies eender; 
alleen zijn de Duitsers daar strenger be
waakt. De Duitsers zelf zeggen, dat het 
meenemen van deze geleerden eigenlijk 
een soort onzichtbare herstelbetaling be
tekent, want zij hebben practisch al mas
sa's Duitse octrooien uit moeten leveren 
aan de geallieerden, door hun weten
schappelijke onderzoekingen voor de ex
vijanden. 
Het schijnt, dat de beste Duitse raket
specialisten intussen in Rusland zitten. 

Wegens de Feestdag mag de copie 
voor ons blad N I ET L AT E R 

worden ingezonden. 
Zo enigszins mogelijk gelieven 
medewerkers en allen, die berich
ten wensen geplaatst te zien, 
DINSDAG copie af te geven. 

Bonte Avond in Orion 

Tweede Paasdag komen de Reuselse Ka
jotters een Bonte Avond geven in Orion .. 
Deze jeugdgroep heeft naast het beken
de toneelgezelschap een drietal muziek
clubs, die de variabele mengeling in het 
spel zullen brengen. 
Reeds tweemaal traden de Reuselse Ka
jotters met veel succes op in De Ark en 
Orion. Ook nu weer mogen we van hen 
een genotvolle avond verwachten. 
Voor bijzonderheden verwijzen we naar 
de in dit blad geplaatste advertentie. 

BEKENDMAKING 

Enige tijd geleden vervoegde zich een 
persoon aan verschillende adressen te 
Boxtel en deed zich voor als een verte
genwoordiger van een wasserij of sto
merij. Hij ontving daarop diverse kle
dingstukken, welke naar hij mededeelde, 
spoedig gewassen of gestoomd zouden 
worden terugbezorgd. 
Tot nu toe heeft echter nog niemand de 
afgegeven goederen weer in het bezit 
gekregen. Blijkens bekomen inlichtingen 
bleek deze persoon geen vertegenwoor
diger te zijn, doch wel een handige op
lichter. Hij verkocht n.l. de verkregen 
goederen aan diverse opkopers hier te 
lande. 
Enige gedupeerden meldden zich reeds 
bij de politie. 
Daar vermoed wordt, dat hij te Boxtel 
meerdere slachtoffers heeft gemaakt, 
worden deze verzocht, voor het verschaf
fen van inlichtingen, zich te vervoegen 
aan het bureau van politie alhier. 
Een goedgelijkende foto van deze op
lichter is op het bureau aanwezig. 
Hij is inmiddels door de politie te Rot
terdam aangehouden en ingesloten in het 
Huis van Bewaring aldaar. 
Men zij toch vooral voorzichtig met het 
afgeven van goederen aan onbekenden. 

,u_ • • e , awt is noq, Hiel te� ..... 
Elke dag opnieuw 
wordt onze collectie 

� en � 
aangevuld met de laatste 

nieuwste snufjes 

* Álantels, reeds vanaf 59.75

* japonnen, reeds vanaf 12.95

Met PASEN, dan ook IEDEREEN 
CHIC gekleed door ..... 

reeds vanaf f 680.- Old finished Huiskamer 
Wagenmakerij C. Smolders 

C 79 HAAREN 

a.s Zaterdag HEROPENING
van

Café "Heidelust>'
e NIEUW BILJART 

e PRIMA CONSUMPTIE 

BELEEFD AANBEVELEND, 

JAN YPE 

Klein partijtje Sandalen 
(monsters) 20 - 28, rood, 
bruin, grijs. 
Speciaal voor wederverkopers 
Fa.A,J. ,. Roessel, Bosscheweg45 

Klein maar Dapper 
Voor PASEN 
voor iedere vrouw een pracht 

Fantasieschort 
te1en onge

_
kend lal!e f 3 75prjzen, iets moo1a • 

Sporthemden 
met vaste boord f 6.30 

• In 't Interlock de laagste prijzen
HAARLINT, alle kleuren,

koopje, 46 et. per meter 

JOS VAN DE LAAK 
RECHTERSTRAAT 67 

HUISMOEDERS 
Wilt u uw gezin een gezellige Pasen bezorgen, bestelt dan 
Chocoladebollen met slagroom à 22 cent 
Chocoladebekers met slagroom à 22 cent 
• Paaskransen à f 3.00 • f 4.00 ,
e Tulbanden à f 3.00 • f 4.00

Bestellingen hiervan kunnen uiterlijk 
Za terdagm o rg e n  9 uur worden aangenomen 
* Tevens maken wij U er beleefd op attent, dat
dagelijks VERS TARWEBROllD en BESCHUITEN 

uit eigen b a kkerij verkrijgbaar zijn, alsmede
• EIERKOEKEN à 6 cent 
• PINDAKOEKEN à 6 cent 
• MACARONIKOEKEN à 8 cent

HARRY VAN DIJK - Koppel 4 - Boxtel 

Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 

Compleet 5 9 5.=

Gothieke Huiskamer 
Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 

695 Compleet ,= 

Zoekt u voor PASEN een paar 
MOOIE Schoenen ga dan naar 

GEMEN 
nieuwste I moderne 
modellen kleuren 

goede 
pasvorm 

prima 
kwaliteit 

Volop Sandalen, Gymschoenen en Laarzen 
Schoen• en Sporthandel • annt-x reparatie•inrichting 

Stationstraat 1 4-16 - Boxtel • Telefoon 296 

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

HEBT U DE 

Dam eszomerschoen 
reeds gezien geheel uit leder vervaardigd in 

grijs beige of wit 

voor slechts 7.95 
ALLEEN BIJ 

BOVEN DEERT 
MARKT - BOXTEL 

Coöp. Zuivelfabriek "De Hoop'' te Boxtel 
zal aanbesteden het melkvervoer 
van de boerderij naar de fabriek 

op Dinsdag 11 April 1950 n.m. em 3,30 uur in Caló 
van Rooy te Boxtel. 

Het tijdvak waarvoor de inschrijving zal plaats hebben 
loopt van 23 April 1950 t m. 14 April 1951. 
De voorwaarde en indeling der mclkritten liggen tot die 
datum ter inzage op het kantoor der fabriek. 

Namens het Bestuur FR. VERHOEVEN 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt bij Bert van den Braak 1 

BARONIESTRAAT 73, Telefoon 450 

Ze komen weer 

K.A.J. • REUSEL 
Op veler verzoek brengen de Reuselse Kajotters weer een

Bonte Avond 
van zang • muziek • spel

Tweede Paasdag, precies 7 uur in 
de "ORION" Lennisheuvel

ENTRÉE f 1.- (bel. inbegrepen) 
Kaartverkoop na de Hoogmis en Yanaf 6 uur aan de ual 

Eet Vis.omdat het zó lekker is! 
VERSE ZEEVIS AAN LAGE PRIJZEN 
Prima Zure Haring los en in flacons 7 1/2 et. 

VOS, Stationstr. 44, Tel. 527 

DRUKKERIJ TIELEN is de drukkerij voor handels-, reclame- en familiedrukwerk 

1 



't ANKER 
Prima gekoelde Slagroom Volop voorradig, 1/s 1. 45 et., 1 l/4 1. 80 et., 1/z 1. f 1.50, IJi 1. 

hieuwe Q 1 "' apon/uren Pan Vi!Jgelmee. 
f 2.90 plus 20 et. statiegeld. Koffieroom ¼ 1. 31 et. pl. 20 et 
In vleeswaren alle soorten 
epeciale kwaliteit 

"-. ,, D E W O N D E R S C H ELP", het eerste 

Margarine 28-34 et. 
vervolg op "Het T ovcrvisje", is binnenkort 

voor één gulden bij Uw kruidenier 

verkrijgbaar. 
Jacky, voor de boterham 60 et. Volop verse eieren aan dagprijs. In chocolade eieren ruim gesor, teerd en goedkoop. Op alle artikelen V. G. zegels• 

Het boek bevat 3 series fleurige pláatjes. 

120 waa rdepunten geven recht op 

C. de Jong11v. Kempen
v. Hornstraat 12.

één serie. 

Spaart dus Van Nelle's achteretikeUen ! 

Op tweede Paasdag 
hoopt onze vereniging 
·,,FRAJ O" haar 12½
jarig bestaan te vieren

VAN NELLE'S 

i 

KO F F I E, T H E Een PI TT D Gelegenheid tot feliciteren tussen 19.00 en 20.00 uur, Huize "Op de Spoorbru�" MET PIGGELMEE - PUNTEN 

KRUISSTRAAT 1 

Speciaal adres voor Herenmodes 
ZEER MOOIE SORTERING IN 

OVERHEMDEN met los en vut boord 
ZELFBINDERS in de nieuwste dessins 

GUMMI BOORDEN 

HOEDEN EN PETTEN 

Fa H. van Eyck-de Louw KRUISSTRAAT 1 • BOXTEL 

De nieuwe Jaarbeurs-modellen 

zijn buitengewoon mooi en 

daarbij verrassend goedkoop!! 

l ZIET DE ÉT ALAGE'S
\ 

1 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

Old finished Slaapkamer 
Ledikant 
Linnenkast 
2 Nachtkastjes 
Tafeltje 
2 Stoelen 

525 Compleet ,::: 

Gothieke Slaapkamer 
Ledikant 
Linnenkast 
Commode 
2 Nachtkastjes 
Tafeltje 
2 Stoelen 

575 Compleet ,:::

VAN KESSEL's 
NAAIM ACH IN EHAN DEL 

Levert uit voorraad 
6 TypenNAAIMACHINfS

Scharen en Borduurringen Naaimachine,Lampjes Losse Naaimachine,Motoren 
Zie etalage. MOLENSTRAAT 16 

• Voor de Paasdagen
'n fijne flacon Eau-de-Co l ogn e vanaf 65 et. 

of Parfum . . . . vanaf· 95 et. 

De grootste sortering in onze speciaalzaak 

• 
M. J. v.d. Broek, Breukelsestr. 34

DE BIJENKORF 
A. VAN KOL

Stationstraat 55 Markt 14 

BOXTEL 

Ook voor EMAILLE 
DE BIJENKORF 

D.R.U. EMAILLE
Complete D.R.U. Keuken

92 65 21 delig 1 

VOORTS BRENGEN WIJ IN D.R.U. Steelpannen, diverse maten, vanaf 2,80 Vergiet, Fluitketel, Zeepbakje, Gootsteen-vergieten, Melkkokers, Afwasbakjes. Braadpannen, vanaf 5,70 Wildpan 6,80, 4,85 Braadslede 8,00, 4,30, 3,90 Vuurvaste schotels 6, 15, 5,45, 5, 10 ELECTRISCHE KOOKPANNEN in div. prijzen ULFER PAN (gegoten soeppan) 8,20 Gaspannen 20, 22, 24, 26 cm. vanaf 5,55 LEPELREKKEN, WATERKETEL,S, enz. enz. 
Ook in B.K. EMAILLE hebben wij grote sortering 

Complete B.K. Keuken 
91 165 24 delig IN LOSSE B.K.-ARTIKELEN vindt U bij- ons: Melkkokers, Fluitketels, Vergieten, Afwasbakken, Bazarbakken, Emmers, zeepbakjes, Lepelrekken, Steelpannen, Waterketels 

De bekende P.O. Wandkoffiemolen 
in Rood, Blauw en Groen 12,25 

Verder brengen wij grote sortering 

EDDY EMAILLE 

Complete Victoria EDY 
Keukens 21 delig 

Complete EDY Keuken 
24 delig extra zwaar 

Complete EDY Keuken 
24 delig Terra Cotta kleur 
24 delig extra zwaar 

49.50 

69.50 

73.50 
EDY BABYBADJE in rose , blauw en wit 15, -ALLE MATEN PANNEN, ook voor grote gezinnen tot 40 cm. Wasketels, Inzet voor wasketels, Toiletemmers, Melkemmers, Emmers, Koffiepotten Nachtpo's Enz. Enz. Enz. 

GEGALVANISEERDE WASKETELS TEILEN EN EMMERS. 
VOOR DE PAASDAGEN: Mooie sortering EIERDOPJES in diverse kleuren, vanaf 12½ et. EIERLEPELTJES, vanaf 10 et. 

LET WELlll 

DE BIJENKORF 
BETER en GOEDKOPER 

STATIONSTR. 55 - MARKT 14 

BOXTEL 

SCHIJNDEL, HOOFDSTRAAT 141 

Voor AL Uw t\\ 

NAAR 

Het ruimst gesorteerd 

de beste vakkundige bediening 

de laagste prijzen. 

F! A.P. v. d. Boomen-Resink 

Dàfis 
NIEUW 

HET ALLERBESTE EN 

MEER VOORDEEL 
>\ 

Vanaf heden vindt U alleen bij de Spar-kruideniers 

;;1;.� �����;��ERK • A 
Dit Spar-waarborgmerk garandeert U 

1 

2 

de allerbeste kwaliteit 

leder amkel staat onder controle van deskundigen van de Spar in samenwerking met het laboratorium Dr. Hamel Roos & Harmens. 
A· AlciJd extra Sparzegels bij ieder artikel met ( daardoor 10° / o voordeel) 

HIER ZIJN DE EERSTE ARTIKELEN MET HET 
SPAR-WAARBORGMERK 

1 pak Custard 25 cent met altijd 5 Sparzegels extra 
1 pak Maizena 19 cent met altijd 4 Sparzegels extra 
1 pak Bakmeel 40 cent met altijd 8 Sparzegels extra 
1 pakje Pudding 15 cent met altijd 3 Sparzegels extra (z. suiker) 

EXTRA VERRASSING: 

Nu "Land van Belofte Thee"
voor 86 cent met voortaan altijd 17 Sparzegels extra 

Dus steeds een voordeel van 10 0/o. 
Die nieuwe grote voordeel bewijst weer 

KOPEN BIJ DE SPAR IS SI' AREN BIJ DE KOOP 

DE SPAR 
zelfstandige kruûkniers 

-

"\ 

'Jfel 
zrc1eel 
versc:hijnl.' 
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BIJLAGE No. 280 

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek Is IN de kerk, 
ab de H. Mis begint en verlHt 
eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Hooafeest van Pasen .. 
Zondag 9 April 1950. 

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 op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, de H, Mis van 
kwart voor 8 voor Petrus de Visser en 
Louisa Frye en Johannes de zoon, de 
H. Mis van 9 uur voor Theodorus Pas
toor en Johanna v. d. Broek en de Hoog
mis voor de levende en overleden leden 
van de Stille Omgang te Amsterdam, af
deling Boxtel. Vandaag gaat in alle H.H. 
Missen de 2e schaal voor de bizondere 
noden van het Episcopaat, welke bijzon
der in de milddadigheid van de gelovi
gen wordt aanbevolen. Hedenmiddag om 
3 uur. plechtig Lof met sermoon. Na het 
Lof is er gelegenheid tot biechten tot 
5 uur. 
MAANDAG, Tweede Paasdag. De H.H. 
Missen zijn om half 7, kwart voor 8, 9 
uur en om half 1 1 de Hoogmis. De H. 
Mis van half 7 wordt aan God opgedra
gen voor Anna Hensen vanwege een 
buurtgenoot, de H. Mis van kwart voor 
8 voor het geest�lijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie, de H. Mis van 9 uur 
.als gel. jrgt. voor Wilhelmina van Hal
de Wit en de Hoogmis als gef. gez. jrgt. 
voor Jozef van der Meyden. In alle H.H. 
Missen gaat de 2e schaal voor de bizon
dere noden van het Episcopaat, welke 
bizonder in de milddadigheid van de 
gelovigen wordt aanbevolen. Des avonds 
om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
Dondêrdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 

. Vrijdagavond om 8 uur vergadering van 
de 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. 
Degenen, die gedurende de veertigdaag
se vasten gebruik hebben gemaakt van 
de toeges'.ane verzachtingen in de vas
tenwet, worden verzocht, het zuivelgeld 
van minstens 25 cent als aalmoes te 
storten in de daarvoor bestemde offerbus. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria Kordewinders; z. a. gel. 
jrgt. voor Cornelis van der Loo; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Maria van Hal 
vanwege de Mariacongregatie; om half 8 
gel. jrgt. voor Petrus van Rooy en Pe
tronella van der Steen de hsvr.; z.a. gel. 
jrgt. voor Wilhelmina Timmermans-v. d. 
Langenberg; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Wilhelmina en Adriana Rijken; om 
half 9 gel. jrgt. voor Jacobus Horsten en 
Geertruda Clevers. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria de Werd; z.a. gel. jrgt. 
voor Johannes van der Loo; H. Hart
altàar gel. H. Mis voor Franciscus Schee
pens te Best overleden; om half 8 gel. 
jrgt. voor Petrus van der Meyden en 
Johanna Bevers; z.a. gel. H. Mis voor 
Adriana van Haeren Paymans vanwege 
de Broederschap van 0. L. Vrouw in 't 
Zand; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Ser
vatius van de Brekel en Johanna Huys
kens; om half 9 gez. jrgt. voor Lamber
tus v. d. Wassenberg en Anna Verhagen 
de hsvr. ' 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Laurentius van Lieshout; 
z.a. gel. jrgt, voor Adrianus van Weert 
en Anna van Kuringen de hsvr.; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Johannes van
der Meyden; om half 8 gel. jrgt. voor 
Jan Moors; z.a. gel. jrgt. voor Huber
dina Queens-Kusters; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Martinus Giesbers; om half
9 gez. jrgt. voor Justinus van der Eerden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Frederica Looijmans-Peeters; z.a. 

7 APRIL 1960 

gel. jrgt. voor Elizabet van der Struvk
van Mens voort; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Wilhelmus Traa; om half 8 
gel. jrgt. voor Agnes Moors-van _den 
Broek; z.a. gel. H. Mis voor Marmus 
van Oirschot vanwege zijn petekind; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Hendricus 
Prick; om half 9 gez. jrgt. voo_r Gijsber
tus en Johannes Verhagen. Hedenavc:i�d 
om 8 uur vergadering van de H. Fam1l1e. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Elizabet van der Meyden; 
z.a. g_el. H. Mis voor Maria Loerakker
van Geel; H. Hartaltaar gel. rondst. voor 
Elizabet Schapendonk van der Staak; om 
half 8 gel. jrgt. voor Marinus van Dies
sen; z.a. gel. H. Mis voor Hendricus 
van Uden; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Gerdina Broeren-Schalx; om half 
9 gez. mndst. voor Adriana van Haeren
Paymans. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Jan Johannes Peynen
burg geb. en won. te Schijndel (H. Ro
zenkrans) en Henrica Maas geb. te Ge
monde en won in deze parochie; Chris
tianus Marinus Rutten, geb. en won. te 
Esch en Gerdina Johanna van der Aa 
uit deze parochie, waarvan heden de_ te 
afkondiging geschiedt; Jozef de Konmg 
uit deze parochie en Antonetta van 
Meersbergen uit de par. van het H. Hart; 
Gerardus van Stiphout gewoond heb
bende in deze parochie en Wilhelmina
van der Sande uit de par. van het H. 
Hart; Johannes van. Eyndhoven uit de 
par. vall het H. Hart en Jacoba Kruysse!' 
uit deze parochie; Karel Joosten uit
deze par. en Bastiana van den Bongaardt 
uit de par. van het H. Hart; Petrus Jo
hannes van de Sande geb. en won. te 
Boxtel (par. H. Hart) en Catharina Lam
derdina van de Sande geb. en won. in 
deze par .. ; Adrianus van Drunen, geb. 
te Li«;111pde en won. in deze parochie en 
Anna Vulders, geb. te St. Oedenrode en 
won. in de par van St. Odulphus te Best; 
Henricus Jacobus Petrus van der Eerden, 
uit deze parochie en Antonia Cornelia 
Wilhelmina van Son uit de par. van St. 
Martinus te Wijk bij Maastricht; Petrus 
Wilhelmus van de Langenberg geb. en 
won. in deze parochie en Cornelia 
Kluytmans, Wed. van Mattheus Theo
dorus van de Laak, geb. te Moergestel 
en won. in deze parochie, waarvan heden 
de 2e afkondiging geschiedt; Marinus 
Hendricus van Houtum, geb. en won. te 
Vught (St. Petrus) en Arnolda van Breu
gel, geboren en won. in dez�. parochie; 
Johannes Adrianus van Sch11ndel geb. 
en won. te St. Oedenrode en Martina 
Maria van der Pasch geb. te Liempde 
en won. in deze parochie; Marinus 
Theodorus van Breugel uit deze parochie 
en Wilhelmina .Blummel uit St. Michiels
gestel, 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. 
Hoogfeest van Pasen. 
Zondag 9 April 1950. 

De H. Missen zijn: om 6 uur 1. d. tot 
zekere intentie; om 7 uur 1. d. voor Cor
nelis de Bie, vanwege de Broederschap 
van 0. L. Vr. in 't Zand te Roermond; 
om 8 uur 1. d. voor Elisabeth van Pinx
teren-van Nieuwburg, vanwege de Broe
derscháp van 0. L. Vr. in 't Zand te 
Roermond; om kwart over 9 1. d. voor 
Cornelis Peijnenburg, vanwege de Broe
derschap van 0. L. Vr. in 't Zand te 
Roermond; en om half 11 de plechtige 
hoogmis met assistentie voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
De eerste schaal gaat voor de kerk en 
de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Om 3 uur pl. Lof, waa_ronder predikatie 
(Verlaagd stoelengeld zoals gewoon). 
Na het Lof gelegenheid om te biechten 
tot 5 uur. 
Maandag - Tweede Paasdag - zijn de 
Diensten als op Zondag; eerste schaal 
voor de.kerk, tweede voor de Bijzondere 
Noden. Des avonds om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze jongens en man
nen in Indonesië. 
Vrijdag - des avonds om half 9 H. Fa
milie voor de mannen. 

Van koerier tot P.T.T. 

Honderd jaar postdienstl 
Reeds bij de Romeinen, Grieken en Per
zen vinden we een postdienst, die tame
lijk goed functioneerde, al maakte men 
dan inplaats van trein en vliegtuig nog 
gebruik van hardlopers, die als koeriers 
dienst deden, paarden, postkoetsen en 
ook wel ossewagens. Sche1a<ling v:.n het 
briefgeheim kwam dagelijks voor. Het 
zoekraken van belangrijke en onbelang
rijke poststukken was schering en inslag 
in die dagen, zodat niemand zich ver
wonderde wanneer een brief eens niet 
overkwam. De woorden: snelheid en op 
tijd, stonden nimmer in een dienstorder, 
die zelf nog schitterde door afwezigheid. 
Had men geheimen en wilde men er ze
ker van zijn, dat die ongeschonden over
kwamen, dan diende m.en listig te werk 
te gaan. Het hoofd van een boodschap
per werd dan kaal geschoren, waarna 
men de mededeling op de hoofdhuid 
schreef. Na dit allerminst eenvoudige 
werk liet men het haar weer aangroeien 
zodat het geschrevene volkomen werd 
bedekt. Op de plaats van bestemming 
aangekomen behoefde men slechts op
nieuw de schedel van de boodschapper 
te ontharen om de geheimen van de 
,,brief"zender deelachtig te worden. 
Met de ineenstorting van de oude we
reldrijken verdwenen ook hun zegenin
gen . .en sindsdien was men c:ip de goed
heid van een reizend koopman of bood
schapper aangewezen, wilde men iemand, 
die zich in verre streken bevond met een 
brief of mededeling verrijken. Deze toe� 

st�nd bleef lang voortbestaan, vooral 
omdat slechts adel en geestelijkheid de 
edele kunst van schrijven machtig waren 
in het verleden en er derhalve aan een 
postdienst in een omvang zoals wij die 
thans kennen, allerminst behoefte be
stond. 

Ten dienste van de handel. 
In deze toestand kwam pas verandering, 
toen de handel zich van de mogelijkhe
den der correspondentie bewust begon 
te worden. De kooplieden leerden lezen 
en schrijven en daarmee ontstond tevens 
de behoefte aan een beter georganiseerd 
postwezen. Vele kooplieden stelden wel
dra eigen boden aan en toen het handels
verkeer toenam en het stadsbestuur 
tevens werd verbeterd, zag men lang
zamerhand de stedelijke en later de ge
westelijke postdiensten ontstaan. 
In de 14e eeuw kreeg Amsterdam zijn 
eerste stadsbode. Ook de schippers wer
den veelal ingeschakeld voor het over
brengen van brieven. Of de geadres
seerde ooit een brief in handen kreeg, 
moest men maar afwachten, om over het 
tijdstip van aankomst maar niet te spre
ken. De 17e eeuw zag in Amsterdam 
zeven postkantoren, die zich alleen bezig 
hielden met het postverkeer naar ver
schillende richtingen. We konden toen 
naar het "binnenlands" postkantoor 
gaan, maar wilden we iets naar het bui
tenland verzenden, dan behoorde men 
op het Antwerpse, Bredase, Bossche, 

Het zuivelgeld kan gestort worden in de 
daarvoor aangewezen offerblok achter in 
de kerk. 
Verder zal in de loop van de maand de 
St. Pieterspenning en de contributie van 
de Broederschap van het H. Hart worden 
opgehaald. 
MAANDAG 10 April: 6 uur 1. d. tot 
zekere intentie; 7 uur 1. d. voor Henricus 
van Dijk, Johanna van Grinsven z.e. en 
Gerardus de zoon; 8 uur 1. d. tot bijzon
dere intentie (B); kwart over 9 1. d. voor 
Jan Raaymakers vanwege de kleinkinde
ren; half 1 1 de hoogmis voor Henricus 
Johannes Rooyakkers. 
DINSDAG 11 April: 7 uur gez. d. voor 
Theodorus v. d. Weijst-van Dongen; 
Maria-altaar 1. j, voor Antonie Vla
minkx en Martina van Handel z.e.; l.j. 
voor Adriana van Hecs-Verwetering; 
kwart voor 8 1. d. voor Hendricus van 
der Meyden; Maria-altaar 1. d. voor 
Adriana Scheutjens-van Dijk, vanwege 
de kleinkinderen; half 9 gez. d. voor de • 
familie· Petrus Ossenblok-Vorstenbosch, 
wier kind Wilhelmina vorige week over
leden is. 
WOENSDAG 12 April: 7 uur 1. j. voor 
Willibrordus van Zeeland; kwart voor 8 
1. j. voor Antonius van Bokst el; half 9
gez. j. voor Hendricus van Drunen; 
half 10 gez. huwelijksmis ( D-D). 
DONDERDAG 13 April: 7 uur 1. m. 
voor Petronella Boumans-van Dijk; Ma
ria-altaar 1. m. voor Wim v. d. Laak; 
Familie-altaar 1. d. voor Wim v. d. Laak, 
vanwege O.D.C.; kwart voor 8 1. d. voor 
Cornelis Strijbos en Theodora Theunis
sen z.e.; Maria-al'.aar gef. 1. j. voor de 
Eerw. Broeettr Theodorus van Breugel; 
half 9 .1. d. voor Franciscus Schepens-v. 
d. Sande te Best overleden. 
VRIJDAG 14 April: 7 uur pl. 1. m. voor
Adriaan Kuypers; Maria-altaar gef. 1. j. 
voor Joannes van Breugel; Familie-altaar 
gef. 1. j. voor Petronella van Breugel
Daamen; kwart voor 8 1. d. voor Marti
nus Scheutjes; Maria-alt. 1. d. voor Adria
na Scheutjes-van Dijk; half 9 1. d. voor
de gesneuvelde kameraden van soldaat 
van Roosmalen. 
ZATERDAG 15 April: 7 uur: 1. d. voor
Mej. Wilhelmina van Oerle en haar af
gestorven familie; Maria-altaar 1. d. voor 
de levende leden van de Broederschap 
van St. Willibrord; Familie-altaar 1. d. 
voor Wilhelmina Daamen-van Kempen, 
te Eindhoven overleden; kwart voor 8 1. 
m. voor Hendrikus van der Meijden; 
half 9 1. j. voor Adrianus van Erp; half 
10 gez. huwelijksmis (E-K).. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Hoogfeest van Pasen. 
Zondag 9 April 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Joannes v. d. Langenberg. 
MAANDAG: Tweede Paasdag; half 8 
H. Mis voor het welzijn der parochie;
10 uur jrgt. voor Antoon Steenbakkers. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Huberdina 
hsvr. van Antoon Steenbakkers. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
van Oorschot. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wou
ter Timmermans. 
VRIJDAG: half 8 voor Ida hsvr. van
Wouter Timmermans. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dora Timmermans. 

Deze week zullen geschieden : 
Dinsdag H.- Mis als zevende voor Hen
rica v. d. Oetelaar; rondst. voor Chris
tina Kapteyns. Woensdag: H. Mis als 
zevende voor Henrica v. d. Oetelaar; 
rondst. voor Frans v. Logten. Donderdag 
H. Mis voor Prudentia Merkx te Ant
werpen overleden; H. Mis voor Henrica 
v. d. Oetelaar, broederschap H. Cor
nelius. Vrijdag H. Mis voor Frans van 
Logten, proc. Hakendover; H. Mis voor 
Henrica v. d. Oetelaar, broederschap 
0. L. Vrouw van Roermond. Zaterdag 
H. Mis voor Frans v. Logten, proc. Keve
laer; H. Mis voor Henrica v. d. Oete
laar vanwege een kennis. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Hoogfeest van Pasen. 
9 April 1950.

7 uur H. Mis tot intentie van de paro
chianen; half 9 H. Mis voor Johanna 
Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 10 uur 
solemnele H. Mis, om God's zegen te 

verkrijgen over het bewaarschoolonder
wijs. De gelovigen worden in de gele-

Hamburgse of Keulse postkantoor té
zijn. 
Het "binnenland" was het gewest Hol
land, want het overheidsbestuur in de 
republiek der zeven verenigde Neder
landse gewesten was nog gedecentrali
seerd. Het valt licht in te zien, dat van 
een goed georganiseerd postwezen onder 
dergelijke verhoudingen moeilijk sprake 
kon zijn, Zelfs een gewestelijk postwe
zen kwam met grote moeite tot stand, 
omdat de grote steden een aanzienlijke 
mate van zelfstandigheid genoten. Zo 
duurde het tot 1748 voordat de poste
rijen van de verschillende steden aan het 
gewest Holland werden overgedaan. 

Voorbeeld voor andere landen. 
Aanvankelijk werden de brieven be
steld, maar na 1754 werd men in de ge
legenheid gesteld de poststukken af te 
halen, waaraan men in die tijd, vooral 
met het oog op de hoge bestelkosten, 
veelal de voorkeur gaf. 
De centralisatie van het postwezen in 
het gewest Holland bleek een succes en 
zelfs in het buitenland diende het Hol
landse postapparaat tot voorbeeld bij het 
reorganiseren van de posterijen. De am
bassadeur van het hof van Rusland ver
zocht in 1782 te 's Gravenhage inlich
tingen voor de organisatie van een doel
matig postvervoer in Rusland. 
Toch bleven er nog vele hiaten bestaan. 
Aanrandingen bij het vervoer vonden bij 
herhaling plaats en vele brieven werden 
nog onderschept. Van briefgeheim had
den nog maar weinigen gehoord. 
De Franse overheersing bracht eenheid 
in het bewind der Nederlanden en onder 
de vele reorganisaties, ·die de Fransen 

genheid gesteld aan hun offerplicht te 
te voldoen in de eerste schaal voor onze 
eigen kerk, in de tweede schaal voor de 
B. N. Eerste en Tweede Paasdag vóór 
de middag wordt geen biecht gehoord. 
half 3 plechtige Vespers, om God's 
zegen te verkrijgen over het verenigings
leven op katholieke grondslag; onder 
deze plechtigheid zal de schaal gehou
den worden voor de belangen van de 
parochie, daarna wordt biecht gehoord 
in beide biechtstoelen tot 5 uur. 
MAANDAG, Tweede Paasdag, uitrei
king van de H. Communie om half 7 
en onder de H. Missen; 7 uur H. Mis 
tot welzijn van de parochianen; half 9 
H. Mis voor Maria de Punder-Huige; 
10 uur plechtig jrgt. voor Joanna Kruys
sen-v. Mol. Uitsluitend één open schaal
collecte voor de opleiding tot priesters 
op ons Bisschoppelijk Seminarie; half 3 
plechtig Lof met "Te Deum" tot dank
zegging aan de goede God voor de in
wijding van ons orgel, de koningin van 
alle instrumenten. Onder deze plechtig
heid zal de schaal gehouden worden in 
het belang van onze parochie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis vanwege de 
klein-kinderen voor Johanna Maria v. 
Hal-de Laat; 8 uur jrgt. voor Marinus
Veroude. 
WOENSDAG: 7 uur 1-1. Mis uit dank
baarheid ter ere van de H. Theresia; 
8 uur H. Mis voor Adriana v. d. Ven te 
Eindhoven overleden. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
personeel Export-Centrale voor Harry 
v. Dijk; 8 uur H. Mis tot intentie van
de leden van de Godvruchtige vereniging 
ter ere van de H. Theresia van het 
Kindje Jezus. 
VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voor 
mej. Anna Maria Peijnenburg-v, d. San
de; 8 uur H. Mis vanwege de Kajotters 
voor Theodorus Huyberts. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes 
v. d. Linden en Johanna Leenders hsvr.; 
8 uur gez. rondst. voor Godefridus v. 
Gestel. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
6 tot 8 uur; half 8· Lof met rozenhoedje 
om God's zegeningen te verkrijgen over 
Z. H. èle Paus en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Maria Heijkants, Wed. van Frans 
v. d. Meijden te 's Hertogenbosch over
leden . 
Alsnog zal elders een H. Mis worden 
opgedragen voor Theodorus Huyberts, 
in Indonesië overleden. 
In deze week hebt U gelegenheid om 25
cent dispensatiegeld, z.g. zuivelgeld, te 
betalen wegens het gebruik van vlees 
op de Zaterdagen v. d. Vasten. 
Wat moeten wij doen als we niet naar
Rome kunnen gaan in dit H. Jaar? 
a. Een geestelijke oefening van min
stens twee volle dagen maken, bidden 
tot intentie van Zijne Heiligheid de 
Paus; elke volle dag vijfmaal Onze Va
der, vijfmaal Weesgegroet en vijfmaal 
Eer aan de Vader enz. 
b) ofwel op zeven achtereenvolgende 
dagen Jezus in Zijn Allerh. Sacrament 
bezoeken en aldaar bidden tot intentie 
van de Paus de in a. voorgeschreven ge
beden. Daardoor kunnen arbeiders en 
ouden van dagen de jubilé-aflaat ver
dienen. 
c. de zieken kunnen van hun biecht
vader wijziging. van bovengenoemde 
werken , zo nodig, verkrijgen. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Hoogfeest van Pasen. 
9 April 1950. 

ZONDAG: half 7 I. m. voor de levende 
leden der processie van Hakendover; 8 
uur I. rondst. voor de Wed. Maria Frans 
v. d. Meijden; de plechtige hoogmis te
to uur tot welzijn der par.; 3 uur plech
tig Lof met processie. Na de middag 
biechthoren van 2-3 uur en na het Lof 
tot 5 uur. 
MAANDAG: . Tweede Paasdag, geen 
verplichte feestdag; half 7 1. m. tot wel
zijn der parochie; 8 uur 1. m. tot bijzon
dere intentie; to uur z. j. voor Martina 
Hendr. Verdook; 3 uur plechtig Lof. 
DINSDAG: 7 uur z. rondst. voor Jozef 
v. d. Laar; half 8 1. j. voor Petrus v. d. 
Broek; 8 uur 1. m. voor Johanna Maria 
van Wanrooy te St. Oedenrode over!.
WOENSDAG: 7 uur z. mis voor de 
overleden familie van het kind van Ma
rinus v. Kasteren; half 8 1. j. voor Anna 

hier tot stand brachten, neemt die van 
het postwezen een belangrijke plaats in. 
Bij besluit van 15 Januari 1799 werden 
alle posterijen in de Bataafse Republiek 
nationaal verklaard en vanaf dat moment 
ziet men een langzame vooruitgang in 
de centralisatlè en verzorging van de 
postverzending. 
De invoering van het staatsmonopolie 
der postverzorging is aan Koning Lode
wijk te danken, doch zijn maatregelen 
werden na het herkrijgen der onafhanke
lijkheid gehandhaafd. Echter de verzor
ging op het platte land liet nog veel te 
wensen over. Nog slechts weinig plaat
sen "in • de provincie" kenden een door 
het rijk verzorgde postdienst. In die ge
meenten had men het stelsel van bezol
digde boden, die brieven op naburige 
postinrichtingen afhaalden en bezorgden. 
Veel klachten werden er nog gehoord 
totdat het Rjjk opnieuw ingreep met de 
postwet van 1850, die drie belangrijke 
verbeteringen bracht. 

De Postwet. 
In de eers:e plaats werd van dat moment 
af het staatsmonopolie veel beter ge
handhaafd dan voorheen. Daarnaast on
derging de postdienst zelf een aanzien
lijke uitbreiding en tenslotte werden de 
tarieven verlaagd tot ongeveer de helft. 
Tot op dat moment betaalde men to cent 
voor. een brief langs een afstand van 6 
uur gaans

h 
terwijl men voortaan slechts 

5 cent be oefde af te dragen voor een 
vervoer tot 30 Ned. mijlen. Wanneer we 
deze tarieven vergelijken met de heden
daagse, dan is er ondanks de monetaire 
gelijkheid, afgezien van het afstandsver
schil, nog sprake van • een aanzienlijk 
prijsverschil, wanneer we bedenken, dat 

Maria Petrus v. d. Broek; 8 uur 1. j. vobr 
Frans v. d. Meyden. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Joh. v. Kaathoven; half 8 1. j. voor 
Theod. v. d. Broek; 8 uur 1. j. voor de 
Eerw. Zuster Balbina de Laat. 
VRIJDAG: 7 uur z. rondst. voor Hen
drica Corn. de Laat; half 8 1. m. vóor 
Jan v. Asveld als over!. lid Retraitepen
ning; 8 uur 1. j. voor Maria Adr. 
Koppens. 
ZATERDAG: 7 uur z. rondst. van Hen
drica Atb. v. d. Tillaart; half 8 1. j. voor 
Helena Ant. v. Asveld; 8 uur 1. j. voor 

. Com. v. Geffen. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Petronella 
Corn. v. Geffen; to uur z. j. voor Ma-
rinus Habraken. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Maria Com. 
Poirters te Boxtel overleden. Dinsdag 7 
uur 1. m. voor Frans v. Beers. Woensdag 
en Donderdag 7 uur 1. m. tot bijz. inten
tie. Vrijdag 7 uur 1. -m. voor Adr. Vughs 
en Maria de dochter. Zaterdag 7 uur 
1. m. voor Mart. Ouinten, vanwege de 
Kleinkinderen. Zondag 7 uur 1. m. voor 
Wout. v. d. Velden. 
Donderdag omgang om eieren van Kas
teren en op de Berg. 
30e: Joh. v. Asveld, te Liempde; Maria 
Com. Poirters te Boxtel. overleden• 
Johanna Maria v. Wanrooy te St. Oeden� 
rode overleden. 
Gedoopt: Christina Johanna Jan Joh. d. 
van Petrus Venmans-Timmermans; Henr. 
Anna Jos. z. van Joh. v. d. Velden-v. d. 
Meyden; Francina Adriana, Maria en 
Petronella Antonetta Henrica, dochters 
van Ferd. v. Laarhoven-v. Hal. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Hoogfeest van Pasert. 
Zondag 9 April 1950. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
plechtige Hoogmis voor de parochie. 
Tweede schaalcollecte voor dekking on
kosten Lijdensmeditaties. Mogen we deze 
collecte in de milddadigheid der gelovi
gen aanbevelen? Derde voor Bijz. No
den Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
plechtig Lof, waaronder feestpredikatie. 
Daarna gelegenheid om te biechten tot 
half 6. 
Maandag, Tweede Paasdag H. H. Dien-
sten als op Zondag. 
De zelatricen van de St. Pieterspenning 
en de Retraitepenning worden verzocht 
in de loop van deze week de gelden op 
te halen en af te dragen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de lev. 
leden van de Processie Tilburg-Haken
dover; half 9 H. Mis; to uur plechtige 
Hoogmis voor de parochie. 

• MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Anna
Schoon es-van Bel jouw; half 9 H. Mis 
voor de overleden leden Processie Til
burg-Hakendover; to uur Hoogmis 
voor de ·oarochie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Wilhel
mina Catharina Spooren-v. Grinsven. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Dym
phena van Groesen-Blijlevens te Breda 
overleden. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Helena 
Maria den Ouden-Hermus. 
VRIJDAG: half 8 jrgt, voor Anna den 
Ouden-v. Uytert. 
ZATERDAG: half 8 rondst. voor Johan
nes Cornelis Fick. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oerts
v. d. Braak; H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen de hsvr.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 9 April. Hoogfeest van Pasen. 
Deze middag om 3 uur plechtig Lof. 
Maandag 2e Paasdag. De H.H. Missen 
zijn om 7 uur, om half 9 en om to uur 
gelezen H. Mis. 's Middags om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Za
terdag : om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Ton
ny Schaffer; om half 9 voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: om half 9 töt bijzondere
intentie; om 10 uur voor mevrouw Wind
stosser-Geelen. 
DINSDAG om 7 uur uit dankbaarheid
ter ere van de H. Maagd1 om half 8- uit 
dankbaarheid. 

een dubbeltje in die dagen veel meer 
waard was dan het hedendaagse kwartje. 
Twintig jaren zouden er overigens nog 
moeten verlopen voordat men het uni• 
forme port in Nederland zou invoeren. 
De bestelling was gratis in de kom der 
gemeente. Pas in 1865 werden alle be
stellonen ten plattelande afgeschaft. 
Uit dit alles blijkt, dat de organisatie 
van de postdienst in 1850 nog geenszins 
was voltooid. Maar sinds de genoemde 
wet werd ingevoerd zien we een regel
matige vooruitgang. 

De eerste brievenbussen.
Die opgang bleek ook uit het invoeren
van brievenbussen, die men tot op dat 
ogenblik nog nergens anders kende dan 
in Parijs, waar Graaf de Velayer er ver• 
schillende had laten plaatsen, die drie
maal daags werden gelicht. 
Het frankeersysteem met postzegels ten• 
slotte werd in 1852 overgenomen van de 
Engelsen, die in Rowland Hill een grote 
hervormer van het postwezen vonden. 
Men denke niet, dat de Postwet 1850 een
P.T.T. schiep, zoals wij die vandaag ken
nen. Maar wel gaf zij de beslissende 
stoot, die de postdienst tot het heden
daagse bijna feilloos werkende mecha
niek deed uitgroeien. Oneindig veel 
moeilijkheden hebben de Nederlandse 
posterijen na 1850 nog weggewerkt. Màar 
het bewijs voor de kwaliteit van deze 
hooggeroemde staatsdienst levert uw 
eigen gezegde, wanneer u slecht gehu
meurd 's ochtends naar uw lege brieven
bus rent en uitroept: ,,W.t is die post 
toch laat vanmorgen!" Denkt u er dan 
nog wel eens aan hoe het was, toen "tan� 
te pos" er nog oiet was, nu ruim eeil 
eeuw geleden? 



SPORT-NIEUWS 
DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
O.D.C. 21 14 3 4 31 60-26 S.C.B. 21 12 6 3 30 44-20 
St. M. Gestel 20 11 6 3 28 46-25 
O.J.C. 20 12 4 4 28 44-2ï 
Baardwijk 20 10 3 7 23 46-38 
Best Vooruit 20 8 5 7 21 36-44 
Udi 18 6 3 9 15 28-31 
w.s.c. 18 6 3 9 15 32-42 
Blauw Geel 20 5 5 10 15 39-54 
Boxtel 19 5 4 10 14 31-43 
Haarsteeg 17 2 4 11 8 19-42 
Uni Animo 18 1 2 15 4 28-61 
Schreven we verleden week dat Rosmalen theoretisch de beste papieren had,door de 3-0 nederlaag die zij leedtegen S.C.B., staat er nu O.D.C. hetbeste voor. Indien zij de trip naar St.Michielsgestel tot een. goed einde weette brengen is de zaak beslist, -dan heeft O.D.C. 33 punten, welk aantal dooi·geen der andere gegadigden nog gehaaldkan worden. Het is dus wachten op deverdere afwikkeling van het programma, dat voor O.D.C. pas op 30 April zalplaats hebben. Aan verdere beschouwingen zullen wijons thans niet wagen, maar liever eenseen ogenblikje vertoeven bij de staartgroep. Doordat Blauw Geel zich na demonsternederlaag tegen O.0.C. geleden, flink herstelde en Baardwijk met 4-1klopte en Boxtel het tegen St. Michielsgestel niet tot winst vermocht te brengen, wisselden Boxtel en Blauw Geelvoor de zoveelste maal van plaats.En nu lidi-Haarsteeg weer niet gespeeld werd, is er voor de bezetting vande• voorlaatste plaats nog geen definitieve klaarheid gekomen. De theoretischekans van Haarsteeg om als no. 2 vanonder weg te komen, blijft bestaan. Zullen zij hierin slagen? Wij betwijfelenhet sterk. De spanning blijft er intussennog volledig in. We wachten maar weerwat ons de Tweede Paasdag zal brengen,dan wordt gespeeld: 

W.S.C.-Haarsteeg 
Uni Animo-Udi. 

R.K.S.V. 11BOXTEL". 
St. Michielsgestel - Boxtel 3 - 1. 
Bij dit genoeglijk partijtje voetbal zouniemand gezegd hebben, dat hier tweeploegen aan het werk waren, waarvan deene nog eens kans had op het kampioenschap, en de andere nog steeds in de gevaarlijke zone verkeerde. Zo gering wasde vechtlust die beide ploegen demonsteerden. Of misschien mede juist omdatvan de einduitslag zoveel afhing, kon hetgebeuren, dat beide ploegen de gehelewedstrijd lang niet op dreef kondenkomen, en we slechts zeer sporadischvlagen van behoorlijk voetbal te zienkregen. Dat uiteindelijk de zege door Gestel behaald werd, is te danken aan de groteredoortastendheid van de Gestel-voorhoede, die, gebruik makend van enige aarzeling en misverstanden in de Boxteldefensie, een drietal doelpunten wist te scoren, waarvan er twee bij normale spelontplooiing hadden kunnen wordenvoorkomen. * * * 
Van de aftrap af golft het spel regelmatig op en neer, met beide ploegen beurtelings in de aanval. Boxtel heeft 't eerstsucces, als v. cl. Plas een van zijn bekende voorzetten lanceert, die weggekopt, juist voor de voeten van v. cl.Weide beland, die zich niet bedenkendineens inschiet en doel treft. 0-1. 
Gestel reageert niet op dit doelpunt, en beide ploegen knoeien er lustig op los. Er wordt veel gemist vooral op het middenveld, zodat beide defensie's volop gelegenheid krijgen in te grijpen. Eenmaaldenken we de gelijkmaker te zien scoren, als Voets gevaarlijk de bal op zijnborst laat stuiten, doch Leijten weer ergerte voorkomen. Een vrije trap door H. v.cl. Meijden keurig genomen, gaat rakelings over de lat. Een prachtige afgemeten voorzet van v. d. Plas kan met veelmoeite worden corner gewerkt. Overigens gebeurt er niets bizonders in deeerste helft en met een 1-0 voorsprongvoor Boxtel gaat de rust in. 
Na de hervatting hetzelfde spelbeeld.Gestel is nu wel iets actiever, doch vormt vooralsnog geen ernstige bedreiging voor de Boxtel-veste. Onverwachteigenlijk, hebben ze dan toch succes, alsbij een ongevaarlijke aanval over hetmidden de Boxtel-achterhoede in haargeheel 'aarzelt om in te grijpen, waardoor de Gestel-middenvoor gelegenheidkrijgt, om met een matig schot de partijen weer op gelijke voet te brengen. 
Deze onverwachte tegenslag prikkelt hetBoxtel-elftal wel even. Goed combinerend gaat de rechtervleugel, waarbij hetharde werken van v. cl. Weide opvalt,goed gesteund door H. v. d. Meijden,keer op keer ten aanval, doch v. d. Plasprobeert het nu te veel alleen, en heeftmet zijn verre schoten geen succes. Bijeen van zijn strakke voorzetten denkenwe Boxtel opnieuw de leiding te ziennemen, de bal wordt echter door Deckersover gekopt. 
Gestel wordt nu weer sterker. Een voorzet van rechts wordt door Leijten gemist, de bal rolt voor de voeten van deinmiddels vrij voor doel gekomen linksbinnen, die met een zachte roller destand op 2-1 voor de thuisclub brengt.Er is dan nog 20 minuten te spelen, ener is, gezien de krachtsverhouding nogvan alles mogelijk. 
Het is echter Gestel dat in de 32e minuut weer succes heeft, als uit een cornervan links de bal ineens onhoudbaar wordtingekopt. Het blijkt echter dat de speler hierbij zijn handen gebruikt heeft, ende scheidsrechter, die een zeer goede indruk maakte, keurt dan ook dit doelpunt af. Het is echter uitstel van executie, want drie minuten voor het eindebreekt de rechtsbuiten van Gestel opnieuw door en zijn schot doet het Boxtelnet voor de derde maal trillen. Metdeze 3-1 uitslag, lichtelijk geflatteerd, komt dan het einde aan deze door beide ploegen slecht gespeelde wedstrijd. 

Op tweede Paasdag gaat de derde rondevoor de K.N.V.B.-beker. Voor Boxtelis vastgesteld de wedstrijd tegen Woensel, vo'or Boxtel wel een zware opgaaf.Alleen als Boxtel in staat is het nodigeenthousiasme op te brengen, is er indeze wedstrijd nog wat te bereiken. Dewedstrijd begint om half 3. Om 12 uur staat verder een ontmoetingtussen het derde en het vierde elftal op het program. 
K. S. V. 11O.D.C." 

Een zwaar bevochten 3 - 1 over
winning op W.S.C.1 O.J.C. 
verliest van S.C.B. I - Zal O.D.C. 
voor de tweede maal de kam
pioensvlag hijsen� 

Het was een fraaie wedstrijd Zondag opMolenwijk, en uit technisch oogpunt bezien, een van de beste wedstrijden vanhet seizoen. W.S.C. beschikt thans overeen behoorlijk elftal en het baarde helemaal geen verwondering, dat zij de laatste vijf wedstrijden er geen enkele meer hadden verloren. Zo spelend met ditelftal zou W.S.C. zeker tot de kopgroephebben behoord. De ODC-ers hebbenZondag hard moeten werken om uiteindelijk W.S.C. op de knieën te krijgen,een 2-1 voorsprong, na ongeveer eenhalf uur spelen verkregen, was nu nietbepaald om het signaal op ,:,eilig te zetten. Alle waakzaamheid bleef geboden,en eerst tien minuten voor het eindemaakte Schalks aan alle hartkloppingeneen einde, toen hij de bal hard onderSchoondermark doorjoeg. ODC kreegde sterke wind in de rug en lanceerdeverschillende prachtige aanvallen, waarbijhet ouderwetse vleugelspel v. d. Boogaard-Bergwerff opviel. W.S.C. liettóén al direct zien, wat verdedigen is.De rechtsback was voor Schalks eenwaar struikelblok. Ook Schoondermarkin het WSC-doel bleek uit het goedehout te zijn gesneden. Toen Dekkersslechts ten koste van een corner hadkunnen redden, en deze niets opleverde,belandde de bal bij Bergwerff; deze gafeen afgemeten voorzet en Peijnenburgkopte de bal, doch juist tegen de deklat.De rechtervleugel van W.S.C. kreeghierop de bal, en een fractie van eenseconde aarzeling door de ODC-verdediging was voor de rechtsbinnen voldoende om de bal langs Bertens te jagen:0- 1. Lang hadden de Waalwijkers vandeze voorsprong geen pleizier, want toenHazenberg in het middenveld de bal ophaalde, op tijd overgaf aan Schalks, die hem naar Peijnenburg door schoof, kwamdeze alleen voor de W.S.C.-doelman, enmeteen was het gelijk. De O.D.C.-erskwamen terug en toen Bergwerff weereen bal op het hoofd van Peijnenburgdeed belanden, maakte hij met eenprachtige kopbal het tweede doelpunt.2-1. Even daarna werd het toen doodstil op en langs de lijn. Bij een aanvalvan W.S.C. zette van Wijk een derW.S.C.-ers wat hardhandig op zij, endirect klonk het snerpent fluitje voor penalty. Deze stilte werd verstoord dooreen orkaan van toejuichingen, toen Bertens het oerharde schot meesterlijk keerde. O.D.C. dat, gesteund door de windalles op alles zette om de voorsprong .tevergroten, kon het niet verder brengen dan een schot van Peijnenburg, dat deW.S.C.-doelman feitelijk achter de doellijn keerde, hetgeen de scheidsrechterevenwel ontging. En zoals we boven reeds schreven, met het vooruitzichttegen de sterke wind op te moeten tornen, gaf deze kleine voorsprong geenveilig gevoel. Onze angst bleek echter ongegrond,want de O.D.C.-ers namen in de tweedehelft het heft in handen, om het nietmeer af te staan, wat voor een grootdeel op rekening kan worden geschoven van Willy, die zowel aanvallend als verdedigend een prachtpartij voetbal speelde. Even werd het nog benauwd, toeneen als voorzet bedoelde bal op hetODC-doel terecht kwam, maar gelukkigjuist achter viel. Toen verschillende aanvallen door slecht schieten waren teloorgegaan, had eindelijk Schalks succes, opeen pass van Hazenberg 3-1, en hiermee was tevens het pleit beslecht. Het tweede, derde en vierde elftal, boekte eveneens overwinningen, waarbij weeven willen aanstippen de 11-0-overwinning van het derde, hetwelk hardvan plan is 0111 dit seizoen de honderdvol te maken. Omtrent het kampioenschap bestaat voor hen niet de minste twijfel, en als we goed zijn ingelicht, zaldat Paasmaandag reeds het geval zijn. Op deze dag moet het derde en vierdeelftal naar R.K.V.V.N. en speelt hettweede elftal thuis tegen Zwaluw 3 ook een candidaat voor het kampioenschap. 
. HOCKEY-NIEUWS. 

De wedstrijd van verleden Zondag kondoor de vele afzeggingen niet doorgaan.Zoals bekend behaalde M.E.P. 2 (heren)in dit seizoen in zijn afdeling het kampioenschap en promoveert hierdoor automatisch naar de derde klas. Naaraanleiding van dit feit heeft het Bestuureen klein tournooi georganiseerd waaraan zullen deelnemen de navolgende elftallen: Keep Fit (Oss), Den Bosch, H.T.C.C. 3 (Eindhoven) en M.E.P. 2zelf. We vertrouwen dat M.E.P. 2 hierbij een behoorlijk resultaat zal weten tebehalen en hopen dat allen op TweedePaasdag een drietal sportieve wedstrijden zullen spelen. Mogelijk wordt naafloop van dit tournooi nog een veteranen-wedstrijd gespeeld tegen het eerste heren-elftal van M.E.P. De dames zullen op die dag een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen een combinatieelftal van 's-Bosch in 's-Bosch Het tournooi begint om half �en. 

V erenigings-Agenda 
Alg. Jaarvergadering van de Tuinbouwvereniging, afd. Boxtel, op Woensdag 12April om 8 uur bij H. Dollevoet, [indhovenseweg. Ook niet-leden zijn welkom, vooral jonge tuinders. 

* 

Eiervereniging. Vanwege Pasen is hetZaterdag 8 April eieren leveren inplaatsvan Maandag. 

Mede namens mijn ouders, 1 Te koop: z.g.a.n. herenrijwielverloofde en familieleden of te ruil. H. Blummel, Hugebetuig ik gaarne mijn oprechte _pothstraat ïa. dank voor het overweldigende -----------
enthousiasme, waarmede de Te koop: zware biggen, eet
Boxtelse bevolking mij bij mijn aardappelen, rogge, stroo en 
terugkeer uit Indonesië heeft dekrijpe zeugjes, Dobbelsteen, 
ontvangen. De geste van de T_ o_n_g_e _r _e _n _ 1_5_. ______ _ Gildenbondsharmonie, werd Te koop: een toom biggen bij uitermate op prijs geSteld. Een _W. v. d. Linden, Kinderbos 7. apart woord van dank voor de 
11Buurt-vereniging Kalksheu- · Te koop gevraagd: goede vel" voor de hartelijke wijze slachtkonijnen. Ik betaal f 1,75 waarop zij mij wederom in per kg levend gewicht. Vrijdaghaar kring heeft opgenomen, avond brengen. Koks, Molenalsmede aan hen die door s _traat 3ï. bloemen of anderszins ertoe -----------hebben bijgedragen, om deze dag tot een onvergetelijke temaken. Res. te Luit. A. C. VerhoevenKalksheuvel 17, Boxtel. 
Mede namens mijn ouders,broer en zusters, betuig ikmijn hartelijke dank aan deH.H. Geestelijken, Eerw. Zusters, Edelachtb. Heer Burgemeester, Katholiek Thuisfront, Fanfare 11Concordia", Gemengd koor "Ons Genoegen",familie, buurtgenoten en allendie op enigerlei wijze blijk hebben gegeven van hun belangstelling bij mijn thuiskomst uitIndonesië. Vooral dank aande buurtbewoners voor hetprachtige cadeau. Sld. M. L. van RijzewijkLiempde. 
H iermede betuig ik triijn dank, mede namens mijnouders, broers en zusters, aan H.H. Geestelijken, Kath.Thuisfront, familie, collega's,vrienden, kennissen en deBoxtelse- en Gildenbondsharmonie, voor de belangstellingbij mijn thuiskomst uit Indonesië. In het bijzonder dank ik de buurtbewoners voor hetmooie polshorloge en overigens allen, die mij cadeaux en bloemen hebben geschonken.
Sld. te kl. A. L. v. Roosmalen 

Jan v. Brabantstraat 14. 

Mede namens mijn ouders,broer en zusters, betuigik mijn hartelijke dank aanH.H. Geestelijken, KatholiekThuisfront, R.K. Gildenbondsharmonie, R.K. Bouwvakarbeidersbond, Buurtbewoners, Familie, Vrienden en Kennissenvoor de vele blijken van belangstelling bij mijn terugkeeruit Indonesië. In het bijzonderdank voor de aangeboden cadeaux en bloemstukken. Korp. K. J. Verheijden
Stationstraat 15. 

Mede namens mijn oudersbetuig ik mijn dank aanH.H. Geestelijken, Kath.Thuisfront, vrienden en kennissen voor de belangstellingbetoond bij mijn terugkeer uitIndonesië, en in het bijzonderaan de buurtcommissie en debewoners van de kleine Koppel voor de mooie fiets. 
Sld. 1 e kl. Piet Schaeffer 
Mgr. Wilmerstraat 2. 

Voor de hartelijke ontvangstdoor buurtgenoten, familie, vrienden en kennissen bijgelegenheid mijner repatriëringuit Indonesi_ë, betuig ik, me�enamens 1111111 ouders, 1111111dank. In het bijzonder aanH.H. Geestelijken, KatholiekThuisfront en de Gildenbondsharmonie. Sld. C. DE ROOIJ 
V oor de vele blijken vanbelangstelling die ikmocht ondervinden bij deopening van mijn filiaal, betuig ik mijn hartelijke dank. L. A. V. GEFFEN

Langs deze weg betuigenwij onze welgemeende dankaan familie, Dr. Hoek, I-1.H. Geestelijken, Eerw. Zusters, Mevr. Giesbers en haar personeel, de ledender Congregatie en buurtgenoten, voor de vele blijken van medeleven ondervonden tijdens de ziekte enbij het overlijden van onzeonvergetelijke dochter enzuster 
MARIA 

fam. W. v. Hal-v. Nunen 
Eindhovenseweg 37. 

Aan H.H. Geestelijken,Dokter C. P. J. Hoek,buurtbewoners, familie,vrienden en kennissen zeggen wij hartelijk dank voor de deelneming betoond bijhet voor ons zo smartelijk verlies van onze dierbareEchtgenote en Moeder 
M. v. d. Kerkhof-v. d. StaakTh. v. d. Kerkhof Annie v. d. Kerkhof
Boxtel, 4 April 1950. 

Zo goed als nieuwe sportfietste koop, Markt, 29, Boxtel. 
Te koop: prim� wandelwagen,beklede wieg, box met bodem,fietsscherm, gasoven. Bevragen: Molenstraat 19. 
Net kosthuis aangeboden, in stil gezin, huiselijk verkeer.Bevragen Molenstraat 19. 
Te koop een toom zware N.L.biggen, alle borgen, en eenpartij rood klaverzaad. Th.Witlox, Nergena 10. 

Woningruil gevraagd Maastrichtsestraat 66, Onverschillig waar. C.Hoenderdaal, Boxtel. 
. 

metachter van 't 
Te koop gevraagd: twee fauteuiltjes, liefst donkerrood bekleed. Aanb. Molenstraat 19. 
Te koop: eetaardappelen, voederbieten, rogge- en haver:stro. C. van Cuijk, Oirschotseweg 6. 
Te koop: een partij mangelwortelen. M. de Groot, Koe
_voortseweg 8. 
G. V. Fokkers

die met hun varkens naar defokdag willen op Maandag1 Mei, kunnen hiervan opgavedoen vóór 9 April bij de secr.VAN ROOSMALEN, stamboekkaarten meebrengen. 
HET BESTUUR 

Verkoping Golfplaten 
TE BOXTEL bij Café H. NOOTEN, vanSalmstraat, op ZATERDAG8 April a.s. om 10 uur. Verkocht zullen worden nogeen PARTIJ GOLFPLATEN, lang 3,20 meter en 1,83 meter. 

Zeef voordelige prijzen. 
Mij, van Levensverzekering 

VRAAGT 
voor Boxtel en omgeving 

Net R.K. Persoon 
voor Agent-Incasseerder. 

Vaste en wekelijkse toelageplus provisie. Borgstelling vereist. Brieven onder nr. 7 aanMolenstraat 19. 
Middenstandswoning 

te koop gevraagd. Liefst met garagt en tuin.Brieven onder no. 56, bureaudezer. 
BEKENDMAKING. 

De varkensfokvereniging 
van V.L - V.D.L ras 

maakt bij deze bekend, datdoor de Kring "Meierij-West"op I Mei e.k. wederom eenfokdag zal worden gehouden.Het bestuur van genoemdevereniging spoort haar ledenaan op deze fokdag in te zenden. Opgaven kunnen geschieden bij F. J. HELMER enA. v. d. PASCH, Tongeren 18.Hokkenhuur bedraagt f 1, -per hok. De opgaven moetenbinnen zijn vóór of op 10April a.s. Vanaf heden kunnenook oudere zeugen bij de beer,die gestald is bij C. Meys,toegelaten worden. 
Notaris P. Mertens 

te Boxtel 

zal aldaar ten verzoeke van deerven Mej. E. M. v. d. Meijden te Boxtel, voor toewijzingin hotel v. Vlerken, Markt, op DINSDAG t t APRIL 1950 desnam. 5 uur: 
PUBLIEK VERKOPEN 

onder Boxtel: 
Koop 1. Het winkel- en woonhuis met erf en tuin, Rechterstraat 50, groot ongev. 5 aren,verhuurd voor f 25, - per maand. Ingezet op f 5.200, - . 
Koop 2. Het huis met erf entuin, Rechterstraat 48, grootongev. 3.06 aren, verhuurdvoor f 3,50 per week. Ingezet op f 1.500, - . 
Koop 3. Massa van kopen 1en 2. Ingezet op f 9000, - . 
Huren voor kopers: van koop1 vanaf de eerste dag der maand en van koop 2 vanaf deeerste dag der week, volgendop de betaling der koopsommen. Betaling koopsommenuiterlijk 11 Juli 1950. Lastenvoor kopers vanaf I Juli 1950.
Notaris P. Mertens 

te Boxtel 

zal aldaar op VRIJDAG 14APRIL 1950, voorm. 10 uurvoor en ten huize van Mevr. de Wed. M. v. d. Meijden-v.Aspert, Stationstraat 86, 
OM CONTANT GELDPUBLIEK VERKOPEN:

tafels, stoelen, schilderijen,beelden, lampen, huiskamerameublement, slaapkamerameublement, bed, kastje, fiets,huishoudtrap en wat verderten verkoop zal worden aangeboden. Bezichtiging een uur voor de verkoping. 

OP UW 

paas 

B€St 

i"''
GOED GEKLEED 

AAN IS OP VANDAAG 
GEEN KWESTIE VAN GELD MEER . .. 
MAAR VAN KEUZEIWANT WIJ KUNNEN 
U EEN FLINKE SORTERING DEGELIJKE 
EN SMAAKVOLLE ARTIKELEN TONEN, 
TEGEN VERRASSEND L A G E  PRIJ SI 

OVERHEMDEN 
7.95vast boord, effen, prima geconfectioneerd 

2 losse boorden, zeer fijne effe n poplin 12.2s
ZELFBINDERS werkelijk kreukvrij, beschaafd in kleuren dessin 
JONGENS,SPORTKOUSEN 
wol, extra sterk jaspé 2.80 2.50 2.20 1.90 

geblokt 3_10 2.90 2.70 2.so 

KINDER,SOKJES 
wit, prima Macco l,05 Q,95 0.90 0.85 0.80 
DAMES,KOUSEN 
zeer sterke wandelkous 
links geweven, extra versterkt 
DAMES,TRICOTAGES 
charmeuse onderjurk, met schouderband 

ronde hals 
Fant. zijden dameshemd 

bijpassende directoires 

van Hout-
. Ververgaard 
• 

1.1s

1.65 

2.30 

0.10 

0.79
2.ss

4.35 
3.60 
2.os
2.00

R.K. Nijverheidsschool voor Boxtel e.o. 

WERKSTER 
Voor het schoonhouden van het Nieuwe scheolgebouw 

der R.K. Nijverheidsschool wordt gevraagd een nette 
werkster. 
Voorlopig in totaal voor ± 3 dagen per week. 

Dagen en uren, waarop het schoonhouden kan geschieden, 
nader te regelen. 
Aanmeldingen en inlichtingen bij de directeur der school: 
JAC. v. ESCH, Mgr. Wilmerstraat 4 Boxtel. 

Verkoop Militaire kleding 
voor zeer lage prijzen, 

op de Markt te Boxtel, Vrijdag 14 April 

Windjacks, Broeken, Overhemden, Sokken, Regenkleding, enz. enz. 
TH. VAN VEGHEL, VEGHEL. 

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

LICHTSTOET f
Koninginnedag. 

te houden op 

Zondag 30 April a.s. 

Bestuur van Boxtel Vooruit nodigt de 
Boxtelse jeugd vriendelijk uit dit jaar 
nu eens in groten getale deel te nemen 
aan de l i c h t s t o e t. Hoe dit met 
betrekkelijk geringe kosten kan ge= 
schieden zullen de Eerw. Fraters van 
de la Salle aan belangstellenden duide= 
lijk maken op DINSDAG 11 APRIL 
a.s. tus§en 7 en 9 uur in de Ark
(benedenzaaltje).

De beste waardering voor de hulp die de Eerw. 
Fraters zo welwillend aan Boxtel Vooruit verlenen is 

een grote opkomst van de Boxtelse jeugd. 



6e JAARGANG No. 281 
14 APRIL 1950 

, 

s 
Redactie en Administratie 
MOLENSTRAAT 19 
TELEF. 513 - GIRO 277703 

VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Blj contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

5e Diocesaan Eucharistisch 
Congres op 4 Juni a.s. 
Voor het eerst na de oorlog heeft het 
Eucharistisch Secretariaat weer een 
Eucharistisch Congres georganiseerd. De 
verslapping van het godsdienstig leven, 
dat alom na de oorlog te constateren valt, 
was mede de aanleiding, om na 15 jaren 
nog eens opnieuw de gelovigen bij te 
brengen een grote dankbaarheid en lief
de voor de H. Eucharistie. 
Het eerste congres werd gehouden van 
12-13 November 1922 te 's Hertogen
bosch, het tweede van 2ï-29 Juni 1926
te Boxtel, het derde 29 en 30 Juni 1929 ,
te Tilburg, het vierde 28, 29 en 30 Juni
te Eindhoven. en voor het 5e Congres
werd opnieuw Boxtel gekozen, als een
van de weinige bedevaartplaatsen van
het H. Sacrament.
Op de onlangs gehouden vergadering
werd de voorlopige indeling van dit Con
gres vastgesteld, die we voor onze lezers
hier laten volgen.
Op_ Zaterdag 3 Juni zal vanaf alle ker
ken en kapellen van Boxtel met plechtig
klokgelui het Congres worden ingeluid,
waarop om 7 uur in alle parochies een
plechtig Lof met Veni Creator zal wor
den gecelebreerd, om het welslagen van
het Congres van God af te smeken.
Na het Lof zal een tentoonstelling van 
liturgische gewaden worden opengesteld.
Op Zondag 4 Juni Algemene H. Com
munie in de drie parochiekerken en om
half 11 zal de Pontificale Hoogmis wor
den opgedragen door Mgr. W. Mutsaerts
in de St. Petruskerk.
Daarna hebben de vreemdelingen gele
genheid, om in de verschillende gelegen
heden iets te gebruiken. Bovendien is
ook de tentoonstelling de gehele dag
geopend.
Om twee uur zullen verschillende Sectie
vergaderingen plaats vinden, n.l.:
Voor de priesters: in een van de zalen
van Duinendaal.
Voor onderwijzers en onderwijzeressen:
in De Ark.
Voor jeugdleiders en jeugdleidsters: in 
het St. Paulusjeugdhuis.
Voor ouders: in de parochiekerk van
het H. Hart.
Daar de verschillende sprekers1 die deze
vergaderingen zullen toespreken, nog 
niet allen met zekerheid bekend zifn, 
komen we later nog hierop terug. 
Als s)ot en bekroning van de dag zal des 
middags om 4 uur precies de H. Bloed
processie vanaf de St. Petruskerk door 
Boxtel's straten trekken. Ook voor Mon
seigneur Mutsaerts zal een plaats in de 
stoet worden gereserveerd. 
Bij aankomst in het processiepark zal de 
slotpredikatie worden gehouden door 
Mgr. Féron uit Roermond, waarna de 
dag besloten zal worden door de zegen 
met het Allerheiligste. 
Bovendien zullen de Bossche en de Til
burgse processies van het H. Bloed op 
deze dag naar Boxtel pelgrimeren. 
Gezien de voorbereidingen, die door het 
Eucharistisch Secretariaat getroffen wor
den, belooft het een dtukke dag voor 
Boxtel te worden. 
En daarom vragen we nu reeds een ge
bedje dat die dag vooral het weer ons 
niet in de steek zal laten. D. 

Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Hedenavond (Vrijdag 14 April) zal de 
Raad der gemeente Boxtel om 7 uur in 
hei: gemeentehuis in openbare vergade
ring bijeenkomen ter behandeling van 
een 16 punten tellende agenda. 

H. BLOEDPROCESSIE:
Het eindbedrag van de particuliere gif
ten die vorige week vermeld stonden was 
f 332,50. Met d,mk mogen wij voor deze 
week nog de volgende bedragen ver
melden: 

N.N. f 100,-
P. R. ,, 50,-
P. v. d. M. ,, 10,-
H. v. B. ,, 20,-
L. v. d. V. ,, 10,-

Het ligt in de bedoeling, dit jaar de pro
cessie uit te breiden met 50 costumes, 
die gemiddeld geschat worden op ± 
f 50,- per stuk. Een klein rekensom
metje en u ziet, wat er nodig is. Alle 
giften, groot en klein, worden in dank 
aanvaard in gesloten enveloppe met ver
melding van H. Bloedstichting in de brie
venbus van pastorie St. Petrus of op 
gironummer 290813 van Kapelaan A. P. 
J. Damen, Duinendaal 2 onder vermel
ding van H. Bloedprocessie.

VOOR HET INSTRUMENTENFONDS 
VAN DE GILDENBONDSHARMONIE. 
De gerepatrieerden uit Indonesië hebben 
het initiatief genomen voor een actie 
ter versterking van het instrumenten
fonds van de R.K Gildenbondsharmonie 
nie. Daartoe zullen zij bij gelegenheid 
van de huldigingswedstrijd O.D.C.
Boxtel, .a.s. Zondag op het sportterrein 
een 'collecte houden onder de supporters. 

MISSIE THUISFRONT. 
!Jij de begrafenis van J. v. d. Meijden 
:werd f 6,50 opgehaald voor het kapel
fonds . van de Paters Assumpsionisten. 

orgel in de Parochiekerk van de Het nieuwe 
H. Theresia te Lennisheuvel

Pastoor Manders plaatst de eerste pijp op hef nieuwe orgel in zijn parochiekerk,
dat op Tweede Paasdag plechtig werd ingezegend. 

Nadat de parochianen van Lennisheuvel, 
na een lange tijd van sparen, een flinke 
som geld hadden bijeen gebracht, kon 
eindelijk het orgel worden aangekocht 
en werd een lang gekoesterde wens van 
Pastoor Manders vervuld. 
De kerk van St. Theresia heeft nu een 
nieuw orgel. 
Het is voor de kleine kerk een groots 
instrument met bijzonder goede techni
sche kwaliteiten,, en gebouwd door de 
bekende orgelbouwers: firma L. Ver
schueren te Heijthuizen. 
Zondag j.l. werd het orgel aan de pas
toor overgedragen en door hem plechtig 
ingezegend. 

de bespeling waarvan de eredienst meer 
luister wordt bijgezet. 
De bekende organist, de heer H. Houët 
uit Eindhoven,, speelde vervolgens op het 
nieuwe orgel Toccata en Fuga in c\, een 
van de twee bekendste werken van J. S. 
Bach. Dit virtuoos stuk voor orgel werd 
schitterend vertolkt. 
Onder het Lof werd het orgel bespeeld 
door de heer A. Maas. 
Na het Lof verraste ons de heer Houët 
met een Fantasie op de manier van een 
echo in d van J. P. Sweelink, een voor
loper van Bach. De echo-weergave kwam 
zeer goed tot zijn recht. 
Het adagio van J. H. Fiocco werd ge
volgd door de idylische Pastorella van 
J. G. Walther. ,,Vol orgel" kon men be
luistere11 in Toccato over "lte Missa est 
Alleluia Alleluia", van FI. Peeters. 
Tot slot liet de organist horen de Go
thische Suite van L. Boelmann, bestaan
de uit a. Koraal, b. Menuet, c. Gebed 
tot 0. L. Vrouw, d. Toccata. 

Ambachtsonderwijs 

In het nummer van 7 April van "Edele 
Brabant" schrijft "lmpulsator" behartens
waardige dingen over het tegenwoordige 
ambachtsschoolonderwijs. Hij wijst o.a. 
op de dwaasheid van de ouders, die hun 
zoon een boordje willen laten dragen en 
hen daarom liever zijn hele leven op
schepen met een saai, vervelend lager 
kantoorbaantje, dan hem de gelegenheid 
te geven zich als zelfstandig werkend 
vakman te ontplooien. Zo komt het dat 
de Ambachtsschool veelal een toevluchts
oord is geworden voor jongens, die 
niet voor Mulo of Middelbaar Onderwijs 
willen deugen en die, als laatste redmid
del, ,,dan maar" naar de Ambachtsschool 
worden gedaan. (Deze stelling van lmpul
sator slaat op de stedelijke ambachts
scholen.) Indien "lmpulsator" met de 
derde categorie bezoekers van dit soort 
scholen, die hij opnoemt, werkelijk de 
jongens bedoelt, die de tegenwoor
dige maatschappij, bij de ontaarding van 
de ouders, zovele kent, dan geef ik hem 
gelijk, wanneer hij vindt dat dit soort de 
Ambachtsschool een ongunstige naam 
geeft. 
Hij noemt naast de intelligente arme jon
gen ook nog de ijverige, minder intelli
gente jongeman als bezoeker van de 
Ambachtsschool en hij vindt eigenlijk, 
dat er naast de bestaande Ambachts
school nog een ander type moet komen, 
dat als voorbereidend onderwijs voor de 
M.T.S. zou kunnen gelden.
Dan zou dat type school dienst kunnen 
doen voor de intelligente behoeftige en 
de minder-intelligente ijverige jongens. 
De nadruk zou hier dan vooral komen 
liggen op een natuurwetenschappelijke 
vorming. 
Dit laatste nu klinkt ons nogal geleerd, 
nogal theoretisch in de oren en naar 
onze. overigens bescheiden mening, zou 
de nadruk toch anders moeten komen 
liggen. 
Door beroepskeuze en voorlichting van 
de ouders zou om te beginnen al voor
komen moeten worden, dat de luilakken 
en zeker de domme luilakken leerlingen 
zouden worden van de Ambachtsschool, 
omdat daar persoonlijkheden moeten 
wqrden gekweekt, die door het maken 
van kwaliteitsproducten een steun voor 
Nederland zullen moeten worden in de 
toekomst. 

Na de inzegening hield de HoogEerw. 
Heer Deken lgn. Broekman een toe
spraak, waarin hij de parochianen van 
Lennisheuvel prees wegens de offervaar
digheid, waarmee zij bijdroegen om de 
kerk te verrijken met het schone orgel. 
Hij attendeerde er vervolgens op, dat de 
heer A. Maas, de directeur-organist van 
het Zangkoor zich voor de aanschaffing 
bijzonder had beijverd, overtuigd als hij 
is, dat dit orgel mede een middel is om 
de muzikale vorming te bevorderen. 
De parochianen mogen zich overigens 
verheugen over de door hen tot stand 
gekomen verrijking met dit orgel, met 

Het Eeuwige Rome 

DENK AAN DE 
ZWIJNTJESJAGERS. 
Van tijd tot tijd slaat een fietsendief zijn 
slag. De fietsgebruikers houden er niet 
genoeg rekening mee, dat zij onverwacht 
gedupeerd kunnen worden door de een 
of andere "nietsnutter", die met 'n weg
gekaapte fiets een onderwereldhandeltje 
kan doen. 
Zo is een der kerkbezoekers van St. 
Charles op Tweede Paasdag ook weer 
de dupe geworden van zo'n "wandelaar" 
langs de grote weg, die met het mooie 
karretje de wijde verte is ingepeddeld, 
zonder enig spoor na te laten. 
Men zij gewaarschuwd en zorge toch 
minstens voor een goed slot op de fiets 
en ...... vergete niet het te gtpruiken.

ESCH 
BEDEVAART NAAR SMAKT. 
Op Tweede Paasdag maakten een 30-tal 
personen, meestal leden van de KA.B. 
een bedevaartreis naar Smakt bij Ven
ray. Voor zover bekend de enigste bede
vaartsplaats in Nederland, toegewijd aan 
St. Jozef. De Eerw. Moeder Overste van 
St. Jozefzorg uit Esch en het wakker 
nooit vermoeide ziekenzusterke, maak
ten ook de reis mee. Bij aankomst in 
Smakt werd door een Pater Carmeliet 
een H. Mis opgedragen in de kleine pa
rochiekerk van St. Jozef. Na een korte 
verpozing kwamen de pelgrims weer te 
samen en werden zij door een der paters 
onderhouden over de devotie tot St. 
Jozef. Op de terugreis werd het genade
oord van Maria te Handel aangedaan. 
Om 4 uur arriveerden de pelgrims in ons 
mooie kleine dorpje na een devootvolle 
dag St. Jozef ter ere. C. L. 
ACTIE OUD PAPIER. 
De inzameling van oud papier voor her
bouw van kloosters en ondersteuning van 
ander maatschappelijk sociaal werk, is in 
Boxtel nog al aan persoonswisseling on
derhevig geweest, met het gevolg ver
i.lapping, wat jammer is, omdat met het 
schijnbaar waardeloos oud papier veel 
goed en maatschappelijk sociaal· werk
wordt gedaan. 
Nu worden er pogingen gedaan de Actie 
Oud Papier weer op te halen. 
Wie ze wil steunen, kan dit met een 
kleine moeite doen, n.l. het papier be
waren en het op bepaalde tijden laten 
halen. 
Telefonisch kan hiertoe het verzoek 
worden gedaan. Men belle dan op nr. 
495; ook de verzamelaar, Jo v. Woensel, 
Burgakker 12, kan gewaarschuwd wor
den te zijnen huize. 
"Bewaar dan het oud papier en steun 
de actie". 

Het ·Forum in de Romeinse Keizertijd.

7. 

HET OVERWONNEN HEIDENDOM 
IN ROME. 

Alvorens U te vertellen hoe de vervol
gingen der christenen in Rome sloten, 
niet met hun ondergang maar met hun 
overwinning, zullen we ons eerst bezig 
houden met de voornaamste wetens
waardigheden van de overwonnene: het 
heidense Rome. 
De geschiedenis van het heidense Rome 
loopt terug tot "ruim zeven en een halve 
eeuw voor de geboorte van Christus. De 
stichting van de stad en haar eerste ont
wikkeling is slechts enigszins bekend uit 
legenden, en het is moeilijk uit te maken 
welke kernen van waarheid deze nog 
bevatten. • 
Oorspronkelijk moeten groepen Latijnen, 
waaruit het Romeinse volk groeide, ge
woond hebben in versterkte plaatsen 
dicht bij de rivieren in midden-Italië. Een 
groep hiervan bewoonde de Palatinus, 
een der zeven heuvels waarop Rome ge
leidelijk aan is opgebouwd; een andere 
groep, een tweede heuvel, de Capitoli
nus. Rond 750 vóór Christus zouden 
deze groepen zich hebben samengevoegd 
en zou het forum verrezen zijn - het 
centrum van de stad Rome, de plaats 
waar men markt hield, recht sprak, ver
gaderingen bijeenriep. enz. - gelegen in 
het dal tussen de Pala:inus en de Capi
tolinus. Als datum van stichting van de 

stad noemt de legende 21 April 754 vóór 
onze jaartelling en als stichters de twee
lingbroers Romulus en Remus. Bij 'n 
twist zou Romulus zijn broer gedood 
hebben en zichzelf verheven tot koning. 
Romulus zou het staatsbestuur hebben 
ingericht, bestaande uit hemzelf als ko
ning met onbeperkte macht, geholpen 
door een volksvertegenwoordiging en een 
senaat; dit laatste, een raadgevend 
lichaam, gevormd uit de hoofden der 
aanzienlijkste families. 
Hun godsdienst bestond oorspronkelijk 
slechts uit de verering van de machten 
die, volgens hen, leven en arbeid der 
mensen beheersten, goden van het hui
selijk leven, en goden van het land, daar 
de bevolking in hoofdzaak geheel land
bouwend was. Tempels en afgodsbeel
den kwamen pas later in gebruik, over
genomen van naburige volken en later 
vooral van de Grieken, met wie ze in 
drukke handelsbetrekkingen kwamen. 
Langzaam groeide het volk van Rome, 
de Romeinen, uit. Ook hun macht groei
de door overwinning 01J, of bondgenoot
schap met omliggende volksstammen. 
De uitgroei van het Romeinse rijk maak
te het nodig het land ook veilig, te stellen 
tegen machtige naburen. De kusten wa
ren niet veilig wanneer men ook niet de 
eilanden beheerste die er tegenover 
lagen. Maar dit bracht de Romeinen in 
botsing met het volk van Car:hago op 
de tegenoverliggende kust van Noord
Afrika. Dit volk was eveneens m�chtig 

Maar daarnaast zou het nodig zijn, dat 
de jongeman eerst eens de hoedanighe
den van het materiaal waarin hij verder 
wil gaan, leert kennen. Zo: kennis van 
het hout, het ijzer, het koper, de steen 
en de cement etc. 
Bekwame vaklui hebben wij wel eens 
horen zeggen, dat het bedienen van
machines voor bv. de ijzerbewerking vrij
eenvoudig te leren is, als men eenmaal 
de grond kent, het materiaal waarmee 
men moet werken. 
Een goed vuurwerker, die bovendien ge
voel heeft voor vorm en verhoudingen 
en dit ook in een werkstuk tot uiting 
kan brengen, zal er weinig moeite mee 
hebben, om smid-bankwerker te worden. 
Leer de jeugd eerst persoonlijk te denken 
en te handelen in het materiaal. Daar 
gaat het ons inziens om. 
Nu kan men beweren: dat kunnen er 
slechts enkelen. Dan antwoorden wij: 
dat believen wij te betwijfelen. De hui
dige industrie ziet mischien graag, dat 
het er slechts enkelen zouden zijn. Maar 
als ons voorgeslacht hele rissen van 
dergelijke harmonieus ontwikkelde amc 
bachtslui opleverden, dan zouden wij in 
beschaving toch wel zéér ver achter zijn 
geraakt, als onze tijd dit niet meer kon 
leveren. 
Wij zijn er van overtuigd, dat zij voor 
het vervaardigen van de voor de export 
hoogstnodige kwaliteitsproducten hard 
zeer hard nodig zullen zijn. Het is ons 
inziens niet op de eerste plaats een kwes
tie van wat meer of minder theorie, 
wat formules van buiten leerderij etc. 
Het is een kwestie van de daad. En de 
mannen, die zich persoonlijk en harmo
nieus in het materiaal zullen weten uit 
te drukken, zullen daarna ook voor de 
theorie, wel geschikte krachten blijken. 
Men bega de fout nu niet in het a�
bachtsonderwijs, waarvoor Professor 
Gielen waarschuwde met het oog op het
lager onderwijs: niet teveel boekenken
nis en gewichtig gecijfer. Maar de daad, 
de levende werkelijkheid. 
En dit zij dan de maatstaf meteen, voor 
de verdere splitsing in ·het ambachts
onderwijs. 
Maar met dit alles hangt weer samen: 
de capaciteiten van het lerarencorps. Wil
len we werkelijk weer naar een goede 
persoonlijk werkende ambachtsman, da� 
zullen de leraren daarvoor de grondslag 
moeten kunnen leggen. 

en beschouwde heel het Westen van de 
Middellandse Zee als hun vrij handels
gebied. In enkele oorlogen werden zij 
echter verslagen en gedwongen het eiland 
Sicilië aan Rome af te staan. Dat was
omstreeks 240 vóór Christus. Sardinië 
en Corsica volgden spoedig daarna. -
Andere vijanden kwamen opzetten: de 
Galliërs eerst, toen de Spanjaarden on
der aanvoering van Hannibal, die zijn
beroemde tocht over de Alpen maakte. 
Allen werden verslagen. 
Rond 200 was Rome wereldrijk gewor
den. Voordien had Rome reeds een ster
ke invloed ondergaan van het Griekse 
Oosten: afgodendienst, tempelbouw,· 
kunst, levenswijze, comfort, alles kwam 
onder invloed van wat de handelslui on
der de Romeinen in het Oosten zagen, 
en wat handelslui uit het Oosten mee
brachten en bekend maakten. Veel .werd 
overgenomen en ingevoerd, aangepast 
aan de Romeinse zeden. - Ook na 200 
voor Christus bouwde het heidense 
Rome zijn macht verder uit. Het mach
tig geworden Rome duldde geen machts
positie van anderen langer naast zich en
in verschillende oorlogen werd Rome ook 
baas in het Oosten - Onder Griekse 
invloed vooral, steeg de kunst der Ro
meinen bijna tot eenzelfde hoogte, be
roemde dichters, denkers en redenaars 
evenaarden de Griekse Beide culturen 
werden tot één vermengd, die zich ook 
uitbreidde tot alle gebieden welke door 
Rome beheerst werden: Noord-Afrika, 
Spanje, Frankrijk, tot in onze streken. 
27 jaar vóór Christus' geboorte werd het 
toppunt van macht bereikt, gesymboli
seerd in de instelling van het keizerschap, 
gehoorzaamd als hoogste gezag en zelfs 
als goddelijk aanbeden door het heidense 
volk. 
Zo was het rijk van Rome op het keer
punt der geschiedenis: machtig alleen
heerser over de hele beschaafde wereld. 
Eenheid van gezag en omgangstaal voor 
alle delen van het rijk. Goed georgani
seerd bestuur en verkeer, een net van 
beveiligde zeeroutes en goed onderhou
den wegen, voornamelijk aangelegd voor 
de koeriers en de transport der legioe
nen, die de strijdmacht en de bezettings
troepen van het rijk uitmaakten. Een 
bloeiende handel en een bloeiende kunst 
ofschoon reeds in verval door de hei� 
dense losheid van zeden en het ontbre
ken van hoge, edele beginselen. De 
levenswijze was in totale verwording. 
Alles bij elkaar: 'n uiterlijk prachtig ge• 
heel, dat door zijn eenheid van taal en 
gezag, en door zijn gemakkelijke com
munica• ie tussen alle delen van het rijk, 
de snelle uitbreiding van het christen
dom zou vergemakkelijken i en ander
zijds een innerlijke totale verrotting, dié 
voor de Voorzienigheid hét tijdstip is 
geworden voor de grote vernieuwing: het 
Christendom! T. 



1'� .... 
* ,,De vasten is uit!
En 't blije geluid 
Van de klokken, die zwegen als vromen,
Galmt weer over huizen en bomen;
Ze zijn weer in ons midden gekomen 
Met blije berichten uit Rome! ... "
* Dat was de indruk op Paaszaterdag
morgen, en toen de Paasklokken 's mid
dags weer hun eerste jubelgroet aan de
,,Koningin des Hemels" uitbeierden, 
voelde de "verstorven mens" zich opge
lucht en dubbel blij! Want de Vasten 
was uit, en 't heerlijke Pasen brak aan!
* En terwijl in de zes weken van de
voorbije vasten het ei, méér dan anders, 
het menu der toespijzen uitmaakte, ver
heugden we ons toch weer op Eerste 
Paasdag in het "Ei, koerei, al wéér een 
ei!" dat de juichende eierzoekers over
hof en erf deden horen! * En ondanks 
de vogelpest, hadden de kippetjes hier 
en daar toch goed gelegd; de paaseikes
prijkten weer in een volle bak op tafel 
en we knutsten ze, vrolijk kampend, wie
de hardste en gevoeligste tik kon gaven! 
* Geloof maar, dat er héél wat échte
eieren van de "Paasvogel en de Paas
haas" gegeten zullen zijn; en dat is ge
zond!. ..... * Of dit ook het geval is 
met de paaseieren van de chocolade en 
suikerfabrieken?...... Als je dit naar de 
sprookjesachtig-volgeladen etalages der 
Boxtelse winkels zoudt moeten beoorde
len, zou je geneigd zijn "ja" te zeggen! 
* Terloops zou je dan óók moeten zeg
gen: ,,Er schijnt toch nog wel géld te 
zitten onder de mcnst.'n". * In verband 
hiermee kun je er trouwens méérmalen 
met je pet niet hij, dat men nog durft 
klagen over te weinig loon, dat er nog 
zóvéél mensen zijn, die Donderdags al 
uitzien naar 't nieuwe loonzakje, of op 
de 24e der maand al weer aan salaris
beuren durven denken! * Onbegrijpe
lijk! Want, als je op de grote weg van 
's Bosch via Boxtel naar Eindhoven bent, 
en je ogen niet in je zak hebt, dan zie 
je daar op iedere tien stel benen, die
zich vélocipedisch voortbewegen, er 
minstens zeven van, die zich op een 
Solex-motor-hulpfiets in heerlijke rust
stand bevinden! * En wat kost zo'n 
Solexke ook weer? Is 't niet zo maar 
een dikke 400 bikkels?! ...... * Nee, 
nee, er behoefi, heus nog niet geklaagd 
te worden (door sommigen) over geld! ... 
* Zo komt het ook, dat de A.N.W.B., 
de K.N.A.C. en diverse organisaties
samen een regeling hebben getroffen 
omtrent het weer verhuren van auto's 
zonder chauffeur! * Vanaf half April 
a.s. zul je weer een auto kunnen huren
en zelf besturen (voor een prikkie na
tuurlijk!). Je kunt daarvoor een motor
voertuighuurbewijs krijgen via de KNAC
of andere organisaties van het motor
vervoer. Je moet dus goed chauffeur zijn 
en je krijgt alléén betrouwbare wagens! 
Je moogt je natuurlijk gerust enkele
keren te pletter rijden met zo'n "goeie 
wagen van een ánder", doch als je dik
wijls de wagen alléén beschadigt, wordt 
je op de "zwarte lijst" geplaatst! *
Zij dus, ,,die nog géld hebben", en een 
huur-auto prefereren boven een eigen 
,,car" kunnen hun hartje ophalen 1 ..... . 
* Er zit nog wel geld ...... ! )(,-. Ook de 
Gemeente Boxtel schijnt nog goed in • 
heur slappe was te zitten! * Kijk maar 
eens naar de nieuwe aanplant van 
"boompjes" in de Breukelsestraat, die 
voor de Stationstraat niet onder mag 
doen natuurlijk! * Vanzelfsprekend kos
ten die "bumkes" een aardige duit, doch 
de vreemdelingen kunnen nu toch zien, 
dat ze in een natuurschoon-minnend en 
vooruitstrevend Boxtel vertoeven, de 
wandelaars vinden het wel mooi en de 
vogels vinden het fijn, en ...... de zaken-
lui komen er strakjes met hun winkel
puien fijn mee in de "lommer" te zitten! 
* Maar, of dezen dit genoeglijk vin
den?? ... Vraagt ze 't eens! Niettemin* 
is 't een lofwaardig streven om het ste
delijk schoon van ons "dörp" te verho
gen; beplanting, vooral op de daartoe 
uitgelezen plekken en plekjes, is daar
voor een zeer goed middel! Iedereen, 
die van zijn geboorte- en (of) woon
plaats houdt, zal dat gretig beamen!.

WEERPRAATJE 
EN ... APRIL BLIJFT MAAR TE KOUD! 
(Van onze weerkundige medewerker). 

Hoewel het misschien beter is het slechte 
weer tijdens de afgelopen Paasdagen 
niet weer ter sprake te brengen en wij 
misschien ook beter deden de Pasen van 
1950, wat het weer betreft, maar gauw 
te vergeten, willen wij toch enkele inte
ressante situaties even nader onder de 
loupe nemen. De tegenstelling met het 
weer tijdens de Paasdagen van verleden 
jaar was dit keer wel enorm groot. Bij 
duizenden trokken de touristen met fiet
sen, auto's, enz. er toen op uit, gelokt 
door het prachtige, wanne, zonnige 
weer, terwijl anderen zich de hele dag 
languit in het gras vlijden. 
Sinds 1938 zijn de Paasdagen niet zo 
koud geweest als de achter ons liggende 
Paasdagen van dit jaar, terwijl van Za
terdagmiddag vóór Pasen tot Dinsdag
middag na Pasen op alle vier de dagen 
.'1e wind in het grootste deel van ons 
land de stormgrens passeerde. Zaterdag
avond en op Paaszondag werden er zelfs 
windstoten van bij de 100 km per uur 
waargenomen. Langs de Waddenkust en 
langs de kust van Noord- en Zuid-Hol
land werden de zwaarste windstoten 
waargenomen. 
Velen bleven Zondag nog achter de 
kachel zitten met de stille hoop dat het 
weer Maandag, wanneer bij goed weer 
bijna ieder er op uit trekt, nog wel wat 
zou verbeteren. Wat een teleurstelling 
toen de actieve depressie, waarva, 
's morgens het regengebied nog over Ier
land was gelegen, met een �!1elhe!d ".an 
tOO km per uur in Oostelt1ke nchtmg 
naar het Zuidelijk deel van de Noordzee 
trok zodat deze regenzone na 6 uur 
tijds' al het Westen van ons lan� be
reikte en het vrijwel de gehele middag 
in het gehele land regende bij een storm
achtige wind. 
Zo verliepen in het kort de Paasdagen 

* Maar mogen we dan hier, terloops, 
óók eens de aandacht vestigen op het
verhogen van het stedelijk "bouw
schoon" ! Speciaal wat het bouwen van
fabrieken, stallingen, magazijnen e.d. be
treft? * Er staan in Boxtel hier en daar 
oude fabrieksgebouwen e.d.; die stáán
erl Doch wat er van tijd tot tijd bij- of 
aangebouwd werd, is soms zo vreselijk 
vormloos, dat het je zéér doet, als je 
't ziet! * Het aesthetisch-bouwkundig 
toezicht kan in deze niet streng genoeg 
zijn en dient er voor te zorgen, dat er 
géén bouwvergunning gegeven wordt, 
indien het te bouwen product in stijl niet 
aan redelijk te stellen eisen, óók aesthe
tische, voldoet! * Elke gelegenheid, die 
zich aanbiedt, moeten we gebruiken, om 
Boxtel ,,mooi" te maken. Daarmee zijn 
wij zelf en onze nakomelingen gediend! ... 
)t- Van fabrieksverbouwing gesproken: 
de firma H. Jos. van Susantc & Co. is 
momenteel ook volop bezig met een uit
breiding in moderne stijl van haar fa
briekencomplex ! i( Dit mag voor deze 
tijd wel iets unieks genoemd worden! 
Waar we weten, dat er op 't ogenblik 
al zesduizend werklozen zijn in de 
tabaksindustrie en er reeds fabrieken 
helemaal stil liggen! Bij de "El Bas" is er 
evenwel nog werk genoeg aan de winkel, 
naar 't schijnt! Iets waar de firma, de 
werkers en Boxtel zich over mogen ver
heugen 1 * Een tweede unicum mag 
hierbij terloops venneld worden. De fir
ma Gcbrs. Spijkers hoopt eerstdaags (n.l. 
20 April a.s.) haar zilveren jubilé te vie
ren; op zich zelf niets buitengewoons; 
doch wel mag als bizonder goede noot 
hierbij gezegd worden, dat deze firma 
vanaf 't begin door drie gebroers is be
hartigd en dat dezen tot op heden steeds 
in de beste harmonie hebben samen ge
werkt! Proficiat! * Zo moet het gaan! ... 
)t- Maar hoe 't niet moet gaan, zal de 
brave man bij zich zelf gedacht hebben,, 
die de vorige weck zijn Paasbiecht ging 
spreken en her zo goed gedaan had, <lat 
niet alleen zijn ziel maar ook zijn hoed 
kwam, had hij n.l. in plaats van z'n 
bruine hoed de zwarte hoed van zijn 
biechtvader op! ...... * Als hem deze 
hoed niet bevalt, moet hij maar even 
naar de Pastorie gaan!. ..... Daar ligt zijn 
bruine hoed op hem te springen 1 ........ . 
* We hebben de voorbije week geno
ten van de vele prachtige etalages, spe
ciaal van bakkers-, slagers- en comesti
bleswinkels ! We stonden eenvoudig "mul
tiplex" van de vele artisticiteit die hier 
en daar werd tentoongespreid! ... Alweer 
Proficiat 1 -+c Zo hopen we ook te ge
nieten van de interland-wedstrijd België
-Nederland. We zitten er al op te vlas
sen, dat het een mooie match mag zijn 
en dat de "Rooie Duvels" een formida
bele ,,jas" krijgen aangemeten! * En zo 
verwachten we a.s. Maandag in "De
Ark" van de spelers van "Leeringhe 
ende Vermaek" een opvoering van "De 
Nar", dat het een weelde is voor oog 
en oor, en een weldaad voor het gemoed; 
de beroepsregie van Jo van Erp en d(! 
toewijding van de spelers kunnen daar
borg voor staan!. ..... * Zo moet het 
gaan op alle gebied! En als iedere Box
telse ingezetene meehélpt en meeleeft, 
kán dat! * Laat de Boxtelse jeugd nu 
ook eens tonen, wat ze op Koninginne
dag en Bevrijdingsdag kunnen klaar ma
ken I Het moge een licht- en feeststoet 
worden, waarvoor de sterren op de loop 
zouden gaan, • en waarnaar de Belgen 
zouden zitten te snakken! * Wat zullen 
ze 'm daar "van kunnen fakkel geven", 
als hunne "Pol" terugkomt, en 't "recht" 
zal hebben getriomfeerd 1 ...... * Van 
"recht" gesproken! Heb je gehoord, wat 
een jamboel het "Militair Gezag" is ge
weest en hoe dit met onze centen ge
sméten heeft 1 * En heb je dan ook ge
lezen, dat verschillende, voor die jam
boel verantwoordelijke personen intus
sen nog stééds hoge ambtelijke posten 
bekleden! Hoc mag het bestáán 1 
* Maar is 't dan wonder, dat zovelen
zich met een diepe zucht afvragen: 
"Waar komen toch al die communisten
vandaan? 1 ...... " 

ERGER JE NIET 
EN HOU JE MAAR FIT! 
DOCH HOU JE MAAR FIT! 

van 1950, die op het laatst niet alleen 
verwaaiden maar ook verregenden. Hoe
wel het op Goede Vrijdag al aardig voor
jaarsweer begon te worden, is, na dit 
drama in de atmosfeer, het koude April
weer teruggekeerd. 
Zoals de situatie er in het midden van 
de week uitzag, mag worden aangeno
men, dat het te koude Aprilweer met" 
plaatselijke lichte nachtvorst nog wel 
enige <lagen zal aanhouden. Zou Aprrl 
dit jaar dan toch eens gemiddeld te koud 
worden, zoals wij enige weken geleden 
reeds meenden te mogen veronderstel
len op grond van het feit, dat April al 
8 jaar aaneen te warm is geweest? Het 
is te hopen dat Mei er anders over denkt 
en dat de Hemelvaartsdag en Pinksteren, 
die beide in deze maand vallen, geen 
voorbeeld aan de Paasdagen zullen 
nemen. Bij voldoende aanvragen om mooi 
weer zal de weerdienst te De Bilt dit 
zeke� in overweging nemen, daar er 
tijdens die feestdagen ook geen ........ . 

Paaseitje" is dat veel van het slechte 
�eer kan vergoeden! Mochten er onder 
onze lezers zijn die vragen op weer
kundig gebied mochten hebben of één 
of ander verschijnsel of onderwerp op 
dit gebied gaarne zagen behandeld, 
schrijft U dan even aan de redactie en 
U krijgt persoonlijk of in ons wekelijks 
praatje antwoord. 
(Nadruk verboden). 

KATH THUISFRONT 
St. Pet�us, 
Bij de begrafenis van J. v. d. Meijden 
opgehaald f 5,03 en bij de thuiskomst 
van Soldaat v. Hal f 6,75. 

Vereniginga-Agenda 
Algemene vergadering v�n de Stierho�:derij op Dinsdag 18 Apnl om 8 uur b11
H. v. Rooij, Trouwe opkomst.

Gildefeesten te Esch 
Vièring 350::jarig bestaan· van St. Willibrordusgilde 

Op 21 Mei Gildendag voor Kring Maasland 

Van 18 tot 21 Mei a.s. zal het --
St. Willibrordusgilde te Esch, 
zijn 350-jarig bestaan gaan her
denken. Het hoogtepunt der 
feesten wordt gelegd op Zon
dag 21 Mei. Die dag zal te 
Esch de jaarlijkse gildendag 
voor de Kring Maasland ge
houden worden, waaraan bijna 
alle gilden uit de kring zullen 
deelnemen. 

Het Essche Gilde 
minstens 350 jaar. 

Het is ongeveer 1 ½ jaar ge
leden, dat wij in ons blad een 
vijftal artikelen plaatsten over 
het St. Willibrordus Gilde te 
Esch en er de aandacht op 
vestigden dat het 350-jarig be
staan van dit Gilde in het ver
schiet lag. De feitelijke datum 
was 7 November 1948. De 
oudst bekende historische ge
gevens van het St. Willibror
dusgilde dateren namelijk van 
7 November 1598. Door ver
schillende omstandigheden kon 
het feest niet eerder gevierd 
worden. In 1948 waren een 
deel van <le Essche Gilde-attri
buten "in revisie". In 1949 
werd te Vught 't grote Landjuweel gehou
den en de Essche Gildebroeders achtten 
het niet raadzaam, in hetzelfde jaar in 
de onmiddellijke nabijheid van het Land
juweel een gildendag te organ.iseren. Al
dus besloot het St. Willibrordusgilde 
pogingen aan te wenden om het jubileum 
te vieren in 1950. 

Voorbereidingen reeds· lang 
in volle gang. 

ll. 
op diverse andere wijzen de arbeid van 
het Comité werd gesteund. 

Defilé en massale vendelgroet. 
De stand van zaken is thans deze, dat 
het Program nagenoeg geheel gereed is. 
Op Hemelvaartsdag - de dag van de 
opening der feesten - zullen er o.a. 
onderlinge wedstrijden zijn van de gil
den uit de naaste omgeving. In de mor
gen van 21 Mei zal het St. Willibrordus
gilde op traditionele wijze ter kerke trek
ken voor het bijwonen van een plechtige 
Hoogmis. Na de middag zullen alle gil
den deelnemen aan het defilé en zullen 
de vendelaars een massale vendelgroet 
brengen aan de gezamenlijke koningen 

met benzine bespoten· en daarna in 
brand geschoten. Gehele provincies wor
den voor het burgerlijk. verkeer afgeslo
ten en uitgekamd, dorpen afgebroken en 
de bevolking weggevoerd, want men weet 
maar al te goed, dat zij met de partisa
nen sympathiseert. En toch niettegen
staande deze operaties, blijft het onrus
tig. Wanneer het in een bepaald gebied 
te heet wordt, vlucht men weg. Overal 
zijn immers ondergrondse strijders, die 
voor onderdak zorgen. 

9000 Russen gedood. 
Polen, het land, dat van ouds heeft moe
ten strijden tegen vreemde overweldigers, 
bezit de W.I.N. Toen de Duitsers Polen 
bezet hielden, was het de Armija Kra
jowa, die in een voortdurend gevecht ge
wikkeld was met de Wehrmacht en Waf
fen S.S. Na de "bevrijding" door de Rus
sen viel deze groep uiteen, d.w.z. de 
communisten verdwenen, maar de de
mocratische elementen zetten de strijd 
voort, nu tegen het huidige régime. 
In deze gevechten heeft zij reeds ge
toond, wat zij vermag. Negen duizend 
functionarissen heeft zij opgeruimd en 
eind 1949 bereikten ons berichten over 
grootscheepse aanvallen op convooien 
en legerplaatsen. Vóór de staatsgreep 
van 1948 bevond zich in Tsjechoslowa
kije al een anti-communistische organi
satie. De ,,,putsch" heeft hier gunstig op 
ingewerkt, zodat de verzetslieden thans 
een grote groep vormen. 
Behalve de genoemde verzetsgroepen, 
die straf gedisciplineerd zijn, mag het 
ongeorganiseerd verzet niet uitgescha
keld worden. Vooral de Roemeense boe
ren vallen hier op. 
De gegevens van A.B.N. spreken een. 
duidelijke taal. Achter het ijzeren gor
dijn vecht de bevolking voor haar vrij
heid. en autonomiteit. Zij zal blijven 
strijden, tot de dag, waarop het Stalinis
me verslagen is en de bewoners van de 
thans communistische landen in vrijheid 
kunnen handelen en hun regering kun
nen vormen, zonder invloed van Moskou. 
Men leeft daar in het bewust vertrou
wen, dat die dag eens zal komen. 

Kath. Sportvereniging O.D.C. 

Jubileert 

Nadat op de najaarsvergadering van de 
Kring Maasland, de Gildendag 1950 aan 
Esch was toegewezen, werd uit het St. 
Willibror<lusgilde een feestcomité be
noemd dat de voorbereidingen ter hand 
zou nemen. Sedert ongeveer zes maan
den zijn dit comité en de intussen gefor
meerde commissies bezig, uitvoering te 
geven aan de hun opgedragen taak. 

en aan de aanwezige autoriteiten. ' Op 8 Mei a.s. zal het 25 jaar geleden 

Medewerking van alle zijden. 
Van verschillende zijden heeft het Comi
té spontane belangstelling en hulp mogen 
ontvangen. Het Gemeentebestuur zegde 
onmiddellijk zijn medewerking toe, een 
gehouden collecte boekte een onver
wacht hoge opbrengst, tal van notabelen 
uit Esch en daarbuiten stelden prijzen 
beschikbaar, de terreincommissie kon be
slag leggen op enige voor dit doel uit
nemend geschikte terreinen, terwijl nog 

Burgerlijke Stand 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 4 April tot en met 10 April 1950. 
GEBOREN: Wilhelmina H. M. dochter 
van Fr. M. Peijnenburg en C. H. Hulsen 
- Henri F. J. zoon van H. C. C. Eltink
en J. W. Bavelaar - Wilhelmus C. zoon 
van W Th. van Gils en C. van Vreede 
- He�rica M. dochter van C. M. van
den Broek en M. H. Schellekens - Jo
hanna H. M. dochter van J. Karsemakers 
en H. J. Verberk - Maria J. C. L. 
dochter van A. Fr. Goossens en P. A. 
Hesselmans - Henrica dochter van H. 
v. Eijndhoven en J. M. van de Loo -
Jeanette H. M. dochter van Fr. J. M. 
Baaijens en M. A. H. Clemens. 
ONDERTROUWD: Cornelis P. van den 
Bongaardt en Johanna G. Rovers 
Marinus A. de Koning en Antonia M. 
van Kerkoerle - Bernar<lus J. Keurentjes 
en Catharina J. Smits. 
GEHUWD: Johannes A. van den Bon
gaardt en Johanna M. J. van Dijk. 
OVERLEDEN: Antonius Schellen, oud 
fj,7 jaren - Peter Hazenberg, oud 79 Jaren - Waltherus Ossenblok oud 69 jaren. 

Alléén massief zilveren prijzen. 
De prijzen die worden uitgeloofd voor 
de te houden wedstrijden, zullen zonder 
uitzondering bestaan uit massief zilveren 
schilden. 
De gilde-attributen van alle aanwezige 
gilden ( vendels, standaarden, trommen, 
zilver en archiefstukken) zullen 's mid
dags tentoongesteld worden in de school, 
alwaar de verschillende jury's deze indi
vidueel zullen beoordelen. 

A. v. d. Braak.

Wij ruilen eventueel uw 
oude stofzuiger in 

Een hopeloze strijd ? 

Het Rommelt achter het IJzeren Gordijn 
Het Partisanenleger in Roemenië telt volgens door de Griekse generale staf ont
vangen gegevens ruim 60.000 man. In 
dit land strijden vijf verzetsgroepen, die 
in de steden en op het platteland (onder 
de boeren) veel aanhangers tellen. Deze 
organisaties beschikken over grote hoe
veelheden munitie, die van het voonna
lige Duitse leger afkomstig zijn. In een
zame streken hebben zij opleidingskam
pen, waar studenten en andere jongelui 
tot saboteurs gevormd worden en een 
volledige militaire training krijgen. 
Vooral in de Karpathen is het verzet op 
zijn hevigst. In het Russische gedeelte 
van dit bergland strijden <le Oekra'rners, 
die, verdreven van hun geboortegrond, 
evenals hun broeders in de Oekra'rne 
felle tegenstanders van het communisme 
ZIJn. 

De communistische regeringen proberen 
het aantal "fascistische terroristen" te 
bagatelliseren, maar dit is in volkomen 
tegenspraak met het feit, dat grote leger
eenheden bij de bestrijding worden in
gezet. De partisanen kennen echter het 
terrein op hun duimpje; zij worden ge
steund door de bevolking en hebben 
grote ervaring opgedaan in de guerilla 
tegen de Duitsers. 

Met vliegtuigen en tanks. 
In de eigenlijke Oekraïne opereert de 
U.P.A., wier sterkte op minstens 80.000 
man geschat wordt. Dit fameuze corps 
kan wedijveren met de beste divisies 
van het Rode Leger, heeft eigen vlieg
tuigen (men meent een dertigtal), tanks1 hospitalen met doktoren en verplegen<l 
personeel, radiozenders enz. Nog niet zo 
lang geleden verenigde zich de "Czoma 

Kosska" met haar waardoor de invloed 
van de U.P.A. no0g is toegenomen, om
dat de C.K. vele aanhanger;; telt onder 
de officieren van het Rode Leger. 
Voor mensen uit het Westen lijkt het 
misschien ongelooflijk, dat onder de 
Russische laars nog verzet mogelijk is. 
Wanneer men echter het oneindige 
steppen- en oerwoudgebied in de Oe
kra'rne kent, dan begriipt men, dat zo
iets heel goed kan. Het Kremlin staat 
machteloos tegenover deze verbeten 
strijders. 
Zeker, wanneer het een hele legermacht 
op de been brengt, dan zullen de parti
sanen het loodje moeten leggen, maar 
zoiets stemt toch weinig overeen met 
de propaganda, die spreekt van "enkele 
fascisten in de vreedzame gebieden van 
het Oosten". Zij liquideren er tientallen, 
wellicht honderden, maar nieuwe gua
rilla's verschijnen. Jonge boeren, die wei
geren naar Silezië of Oost-Pruisen ge
deporteerd te worden, gedeserteerde 
Rode soldaten, Esten, Letten, Litauers, 
Witrussen en Polen,. allen strijden tegen 
een zelfde vijand: het communisme. 

Gevluchte S.S' ers 1 
De drie Baltische landen hebben drie 
verzetsgroepen, de bosbroeders, de ijze
ren wolf en het vrije leger, die zich in 
de wouden verborgen houden. 
Zij staan tegenover een uitgelezen schaar 
van Russische M.D.V.-lieden, Poolse 
bergjagers en gepantserde onderdelen 
van het Rode Leger. Men beweert daar, 
dat de verzetsleiders gevluchte S.S'ers, 
zijn die de veiligheid van het land in 
gevaar brengen. 
Met vliegtuigen worden percelen bos 

zijn, dat de oprichtingsvergadering plaats 
vond van de huidige sportvereniging 
O.D.C.
De feestelijkheden die hiervoor zijn ge
organiseerd en waarin de gehele grote 
O.D.C.-familie wordt opgenomen, zullen
plaats vinden vanaf 15 tot en met 27 
April a.s. 
Om de zeer vele O.D.C.-enthousiasten
een indruk te geven, wat er zoal in deze 
afgelopen jaren in O.D.C. is omgegaan, 
geven wij hiervan een vluchtig overzicht. 
Na van te voren de Breukelse- en Spoor
straat onveilig te hebben gemaakt met 
zelfgemaakte ballen, werden onder het 
raam van het winkeltje van Mieke Rusch 
de plannen gesmeed tot oprichting van 
een echte voetbalvereniging. Op de eer
ste. plaats was hiervoor nodig een leren 
bal. Wekenlang werd er gespaard en ein
delijk had men dan een nieuwe bal ge
kocht. Nu maar meteen een club op
richten, want anders was de bal alweer 
versleten. Op 8 Mei 1925 was het dan 
zover. De oprichtingsvergadering werd 
gehouden bij W. v. d. Steen, in Café 
Heidelust. Een voetbalterrein werd ge
zocht bij het Essche Heike en onder de 
naam van HollanJia werden de eerste 
wedstrijden gespeeld. Hollandia ging 
direct in competitieverband spelen en 
kwam uit in de R.K.V.B., district Den 
Bosch. Van bondswege moest de naam 
worden veranderd en koos men de naam 
L en S. (Lenig en Snel) De eerste com
petitiewedstrijd was tegen "Monta" uit 
's Bosch op 24 �eptember 1925. 
Na enige jaren op het Essche Heike te 
hebben gespeeld, veranderde men ook 
van speelterrein en L. en S. verhuisde 
naar de wei van boer van Esch. 
Alles ging lenig en snel, behalve de ver
eniging, want in 1930 kwam men tot de 
conclusie, dat er nog elf spelers en een 
reserve waren. Hiertegen was geen kruid 
gewassen en besloot men versterking te 
gaan zoeken. Deze werd gevonden bij 
de Boter-mennekes. 
Op een vergadering in Café Noten, 
waarbij de voorzitter van <le R.K.V.B. 
aanwezig was, werd op diens verzoek de 
naam veranderd in O.D.C. (Overwinning 
Door Combinatie). 
Nadat in de voorafgaande jaren als voor
zitter hadden gefungeerd de heren C. 
Chr. en J. van Ruremonde, N. van de 
Burght en A. Potters, werd in O.D.C. de 
heer W. van Meersbergen als eerste 
voorzitter gekozen. 
Na enige jaren van opleving kwam de 
terugslag. Op initiatief van de Weleerw. 
Heer van Gestel werd een nieuw bestuur 
geformeerd, hetwelk bestond uit de 
heren, M. v. Bragt, Jac. Susante, A. C. 
van de Weijst, M. J. Timmermans, W. 
Laijendekker, W. Maas. Van het oude 
bestuur troffen we nog aan de heren 
Jos. van de Braak, A. van Meurs, M. 
Hazenberg en Adr. Vlaminckx. 
Intussen was het huidige voetbalterrein 
van de Gemeente aan O.D.C. overgedra
gen en onder voor die tijd grote belang
stelling ingezegend. 
Nadat de heren M. van Bragt en van de 
Weijst, als respectievelijke voorzitters, 
de eerste stoot hadden gegeven voor de 
grote doorbraak, zagen wij omstreeks 
1938 de heer Timmermans als voorzitter 
en onder diens bezielende en voortvaren
de leiding werd door het dagelijks Be

stuur, waartoe de heren W. Laijendek
ker en M. Hazenberg behoorden, een 
activiteit aan de dag gelegd, waarvoor 
elk rechtgeaard sportman bewondering 
had. Gevochten is er met het neutrale 
bolwerk en met de bezetter, om het be
reikte succes te behouden. Op last van 
Rauter werd alles wat rood-wit-blauw 
was verboden; het resultaat voor deze 
heer was een nog hechtere aaneensluiting 
van de grote O.D.C.-familie. Een sport
stichting werd in het leven geroepen om 
de eigendommen der vereniging onder 
de neus van deze tiran weg te halen. 

~~;:=~::_=_~- ~ 

~ 



Bezoekt de van ouds vermaarde BOXTEL - WOENSEL 2 - 2 en-door verkleumde spelers ook hun best 
hiertoe doen. 

Boxtelse .Moppenmarkt 
Alle sombere voorspellingen ten spijt is 
het Boxtel gelukt ongeslagen uit de strijd 
tegen de 2e klasser Woensel te voor
schijn te komen. 
Het is al met al 'n aardige wedstrijd ge
worden, waarvan het genoegen echter 
door de slechte weersomstandigheden wel 
gedeeltelijk werd vergald. Ontegenzeg
gelijk beschikte Woensel over betere 
techniek, en ook het samenspel was beter 
verzorgd, echter het te ver-doorgevoerde 
korte tik-tak-spelletje was 'n kolfje naar 
de hand van de Boxtel-defensie, die op 
afdoende wijze de vlotte Woensel-aan
vallen pareerde, en daarbij geen enkele 
maal voor een hopeloze opgave gesteld 
werd. 

Boxtel 3 verloor in eerste wedstrijd in 
deze competitie en wel van Boxtel 4. 
De 2-0 overwinning kwam bij de ploeg 
terecht, die er het hardst voor werkte. (VOO RJAARS MAR K T) 

op DO"D ERDAG 20 APRIL a.s. A.s. Zondag is Boxtel 1 vrij van compe
tie-voetbal, en gaat in 'n vriendschappe
lijke ontmoeting de feestelijkheden bij
O.D.C. opluisteren.Steeds groter werd de vereniging en de 

successen op voetbalgebied bleven ook 
niet achterwege. Langzaam aan begon 
men de vruchten te plukken van deze 
drie onvermoeide werkers, welke intus
sen met uitstekende krachten werden 
aangevuld. Onder de kundige leiding van 
de heer Adr. Noren werden de junioren
elftallen gevormd en opgeleid. Het resul
taat is thans, dat de favorieten van de 
grote O.D.C.-aanhang, dit jaar weder
om voor de kampioenstitel in aanmerking 
zullen komen. 
Intussen was de toeloop van leden zo 
groot geworden, dat werd overgegaan 
tot vorming van een sportvereniging. Het 
is jammer, dat op Bis:;choppelijk verzoek, 
<ie zo bloeiende afdeling korfbal moest 
verdwijnen. 
Nu zijn we gekomen aan dit zilveren 

• jubileum en eenieder kan zich thans over
tuigen van de grote successen welke onze
sportvereniging op alle gebied heeft be
haald. Thans b'estaat de sportvereniging
O.D.C. uit ruim 500 leden, met 13 elf
tallen in de competitie, welk aantal in
het komende seizoen nog uitgebreid zal
worden. Het aantal bezoekers van onze
wedstrijden liep van ongeveer 4000 per
sonen in 1938 op tot ongeve� 45.000 in
seizoen 1948-1949.
Ook op een ander gebied maakte O.D.C.
uitstekende vorderingen. De accomodatie
van het hoofdterrein werd terdege onder
handen genomen en op 15 Augustus a.s.
hoopt men het officieel te openen, voor
zien van een prachtige zittribune, en aan
·gebouwde staantribunes. Een accomoda
tie, welke vele tweede en oo_k eerste 
klassers zal doen watertanden. 
In 1947 kreeg O.D.C. de beschikking 
over trainer Jackson en deze presteerde 
het om O.D.C. na een verblijf van slechts 
twee jaar in de 3e klas K.N.V.B., kam
pioen te maken. Slechts één puntje 
kwam O.D.C. ten achter op nummer een 
in een uiterst zware promotie. 
Wederom hebben zij zich aangediend 
als candidaat voor het kampioenschap en 
de"resterende wedstrijd zal moeten uit
maken of onze jongens dit als een prach
tig sluitstuk van het 25-jarig bestaan 
kunnen aanbieden. Reeds twee titels zijn 
binnen, het derde elftal behaal�e Zon
dag het ongeslagen kampioenschap en 
het achtste was de eerste die het kam
pioenschap behaalde in de junioren
afdeling. 
Niet zonder vreugde kunnen wij dus de 
viering van het 25-jarig bestaan tege
moet zien. Wij willen dan eindigen met 
een woord van hulde aan onze Junioren
leiders, wiens onvergetelijke arbeid en 
opofferingen een voorbeeld zijn van een 
onverzettelijke wil om de naam van 
O.D.C. ook in de toekomst, zowel op het
sportveld als daarbuiten -hoog te houden.

Hun spontaniteit geeft ons hiervoor de 
beste waarborg. Dan aan alle supporters, 
leden en sportvrienden voor hun onmis
bare belangstelling en steun. 
Wij zijn er van overtuigd de gevoelens 
van geheel O.D.C. te vertolken, door 
onze oprechte bewondering te betuigen 
voor de Grote Drie, welke onder de 
moeilijkste omstandigheden, met de 
grootste energie en vertrouwen begon
nen aan een door vele opgegeven en bij 
voorbaat verloren schijnende zaak; de 
reorganisatie van O.D.C. Hun is de eer 
van dit grote succes en ons de plicht dit 
werk in de toekomst met evenveel ijver 
en clubliefde voort te zetten en uit te 
bouwen. Het parool luidt dus: ,,Alle 
O.D.C.-ers op naar het volgend Jubilé
met een groter O.D.C."

Het huidige bestuur. 
Programma ter herdenking van het 25-
jarig bestaan der vereniging 1 
15, 16, 22 en 23 April Kermis op het 

voetbalveld nabij de Gasfabriek. 
16 April: 8 uur voormiddag plechtige H. 

Mis in de parochiekerk van het H. 
Hart. 
11-12.30 Receptie in Hotel Rekkers.
2.30 uur Jubileumwedstrijd O.D.C.
Boxtel.

19 April: Huldigingsavond in zaal Paas
huis. 
23 April: Voetbalwedstrijd (wordt nog 
bekend gemaakt). 

26 en 27 April: Revue (O)ntspanning 
(D)oor (C)harles in Schouwburg de
Ark telkens om 8 uur.

18 Mei: Groot Junioren-tournooi. 

RINUS HAZENBERG 
25 JAAR SECRETARIS VAN O.D.C. 
Bij de herdenking van het 25-jarig be
staan van de Sportvereniging O.D.C., 
valt tevens het unieke feit samen, dat de 
Secretaris, de Heer Marinus Hazenberg 
25 jaar lang deze functie onafgebroken 
heeft vervuld. Wat dit betekent weten 
de vele sportvrienden, welke Rinus zich 
in deze lange loopbaan heeft verworven, 
wel te vertellen. 
O.D.C.-er met hart en nieren, en hier
door was voor hem niets te veel. De eer
ste tiental jaren hing alles af van de
secretaris en bij ieder wissewasje was
Rinus de man die redding moest bren
gen. Aan hem hebben wij te danken, dat
het huidige O.D.C. nog bestaat, om met
een vereniging van elf leden nog de 
moed niet op te geven, getuigd van zijn
onverzettelijke wilskracht. Mede door
zijn groot vertrouwen en een onblusbare
clubliefde voor O.D.C. is het thans de
ve:eniging, welke wijd en zijd �ekend
he1d heeft verworven.
Wij hopen dat Rinus nog vele jaren in

de vereniging O.D.C. zijn functie zal 
blijven uitoefenen en bieden he� uit 
naam van de gehele sportvereniging onze 
oprechte gelukwensen aan. 

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

Het derde elftal behaald ongeslagen 
het kampioenschap 1 
Zwaluw 2 verliest een kostbaar punt 
aan O.D.C. 21 

Door een 5-1 overwinning op RKVVN 
behaalde ODC 3 het kampioenschap van 
de derde klasse. Dit is zeer zeker een 
felicitatie waard, temeer daar dit werd 
behaald zonder een enkel verliespunt. 
Aa11 de kracht van dit elftal viel dus 
niet te twijfelen. 
Zwaluw 2, dat een nek-aan-nek race is 
begonnen met Boxtel 2, zag zich een 
kostbaar punt ontnomen door ODC 2. 
Een 2-0 voorsprong van ODC 2 werd 
nog voor de rust teniet gedaan. 2-2. 
Uit een vrije schop namen de Zwaluw
jongens de leiding, 2-3, welke zij be
hielden tot ongeveer tien minuten voor 
het einde. 
Toen scoorde Peijnenburg uit een pe
nalty onberispelijk de gelijkmaker. 3-3. 
Het vierde elftal meende niet onder te 
kunnen doen en won van RKVVN 2 � 
met 5-0. 

ADVERTENTIE 
Draagt a.s. Z ondag bij aan 

de collecte voor het 
INSTRUMENTENFONDS 

van de 

R.K. GildenbondsharmonCe 

In verband met het 25-jarig bestaans
feest, zal Zondag worden gespeeld: 

O.D.C. - BOXTEL
voor verdere bijzonderheden hieromtrent 
verwijzen wij naar het feestprogramma. 
Thans staat definitief vast dat Zondag 
23 April wordt gespeeld tegen een sterk 
Eindhoven's elftal. 

O.D.C.-JUNIOREN
ODC 8 speelt a.s. Zaterdag in het Phi
lips-sportpark te Eindhoven tegen het 
sterkste B-elftal van PSV, dat in de af
gelopen competitie eveneens het kampi
oenschap behaalde. 

Voor het jeugdtournooi op Hemelvaarts
dag hebben tot op heden ingeschreven 
de A-elftallen van: Boxtel BVV Eind
hoven, Hieronymus, PSV e� ODé. 

Woensel start in 'n hoog tempo, dat Box
tel nauwelijks ka'n bijbenen, en ver
schijnt al direct enige malen gevaarlijk 
voor Leyten's heiligdom. 
Langzaam maar zeker speelt Boxtel zich 
echter los. 
Men krijgt meer vat op het spel van de 
tegenstander en als na 'n kwartier spelen 
de bal van rechts wordt voorgezet, stuit 
deze via een der achterspelers van Woen
sel in doel, en heeft Boxtel, zij het op 
enigszins gelukkige wijze de score ge
opend 1-0. 
Het spel blijft op en neer gaan. Beide 
ploegen hebben beurtelings het initiatief. 
Woensel zet fraaie combinaties op. De 
bal gaat van voet tot voet, doch het spel 
is juist iets te kort om succes te hebben. 
De hardwerkende Boxtel-middenlinie• kan 
telkens ingrijpen en met vere passen haar 
eigen voorhoede gelegenheid geven re
gelmatig voor Steenbeek's veste op te 
duiken. 
Bij een van de Woensel a'anvallen ont
staat '.n scrimmage voor het doel van 
Leyten. Het leer wordt niet voldoende 
weggewerkt, en een der Woensel voor
waartsen kan met 'n tam schot de par
tijen weer op gelijke voet brengen. 1-1. 
Het spel blijft aantrekkelijk doch voor 
rust wordt niet meer gescoord. 
Na de rust hetzelfde spelbeeld. Er ko
men nu echter meer valpartijen vanwege 
de gladheid van het veld, en Boxtel heeft 
moeite om de spekvette bal onder con
trole te houden. Hierin demonstreerde 
zich de betere techniek der gasten, die 
er keer op keer fraai combinerend van
door gaan. Vooral de rechtsbuiten is 
zeer beweeglijk, en als hij 'n enkele maal 
door v. d. Meyden wordt losgelaten 
geeft hij 'n lage voorzet, de bal schuift 
op het gladde veld onberekenbaar ver 
door en komt bij de vrijstaande links
buiten, die het leer voor het inlopen 
heeft. 1-2. 
Niet ontmoedigd trekt Boxtel nu weer 
ten aanval. 
Op de levendige rechtervleugel moeten 
de Woensel-verdedigers alle zeilen bij
zetten, en als v. d. Plas met v. d. Weide 
de linksback geraffineerd omspeeld heb
ben, geeft v. d. Weide een hoge voorzet 
naar de ver naar binnen gekomen Dec
kers, die met een onhoudbaar schot het 
fraaiste doelpunt van de wedstrijd scoort. 
2-2.
In deze stand komt dan geen verandering
meer, hoezeer de doorweekte en door-

Boxtel 2 speelt uit tegen Concordia 3 
met als inzet het kampioenschap 1e klasse 
A van kring 5. 
Boxtel 3 speelt om 12 uur thuis tegen 
W.E.C. 3. 
Boxtel 4 speelt om 12 uur thuis tegen 
Avesteijn 2. 

DE STAND IN DE DERDE KLASSE B 
O.D.C. 21 14 3 4 31 60-26 
S.C.B. 21 12 6 3 30 44-20 
St. M. Gestel 20 11 6 3 28 46-25 
O.JC. 20 12 4 4 28 44-27 
Baardwijk 20 10 3 7 23 46-=-38 
Best Vooruit 20 8 5 7 21 36-44 
w.s.c. 19 7 3 9 17 36-43 
U.D.I: 19 6 3 10 15 29-34 
Blauw Geel 20 5 5 10 15 39-54 
Boxtel 19 5 4 10 14 31-43 
Haarsteeg 18 2 4 12 8 20-46 
Uni Animo 19 2 2 15 6 31-62 

Het is een zeer mager programma dat 
wij deze week hebben te verwerken. Al

leen de wedstrijden W.S.C.-Haarsteeg 
en Uni Animo-U.D.I. waren vastge
steld. Haarsteeg kon het tegen W.S.C. 
niet bolwerken en moest met 4-1 het 
loodje leggen. Uni Animo-U.D.I. werd 
met een 3-1 stand gestaakt. Omdat het 
in de lijn der verwachtingen ligt, dat deze 
wedstrijd voor de uiteindelijke stand van 
geen invloed zal zijn, is deze wedstrijd 
reeds in het standenlijstje verwerkt. 

HOCKEY-NIEUWS 
Onder wel zeer slechte weeromstandig
heden hield Mep op Tweede Paasdag 
een klein tournooi met als deelnemers 
H.T.C.C., den Bosch, Keep Fit en Mep 2.
Niettegenstaande het feit, dat het ge
durende alle wedstrijden onafgebroken 
bleef regenen, heeft het tournooi toch 
nog een vlot verloop gehad, en werd het 
tijdschema precies aangehouden. Tenge
volge van de terrein-gladheid was het 
niet steeds mogelijk de bal voldoende 
onder controle te houden. Hierdoor werd 
niet het beste spel verkregen, maar alle 
wedstrijden waren in het algemeen toch 
het aanzien waard. 
Het resultaat van het toumooi was, dat 
het tweede heren-elftal van Mep als 
nummer één eindigde en hierdoor in het 
bezit kwam van een grote herinnerings
medaille, welke, als eerste prijs was uit
geloofd. 
H.T.C.C. bezette de tweede plaats, ter
wijl 's-Bosch en Keep Fit resp. als derde 
en vierde eindigden. We hopen dat Mep 
2 ook het volgende jaar in zijn nieuwe 
afdeling zulke goede resultaten zal weten 
te behalen, hetgeen met dit elftal zeer 
zeker mogelijk zal zijn. 

1 Scheerme-sjes merk Abon nee gaan
• 
1n 't gebrui k veel lan ger mee! 

H 
iermede betuig ik, mede 
namens mijn ouders, 

broers en zi6-s, mijn harte
lijke dank aàfîlllF-I.H. Geestelij
ken, Gemeentebestuur, Katho
liek Thuisfront, familie, buurt
bewoners., Fanfare "Concor
dia", zangvereniging, rijver 
eniging, R.K.JB., vrienden en 
kennissen, voor de vele blijken 
van belangstelling, bloemen en 
cadeaux ontvangen bij mijn 
terugkeer uit Indonesië. 

Dpi. Korp. M. C. Witlox 
Kleinhoekje B 78. 
Liempde. 

L 
angs deze weg betuig ik,, 
mede namens mijn 

ouders, briers en zusters, mijn 
hartelijke dank aan H.H. Gees
telijken, Kath. Thuisfront, Ka
jotters, familie, buurtbewoners, 
vrienden en kennissen voor de 
overweldigende belangstelling, 
de prachtige cadeaux, de mooie 
en vele bloemen, ontvangen 
bij mijn thuiskomt uit Indo
nesië. 

Korp. A. M. v. d. Boogaard 
v. Leeuwenstraat 35, Boxtel

Voor de vele blijken van 
belangstelling en deelne
ming ondervonden bij hft 
overlijden van onze dier
bare Echtgenote en Moeder 
Adriana C. J. van Haeren-

Paymans 
betuigen wij onze hartelij
ke dank. 

Frits van Haeren 
Jo van l-Iaeren. 

Clarissenstraat 7, Boxtel. 

Te koop: een toom biggen 
en prima eetaardappelen bij 
C. Schoenmakers, Roond 2
Te koop: een toom beste big
gen G. Y. bij M. v. d. Heijden, 
Vorst 18. 
Te koop·: 400 kg pootaardap
pelen, Bintje, Klasse A. Huize 
de la Salle. 
Aangeboden: wandelwagentje 
z.g.a.n., met zak; blauw man
teltje met muts, t à 2 jaar; 
witte schoentjes; een paar 
voetbalschoenen maat 40 en 
een paar werkschoenen 41. 
Jan van Brabantstraat 3. 

Net Dagmeisjes . gevraagd. 
Mevr. Schobben, Mgr. Wil
pierstraat 14. 

Een net Dagmeisje gevraagd 
of Werkster voor een paar 
dagen per week. Adres: Wim 
van Oers, Kaas- en Vishandel, 
Breukelsestraat 1. 
Verloren: zwart missaal, goud 
op snee, tussen Kalksheuvel en 
H. Hartkerk. Tegen beloning
terug te bezorgen bit v. cl. 
Aker, Kalksheuvel 47. 

Te koop: een z.g.a.n. witte 
fornuiskachel met nikkelen 
roeden, wortelzaad, roggestro 
en eetaardappelen. Rulo, Ge
mondseweg 5. 
Te koop: 4 gemerkte N.L. big
gen. Grootmoeder kampioen 
fokdag '49 Boxtel. En een vol
bloed vaarskalf bij W. Megens 
Esschebaan 16, Boxtel. 

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

BEZOEKT DE ARK 

onze grote lustrum-uitvoering 

,,DE NAR''
Drama in 4 bedrijven door Kees Mcekcl 

Met in de hoofdrol JO VAN ERP 

Regie: Jo van Erp, 's,Hertogenbosch 
Grime: Th. Lamoen, Vught 
Decors: Pater .Marius, Assumptionist 
Costumes: Fa. H. Doornink, Arnhem 
Toneelaankleding en 
Requisieten: Fa. Beyne &. Zn., Amsterdam 

Toegangsprijs f 1.50. Leden van de K.A.B. f 0.90 
PLAATS BESPREKEN: 
Zondag 16 April van 11.00■13.00 uur en verder 
elke speeldag van 12.00,13.00 uur in "DE ARK" 

Verzuim niet U tijdig van het prachtige, 
uitgebreide programma te voorzien 

Toneelgroep "Leerlinghe ende Vermaeck" Boxtel 

De nieuw ste aanwinsten 
in onze zaak zQn 

De originele NISSKA•KAM . • . . . f 3.85 
PIN,UP in de nieuwe aanvullingsdoos van f 4.25 
HUDNUT ,gezichtspoeder in doos van f 2.20 

met grati■ 3 proeftuben crême en fle■j• 11ezichtawater 

GILETTE,Scheerapparaten • . . . vanaf f 2.40 
"IN DIANA" Scheerapparaat 

met drievoudig verstelbare kop f 2.25 
T OILETZEEP van prima kwaliteit, 

speciale aanbieding 2 ■tukken voor f 0.29 
NYLON-zeemlappen 
ANTI,MOTZAKKEN voor het veilig 

opbergen van uw kleclin1 
INSECTENSPUITEN met garantie, 
normale grootte f 2.05, extra grote ■puit f 2.50 

Drogisterij "DE MOLEN"
Recbteratraat 37 • Telefoon 361 • BOXTEL 

Wegens huwelijk is onze zaak 

Dinsdag 18 April GESLOTEN 

J. CLERKX, SLAGERIJ

DAMES, 
Voor het Zomerseizoen een RUIME KEUZE

Dames- en Kinderhoeden 

Alle hoeden 
worden 

v a k k u n d i g  
gegar n e e r d  

van d e  goedkoopste tot de betere 
soorten in Wolvilt, Haar en Stro, 
zoals Sisal, Niora, enz. 

De zaak wordt op dezelfde 
voet voortgezet 

Maison H. Prick, Rechterstraat 30

Maak uw huis gezellig 

met OLIEMEULEN's 
VERF EN BEHANG! 
Onze glanslakverf ongeëvenaard in 
kwaliteit, is in prijs verlaagd 
thans per kg bus f2.50; ½ kg f1.30 

Wij GA RA N D E RE N  U prima Schilderskwaliteit 
D UURZAAM E N  P RACH T IG VAN GLAN S  

HERLEVEND BOXTEL 
DE ARK

Vrijdag 21-April, '• avonds om 8 uur 

Het Beroepstoneel "LIMBURG"

speelt 

De roof der Sabijnse Maagden 
Blijspel in i bedrijven door F. en P. von Schönthan 

Regie: JORIS DIELS 
Toegang: Leden f 1, 75, niet-leden f 3.-

Plaatsbespreken en afhalen toegangsbewijs: voor leden 
(uitsluitend op vertoon van de lidmaatschapskaart): 
Donderdag 20 April van 12- 13 uur aan de zaal. Voor 
niet-leden: Vrijdag 21 April vanaf 7 uur aan de zaal. 

* • *

Onze leden genieten voorts een aantrekkelijke reduc
tie voor de opvoeringen op 17, 18, 19 en 20 April van 
"DE NAR" van Kees Meekel, onder regie van Jo van 
Erp, die mede de hoofd- en titelrol vervult. 

Entree voor de leden van Herlevend Boxtel f 1,20. 
Bij het afhalen der plaatsbewijzen is overlegging van 
de lidmaatschapskaart noodzakelijk. - Men zie voorts 
de in dit blad opgenomen advertentie van "Leeringhe 
ende Vermaeck» 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt hg Bert van den Braak 1 

BARONIESTRAAT 73, Telefoon 450 

alles wat de klok slaat 

Regenkleding 
Meisjes regenjasjes, 6 - 12 jaar 

met geruite capuchon 15,45 
Jongens regenjasjes, 6 - 14 jaar 

mooie kwaliteit 18, 10 
Dames regenmantels 

prima kwal. met capuchon 26,50 
Peau de peche dames regen-

mantels, in beige, sport. mod. 37,50 
Org. Big Ben damesmantel 

dubbel. gegummeerde stof 42,50 
Falcon gabardine damesmantel 

pracht coupe, grote maten 100, -
Heren Regenjas 

ruim model, waterdicht 22,40 
Org. Big Ben heren regenjas 

m. lederen knopen, dubb. gev. 49, -
Egyptisch linnen Herenregenjas 

Fabrikaat Falcon, div. soorten 75,00 
Wollen gabardine Herenregenjas 

speciale pasvorm 97,75 
Voortaan kunt u 

tijd, moeite en reisgeld 
bes paren 

Onze collectie is prima 

NATUURLIJK 

,,JM den Ooieuaae" 

êll.1!u.d8oomm.&in 
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1925 
25 Jarig 

Zaken=] ubileum 1950 

Kath. Sportvereniging O.D.C. " Boxtel 

RECEPTIE 
Bij gelegenheid van het 25,jarig bestaan 

onze vereniging recipiëren 
Op Donderdag 20 April herdenken wij de vest,gmg

Zondag 16 April 1950 in Hotel Bekkers, 
Stationsplein van 11 -12.30 

van ons Schildersbedrijf te Boxtel in 19 25

Dit ,jubileum is voor ons aanleiding om de cliiintèle, die gedurende 
die 25 jaren hun opdrachten gaven en vertrouwen hebben geschon• 
ken, oprecht te danken. 

Op de receptie wordt door BoxtelsHarmonie een serenade gebracht 
De Gildenbondsharmonie ui de wedstrijd O.D.C.,Boxtel opluisteren 

Gaarne zullen wij op bovengenoemde datum clié"ntè/e, collega's 
en belangstellenden ontvangen, tussen 12 en 2 uur. Coöp. Zuivelfabriek "DE HOOP" te Boxtel 

Firma Gebr. SPIJKERS 
Zal nog aanbesteden melkvervoer van 
de boerderij naar de fabriek RIT No. 11 

(KIN DER BOSCH) ST ATIONSTRAAT 

.,,,., ___ ,.__,._.--... _________ ...,.._ ______ ...,.,_, __ �----------- ...,. ______ _ Ingeschreven kan worden met gesloten briefjes af te geven
voor of op Maandag 17 April 1950 tot 7 uur n.m. ten 
kantore der fabriek, waar tevens de voorwaarde ter inzage 
liggen. Namens het Bestuur, 

ONDERTROUWD: 
TONNY v. SON 
HENRI v. d. EERDEN 

Maastricht: Alex Battalaan 67 
Boxtel: Kerkstraat 11. 
De plechtige Huwelijksinzege
ning zal plaats hebben op Za
terdag 22 April a.s. te 10.30 
uur in de parochiekerk van St. 
Martinus te Wijk-Maastricht. 

Gelegenheid tot feliciteren: 
Alex Battaban 67 
van 12.30 tot 2 uur. 

H iermede betuig ik mijn
dank, mede namens mijn 

ouders, broers en zusters, aan 
HH. Geestelijken Katholiek 
Thuisfront, familie, collega's 
vrienden, kennissen en Gilden
bondsharmonie, voor de be
langstelling bij mijn thuiskomst 
uit Indonesië. In het bijzonder 
dank ik de buurtbewoners 
voor het mooie polshorloge en 
overigens allen,, die mij ca
deaux en bloemen hebben ge
schonken. 

Naar de 

Korp. B. v. HAL 
Nienwstraat 156. 

Bollenvelden 
op Zondag 23 April 
Met bezoek aan 
Den Haag en Scheveningen 

Schitterende tocht 
Bespreekt tijdig uw plaatsen 

Prijs retour f 6.• 

Garage De Mol 
Telefoon 336 

Niet Iedereen 
kan zich de uitgave van 
f 200,, of 250,, voor een 
stofzuiger permiteren 

MAAR ....... 
de Electrolux, Erres, 
Ruton en Progres 

zijn ook van prima 
kwaliteit, 

ook een vol jaar 
garanti e  en zijn 
veel lager in prijs 

Technisch Bureau 

J. v.d. Brekel
Rechterstraat 42

heeft ze in voorraad 

WIST U? 
dat rugpijn, spierpijn in 
benen en vermoeidheid 
dikwijls een gevolg zijn 
van pijnlijke voeten, zoals 
likdoorns, eelt, eeltpitten, 
ingegroeide, en dikke 
nagels. 

Lijdt niet langer pijn! 
Laat u door mij helpen 
* Kom a ook aan huis be:z:oeken
* Ook voor voet, en beenmassage

Steun:z:olen op dokters advies 
en tevens manicure. 

PED ICUR E 
Jo v. Grinsven,v. Summeren 

Markt 33, Boxtel 

DRIJFRIEMEN 
V-SNAREN

Fabrikanten, Handelaren, 
Drijfriemgebruikers 

sukkelt u met: 
Lederen Drijfriemen 
Rubber Drijfriemen, 

transport, of elevatorband 
Geweven Drijfriemen, 

transport, of elevatorband 
V,Snaren of Schijven? 
Vraagt ons offerte .a.an • Verlegen• 
woordiging van wooraanataande 
fabrieken 
Regelmatig in voorraad: 

Riemensmeer, Diverse soorten 
Riemenbinder• en enkele 
verbindingsapparaten 

Handelsonderneming "E E D 0" 
Jan van Brabantslraat 11, Boxtel 

De Snuitkever 
en SCHURFT moeten nu 
bestreden worden 
B estrij din gsm iddelen 

bij E. v. d. Staak 
Prins Bernhardstraat 12 

1i%á 

1������ 
� � � ���� 
f¼� � � �
1

1 
1 

Fleurig ..... . 
van kleur en patroon zijn de
nieuwe tafelzeilen. Een mooie
sortering kunt U bewonderen in
onze étalage en daarbij tevens uit•
rekenen hoeveel U kunt sparen
op uw wasrekening.
Plastic 
0amasclene 
Wollen rug 

115 cm breed 3,25 p. Mtr. 
130 cm breed 5, 90 p. Mtr. 
140 cm breed 6, 75 p. Mtr. 

F. J. Witteveen� 
Wonininrichting - Boxtel. 

D d d 13 t/m Zaterdag 22 April a.s. 
van on er ag __ 

SAKSISCHE LEVERWORST

per 100 gram van 28 voor 

TONGENWORST 
per 100 gram van 29 voor 

SNIJWORST 
per 100 gram van 42 voor 

SCHOUDERHAM 
per 100 gram van 42 voor 

25ct 

25ct 

39ct 

38et 

A.s, Vrijdag en Zat�rdag afgehaald uil de winkel 

z A N D R I N G E N
49 

250 gram van 58 voor et 

A. H. P 
2

U
pa

:s ':'ani 3� v:: 2 5 et 

1i%á 

Fr. Verhoeven, Dir. 

'n ·Axminster Karpet .... 
met 'n mooi Persisch dessin zal Uw
voorkamer of salon een geheel ander
aanzien geven. Komt U 'ns even kijken.

-..Maat 200 x 275 cm 
prijs slechts 

F.J. Witteveen 
Woninginrichting "' 

74_so 

Boxtel. 

Uw verloving of Uw huwelijk 
BEGINT GOED MET 

Gouden H.D.Z. trouwringen 
Een zeer grote keuze bij: 

Fa A. v. Vlerken 
juwelier • Horloger Kruisstraat 10 • BOXTEL 

,1111 __ /L .. � •• • ' f f � fUUl.ff.eK W'f Ki.et eta-e.un . ....

Slechts een greep uit onze 

ENORME SORTERING 

Zomerstoffen vindt U in onze

Een kijkje op onze Stoffen= 

afdeling is dan ook beslist de 

moeite waard. 

1.J.Witteoeen 
� .. en Canf,ectiekdtii-/ 

Rechterstraat 18, BOXTEL 

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

Vos 
Prima zure Haring 7 1 /2 et.
STATIONSTRAAT 44 TELEFOON 527 

De Electrische Wasmachine 
met wringer, welke een 

OA/flllENTELING OP WASGEBIED'
r,w betekent 

in: 

• 

• 

• 

koken van de was nu overbodig 

wast 1 1 12 kg in 4 minuten 

PRIJS. 

• 

• 

• 

beschadiging van het goed, ook van de fijnste 
weefsels, is uitgesloten 

zeer voordelig, het stroomverbruik is 1 1 12 et. p. uur 

iedereen, ook de kleinst behuisde, kan deze elec
trische wasmachine bergen. Formaat 77 x42x40 cm. 

de. wringer met zachte rubberrollen, welke onafhan
k

_�
lijk geveerd zijn, pakt lakens en andere omvang

rtJke stukken zonder enige moeite 

*--------------
Gaarne komen wij, zonder enige verplichting, bij U aan huis 
de nieuwe Hoever Electrische Wasmachine demonstreren! 

VAFfibXTEL SERVICE EN 
LEVERING HOOVER DEALER 
DOOR GEHEEL 
NEDERLAND HOOFDKANTOOR: RAADHUISSTRAAT 1 • TILBURG • TEL K. 4150.4941• 

FILIAAL BOXTEL: CLARISSENSTRAAT 3. 

MAGAZIJN 

DE BIJENKORF 
A. VAN KOL

BOXTEL 
Stationstr. 55 
Markt 14 

SCHIJNDEL 
Hoofdstr.141 

Couvert-artikelen in SOLA ZILVER 
Tafellepels 
Tafelvorken 
Tafelmessen 
Dessertlepels 
Dessertvorken 
Dessertmessen 
Soeplepel 
Sauslepel 
Groentelepel 
AardappeUepel 
Rijstlepel 
Puddingschep 
Mesaanzetter 
T rancheercouvert 
Broodzaag 
Vismessen 
Visvorken 
Visschep 
Fruitmesjes 
Kaasschaaf 
Saladecouvert 
Theelepels 
Taartvorkjes • 
Taartschep, lange steel 
Likeurlepels 
Thee. of Suikerschepje 
Botennesje 
Jamlepel 
Vleesvorkje 
Kinderlepel of -vork 

per dozijn 

per •�tuk 

" 

per couvert 
per stuk 

per dozijn 

per '�tuk 
per dozijn 

per stuk 
per couvert 
per dozijn 

per •;tuk 
per dozijn 

per stuk 

Il 

Messenleggers (neutraal model) 11 

IN ETUI-VERPAKKING: 

f 58,80 

"58,80 

Il 68,40 

Il 
53,10 

"53,10 

"61,80 

Il 21,80 
Il 10,50 

Il 11,10 

Il 10,50 

" 11,10 

Il 11,10 

Il 7,50 

Il 22,50 

" 7,80 

Il 55,
II 55,-
11 18,-
11 55,20 

,, 9,-
11 

15,50 

Il 15,
" 18,
,, 9,-
" 14,70 

Il 2,65 

" 3,90 

" 3,90 

" 3,90 

,, 3,
., 21,-

1 tafelcouvert (2-delig) J 10,4� 
1 tafelcouvert met mes (3-delig) ,, 16,25 
1 dessertcouvert (2-delig) ., 9,45 
1 dessertcouvert (3-delig) ., 14,75 

6 tafelmessen " 35,40 
6 dessertmessen " 32, 10 

1 broodzaag " 8,50 

1 saladecouvert " 16,65 
1 kaasschaaf " 9,60 

DRESSOIR-CASSETTE No. 60 met 6 tafelcou
verts, 6 dessertcouverts, 1 soep-. saus-, 
groente-, aardappeUepel f 174,30 

SOLA ZILVER 
een bezit voor Uw leven 

Prijslijst Nieuwe Cassettes SOLA Zilver 
Luxe uitvoering 

* 
ETUI-CASSETTE 

6 tafelcouverts, 6 dessertcouverts, 1 soep- 1 
saus-, 1 groente-. 1 aardappellepel en 1 pudding
schep. Model No. 1340 f 191,90. 

ETUI-CASSETTE 
6 tafelcouverts, 6 dessertcouverts 6 tafelmessen 
6 dessertmessen, 1 soep-, 1 sa;s-, 1 groente-: 
1 aardappellepel en 1 puddingschep. 
Model No. 1340 f 260, - . 

ETUI-CASSETTE 
12 tafelcouverts, 12 dessertcouverts, ¼�ep-, 1 
saus-, 1 groente-, 1 aardappellepel en 1 pud
dingschep. Model No. 1340 f 306,80. 

LADEN-CASSETTE (2 LADEN) 
6 tafelcouverts, 6 dessertcouverts, 6 tafelmessen, 
6 dessertmessen, 1 mesaanzetter, 1 soep-, 
2 saus-, 2 groente-, 1 aardappellepel en 1 pud
dingschep. Model No. 1340 f 315,10.

SOLA ZILVER 
-een sieraad op Uw dis

Ook in SOLA MASSIEF 
door en door vlekvrij • met volledige 

garantie zijn wij rijk gesorteerd 

12 theelepels 
6 theelepels 
1 thee- en suikerschepje 

12 eierlepels 
6 eierlepels 

12 likeurlepels 
12 taartvorkjes 
6 taartvorkjes 
1 ontbijtartikel 
2 ontbijtartikelen 
3 ontbijtartikelen 

in étuidoos 

Il 

" 

1 kinderlepel dwars " 
1 kindercouvert ,, • 
1 kindercouvert m. etenschuiver " 
1 kaasschaaf 
1 saladecouvert 
1 tafelcouvert 
1 tafelcouvert met mes holheft " 
1 tafelcouvert m. mes monobloc " 
6 tafelmessen holheft 
6 tafelmessen monobloc 
6 dessertmessen holheft 
6 dessertmessen monob)oc 
6 tafelcouverts 
1 zoutgarnituur 

Tafellepels 
Tafelvorken 
Dessertlepels 
Dessertvorken 
Soeplepel 
Sauslepel 

" 
" 

per <fuzijo 

per 'rtu1 
Il 

f 7,20 

Il 3,75 
" 2,30 

" 8, 10 

" 4,20 

Il 5,65 
Il 8,40 

Il 4,35 

Il 1,85 
,, 3,40 . 
" 5,-
11 1,35 

Il 
2,60 

Il 3,75 
Il 3,90 

Il 5,25 
Il 3,10 

Il 7,75 
Il 6,15 

Il 27,75 
Il 

18,15 

Il 24,75 

Il 
17,75 

Il 16,05 

" 4,50 

f 10,20 

Il 10,20 

Il 9,60 
Il 9,60 

Il 
6,80 

Il 3,40 

Grote sortering Cassettes in 

diverse samenstellingen 

steeds voorradig 

DE BIJENKORF 

A. VAN KOL
BOXTEL

ST ATIOMSTR. 55 MARKT 14 
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!l!,caG.ant' s Centcum 
Sint Lidwina t 

Vandaag, 14 April, is het de sterfdag, of 
de hemelse geboortecbg vJ11 de heilige 
Liclwina die in 1433 te Schiedam over
leed. Op 1\aar 15e jaar kwam zij bij het 
ijsvermaak te vallen, brak een rib en 
werd claJrcloor bedlegerig. Ze was een 
opgeruimde ziel, die van spel en grap
pen hield; ze moest nu blm 1/ii bedaard 
enkele weken blijven liggen, maar clan 
zou, meende zij, het euvel wel weer ver
holpen zijn. Je kan dus begrijpen, dat 
het voor Lidwina geen hapje was, toen 
ze bemerkte dat haar ziekte niet week, 
en nog beter zal je kunnen bevroeden, 
wat een geweldige strijd en overgave het 
haar gekost moet hebben, toen zij wist, 
dat aan haar lijden gedurende haar leven 
geen einde zou komen en zij begreep 
"Lijclwijt" te zijn, d.w.z. ,,zij die lijden 
moest". 
Acht en dertig jaren lang heeft Sinte 
Lidwina te bed gelegen in veel lijden, 
vaak ondragelijk, mJar vol overgave of
ferde ze haar leed aan Hem, die haar 
had uitverkoren, om zo een hoge graad 
van heiligheid te bereiken. De legende 
verhaalt, dat zij in 26 jaar tijd geen enkel 
lichamelijk voedsel gebruikte: zij nuttig
de alleen Ons Heer en leefde daarop met 
ziel en lichaam. - Voor haar dood was 
haar lichaam erbarmelijk doorwond en 
bezeerd van 't lange liggen en met zwe
ren overdekt. Nadat zij de geest gege
ven had, was haar stoffelijk overschot 
volmaakt gaaf en in de kamer, waarin 
haar lichaam lag, hing een heerlijke geur 
als van hemelse rozen. 
Ze werd in 1433 te Schiedam begraven 
in de St. Janskerk. Een praalgraf verrees 
boven haar heilig gebeente, doch dat 
werd door de beeldstormers verwoest. In 
1606 werd zij heilig verklaard. Op haar 
voorspraak gebeurden reeds tijdens haar 
leven, doch ook na haar dood vele won
deren 
Albertus, aartshertog van Oostenrijk, liet 
haar stoffelijk overschot overbrengen 
naar Brussel in 161 5. 
De aartshertogin Isabella liet er in 1616 
een gedeelte van overbrengen naar Gent, 
waar de pest heerste, die toen verdween. 
In de 18e eeuw werden enkele beende
ren door de Schiedamse geestelijkheid 
naar Schiedam teruggebracht. 
Zij is één onzer grootste vaderlandse 
heiligen, en wordt door velen, vooral 
door hen, die lijden, met vertrouwen aan
geroepen. 

LEERINGHE ENDE VERMAECK. 
Om hen, die straks de voorstelling van 
"De Nar" zullen bijwonen, van dienst 
te zijn, geven wij Leeringhe ende Ver-

maeck thans de gelegenheid voor een 
korte verhandeling van het stuk. 
Als het gordijn opengaat zit de Nar ver
diept in de reine liefde van D;inte voor 
Beatrice Portinari, zoals deze beschre
ven is in "Het Nieuwe Leven". Deze 
liefde is de Nar een troost en sterkte in 
zijn leven, dat ogenschijnlijk lustig en 
onbezorgd gewijd is aan het vermaak van 
zijn trotse, koele gebiedster, de Vorstin. 
Deze heerszuchtige vrouw heeft een 
Hertog met zijn dochter, de Hertogin, 
naar haar hof gelokt. In samenwerking 
met een Gunsteling en een Diplomaat 
tracht de Vorstin de Hertog en zijn doch
ter geestelijk en stoffelijk aan haar lucht
hartig hof ten val te brengen. De Nar 
doorschouwt echter het spel, dat de Vor
stin heeft ineengezet, en 'n beschermende 
liefde voor de Hertogin bloeit in hem op. 
In het tweede bedrijf worden de Gunste
ling en de Diplomaat door de Nar han
dig tegen elkaar in het harnas gejaagd. 
Zijn voortdurende bescherming van de 
Hertogin brengt hem echter zelf in moei
lijkheden en in het derde bedrijf wordt 
hij dan ook in het schandblok gezet. On
danks dezt' Middeleeuws wrede straf 
voor deze beweeglijke, slanglenige grap
penmaker, wordt zijn spreek- en daad
kracht echter sterker en hij belooft, als 
de Hertog gevangen genomen wordt, de 
jonge Hertogin te helpen en te redden. 
Het vierde bedrijf brengt ons in een 
donkere cel, waar we de Hertog en de 
Nar aantreffen. In deze cel viert de 
Nar zijn overwinning, al is die dan ook 
anders als wij ons die hadden voorge
steld. Het is een overwinning van de 
geest; een juichend glorie-lied om de 
kracht van hem, die strijden ·durfde tegen 
het kwade en daarvoor spot en pijn en 
verdriet lijden dorst en niet klaagde. 
Een diep-aangrijpend einde voert ons op 
tot bewondering voor deze vreemde Nar, 
die dwaas of wijs was, naargelang de 
maatstaf van de toeschouwer. 

R.K. Openbare Leesbibliotheek 
Voor het lezend publiek kunnen wij nog 
de volgende nieuwe boeken publiceren. 
Wij openen op 22 April in 't K.J.V.-huis. 
Cronin A. J.: Robert Shannon's jonge 

jaren. 
- Dr. Robert Channon.

Merton, T.: Van ballingschap en over
winning. 

Bomans, G.: Avonturen van Tante 
Pollewop. 

Dostojewski, F. M.: Misdaad en straf 
Haimon, P.: Gudela. 
Coolen, A.: Onder de Canadassen. 
Bruijn C.: Heert, mijn zoon, waar ben je? 
Nijnatten-Doffeqnius, H. J. van: Het 

geheime dorp. 

Herlevend Boxtel 

De roof der Sabijnse Maagden, 
Reeds jaren wordt er gewerkt om aan 
Brabant en Limburg een eigen beroeps
toneel te geven. Limburg is in 1949 zo
ver gekomen: onder leiding van Gabriël 
Beckcrs is daar het beroepstoneel "Lim
burg" gevormd. 
I-lerlevend Boxtel heeft gemeend er goed
aan te doen dit nieuwe beroepsgezel
schap aan het Boxtels publiek voor te
stellen. Daar het seizoen thans ten einde
loopt gaven de Limburgers er de voor
keur aan zich te presenteren met een
aantrekkelijk blijspel, n.l. ,,De roof der
Sabijnse Maagden".
Dit stuk werd in 1885 geschreven door
de Weense toneelschrijver Franz van
Schönthan in samenwerking met zijn
broer Paul. Het heeft in de toneeltradi
tie iets klassieks gekregen: er zijn niet
veel toneelspelers, <lie in ruste zijn ge
gaan, vóór zij zich niet eenmaal der
volke getoond hebben als Striese, de
toneeldirecteur of als professor Gollwitz.
Men denke slechts aan de creatie die
Jan Musch gaf van Striese. 
De regie wo.rdt gevoerd door Joris Diels.
De rollen worden ver:olkt door Gabriël
Beckers (Striese) Wim Palmen (Gollwitz)
Thea Eyssen, Mia Goossen, Rie Heere,
Jan van Heteren, Sjef Nijsten enz.
De roof der Sabijnse Maagden is een
kostelijke farce met fantastische verwik
kelingen. De persbeoordelingen van de
opvoering door het Limburgs beroeps
toneel gewagen van uitstekend spel en
een onverholen succes.
Met dit spel wordt door Herlevend Box
tel het seizoen 1949-1950 besloten. 
Voor de zakelijke mededelingen mogen 
wij verwijzen naar de in dit blad voor
komende advertentie. De leden van Her
levend Boxtel worden er aan herinnerd, 
dat het strikt noodzakelijk is, bij het af
halen der plaa,sbewijzen (ook voor de 
opvoeringen van ,De Nar") de lidmaat
schapskaart 1949i 1950 over te leggen, 
zulks in het belang van een goede con
trole. 

,,De Nar." 
Dank zij de welwillendheid van het be
stuur der Toneelgroep "Leeringhe ende 
Vermaeck" zal aan de leden van Herle
vend Boxtel een aanmerkelijke reductie 
op de toegangsprijs worden toegestaan 
bij de opvoeringen van "De Nar", die 
gedurende 4 dagen, van Maandag 17 tot 
en met Donderdag 20 April zullen wor
den gegeven. 
Dit boeiende toneelstuk van Kees Mee
kei wordt geregisseerd door Jo van Erp, 
die zelf de hoofd- en titelrol zal spelen. 
"Herlevend Boxtel" wil gaarne zijn 
leden aanbevelen om in groten getale 
van deze ongetwijfeld zeer opmerkelijke 
toneelprestatie te gaan genieten. 
Voor bijzonderheden zie men mede de 
in dit blad opgenomen advertenties. 

Een Palestina-Album 

Reeds meerdere malen werd van uit 
Rome door de Oosterse Congregatie en 
door de Voorzitter van het door de 
Paus opgerichte Palestina-Comité, w;iar
van de Nederlandse afdeling gevestigd is 
te Boxtel, erop aangedrongen, dat bij de 
katholieken en ook bij de andere chris
tenC'n meer belangstelling moest ge
kweekt worden voor de toekomst van de 
heilige Plaatsen in Palestina, een der in
tenties van het Heilig Jaar. Daarom heeft 
het Comité Pro Palestina hier te lande 
besloten een prachtig album uit te ge
ven, dat alle Heilige Plaatsen laat zien, 
zoals ze nu zijn. Dit album, bestaande 
uit 23 exclusieve foto's met begeleidende 
tekst van Pater Drs. J. Eijckeler brengt 
ons in herinnering Jezus' leven, lijden 
en dood. 
Het is een boek voor oud en jong van 
het allergrootste nut en door tekst en 
uitvoering een blijvend bezit. 
Z. Em. Kardinaal de Jong verklaarde aan
de schrijver, dat hij het in één adem
had uitgelezen en gaf eigenhandig het
imprimatur. Z. Em. Kardinaal Tisserant,
Secretaris van de Oosterse Congregatie,
stuurde zijn portre: en een warme aan
beveling.
Mooier album werd er over het H Land
nooit gemaakt. Om iedereen in de ge
legenheid te stellen, dit album te bemach
tigen, heeft het Comité de prijs zo laag
mogelijk gehouden. Moge deze schitte
rende uitgave er toe bijdragen om bij
allen de kennis van en de liefde voor
Jezus' vaderland te verlevendigen.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Beloken Pasen, 16 April 1950. 
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 Maria Ghijsens-van Son, de H. Mis 
van kwart voor 8 voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie, de H. 
Mis van 9 uur voor Maria Loerakker
van ·Geel en de Hoogmis als gez. jrgt. 
voor Johannes van Oirschot en Ida San
tegoets de hsvr. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
eerste schaal voor de R.K. Militaire Te
huizen, de tweede schaal voor de bizon
dere noden van het Episcopaat, welke 
beide collecten bizonder in de milddadig
heid van de gelovigen wordt aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond is het geen Mariacongre
gatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 

Zaterda
f
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. 
De gelovigen die van de verzachtingen 
in de vastenwet hebben gebruik gemaakt, 
worden verzocht het zuivelgeld, 25 cent, 
hiervoor te storten in de offerbus. 
Vandaag eindigt de Paastijd. Alleen voor 
de zieken duurt de Paastijd nog voort 
tot en met Drievuldigheidszondag. 
'.vtAANDAG: om kwart voor ï gef. gez.
Jrgt. voor de overleden familie van Lies
hout; z. a. gel. H. Mis uit µankbaarheid 
voor behouden thuiskomst; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor de overleden familie 
van Schijndel-van der Pasch; om half 8 
gel. mndst. voor Gerdina Bordat-van 
Lange; z.a. gel. mndst. voor Gerard Cle
mens; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Hendricus van Uden; om half 9 gel. H. 
Mis voor Adriana van Haeren-Paymans 
vanwege de Broederschap van 0. L. 
Vrouw van Goede Raad; om half 10 
Huwelijksmis. 
�INSDAG: om kwart voor 7 ?ef. gez. 
Jrgt. voor de overleden familie van Lies
hout; z.a. gel. mn<lst. voor Adrianus Hen
sen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Lam
bertus Willems te Tilburg overleden; om 
half 8 gel. jrgt. voor Willem van Ge
mert; z.a. gel. mndst. voor Bartholomeus 
Voets; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Antonius Voets vanwege de buurt; om 
half 9 gel. jrgt. voor Dick Pijnen burg; 
om half 10 Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Petrus de Werd; z.a. gel. 
mndst. voor Lucia de Visser-Padden burg; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria
van Hal; om half 8 gel. H. Mis voor
de overleden parochianen in Indië van
wege Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
H. Mis voor Henricus van Oirschot van
wege de buurt; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
uit dankbaarheid voor behouden thuis
komst (L.); om half 9 gel. H. Mis voor 
Adriana van Haeren-Paymans vanwege 
de Broederschap van !\et H. Hart. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Anna de Werd-de Leyer; 
z.a. gel. mndst. voor Franciscus v. d.
Meerendonk; H. Hartaltaar gel. H. Mi�
voor Johannes van der Meyc.len; om half
8 gel. jrgt. voor de overlec!en familie
Troeyen-van Rund; z.a. gel. mndst. voor
Petronella Verheyden; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Hemlriucs van Uáen; om
half 9 gel. jrgt. voor Theo<lorns van Son
en Johanna Horsten, om 9 uur gez. H.
Mis tot bijzondere mtentie. Hedenavond
om 7 uur Lof met rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwan voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Theodorus Peetc r,; z.a. gel.
II. Mis voor Maria van !-IJl vJm\'e•7e
Directie en personet:1 Was,erij Giesbe�;
H. Hartaltaar ge'.. 1r1tt ,o'lr Henr:ricus
van Jen Boer; om half 8 .5el. jrgt 100r
l•-,hannes van der Pasch; z.;,. gel. H Mis 
·.·cor Henriëtte \'i':ttevee11-::iciionc. H
; lartaltaar g�l. 1111,..!é:. voor ! ie111 icus v:
Oirschot; om ha:f 9 gel j;-gr. voc,r i,•::iri:i
van Ge111ert-Schoe1,:i·,akers.



ZATERDAG: om !rn?rt voor 7 gez. 
:rrnJst. voor Antoin�tta van Doi:ge,1-Goy
aerts; z.a. gel. 1-1. Mis voor de overleden 
familie 'v. d. Lan�ènherg-Kl,1yman,;; H. 
Ha11alt2.ar gel. H. ,\·\,� ,·oor AJ, 1ana van 
Rumu::Li-Ketelaars; om half 8 i-<=1 irgt. 
voor 1-lenricus va'.1 Ge:11en; z.a. !;d. 
mndst. voor 1-Iendrica Vûermans-Vcr
voort; H. Hartaltaar rzei. H. Mis voor 
Antonius Schellen; 01,1 half LJ gel. H. Mis 
voor Adriana Lecrmakcrs-Avendonks; 
om half 10 Huwelijksmis. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Gerardus Johannes van 
Oosterhout, geb. en won. te Boxtel, H. 
Hart en Henrica Maria van den Broek 
geb. en won. in deze parochie; Antonius 
Franciscus Vogels, geb. en won. in deze 
parochie en Petronella Joanna Jacoba v. 
d. Wouw uit Haarep, waarvan heden de
1 e afkondiging geschiedt.
Adrianus Johannes Verhagen, geboren
en wonende te Esch en Petronella Ge
rarda van der Lee, geboren te Uden
en won. in deze parochie; Jan Johannes
Peynenburg geb. en won. te SchijnJel
(H. Rozenkrans) en 1-Ienrica Maas geb.
te Gemonde en won. in Lle::c pac.; Chris
tianus Marinus Rul'e:1 geb. en won. te
Esch en Gerdina Johann;, v;,.n .der Aa
uit deze parochie, waan·?.n he,!en Je 2e 
afkondiging geschieci•.
Jozef de Koning uit deze parochie en
Antonetta van Meersbeq!e!l uit <le par.
van het H. Hart; Gcr:irdus v;in Stiphout,
gewoond hebbende in deze parochie en
Wilhelmina van de,- Sandc uit de par.
van het H. Hart; Kare! )oosten uit deze
parochie en Bastianü van den Bongaardt
uit de par. van het H. Har,; Petrus Jo
hannes van de Sande geb. en won. te
Boxtel (H. Hart) en Catharina I.amber
dina van de Sande geb. en won. in deze
parochie; Adrianus van Drunen geb. te
Liempde en won. in deze parochie en
Anna Vulders geb. te St. Oedenrode eq
won. in de par. v.:m <le H. OduliJhuc, k
Best; Henricus Jacobus Petrus van der
Enden uit deze parochie en Antonia
Cornelia Wilhelmina va:1 Son uit de par.
v;in St. Martinus te Wijk bij Maas:ricin;
Pc:trus Wilhelmus van de Langenberg
geb. en won. in deze parochie en Corne
lia Kluytmans, wed. van 'vlattheus Theo
è,oru� van de Laak, geb. te Moei gestel
en won. in deze par., waai-van he:len <le
3e afkondiging geschiedL
IJL 7-elovigen zijn verplid,� de hun be
kende huwelijksbeletselen, ,·,auin niet is
gedispenseerd, ten spoe<lii;ste aan de
p<1stoor bekend te makeió.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL 

Beloken Pasen, 16 April 1950 
De HH. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie; om 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; ,om 8 
uur voor de levende en overleden leden 
van de R.K Sportvereniging 0.0.C.; om 
kwart over 9 uit dankbaarheid; om half 
11 de Hoogmis met volkszang voor Cor-

nclis Pijnenburg v.w. de Broederschap 
van 0. L. Vr. in 't Zand te Roermond. 
Onder de HH. Missen van 7 en 8 uur 
Algemene 1-1. Communie voor de leden 
van <le H. Familie voor Moeders en Ge
huwde Vrouwen. 
De eerste schaal gaat voor <le kerk, en 
de tweede voor cle Bijzondere Noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze jongens en mannen in Indonesië. 
Maandag - feestdag van de H. Liduina 
van Schiedam. 
Vrijdag - des avonds om half 8 repe
titie voor de zangeressen van de H. Fa
milie. 
Zij die het zuivelgeld nog niet betaald 
hebben, kunnen dit nog doen in de daar
voor aangewezen offerblok achter in de 
kerk. 
MAANDAG, 17 Apr.: 7 uur l.j. voor 
Constant van Kleef; Maria-altaar l.d. v. 
Piet Voets v.w. zijn ouders; kwart voor 
8 1.<l. voor Lies de Kort-van der Elst; 
Maria-altaar l.d. voor de overleden fa
milie v. d, Hout-Heerkens; half 9 l.j. v. 
Rosalia Hermes-Schuller; half 10 gez. 
huwelijksmis (J-B), 
DINSDAG, 18 Apr.: 7 uur l.j. voor Hen
ricus Johannes Rooyakkers; Maria-altaar 
I.m. voor Marinus Joannes van der San
de,kwart voor 8 l.d. voor Petronella v.
cl. Sloot-van Roosmale11 v.w. <le kinde
ren; half 9 l.j. voor Hen<lricus v. Weert;
10 uur gez. huwelijksmis (C-L).
WOENSDAG, 19 Apr.: 7 uur l.j. voor
Maria de Louw-van Liempt; Maria-altaar
Ld. voor Petrus v. cl. Pas; Familie-altaar
Ld. voor Adriana Scheu:jes-van Dijk;
kwart voor 8 l.j. voor Martinus van
Schijndel en Jozephina v. d. Mortel z.e.;
half 9 l.j. voor Maria van Roosmalen
Smits.
DONDERDAG, 20 Apr.: 7 uur l.d. voor
de familie van Stiphout en v. d. Sande;
Maria-altaar l.d. voor de gesneuvelde
kameraden van soldaat van Roosmalen;
kwart voor 8 l.d. voor Henrica v. Schijn
del; half 9 l.d. voor de familie van Run; _
half 10 gez. huwelijksmis (S-S).
VRIJDAG, 21 Apr.: 7 uur gez. cl. voor
Theodorus van de Weijst-van Dongen;
Maria-altaar l.d. voor de behouden thuis
komst van onze Boxtelse militairen in 
Indonesië; Familiealtaar l.d. voor Wim 
v. d. Laak v.w. de buurt; kwart voor 8
I.m. voor Cornelis van Beljouw-van Kas
teren; half 9 l.d. voor Adriana v. d.
Meerendonk-v_ d. Velde.
ZATERDAG, 22 Apr.: 7 uur gef. gez. d.
voor Petrus Baayens en Catharina van
Strijthoven z.e.; Maria-altaar I.m. voor
Cornelis Pijnen burg; Familie-altaar I.m.
voor Willem v. d, Langenberg; kwart
voor 8 l.j. voor Joannes v. d. Meyden;
half 9 l.d. voor Jan v. d. Nosterum v.w.
de biljartvereniging.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 
Beloken Pasen. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur H. Mis voor bij
zondere intentie. 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Lamber• 
tus v. cl. Steen, Antoon v. d. Steen en 
Petronella de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Marinus v. 
Oirschot. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Mej. 
Leonie v. Son; 10 uur Gez. Huwelijks
mis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus Timmermans. 
VH(JDAG: half 8 jrgt. voor Antonetta 
hsvr. van 1-Ienr. Timmermans. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Allegon<la 
Schalks. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Adriana v. cl. Lin
den; Dinsdag H. Mis voor Frans van 
Logt en, lid Broederschap Pastoor v. Ars; 
Donderdag H. Mis voor Henrica v. d. 
Oetelaar 'v.w. Grootouders; Vrijdag H. 
Mis voor Joannes Schouten te Berlicum 
overleden; Zaterdag H. Mis voor Theo
dora Pennings te Vorstenbosch overl. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
Beloken Pasen, 16 April 1950. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
v. cl. parochianen; half 9 1-1. Mis v.w.
genootschap der 1-1. Kindsheid tot inten
tie v. d. leden; 10 uur gez. jrgt. voor
Theodorus Huyberts.
De gelovigen worden in de gelegenheid
gesteld, aan hun offerplicht te voldoen
in de eerste schaal voor <le soldaten ter
zee, te land en in <le lucht; in de 2e 
B.N. Vergadering v. St. Vincentiusvere
niging_ Half 3 Lof met rozenhoedje, om
Go<l's zegen te verkrijgen over Orion
en de kapel van Stapelen.
MAANDAG: 7 uur H. Mis v.w, God
vruchtige vereniging ter ere v. d. 1-1.
Theresia voor Jos. v. cl. Aker; 8 uur
mndst. voor Johanna Petronella v. Grins
ven-v_ Hal.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Maria
de Punder-Huige; 8 uur gez. mndst. v.
Wed. Phelemina Vermulst-Reynen.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor over
leden familie en g;ootouders; 8 uur H.
Mis voor een familie.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Gijs
bertus v. Beers; 8 uur H. Mis tot inten
tie v. d. leden der Godvruchtige Vereni
ging ter ere v. d. H. Theresia.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Hendrikus
v. Summeren, Maria v. Strijp de hsvr.;
Godefridus v. Gestel en Jacoba v. Sum
meren de hsvr.; 8 uur H. Mis voor Wil
helmus Appeldoorn te Liempde overle
den.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis v.w. perso-

, nee! v. Export-Centrale voor Harry van
Dijk; 8 uur H. Mis voor Gerardus Ley
tens. 
Biechthoren van half 3 tot 4 en van 6 
tot half 8, daarna Lof met rozenhoedje, 
om Gods' zegeningen te verkrijgen over 
Z. H. de Paus en het H. Jaar. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk wen
sen te ontvangen: Adrianus v. Beers won. 
alhier en Wilhelmina Smul<lers uit de 
par. v. cl. H. Bernadette re Oirschot, 

waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. 
In deze maand zal de halfjaarlijkse con
tributie van het Liefdewerk "Retraite
penning" worden opgehaald en afgedra
gen in de sacristie of <le pastorie. De H. 
lgnatius v. Loyola, patroon van dit lief
dewerk moet ge de zegeningen bij de 
goede God ook voor dit schone en heil
zame liefdewerk af laten smeken. 
Degene die gebruik gemaakt heeft van 
de dispensatie in vleesspijzcn op één of 
meer Zaterdagen v. d. Vasten, kan vol
doen door het storten van een kwartje 
in de bus bij St. Theresia-kapel, waarop 
te lezen staat: Zuivelgeld 25 cent. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Peter Hazenberg, alhier overleden, 
opdat God hem geve de eeuwige rust. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Beloken Pasen, 16 April 1950. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j_ voor Petronella 
Corn. v. Geffen; 10 uur z. j. voor Mari
nus Ha braken; 3 uur Lof, daarna meis
jescongregatie. In alle H.H. Missen de 
1e schaal voor de R.K. Militaire Te
huizen in ons land. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Maria v. d. 
Velden; half 8 l. j. voor Hendr. v. Over
beek; 8 uur 1. mndst. voor Anna v. cl. 
Velden. 
DINSDAG: 7 uur I. mndst. voor Antoon 
v. d. Velden; 8 uur 1. m. van dankzeg
ging bij gelegenheid van het 25-jarig be
staan der R.K. Jongensschool met alge
mene H. Communie der kinderen dier
school; 9 uur z. huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z, mndst. voor
Catharina Marinus v. d. Sande; half 8
l. mndst. voor Frans v. Beers; 8 uur l.j.
voor Egidius v. d. Loo en Johanna de
hsvr.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Maria Wilh. Kelders; half 8 1. mndst.
voor Engelina Hendr. Overbeek; 8 uur
l. j. voor Maria Adr. de Bresser.
VRIJDAG: aanbiddingsdag voor onze
parochie vanwege de Diocesane Altijd
durende Aanbidding - daarom ook
Donderdag biechthoren als op Zaterda
gen, d.i. van 2-3 en van 7-8 uur;
6 uur uitstelling van het Allerheiligste,
waarbij volgens voorschrift door het
koor zal gezongen worden: ,,Pange
Lingua"; half 7 l.j_ voor Frans v. Rooy;
8 uur 1. mndst voor Marinus van de
Wiel; 10 uur z. j_ voor Catharina Mari
nus Ha braken; na de middag om half 7
plechtig Lof met "Te Deum" en sluiting
der Aanbidding_
De le<len der Erewacht van het H. Sa
crament zullen hun aanbiddingstijd ver
meld vinden op een lijst achter in de
kerk.
ZATERDAG: 7 uur z mn<lst. voor
Theod. Timmermans; h·alf 7 l. mndst.
voor Johanna v. Houtum; 8 uur 1. m.
voor Jan v. d. Brand te Blerik overleden.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Christ. Wel-

vaarts; 8 uur 1. m. tot welzijn der paro
chie; 10 uur z. j. voor Corn. v. Abeelen. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor de Wed. Maria 
Franc. v. d. Meijden als overl. lid: St. 
Rochus. Dinsdag 7 uur I.m. voor Adr. 
Vughs en Maria de dochter. Woensdag 
7 uur l. m. voor Mart. Quinten vanwege 
de Kleinkinderen. Donderdag 7 uur 1. m. 
voor Frans v. Beers. Vrijdag 7 uur l. m. 
voor Hendrica Alb. v. d. Tillaart. Zater
dag en Zondag 7 uur l. m. voor Wout. 
v. d. Velden.
30e voor Jan v. cl. Brand te Blerik over
leden,
Gedoopé: Martina Maria Catharina
Gemma dochter van Petrus Verdonk
Roestenburg; Maria Johanna Josepha
dochter van Christ. Quinten-Maas; Lam
berdina Cath. Gerarda dochter van Ger. 
v. cl. Anker-Welten; Wilhelmina Hen
drica Maria dochter van Petrus Hulsen
Schellekens; Antonius Everardus Joh_ z. 
van Joh. v, Houtum-Vervoort.

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 
l:scfoken Pasen. 

1-IH. Missen om 7 uur; hair 9 en 10 uur
1-lc,ogmis voor de Paroch1;;.1:en. Tweede
,chaalcollecte voor Bijz. NodC'n Episco
paat en voor de nieuwe glas-in-lood
•·an:en. Na de middag 0111 3 �ur Lof met
Ruzenhoedje; na het Lof een lied. ue
7 ela!ricen van de St. Pieterspenning en
de Retraitepenning worden , erzocht de
gelden spoedig af te dragen.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mus van den Langenberg e,1 Cornelia
Schuurmans de hsvr.; half 9 Gef. jrgt.
voor Adrianus v. d. Nosterum; 10 uur
Hoogmis voor de Parochie.
_'v1AANDAG: half 8 H. Mis voor Theo
dorus Henricus Huybers.
Dl!-.JSDAG: half 8 mndst. voor Wilhel
mina Catharina Spooren-v. Grinsven.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna
Henrica de Bie-v. Meurs.
DONDE;RDAG: half 8 H. Mis voor
Anna van der Bruggen.
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Lamber
tus Willems te Tilburg overleden.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Jan
va;; der Meyden te Boxtel overleden.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 16 April, Beloken Pasen. Deze 
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Deze week Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jrgt. 
voor Maria van Schayk; om half 9 voor 
overleden leden der familie Henket 
MAANDAG: om 7 uur voor Adrianus 
van de Ven. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van 
de Voortplanting des Geloofs. 
DONDERDAG: om half 8 voor bijzon
dere intentie, 
VRIJDAG: om 7 uur mndst. voor Piet 
van Liempd. 
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VOO R H E E N  BOXTELS C H E  CO U RANT 1 
Advertentieprijs : 10 et. p. kol. m.m. 
Blj contract speciale tarieven. 
Kleine adver\entiën 6 et. per woord. 

K A T H O L I E K

Gemeenteraadsvergadering 
Vrijdag 14 April kwam de Raad bijeen . 
Aanwezig waren 9 leden en wethouder 
Valks. Wegens ziekte ontbraken wet
houder van de Laar en P. v. d. Meijden. 
Na opening der vergadering werd het 
nieuwe · raadslid A. v .  Nistelrooij be
edigd, die de voorgeschreven eden ten 
overstaan van . Je voorzitter aflegde. 
De voorzitter installeerde het nieuwe lid 
met een korte toespraak, waarin hij het 
vertrouwen uitsprak, dat v. · Nistelrooij 
oprecht en eerlijk zal kunnen samenwer
k�n met de Raad en de gemeente zal 
kunnen profiteren van zijn werk, zodat 
het raadslidmaatschap een genoegen zal 
zijn voor hemzelf en de gemeente. 
De heer Van Nistelrooij herinnerde aan 
zijn vroeger raadslidmaatschap en hoop
te ook nu wel wee1· in de Raad te kun
nen samenwerken in het belang van de 
gemeente. 
De notulen werden goedgekeurd zoals 
opgesteld en de ingekomen stukken voor 
kennisgeving aangenomen. 
Het voorstel tot aanvulling der polit ie
verordening, houdende maatregelen ter 
beschem1ing van de grote rode bosmier, 
,�erd aangenomen, nadat de voorzitter in 
antwoord op een vraag van het lid Olie
meulen, had bevestigd, dat toezicht zou 
worden gehouden op het vervoer, terwijl 
overigens ook het in voorraad hebben 
van broed onder de verbodsbepaling 
valt. 
Het voorstel voor benoeming van een 
c.ommissie ad hoc, rer bestudering van 
de door Ged. Staten voorgestelde wijzi
ging der gemeentegren_zen rond 's-Her
togenbosch, leidde de voorzitter in met 
de mededeling, dat dit rnorsrel voor 
Boxtel van veel belang · is , daar 6 à 700 
mensen van het kerkdorp Gemonde, 
historisch verbonden met de Boxtelse 
gemeenschap,, hierbij geïnteresseerd zijn. 
De voorzitter acht bestudering van het 
voorstel gewenst alvorens in deze een 
beslissing te nemen. Het ligt niet in de 
bedoeling er thans over te discussiëren, 
tenzij de raad geen commissie zou wen
sen. De leden M. Bekkers, C. Oliemeu
len en W. de Visser werden voorgesteld 
ter formering van de commissie, die op 
korte tem1ijn de diverse aspecten zal 
hebben te beoordelen, overleg te ple
gen en argumenten te verzamelen met 
betrekking tot het voor en tegen van de 
grenswijzigingsplannen. De Raad 
ging accoord met de benoeming der 
commissie, waaraan de gemeentesecre
taris werd toegevoegd, tenvijl met het 
oog op de tijdsbepaling 1 Mei als 
datum voor inzending der bezwaren, de 
voorzitter toezegde Ged. Staten te zul
len vragen uitstel te verlenen voor in
diening van een rapport. 
In de Raad van Commissarissen van de 
Woningbouwvereniging St. Joseph, wer
den gekozen wethouder Van de Laar 
en de heer A. Hekkens. 
De leden L. Baaijens, G. v . d. Meijden 
en A. van Nistelrooij werden benoemd 
voor het onderzoek der gemeente- en 
bedrijfsrekeningen, dienstjaar 1948. 
Het volgende voorstel : verlening van 
medewerking aan de verzoeken van 
diverse bijzondere scholen, uit hoofde 
van art. 72 L. O.-wet, was voor het lid 
De Visser aanleiding de vraag te stel
len of er niet op economischer manier 
kan voorzien worden in hetgeen door 
de schoolbesturen wordt aangevraagd. 
Dit lid was van oordeel, dat de op wil
lekeurige tijden ingediende verzoeken 
om allerlei benodigdheden of verande
ringen voor of aan diverse scholen, on
overzichtelijk zijn, terwijl het kosten
niveau hierdoor mogelijk onnodig hoger 
komt dan nodig is. Hij suggereert dan 
ook het idée, in overleg met de school
besturen een termijn te stellen voor in
dienen van verzoeken. Ter ,motivering 
van zijn suggestie maakt hij de verge
lijking tussen de aanvrage van de St. 
Aloysiusschool en die van de St. Fran
ciscusschool. De eerste toch vraagt 5 
gordijnen aan, die f 397,93 kosten, ter
wijl de 3 gordijnen voor de St. Francis
cusschool f 65,- zullen kosten. 
De .voorzitter zal rekening houden met 
het idée van het lid De Visser en zegt 
toe met de schoolbesturen te zullen 
overleggen in hoeverre meer uniformiteit 
zal betracht kunnen worden en cen
traal ingekocht. 
Het voorstel tot vaststelling van het be
drag per leerling voor B. L. 0. als ver
goeding der exploitatiekosten, werd door 
de voorzitter toegelicht met de mede

_ deling, dat bij algemene maatregel van 
bestuur een nieuwe regeling was ge
steld en dienovereenkomstig aan de 
schoolbesturen hogere bedragen per 
leerling moeten worden vergoed, wegens 
de speciale positie der bedoelde scholen. 
Het lid Van Nistelrooij vindt het bedrag 
van f 50,- per leerling hoog, doch de 
voorzitter deelde mede, dat de Inspectie 
het op f 60,- . had gesteld. Evenwel 
voor wat De la Salie betreft komt de 
uitgekeerde vergoeding terug aan de ge
meente, terwijl met betrekking tot onze 
B. L. O.-school het gemeentebestuur
nog enig toezicht heeft op de besteding. 
Een voorstel tot beschikbaarstelling van
een voorschot voor vergoeding vaklera
ren lichamelijke oefening, voor de St.
Josephschool, Duinendaal, werd goed
gekeurd, evenals_ enige andere op de uit
voering der Lager Onderwijswet betrek
king hebbende voorstellen.

W E E K B L A D V O O R B O X T E L E N

De w1jz1gmg der gemeentebegroting in
zake de verbouwing van het gemeente
huis ten behoeve van de politie en in
richting van het politiebureau, is voor
gesteld omdat door verbouwing een 
recherchekamer moet worden ingericht, 
en voor gevallen dat de politie zelf 
moet fotograferen, eveneens een foto
kamer, terwijl het kazerneachtig aanzien 
van het politiebureau daar aanschaffing 
van enig meubilair moet gecorrigeerd 
worden 
\Vat b�treft de kosten van fototoestel
len, waarnaar het lid Van Nistelrooij 
mformeerde, deelde de voorzitter mede 
dat die door het rijk betaald worden e1; 
in de toekomst, als de gemeente voor 
aanschaffingskosten komt te st-aan, zul
len deze door het rijk naar een nonn 
worden vergoed. 
De begrotingswijziging voor het slacht
huis is voor diverse leden reden rot het 
maken van aanmerkingen. 
De rnorzitter zegt, dat her aanschaf
ten van een koelinrichting enigszins ge
forceerd is wegens het seizoenverloop 
en opdat de exploitatie er van clan 1100 
iets zou kunnen opleveren. 0 

Het l id  Van der \'(/eiist informeert of 
bij meerdere maatschappijen prijs is 
�n�vraa�. , 
De voorzirter zegt dat de directeur wel 
opdracht heeft gekregen het te doen, 
doch de bouw is nogal getorceercl met 
het oog op de mogelijkheid nog in Juni 
re kunnen koelen. 
De Visser vraagt waarom de bouw niet 
op de begroting heeft gestaan, waarop 
de voorzitter antwoordt, dat B. en W. 
dit hebbe1� geweigerd, daar er niet • veel 
perspectiet was voor benutting, doch nu 
met Je centrale noodslachtingen is er 
wel een rendabele mogelijkheid. Boven
dien hebben de slagers geklaagd over het 
gemis van een koelinrichting. 
Het lid Van Nistelrooij acht koelcellen 
nodig, doch naagt of informaties zijn 
mgewonnen. De ui tvoerende fim1a kan 
wel een goede zijn, doch het bedrag 
lijkt hem niet hoog. Hij waarschuwde 
echter, dat door de kosten van de koel
inrichting de slachttarieven niet hoger 
moeten worden en niet boven die van 
de stad mogen uitgroeien. 
De voorzitter oordeelde voor de beste
ding van een som van f 1 2000,- geen 
technisch advies nodig, Jaar dit al gauw 
een bedrag van 10 % der bestedingssom 
zou vragen. Hij achtte in dit geval het 
oordeel van praktijkmensen voldoende 
verantwoord, en pareert de opmerking 
van Van Nistelrooij omtrent isolering en 
vloer, met de mededeling, dat de uitvoe
rende firma een naam heeft te verlie
zen. • De Raad mag zich verzekerd hou
den, dat wij zorgen voor een inrichting 
die goed is. Hiermede is het voorstel af
gehandeld en goedgekeurd. 
Aan de Stichting Katholiek Sociaal Cha
ritatief Centrum wordt een subsidie toe
gekend. 
Voor de behandelif)g van het voorstel 
tot ·verkoop van een strook grond aan 
de Zwaanse Brug aan H. Pastoor gaat 
de Raad in geheime zitting. En na her
opening der openbare vergadering gaat 
het voorstel tot verkoop van twee per
celen grond aan de Deken Spierings
straat aan P. de Langen en J. Weijers 
onder de hamer door. 
Het voorstel tot verhuur van het 
hockeyterrein aan Mep, lokt nogal 
enige discussie uit. 
Volgens het lid Van Nistelrooij zou een 
commissie uit de club niet voor een 
huurperiode van 6 jaar zijn, wat voor 
Van der Weijst aanleiding is te vragen 
of met Mep overleg is gepleegd. 
De voorzitter zegt, dat er geen monde
ling overleg is geweest, en voor wat het 
terreinonderhoud betreft, dit is voor de 
gemeente te duur. De club kan hier
voor op goedkoper wijze zorgen, door 
zelf aan het terrein te werken, wat de 
clubliefde bovendien nog stimuleert. De 
huurtermijn van 6 jaren is gesteld om 
de club tegemoet te komen, evenwel is 
de gemeente genegen met huur van jaar 
tot jaar genoegen te nemen, doch tegen 
onderhoud door de gemeente is ernstig 
bezwaar. De vergelijking tussen O.D.C. 
en Mep gaat niet op, daar de eerste 
1 500 gulden huur betaalt en de laatste 
slechts 100 gulden. 
Vervolgens kwam de vaststelling van 
het uitbreidingsplan aan de orde, waar
tegen een 1 2-tal bezwaarschriften wa
ren ingediend, die stuk voor stuk in be
spreking kwamen, doch door de voor
zitter over het algemeen niet zwaarwich
tig geacht werden om er het uitbreidings
plan voor te doen wijzigen, althans 
meende de voorzitter alle bezwaren te 
mogen reduceren en door eventuele 
toepassing van schaderegeling tenminste 
sommige van de geopperde bezwaren te 
kunnen ondervangen. - De bezwaren 
echter van de Nederlandse Spoorwegen, 
die 20 m afstand zouden willen tussen 
spoorweg en bebouwing, brachten zulke 
ingrijpende wijzigingen mee, dat hier
voor wel een afzonderlijke behandeling 
nodig zou zijn. 
Het bezwaarschrift met betrekking tot 
de achter Molenwijk geprojecteerde be
graafplaats was ook aanleiding voor 
enige discussie, en het door G. v. d. 
Meijden gedane voorstel1 gesteund door
het lid Oliemeulen, wera door de voor
zitter ontraden, terwijl toch de aange
legenheid pas actueel wordt als tot het 
bouwen der kerk wordt besloten. 

Aannemende dat na verloop van enige 
ja.ren altijd nog de mogelijkheid aanwe
zig is voor wijzigingen van practischen 
aard, adviseerde de voorzitter het ont
werp te aanvaarden zoals het daar is 
gesteld. 
Bij de daarna aan de ordé komende 
rondvraaag kregen verschillende leden 
de gelegenheid hun visie op tekortko
mingen te geven en aanwijzingen tot 
verbeteringen, en zo viel de aandacht 
nog eens op de overgroeiende haag in 
de Prins Hendrikstraat, het slechte pad 
op Heult, een ondergraven weg in Len
nisheuvel, het achteloos gestorte puin in 
Onrooi, de onogelijkheid van de schut
ting in de Nieuwstraat, de baldadigheid 
van de jeugd met een suggestie voor 
een speeltuin, het ontbreken van mate
riaal in het slachthuis om hygiënisch te 
kunnen slachten, over het manco van 
de waterlossing op Schoonberg, de 
riolering in de v. Coothstraat en Frans 
Staelstraat, en werd ten slotte een kleur
loos toekomstbeeld ten beste gegeven 
van Je Rechterstraat, als . . . . . .  als de 
huizenrij vanaf "Keesje Pas" tot aan de 
Rozemarijnstraat zal zijn ' afgebroken. 
Voorzover nodig werd van de opmer
kingen nota genomen om door te geven 
aan diensten, en met betrekking tot 
andere kon de toezegging voor verbe
tering worden gedaan. 
De voorzitter sloot vervolgens de ver
gadering mèt het gebruikelijke gebed. 

Plaatselijk Nieuws 
DE VLAGGEN UIT 
VOOR DE BOND ZONDER NAAM. 
A.s. Zondag wordt door de Radioluiste
raars., die zich rekenen te behoren tot 
de Bond zonder naam, Je stichting van 
de bond herdacht. . 
Sedert een paar jaren is het gebruikelijk
die herdenking met enig vertoon te vie
ren, waarvoor o.a. de nationale drie
kleur het geëigende middel is. 
Hoe meer vlaggen worden uitgestoken,
des te feestelijker de herdenking. 
De vlag zal in dit geval zijn als een
insigne, waarmee men zich tooit om 
zijn volgzaamheid aan het ideaal van de 
Bond zonder naam te tonen 
VeïWad1t n,ag dan ook, d"t v elén van
de luisteraars van het beroemde Zater
dagavond halfuurtje van de Bond uit 
sympathie en ter demo115tratie van hun 
heilig ideaal : ,,Verbeter de wereld, be
gin bij je zelf", de vlag zullen uitsteken. 

VOCAAL- EN INSTRUMENTAAL 
CONCERT. 
Naar _wij vern�men zullen de zangver
enigingen "St. Petrus" en "St. Cecilia" 
Maandag 24 April in De Ark een 
Vocaal- en Instrumentaal Concert geven 
met medewerking van Eindhovens Sym
phonie Orkest. Uitgevoerd zullen wor
den : Te Deum Laudamus van Henry 
Purcell (1 500-1600), Engelands be
roemdste componist, Die Jahreszeiten 
van Joseph Haydn, en werken van 
Bruckner en Nieland. 

OP DE THUISREIS. 
1\1et het troepentransportschip "Gene
raal C. H. Muir", vermoedelijk 24 April 
te Rotterdam aankomend, repatriëren 
Korp_ J. Smits, Zandvliet 28 en Opp. 
Wmr .M. C. van de Struyk, Selissen
wal 17. 

GESLAAGD. 
Voor het examen machineschrijven van 
de Stichting "Handelsexamens" slaagden 
alle leerlingen van de cursus gegeven op 
de R.K. Jongensschool voor MULO. 
Vaardigheidsdiploma : A. v. Gennip, M. 
v. d. Oetelaar, R. v. Ruremonde, H. Da
men,, W. v. d. Boer, P. Eltmk, H. v. 
Boxtel, allen te Boxtel ; W. Lukkenaer,
Haaren ; J. J. Jennissen, Liempde ; G. v. 
Schijndel, Esch ; St. Jansen, St. Michiels
gestel. 
Praktijkdiploma : G. v. d. Schoot en J. 
Traa, beiden te Boxtel. 

KATHOLIEK THLIISFRONT 
ST. PETRUS. 
Op de door C. v. d. Aker aangeboden 
feestavond van de Spaarvereniging "De 

'Ketting" bij gelegenheid van de thuis
komst van zijn zoon Piet, werd een be
drag van f 17;� opgehaald, wat be
stemd werd voor H.H. Missen voor de 
in Indonesië gesneuvelde militairen uit 
Boxtel. 

INBRAAK MET DIEFSTAL. 
Te middernacht van Donderdag op Vrij
dag der vorige week, hebben dieven zich 
door o;::schuivir.g van een raam aan de 
achterkant van het huis toegang ver
schaft tot woning en winkel van Jo 
Knoops, sigarenwinkelier, Breukelse
straat. 
Schijnbaar hebben de dieven de tijd ge-

Het Eeuwige Rome 
8,  

DE VRIJHEID DER KERK. 

Keizer Constantijn de Grote. 

In het jaar 305 kwam Diocletianus, de 
keizer van het Oostelijk deel van het 
Romeinse Rijk, tot het inzicht, dat zijn 
strijd tegen het christendom hopeloos 
was en legde, totaal ontmoedigd, zijn 
keizerschap neer. Zijn mederegent Ga
lerius volgde hem op. Ook de Westerse 
keizer Maximinianus trad af. Zij stelden 
Licinius aan tot keizer van het Westen. 
Maar het leger nam hiermee geen ge
noegen. In 306, bij de dood van Con- . 
stantius., de mederegent in het Westen, 
riep een deel van het leger Constantijn 
uit tot keizer, een ander deel van het 
leger riep Maxentius uit tot mederegent. 
Het Oostelijk deel van het rijk wilde 
Licinius handhaven als keizer van het 
Westen met Constantijn als regent over 
Gallië en Brittanië ;  Maxentius moest 
aftreden. 
Maar Maxentius noch Constantijn leg
den zich bij deze regeling neer en bei
den hadden een leger achter zich. Alle 
drie ontzagen van het begin af de chris
tenen, en vervolgden hen niet, omdat ze 
hun steun niet wilden missen in hun 
strijd om de macht. Zo waren de chris
tenen dus door hun aantal en invloed 
reeds een macht geworden in het rijk, 
waarmee men ten volle rekening moest 
houden. 
Maxentius streefde naar verovering van 
heel het Westen ; hij had de stad Rome 
en het grootste leger, ongeveer 100.000 

man, voor die tijd een geweldige leger
macht. Hiertegen moest Constantijn op
tomen met een leger van 30.000. Toch 
waagde hij het, versloeg Maxentius aan 
de Tiber bij Rome, en trok de stad 
zegevierend binnen op 28 October 3 1 2. 
Terzelfdertijd was Licinius met een 
ander leger strijdend naar het Oosten 
getrokken en nam daar de macht in 
handen. Constantijn belegde te Milaan 
een bespreking met Licinius, en in beide 
delen van het rijk kondigden zij af :  dat 
iedereen vrij was God te dienen volgens 
eigen geweten, en dat alle goederen aan 
de christenen moesten worden terugge
geven. Wie meende recht te hebben op 
schadevergoeding kon een verzoek daar
toe bij de keizer indienen. Alle bepalin
gen tegen de christenen werden verval
len verklaard. 
Van 265 tot ongeveer 340 leefde een 
zekere Eusebius{ vanaf 3 1 3  bisschop van
Caesarea in Pa estina en geleerd schrij
ver van de eerste kerkgeschiedenis. Hij 
maakte de laatste vervolgingen mee en 
ook de overwinning van de Kerk. In 
337 beschreef hij in een boek : ,,Vita 
Constantini", het leven van keizer Con
stantijn. In dit boek verhaalt hij de won
derbare gebeurtenis die zou hebben 
plaats gehad aan het begin van de veld
tocht van Constantijn tegen Maxentius. 
Eusebius verhaalt dat Constantijn zelf 
met een eed de waarheid van deze ge
beurtenis heeft bevestigd. Hij, Constan
tijn, zou - voordat hij optrok , de 
ware God om hulp hebben gevr.iag<l, 
omdat hij moest oprukken tegen een 
leger dat drie maal zo groot was als het 
zijne. Terwijl hij God bad verscheen 
boven de ondergaande zon een kruis met 
de woorden : ,,hierdoor zult gij overwin
nea ". Toen hij daarna ging rusten zou 
Christus hem in de slaap verschenen zijn 
en hem bevolen hebben een legerstan
daard te laten maken in kruisvorm. Aldus 
deed hij en behaalde inderdaad de ml't 
te verwachten overwinning met zijn 
30.000 man tegen 100.000. Of dit onder 
ede afgelegde verhaal waar is? In ieder 
geval is Eusebius een volkomen betrouw
baar geschiedschrijver en staat het dus 
wel vast dat Constantijn zelf dit voor
val heeft verteld en overtuigd was van 
de echtheid der verschijningen. Het 
wordt bevestigd in het opschrift bij het 
standbeeld dat Constantijn liet oprichten 
van zichzelf met een lans in kruisvorm 
in zijn hand. Hij liet er onder zetten : 
"Door dit heilbrengend teken heb ik Uw 
stad bevrijd van het juk van de tyran". 
Senaat en volk lieten bovendien een 
triomfboog ter ere van Constantijn bou
wen, die in 3 15  voltooid is en nog in 

O M G E V I N G

nomen om alles goed af te snuffelen, 
althans zij hebben zich uit een lade van 
het dressoir een portemonnaie met in
houd toegeëigend, en uit de binnenzak 
van een jas een portefeuille. Een fauteuil 
was geschoven tegen de deur van de 
trap, naar de slaapkamer der bewoners. 
Bij het onderzoek door de politie, die 
hierbij gebruik maakte van een speur
hond, is het vermoeden gerezen, dat de 
dieven door de heg achter in de tuin 
zijn gekomen en zodoende het gevaar 
van de openbare weg af opgemerkt te 
worden, zijn ontgaan. Wel is een man 
waargenomen, in het smalle wegje, doch 
deze hield zich daar zodanig op, dat bij 
een voorbijganger geen argwaan werd 
gewekt. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 1 1  tot en met 17 April 1950.

GEBOREN : Johannes A. W/. zoon van 
W. M. van Hal en W. A. de Klerk -
Theodorus J. G. M. zoon van B W 
Spijkers en G. B. Schalkx - Maria c:
dochter van A. J .  v. cl .  Heijden en J. M. 
van Nieuwburg - Johannes A. M. 
zoon van M. J .  van der  Heijden en L. J. 
Verhagen - Hendrika L. M. dochter 
van M. v. cl. Ven en A. van Grinsven 
- Theodorus Fr. A. M. zoon van J. W.
M. Hagemans en J. C. M. Vaes.
ONDERTROUWD : Johannes . F. Hen
driks_ en Helena J de Bresser - Fran
ciscus W. Schoenmakers en Antonetta 
M. van Helvoort - Henricus C van
den Boogaard en Maria G. van ·Aarle 
- Johannes W. van Houtum en Gerar
da van den Broek - Petrus A. Versteij
nen en Wilhelmina J. Traa - Hendricus 
J. Scheepers en Martina W. Kelders -
Petrus W. G. Cox en Johanna B. A . 
Mandos - Adrianus W. van de Kam en
Adriana A. de Bie. 
GEHUWD : Adrianus J. van Schijndel 
en Martina M. van der Pasch - Wilhel
mus J. de Kort en Geertruide M. van 
Erp - Karel A. J .  Joosten en Bastiana 
TI1. C. van den Bongaardt - Henricus 
S. C. Clero: en Gertruda E.  C. M. de
Leijer - Marinus I-1. van Homum en
Arnolda van Breugel.
OVERLEDEN : Adriana van Nistelrooij, 
oud 53 jaren, Selissenwal 1 3, echtgenote · 
van J. C. Kerssemakers. 

Rome staat. Hierop staat gebeiteld dat 
hij : op goddelijke ingeving en door zijn 
genie het volk bevrijd heeft. 
Keizer Constantijn, die door zijn bepa
lingen de vrede voor de Kerk officieel 
tot een feit maakte, was toen zelf nog 
geen christen. Hij is het pas geworden 
op zijn sterfbed in 337. Toch was hij 
heel zijn leven gunstig gezind voor de 
christenen in navolging van zijn vader, 
Constantius, en zijn moeder : de H .. 
Helena, die christen werd in 3 1 3. Tij
dens zijn regering hield hij zich stipt aan 
zijn bepalingen, zodat ook de heidenen 
nog vrij hun godsdienst konden uitoefe
nen. Maar hij begunstigde het christen
dom in alle opzichten : schonk het alle 
privileges die ook de heidense staats
godsdienst had bezeten. Hij verhief -
in 321 - de Zondag tot publieke rust
dag. Toen hij Rome binnentrok was de 
H. Melchiadis paus, Constantijn schonk
hem het paleis van de Romeinse patri
ciërsfamilie der Laterani, dat keizerlijk 
bezit was, en tegen dit paleis aan bouw
de Constantijn voor de paus de beroem
de basiliek St. Jan van Lateranen, die 
nog steeds de eigen titelkerk is van de 
pausen als bisschop van Rome. Paleis en 
basiliek bestaan nog, ofschoon meerma
len gerestaureerd en verfraaid. 161 pau
sen hebben het bewoond en 23 liggen er 
begraven. Nog verschillende andere ker
ken liet Constantijn bouwen, zoals de
oude St. Pieter en de basiliek van St. 
Paulus. (Zie onze artikels van 1 0  en 17 
Maart). 
Bleef tijdens Constantijns regering het 
heidendom nog gelijk berechtigd met 
het christendom, ook dit veranderde nog 
in de loop van dezelfde eeuw. In 380 
werd het christendom tot staatsgods
dienst verklaard, en in 394 bekrachtigde 
de senaat een keizerlijk besluit, waarbij 
het heidendom definitief werd verboden. 
Zo had dan de Kerk door Constantijn 
haar vrijheid en erkenning gekregen. 
Maar de overwinning der Kerk is niet 
alleen en zelfs niet op de eerste plaats 
behaald door de militaire zege van Con
stantijn. De Kerk had overwonnen door 
innerlijke kracht. Aldus erkenden het de 
keizers die aftraden, omdat ze de strijd 
als hopeloos en mislukt beschouwden. 
Aldus erkende het ook de Ooster.;e 
regent Maximinus, die, gedwongen door 
Licinius, eveneens de vrijheid afkondig
de, omdat, zoals hij het uitdrukte : 
"velen toch in hun ongehoorzaamheid 
volhardden". De Kerk overwon door 
haar Waarheid en zedelijke grootheid 
tegenover de verrotting en oververza
digdheid van het heidendom, door de 
moed der geloofspredikers en der ver
volgden tegenover het geweld en de 
dwang der heersèrs, omdat in de Kerk
werkte Gods kracht en Gods genade. 

T.



Enige nadere mededelingen over de viering 

van- Koninginnedag op 30 April en 1 Mei 
A I  . is alles nog niet volledig i n  kannen 
en kruiken, toch mogen we reeds vast
stellen dat het door Boxtel Vooruit in 
een d�r vorige nummers van dit blad 
vennelde "beraamde" plan, volledig 
verwezenlijkt zal kunnen worden. 
De juiste uren van aanvang der gebeur
tenissen zullen volgende week venneld 
worden. 
We willen nog enige punten even onder 
de taupe nemen : 
Lichtstoet. 

Wordt er reeds met man en macht ge
werkt aan het gereedmaken van de 
transparanten? Wat zal de Boxtelse 
jeugd ons op dit terrein laten zien? 
Na de voorlichting, die terzake door de 
Eenv. Fraters van Huize de la Salie , 
werd ·gegeven, zal niemand meer k½n· 
nen verklaren : het is te moeilijk ! Maar 
kunnen en doen, zijn twee begrippen 1 
We zijn benieuwd. 
Schoolwedstrllden. 

Twee grote wisselbekers, een voor de 
meisjes en een voor de jongens, staan 
gereed. Welke school zal de sterkste 
zijn? 
We zullen volgende week opgave doen 
van het totaal aantal deelnemers, zoals 
reeds eerder medegedeeld : drie per klas 
van elke school ! Het zal natuurlijk een 
respectabel aantal deelnemers zijn, maar 
het aantal supporters zal dit verre over
t reffen. 
Als het weer medewerkt, iets wat trou-

* We willen aan de mening, dat onze
wereld behalve aan vele andere manke
menten óók nog min of meer aan 
, ,sportverdwazing'' lijdende is, geen af
breuk doen, als we mogen zeggen, dat 
sportlievend Nederland en speciaal
sportminnend Boxtel j .l .  'Zondag weer 
eens een "fijne" dag hebben gehad 1 
* Terwijl duizenden de interlandwed
strijd België7Nederland in de "hel van
Deurne" als ooggetuigen of via de ra
dio volgden en met ons Oranje-team
voor Nederland een nederlaag van 2-0 
incasseerden, terwijl Amsterdam tegen
Brussel won met 3-2, Rotterdam tegen 
Anhverpen gelijkspeelden met 2-2 en
een elftal van de Nederlandse Lucht
macht het met 1 -0 af moest leggen
tegen een Belgische "Air° Force" -ploeg, 
speelden Boxtelse "siotters" van ODC
tegen die van "Boxtel 1" een vriend
schappelijke match, om het 25-jarig be
staansfeest van ODC in te luiden.
* 't Heerlijke weer hielp mee en 't
werd een ,,fijne" dag ! 
* We hopen nu maar, dat "Moeder
Natuur" in de komende weken ook 
nog een handje zal meehelpen, om het 
zilveren feest van de Boxtelse Sport
vereniging ODC - genoegelijk te doen
verlopen. * En als zij haar zonnig 
weer dan mag bestendigen tot en met
de 4e Juni, de grote Eucharistische Dag
voor Boxtel en heel het Diocees, dan
zijn we bizonder c;ontent ! * ,,Lieve
Heerke, geef mooi weerke", zo bidden
we maar ! * W::int goe<l weer hoort er
ook zo'n beetje bij, om in ons druilerig 
landje de feeststemming te verhogen.
* Wij zijn nog niet zo temperamel)t
vol-religieus als de Spanjaarden om on
verstoord en enthousiast en vol devotie 
onze processies te doen trekken, óók
door de stromende regen heen ! * Wij
geraken niet zo gemakkelijk uit de da
gelijkse sleur en er moet soms héél wat
gebeuren, om ons eens iets extra's te
laten doen op godsdienstig gebied. * Zo
frappeerde het ons toen we dezer dagen 
over de rouwdienst te Wermershoof voor 
Elly Raat het volgende lazen : ,,De pa
rochiekerk van de kleine gemeente was
tot in de uiterste hoeken gevuld . . . . .  . 
Vérrewég het gróótste deel van de zo
wat duizend aanwezige parochianen na
derde onder deze H. Mis met de fa. 
milie van de overledene eensgezind tot 
de  H. Tafel_. . . . . .  " -1( Kijk, daar zijn we 
in ons katholieke Brabant nog niet aan 
toe ! En tóch is het eigenlijk zo van
zelfsprekend als het maar zijn kan, voor 
wie zijn Geloof intèns beleeft tenmin
ste ! .  .. * Ik denk, dat de Wermershoofse 
mensen méér kracht putten in hun Ge
loof, dan velen van ons. * En tóch 
zullen wij dat óók moeten kunnen ! 
Want ! wie zal ons vertellen wat ons 
nog te wachten staat ! * Het lot van 
Oost-Europa spreekt voor ons boekde
len ! * Terwijl in Rome de voorbereid
selen worden getroffen voor de zalig
verklaring van Mgr. Wilhelm Apor, die 
als beschermer der maagden door Rus
sische soldaten op Goede Vrijdag 1945 
werd vermoord, terwijl men vermoedt, 
dat zijn dappere opvolger Mgr. Minds
zenty, óók reeds de kroon der marte
laren zal hebben ontvangen, wordt het 
Vaticaan door de "rechtsprekers" van 
Praag het centrum van een wijdvertakte 
spionnagesysteem genoemd ! * Daarvan 
maken natuurlijk eerst de priesters deel 
uit doch uiteindelijk moeten alle trou
we' gelovigen tot dat spionnagesysteem 
gerekend worden. * En terwijl de 
priesterschap systematisch wordt uitge
moord of gekerkerd, stelden de ,,Tsje
chische arbeiders" voor, om de katho
lieke kloosters op te heffen en de mon
niken te betrekken in het arbeidspro
ces ! * 't Zou een zegen voor die Tsje
chen kunnen zijn, als ze zich eens een 
week konden overgeven aan de kloos
terregel, of als ze • zich eens een tijdje 
ter verpleging aan de Broeders en Zus
terkens moesten toevertrouwen ! *  Maar 
nu zijn volgens hen de kloosters "broed
plaatsen van het kwaad" en de misdaad 
heeft er altijd als een sluipmoordenaar 
op de loer gelegen ! "  Ua, bulten hun 
moren wel!) -1( Wat de concentratie
kampen en de werkkampen in Siberië 
en elders in het "Paradijs" zijn, zullen 
we maar verzwijgen ! * Geef ons ech
ter maar tienmaal zoveel kloosters ; daar 
zoo de wereld beter mee geholpen zijn ! 
* Doch nu, méér dan ooit, sluipt de

wens voor alle feestelijkheden nodig is, 
kan die middag van 1 Mei een daveren
de middag worden. 
Ontvangst Militairen door Burg•• 
meester en het voorstellen van hen 
aan de Keistamper. 

Een dezer dagen gaan de uitnodigingen 
in zee. Geen gerepatrieerde verzuime 
aan de uitnodiging gevolg te geven. 
Mastklimmen. 

Dit jaar is een aanmeldingsdatum be
paald, waarvan niet zal worden afgewe
ken. Aanmelding tijdens het mastklim
men wordt derhalve niet geaccepteerd. 
Men kent de prijzen : f '.25, - , f 20, - en 
f 1 5, - .  ' 
De gegadigden moeten zich aanmelden 
bij een der volgende adressen : 
Dames van Hooff, Kruisstraat 5 ;  
Sigarenmagazijn van d e  heer Bert van 

den Braak, Baroniestraat 73 ; 
Sigarenmagazijn van de heer Harry 

Voets, Rechterstraat 9. 
UITERLIJK op 27 April aanstaande. 
Men behoeft slechts naam, adres en 
leeftijd op te geven. Per microfoon wor
den de deelnemers des avonds opgeroe
pen. Verzuimt dus niet Uwe aanmel
ding op tijd te doen !  
Wie doet het W,  v. d .  Plas jr., die vorig 
jaar zo'n prachtige prestatie leverde, op 
1 Mei na? 
Men deze volgende week het volledige 
programma. 

duivel over de wereld rond als een brie
zende leeuw, zoekende wie hij kan ver
slinden. * We moeten ons dekken te
gen hem en de nodige kracht vergaren 
hem te weerstaan. * En daarom is ver
&eping van ons Geloof ook zo brood-.. 
nodig ! * Méér nodig, dan de fabricage 
van wapenen, waarvoor Amerika intussen 
alweer een milliard dollars extra heeft 
uitgetrokk,:n ! * Waar moet dat heen ! 
Weer oorlog? . . .  * Dán kunnen we toch 
nog beter kermis vieren en onze hol
landse "dollars" uitgeven aan poffers en 
patattes frites. aan paardjes- of zweef
mallemolens, aan "samba of rumba", 
óók al is 't dan maar "om een jubileren
de Sportvereniging aan wat "cash" te 
helpen !" * Geef -ons dan maar de 
"goeie, ouwe tijd", toen we om beurten 
in de Kom, bij de Ketting, op Lennis
heuvel en op Zandvliet en in de Pieken
hoek koek-sloegen en beukten op de 
kop van Jut ; die kon er tegen, en wij 
behoefden ons toen over allerlei woe
lingen geen hoofdbrekens te maken ! 
* Liever dan 11aar de pleidooien voor
wapentuig in allerlei vorm, luisteren we
naar de redevoeringen van "Kakadoris
sen", zoals gisteren op de "Grote Mop
penmarkt". * Van hen krijg je ten
minste nog "waar" voor je geld ; je kan
er toch nog iets goeds mee doen, al is
't maar, om 't door de kinderen weer
kapot te laten maken 1 * Jàmmer, dat 
de Moppenmarkt niet meer zo ruim ge
sorteerd is in allerlei artikelen als vroe
ger. * Van "biggen" n.l. was niet veel 
te bespeuren ! En toch is het eigenlijk
de z.g. ,,Voorjaars: of Biggenmarkt".  
* Ook zochten we te vergeefs naar
een berg stevige afrasteringsdraad, waar
aan ons Gemeentebestuur een goeie 
koop zou hebben kunnen doen, om de
onbeschermde oevers aan weerszijden 
van onze nieuwe bruggen wat af te kun
nen maken ! * Ook zochten we naar
een goedkope lofbazuin, om bij voor
komende gelegenheden onze "Keistam
per" of diens "plaatsvervangers" in han
den te geven en de roem van héél Box
tel uit te doen bazuinen ! * Maar we
vonden zo'n ding niet ! En onoverkome
lijk vonden we dit gemis ook weer
niet ! i( Want we weten tenslotte, dat
de ,,lof" toch wel wordt uitgebazuind,
is 't niet door Marinuskes of Doruskes 
dan is 't wel door een ander ! * Dat 
hebben we j.l ,  Maandag in "De Ark"
wel kunnen horen ! * Maar 't is wel
eens nodig om de goe-gemeente open
oog te doen krijgen voor al 't goede,
dat er vóór en dóór onze dorpsgenoten
wordt tot stand gebracht ! * En me.t 
deze gedachte stappen we vanavond 
naar de "Roof der Sabijnse Maagden"
om aan dit stuk en in het optreden van 
onze Limburgse Beroepsspelers, meer
nog dan dat van · de Haagse Comedie,
ons genoegen te smaken !. . . . . .  
We hopen het van harte ! 

Toets der Critiek 
Wie op  een der toneelavonden van 
,,Leeringhe ende Vermaeck" de opvoe
ring van "De Nar" heeft bijgewoond, 
zal niet aan de indruk ontkomen zijn, 
dat deze toneelgroep van de K.A.B. 
druk bezig is, om de Boxtelse toneellief
hebber zo'n beetje te gaan verwennen. 
Op zich is daar niets op tegen, integen
deel, het mag geprezen worden, indien 
een club de durf en de ambitie heeft, 
om iets meer dan een middelmatig to
neelspel op de planken te brengen, ook 
al behoeft zij het voor de kosten niet te 
laten. 
,,Leeringhe ende Vermaeck" heeft in
derdaad op waardige wijze de toeschou
wers ge tracteerd ter gelegenheid van 
haar Ie lustrum. Want het drama van 
"De Nar", zoals het in 4 bedrijven uit 
de dichterlijke pen van Kees Meekel 
ontsproten is, is een prachtstuk op zich 
zelf en het werd ook als een prachtspel 
door "Leeringhe ende Vermaeck" ten 
tonele gebracht. Door z'n dichterlijke 
vorm vergt dit stuk niet . alleen veel aan
dacht van de toeschouwer, doth niet 
minder toewijding, inspanning en spel0 

concentratie van de spelers. Niettemin 
hebben deze spelers zich zo goed van 
hun taak gekweten, dat het stuk door 
de toeschouwer genóten kon worden. 
De gastspeler-regisseur heeft van "De 
Nar" niet alleen een alles-beheersende, 
maar ook een geniale creatie ·gemaakt. 
Hij w6s de "Nar", die als mens m!:t zijn 
rijkdom aan heldere geest en eerhJk ge-

moed spot met alle vleierij, recht noemt 
wat recht is, en onrechtvaardige kerke
ring, ja zelfs de dood als straf prefereert 
boven het verzaken aan het goede. Zijn 
fijne dictie en meesterlijke mimiek en 
gebaren "pákten" ons. Ook de andere 
spelers deden hun best. De "Gunste
ling" speelde als een gedegen ,.,ridder" ; 
de "Diplomaat" als een gepatenteerde 
fielt, al had hij wat geslepener mogen 
zijn ; de "Vorstin" verscheen vol trots 
en staatsie en de "Hertogin" bekoorlijk 
in haar onschuld en aanhankelijkheid ; 
de "He,iog" was machteloos tegenover 
intrigues en laster, en de Monnik, als 
een "hof-clerk" waardig met zijn La
tijnse spreuken. De Stokbewaarder liet 
zijn innerlijke strijd tussen plicht, mede
gevoel, bewondering en eigen behoud 
goed uitkomen. Ook de kle•inere rollen 
en die der moeilijke stilte-spelers wer
den heel wel weergegeven. In de 
schitterende entourage van een roman
tisch décor en de kleurenpracht der 
Middeleeuwse costumes, was dit spel 
een weelde voor oog en oor en een 
weldaad voor geest en gemoed. 
We kunnen tot slot niets beters zeggen 
dan : ,,Leeringhe ende Vermaeck", houd 
Uw regisseur in ere, volhard op de in
geslagen weg, die gij "vol moed en 
ambitie" zijt betreden, en gij zult nóg 
beter uw doel benaderen tot ,,lering en 
vermaak van de kunstzinnige en fijnge
voelige toeschouwer" en tot "heil van 
velen" ! Proficiat ! 

Wij rui len eventueel uw 

oude stofzuiger in 

SPORT-NIEUWS 

O.D.C. in de bloemen
Bij het thans gevierd wordend clubjubi
leum van onze Katholieke Sportvereni
ging dorninee,·t de naam O.0.C., doch 
zo ooit van toepassing is dat de naam 
niet alles zegt, dan is het wel in dit jubi
leum 't geval. 
We behoeven om dit aan te tonen ach
ter de initialen slechts de volledige club
benaming te stellen en zien dan het be
wijs. Overwinning Door Combinatie, 
houdt een brok geschiedenis in. Vorige 
week hebben de lezers hierover kunnen 
lezen. 
De reden om in feeststemming te gera
ken is clan ook niet zozeer verbonden 
met de naam. Het is de clubgeest, die 
verzilverd is. De Brukelse jongens heb
ben het bindingsvermogen getoond 25 
jaar lang sporti�f met elkaar om te gaan 
en in het kader van het wedstrijdwezen 
der voetbalsport een plaats in de sport
wereld te veroveren - en bezet te hou
den - waarmee rekening wordt ge-
houden. 
Dat deze plaats niet zo gemakkelijk te 
veroveren is geweest. laat zich uitteraard 
begrijpen. Het wedstrijdwezen vraagt 
een bestendige ijverzucht, die opvoed
kun<lig moet worden beheerst en aange
moedigd. 
Onze ' jubilerende sportclub heeft ver
schillende persoonlijkheden aan het 
hoofd gekend, die met wijsheid de jon
ge elementen weten te leiden. Daarbij 
werd de stabiliteit van het clubwezen 
nagestreefd. 
We zullen ons van namen noemen ont
houden, sommigen werden reeds ver
meld in <le vorige week gegeven ge
schiedenis van de sportvereniging. 
Voor één maken wij . een uitzonde1·ing 
en wel voor de man, die van de oprich
ting af de club heeft gediend als secre
taris : Rinus Hazen berg. 
Hij is 25 jaar de ziel van de club ge
weest. Aanvankelijk was het secretaris
schap een jeugdliefhebberijtje, waarop 
hii als jongen natuurl ijk trots is. geweest, 
doch met de uitgroei van het sport- e,t 
wedstrijdwezen heeft hij vanzelfspre
kend heel wat uithoudingsvennogen aan 
de dag moeten leggen. 
Het verenigingsjubileum is dan ook met 
recht zijn jubileum , en als er gehuldigd 
wordt cL,n maakt hij aanspraken. . 
De feestviering van O.0.C. begon zoals 
ook een katholieke sportvereniging be

taamt, met een I--1. Mis in <le H. 1--brt
kerk Zondag j .l . ,  da::ima recipieerde be
stuur en spelers van 1 1  uur tot 1 uur 
in Hotel Bekkers 
Dat O.D.C. op sportgebied in onze ge
meente bijzonder favoriet is, kw:im op 
deze receptie tot uiting. 
Naast de vele vertegenwoordigers van 
plaatselijke verenigingen, waren ook af
gevaardigden van sportclubs uit de om
trek gekomen om te feliciteren, en de 
Boxtelse Ham10nie droeg in de huldi
ging op muzikale wijze bij. 
Na de receptie begeleidde de Gilde
bondsharmonie O.0.C. en de plaatse
lijke zusterclub "Boxtel" . naar het s�rt
terrein, waar een vnendschappehike 
wedstrijd werd gespeeld. 
Deze demonstratie van sportvriendschap 
zetten de besturen en spelers van de 
beide clubs nog gedurende een paar 

uurtjes voort, doch nu in een gèzellig 
samenzijn in Hotel Bekkers. 
Voor Woensdagavond was een feeste
lijke bijeenkomst gearrangeerd, in de 
loop waarvan aan verschillende verdien
stelijke verenigingspersoonlijkheden hul
de en dank werd gebracht voor alles, 
wat zij hadden gepresteerd. 
De oud-voorzitter, de heer Timmermans, 
kreeg hierbij een zeer bijzondere dank
betuiging als promotor van de clubsta
bilisatie_ Zijn intenties om van O.D.C. 
een alle takken van sport-omvattende 
vereniging te maken verwezenlijkt hij 
middels het stichtingsstatuut. 
De secretaris, Marinus Hazenberg, ont
ving met de door de voorzitter vertolk
te lof, als bewijs van waardering voor 
zijn 25-jarig lang betoonde ijver een 
pols-horloge als herinnering aan O.D.C. 
Ook oud-voorzitter Layendekker werd 
in de huldiging betrokken, evenals de 
heer A. Nooren, wiens verdienste voor 

• de club al heel bijzonder zijn geweest.
Hij toch werd getypeerd als was hij de
opbouwer van het elftal, dat de lauwe
ren binnenhaalde. Noorën heeft name
lijk jarenlang als leider van de junioren 
gefungeerd en met de mooie eigenschap
pen die de persoon van "Janus" voor
iedereen zo sympathiek maken, heeft hij
de sportjeugd van Brukelen bijeenge
houden, zodat in feite de formatie van·
het eerste elftal - behoudens het muta
tie-element - zijn werk genoemd mag 
worden.
Vanzelfsprekend werden de "jongens van
het spel", het eerste . elftal , in de stra
lenbundel van de huldiging geplaatst.
Zonder hun sportvaardig gezwoeg zou
er geen O.0.C.-clubleven zijn, zij zijn
de spil waarom alles draait, de favorie
ten van allen die zich rekenen tot de
aanhang der club, en niet minder van 
het voetbalminnend publiek.
Tenslotte moesten de gebr. van Osch,
die zich jaren lang verdienstelijk hebben
gemaakt door de terrein-verzorging, nog
een lofspreking in ontvangst nemen.
Na de huldiging dezer diverse vereni
gingsperso,onlijkheden en de wederkeri
ge dankbetuigingen werd het verdere
deel van de avond in nog opgewekter 
stemming doorgebracht.

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

In het kader van het 25 -jarig jubileum,
speelt O.D.C. a.s. Zondag om half drie 
tegen een zeer sterk Eindhovens elftal, 
waarvan de opstelling is : 

J. Hanssen
C. Kaasjager J. Wilbers

L Blom F. v. Tuyl C. Vlemmix 
D. Snoek A v. Melis C. Vonk

J. Lauwers F. v. d. Heyden
Bekende spelers van het eerste elftal 
zijn v. Tuyl, v. Melis, Snoek en v. d .  
Heyden, doelman Hanssen i s  de beken
de doelman van Tivoli en velen zullen 
zich Hanssen nog wel herinneren uit de 
promotie van verleden jaar. 
Het tweede elftal speelt om 1 2  uur tegen 
Nooit Gedacht in Geffen om de beker. 

West=Europa m wording 
Moeilijkheden van prijzen en lonen 
De militaire samenwerking. 
De conferenti� tussen de Westelijke 
generaals, kortgeleden in , Den Haag ge
houden heeft slechts een korte duur 
gehad. Er was algehele overeenstemming 
om West-Europa als één militair gebied 
te beschouwen en de resultaten werden 
onlangs nu bekend. Het blijkt, dat de 
Westerse landen : Frankrijk, Engeland 
en de Benelux plus waarschijnlijk ook 
Italië., Spanje en West-Duitsland samen 
om te beginnen 36 divisies op de been 
zullen brengen en bewapenen. De Ame
rikaanse ambassadeur te Londen, Dou
glas, was bij de besprekingen te Brussel 
onlangs aanwezig en het ging hier 
waarschijnlijk over de Amerikaanse wa
penzendingen in verband met de nieuwe 
legervonuing en over de betaling der 
onkosten. 

WEERPRAATJE 

De IJsheiligen zijn weer op komst ! 
IEDER IN HET GEWEER OM 

NACHTVORSTSCHADI; TE 
VOORKOMEN, 

(Van onze weerkundige medewerker). 
Er wordt vaak gezegd "Er is niets ver, 
anderlijker clan het weer", en inderdaad 
is daar veel van aan. Er zijn clan ook 
vrijwel geen perioden waarin eenzelfde 
weertype steeds terugkeert . . . . . .  Das, dit 
maar waar. Wanneer b.v. regelmatig de 
laatste 14 cbgen van Juli mooi droog en 
wann zomerweer zouden brengen, wat 
zou er dan een vacantie<lrukte zijn ! De 
meeste regelmaat brengt de normale 
seizoenswisseling v:in winterweer naar 
zomer, en van zomerweer naar winter 
en d:iartussen de herfst met veelal de 
bekende herfststormen en het voorjaar 
met vaak sterke koude invallen bi j . 
schrale Noorden- en Oostenwinden. 
En toch is er een korte periode in het 
jaar, wa::irin eenzelfde weertype, hoewel 
niet steevast AL TIJD, dan toch veelal • 
weer optreedt. Deze periode is daar in 
de loop der eeuwen zelfs bekend en be
rucht door geworden. 
Het is de periode van de zgn. ,,IJsheili 
gen". Deze naam is afkomstig van de 
heiligendagen van St. Mame,·tus (1 1 
Mei), St. Pancratius ( 1 2  Mei), St. Ser
vatius ( 1 3  Mei) en St. Bonifacius ( 14  
Mei) ; meestal w01-den echter alleen deze 
laatste drie nog genoemd. Een bekend 
rijmpje hierop, dat mogelijk al enige 
honderden jaren oud is, luidt :  ,,Pan
craas, Servaas en Bonifaas, Zij geven 
vorst en ijs, helaas !" 
Doordat mogelijk al over een tijdvak 
van enige honderden jaren steeds in, 
deze tijd van het jaar, n.l. zo ongeveer 
tussen 8 en 1 5  Mei, een koude golf voor-

De economische samenwerking. 
Voortdurend hoort men thans spreken 
over pogi�gen, die worden aangewend 
om bij het economisch samengaan van 
Italië, Frankrijk en de Benelux ook En
geland te interesseren. Engeland wil wel 
tot deze eenheid komen, mits alles dan 
in het z.g. Sterlingbloc wordt gevoegd. 
Amerika voelt daar echter niets voor_. 

Intussen laat onze minister Stikker een 
optimistisch geluid horen betreffende de 
Europese eenheid op economisch ge
bied. 
De z.g. liberalisatie, . de vrijmaking van 
het goederenverkeer tussen de West
Europese landen, vordert gestaag. Als 

voorbeeld moge b.v. de Benelux gelden. 
Langzaamaan komen de in- en uitvoer 
van goederen aan weerskanten vrij en 
spoedig, in Juli, hoopt men dan tot de 
gehele vrijheid te komen, de Economi
sche Benelux-Unie. 

De samenwerking op politiek gebied. 
Wel klaagde minister Stikker over de 
weinige lust die er bestaat bij de tegen
woordige staten, om iets van .hun onaf
hankelijkheid prijs te geven ten bate van , 
de nieuwe West-Europese. staat, die 
noodzakelijk moet komen, wil West'• 
Europa zichzelf veilig stellen. Men is in 
de hoofdsteden van West-Europa op de 
ministeries nog zó gehecht aan de eigen 
macht, dat men moeilijk hiervan iets kan 
afstaan !  

In  Nederland. 
Intussen gaat het met onze handel op 
het buitenland zeer goed. Het blijkt nu, 
dat in 1 949 in het geheel 71 % van 
onze invoer reeds gedekt wordt door 
onze uitvoer en het is duidelijk, dat 
vooral het verkeer met West-Duitsland 
en België bij dit alles de grootste plaats 
inneemt. De handel op de U.S.A. nam 
intussen ook toe. In 1949 werd voor 1 1 1  
millioen dollar door ons uitgevoerd, ter
wijl dit in 1 948 nog slechts 74 mil
lioen was. 
Vooral onze export aan groenten en 
fruit nam sterk toe, juist naar deze 
twee landen. 
In 1939 werd slechts 1 3 .000 ton vers 
fruit uitgevoerd. In 1949 echter 207.000 
ton ! 
De_ uitvoer ·van verse groenten bedroeg 
in 1 949 reeds 440.000 ton. Er werd voor 
f 235 ·millioen aan groenten en fruit uit
gevoerd en West-Diutsland was hierin 
onze voornaamste afnemer. 

• 
De kwestie van lonen en prijzen. 
Onlangs verklaarde de heer A. C. de  
Bruijn, dat  als de lonen aan de door 
de regering gestelde normen vast blij
ven zitten terwijl de prijzen der vrij
gelaten goederen hoe langer hoe meer 
stijgen, dat dan ons sociaal-economisch 
leven in de war dreigt te geraken. Als 
enige mogelijkheid zag de heer d. Bruijn, 
dat pe regering dan ook weer prijsvast
stelling bepaald voor zekere eerste le
vensbehoeften. 
Wanneer eenmaal de prijzen op de we
reldmarkt weer gaan dalen - en dus 
de prijzen der eindproducten omlaag 
kunnen - dan kan de regering de zaak 
van lonen en prijzen weer aan het vrije 
spel van vraag en aanbod overlaten. 
Met name wees de heer de Bruijn ook 
op de dwaze zware belastingheffing 
inzake de sigaren. Hierdoor wordt de  
sigaar onverkoopbaar, dreigen duizen
den arbeiders werkloos te worden en 
zullen deze dan toch uiteindelijk ten 
laste van de Staat komen. Ze zullen 
dan aan de Staat veel meer kosten dan 
wanneer deze iets van haar te hoge 
accijns op sigaren . zou prijs geven. 
Deze te hoge accijns acht de heer de 
Bruijn, zeer· terecht lals immor�el te 
veroordelen. 

Ondanks alle strubbelingen., lijkt het 
toch, of de wereldeconomie naar vas
tere verhoudingen gaat. Want de prijs 
van goud op de wereldmarkt daalt. Dat 
is steeds een gunstig teken. Zolang men 
niet zeker is van de goederen is de 
prijs van het goud hoog. 
Zijn er genoeg goederen en op de juiste 
manier verdeeld, dan zal een vlucht in 
het goud niet meer zo spoedig plaats 
hébben. 
Al bij al dus een gunstig teken. 

kwam met veel sterke en zeer schadèlijke 
nachtvorsten, wordt deze periode ook 
nu nog de "IJsheiligen" genoemd. Uit 
een thans 1 00-jarige periode van tempe
ratuurwaarnemingen blijkt ook duidelijk, 
dat de temperatuur, . vooral het nachte
lijk minimum, regelmatig stijgt, maar 
jui�t in deze periode een kentering on
dergaat. Op de vraag, waarom nu juist . 
in deze periode veelal een dergelijke 
koude inval met nachtvorst voorkomt, 
moeten wij helaas het antwoord schuldig 
blijven_ Het is dan ook geen wonder, 
dat tuinders, boomgaardbezitters, kwe
kers, enz. met zorg deze dagen tege
moet zien, want in een enkele nacht 
vriest soms voor kapitalen af. De laag
ste temperatuur in Mei over • de afgelo; 
pen 100 jaren bedroeg in De Bilt -3.7 
gr_ C. op 4 Mei 1 929. Dat het vooral 
dicht bij de grond nog veel kouder is, 
blijkt uit de gemeten temperaturen op 
10 cm hoogte, welke in die nacht tot 
- 5,3 gr. C. daalde. U zult begrijpen, 
dat dan ook geen vroege aardappel die
's avonds tevoren niet afgedekt was, of 
voor de beschenning waarvan geen an
dere maatregelen waren genomen, deze
vorst heeft overleefd. Ook in 1 941 kwa
men tot de ! t e  Mei zware nachtvorsten
voor en stonden vele vroege aardappe
len en andere gewassen zwart op het
land. 
Wij kunnen U • voor deze gevaarlijkj: 
nachtvorsten-periode dan ook niet ge
noeg een "Weest op Uw hoede" toe
roepen en willen in een volgend artikel, 
zowel voor boomgaardbezitters, tuinders 
met grote percelen als voor !ie volks
tuinders, die wat vroege aardappels, sla 
of dergelijke boven de grond hebben, 
enkele tips geven om bevriezing van
deze gewassen toch zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

(Nadruk verboden. 

• 



Gemonde, 
de gewierendeelde twistappel 
VERDELING GESCHIEDDE IN HET 

, GRIJZE VERLEDEN. De annexatieplannen, die êle Provincie koestert ten opzichte van Gemonde, deden ons een terzake bevoegd inwoner van Boxtel verzoeken om ons in kort bestek iets te vertellen ' . over de wording van het gevierertdeelde en veelomstreden kerkdorp. Hieronder de voornaamste en interessantste resultaten van zijn navorsingen: "Heer Willem Il, die van 1280. tot 1320 Boxtel zegenrijk bestüurde, was een trouw volgeling van de Brabantse Hertog Jan I, wat duidelijk bleek bij de Slag van Woeringen, toen hij zich onder de vlag met de Brabantse leeuw schaarde en -in deze strijd zulk een dapperheid aande lag legde, dat de Hertog hem uitetkentelijkheid tot ridder sloeg en hemverschillende goederen ten geschenkegaf, waaronder de Bodem van Elde. DeBodem van Elde nu, was de bosrijke·streek onder Gemonde, welke plaats toentoebehoorde aan diverse Heren, die ieder voor zich volledige bestuursrechten meenden te hebben. Begrijpelijk, dat de situatie door deze schenking niet gunstiger werd en dat conflicten op den duur niet uitbleven. Toen de botsingen wat al te ernstig van aard werden, greep 
de Hertog van Brabant resoluut in: Hij wees ieder der kibbelende Heren een gedeelte van Gemonde aan om dat namens hem te besturen. Deze schikking, die rond 1320 door de gezworenen van Gemonde definitief werd bekrachtigd, vormde de grondslag voor de latere gemeentelijke indeling van Gemonde (in haar eigenaardigheid tot op 

heden bewaard), want door dit besluit kregen immers juist de Heren van Boxtel, St. Michielsgestel en Schijndel, alsmede de Graaf van St. Oedenrode, een gedeelte van Gemonde te besturen. Thans, ruim 600 jaar later, ,,ontfermen" zich de gemeentebesturen van Boxtel, St. Michielsgestel, Schijndel en St. Oedenrode nog over dit veelomstreden kerkdorp, alhoewel St. Michielsgestel binnenkort wellicht de volledige bestuursrechten zal krijgen toegewezen, Of de moeilijkheden, die alle eeuwen door hebben bestaan, dan opgeheven zullen zijn, is een vraag, die we vooralsnog liever onbeantwoord laten. Merkwaardig is tenslotte nog, dat in de overeenkomst van de Bodem van Elde werd bedongen, dat Gemonde een aparte parochie, een "kerspel" zou blijven, welke regeling eveneens tot op heden is gehandhaafd." 

t�\::::::�.:
'.

:' .·• :\ .• :.:.f '''•( �-· 1::1:: 
" Têilîla�s,.:: 

\' • . ·.,' . 
• �. ·�·

, :i·•.'st�qlm a ut ·: ·. ··, .. ··?)·.�-----�·\(;�·- .. ,.r _ .-1· 

· �verniei;�t�n -irérbetert uw bloed_ 
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°

,DOESSCHATE. ZWOLLE 
-

Verenigings-Agenda Zondag half 12 repetitie van de zangeressen van de Boerinnenbond in het eicrlokaal. Vriendelijk verzoek de rode zangboekjes mede te brengen. 

De Bosmier 

in de Gemeenteraad Onze Raad behandelde in de vergadering van 14 April • 1.1. de bescherming van de rode bosmier. Wellicht vraagt de een of ander zich af of dit nu zo belangrijk is, dat zelfs de gemeenteraad zich daarmee moet bemoeien en de politieverordening wijzigen, zodat het uithalen van broed der bosmieren een strafbare handeling wordt. Inderdaad is bescherming in deze belangrijk en wel omdat de rode bosmier in de natuur een evenwicht bewaart. De mens verstoort het evenwicht in de natuur wel 'ns om aan zijn verlangens of behoefte te voldoen, en om de na· delige gevolgen bekommert hij zich niet. Bossen zijn nodig evenals mieren. Beide moeten beschermd worden. Om de bosstand op peil te houden, wat nodig is om droogte en verstuivingen te voorkomen, kennen we de dienst van het Staatsbosbeheer. Bij bosbeplanting met uitsluitend naaldhout, mastbos zouden wij zeggen, ontstaan, zoals is geconstateerd, keversen wespsenplagen, waardoor het geboomte wordt kaal gevreten. Hiertegen vennen de bosmieren door , hun verdelging van schadelijke insecten een evenwicht. In landen met veel bossen, worden de mierennesten daarom zelfs kunstmatig vermeerderd en daartoe mierkoninginnen aangekweekt. Nieuwe nesten worden in de bossen aangelegd, door mieren en nestmateriaal over meerdere plaatsen te verdelen en dan krijgt ieder nest enige honderden opgekweekte koninginnen toege-

voegd, waarna de nieuwe kolonie zichzelf in stand kan houden en uitbreiden. Deo» proefnemingen - in het buitenland - is bewezen, dat op die manier de bosmieren de insectenschade in de kiem kunnen onderdrukken. Ook heeft men in het buitenland om de vogelvoedering met mierenbroed mogelijk te maken, mierenfarins aangelegd om hiermede de mens in zijn liefhebberij voor vogelkweek te gemoet te komen. Als onze vogelliefhebbers straks in ons land op dezelfde wijze aan mierenbroed geholpen zouden kunnen worden, zal de nieuwe verbodsbepaling van de politieverordening een vrijwel negatieve uitwerking hebben . Laat het ons hopen, want de vogelhouders zijn op slot van rekening in hun liefhebberij toch dieren- en natuurvrienden. 
Algemeen Nieuws 

Margarine, bruinbrood 
en zandaardappelen Minister Joekes wees er tegenover de heer de Bruyn op, in de Eerste Kamer, dat de mensen, nu de prijzen inderdaad méér waren gestegen dan de 5% der loonsverhoging, het maar eens minder moesten gaan doen. De heer de Bruyn had gezegd: ofwel weer loonsverhoging of prijsverlaging. 1 De minister koos een andere weg: soberder leven. Het zijn merkwaardige woorden voor een socialistisch minister tegenover een arbeidersvertegenwoordiger. Want daardoor geeft hij te kennen, dat bepaalde categorieën mensen het minder 

zullen moeten doen en dat is toch eigenlijk in strijd met de gelijkheidswaan van de socialisten. Overigens is het voor de maatschappelijke middengroep, die het zwaarst door de belastingen wordt leeggeperst, reeds de meest gewone zaak, dat men bruin brood eet, met margarine en verder zandaardappelen. 
AANVRAGEN SUBSIDIE KLEINE -
BOERENBEDRIJVEN. In de loop dezer maand zal er gelegenheid gegeven worden voor het aanvra· 
gen van subsidie voor de bouw van aardappelsilo's, groenvoersilo's, mestplaten, gierkelders en electrische afrasteringen. Hiertoe zal zitting worden gehouden op 28 April: te Boxtel van 9-11 uur, pakhuis van de C. H. V., . te Gemonde van 1-3 uur in Café Verbruggen; te Esch vanaf 4 uur in Café Van Schijndel. 
Distributie=Nieuws OFFICIELE BONAANWIJZING VOOR KOFFIE. Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten te 's-Gravenhage heeft bon 444 Algemeen aangewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bon kan met ingang van Vrijdag 21 April 1950 worden gebruikt en blijft geldig voor het kopen van koffie bij de detaillist tot en met 6 Mei 1950. Het rantsoen moet wederom dienen voor zes weken, zodat de eer�tvolgende bonaanwijzing op 1 Juni 1950 zal plaats hebben. 

Met grote vreugde gevenwij U kennis van de voorspoedige _geboorte van ons tweede zoontJe 
M

ede namens mijn ouders,broers en zusters dank ik Kath. Thuisfront, de Z.Eerw. Heer Pastoor, de Eerw. Zusters, Fanfare St. Lambertus, Vrienden en verdere belangstellenden voor de hartelijke ontvangst bij mijn terugkeer uit Indonesië, in het bijzonder de buurtgenoten, die mij een mooie fiets hebben aangeboden. 

Vergadering voor de leqen van de werktuigen coöperatie Luisel en Tongeren op Maandag 24 April om 8.30 uur bij H. v. Rooy.
�:;r�fg��g����je, \�t b=��: 1 BEKENDMAKING den 18 Jaar. Aanmelden: Pr. Bernhardstraat 13a. De aandacht van aannemers IS 

AN 

EXPLOSIE 
bij Klein maar Dapper WILLEMKE, dat bij het H. Doopsel de namen ontving van Autorijles Wilhelmus Cornelis Maria Toon v. d. ·Horst • 

Te koop: eiken boompjes, geschikt voor heiningpalen en geriefhout. M. v. Oirschot, Eindhovenseweg 45. 

en andere belanghebbenden wordt er op gevestigd dat voor het plaatsen van steigers en schuttingen op openbare 
met een wagen van 1950 gemeentegrond vergunning no

.os 

zware Interlock Herenhemden, 
Borstrokken en Broeken. 

45 % korting! 

Jo v. d. Horst-Donders Boxtel, 19 April 1950. Rechterstraat 41. 
TONNY v .KERKOERLE en RINUS DE KONING hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, mede te delen dat de inzegening van hun huwelijk zal plaats vinden op Woensdag 

3 Mei a.s .. om 10 uur in deoarochiekerk van het H. Hart te Boxtel. 
Boxtel, Stationstr. 46 April ,50
Boxtel, Stationstr. 80 Gelegenheid tot feliciteren van 1-2 uur. 

Ski. le kl. A. Th. Verhagen. Gemonde. 
Aangeboden: degelijk pension met huiselijk verkeer. Liefst weekend afwezig. Aan hetzelfde adres een zwart gekleed pak met gestreepte broek z.g.a.n.; een tweepersoons ledikant met .matras en driedelig bed. Rechterstraat 30. 
Te koop: G. Y. zeug, 14 weken drachtig, 2e worp en een partij roggestro. Oirschotseweg 18, Boxtel. 

Dragend schaap te koop. A. Dinnessen, Vorst 111.

Te koop: wandelwagentje met wagenzak. Prijs f 10,-. Bevragen: Molenstraat 19. 
Gevraagd: voor anderhalve dag per week, een nette werkster. Hulp aanwezig. Bevragen Molenstraat 19. Gevraagd: partijtjes kippen en jonge hanen. Voor vervoervergunning wordt gezorgd. Koks, Molenstraat 37. Gevraagd: Slachtkonijnen à f 1,75 per kg. Koks, Molenstraat 37, Boxtel. Te koop: Trapnaaimachine. Ook genegen te ruilen tegen Handnaaimachine. Spoorstr. 2, Boxtel. 

(Erkend Instructenr) 

WIM WINKENS 
Loonsebaan 59 

Vught 

OPGELET! 

Uw voeten 
zijn uw fundament 

Laat ze niel ondermijnen 
door : Likdoorns, Eelt, Eelt, 

pitten, Ingegroeide, en 
Dikke Nagels 

doch laat ze door mij tijdig 
en vakkundig verzorgen. 

Ook bezoek aan buis 
• Tevens Been, en Voetmassage
• Steunzolen op dokters advies

Mede namens Vader, Broersen Zusters betuig ik mijn hartelijke dank aan Eerw. Heren Geestelijken, Kath. Thuisfront, R.K. Gildenbondsharmonie, Familie, Vrienden en kennissen voor de grote belangstelling en cadeaux, voor

PEDICUREZ.g.a.n. Küperbusch fornuis- Te koop een zeug met 11kachel te koop. Kalksheuvel 30 biggen (G.Y.) J. Schepers, Jn van Grinsven,van Summeren 

Gevraagd: nette bakkersleerling per 1 Mei. F. Hazenberg, Breukelsestraat 57. 
al de buurtbewoners voor het Nog een pomp met koperenprachtig rijwiel, helwelk ik in kraan te koop. Prins Hen_ ontvangst mocht nemen bij' drikstraat 46. mijn thuiskomst uit Indonesië. -----------

A. v. d. SANDE, Beste kalfkoe te koop, bijnaSoldaat 1 e klas. aan telling, keuze uit meer-
Kapelweg 4. dere van t.b.c. vrije stal. C. J. Slijters, Kinderbos 6.Nette werkster gevraagd voor Vrijdag namiddags bij Janssens, Prins Hendrikstraat 10. Zondagavond bril verloren. . Tegen beloning terug te bezorgen: Breukelsestraat 100. 
ONTVANGEN 

"c O T Y" gezichtspoeder 
doos van 1 3.50 

in 1 0 prachtige tinten 

DROSISTERIJ "D E M O L E N'' 

'n partij korte Niemeijer•Shag fl.00 p. half pond 
en Rooktabak D.E. fl.00 p. halfpond 

P R I M A S I G A R E N 
v:n �� v

:�
r : : �: " 18 " 1 2 et 

BERT VAN DEN B RAAK 
BARONIESTRAAT 73, TELEFOON 450 

Vooc1� 

EEN NIEUW COSTUUM? 
Kom dan eens kijken naar onze zeer 
gevarieerde collectie in 

Kamgaren, Bukxkin • en Tweed! 
WIJ HEBBEN VOOR ELKE B EURS en 
ELK FIGUUR HET PASSE NDE PAK. 

Zowel slanke· als corpulente personen 
kunnen eveneens bun keuze doen uit een 
grote verscheidenheid. 

Sportcostuums . vanaf 
3 delige costuums 
2 delige kamgaren costuums 
3 delige kamgaren costuums 

BIJ ELK COSTUUM EEN 

" 

,, 

49.-
65.-
95.-
98.-

bijpassend Overhemd en Zelfbinder 
in ZEER GROTE. KEUZE voorradig. 

,,1Je Ookoaac" 
Fa. A. P. van den Boomen•Resink 

STATIONSTRAAT 43 

Oorsprong 47, Boxtel. MARKT 33 • BOXTEL 

MAGAZIJN 

DE BIJENKORF 
A. VAN KOL

BOXTEL 

Stationstr. 55 
Markt 14 

SCHIJNDEL 

Hoofdstr.141 

Zoekt U,een mooi, nuttig 
en prima cadeau???? 

DE BIJENKORF HEEFT 'T 
ROOKT AFEL (reclame) met chroonuand en 4-delig rookstel 35, -- 25,95 ROOKT AFELS met old finish blad, brede chroomrand en 4-delig rook-stel in de prijs van 59,50 52,50 44,75 ROOKSTANDAARDS, geheel koper verchroomd, met draaibaar asbak en plateau, mat nikkel, zeer mooi 22,50 Reclame, geheel verchroomd 16,90 RADIO TAFELS, geheel koper verchroomd, met 2 geslepen glasplaten 47,75RADIO TAFELS, met old finish bladen • in diverse modeUen en uitvoeringen53,75, 49,90, 39,90, 31,50 KAPSTOKKEN, old finish, met koper verchroomd huiswerk en hoeden-rek 30,50 29,75 28,25 25,25 23,25 19,90 PARAPLUIE STANDAARDS koper verchroomd 25,25, 21,75, 18,50 SERVEERWAGENS op wielen, eveneens koper verchroomd met geslepen glasplaten 52,80 49,90 LECTUURBAKKEN, old finish, met koper verchroomd montuur . BORSTELGARNITUREN met 2 prima borstels, met handschoenendoos, spiegel en koper verchroomd mon-

13,25 
tuur 21,50, 17,25, 16,95 16,50 BORSTELGARNITUUR, als boven, doch zonder handschoenendoos 14,25 13,90 12,50 11,50 10,90 10,25 COURANTENHANGERS, 2 kleps• 7,50 5,40 4,50 old, finish, l kleps . 3,25 2,85 

DE BIJENKORF 

A. VAN KOL

BOXTEL
STATIONSTR. 55 MARKT 14 

dig en een precario-recht verschuldigd is. Voor het aanvragen van de vergunning zijn ten gemeentehuize, aan het kantoor van de Dienst voor Gemeentewerken, formulieren verkrijgbaar. Op de naleving van deze voorschriften zal nauwlettend worden toegezie·n. 

Zure Haring 7 1/2 et. 

zeldzaam koopje in Sporthemden 
Schorten bond van f 2.18 ,oorfl. 75 

zie etalage 

Stationstraat 44 
TELEFOON 527 

Jos v.d. Laak 
.Rechterstraat 87

De burgemeester van Boxtel. 
Als het gaat over Zaden of , Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

RECLAMEVERKOOP 

Babygoed 
3 

3 

3 

12 

2 

2 

�4 
4 
4 

12 

6 2 

UITZET 1 

hemdjes 1 pak watten 
truitjes 1 pak gaasjes 
navelbandjes 

1 bus poeder 
american luiers 
flanellen luiers 1 doz. spelden 

onderleggers 1 st. veterband 

30 st. 26.75 ' _'."�;] : !:'.;J 
UITZET Il � . 

hemdjes 
truitjes 
navelbandjes 
american luiers 
hydr. luiers 
flanellén luiers 

40 st. 

3 
1 
1 
1 
1 

1 

onderleggers�;; 
pak watten 
pak gaasjes 
st. veterband 
bus poeder 
doz. spelden 

36.75

LEDIKANTJE 
prima lakwerk en uitstekend afgewerkt 

22.75 crème-zalm of crème-bleu 55 x 11 0 v.a. 

LEDIKANTJE 
prima lakwerk, met plek en gordijn, in 
bleu of rose, met leuk poppenmotief 37.95 

Geen zorgen, onze collectie is nóg rijker I En zelfs de grootste uitzetten krijgt U nog_ tegen reclame-prijs. Komt U zelf maar kijken! 
van·Hout

Verver a 

� 

,, 

• 

gard 

enstraat 1 
Boxtel 

1 



Aanbesteding Verfwerken. Bij een verjaardag uw SPECIALE AANDACHT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL Bij een huwelijk ·zuUen Zaterdag 29 April 1950, ten gemeentehuize om t 1uur v.m. in het openbaar aanbesteden: Bij een jubileum VRAGEN WIJ VOOR ..... .. Het uitvoeren 'van schilderwerken
Steeds DEGELIJKE GOTHIEKE HUISKAMERS .... aan het gemeentehuis van Boxtel. ,een weUrom ,eadeau Het aanbestedingsreglement W.B. is op de aanbesteding van uil onze schitterende collectie ! toepassing. Bestek en voorwaarden zijn ten kantore van de Dienst DRESSOIR DRESSOIR MET LUIFEL van Gemeentewerken verkrijgbaar tegen betaling van f 3, - In onze etalages nieuwe modellen uit 

UITSCHUIFTAFEL UITSCHUIFTAFEL vanaf Zaterdag a.s. 22•April 1950. Hiervan wordt f 2; - 2 FAUTEUiLS 2 FAUTEUILS gerestitueerd op de dag van aanbesteding bij inlevering in Zweden, Denemarken en Duitsland. 4 STOELEN COMPLEET 495.-
4 STOELEN 

595.-o,igeschonden staat .. COMPLEET Burgemeester en Wethouders van Boxtel. -De Secretaris, De Burgemeester, Fa A.v. Vlerken, Boxtel • IN ZEER APARTE UITVOERING(Get.) J. P. C. v. d. Hout (Get.) Drs. M. A. M. v. Helvoort DRESSOIR MET LUIFEL DRESSOIR MET LUIFEL 
Opleiding Machineschrijven 

Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 UITSCHUIFTAFEL TREKTAFEL 2 FAUTEUILS 2 FAUTEUILS 4 STOELEN 
695.-

4 STOELEN 
795.-R.K. Jongensschool voor MULO COMPLEET COMPLEET AANMELDING VOOR 24 APRIL CORSETTEN NAAR MAAT PRINS BERNHARDSTRAAT 13 a 

PRACHT OLD-FINISH ED HUISKAMERS .... �� Onze Coupeuse is MAANDAG 
NYLO N ZEEMLAP De VOORDELEN van deze lap zijn: e Belangrijk langere levensduur e Blijft soepel in droge toestand e Voor hout, lakwerk en matglas, heter dan zeemleer e Wordt bij langer gebruik steeds beter e Is veel goedkoper dan zeemleer Verkrijgbaar à f 2.50, 4.1 5 en 5.25 bij 
D ROG I S TE R IJ " DE MOL E N" 

RECHTERSTRAAT 37, TELEFOON 361 

JOH. THIJS::v. d. BRANDT 
STATIONSTRAAT 38 • BOXTEL 

♦ 
Wij hopen volgende weekonze zaak te h e r o p e n e n  

2 4  A P R I L  van 14.00, 16.30 uur 
n � aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 

Stationstraat 11, Boxtel, Tel. 420 

"" Corset,Centrale P. Tilanus. 
5dwo.nmaaAtijd ! Laat ons ook Uw

Horloge, Wekker of Klok 
een goede beurt geven. 

Alles in één week klaar. Voor NIEUWE HORLOGES ziet etalage. 
B ·zz .. MORGENS BESTELD 

rz en '• AVONDS KLAAR 

Leverancier van BRILLEN VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN 

DRESSOIR MET LUIFEL DRESSOIR MET LUIFEL TREKTAFEL UITSCHUIFTAFEL 2 FAUTEUILS 2 FAUTEUILS 4 STOELEN 
595.-

4 STOELEN 
645.-COMPLEET COMPLEET 

IN SOLIEDE KWALITEIT , 

DRESSOIR DRESSOIR UITSCHUIFTAFEL UITSCHUIFTAFEL 2 FAUTEUILS 2 FAUTEUILS 4 STOELEN 
695.-

4 STOELEN 
745.-COMPLEET COMPLEET 

F. J. WITTEVEEN· 

Ve_el nieuws op gebied van Mode F. P. v. Langen, Stationstraat 63 WONINGINRICHTING BOXTEL NADERE AANKONDIGING VOLGT 

U HEEFT EEN 

TWEEDE SPAARPOT 
NODIG 

Horloger 

Dank zij onze nieuwe enorme aanbiedingen: 1 fles LIMONADESIROOP voor t 1 . -
20 zegels extra (1 0°!o voordeel) 1 fles LIMONADESIROOP voor t 1 .30 26 zegels extra (1 0°lo voordeel) 

Nu ook altijd 10 ° / 0 voordeel op koffie en thee 1 p. ,,LAND VAN BELOFTE" KOFFIE f 1.10 
22 zegels extra 1 p "LAND VAN BELOFTE" THEE f 0.86 1 7 zegels extra 

250 gram SALONSPRITS 50 et. 1 0 zegels extra (1 0°lo voordeel) 200 gram TOFFEE's 44 et. 10 zegels extra (1 0°!o voordeel) 
ARTIKELEN MET HET SPARWAARBORGMERK 

* Garantie voor kwaliteit
* Altijd extra zegels, daardoor 1 O°lo voordeel1 pak BAKMEEL 40 cent 8 zegels extra1 pak CUSTARD 25 cent 5 zegels extra1 pak MAIZENA 19 cent4 zegels extra

A 1 pakje PUDDING 15 cent 3 zegels extra 
DIi lif.11 

.....u.n•cw� 

Opticiën - Juwelier -

9IO 

-cli5�
--

- ==== ---�;g:_:�� 
.llet�l/tu,�/� 
PICK WJCK THEE per IOOgram 92 cent 

Een fijne Engelse m,lange 

D• E ROOD-MERK per IOOgram 86ceot 
Een mélange van krachtige, volgeurige kwaliteitstheeën 

D•E BRUJN·MERK perlOOgram 72ceoc 
Een zuiversmakende • thee 

( Douwe Egberts î 
� THEE ____y 

MIJN VRIENDIN HEEFT 
LANG GEAARZELD OM 
TE VERANDEREN . . .

Ze liep even met mij op, 

toen ik bij De Gruyter 

moest zijn. Zo kwam ze er 

voor het eerst en zag. dat ik 

mijn cassabons inwisselde. 

Zomaar 15 gulden werden mij 

toegeschoven en dat heeft haar 

zó overtuigd, dat ze dadelijk 

de knoop heeft doorgehakt en óók 

D e  Gr u y t e r's klant is gewordenl. 

DEGRUYTER 
Bij elk De Gruyter-artikel een cassabon ter waarde van het aankoopbedrag. Voor tien gulden aan cassabons ontvangt U één gulden contant terug. De bons blijven altijd geldig en zijn steeds inwisselbaar In elke De Gruyter-winkel. 
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STEEDS HET BESTE VAN HET BESTE! 
Parfumerie M. J. v. d. BROEK 

■reukel•••traat 34, Tel, 210 
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:BcaSant' s Centcum 

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. 
'.2de Zondag na Pasen. 
'.23 April 1950. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De 1-1. Mis van half 7 wordt opge
dragen voor Elizabet van Heesch-v. d. 
Bosch; de 1-1. Mis van kwart voor 8 
voor Frederica Looijmans-Peeters; de 
H. Mis van 9 uur voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn van de parochie en de
Hoogmis voor Hendrica v. d. Loo.
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.
Vandaag is het de laatste dag waarop
gell:!genhcid bestaat het zuivelgeld te be
talen in de bekende offerbussen.
Dinsdag is het de feestdag van St.
Marcus. Des morgens om half 7, voor de
1e 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
smeken over de vruchten der aarde.
A.s. Woensdag is het de feestdag van
St. Jozef. Des avonds om 7 uur lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
A.s. Donderdag kwart voor 8 K. A. in
het zaaltje op de Burgakker.
Vrijdagavond om 8 uur vergadering van
de 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.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Wilhelmina v. d. Meyden; 
z. a. gel. jrgt. voor Petronella v. d. Boer
v. Dijk; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Henricus van Oirschot vanwege de
buurt; om half 8 gel. jrgt. voor Jacobus
Verhagen; z. a. gel. 1-1. Mis voor An
tonius Schellen vanwege de broeder
schap van het H. Bloed; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Antonius Voets van
wege de buurt; om half 9 gel. jrgt. voor
Adrianus v. d. Ven.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.

jrgt. voor Anna van Lieshout; z. a. 
gel. H. Mis voor Larnbertus v. d. Sande; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria
van Hal vanwege Directie en personeel 
van \'v'asserij Giesbers; 0111 half 8 gel. 
H. Mis voo,· Petrus I -Iazenbcrg in Len
nisheuvel overleden; z. a. gel. H. Mis
voor de overleden jongens in Indië van
wege Martien Verhagen; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Johannes v. d. Brand
te Blerick overleden; om half 9 gel.
jrgt. voor Francisca v. d. Ven-v. d. Lan
genberg; z.a. gel. jrgt. voor Alfonsus 
van Vlerken; om half 10 huwelijksmis.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Lucia de Visser-Padden
burg; z. a. gel. rnndst. voor Petronella 
v. d. Laak-v. d. Koevering; om half 8 
gel. jrgt. voor Johanna Bogaers-v. d.
Meerendonk; z. a. gel. jrgt. voor Cor
nelis Voermans; H, Hartaltaar gel. jrgt.
voor Johannes van Roy; 0111 half 9 gel.
H. Mis voor Wilhelmus Traa. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje en
gebed tot St. Jozef.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
H. Mis voor Hendrica v. cl. Loo; z.a
gel. H. Mis voor de overleden familie
Peynenburg-Maas; om half 8 gel. jrgt.
voor Karel van Roy; z. a. gel. H. Mis
voor Hendricus v. Uden; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Martinus Giesbers; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis tot bijz. intentie;
om half 9 gel. H. Mis voor Emilie van 
Rijkevorsel; om half 10 Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. H. Mis
voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. H. 
Mis voor Johannes v. d. Meyden, van
wege de buurt; om half 8 gel. H. Mis
voor Catharina van Weert-Voets; z.a.
gel. jrgt. voor Ursula Vaessen-van Erp;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de over
leden jongens in Indië vanwege familie
van der Velden; om half 9 gel. H. Mis
voor Antonius Schellen.
Hedenavond om 8 uur vergadering van
de H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Johanna van Lieshout
de Werd; z.a. gel. H. Mis voor Johan
nes van der Meyden vanwege de Broe
derschap van het H. Bloed; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Maria Loerak
ker-van Geel; om half 8 gel. jrgt. voor 
Johannes van Roosmalen; z.a. gel. H. 
Mis voor Johannes van der Plas en 
Hendrica Dirks; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor de overleden jongens in Indië 
vanwege familie van Helvoirt; om half 
9 gel. H. Mis voor Wilhelmus Schalkx. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Franciscus Schoen
makers uit deze parochie en Antoinetta 
van Helvoort uit de par. van het H. 

Hart; Lambertus van der Steen uit deze 
parochie en Johanna Maria Krol uit 
Liempde; Cornelis Martinus Henricus 
Timmermans, geb. in de par. van het H. 
Hart en won. in deze par. en Laurina v. 
d. Heuvel uit deze parochie, waarvan
heden de 1 e afkondiging geschiedt. 
Henricus Cornelis v. d. Bogaard uit deze 
parochie en Maria Gerdina van Aarle 
uit de par. van de H. Theresia; Anto
nius Franciscus Vogels uit <leze parochie 
en Petronella Joanna Jacoba v. cl. Wouw 
uit Haaren; Gerardus Johannes v. Oos
terhout uit de par. van het H. Hart en 
Henrica Mada van den Broek uit deze 
parochie; Petrus Adrianus Verstijnen uit 
Haaren en Wilhelmina Jozefina Traa uit 
deze parochie; Laurentius v. d. Besselaar 
uit deze parochie en Henrica Maria Ber
tens geb. in de par. van het 1-1. Hart en 
won. in deze parochie; Petrus Wilhel
mus Gerardus Cox, geb. te Gennip en 
won. te DenHaag en Johanna Barbara 
Antonia Mandos uit deze parochie, 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt; 
Christianus Marinus Rutten uit Esch en 
Gerdina Johanna van der Aa uit deze 
parochie; Adrianus Johannes Verhagen 
uit Esch en Petronella Gerarda van der 
Lee. geb. te Uden en won. in deze 
parochie; Jan Johannes Peynenburg, 
geb. en won. te Schijndel (H. Rozen
krans) en Henrica Maas geb. te Ge
monde 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. 
2de Zondag na Pasen. 
23 April 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur l. d. tot 
zekere intentie; 7 uur voor het geeste
lijk en tijd. welzijn der parochie; 8 uur 
l. cl. voor Gijsberta van Hommel-v. d.
Bosch vanwege de Broederschap van St.
Willibrord; kwart over 9 l. d. voor
Adriana Scheutjes-van Dijk vanwege de
Broederschap van St. Willbrord; half 11
de Hoogmis voor Waltherus Ossenblok
vanwege de K.A.B. 
De eerste schaal gaat voor de kerk en
de tweede voor de Bijz. Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis Santa Te
resa in de kapel van de Zusters Ursu
linen; om kwart voor 12 in de kerk H. 
Familie voor de jongens. Ook de nieuwe
leden van Santa Teresa en de Jongens
familie worden verwacht.
Om 7 uur Lof met rozenhoedje en volks
zang voor onze jongens en mannen in
Indonesië. 
}/andaag is het St. Jorisdag, patroon
van de Welpen en Verkenners.
Dinsdag - feestdag van St. Marcus
Evangelist - na de H. Missen wordt de
litanie ven alle Heiligen gebeden voor
de vruchten der aarde.
Woensdag - beschermfeest van St. Jo-

zef, patroon der Kerk. Speciaal de 
leden der H. Fam. worden die dag in de 
H. Mis verwacht. Des avonds om half
8 Lof.
Donderdag - feestdag van de H. Pe
trus Canisius. 
Vrijdag - des avonds om half 8 H. Fa
milie voor de meisjes en om half negen
voor de mannen.
In de loop dezer week zal de kapelaans
omgang voor eieren plaats vinden.
Volgende week komt Broeder Bernardus
de weldoeners bezoeken vail De Hei
bloem.
MAANDAG 24 April: 7 uur l. d. voor
Wilhelmina van Rooy-v. d. Steen; Ma
ria-altaar 1. m. voor Johanna Hessel
mans-Belzer; Familie-altaar l. m. voor
Maria Bloemers-v. cl. Wittenberg; kwa_rt
voor 8 l. m. voor Petrus van der Pasch; 
half 9 gez. d. tot intentie van de Pries
terstudentenclub St. Willibrord. 
DINSDAG 25 April: 7 uur l. d. voor
Jan van de Nosterum; Maria-altaar l. d.
voor Wilhelmina Pijnenburg-Roosen
boom; kwart voor 8 1. d. voor de heer
Jan de Leijer; half 9 gez. cl. uit dank
baarheid; half 10 gez. huwelijksmis
(K-M). 
WOENSDAG 26 April 7 uur 1. d. voor
Petrus Baayens; Maria-altaar l. m. voor 
Petronella van Esch-va!] Breugel; kwart
voor 8 1. d. tot int. van de Paus vanw. 
de schoolkinderen; Maria-altaar I. j.
voor Franciscus Baayens en Johanna van
Kempen z. e.; half 9 I. m. voor Johan
nes Hubertus Timmermans.
DONDERDAG 27 April: 7 uur I. d. 
voor Piet Baayens; Maria-altaar l. m. 
voor Jan van der Zande; kwart voor 8 
l. j. voor Henricus van Kasteren en Joh.
v. d. Brug0e z. e.; half 9 1. m. voor
Jacobus Johannes van Eindhoven; half
10 gez. huwelijksmis.
VRIJDAG 28 April: 7 uur 1. d. voor
Cornelia Verhoeven-v. Turnhout te Gel
drop overleden; Maria-iltaar l. m. voor
Warner Jan Heintjes; Familie-altaar 1.
m. voor Waltherus van Tuyn; kwart
voor 8 1. d. voor Hubertus Jos van Su
sante vanwege het personeel; half 9 1. m. 
voor Petrus Jozef Eltink.
ZATERDAG 29 April: 7 uur 1. d. voor 
Jan Verhoeven; Maria-altaar l. m. voor 
Francis Voets; Familie-altaar 1. cl. voor 
Adriana Scheutjes-v. Dijk vanwege de 
kleinkinderen; kwart voor 8 1. j. voor 
Johanna van der Meyden-v. cl. Berk; 
Half 9 l. m. voor Anna Antonia Smet
sers-van Overdijk. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
2de Zondag na Pasen. 
23 April 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
hanna v. cl. Tillaart. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Wagenaars. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Bernardus 
Endstra en Berdina Endstra. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Henricus Vervoort. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ma
rinus den Otter. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Elisabeth 
hsvr. van Marinus den Otter. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Jan <len 
Otter. 

Deze week zullen geschieden: 
Maan<lag H. Mis uit dankbaarheid voor 
behouden thuiskomst. Dinsdag H. Mis 
voor Theodora Pennings te Vorsten
bosch overleden. Woensdag H. Mis voor 
Joannes Wagenaars. Don<lerdag H. Mis 
voor Henrica v. d. Oetelaar vanwege 
oom en tante. 
Vrijdag en Zaterdag H. Mis voor Frans 
v. Logten vanwege de kinderen.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

2de Zondag na Pasen 
23 April 1950. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 H. Mis tot 
intentie van de familie Manders-v. d. 
Eijken; 10 uur gez. mndst. voor Johan
na Cornelia v. Hal- de Laat. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld om aan hun offerplicht te vol
doen in de eerste schaal voor onze eigen 
kerk, in 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: 7 uur jrgt. voor Maria v. 
Kasteren-Timmermans; 8 uur mndst. 
voor Johanna Petronella v. Grinsven-v. 
Hal. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Peter Hazenberg, daarna processie ter 
ere v. d. H. Marcus. Onder deze pro
cessie zal gezongen worden de Litanie 
van Alle Heiligen. Beëindigd wordt 
zulks om 8 uur met een gezongen H. 
Mis voor de vruchten der .:iar<le. 
WOENSDAG: feestdag v. d. H. Joze'F, 
als patroon, beschermer v. cl. H. Kerk. 
7 uur H. Mis ter ere van de H. Jozef 
voor Marinus Veroude, als weldoener 
van de kerk; 8 uur gez. mndst. voor 
Phelemina Vennulst-Reijnen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
het personeel van de Export-Centrale v. 
cl. N.C.B. voor Harry v. Dijk; 8 uur H.
Mis tot intentie v. d. leden der God
vruchtige Vereniging ter ere van de H.
Theresia tot intentie van de leden. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
Kath. Thuisfront voor Theodorus Huy
berts; 8 uur H. Mis vanwege de zus
ters voor Marinus Berends. 
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; 8 uur H. 
Mis vanwege de Broederschap H. Anto
nius te Waalwijk voor Maria Maas-v. 
cl. Langenberg.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
6 tot half 8, daarna Lof met rozen
hoedje, om God's zegen te vèrkrijgen



over Z. Heiligheid de Paus en het H. 
Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Peter Hazenberg, alhier overleden. 
Alsnog aanbevolen een noveen ter ere 
v. d. H. l11eresia voor 'n zieke.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Adrianus v. Beers
uit deze parochie en Wilhelmina Smul
ders uit de parochie van de H. Berna
detta te Oirschot, waarvan heden de
derde afkondiging geschiedt; Henricus
Cornelis v. d. Bogaard uit de parochie
van de H. Petrus te Boxtel en Maria
Gerdina v. Aarle uit deze parochie,
waarvan heden de tweede afkondiging
geschiedt.
Wie alsnog z.g. zuivelgeld te betalen
heeft, is daartoe nog in de gelegenheid
in de St. Theresia-bus: 25 cent dispen
satiegeld of zuivelgeld. 
Bij gelegenheid van de begrafenisplech
tigheden van Peter Hazenberg is opge
haald voor de Boxtelse Missionarissen
f 13,50,

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMl>DE. 

ZONDAG: half 71. j. voor Christ. Wel
vaarts; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 
10 uur z. j. voor Corn. v. Abelen; na 
de middag om 3 uur Lof, daarna jon
genscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor de 
Wed. Catharina Jan .v. d. Langenberg; • 
half 8 z. j. voor Johanna Corn. van 
Abeelen; 8 uur 1. 7e voor de Wed. 
Swinkels. 
DINSDAG: feestdag van de H. Marcus; 
7 uur z. m. voor de vruchten der aarde 
vanwege de Vendelstraat; vóór deze 
H. Mis zal de Litanie van Alle Heiligen
tot diezelfde intentie gezongen worden;
half 8 l. mndst. voor Jan v. Asveld; 8 uur
1. j. voor Hendr. v. Overbeek.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Wout. v. d. Velden; half 8 z. mndst. 
v•oor de Weled. Heer Franc. v. Boeckel 
v. Rumpt; 8 uur 1. j. voor Henr. Wel
vaarts.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Josephus Schellekens; half 8 l.j. voor
Maria Welvaarts; 8 uur l.j. vqor Gerar
dus v. Erp.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Wil
lem Appeldoorn; half 8 1. j. voor Wilhel
mina Ger. v. Erp; 8 uur 1. j .. voor Corn.
v. Berkel.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Martinus Quinten; half 8 l. j. voor
Wilhelmina Slenders; 8 uur 1. j. voor
Maria Corn. v. Berkel.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Woutrina
Jan. v. d. Heijden; 8 uur 1. j. voor Frans
Traa; 10 uur de hoogmis tot welzijn
de.r parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I. m. voor Frans v. Beers. 
Dinsdag en Woensdag 7 uur 1. m. 
voor de Wed. Johanna Petrus Swinkels. 
Dinsdag n.l. als overl. lid: St. Willi
brord. Woensdag als over!. lid: Moeder 

van Goede Raad. Donderdag en Vrij
dag l. m. voor Theod. Timmermans 
Zaterdag 7 uur 1. m. voor Adr. Vughs 
en Maria de dochter. Zondag ï uur 1. m. 
voor Hendrica Alb. v. d. Tillaart. 
7e Wed. Johanna Petrus Swinkels te 
Liempde overleden. 
Gedoopt: Adr. Leon. Mart. zoon van 
Adr. Corn. v. d. Steen-Bakx; Henr. Joh. 
Marinus Gemma zoon van Ant. Ver
donk-v. d. Heijden; Carolina Gerdina 
Hendriana Adr. dochter van Christ. v. d. 
Biggelaar-v. Lankveld; Leonardus Lamb
Corn. zoon van Leon. Spierings
Veroude. 

Misslebus 
Bij de uitvaart van de Wed. Johanna 
Petrus Swinkels opgehaald dqor Petro
nella v. d. Meijden f 10,-. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor militaire Tehuizen, 
welke collecte bijzonder wordt aanbevo
len; . 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 
5de, 6de en 7de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Woensdag plechtigheid van den H. Jo
seph. De uiterlijke viering van dit feest 
wordt uitgesteld tot Zondag a.s. 
Zondag a.s. tweede schaalcullecte voor 
de Militaire Verenigingen. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Maria van 
Roosmalen-Abrahams; half 9 mndst. 
voor Johannes Rutten; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Adri
anus van Esch. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Wilhel
mina Catharina Spooren-v. Grinsven. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor The
resia Jansen Schrauwen. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Cor
nelis van den Boogaard. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Adrianus 
van Beers. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
van den Langenberg. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. 

Missienaaikring Esch: 
Uit het busje van het Mannengasthuis 
f 6,44. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 23 April, 2de Zondag na Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met .Rozen
hoedje. 
Dinsdag: Feest van de H. Marcus, 
Evangelist. De Litanie van Alle Heiligen 
wordt gebeden vóór de H. Mis van 7 
uur. 's Avonds om 8 uur Lof. 
Woensdag: Beschermfeest van de H. 
Joseph. De H.H. Missen zijn om 7 uur, 
half 8 en half 10,'s Avonds om 8 uur Lof. 

Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Jo
hannes van de Lmgenberg; om half 9 
voor Johanna Feldbrugge-Otterbeek. 
DINSDAG: om 7 uur maandstond voor 

Martina Boers-v. d. Biggelaar. 
, WOENSDAG: om 7 uur maandstond 

voor Tonny Schaffer. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 

Twee eeuwen aardappel 
GRONDSTOF VOOR STIJFSEL, STROKARTON, BAKELIET, 
SAGO EN KLEURSTOFFEN. 

Wij in West-Europa waren niet de eer
sten die aardappelen als voedsel nuttig• 
den. Die eer komt toe aan de Inca's in 
Peru, die dit volksvoedsel bij uitstek 
van thans al honderden jaren als voed'. 
sel nuttigden, zij het ook op enigszins 
andere wijze toebereid. Wij zouden zo'n 
smakelijk toebereide Inca-maaltijd mis
schien versmaden. 
Het spreekwoord: ,,'s lands wijs, 's lands 
eer,'' heeft ook hier inhoud. wanneer wij 
vermelden, dat die Inca's de aardappels 
in het koude jaargetijde op de grond uit
spreidden om ze 2 weken overdag aan 
de zon, des nachts aan de vorst bloot te 
stellen. Ze zijn dan een beetje in elkaar 
geschrompeld. Om het water er uit te 
verwijderen, werden ze gekneusd en op
nieuw 2 tot 3 weken aan de inwerking 
van zon en vorst blootgesteld. Tenslotte 
is de chunge, zoals men die uitgemer
gelde aardappels pleegt te noemen, zo 
licht en droog als kurk, zodat men die 
jaren kon bewa'ren. Waarom zouden wij 
als Nederlanders ook niet eens proberen 
de aardappels zo te eten? 
De Spanjaarden, die Peru veroverden, 
zagen die Inca's eten, maar kregen toch 
geen honger (geen wonder). Wel namen 
ze de plant, die dat wonderlijke eten 
voortbracht, mee naar Europa. Daar 
wist men er eigenlijk aanvankelijk geen 
raad mee. In de boeken van die tijd 
spreekt men van: ,,Een soort wortels, die 
wel wat op truffels lijken en die men 
papas noemt". Later werd dat woord tot 
patata, waarin we reeds de klank-asso
ciatie horen met patates frites en het 
Engelse potato. Een andere woordkun
stenaar uit die dagen schrijft over: 
.,groenten, die onder de aarde groeien". 
Nemen we deze litteraire ontboezeming 
vandaag over, dan eten we nu dus niets 
anders dan groente bij ons middagmaal. 

Een sierplant. 
Eerst zien we dan alleen de plantkundi
gen meer belangstelling tonen voor deze 
nieuwe sierplant. Zo kreeg de vermaar
de Nederlandse humanist en botanicus, 
Carolus Crusius, in 1588 een paar aard
appelplanten toegestuurd in Wenen, 
waar hij destijds directeur was van de 
keizerlijke tuinen. De knollen van de 
plant trokken eerst niemands aandacht. 
Veel meer de bloemen, die. zo'n aan
trekkingskracht uitoefenden in die da
gen, dat men ze wel op bruidsjaponnen 
droeg en in het haar deed. -
In 1651 bloeiden de planten in de hof
tuin van de grote Keurvorst in Berlijn, 

maar voordien in 1600 waren ze reeds 
aan het Franse hof bekend. Koning Lo
dewijk XIII vond de aardappel zo iets 
aparts, dat hij twee knollen liet inpak
ken en aan paus Clemens ten geschenke 
zond. Het was een lekkernij, vond Lo
dewijk en de paus moest ze ook eens 
proberen. Maar Zijne Heiligheid had 
wel wat beters te eten en gaf ze aan 
een geleerde cadeau. Hieruit blijkt reeds 
dat de aardappel zijn zegetocht als voed
sel inmiddels was begonnen. De Duitse 
en Franse vorsten hebben daarbij een 
grote rol gespeeld. 

Duitse dwahg. 
In Duitschland maakte Frederik de Gro
te de "Kartoffel" populair, zij het onder 
dwang. Vanaf 1744 zorgde hij er voor, 
dat de pootaardappelen gratis onder de 
boeren werden uitgedeeld, maar de boe
ren hadden er geen vertrouwen in en 
pas de hongersnood, die volgde op de 
7-jarige oorlog van 1756-1763 gaf de
beslissende stoot tot de verbouw van
aardappelen. Zelfs toen was het conser
vatisme zo sterk, dat de koning de land
bouwers moest dwingen tot afstand van
bouwgrond om aardappelen te poten.
De boeren wisten niet wat ze met die
rare planten moesten beginnen. Toen
Frederik op een keer door Pommeren
reisde, zei hij tegen een groepje boe
ren: ,,Hoe is het met de aardappel, heb
ben jullie ze geplant?" De mannen knik
ten, maar keken zuur. ,,Goed zo", zei
de koning, ,,nu vinden jullie ze zeker
ook wel lekker, nietwaar?" Een van de
boeren vatte moed en zei "Majesteit,
die rommel is afschuwelijk bitter. We
waren er allemaal misselijk van". Het
bleek, dat ze inplaats van de knolfen
de vruchten hadden gegeten!
Die 7-jarige oorlog_ had meer goede ge
volgen. De Franse krijgsgevangene Par
mentier leerde in Duitsland aardappelen
eten. In Frankrijk teruggekomen orga
niseerde hij een groot diner, tot deelne
ming waaraan hij een aantal zeer ge
achte personen uitnodigde, o.a. Frank
lin en Lavoisier. Er werden alleen aard
appelgerechten geserveerd, op verschil
lende wijze klaargemaakt. Men was
enthousiast maar ston.d toch nog scep
tisch tegenover het nieuwe product. Ge
ruchten deden de ronde, dat aardappels
hersengiften zouden bevatten, terwijl
ook de gronden door de cultuur snel
zouden worden uitgeput.
Parmentier kreeg toen van koning Lo
dewijk XVI toestemming om een stuk

onvruchtbaar. land, Les Sablons ge
naamd, met aardappels vol te planten. 
Toen het veld in bloei stond en de aan
dacht van het publiek trok, liet hij het 
overdag bewaken. Het gevolg was dat 
's nachts de vruchten van het veld wer
den gestolen, deels om ze te proeven, 
deels om ze 'zelf te gaan p)anten. 

Met een aardappel in het haar. 
Parmentier had zijn doel bereikt en 
bood uit erkentelijkheid de koning een 
bouquet aardappelbloemen aan. Lode
wijk was daarmee zeer in zijn schik en 
stak een bloem in zijn knoopsgat. Zijn 
gemalin, Marie Antoinette, verscheen 
's avonds met een aardappel in het haar! 
Een tip voor dames, die eens wat an
ders willen dan een dure hoed! 
In de Nederlanden maakte de Vlaming 
Antoon Verhuist de aardappel als volks
voedsel populair. Hij begon in 1720 op 
28-jarige leeftijd de vreemde vruchten
te telen. Verhuist vond ze eetbaar en
voedzaam en verspreidde ze gratis aan
de leden van de broederschap der hove
niers. Spoedig begon men de goede
goede kwaliteiten van de patatten te 
erkennen, zodat men meer en meer tot
de verbouw overging. In 1740 werden
te Brugge de aardappels op de markt
als voedsel verhandeld. En nu, in 1950,
wie koopt en eet er nu geen aardappels!
We zijn daarmee nog niet aan het einde
van ons aardappellatijn. Na de eeuwen
wisseling in 1800 begreep men spoedig,
dat men meer met de nieuwe plant kon
doen dan alleen als voedsel gebruiker>. 
De overvloedige productie in Nederland
gaf aanleiding tot de aardappelindustrie
in haar vele vormen. Men bereidde er
een soort brandewijn uit, moutwijn. Dit
product kon echter niet tegen de Schie
damse genever concurreren en verdween
even snel als het gekomen was.

Ook in uw poederdoos! 
Meer succes had men met de productie 
van aardappelmeel. Uit deze vinding 
groeide een van de belangrijkste natio
nale industrieën. De aardappelmeelfa
briek in Toxhol is de grootste op dat 
gebied ter wereld. Negentig procent van 
de wereldproductie aan aardappels stamt 
uit West-Europa. Zouden die Inca's dat 
ooit hebben gedacht, toen ze de Span
jaarden trots hun nationale voedsel 
toonden? 
En hun mond zou open vallen van ver
bazing, wanneér we hun vertelden, dat 
wij naast aardappelmeel ook nog stijfsel, 

· strookarton, bakeliet, sago, kleurstoffen,
brood, schuimpreparaten en vele andere
producten uit die onbenullige knollen
kunnen maken.
Onze lezeressen zouden misschien nooit
meer hun aangezicht verzorgen, wanneer
wij hen verklappen, dat ze na een dag
van huishouden aan aardappels koken
hun huid verzorgen met gelaatspoeder
uit. . .... aardappelen. Is er ter wereld
nog wel iets waar geen aardappels in
verwerkt zijn? mr. A. G.
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Borstbeeld van H. M. de Koningin 

In het raadhuis van Boxtel ontbrak tot nu toe een passende beeltenis van 
H. M. de Koningin. 
Van de vroegere regerende leden van het Koninklijk Huis zijn in de raadzaal 
geschilderde portretten aanwezig. Het gemeentebestuur was daarom van mening, 
dat, voor wat betreft de beeltenis van H. M. Koningin Juliana, niet met een
fotografie kon worden volstaan. 
De omstandigheid, dat de gemeente Boxtel onder haar inwoners een jong en 
taléntvol beeldhouwer kent, nl. de heer Frans van Amelsvoort, deed de gedachte 
post vatten, voor het raadhuis . een borstbeeld van H. M. de Koningin te doen 
vervaardigen. 
De gemeenteraad besloot aan Frans van Amelsvoort het maken van een borst
beeld van H. M. de Koningin op te dragen. 
De verecende, doch ongetwijfeld zeer moeilijke opdracht, werd door de beeld
houwer met enthousiasme aanvaard en met bekwaamheid uitgevoerd. 
Het werk, dat veel voorbereiding vergde - o.m. mocht de kunstenaar het 
genoegen smaken voor het maken der nodige voor-studies toegang te krijgen 
tot het Paleis Soestdijk - is thans gereed gekomen. 
Door dit beeld is niet alleen een waardige beeltenis van het regerend staatshoofd 
voor het raadhuis verkregen, doch tevens is voor de Boxtelse gemeenschap een 
blijvend kunstwerk van grote waarde verworven, dat zijn maker, naar men mag
verwachten, tot in lengte van jaren, alle eer zal aandoen. 
Het beeld zal ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag worden onthuld. 
De foto, welke hierbij is afgedrukt, is een reproductie van het gipsmodel, waar
naar het bronzen beeld is gegoten. 

Plaatselijk Nieuws 
KATHOLIEK SOCIAAL
CHARITATIEF CENTRUM. 

Donderdag 20 April l.i. heeft ook Boxtel, 
evenals vele andere Gemeenten zijn 
Sociaal-charitatief Centrum gekregen. 
Onder voorzitterschap van Rector J.
Janssens kwamen in de Ark een aantal 
vertegenwoordig(st)ers van de diverse 
sociale, charitatieve en sociaal-charita
tieve organisaties bijeen en werd na 
ampele bespreking tot de definitieve 
,tichting van het Centrum overgegaan. 
Het doel van het. Sociaal-charitatief 
Centrum luidt statutair aldus: ,,Het So
ciaal-charitatief Centrum zijnde het 
lichaam van samenwerking en overleg 
van alle katholieke organisaties en in-
5tellingen welker werkzaamheid zich 
richt op het lenigen van de zedelijke, 
maatschappelijke en/of stoffelijke noden 
In de gemeente Boxtel, de parochiële 
centra daaronder begrepen, stelt zich 
ten doel een doeltreffende leniging van 
voormelde noden te bevorderen". 
Het Centrum wordt bestuurd door een 
Algemene Bestuursraad, die is samen
gesteld uit vertegenwoordig(st)ers van 
alle deelnemende organisaties en instel
lingen; uit deze Algemene Bestuursraad 
is een voorlopig dagelijks bestuur ge
vormd hetwelk bestaat uit 5 personen, 
te weten: Mevrouw T. v. d. Laar-van 
.Susante, en de Heren N. Janssen, J.
Prince, J. C. van Etten en A. Valks 
In September zal het dag. bestuur nog 
worden uitgebreid met twee vertegen
woordigers van de parochiële Centra. 
Met goedkeuring van de vergadering 
heeft dit voorlopige dag. bestuur de 
functies van voorzitter, secretaris en 
penningmeester onderling verdeeld en 

.wel aldus: voorzitter de Heer N. Jansen; 
1ecretaris de heer J. C. v. Etten en pen· 

ningmeester de heer J. Prince. Na de 
aanstelling van een directeur als leider 
in het top-orgaan hoopt men zo sfoedig 
mogelijk met het Sociaal-charitatie Cen
trum te starten. 

40-JARIG ARBEIDSJUBILE. 
Voor Dinsdag 2 Mei is weer een jubilé 
in het Boxtels textielbedrijf aan te
kondigen. 
Jos. Hazenberg, linnen- en damastwever, 
zal dan 40 jaren werkzaam zijn bij de
firma Van Oerle.
DeJ'ubilaris zal door de directie op pas
sen e wijze worden gehuldigd voor zijn
arbeidsprestaties gedurende die. 40 jaren. 

OPENING GEëLECTRIFICEERDE 
BAANVAKKEN DER 
NEDERLANDSE SPOORWEGEN. 
Op 11 Mei zullen de geëlectrificeerde 
spoorlijnen Dordrecht-Boxtel en Lage 
Zwaluwe-Roosendaal officieel in ge
bruik worden genomen. 
De Directie zal daartoe, in gezelschap 
van genodigden per extra trein een rit 
langs de geëlectrificeerde lijnen maken. 
's Morgens om 9.57 zal de trein te 
Boxtel aankomen en tijdens het korte 
oponthoud zal B. en W. onzer gemeente 
het officiële gezelschap op het station 
begroeten. 

OP DE THUISREIS. 
Met het troepentransportschip Gen. R.
L.Howze, dat vermoedelijk 1 Mei aan
komt, repatrieert sold. A. A. Keunen, 
Breukelsestraat. 
Met M.S. ,,Nelly", vermoedelijk 4 Mei
aankomend, repatriëren de militairen: 
J. J. v. Hooff, v. Salmstraat 52, 
B. J. M. v. d. Oetelaar, Parallelweg Z 5, 
P. M. C. v. Oosterhout, T ongersestr. 28B 
). M. Schalkx, v. Leeuwenstraat 51, 
F. A. Steenbakkers, Parkweg 6 
C. Vilé, Frans Staalstraat 8.

INSTRUMENTENFONDS 
GILDENBONDSHARMONIE. 

Door de collecte, die op initiatief van 
gerepatrieerden gehouden werd bij ge
legenheid van de jubileumwedstrijd 
O.D.C.-Boxtel, is het fonds versterkt 
met een opbrengst van / 62, 19. 

ZILVEREN JUBILEUM FEEST AVOND

Onlangs herdachten Jan Voets, Jan v. d. 
Laak en Jan van Breugel de dag waar
op zij 25 jaren werkzaam waren bij de 
Linnenfabriek W. J. van Hogerwou & 
Zonen te Boxtel. 
Door de Directie werden de 3 jubilaris
sen gezamenlijk gehuldigd en het gehele 
personeel met echtgenoten een feest
avond aangeboden in het St. Paulus 
Jeugdhuis. 
Om circa 8 uur werden de 3 jubilarissen 
en hun familie feestelijk ingehaald on
der het zingen van "Lang zullen zij 
leven", waarbij het Ensemble "De Vro
lijke Golf" voor de muzikale omlijsting 
zorgde. Hierna verwelkomde de heer H. 
Kappen, als ceremoniemeester, de jubi
larissen en de Directie met hunne resp. 
families. Daarna sprak de heer R. A.
Burgers de jubilarissen namens de Di
rectie toe, waarbij hij de verschillende 
belevenissen memoreerde welke de ju
bilarissen bij de firma hadden medege
maakt, en zijn spijt betuigde, dat zijn 
vader helaas wegens ziekte verhinderd 
was deze feestelijke bijeenkomst mede 
te maken. Hij bood hen als herinnering 
een zilveren horloge met inscriptie aan. 
De heer P. Zimmerman feliciteerde na
mens het gehele personeel de jubilaris
sen en bood ieder als cadeau een hor
logeketting aan, terwijl hunne echtge
noten bloemen werden aangeboden. 
De avond werd verder gezellig door
gebracht. 

FOKDAG 
KRING "MEIERIJ WEST". 
Voor de fokdag van de Kring, die Maan
dag 1 Mei op het terrein bij A. Langen
huizen zal worden gehouden, zijn 150 
inzendingen van de fokvereniging "Ba
contype". 

MISSIE-THUISFRONT. 
Tot zielerust van WaJtherus Ossenblok 
is er / 5,46 opgehaald voor de weeshui
zen der Ursulinen op Java. 

GESLAAGD. 
Op het onlangs gehouden slachtexamen 
te Eindhoven, slaagde onze dorpsgenoot 
G. J. Waals Jr., Pr. Hendrikstr. Alhier. 
De geslaagde proficiat! 

UITVOERING VAN 
,,DIE SCHöPFUNG" VAN HAYDN. 
Het is aan insiders in de Boxtelse mu
ziek- en zangwereld vgJdoende bekend, 
dat de prestaties van de verschillende 
verenigingen op dit gebied lang niet on
verdienstelijk zijn, ja dat Boxtel ook ver 
daar buiten een zeer behoorlijke naam 
heeft. Deze naam hoog te houden is het 
streven van de verenigingen hier ter 
plaatse, wat mag blijken uit de bestaan
de plannen, om in de toekomst enkele 
zeer behoorlijke werken uit te voeren. 
Nu reeds heeft Boxtel's Gemengd Koor 
o. 1. v. de heer Cor Suijs, het oratorium 
,,Die Schöpfung" ingestudeerd, waar
aan Boxtel's Orkestvereniging muzikale 
medewerking verleent. Het mag zeker 
als een unicum beschouwd worden, dat 
Boxtel in staat is practisch geheel met 
eigen krachten, met uitzondering van de 
solisten, dit werk van formaat uit te 
voeren. Dit feit alleen al moet voor het 
Boxtelse publiek aanleiding zijn deze 
uitvoering te bezoeken. 
Gegeven zullen worden 2 uitvoeringen, 
n . .l op Dinsdag 9 en Woensdag 10 Mei
in "De Ark". De eerste avond is be
stemd voor de jeugd, de tweede voor 
het oudere publiek. 

BURGERLIJKE STAND 
van 18 tot en met 24 April 1950. 
GEBOREN: Antonetta W. J. dochter 
van M. v. d. Berk en M. J. C. van Nu
nen - Josephina M. B. 'A. dochter van 
W. C. van den Boogaard en Fr. A. van 
den Oetelaar - Wilhelmus C. M. zoon 
van A. S. P. van der Horst en J. M. 
Fr. Donders- Gerarda M. dochter van 
H. G. van Breugel en W. Blummel -
Henriëtte H. M. dochter van A. C. van 
Roosmalen en W. A. Strik - Adriana 
A. M. dochter van A. v. d. Broek en 
J. A. Raaijmakers - Antonius W. M. 
zoon van W. ). A. van Laarhoven en 
M. J. J. de Graaf. 
ONDERTROUWD: Wilhelmus ). van 
Bakel en Allegonda C. v. d. Vorsten
bosch - Cornelis M. H. Timmermans 
en Laurina van den Heuvel. 
GEHUWD: Henri van den Berg en 
Lucia R. van der Meer Adrianus 
Heesakkers en Hendrika M. van cler 
Meijden - Petrus J. van de Sande en 
Catharina L. van de Sande - Jan J.
Peijnenburg en Hendrika Maas - Pe
trus W. van de Langenberg en Cornelia 
Kluijtmans - Jozef de Koning en An
tonette A. G. van Meersbergen. 
OVERLEDEN: Petrus Voets, oud 84 
jaren - Johanna van den Braak, oud 
77 jaren, wed. van G. Voets. 

Het Eeuwige Rome 

Aanzienlijke Romeinse woning waar de eerste christenen voor Godsdienst• 
oefeningen bijeen kwamen. 

9. 

HET INNERLIJK LEVEN DER KERK
IN DE EERSTE EEUWEN. 

De verspreiding van Christus' leer ge
beurde in de eerste eeuwen niet vol
gens een vaste methode. De Apostelen 
en andere leerlingen van Christus trok
ken ieder voor zich er op uit. Petrus 
eerst in Palestina, daarna in Rome. Pau
lus doorreisde Klein-Azië en Grieken
land en de eilanden langs de kusten 
daarvan. Joannes in Jerusalem en 
Ephese, in welke beide plaatsen hij 
schijnt gewoond te hebben met Maria, 
de Moeder van Jezus. De beide Jacobi 
in Jeruzalem. Thomas in Persië en India. 
Bartholomeus eveneens in India. Ma
theus en waarschijnlijk ook Mathias in 
Ethiopië in 0. Afrika. Simon en Judas 
de IJveraar in Mesopotamië. Philippus 
in Phrygië. Andreas, Petrus' broer, in 
het Noorden van Griekenland. 
De organisatie van de Kerk was • ook 
nog niet vast omlijnd. Waar de Aposte
len kwamen, stichtten zij een christen
gemeente en waarschijnlijk stelden zij, 
bij voldoende toename, een bisschop 
over hen aan. Bekend zijn o.a. Titus als 
bisschop van Kreta, Timotheus als bis
schop van Ephese, beide aangesteld door 
St. Paulus; Marcus als bisschop van 
Alexandrië, waarschijnlijk aangesteld 

door St. Petrus; Polycarpus als bisschop 
van Smyrna, aangesteld door St. 
Joannes. 
De inrichting van het bestuur van de 
Kerk had zijn tijd nodig. Bleven de 
Apostelen in bepaalde plaatsen wonen, 
dan waren zij daar het hoofd van de 
Kerk, zo: de H. Petrus eerst in Antio
chië, later in Rome, Jacobus de Min
dere in Jeruzalem, Joannes waarschijn
lijk in Ephese. In de handelingen der 
Apostelen lezen we herhaaldelijk dat 
Paulus bestuurders over de kerken aan
stelde. Vanuit de hoofdcentra werden 
weer nieuwe plaatsen bezocht en be
werkt, welke onder leiding bleven staan 
van de moederkerk of metropool. Later 
werden de vele metropolieten weer meer 
gecentraliseerd onder een patriarch. Aan
vankelijk waren er drie patriarchaten: 
Rome, Antiochië en Alexandrië, plaat
sen die er zich alle drie op kunnen be
roemen, gesticht te zijn door de eerste 
paus, St. Petrus. Van deze plaatsen zijn 
de bisschopslijsten bekend, waarvan die 
van Rome en Antiochië teruggaan tot 
Petrus zelf, die van Alexandrië tot Mar
cus, de evangelist, van wie in de lijst 
gezegd wordt dat hij is aangesteld door 
St. Petrus, wat zeer wel mogelijk is daar 
hij de secretaris van Petrus was. Aan 
deze drie patriarchaten werden later, 
in de 5e eeuw, nog toegevoegd .de pa.-

OMGEVING 

Gemonde 
KINDERSPELEN. 
Bij gelegenheid der viering van de ver
jaardag van Koningin Juliana worden op 
het sportterrein kinderspelen georgani• 
seerd door Gemonde's Oranje-comité. 
De Fanfare St. Lambertus verleent haar 
muzikale medewerking. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 

Bij gelegenheid der thuiskomst van 
Lambert Verhagen werd / 36,57 opge
haald voor Katholiek Thuisfront .. 

De opgravingen te Gemonde 

De meest onverschrokken leden van de 
Heemkundige Studiekring maakten Dins
dag j.l. in een zware sneeuwbui, de 
tocht naar Gemonde, om de opgravin
gen aldaar in ogenschouw te nemen. Ter 
plaatse aangekomen werd de rondleiding 
begunstigçl door zonneschijn. De wnd, 
directeur van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek Dr. P. 
Glazema, onder wiens leiding de opgra
vingen te Gemonde plaats vonden, heeft 
het gezelschap op een prettige wijze ge• 
gidst. Dr. Glazema heeft aan de hand 
der realiteit aangetoond, hoe de bodem 
spreekt, hoe het archaeologisch onder
zoek de feiten der geschiedenis nauw
keurig en onomstotelijk aan het licht 
brengt. 
De uiteenzettingen van Dr. Glazema 
werden met intense aandacht gevolgd, 
met belangstelling werd ook kennis ge
nomen van de series tekeningen, waar
op alle bevindingen en vondsten wor
den vastgelegd en van de voorwerpen 
die bij de opgravingen werden gevonden 
- scherven, munten enz. die keurig 
waren geëxposeerd. 
Op 22 April j.l. heeft de Rijksdienst van
het oudheidkundig bodemonderzoek 
onder no. 612 een communiqué ver• 
strekt, o.m. over de onderzoekingen te
Gemonde, waaraan het volgende is ont•
!eend: 
Aan de 15de eeuwse, tweeschepige bak
steenketk, welke te Gemonde is opge• 
graven, is een Romaanse kerk vooraf
gegaan, bestaande uit een enkelvoudig 
schip met versmald rond koor. Zeer 
waarschijnlijk is het schip van deze 1 lde 
tot l2de eeuwse kerk ouder dan het 
koor. De kerk werd gebouwd van tuf-· 
steen, die afkomstig is van Romeinse 
afbraak. De muren waren gebouwd op 
een vleilaag van zand, grind, fragmen• 
Vervolg op pagina 2 

triarchaten van Jerusalem en Constan
tinopel. 
Er zijn rijkelijk voldoende gegevens die 
aantonen dat van het begin der Kerk af 
Petrus en zijn opvolgers te Rome, als 
eerste patriarch en verantwoordelijk 
hoofd van de hele Kerk werd be
schouwd. Voor de persoon van Petrus 
zelf is dit al zeer duidelijk: hij w�s door 
Christus zelf als hoofd aangesteld en de 
Apostelen beschouwden ·en behandelden 
hem ook als zodanig, zoals op verschil
lende plaatsen uit het boek der Hande
lingen der Apostelen blijkt. Ook de op
volgers van de H. Petrus te Rome ge
droegen zich als hoofd van de Kerk, en 
werden als zodanig erkend ook door ,de 
kerken d,ie onder andere patriarchen, 
en door andere apostelen dan Petrus 
waren gesticht. Zo ging Polycarpus van 
Smyrna, leerling van Joannes, naar paus 
Anicetus om hem het geschil voor te 
leggen over de datum van viering van 
het Paasfeest (omstreeks 154). Christen 
geleerden gingen naar Rome om daar de 
zekere traditie van de prediking der 
apostelen te onderzoeken: aldus Aber
cius en Hegesippus in de 2e eeuw. Ket
ters die een afwijkende leer verkondig
den zochten steun te Rome: zo, Marc 
cion omstreeks het jaar 140 en Valenti
nus omstreeks 150. Origenes, geleerd 
hoofd der catechetenschool in Alexan
drië, in het begin der 3e eeuw van ket
terij verdacht, ging zich verdedigen te 
Rome voor paus Fabianus. Paus Diony• 
sius riep omstreeks het midden der 3e 
eeuw de patriarch van Alexandrië zelf, 
ten gevolge van een aanklacht, naar 
Rome om zich bij hem te rechtvaardigen, 
wat deze ook deed. 
Het kerkelijk leven in de christenge
meenten was in die tijd zeer eenvoudig. 
Kerkgebouwen waren er in het allereer• 
ste begin niet. Men kwam bijeen in par
ticuliere huizen van rijkere christenen 
die daarvoor geschikte ruimte hadden. 
Hiervandaan komt het misschien, dat de
grondplannen der oudste kerkgebouwen 
duidelijk herinneren aan de stijl der 
Griekse en Romeinse patriciërshuizen, 
ruime binnenplaatsen met galerijen en 
woonvertrekken en een grotere zaal als 
kerk. Op den duur ging deze kerkzaal 
de grootste plaats beslaan door de toe
name der christengemeente, om ten slot
te alleen maar als kerk gebouwd te wor
den zonder bijgebouwen. 
Van de eerste eeuwen is zo goed als niets 
vaq deze gebouwen overgebleven. De 
woede der vervolgers deed :ze verdwij
nen naar schuilplaatsen in particuliere 
huizen en in de catacomben. 

(Wordt vervolgd) T.



Vooruit haarDe "Samba" noopt Boxtel 
feestprogramma te reduceren tot 

stoet en schoolwedstrijden. 
Licht• 

Te elfder ure moest het door "Boxtel 
Vooruit" voorgenomen feestprogramma 
ter gelegenheid van de verjaardag van 
H. M. de Koningin en ter viering van
de Nationale Bevrijding, tot op enige 
gebeurtenissen na, worden ingekrompen. 
Louter door een betreurenswaardig 
misverstand, men leze dil zoals het 
er slaat en denke niet aan tegen
werking of gebrek aan lust tot 
sam_enwerking, werden de plannen 
van Boxtel Vooruit doorkruist door 
tiet besluit van het Gemeentebestuur 
tot het geven van toestemming tot 
het plaatsen van een danstent op de 
Markt, tegenover het Gemeentehuis! 

Het nauwkeurig voorbereide programma, 
waarvan de uitvoering voor het belang
rijkste deel juist zou plaats vinden op 
de uren, dat de tonen van Samba, Rum
ba, Wals en Tango uit deze tent zou
den opklinken, moest hierdoor noodge
dwongen uiteen gerafeld worden. 
Hoe betreurenswaardig ook: de volgen
de wijzigingen moesten worden vastge
steld: 
t. de concerten, zowel op Zondag, 30 

April als op Maandag 1 Mei zullen 
geen voortgang vinden; 

2. het mastklimmen, evenals de ont
vangst van de militairen door de 
Keistamper, beide gebeurtenissen 
worden geschrapt. 

Voor beide dagen blijft dus nog het 
volgende: 
Zondag, 30 April. 

9 uur: lichtstoet voor alle ingezetenen, 
met speciale medewerking van de leer
lingen van Huize de la Salie en onder 
geleide van Boxtels' Harmonie en de 
Harmonie van Huize de la Salie. 
De stoet wordt tegen negen uur precies 
opgesteld tussen de kiosk en de op de 
Markt geplaatste danstent. 

Vervolg: ,,de opgravingen te Gemonde"

ten van Romeinse dakpannen en Ro
meinse aardewerkscherven. 
Tussen laatstgenoemde kwamen ook
enkele middeleeuwse scherven voor. Van 
een Romeins gebouw werd niets gevon
den. De overlevering, dat te Gemonde 
op de plaats van de oude kerk eens een 
Romeins gebouw stond, moet terugge
bracht worden tot het feit, dat de eer
ste stenen kerk te Gemonde gebouwd 
werd van Romeinse afbraak. Zeer waar
schijnlijk is in de buurt een Romeins 
gebouw afgebroken. 
In het schip van de Romaanse kerk 
kwamen talrijke paalgaten aan het licht, 
die wijzen op een ouder gebouw, dat in 
hout was opgetrokken. Het moet een 
rechthoekige kapel geweest zijn, die met 
een kleine afwijking Oost-West gericht 
was. Deze houten schuurkerk werd ge
bouwd op een oud grafveld, dat kenne
lijk een heidense necropool geweest• is. 
·Behalve een aantal Oost-West gerichte
graven, die door een palenkerk door
sneden werd, doch als Christelijk be
schouwd dienen te worden, kwamen ook
Noord-Zuid graven voor. Deze niet ge
oriënteerde bijzettingen kunnen moei
lijk anders dan heidens zijn. Het hei
dense aspect van de begraafplaats werd
ten slotte bevestigd, toen verschillende
sterk houtskoolhoudende brandgraven 
gevonden werden. In deze crematiebij
zettingen bevinden zich veel verbrand 
koren en hazelnoten, alsook door het 
vuur versmolten bronzen voorwerpjes. 
Het kerkterrein te Gemonde is een na
tuurlijk gevormde heuvel, die omstreeks 
onze jaartelling gebruikt werd als hei
dense begraafplaats, • waarop zich de 
overgang· van heidendom naar Christen
dom aftekent in het plaatsmaken van 
de Noord-Zuid gerichte lijkgraven voor
Oost-West gerichte bijzettingen. Op 
deze heidens-Christelijke begraafplaats
is omstreeks de 9de eeuw een houten 
kapel gebouwd, die vermoedelijk in de 
10de eeuw werd vervangen door een 
enkelvoudige zaalkerk, zonder gepro
nonceerd koor. De zaalkerk kreeg in de 
·11 de eeuw een rondkoor en een west
toren. Deze kerk was gebouwd van Ro
meinse afbraak. Tenslotte moest de Ro
maanse kerk grotendeels plaats maken 
voor een 15de eeuwse baksteenkerk. 
Het spreekt vanzelf, dat deze dateringen 
bij de huidige stand van het onderzoek 
met een zekere reserve gegeven worden. 

,..,. Hoe vondt U de "Roof der Sabijnse 
Maagden" op Vrijdag j.l. onder leiding 
van Joris Diels gepleegd in "De Ark"? 
,..,. Gelukkig was die roof maar louter 
gijn, die op een kostelijke manier was 
uitgepluisd en door 't Limburgse Beroeps
toneel te berde gebracht. *** Jammer, 
dat de zaal maar voor ruim een derde 
was gevuld! Dit ":as. voor èe spelers 

. verre van leuk, en t 1s "sunt , dat van 
dees heerlijke klucht niet meer herle
vende Boxtelaren genoten hebben! Want 

• die er wèl geweest zijn, hebben eens
hartelijk kunnen lachen om de dolle 
klucht maar meer nog hun hartje kun
nen ophalen aan de speelkunst van die 
Limburgse· tonelisten! Ze mogen er zijn! 
•• * Niettemin zou men hier even mogen
.opmerken, dat velen in Boxtel een to
neelavond als van "De Nar" zeker zo 
-hoog waarderen als een avond van "De
Haagse Comedie" met "L,rnra" en zelfs 
als een avond van 't Limburgs Beroeps
toneel met bovengenoemd stuk. ••• En 
als "Herlevend Boxtel" de pretentie zou 
.willen hebben, om aan haar leden en 
_aan andere Boxtelaren "culturele" verrui
ming te verschaffen, die niet uit Box
telse potenties geput kan worden, dan 
behoeft het die zeker niet te zoeken in 
import van "Laura's" en "Roven van

De volgende route is voor de lichtstoet 
vastgesteld : 
langs gemeentehuis, Clarissenstraat Bos
scheweg, Mgr. Wilmerstraat, Baronie
straat, Breukelsestraat, van Hornstraat, 
Jan van Brabantstraat, Hertogenstraat, 
van . Ranststraat, Tongersestraat, van 
Hornstraat, Breukelsestraat, Station
straat, Rechterstraat, Kruisstraat, Markt. 
Deze route is o.m. vastgesteld tot het 
bezoeken vart de nieuwe wijken. De ver
wachtingen omtrent deze lichtstoet zijn 
hoog gespannen. Speciale verwachtin
gen t.a.v. de verkenners en gidsen, zo
danig, dat volgend jaar hiervoor prijzen 
door Boxtel Vooruit beschikbaar kunnen 
worden gesteld. 

Maandag, 1 Mei. 

Des voormiddags H. Missen in de pa
rochiekerken. 
Men zie hiervoor de kerkberichten. 
Des namiddags half drie precies, op de 
Markt: SCHOOLWEDSTRIJDEN. Alle 
klassen der Boxtelse scholen zullen aan 
deze wedstrijden deelnemen. De school, 
die in totaal het meeste aantal punten 
behaalt, komt in het bezit van de grote 
wisselbeker, hiervoor door Boxtel Voor
uit beschikbaar gesteld. 
Beide wisselbekers zijn thans ten toon 
gesteld in de etalage van de Firma van 
Vlerken aan de Kruisstraat. 
Voor 'deze schoolwedstrijden wordt een 
zeer grote belangstelling verwacht. 
Nogmaals: Boxtel Vooruit betreurt het 
ten zeerste, dat dit dan het ·volledige 
programma voor deze feestdagen moet 
zijn, doch hoopt gaarne dat het Ge
meentebestuur in de toekomst wil beden
ken, dat Boxtel Vooruit voor de door 
haar te organiseren feestelijkheden nu 
eenmaal aangewezen is op het gebruik 
van het Marktterrein. 

Sabijnse Maagden"! 0* Voor de "sma
kers" van schitterend spel kwamen de 
Haagse Comedie en 't Limburgs Beroeps
toneel heus wel van pas, doch voor hen, 
die bovendien nog waarde hechten aan 
inhoud, litteraire waarde en morele strek
king van een toneelstuk, moet men met 
iets andera "op de proppen" komen. 
••• Een culturele avond met b.v. ,,De 
Nar" op het program zou voor hen heus 
geen modderfiguur gemaakt hebben, ook 
al werd die dan niet gehéél door "be
roeps" -acteurs gegeven! *** 't Is maar 
een kwestie van appreciatie! Dat was het 
j.l. Zondag ook in velerlei opzicht.
Groot was 't getal van hen, die toen het 
heerlijke weer waardeerden en zo echt 
genóten van de Zondag. *** O.D.C. 
schopte in continu-feeststemming "de
balletjes in de lucht" de kermismuziek 
'vulde de lucht en de jeugd in "zweef" 
of "schommel" zwierde dóór de lucht!
Er hing zo iets apart-feestelijks in de
lucht j.l. Zondag! ** * De vlaggen wap
perden aan vele gevels tot viering van 
de naastenliefde en de K.JB. vierde haar 
4e lustrum en het feest van Sint Joris, 
haar patroon. En zij heeft dat wáárdig
gedaan! *** Waardiger, dan de houding 
van een stelletje zogenaamd-katholieke 
leden van de B.Z.N., uit Haarlem nog 
wel, die hun waardering voor de Stich
ter van de Bond zonder Naam meenden 
te moeten spuien in vuige lasterpraatjes!
Wat een ellendig begrip deze verachte
lijke èn beklagenswaardige lieden van 
naastenliefde hebben is gebleken, maar
moeilijk te begrijpen. *** Die tegen de 
kanker-bacil van de mentaliteit van 
dergelijke lui een afdoend preparaat aan 
de hand kan doen, verdient een stand
beeld! Judassen missen nu eenmaal de 
godsliefde, die de oorsprong van álle 
liefde is. *** Men zou haast geneigd zijn 
te beweren, dat er nog een twééde 
"Bond zonder Naam" moest komen, die 
als doel had elke lasteraar van stonde af 
aan "voor de vierschaar" te doen roe
pen. Dáár kon die dan wáár proberen
te maken, wat hij "beweerde" of "vies 
op z'n nummer gezet worden." En 't 
moordend "ze zeggen" zou heel wat
minder slachtoffers maken! ••• Nu kun
nen we alleen nog maar met een kleine
variant op de verzuchting van de dich
ter zeggen: 

,,Och, waren álle mensen wijs; • 
' ,,En praatten allen wel, 

,,Dees aarde werd een "paradijs", 
,,Nu is het vaak een "hel" ........ . 

* ** Laat ons hopen dat de "lichtstoet"
aanstaande Zondag ter ere van Ko
ninginrtedag een succes moge worden! 
Als alle Vaders en Moeders daarbij een 
handje helpen, een paar kwartjes uit hun
beurs willen opdiepen en eens over hun 
hart strijken wat het "later naar b�d 
gaan" voor de kinderen betreft, dan kan 
die lichtstoet een plezier worden voor 
het jonge volk, waaraan ze jaren lang 
terug zullen denken. En de ouderen ge
nieten er zeker niet minder van. ••• En 
als 't dan op Maandag 1 Mei a.s. schoon 
weer mag zijn, dan zullen we de jongens 
en meisjes weer eens op hun best kun
nen zien bij de Kinderspelen op de 
Markt, te meer, daar er niet alleen de 
persoonlijke prestatie mee gemoeid zal 
zijn, doch ook de eer van de hele school, 
waar elk op thuis hoort. *** Boxtel
Vooruit heeft n.l. de competitie-idee niet
vreemd gelaten aan deze kinderspelen, 
en heeft een wisselbeker ter beschikking 
voor de school, die de beste trio's van 
,,spelers" zal hebben naar voren ge
bracht! ••• Hoerah! Dat kan alweer een 
zonnige dag worden voor Boxtel, en een 
mooie inzet van de Meimaand, die voor 
ons Katholieken vooral, zo zinrijk en 
betekenisvol is. *** Heb je 't al gehoord, 
dat de renners van de "Ronde van Ne
derland" op 27 Mei a.s. ook door Box
tel zullen sjezen! Houdt ze in de gaten! 
Wat zullen we ze de ruimte moeten 
geven, als ze over de Rijksweg "klep
peren"! 

Verenigings-Agenda 
Heden, Vrijdagavond, 8 uur in De Ark 
repetitie voor solisten, koor en orkest 
voor Die Schöpfung, * • *
Onder deze rubriek worden gratis aan
kondigingen van vergaderingen en repe
tities opgenomen van verenigingen, ge
zelschappen en clubs uit Boxtel, Esch, 
Gemonde en Liempde. 
Opgaven gelieve .men Woensdag toe te
zenden. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL - W.S.C. 7 - 1. 
Met een monsterzege op W.S.C. heeft 
Boxtel zich definitief buiten gevaar we
ten te stellen. Er moge verschil van me
ning zijn of de uitslag al dan niet ge
flatteerd is, zeker is dat Boxtel door haar 
superieur spel heeft getoond vast niet in 
de onderste regionen van de ranglijst 
thuis te horen en tot groter dingen in 
staat te zijn, dan de stand op de rang
lijst doet vermoeden. Boxtel was over 
alle linies de meerdere van WSC en 
speciaal de middenlinie die, met Timmer
mans in haar gelederen, weer op volle 
kracht speelde, heeft door haar stuwen
de taak 'n groot aandeel in de over
winning gehad. 
Direct na de aftrap ontwikkel�e zich 
'n levendig spel, en in de eerst minuut 
benut Deckers al 'n scoringskans. De 
scheidsrechter heeft echter buitenspel 
geconstateerd en annuleert dit doelpunt. 
Beide ploegen zijn beurtelings in de aan
val, en het klopt vooralsnog niet in de 
Boxtel-ploeg. Wel worden aanvallen op
gezet, :doch ze zijn over het algemeen 
te slordig, en de afwerking laat veel te 
wensen over. Zo zien we Oetelaar een
maal in 'n prachtig aangegeven bal over 
koppen. Even later krijgt Deckers 'n 
vrije scoringskans, doch zijn schot is te 
zacht en de keeper heeft er niet de 
minste moeite mee. Aan de andere kant 
belagen de WSC-ers het Boxtel-doel. 
Het spel dat technisch goed verzorgd is, 
wordt echter te kort gehouden, zodat de 
verdediging telkens kan ingrijpen. Dan 
zien we v. d. Plas de bal keurig vrijma
ken, er volgt 'n hoge voorzet, Deckers 
schiet tegen de paal; de terugstuitende 
bal komt bij v. d. Oetelaar, die de 
WSC-keeper voor de eerste maal pas
seert. 1-0. WSC doet er 'nog 'n schepje 
op en komt meermalen gevaarlijk voor 
doel opduiken. Pastoors staat echter met 
z'n mannen als 'n rots in de branding en 
in laatste instantie weet Leyten erger 
te voorkomen. Ook de Boxtel-voorhoe
de doet herhaaldelijk uitvallen, doch 
door aarzelen voor doel worden verschil
lende kansen om zeep gebracht. 'n 
Prachtige voorzet van v. d. Plas wordt 
uit de doelmond gekopt. 
Het spel beweegt zich dan 'n tijdlang op 
het middenveld. WSC is iets sterker, en 
het tempo ligt vrij hoog. Er ontstaat 'n 
scrimage voor het Boxtel-doel, waaruit 
Leyten de bal opduikelt. We denken 
WSC te zien tegenscoren als Pastoors 
tracht de WSC-middenvoor te omspelen 
doch daarbij struikelt, waardoor de mid
voor alleen voor Leyten komt te staan. 
Deze is echter op zijn qui-vive en kan 
nog redding brengen_ 
Dan zien we v. d. Weide plotseling 
doorbreken, en met 'n onho.udbare kogel 

. op korte afstand de keper voor de twee
de maal te passeren 2-0. Dit is het sein 
voor 'n groot offensief, dat nu door 
Boxtel ingezet wordt en volgehouden 
tot 'n kwartier na rust. 
v. d. Plas gaat er ook o'p z'n eentje tus
senuit, passeert handig enkele spelers en 
lost 'n hard schot dat de keeper te mach
tig blijkt, 3-0_ Uit 'n goede combinatie 
tussen v. d. Weide en Deckers wordt 
voor rust uit 'n schot van Deckers no. 4 
nog geboren. Zodat Boxtel met 'n veilige 
4-0 voorsprong kan gaan rusten.
Na rust • wordt het offensief direct her
vat. De middenlinie zit prachtig achter 
de voorhoede aan en het WSC-doel 
wordt danig onder vuur genomen. Scho
ten van v. d. Plas, Deckers en Oetelaar 
volgen elkaar op en vliegen rakelings 
naast of over. Paai en lat moeten redding 
brengen. Zelfs H. v. d. Meyden do<,t 

Uitslag der op 26 April gehouden stemming 

voor de Provinciale Staten. 

Aantal stemgerechtigden volgens de kiezerslijst -
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De kiezerslijst bevat de namen van 6843 stemgerechtigden. 
Opgekomen zijn 6138 stemgerechtigden, welke 5762 geldige stemmen uitbrachten en 
376 blanco en van onwaarde. 
705 stemgerechtigden hebben dus in onze gemeente hun stem niet uitgebracht. Als 
we aannemen dat to% van dit aantal elders gestemd heeft,·. dan. volgt hieruit. dat 
635 kiezers niet aan de stemming hebben deelgenomen. 
Tellen we hierbij de 376 blanco en ongeldige stemmen, dan komen we tot een getal 
van tot 1 verloren stemmen, 15 % van het cijfer van de kiezerslijst. 
Voor belangstellenden geeft de gedetailleerde uitslag overigen�. een behoorlijk .ov.er
zicht voor vergelijkingen met de uitslag van 1946, toen 9 part1Jen aan de verk1ezmg 
deelnamen, daarvan verwierven de Katholieke Jongeren 114, de N.C.U. 9 stemmen, 
in totaal 16 stemmen minder dan de drie nieuwe partijen van thans. 

mee aan het bombardement. Het samen
spal bij Boxtel vlot uitstekend en de 
WSC-keeper beleeft benauwde momen
ten. v. d. Broek krijgt dan op verre af
stand 'n keurige pas van Deckers, en 
met 'n prachtig gericht schot wordt de 
stand. of 5-0 gebracht. Dan luwt het
offensie 'n weinig en kunnen de WSC
ers even herademen. Boxtel blijft echter 
uiterst gevaarlijk. 'n Ver naar voren ge
plaatste bal wordt door v. d. Plas op de 
achterlijn nog opgepikt. Er volgt 'n afge
meten voorzet, v. d. Broek knoert echter 
naast. Op 20 m van doel krijgt dan v. d. 
Broek in vrije positie de bal weer toege
speeld en met 'n goed gerichte schuiver 
wordt het 6-0 Nog is Boxtel niet ver
zadigd. v. d. Plas wint 'n duel met z'n 
back, er volgt 'n afgemeten pas, die door 
v. d. Broek keurig wordt benut_ 7-0. 
En als iedereen denkt dat het einde van
de strijd daar is, wçirdt de bal ver naar 
voren geplaatst. De in buitenspel positie 
staande WSC-midvoor pikt de bal op, 
en redt met 'n schuiver die doel treft
de eer voor WSC. 7-1. Direct daarop 
blaast de scheidsrechter, die 'n rustige 
en betrouwbare indruk maakte, inrukken. 

ADVERTENTIE 
A.s. ZONDAG 

VOETBALWEDSTRIJD 

St. Michiels-Gestel. O.D.C. 
VOORVERKOOP: AANVANG 2 UUR 

Sigarenmagazijn BERT v.d. BRAAK 
Baronlostraat 73 • Tolotoon 450 

Het tweede elftal dat bij VOW te ga'st 
was voor de Toon Schröder-beker, won 
deze wedstrijd met 4-0, terwijl het 
derde elftal haar kampioenskansen weer 
deed stijgen door 'n 8-1 zege over het 
4e elftal. 

Voor a.s. Zondag staat op het program 
de wedstrijd S.C.B.-Boxtel. S.C.B. dat 
z'n kans op het kampioenschap zal wil
len behouden zal zeker geen makkelijke 

tegenstander zijn voor Boxtel. Niettemin 
verwachten we toch van 'n Boxtel dat 
speelt zoals· de laatste weken, 'n draag-
lijk resultaat. 
Boxtel 3 ontvangt Maliskamp 3, dat no. 
2 staat op de ranglijst, terwijl Boxtel 4
zich zal moeten meten met Helvoirt 2. 
K.S.V. ,,O.D.C." 

O.D.C. - Eindhoven 1 - 5
In het kader van de viering van het 25-
jarig bestaan van ODC vond bovenge
noemde ontmoeting plaats, welke een 
verdiende overwinning bracht voor de 
Eindhovenaren, die technisch en tactisch 
een· pracht partij voetbal speelden, waar
tegen ODC niet bleek opgewassen. In 
de eerste helft waren beide ploegen aan 
elkaar gewaagd, al was het toen al wel 
duidelijk, dat de ODC-ers het tempo 
niet zouden houden. 
Doch in de eerste drie kwartier beleefde 
het Eindhoven-doel verschillende ang
stige ogenblikken, en het scheelde maar 
een haar of ODC had met 2-0 de lei
ding genomen, nadat v. Tuyl uit een 
door Schalks genomen corner in eigen 
doel had getrapt. v. d. Boogaard passeer
de op kundige wijze enkele tegenstan
ders, plaatste toen naar de vrijstaande 
Peynenburg, die echter jammerlijk naast 
schoot. Met prachtig uitgevoerde combi
naties belaagde de Eindhovenaren de
ODC-verdediging, die geruime tijd wist
stand te houden, totdat eindelijk Vonk 
de stand op gelijke voet bracht. Nog 
juist voor het verstrijken van de eerste 
helft nam Eindhoven door de prachtig 
spelende halfbloed Snoek de leiding 
1-2. Deze tegenstanders behoorlijk par
tij te geven had de ODC-ers te veel 
inspanning gekost, hetgeen de tweede 
drie kwartier tot uiting kwam. De druk 
werd te zwaar en met nog drie goede 
doelpunten, brachten de Eindhovenaren 
de stand op 1-5. 
Deze ontmoeting was voor de ODC-ers
een prachtige oefenpartij. 
Het derde elftal behaalde de voor hen
heel gewone overwinning op V.O.W 2. 
in Veghel met 9-0.
Het tweede won voor de Tóon Schröder•
Wissel-Beker met 2-0 van Nooit Ge
dacht 2. 
Voor a.s. Zondag Is alles geconcen
treerd op St. Michiels-Gestel. 

Deze wedstrijd begint om twee uur.
••• 

De onderlinge competitie tussen de
plaatselijke junioren-elftallen zal op Za
terdag 29 April worden ingezet met de 
volgende wedstrijden: ODC-C-Boxtel-B 
Boxtel-C-ODC-D, ODC-A-Boxtel-A. 
Aanvang 3 uur. 

Juniorentoumooi O.D.C. 
Door de inschrijving van van twee ster
ke elftallen uit West-Brabant, n.l. de 
kampioen van kring Roosendaal: lnter
nos en het bij de ODC-jeugd welbeken
de V.E.S. uit Oudenbosch is de deelne
merslijst thans volledig als volgt: 
Boxtel, BVV, Eindhoven, Internos, Hie
ronymus, PSV YES en ODC. 

De oude gildeschatten van een Sèbuttersgilde bestaan o.a. uit archiefstukken, zilve
ren koningsschilden en oude vaandels. Het St. Willibrordusgilde te Esch, bezit een
collectie koningsschilden van totaal 47 stuks. Tien daarvan zijn uit de 17e eeuw. Het
oudste schild is uit het jaar 1602 en behoort tot de oudste schilden die in Brabant 
gevonden worden. Schilden uit de 16e eeuw zijn namelijk zeer zeldzaam. De 
koningsketen van het Essche gilde Is zeer sober. Aan de ene zijde van de ketting
hangt een zwaar zilveren halfplatte vogel, aan de andere zijde een zilveren ring, in
welks midden een kruisboog. De ring draagt in gothische letters het rondschrift 
,.Dit 1s er". De oude standaard van het St. Willibrordusgilde is van rood vlaggedoek, 
en aan weerszijden beschilderd met de beeltenis van St. Willibrordus. Deze schil
dering dateert uit 1786. 

Deze acht elftallen worden in twee 
groepen ingedeeld, welke een halve com
petitie spelen, waarna de bestgeplaat• 
sten om de 1 e, 2e, 3e en 4e prijs spelen. 
Het hele tournooi, dat op Hemelvaarts
'dag (18 Mei) wordt gehouden, wordt
in één dag afgewerkt. 

DE STAND IN DE DERDE KLASSE B
O.D.C. 21 14 3 4 31 60-26 
S.C.B. 21 12 6 3 30 44-20 
O.JC. 21 13 4 4 30 45-27 • 
St. M. Gestel 20 21 6 3 28 46-25 
Baardwijk 21 10 3 8 23 46-39 
Best Vooruit 20 8 5 7 21 36-44 
w.s.c. 20 8 6 7 21 37-45 
U.D.I 20 7 3 10 17 32-35 

Wij plaatsen hierboven een foto van de voorzijde van de koningsmantel en een 
afbeelding van het geschilderde medaillon uit de standaardvaan van 1786. 

A.v. d. B.

Boxtei 20 6 4 to 16 38-44 
Blauw Geel 20 5 5 10 15 39-54 
Haarsteeg 20 2 4 14 8 22-53 
Uno Animo 20 3 2 15 8 35-63 



Nationale Herdenkingsavond Donderdag, 4 Mei.
Algemene Oproep tot deelname aan de "Stille Tocht".Vlaggen vanaf 18 uur halfstok. Donderdag 4 Mei eerstkomende zal wederom de Nationale Herdenkingsavond worden gehouden. Herdacht zullen worden: de militairen van de Nederlandse Strijdkrachten, de zeelieden, de verzetsstrijde.rs, de geallieerde militairen en alle overigen, die waar ook ter wereld, in de jaren van de oorlog te land, ter zee of in de lucht voor de vrijheid van het Koninkrijk zijn gevallen, of als Nederlander of Nederlands onderdaan ten gevolge van tegen hen gerichte vijandelijke actie zijn omgekomen. Vanaf des namiddags zes uur gelieve men de vlaggen halfstok te hangen. Om half acht precies trekt, evenals vorige jaren vanaf de Markt vóór het gemeentehuis, de "Stille Tocht", tot deelname waaraan alle ingezetenen dringend worden uitgenodigd. Familieleden van gevallenen worden verzocht zich op te stellen vlak vóór de hoofdingang van het gemeentehuis. Zij zullen een bijzondere plaats aan het hoofd van de stoet kunnen innem�n. Dezelfde route als vorige jaren zal worden gevolgd, nl. Markt, Kruisstraat, Rechterstraat, Stationstraat, Breukelsestraat, Baroniestraat, naar Kerkhof van de Parochie van het H. Hart. Aldaar zal door de Heer Burgemeester een krans worden gelegd op de graven van de geallieerde militairen. • , Vanaf 20 uur precies zal twee minuten volkomen stilte in acht genomen worden. Op de graven van de in de oorlog gesneuvelde Boxtelse militairen C. Bullens, Mallens en v. d. Aker, respectievelijk op het Oude Kerkhof der Par. St. Petrus, Nieuwe Kerkhof en Kerkhof Par. St. Lambertus Gemonde, zal op deze avond eveneens een kleine bloemenhulde gebracht worden. Eenieder ere de nagedachtenis van hen, die "alles gaven voor de vrijheid en neme deel aan de Stille Tocht. 

RIEK VAN DEN BROEK en CERRIT v. OOSTERHOUT hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 10 Mei a.s. om 10.30 uur in de Parochiekerk van St. Petrus te Boxtel. Boxtel, April 1950. Kerkstraat 5. Tongeresestraat 2. Gelegenheid tot feliciteren van 1-2 uur, Bellevue, Bosseweg, Boxtel. 
........................... • •: Dinsdag 9 Mei hopen onze : : geliefde ouders : : MARINUS v. d. BRAA� : • •• . en • : JOHANNA v.d. HEUVEL : 
! hun 40-jarig huwelijksfeest :: te vieren. De H. Mis van :: dankbaarheid zal worden !: :,pgedragen om 10.30 uur :: in de parochiekerk van St. :
! Petrus. : 
• 

k. d 
• • Hunne dankbare m eren : : en kleinkinderen : : Boxtel, Ten Brinkstr. 19. :• • 

························�··

H iermede betuigen wijonze oprechte dank voor het medeleven gedurende de ziekte en de betoonde belangstelling bij het overlijden en begrafenis van onze dierbare echtgenoot, vader en grootvader WALTHERUS OSSENBLOK. Wed. A. Ossenblok-Segers 1 Kinderen en Kleinkinderen Kalksheuvel 24. 
Mede namens mijn ouders,broers_ en zuster, mijn hartelijke dank aan H.H. Geestelijken, Katholiek Thuisfront, Gildenbondsharmonie en, buurtbewoners, voor de belangstelling en cadeaux bij mijn thuiskomst uit Indonesië. . Dpi. Sld. M. H. de Laat Langenberg 15. 
Mede namens mijn ouders,broers en zusters breng ik mijn hartelijke dank aan H.H. Geestelijken, Kath. Thuisfront, familie, vrienden en kennissen, maar speciaal aan de buurtbewoners, voor de vele bloemen en de prachtige cadeaux ontvangen bij mijn terugkeer uit Indonesië. Dpi. sld. H. v. Haaren, Vendelstr. C 4, Liempde 
M ede namens mijn ouders,broers, zus en verloofde, betuig ik mijn hartelijke dank aan Eerw. Heren Geestelijken, Kath. Thuisfront, R.K. Gildenbondsharmonie, Familie, vrienen kennissen voor de grote belangstelling en cadeaux, vooral de buurtbewoners voor het prachtige cadeau dat ik in ontvangst mocht nemen bij mijn thuiskomst uit Indonesië. Sold. te Kl. W. v. Weert, Nieuwstraat 37. 
M ede namens Moeder,Broers en Zusters, betuig ik mijn hartelijke dank aan Eerw. Heren Geestelijken, Kath. Thuisfront, R.K Gildenbondsharmonie, Directeur en Collega's van de P.T.T., Familie, vrienden en_ kennissen v<;>or de grote belangstelling, vele bloemçn en cadeaux, vooral- de oude en nieuwe buurtbewoners voor de mooie polshorloge die ik in ontvangst moch·t nemen bij mijn thuiskomst uit Indonesië. Sld. L. J. MATHIJSSEN, , Jan v. Brabantstraat 17. Gevonden; dasspeld van militair, tegen advertentiekosten terug te bekomen. Lederwar�nhuis Succes. 

De Jubilarissen van de Linnenweverij W. J. van Hoogerwou & Zn. danken de Directie en Personeel voor de mooie cadeaux hun bij gelegenheid van het 25-jarig dienstjubileum aangeboden, e11 het Feestcomité voor het arrangeren van de gezellige feestavond, die door de voor deze gelegenheid geformeerdeToneelgroep "Hobo" zo schitterend is geweest.J. LAAKJ. VAN BREUGELJ. VOETS
Komen aanlopen: Hollandse Te koop N.L. Biggen. M. PeijHerder, Bosscheweg 109, al- nenburg, Boseind 31; Boxtel. waar terug te bekomen. Te koop: beste biggen, waaronder gemerkte voor het Stamboek N.L. en rode eet-aardappelen. M. v. Hal, Tongeren 17.
H iermede betuig ik mijn op-rechte dank, ook namens Ouders, Broers en Zusjes, voor de vele blijken van belangstelling, bloemen en cadeaux, aan Zeereerw. H.H. Geestelijken, Kath. Thuisfr., Spaarvereniging, Buurtschap, R.K. J.B., Rijvereniging, Familie,Vrienden, Kennissen en allendie de dag van mijn thuiskomst tot 'n onvergetelijkegemaakt hebben.Sold. P. J. M. v. d. Aker, Legnr.: 260541209 7-11-R.I.

Te koop: een toom beste biggen, alle borgen, en een drachtig varken N.L., 15 weken drachtig, keuze uit twee. Jan de Bie, Roond 8. Te koop: een bakoven "merk Nestor", ·een vierwielig rijtuig, twee broedmachines, capaciteit 220 to( 360 eieren, 15 postduiven; Moet weg!! Te. bevragen A. C. Smulders, A 3 Liempde. 
Het Bestuur van de Varkensfokvereniging "Bacontype" maakt bekend, dat de fokdag van de Kring "Meierij West'' gehouden wordt op I Mei a.s. op het terrein bij A. Langenhuyzen, en zal aanvangen om 10 uur. Er zijn 150 inzendingen en er zal een luidspreker aanwezig 

H 
iermede betuig ik mijn zijn. dank, mede namens mijn De leden en eventueel zij die Ouders, Broers en Zusters, nog lid wensen te worden van aan H.H. Geestelijken, Ka1:h. de plaatselijke fokvereniging Thuisfront, familie, vrienden moeten vóór 1 Mei de contrien kennissen, R.K. Bouwvak- butie .f 2,50 betaald hebben.arbeidersbond en R.K. Gilden-bondsharmonie voor de be- Te koop: bakoven met bussen, langstelling bij mijn thuiskomst Brabantse kachel, kamerkauit Indonesië. cheltje, vogelkooi, twee herenIn het bijzonder dank ik de fietsen, tafel en zes stoelen. buurtbewoners voor de prach- Bevragen Selissenwal 3. tige fiets en overigens allen, die mij cadeaux en bloemen Te koop: 2 pers. eiken wastafel hebben geschonken. met marmeren blad en spiegel; Sld. te kl. Marcel Verhagen, babycomode, donkerbruin ge-Markt 9. verfd; 2 spiegels met eiken lijst; kastje met 4 laden en Hiermede betuig ik, mede een buffetje. Molenstraat 5.namens mijn ouders, broer en zusters, mijn hartelijke De persoon. die Zaterdag 15 dank aan Familie, H.H. Gees- April in de Stationstraat nabijtelijken, Vrienden, Kennissen, de Kasteellaan een boekentas Buurtbewoners, Gildenbonds- heeft opgeraapt, wordt verharmonie voor de grote be- zocht deze tegen . beloninglangstelling ondervonden bij terug te bezorgen bij Gemen, gelegenheid van mijn thuis- Stationstraat 14.komst • uit Indonesië, en de Te koop, lap costuumstof,aangeboden prachtige cadeaux. vleessnijmachine en ronde ta• Kpr. L. v. d. Velden. fel. Te bevragen MolenstraatLangs deze weg .?etuig ik,ook namens m11n ouders en mijn meisje Riek, mijn hartelijke dank aan H.H. Geestelijken, Familieleden, Kath. Thuisfront, de R.K. Gildenbondsharmonie, de leden van de R.K.JB., de buurtgenoten en bewoners van de Maastrichtsestraat en verder alle vrienden en bekenden voor de zeer vele blijken van belangstelling bij mijn thuiskomst uit Indonesië ondervonden. Tevens mijn hartelijke dank vooral de buurtbewoners voor de prachtige cadeaux welke ik heb ontvangen. 

20, Boxtel. Te koop: wegens plaatsgebrek kasten, tafels, stoelen, ledikanten met toebehoren, spiegels, serviezen, luidspreker etc. Baroniestraat 44, Boxtel. Aangeboden: wie<>ie, kinderledikantje, bedje (z.g.a.n.), hoepelpaardje. Te bevragen Molenstraat 19. Grote Bijverdienstè. Levensverz. Mij vraagt voor Boxtel e.o. net, bespraakt persoon,voor opleiding in het verzek Bedrijf. Bij gebleken geschiktheid, vaste aanstelling. Brieven onder nr. 26 Molenstraat 19. Kpl. P. C. v. d. Pasch, Onrooi 6. N.L. Biggen, waaronder geTe koop gevraagd: een partij merkte, bij L. van Esch, Tonconsumptie-aardappelen. Aan- gersestraat 40. biedingen J. van Helvoort, ----,----------Vorst 7. Te koop: een dames-sport-fiets en wandelwagentje. Te koop bij G. van Luisel 4, een toom biggen. 
Esch, l Buddemeijer, Markt 29beste 

Te koop: een radio 3 golflengten, speciaal geschikt voor hen, die niet beschikken over aansluiting op het electrisch lichtnet. Bevragen Bureau dit blad. 

Te koop: een partij eetaardappelen bij ]. van Rosmalen, Kasteren B 31 a, Liempde. 
Gedurende de Meimaand 
vertrekken Autobussen naar Weggelopen: een wit Kees- de Oirschotse kapel en Zoetehondje. Terugbezorgen op Munsel 13. Liev� Vrouw te Den Bosch. Te koop: een toom beste Inlichtingen: biggen bij M. v. d. Sande, G D M I" Kalksheuvel. • a rage n e 0 

Te koop: driftvarken en 4 jonge Mechelse Herders. F. van Laarhoven, Kasteren B 24, Liempde. een n;t Ke�ke�-�eisje F:o;-:'e -----�Tennissport 

Naar H. Gerardus Majella 
te Wittem 

GEVRAAGD. Voor dag en/of 
1 nacht.' Pension te Oisterwijk, BALLENScheibaan 11. Hoog loon, goede behandeling en veel 

SCHOENEN RACKETS PRESSEN HOEZEN HANDLESS OLIE vertrekken op 14 MEI 
verval. 

1 
TROUWRIJDEN 

Slazinger Rupax Dunlopp Hutchinson Vredestein 
AUTOBUSSEN Kaarten bij Mej. v. Schijndel, Bosssheweg en 

Garage "De Mol"Prijs retour f 5.50. 

met nieuw materiaal f 10,·· per trouwwagen. 
Garage "De Mol"Telefoon 336 

A.s. MOEDERS
V a n a f 1 Me i 19 5 0 is het adres van 

Mevr. M. J. Linsen Ve rloskundige te Boxtel 
van Leeuwenstraat 7 Spreekuren: Din•dags en Donderdags van 2•3 uur S.v.p. Ziekenfondskaart meebre ngen. T e l e f o o n  417

R.K. H.B.S. A en B 
met 5-jarige cursus te Boxtel

Het T O  E L A T  I N G S E X A M E N wordt gehouden op D I N S D A G  2 7 Juni a.s. Aanmelding van candidaten kan geschieden aan het schoolgebouw, HERMAN BRANDTSTRAAT 3 te BOXTEL, op de volgende dagen en uren: Woensdag 10 Mei, D onderdag 11 Mei, Maandag 15 Mei, telkens van 9- uur v.m. tot 4 uur n.m. Op Maandag 15 Mei ook 's avonds van 7 uur tot 9 uur De Directeur, Drs. J. van der Ligt. 
KONINGINNEDAG 

VLAGGEN DAG 
STANDAARD.VLAG 

7 35 met stok en houder, compleet • 

Fa A. P. v. d. BOOMEN-RESINK Onze winkels en magazijnen zijn: Maandag na I uur gesloten. 
ROOKT NU VOORDELIG l Chii,pers(nieuw), Tuxedo, Samba, Tommy, l Turmac 4, Red Dice, Sport, Majorette j O,SO Lancer en Capitol 0,45 Zolang de voorraad strekt Prima Shag . à f 1 ,00 Prima Pijptabak à f 0,85 Turmac cork tip . 1,00 Wij verwachten: Palmerston (kurken mondstuk). 0,80 
SYLPHIDE speciaalzaakE. VERHOEVEN, Stationstraat 60 Tel. 475 

Vóór Pinksteren een NIEUW COSTUUM 2 delige kamgaren Costuums v.a. f 95.•3 delige kamgaren Costuums v.a. f 115.• tot 150.• Jongens Costuums v.a. f 40.• ALLE S P RIMA MA A TWERK TH. v. AARLE ��-R�•;;���k;rA 68 LIEMPDE 
Onze 

Co.csetten=afdelûul !... 
munt uit door: • PRIMA KWALITEITEN• RUIME KEUZE• VAKKUNDIGE BEDIENING
Cotsetten, zijsluiting 19,60 18,32 17,90 13,80 12,95 12,25 
C-ouetten, voorsl_uitinp .. . . . . 22,90 12,56 12,45 
C«.s.ellffl, zijsluiting met maagband 
f.ots.etten' voorsluiting met maagband 22,45' 19,30 
!Bustelwu.cleu, prima pasvorm 4,50 2,66 2,65 2,27 
:&steAoudus, Keep-up, luxe uitvoering 4,80 4,05' 
!Bustelwu.deu, met maagband 5,50 5,22 5,13 5,05 
!Bustel'tcuuleu, voorsluiting met maagbang, speciaal voor zware figuren 7,90 

S.te.p=iffs., vanaf 
J,auet.elqor.dd.s, vanaf 
'Veda,ul,9oulds, vanaf 
:/aJ:u,teJle.s, vanaf 

9,05 

12,40 

25,50 

16,25 

1, 89 

3,58 

3,58 

5,60 
4,15 
3,85 

• 1,25
0,45 

F. J. Witteveen - afd. Corsetten RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 
ZIET ONZE SPECIALE ETALAGES 

1 J.A.GEMEN 1 
SCHOEN• EN SPORTHANDEL 

1 Stationstraat 14 - Telefoon 298 - BOXTEL 1 

---------JUIST ONTVANGEN: 
ZEER MOOIE OVERGORDIJNSTO FFEN Per meter 2.45 • 1.95 

F. J, WITTEVEEN, WONIN61NRICHTIN6 • BOXTEL

Uw Grootouders gebruikten reeds het doelmatige 
Roos• en Haaruitval Bestrijdende middel 

KLITWORTEL en KINABAST 
getrokken op Franse Brandewijn 

OLIEMEULEN heeft 't voor URechtersh-aat 37 , Telefoon 361 
ER KUNNEN NOG ENKELE 

MEISJES van 14 en 15 jaargeplaatst worden op het atelier van 
T ricotagefabriek ,,D E Z WAL U W" van Hornstraat 34 • Boxtel 

Kom tijdig Uw keuze maken voor een mooi 

Gedachtenisprentjè 
voor de Eerste H. Communie van Uw kindje,

* Wij hebben mooie soor1en en aardige spreukjes *Drukkerij J. P. TIELEN, �tationsti-aat

KANT FRANJE d PICOT 
VOOR UW . GLASGORDIJNEN 
hebben wij een buitengewoon 
mooie sortering. 

• Komt U eens kijken naar
onze speciale étalage.

F.J. Witteveen 
Woninginrichting • Boxtel 

� 
Nieuw 

Plastic als Verf 

Verf als Plastic 
SLECHTS EEN WEINIG VAN DEZE 

Plastic - Ralston • Verf EN ALLES GLIMT EN GLANST U TEGEN . Alles wordt nieuw, mooi en sterk, waar U het ook op strijkt, hout, steen, ijzer, U -krijgt 
Geen kwaststrepen Een laag dekt en  droogt vlug tot een sterke 

25 Prachtige Kleuren
VOOR AUTO'S FIETSEN LEDIKANTEN, KEUKENS - BADKAMERS - TAFELS - BOTEN enz. Vlugdrogend PLASTIC-RALSTON te BOXTEL bij 
OLIEMEULEN DROGISTERIJ ,.DE MOLEN" RECHTERSTRAAT 37 Tel. 361 

r Een zeer gewaardeerd cadeau voor gerepatrieerde militairen ia een 
PRIMA VULPENHOUDER AL OF NIET MET BWBEHOREND V ULPOTL O O D  

Een 

Elke vulpenhouder kan do�r de ontvanger, wanneer de pen eventueel niet voor zijn hand ireachikt ia, n o g  g e r u i l d  worden. 
. 

mooie FOTO-ALBUM met ah titel 
Herinneringen aan Indonesië wordt ook zeker op prijs gesteld • ie Vraag eens ten onzent vrijblijvende inlichtingen

Boekhandel TIELENSTATIONSTRAAT 

. . 

. . 
~ 

-

-

1 1 
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HET MERK MET WERELDNA AM 

PrUzen vanaf 

Schoorsteenklokken 
fl Bim,Bam slagwerk 49.= 

Wekkers . . . . . . . fl 8.50 

Hangklokken 
Bim,Bam slagwerk fl 69.50 

Koekoek klokken . . fl 36.= 

Herenpolshorloges . . fl 32.50 

Damespolshorloges . . fl 32.50 

Herenzakhorloges . . fl 37.50 

-
1oor uitbreiding zijn wy m staat U een ;==_

=_�
zeer grote exclusieve collectie te tonen in : 

Wij tonen U een grote collectie uurwerken 
in de zaak 

Komt U geheel vrljblljvend eens klfken 

Dameshoeden 
Wollen=enZijden stoffen 

Steed s voo r Uw Uurwer ken Modeartikelen en Garneringen * 
Komt U eens vrijblijvend op de hoogte stellen van onze diverse Fa A.v. Vlerken, Boxtel 

Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 modieuse èollecties. Wij zullen er ten zeerste door vereerd zijn. 

WAT ZOEKT U ? �11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111W 
GEZELLIGHEID THUIS? -------'-------------------

Dit kunt U bereiken met een passende 
verlichti, g. uit dt: ruime sortering 
LAMPEKAPPEN 
die wij heden ontvingen. -Nieuwe Wringerrollen

Electro,Techn. Bureau W. VAN DONGEN 
TEL. 515 VAN LEEUWENSTRAAT 11 en 5 

Uw oude versleten wringer• 
rollen weer hagelnieuw voor 

Met Indo lette Wave - Altijd safe! 
f 7 .• à 8.- per rol. 
Binnen 8 dagen terug. 

De permanent van de toekomst, zonder toestel 

Dameskapsalon M. J, ,. d. BROEK GOOSSENS • BOXTEL 
Breukelseatraat 34 • Boxtel - Telefoon 220 

GEVRAAGD: 

flinke nette 

Winkeljuffrouw 
,.oor de fijn vleeswarenafdeling .. 
Slagerij VAN NISTELR00IJ 
Rechterstraat 20, Boxtel. 

TE KOOP: 

Midd·enstandshuis 
in centrum der gemeente. 
Direct te aanvaarden. 
Brieven onder no. 45 Molen, 
straat 19. ' 
Vanaf Dinsdag 2 Mei 

. Kraambureau 
. verplaatst 

van Ons Doelstraat 3 naar 
Markt 29 

Spreekuur elke Dinsdag van 
2-4 uur.

Zr. VAN VESSEM. 
Zr. ROOYAKKERS. 

Onthoud dit ! ! 

Als U pijnlijke voeten hebt 
tengevolge van likdoorns, eelt, 
eeltpitten, ingegroeide en 
dikke nagels, is Uw, adres: 

Pedicure 
Jo ·v. Grinsven,v. Summeren 

MARKT 33 , BOXTEL 
Kom ook aan huis. 

SCHOONMAAKTIJO 

10 punten 
wèlke v oor U van belang z ijn, 
in onze etalages g eët a leerd . 

• VLOERZEIL
200 cm breed, per meter 

• TAFELZEIL,
ll5 cm breed, per meter 

• GLASGORDIJNSTOF
in wit en ecru, per meter 

• OVERGORDIJNSTOF
in damast, per meter 

• CO COS TAPIJT
100 cm breed, volle cocos 

• PLUCHE TAFELKLEED
Perzisch dessin . . . . 

• 2 PERSOONS MATRASSTËL
met kapok kussen 

• DUBBEL BOUCLé TRAPLOPER
50 cm breed, per meter 

• BLANK BERKEN SLAAPKAMER
compleet . . . 

• O.F. HUISKAMER,
geheel compleet 

2,50

3.7s

0,98 
3,25

6.75

16,75' 
59,00 
4,95 

395.00 
325.00 

Bezoekt ook vrijblijvend onze toonzaal 
Breukelsesttaat 9 

,,IN DEN OOIEVAAR" 
Fa A. P. v. d. Boomen-Resink - Boxtel 

Weideafrastering -------
1so1a1oren enz. 
Wij leveren U uit voorraad 
en verzorgen de aansluiting. 

Net- en Batterijapparaten 
K.E.M.A. gekeurd met rijkssubsidie. 

Electro,Tecbnisch Bureau 

W. v. Dongen
Tel. 51S v. Leeuwenstraat 11 en 5 

Lederwairenhuis 

,,SUCCES" 
Rechterstraat 7 .,;,,, Boxtel 

Is ruim gesorteerd In alle 

LEDERWAREN 
Koopt hièr uwtcadèaux 

voor terugkerende 
Militairen. 

Maandag 1 en Dinsdag 2 Mei 
iiëiiöten. 

Ook wlJ hebben weer 

RITMEEST ER • IDEAAL 30 et• FIAT 25 et 
EN STEEDS VOORRADIG ALLE SOORTEN 

ELISABETH BAS en LA PAZ 

ÀI■ altlfd BERT VAN DEN BRAAK 
BARONIESTRAAT 78 TELEFOON 450 

-
.. .._k ............. ............... ,

Slecht praten. 
is het nu over een 

Tuingarnituur 
toch is het de moeite waard 
'ns even te komen kijken.'. 
Bank 3-.zits 

2 Fauteuils 

Ronde tafel 
crème gel akt 129.50

F. J� Witteveen

• • 

Woninginrichting, Boxtel 

Al s het gaat over Zaden of BJoemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

RECLAMEVERKOOP 

Babygoed 
UITZET I 

3 hemdjes_ 
3 truitjes 
3 navelbandjes 

12 american luiers 
2 flanellen luiers 
2 onderleggers 

30 st. 

1 

1 
1 
1 
1 

pak watten 
pak gaasjes 
bus poeder 
doz. spelden 
st. veterband 

26.75 

UITZET II 
4 hemdjes 
4 truitjes 
4 navelbandjes 

12 american luiers 
6 hydr. luiers 
2 flanellen luiers 

3 onderleggers 
1 pak watten 
1 pak gaasjes 
1 st. veterband 
1 bus poeder 
1 doz. spelden 

40 st. 37.75

van Hout-
. Ververgaard 

Molenstraat 1 
1 Boxtel 

MA GAZIJN 

DE BIJENKORF 
A. VAN KOL

BOXTEL 

Stationstr. 55 
Markt 14 

SCHIJNDEL 

Hoofdst r. 141 

Voor HUISHOUDELIJKE 

HOUT WA RE Nnaar 

,,DE BIJENKORF" 
TRAPPEN, zeer solide uitvoering, 

twastvrij hout, :n mm dik, per trede 1,30 
Idem, met plateau, per trede 1,65 
STRIJKPLANKEN, prima flanelbekleding 
en gewatteerd 14,50 12,05 11,50 9,50 7,90 6,90 
STRIJKPLANKEN prima beukenhout, 

extra zware fianelbekleding en ge
watteerd, kan op 5 verschillende 
hoogtestanden gesteld worden 
iets aparts 18,50 

MOUWPLANKJES 2,60 2,15 
MESSENBAKKEN 2,15 1,80 1,50 
KAMBAKJES 1,50 1,30 0,50 
CLOSETPLANKJES 0,75 0,60 
BROODPLANKEN 2,50 2,10 1,00 
HAKBORD, prima beuk 3,30 
HANDDOEKREKJES, met kuif 3,50 2,50 2,40 
POETSDOZEN 3,60 1,75 
DIENBLADEN 4,05 3,50 
KLEERHANGERS 0,50, 0,20 0,16 0,13 0,10 
HOUTEN LEPELS 0,85 0,50 0,35 0,22 0, 13 
HOUTEN LEPELRcKKEN 

MET LEPELS, vanaf 2,75 

Koopje van de maand!!! 
Nest van 4 stuks d iepe 

alumi nium schalen per nest 2.10 

DE BIJENKORF 
STATIONSTR. 55 BOXTEL MARKT 14 

Truitje, stevig wit 
katoen, geborduurd, 
schoudersluiting . . 
Tuitje, fijn voor de ' 
zomer, geborduurd, 
schoudersluiting . . 
Overgooiertje, v. meis-
jes, geborduurd, schou- 1 8 5
derstrikjes, bleu, wit . '• 
Idem, met schouders 

bandjes, geborduurd, in 9 5rose en bleu . . . 
Idem, voor jongens, met 
schoud�rbandjes, gebor- 2 ,l 5 _c.....,..,
duurd, m bleu . . . 
Jurkje, glansgaren, ge- 2 45
borduurd\ rose . . • 
Jongenspakje, glansga-
l'en, geborduurd•, rose 2 55· """";::::t,,•,i
en bleu . . . . . 1 
Wollen jasje, aardig 
patroon, met mutsje, 6 J Qbleu en rose . . . • 

van Hout
Verver aard 

1111 DEZE WEEK

• endraal 

Boxtel 

weer volle verse en gebakken bokking 
ZURE HARING 7½ cent 
VOS Stationstraat 44 • Telefoon 527 

OSMIA VULPENHOUDERS 
Ze zijn er weer de van vóór de oorlog 
zo gunstig bekende Osmias 

Sie r lijk e modelle n in di v ersé kle u r e n  met grote 
gouden pen, waarop 10 jaar garantie gegeven wordt 

• Een lust voor het oóg
• een genot om mee te schrijven

BIJ ELKE KLEUR PENHOUDER 
EEN PASSEND VULPOTLOOD 

De prijs valt U zeker mede 1 
Nu nog meer dan eerst kunnen wij de 
meest verwende vulpengebruiker tevreden 
stellen. KOMT U EENS KIJKEN Il 

• Geen enkele vulpen behoeft bij ona behouden
• te worden die niet geheel. bevredist.

Boekhandel TIELEN
STATION STRAAT 

; 
= 

__________________ j 
JOH. THIJS,VAN DEN BRANDT, Stationstraat 38 

/ 

Idem, met capuchon, 6 20 
bleu, rose . . . . • 
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!J!,caJanl·' s 'Centuun. 
ZILVEREN KLOOSTERJUBILEUM 
VAN BR. LEO MUYLKENS 

Het wordt bijna eentonig voor Boxtel 
om over een jubileum te schrijven. 
Toch wil het Missiehuis St. Theresia 
het 25-Jarig Professiefeest van Broeder 
Leo Muylkens niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. 
De bewoners van het Missiehuis willen 
Dinsdag 2 Mei dit feest zo luisterrijk 
mogelijk vieren. 
Broeder Leo (s nl. de oudste bewoner 
van ons Missiehuis, die tevens ook het 
langst op Stapelen vertoeft. 
't Was op de 29ste Juli 1919 dat de 
nauwelijks dertien jarige Leo de zware 
klopper op de grote Kasteelpoort liet 
vallen en hij zich als broeder-postulant 
kwam aanmelden. 
Waarom juist bij de Paters van 't 
Kasteel? Gods wegen, vooral bij de roe
ping van een Kloosterling zijn dikwijls 
wonderbaar. Toen Leo zijn

1 

ouders mede
de'elde dat hij naar het klooster wilde, 
had hij geen voorkeur. ZijQ vader schreef 
naar drie Congregaties voor aanneming, 
terwijl er werd besloten, dat die Con
gregatie, die het eerst aqtwoordde, de 
voorkeur zou hebben. 
Zo kwam de jonge Leo naar Boxtel. De 
jonge maar ook kleine Leo. Want toen 
hij een jaar later vroeg om de toog te 
mogen dragen, werd hem geantwoord 
dat hij nog niet eens groot genoeg was 
_om bij het schoolbord te komen. 
11 • Februari 1921 was de dag van zijn 
inkleding. Na drie jaren zou hij de eerste 
geloften afleggeh. Voordat déze echter 
verlopen waren, kwam er een nieuwe re
·ge)ing . v�nuit Rome, die hem verplichtte
eerst éen jaar Noviciaat te' maken.
J"oe,n_pakteBroeder Leo zijn koffers en
vertrok nààr België.

29 Maart 1925 deed hij zijn eerste Ge
loften en enkele dagen later was hij op 
Stapelen terug. Aangewezen als kok 
voor de keuken kwam hij op de boerde
rij terecht en vanaf toen tot aan nu is 
hij geweest de "Broeder van de boers 
derij". 
Niets was hem te 'l(eel. Hij werd zelfs • 
student aan de Landbouwschool te Box
tel, waar hij in 1928 met nog vier andere 
van de twintig candidaten het diploma 
behaalde. 
Maar wanneer de studenten van nu en 
ook de studenten van die afgelopen vijf 
en twintig jaren, waarvan vele nu Pater 
zijn, 2 Mei a.s. op speciale wijze aan 
Broeder Leo hun oprechte, welgemeende 
erkentelijkheid willen tonen, dan is het 
omdat hij voor hen allen door het in
tens beleven van zijn Klooster-leven ten 
voorbeeld en een aansporing is geweest· 
en nog • is om het schone ideaal van 
Kloosterling te bereiken en na te strc
v�n, zoals zij dit in hem, verwezelijkt 
zien. 
Broeder Leo, nog één wens. Moogt gij 
nog lang voor de bewoners van het Mis
siehuis de "Broeder van de boerderij" 
maar vooral de "Broeder van gebed en 
offervaardigheid" zijn. 
Voor vrienden en bekenden van de Broe
der, bestaat gelegenheid om te felicite
ren Dinsdag 2 Mei a.s. van 2-3 uur 
aan het Missiehuis. 

WEERPRAATJE 
(Van onze weerkundige medewerker). 

Wanneer wij nachtvorstschade willen 
tegengaan, moeten wij er voor zorgen 
dat de temperatuur in de boomgaard of 
op het perceel land waarop onze jonge 
groenten en vroege aardappelen al we
lig groeien, boven het vriespunt blijft. 
Al enkele tientallen jaren geleden is 
komen vast te staan, dat de temperatuur, 
naar gelang men dichter bij het aard
oppervlak komt, steeds meer daalt. Hier
uit kan men al dadelijk de conclusie 
trekken, dat het een heel wat makkelij
ker opgave is een boomgaard waarin de 
tere bloeiknoppen op ongeveer 2 tot 6 
meter hoogte van de grond zitten, te 
vrijwaren tegen nachtvorst, dan percelen 
waarop de gevoelige plantendelen juist 

. boven het aardoppervlak zijn gelegen. 
Nachtvorst is een gevolg van sterke uit
straling. De zon verwarmt overdag de 
bovenste grondlaag sterk, maar deze 
koelt bij heldere nachten even gauw of 
soms nog vlugger weer af. Nu is het 
zaak om deze uitstraling van de warmte, 
welke de grond overdag van de zon ont
vangt, tegen te gaan. De' temperatuur 
daalt het • 1aagst op.· plaatsen waar de 
lucht het rustigst is, dus op beschutte 

plekken, daar bij de geringste beroering 
oe lucht al wordt gemengd met de war
mere lucht die zich aangrenzend op 1, 2 
en meer meters hoogte bevindt. Daar 
nachtvorsten veelal volgen op een zon
nige dag met schrale noordelijke winden 
en een zeer droge lucht, komt het soms 
voor, dat vooral volkstuinders een mat 
of iets dergelijks aan de windzijde langs 
het te beschermen gedeelte trekken, om
dat de jonge groenten of aardappelen 
volgens hun zeggen dan wat beschut lig
gen tegen de koude wind en zodoende 
NIET zo gauw bevriezen...... Dit is 
echter het domste wat men doen kan, 
daar hierdoor de uitstraling juist wordt 
bevorderd inplaats van tegengegaan. 
Voor boomgaardbezitters zijn tot op 
heden in ons land nog meest in gebruik 
de bekende rookpotten, die aan de 
windzijde (voorkeur dus tussen Noord 
en Oost) van de boomgaard worden 
opgesteld en de gehele nacht, ofwel 
voornamelijk in de nanacht de hele 
boomgaard in de rook hullen, waardoor 
de temperatuur niet kan dalen; niet 
doordat deze rook warmte afgeeft, maar 
doordat zij de uitstraling tegengaat. 
Deze rookpotten kunnen en worden ook 
veel door tuinders gebruikt, wier perce
len veelal te groot zijn om deze te kun
nen afdekken. Ook worden wel bakken 
met water uitgezet of de tuin nat ge
spoten, daar er bij bevriezing warmte 
vrijkomt die soms juist voldoende kan 
zijn om de temperatuur in de omgeving 
boven nul te houden. 
Volkstuinders met veelal kleine akker
tjes kunnen beter afdekken: aardappe
len zijn stevig genoeg zodat men die wel 
met een niet te zware mat kan afdek
ken, maar voor vele jonge groenten is 'n 
mat te zwaar en kan men beter kranten 
gebruiken. Weest niet al te bang, dat 
deze wegwaaien, want, mocht er in de 
nacht wind opsteken, dan vriest het ook 
niet. Hier en daar is er al afdekpapier 
in de handel!) Desnoods kunt U er een 
paar lichte latjes of stokjes op leggen. 
In het buitenland, o.a. Engeland, ge
bruikt men voor grote percelen reeds 
grote ventilatoren die de gehele nacht 
doordraaien en een flinke wind veroor
zaken; in Amerika gebruikt men zelfs 
al apparaten die ultra violette �tralen uit
zenden, om het nachtvorstgevaar tegen 
te gaan. Wij moeten ons echter over het 
algemeen nog met meer primitieve hulp
middelen .behelpen, welke echter toch 
met succes worden toegepast en U heel 
wat schade kunnen doen voorkomen, 
mits U de moeite neemt ze te _gebrui
ken en nooit van het standpunt uit gaat, 
dat het wel mee zal vallen, want als 
's morgens alles • wit is, dat later . . ... . 
zwart ...... wordt," is het te laat. 
Het K.N.M.I. houdt U zoveel mogelijk 
van de kansen op nachtvorst· op de 
hoogte en U voelt deze zelf meestal ook 
wel aankomen. Wanneer de lucht helder 
is, de barometerstand hoog én er afne
mende noordelijke tot oostelijke winden 
zijn: WEEST dan op Uw HOEDE! 
(Nadruk verboden). 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
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 Cornelis v. d. Besselaar en 
de Hoogmis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
2e schaal voor de bijzondere noden van 
het • Episcopaat, welke bijzonder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. Vandaag nà de Hoogmis 
vergadering van de zelatricen van de 
Bond van het H. Hart. 
Vandaag na de Hoogmis om kwart voor 
12 Mariagarde i. d. kapel op Duinendaal 
Hedenavond om 7 uur Lof, waaronder 
Te Deum vanwege de verjaardag van 
Hare Majesteit Koningin Juliana. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje, waarna gelegenheid tot 
biechten tot 8 uur vanwege de eerste 
Vrijdag. 
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand 
zal de H. Mis van half 8 worden opge
dragen ter ere van het H. Hart. Des 
avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
Zaterdag, eerste Zaterdag van de 
maand, tevens Priesterzaterdag. 
Zaterdag is er gèlegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Gedurende de Meimaand is het iedere 
avond Lof met rozenhoedje ter ere van 
Maria, om 7 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jacobus Dolmans; z.a. gel. H. 
Mis voor Wilhelmina v. d. Anker-Brands; 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Elizabet
Schapendonk-v. d. Staak; om half 8 gel.
H. Mis voor de overleden familie van
der Heyden-van de Sande; z.a. gel. H. 
M:s voor Johannes van Oirschot; H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Martina Drij
vers; om half 9 gel. mndst. voor Anna 
Hensen. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adriana v. d. Hagen-v. d. Ven; 
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina van 
Hal-de Wit; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Marinus van Diessen; om half 8 
gel.- jrgt. voor Johannes Troeyen; z.a. 
gel. H. Mis voor Sebastianus van Duren; 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Hendri
cus van Uden; om half 9 gez. H. Mis
tot bizondere intentie.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Elizabet Traa-Verhoeven; z.a. 
gel. H. Mis voor de overleden familie v. 
d. Oetelaar-v. d. Velde; H. Hartaltaar
gel. mndst. voor Martina Kerkhof-v. d.
Staak; om half 8 gel. H. Mis voor be
houden thuiskomst van onze jongens in
Indië vanwege Maria's Biddend Leger;
z.a. gel. mndst. voor. Antonius Voets;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Petrus
Hazen berg in Lennisheuvel overleden;
om half 9. gel. H. Mis voor Elizabeth
van Kleef; om half 10 gez. H. Mis tot
bizondére intentie. • 
DONDERDAG: om· kwart voor 7 . gèz.
mndst. voor Maria Loerakker-van .Geel;
z.a. gel. mndst. voor Maria van Hal;

H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de ge
sneuvelden 1n Indië vanwege • sr· aarv:érli
eniging ,,De Ketting"; om hal 8 g.el. 
jrgt. voor Maria. Troeyen; z.a. gel. H. 
Mis voor Francisçus Vlaminck; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Petrus Voets; om 
half 9 gel. H. Mis voor Emilie • v11n 
Rijckevorsel; om half 10 Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozenJ 
hoedje, waarna gelegenheid tot -biechteQ 
tot 8 uur vanwege de eerste Vrijdag. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H., Mis 
voor Lucia de Visser-Paddenburg; z.a. 
gel. mndst. voor Maria Poirters-van Dijk; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria
van Hal vanwege Directie en personeel
Wasserij Giesbers; om half 8 gel. H. Mis
ter ere van het H. Hart van Jezus; z.a . .
gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wetering;
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Franciscus
Mandos; om half 9 gel. H. Mis voor
Cornelis v. d. Besselaar. Hedenavond om
7 uur Lof met rozenhoedje vanwege de
eerste Vrijdag. 
ZATERDÁG: om kwart voor 7 gel. 
rondst. voor Johannes v. d. Meijden; z.a. 
gel. H. Mis voor Maria Loerakker-van 
Geel; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Antonius Schellen; om half 8 gel. H. 
Mis ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering van de zondaars; z.a.
gel. mndst. voor Antonius Schellen; H. 
Hartaltaar gel. rondst. voor Bartholo
meus Voets; om half 9 gez. rondst. voor 
Adriana v. Haaren-Paymans. 
Het H. Sacrament çles Huwelijks wen
sen te ontvangen: Franciscus Marinus 
Vugts geb. te Udenhout en won. te Ber
kel-Enschot (par. Oisterwijk St. Petrus) 
en Wilhelmina Maria Verhoeven uit
deze parochie, waarvan heden de le af
kondiging geschiedt. 
Franciscus Schoenmakers uit deze par. 
en Antoinetta van Helvoort uit de par. 
van het H. Hart; Lambertus van der 
Steen uit deze parochie en Johanna Ma
ria Krol uit Liempde; Cornelis Martinus 
Henricus Timmermans geb. in de par. 
van het H. Hart en won. in deze par.
en Laurina v. d. Heuvel uit deze par.
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. 
Henricus • Cornelis v. d. Boogaard uit
deze par. en Maria Gerdina van Aarle
uit de par. van de H. Theresia; Antonius· 
Franciscus Vogels uit deze par. en Pe
tronella Joanna Jacoba. van der Wouw 
uit Haaren; Gerardus Johannes van 
Oosterhout uit de par. van het H. Hart 
en Henrica Maria van den Broek uit 
deze par.; Pe_trus Adrianus Verstijnen 
uit Haaren en .Wilhelmina Josefina Traa 
uit deze parochie; Laurentius v. d. -Bes.
selaar uit deze par. en Henrica Mada 
Bertens geb. in de par. van het- H. Hart 
en won. in deze parochie; Petrus . Wil
helmus Gerardus Cox.geb. te Gennip en
won. te Den Haag en Johanna __ Barbara 
Aatonia Mandos uit deze parochie,
waarvan heden de 3e afkondigingfge
-schiedt. De gelovigen • zijn verpli<;ht, *
hun bekende huwelijksbeletselen-,,waai'in -
niet is gedispenseerd, ten, spoedigste.,l)aJl 
de pastoor bekend te maken.- • 1;,_,,._. 

... 



PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
3de Zondag na Pasen 
30 April 1950. 

De HH. Missen zijn om 6 uur Ld. v. 
Petronella v. Esch-v. Breugel v.w. de Re
traitepenning; om 7 uur I. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochie; om 8 uur I. d. voor Jan van Ber
kel vanwege de Retraitepenning; om 
kwart over 9 1. d. uit dankbaarheid (SI); 
om half 11 de Hoogmis voor Adriana 
Scheutjes-v. Dijk vanwege de St. Elisa
bethver. Na de Hoogmis wordt het Te 
Deum gezongen vanwege de verjaardag 
van H. M. de Koningin. 
De eerste schaal is voor de R.K. Milit. 
Verenigingen; de 2de voor de B. N. 
Om 7 uur openingslof van de Meimaand 
met Rozenhoedje voor onze jongens en· 
mannen in Indonesië. Na het Lof Kruis
weg voor hen wier namen op het ziel
boek staan. 
Gedurende de Meimaand iedere avond 
om half 8 Lof. 
Maandag, Woensdag en Vrijdag met 
volkszang. Iedere keer wordt na afloop 
gezamenlijk een Marialied gezongen; 
men vergete dus niet zijn parochiebun
del mee te brengen. (Nï"euwe bundels 
zijn verkrijgbaar bij de koster). Moge 
avond na avond blijken dat de Maria
devotie onder ons leeft. 
DINSDAG: 8ste verjaardag van de Bis
schopskeuze van Mgr. Mutsaerts. 
Woensdag: feestdag van de H. Kruis
vinding. Op die dag kunnen de leden 
van de Voortpl. des Geloofs een volle 
aflaat verdienen onder de gewone voor
waarden. 
DONDERDAG: gelegenheid tot biech
ten onder de HH. Diensten en 's avonds 
van 6-7 uur. 's Middags om 3 uur H. 
Fam. voor Moeders en Geh. Vrouwen. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag der maand, 
om kwart voor 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: Priester-Zaterdag, na de 
HH. Missen wordt het gebed voor de 
priesters gebeden. 
GEDOOPT: Theodorus Fr. Ant. M. 
'zoon van Johannes W. Hagemars en 
Josephina Chr. Vaes; Josephina M. B. 
A. dochter van Wilhelmus Chr. v. d.
Boogaard en Francisca v. d. Oetelaar;
Antonette W. J. dochter van Marinus
v. d. Berk en Maria J. van Nunen; An
tonius W. M. zoon van. Wilhelmus J.
v. Laarhoven en Maria J. de Graaf.
MAANDAG, 1 Mei: 7 uur gel. d. voor
Petrus Smetsers, Anna v. Overdijk z.e. 
en Maria de dochter; Maria-altaar gel. 
d. voor Petrus v. d. Pasch v.w. de Buurt;.
kwart voor 8 Ld. voor Willem v. d. 
Langenberg en Adriana de dochter; 
Maria-altaar l.d. voor de gesneuvelde 
kameraden van Sold. van Roosmalen; 
half 9 l.j. voor Theodorus van Hal. 
DINSDAG, 2 Mei: 7 uur Gez. j. voor 
Hendrica Marijnen-v. d. Vliert; Maria
altaar l.j. voor Gerardus Elissen; kwart 
voor 8 I.m. voor Petronella Boumans
van Dijk; half 9 l.j. voor Petrus Baayens 

en Petronella Boons z.e.; half 10 Gez. 
Huwelijksmis (D-B). 
WOENSDAG, 3 Mei: 7 uur I.m. voor 
Johanna Hesselmans-Belzer; Maria-altaar 
I.m. voor Marinus Joes v. d. Sande; kw.
voor 8 Pl. I.m. voor Hubertus Jos. van
Susante; Maria-altaar l.j. voor Lamber
tus Baayens; half 9 gez. j. voor Antonius
v. d. Sande en Johanna Merks z.e.; 10
uur Gez. Huwelijksmis (K-K).
DONDERDAG, 4 Mei: 7 uur I.m. voor
Willem v. d. Langen berg; Maria-altaar
l.d. voor Gerardus Clemens v.w. een
vriend; kwart voor 8 l.d. voor Marinus
v. d. Horst en Petronella v. Handel z.e.;
Maria-altaar l.d. voor Adriana Kersse
makers-v. Nistelrooy v.w. Buurt; half 9

l.j. voor Cornelis Baayens; half 10 Gez.
Huwelijksmis (R-T).
VRIJDAG: 5 Mei: kwart voor 7 Gez.
d. voor de leden v. d. Broed. van het
H. Hart; Maria-altaar gel. j. voor Ger
dina van Beljouw; Familie-altaar gel. j.
voor Maria Bergman-Louwers en Mar
tina de dochter; kwart voor 8 I.m. voor
Cornelis Pijnen burg; Maria-altaar 1.d.
voor Wim v. d. Laak v.w. de Buurt;
half 9 I.m. voor Maria Bloemers-v. d.
Wittenberg.
ZATERDAG, 6 Mei: 7 uur Gef. z.j. v.
de Heer Johannes v. Susante; Maria-al
taar l.d. voor Jan v. d. Zanden v.w.
Boxtels Gem. Koor; Familie-altaar l.j.
voor Adriana Wagenaars v. d. Linden;
kwart voor 8 Ld. voor over!. fam. van
Mensvoort-v. Oirschot; Maria-altaar l.j.
voor Jacobus v. d. _ Loo en Joh. v. d.
Broek z.e.; half 9 I.m. voor Cornelia
van Beljouw-v. Kasteren.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 
3e Zondag na Pasen. 
30 April 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
sephus Musters. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Adrianus Maas. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Lam
berdina Maas. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Mej. 
Theodora Maas. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Eerw. 
Zuster Andrea Maas; half 10 Gez. Hu
welijksmis. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Frans Maas. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Francina 
v. d. Heyden-v. d. Aa.

Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Adriana Kersse
makers-van Nistelrooy te Boxtel over
leden ;Dinsdag en Woensda� H. Mis v. 
Frans v. Logten v.w. de kinderen; Vrij
dag en Zaterdag' H. Mis voor Henrica 
v. d. Oetelaar v.w. de schoolkinderen
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL.

3de Zondag na Pasen. 
30 April 1950. 

ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 8 uur H. Mis voor 
Adrian·us Dank ers; 10 uur Hoogmis van
wege Orgelfonds-Comité voor Peter 

Hazenberg. De gelovigen worden in de 
gelegenheid gesteld om aan hun offer
plicht te voldoen in de eerste schaal 
voor onze eigen kerk, in de tweede voor 
B. N. Collecte voor Kath. Thuisfront. 
Vergadering van St. Vincentiusvereni
ging; half 3 Lof met rozenhoedje om 
God's zegen te verkrijgen over Orion 
en de kapel van Stapelen. Tevens sme
ken wij God's zegeningen extra af door 
de voorspraak van Maria wegens de 
opening van de maand Mei. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Lam
bertus Willems te Tilburg overleden; 8 
uur H. Mis voor Maria Maas-v. d. Lan
genberg. 
DINSDAG: 7- uur H. Mis vanwege het 
personeel Export-Centrale voor Harry v. 
Dijk; 8 uur gez. jrgt. voor Helena v. d. 
Moosdijk-v. Hulst. 
WOENSDAG: ?uur H. Mis vanwege 
katholiek thuisfront voor Theodorus 
Huyberts; 8 uur gez. jrgt. voor Wilhel
mus de Groot. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
de Broederschap van het H. Blcred te 
Boxtel voor Johanna v. Hal-de Laat; 8 
uur H. Mis tot intentie van de leden 
der godvruchtige vereniging ter ere 
van de H. Theresia. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Barbara Ver
oude-v. Kasteren; 8 uur gefundeerd gel. 
jrgt. voor Francis Habraken bij wijlen 
Cornelia Veroude. 
Heden eerste Vrijdag, toegewijd aan het 
Goddelijk Hart van Jezus. 
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder; 8 uur geen H. 
Mis; half 10 gezongen Huwelijksmis tot 
intentie van het Bruidspaar. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot half 8; daarna Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen te verkrij
gen over Z. H. de Paus en het H. Jaar. 
Alsnog zal elders een H. Mis worden 
opgedragen voor Theodorus Huyberts. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Henricus Cornelis v. d. 
Bogaard uit de parochie van de H. 
Petrus te Boxtel en Maria Gerdina v. 
Aarle uit deze parochie, waarvan heden 
de derde afkondiging geschiedt. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Peter Hazenzerg, alhier en Johan
na Voets-v. d. Braak, in de parochie van 
het H. Hart te- Boxtel overleden. 
In deze week zullen met verlof van de 
Kerkelijke Overheid de Eerw. Zusters 
Clarissen een collecte houden, welke U 
ten zeerste wordt aanbevolen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

3de Zondag na Pasen. 
30 April 1950. 

ZONDAG: half 7 1. m. voor de leden 
van de K.A.B.; 8 uur I. j. voor Frans 
Traa; 10 uur de Hoogmis tot welzijn der 
parochie; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor de over!. 
fam. van het kind van Petrus Habrakén; 
half 8 z. j. voor Lamb. v. Abeelen; 8 uur 
I. j. voor Woutrina Jan v. d. Heijden.
DINSDAG: 7 uur z. m. voor de Wed.

Johanna Petrus Swinkels als over!. lid: 
H. Theresia; half 8 z. j. voor Petrus v.
Vught; 8 uur 1. j. voor Adr. v. Berkel.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Wout.
Avendonks; half 8 z. j. voor Wilh. v.
Abeelen; 8 uur l.j. Gerardina Frans
Traa.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Gerar
dina Wout. Avendonks; half 7 z. j. voor 
Elisabeth Wilh. v. Abeelen; 8 uur I. j. 
voor Petrus Swinkels. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand, daar
om ook Donderdag biechthoren als op 
Zaterdagen, d. i. van 2-3 uur en van 
7-8 uur.
half 7 1. m. voor bijz. noden der parochia
nen; 7 uur I. j. voor Theod. v. d. Vel
den; half 8 z. mndst. voor de overleden 
familie v. Boeckel v. Rumpt, deze H. 
Mis met uitstelling van het Allerheiligste 
en acte van Ereboete aan het Goddelijk 
Hart. 
ZATERDAG: 7 uur z. Mis voor de 
vruchten der aarde vanwege Hezelaar; 
half 8 z. j. voor Anna Maria W elvaarts; 
8 uur 1. j. voor Johanna Maria Theod. 
v. d. Velden.
ZONDAG: half 7 I. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Johanna v. d. 
Velden; 10 uur z. j. voor Christina Wel
vaarts. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Adr. Vugts en 
Maria de dochter. Dinsdag 7 uur 1. m. 
voor Wout. v. d. Velden. Woensdag 7 
uur I. m. voor Hendrica Alb. v. d. Til
laart. Donderdag 7 uur I. m. voor Mart. 
Quinten vanwege de kleinkinderen. Vrij
dag tot Zondag 7 uur I. m. voor Je 
Wed. Johanna Petrus Swinkels, n.l. Vrij
dag als over!. lid proc. van Hakendover. 
Zaterdag als over!. lid 0. L. Vrouw van 
de H. Eik. Zondag als over!. lid H. 
Cunera. 
30e voor de Wed. Johanna Petrus Swin
kels te Liempde overleden. 
Gedoopt: Mart. Christ. zoon van Joh. 
Ketelaars-v. d. Heuvel. 

Missie bus. 
Bij bruiloft van Marinus Bakx-Witlox 
f 7,55. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
3de Zondag na Pasen 
30 April 1950. 

Vandaag wordt de plechtigheid van de 
H. Joseph gevierd. H.H. Missen om 7
uur; half 9 en 10 uur plechtige Hoogmis 
voor de parochie. Tweede schaalcollecte 
voor de Militaire Verenigingen, derde 
voor Bijz. Noden Episcopaat en voor Je 
nieuwe glas-in-lood-ramen. Na de Hoog
mis Te Deum_ vanwege de verjaardag 
van H. M. de Koningin. Na de middag 
om 3 uur plechtig Lof tot opening van 
de Meimaand. Na het Lof een Maria
lied. 
Gedurende de Meimaand iedere avond 
om half 8 Lof; na het Lof een Maria
lied. 
Woensdag, feest van de H. Kruisvinding, 

volle aflaat voor de leden van de Voort
planting van het Geloof. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
2de leerjaar komen biechten; Woensdag 
die van het 3de en 4de leerjaar. Donder
dag onder de H. Mis van half 8 zullen 
ze gezamenlijk Communiceren. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van 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 8 Lof.
Zaterdag Priester-Zaterdag.
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
de versiering in de Meimaand. We be
velen deze collecte zeer in de mildda
digheid der gelovigen aan. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Dymphe
na van Groesen-Blijlevens; half 9 mndst. 
voor de Wed. Catharina van de Sande
Schoenmakers; 10 uur PI. Hoogmis voor 
de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
Wed. y. Rooy-Heesakkers te Geffen 
overleden 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Rutten; half 10 gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina Catharina Sfooren-v. Grinsven.
DONDERDAG: hal 8 H. Mis voor 
Lambertus Willems te Tilburg over!. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Marinus van den Braak. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Engel
bertus van Vessem. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oer�
v. d. Braak.

ST. CHARLES HAL, BOXTEL 
Zondag 30 April. Derde Zondag na Pa
sen. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Deze hele week 's avonds om 8 uur 
Maria-Lof. 
Maandag: Feestdag der HH. Apostelen 
Philippus en Jacobus. 
Woensdag : Feestdag der Kruisvinding. 
Donderdag: Nationale Feestdag. Om 9 
uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid, 
waarbij tevens de gevallenen van de oor
log bijzonder worden herdacht. 
Vrijdag: ïste Vrijdag van de maand. 
Gedurende de gehele dag aanbidding van 
het H. Sacrament. 
Zaterdag: Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor over
leden ouders. 
MAANDAG: om half 8 tot zekere in
tentie. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarcla 
Schapendonk. 
DONDERDAG: 7 uur Noor Piet van 
Liempd. 
VRIJDAG: 7. uur tot zekere intentie; 
half 8 voor Mevrouw Henket-Wind
stosser. 
ZATERDAG: half 8 tot bijzondere in
tentie. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Vijfde Diocesaan Eucharistisch Congres 
4 Juni te Boxtel.

Om de gelovigen van geheel ons Bisdom 
aan te sporen dit Euch. Congres te hel
pen voorbereiden door gebed en propa
ganda, eraan deel te nemen te Boxtel en 
het mee te vieren in de parochies, willen 
we in dit blad enkele korte beschouwin
gen schrijven over de bedoeling, de 
meeviering en het nut van Euch. Con
gressen in het algemeen en heel bijzon
der van het aanstaande te Boxtel. 
De bedoeling van een Euch. Congres in 
het algemeen is aan Jezus Christus, wer
kelijk tegenwoordig in het Allerh. Sa
crament, lof en eer en dank te brengen. 
Het is een manifestatie van geloof en 
l iefde. De bedoelingen die Jezus Chris
tus met de instelling van dit grote Ge
heim heeft gehad, willen die congressen 
steeds meer en beter verwezenlijken. Hij 
heeft de H. Eucharistie ingesteld om 
Zich in het H. Misoffer voortdurend 
voor ons op te offeren en ons te herin
neren aan Zijn H. Lijden; om in de H. 
Communie het voedsel van het boven
natuurlijk leven van onze ziel te zijn; 
om altijd onder ons tegenwoordig te zijn. 
De H. Eucharistie heeft een centrale 
plaats in ons godsdienstige leven. 
()p een Euch. congres wordt het H. Mis
offer met de grootst mogelijke luister 
opgedragen. Duizenden nemen deel aan 
het H. Offer door de actieve deelname 
en door de H. Communie. In een mach
tige processie wordt Jezus Christus in 
Zijn H. Sacrament door Zijn volk ge
huldigd. In vergaderingen voor alle 
standen wordt de H. Eucharistie bestu
deerd en worden er plannen gemaakt 
om het Euch. Leven te bevorderen. Dag 
en nacht wordt het Allerh. Sacrament in 

de kerken en zelfs in open lucht aanbe
den. Manifestaties van levendig en vurig 
geloof en liefde worden door de jeugd 
en de kinderen gehouden. 
We denken hier terug aan de Intern. 
Euch. Congressen te Rome, te Amster
dam, Carthago, Dublin, Buenos Aires en 
te Boedapest. Werden vóór de oorlog 
grotere en grootsere bijeenkomsten op 
godsdienstig gebied gehouden? Geheel 
de katholieke wereld deed mee. 
De bedoeling van Diocesane Euch. Con
gressen is dezelfde. Het diocesaan Euch. 
Congres te Boxtel moet dus worden een 
luistervolle geloofsmanifestatie, een 
uiting van onze warme liefde jegens 
Jezus Christus in Zijn onvolprezen H. 
Sacrament. Op Zaterdag zal het congres 
plechtig geopend worden en ingeluid. 
Z. H. Excel. Mgr. Mutsaerts zal op Zon
dag een pontificale H. Mis opdragen. 
Des middags zal de H. Bloedprocessie 
door de straten trekken. Een massale 
plechtigheid zal de dag sluiten. Een vier
tal sectievergaderingen worden gehou
den. Mocht dit congres de geestdrift 
voor de H. Eucharistie eens losslaan. 
Voor grote noden grote middelen. Jezus 
Christus is absoluut het grootste mid
del. Meer dan ooit moeten we de gelo
vigen trekken naar de H. Eucharistie. 
Het is de bedoeling, dat geheel het Bis
dom - alle parochies en kloosters -
dit congres meevieren. We vragen nu 
als voorbereiding: gebed en propaganda. 
Affiches, folders en prentjes met gebeds
formule zijn te verkrijgen. 
Moge op 4 Juni geheel ons bisdom als 
één grote kathedraal zijn! 

Licht over een lichtstoet, die geen• 
lichtstoet was! 

Makkers, staakt Uw wild geraas! - Uitstekend geslaagde 
schoolwedstrijden. - St. Joseph-school 1 Duinendaal1 en 
St. Franciscus-school1 Ons Doelstraat, voor het eerst• 

in het bezit van de wisselbeker. 
De Genestet schreef 'n Lekedichtje 
onder de titel "Individualiteit". Het 
luidt: 

"Wees U-zelf!" zei ik tot iemand 
Maar hij kon niet: hij was niemand. 

Daaraan dachten we Zondagavond op 
de Markt, toen we de "lichtstoet" zagen 
vertrekken en we hadden willen roepen: 

,,Wees een lichtstoet!" 
zei ik tot een stoet; 

Maar hij kon niet: 
er waren geen lichtjes. 

We dachten ook aan het bekende ,Eén 
zwaluw maakt nog geen lente" en vari
eerden : ,,Acht of negen lichtjes maken 
oog geen lichtstoet." 
Hoe het zij, we dachten en dachten 
maar en als men dat moet doen bij iets, 
zoals 'n lichtstoet, dat een zuiver visueel 
genoegen moet zijn, dan geeft het te 

denken! 
Het was een in-droevige zaak, heel die 
lichtstoet-affaire. 
Dit moge gezegd: we hadden bewonde� 
ring en veel, voor die enkelen, die hun 
kinderen hadden blij gemaakt met een 
transparant en een lampionnetje en hen 
met blij-verrukte gezichtjes lieten mee
tippelen heel die lange route, hossend 
op de tonen van Boxtels Harmonie. 
Dat de lichtstoet toch een mislukking 
werd, lag niet aan hen. Zij waren uit 
het juiste hout gesneden en zij verdie
nen hulde en dank. 
Maar ...... we ergerden ons ook en niet 
gering. 
Honderden mensen op de Markt, met 
evenzovele kinderen. En maar, halzen
rekkend, kijkend, beter gezegd zoekend, 
naar de lichtstoet die ze warempel zelf 
hadden moeten vormen! 
En dan zichzelf maar schamen? Wel
neen, velen van hen schamper lachend 
en critiserend: ,,is dat nu de hele licht
litoet, die Boxtel Vooruit heeft klaar 
gemaakt?" 
Laten we voor dezen de gehele licht
stoet-geschiedenis eens in een helder en 
klaar licht stellen 
In de aflevering ·van Brabants Centrum 
van 7 April schreven wij o.m.: 
"En nu volgt een mededeling, die van 
"groot belang is voor de ouders van de 
,,Boxtelse jeugd en voor die jeugd zelve: 
,,eenieder kan aan die lichtstoet mede-
11werken en liefst wordt een deelname 
"in groten getale gezien. Vorig jaar wist 
"de door de jongens van Huize de la 
,,Salie geformee'rde lichtstoet aller be
,,wondering, en ter_echt, af te dwingen. 
"Velen schijnen het echter nog moeilijk 
,,te vinden voor hun kinderen de be
"kende transparanten te vervaardigen en 
"daarom heeft Boxtel Vooruit,- dank zij 
"de dankbaar aanvaarde medewerking 
,,van de Eerw. Heer Frater-Directeur van 
,,Huize de la Salie, weten te bereiken, 
,,dat eenieder zich op de hoogte kan 
"doen stellen van de zeer goedkope wijze 

,,van vervaardiging van deze transpa-
11ranten. Dinsdag na Pasen, des n.m. tus-
1
,sen 7 en 9 uur, zal in "De Ark" Bene

"denzaaltje) door de Fraters van Huize 
,,de la Salle voor eenieder, zonder enige 

,,kosten, ,,instructie" gegeven worden. 
"Verzuimt niet van deze gelegenheid 
,,gebruik te maken!" 
Daarnaast werd in hetzelfde nummer 
nog eeJl flinke advententie omtrent deze 

)nstructie" geplaatst en in de tekst nog 
enige malen hiernaar verwezen. 
Het zou ons te ver voeren alles wat 
hieromtrent geschreven werd, hier te 
citeren. Wilt U echter meer, leest dan 
,,Terloops . . .... ", aflevering van 14 April. 
Verder nog de afleveringen van 21 en 
28 April d.a.v. 
Trekt U nu eens eerlijk Uw conclusie? 
Wie moet in deze de verontwaardigde 
partij zijn? NIET U, maar het Bestuur 
van Boxtel Vooruit, dat, niemand kan 
dit na het vorenstaande nog betwijfelen, 
al het mogelijke gedaan heeft om de 
Boxtelse bevolking op te wekken tot 
deelname aan de lichtstoet! 
We denken aan die vele mensen, opge
steld langs de te volgen route aan al 
die kleine kinderen, die "op" 'mochten 
blijven voor de lichtstoet. We denken 
ook aan die van zeer ver komende 
familie, die zoals we hoorden, speciaal 
in Boxtel achterbleef, omdat ze zo graag 
eens een "Brabantse lichtstoet" wilde 
zien! Foei, om van te rillen! 
We hebben de lichtstoet nu voldoende 
belicht, echter nog deze opmerking: het 
Bestuur van Boxtel Vooruit, zoals dat nu 
met jonge krachten, vol plannen, is aan
gevuld, geeft de moed niet op. 
Boxtel zál ooit met eigen mensen een 
lichtstoet formeren, die er zijn mag! De 
eerste de beste goede gelegenheid zal 
daarvoor aangegrepen worden. Deze 
mislukking moge voor allen een inspi
ratie en een stimulans zijn, dan zal ten
slotte uit deze onaangenome geschiede
nis nog iets goeds geboren worden! 
En laat dan die "ouwe roddeltantes" 
maar roddelen. 
DE SCHOOL WEDSTRIJDEN. 
Het was �en bewegelijke massa, die 
Maandagmiddag, beschenen door een 
heerlijk Oranje-zonnetje, langs de op de 
Markt aangebrachte kalklijnen stond 
opgesteld. Een enorme schare kinderen, 
ouders en andere belangstellenden had 
zich opgemaakt om deze, voor het' eerst 
in Boxtel georganiseerde, schoolwedstrij
den gade te slaan. 
Het was een uitnemende prestatie van 
de leden van ons politiecorps om deze 
wriemelende en dringende kinderschare 
zonder draad en "gebruik van vuurwa
penen" buiten de kalklijnen te houden. 
Een woord van dank mag hen daarvoor 
niet onthouden worden. 
De Heer A. C. van der Weijst sprak 
namens Boxtel-Vooruit een openings
woord, waarbij hij de jeugd en andere 
belangstellenden wees op de grondslag 
van deze feesten, n.l. de verjaardag van 
Koningin Juliana. Na een driewerf hoe
ra op onze feestvierende Vorstin werd 
met de wedstrijden een aanvang 
gemaakt 
Gebrek aan plaatsruimte verhindirt ons 
thans een meer uitgebreide uiteenzetting 
te geven. We beloven echter gaarne, 

de volgende week een gedetailleerd ver
slag te geven, opdat iedere school nog 
eens even de sterke en zwakke punten 
nader kan bezien! 
De einduitslag was: 
Jongens: 
1. St. Franciscusschool, 54 punten.

(Wisselbeker).
2. St. Petrusschool, 40 punten;
3. St. Paulusschool, 34 punten;
4. St. Aloysiusschool, 28 punten;
5. St. Theresia-school, 24 punten.
Meisjes:
1. St. Jozefschool, 52 punten.

(Wisselbeker).
2. St. Angelaschool, eveneens 52 pun

ten. Voor deze twee scholen moest
een aparte beslissingswedstrijd de
winnaar aanwijzen. Hierover vol
gende week meer.

3. St. Theresiaschool, 40 punten.
Voor een meer gedetailleerd verslag dus: 
volgende week. 

Plaatselijk Nieuws 
DODELIJK ONGELUK. 
Een dodelijk ongeluk gebeurde j.l. 
Woensdag bij het schilderwerk aan het 
klooster van Duinendaal. 
De schildersknecht Van Kleef, bezig 
zijnde aan een der dakkapellen, zat 
hierbij schrijlings over de raamdorpel te 
werken. Vermoedelijk heeft hij zich 
hierbij te ver naar buiten gebogen en 
meteen gegrepen naar een aan de stijl 
van de dakkapel bevestigde haak waar
aan de electrische draad op de por
celeinen kop is bevestigd. 
Plotseling liet hij een gil, waarop een 
leerling schilder, die bij het werk be
hulpzaam was, hem vastgreep en pro
beerde naar binnen te trekken. 
Kapelaan Damen, die toevallig in de 
nabijheid op de zolder bezig was cos
tuums voor de processie af te halen, 
kwam toegesneld, greep de ongelukkige 
eveneens vast, maakte de hand los en 
hielp hem naar binnen trekken. 
Hij gaf de verongelukte, die de electri
sche stroom door het lichaam gekregen 
had, onmiddellijk de absolutie en diende 
hem daarna het H. Oliesel toe. 
Inmiddels was ook de dokter gekomen, 
en onmiddellijk werd begonnen met 
kunstmatige ademhaling, die helaas niet 
meer mocht baten. 
Dit ongeluk is te tragischer, omdat deze 
de tweede jongen is van het gezin Van 
Kleef, in de Baronlestraat, die door een 
ongeluk het leven verliest, terwijl een 
andere kort geleden in Indonesië is 
gesneuveld. 

R. K. J. B. 
Op 1 t Mei a.s. gaan wij in groeps-ver
band naar de Tuinbouwwerktuigendag 
te Teteringen bij Breda. Leden welke 

zich hiervoor interesseren zorgen om 7 
uur bij de boterfabriek te zijn. 
Maandag 8 Mei 's avonds om 7 uur in 
de Landbouwschool aanvang van de 

Veebeoordelingscursus. 
Leden welke zich hiervoor opgegeven 
hebben - ook anderen, die er zich voor 
interesseren - zorgen tijdig aanwezig 
te zijn. 

25 JAREN "zw ARTE KUNST". 
Een arbeidsjubileum van een dienaar der 
"zwarte kunst" is een zeldzaamheid, die 
ons reden geeft er melding van te 
maken. 
Temeer nog omdat ons blad ook sinds 
1944 door zijn toverstaf is aangeraakt. 
Nu behoeft men zich geen verkeerd 
idee te vormen van de praktijken van 
die jubilaris, want het is een eerzaam 
mens, die 25 jaar moeizaam heeft ge
werkt bij zijn werkgever voor zijn gezin. 
Maar ja, Willem van Meersbergen is nu 
eenmaal de man die de kunst verstaat 
met zwarte inkt 'alles mooi te maken. 
Dinsdag 2 Mei was het 25 iaar geleden 
dat hij daarmee bij de firma J. P. 
Tielen begon. 
Jammer genoeg heeft Willem sedert 
enkele weken wegens ziekte zijn "zwarte 
kunst" niet kunnen uitoefenen en moest 
de firma Tielen de officiële huldiging 
tot een latere datum verschuiven. 
Onder aanbieding van een bloemen
mand werd de jubilaris Dinsdag te zijnen 
huize alvast door firmanten en personeel 
gefeliciteerd. 

MODERNISERING. 
De service die onze Boxtelse zaken hun 
cliëntèle bieden en de vertrouwelijke 
verkoopsmethoden maken het kopen in 
eigen plaats zeer aantrekkelijk. 
Voorraden en collecties voldoen aan de 
hoogste eisen van het kopend publiek 
en de inrichting der winkelinterieurs 
geeft de kopers bij 'het betreden der 
zaken onmiddellijk een goed overzicht, 
terwijl aan de etalages bijzondere zorg 
wordt besteed. 
Bij iedere vernieuwing zien we dan ook 
hoe de modernisering zich richt naar de 
hoogst te stellen eisen. 
De laatste verbouwing van de modezaak 
Joh. Thijs-v. d. Brandt is er weer een 
sprekend voorbeeld van. 
De diepte van het interieur is door on
derverdeling der ruimte proportioneel 
gebleven, terwijl de onderscheidene mo
dieuse artikelen in afzonderlijke afde
lingen geëxposeerd kunnen worden. 
Ook de etalages bieden hiervoor alle 
mogelijkheid. 
Het is een modezaak in de ware zin. 

KATH. SOCIAAL-CHARITATIEF 
CENTRUM "BOXTEL". 
In zijn vergadering van 1 Mei l.i. is door 
het Bestuur van het Katholiek Sociaal
charitatief Centrum "Boxtel" tot Direc
teur benoemd de Heer A. Valks, Kalks
heuvel 59. 

ACTIE OUD PAPIER. 
In de komende week zal J. v. Woensel 
het oude papier huis-aan-huis komen 
ophalen. 
Allen die willen meewerken om de in
zameling van oud papier ten behoeve 
van de heropbouw van kloosters en de 
Stichting A. V.O. te doen slagen, worden 
verzocht hun papier te bewaren. 
Men kan grotere hoeveelheden oud
papier ook op een bepaalde tijd doen 
ophalen. 
Orders hiervoor kunnen worden opge
geven op telefoonnummer 495 en bij J. 
v. Woensel, Burgakker 21a.
Ook in Liempde zal het oude papier 
worden opgehaald op verzoek. 

Het Eeuwige Rome 
10. 

CHRISTELIJKE KUNST IN DE 
EERSTE TIJDEN 

De viering der H. Geheimen - 't H. 
Misoffer - heeft ook een grote ontwik
keling gehad. Van de te eeuw is bekend 
hoe men dit vierde: men kwam bijeen 
in het huis van een aanzienlijke christen 
en zette zich aan tafel voor een geza
menlijk maal. Na gebed en lezing van 
de H. Schrift, werden het brood en de 

wijn bij elkaar gebracht voor de H. Con
secratie en daarna ter nuttiging rondge
deeld, waarna gebed de eigenlijke vie
ring der H. Geheimen besloot en het 
gewone gezamenlijke maal doorging. In 
deze volgorde genoemd, herkent men 
zeer gemakkelijk de hoofdbestanddelen 
van de H. Mis: oraties, epistel en evan
gelie, offerande, consecratie en com
munie. 
De verering der heiligen is ook reeds 
van de allereerste tijden in de Kerk be
kend. Hij vindt zijn oorsprong in de 
verering voor de martelaren. En het 
moet in die tijd een sterk ontroerende 
verering zijn geweest vol eerbied als 
men was voor hen, met wie zij zelf nog 
geleefd hadden en die hun leven had
den gegeven voor de Kerk, en op wier 
voorspraak bij God men vast rekende 

om zelf even sterk te staan als de ver
volging ook hen persoonlijk zou tref
fen. De verering der relikwieën van hei
ligen vind hier ook zijn oorsprong. Men 
ging bij voorkeur de martelaars eren en 
hun hulp bij God vragen op de plaatsen 
waar zij geleden hadden en hun over-
blijfselen begraven waren. 
Wat er van de eerste kerkelijke kunst 
bekend is, is bijna uitsluitend datgene, 
wat teruggevonden is in de catacomben. 

Met de verwoesting der kerken verdwe
nen ook de eerste uitingen van christe
lijke kunst in bouwstijlen en anderszins. 
Beelden waren er in de eerste eeuwen 
niet. Temidden. van een nog heidense 
wereld zou het te moeilijk geweest zijn 
om de christenen het juiste standpunt 
tegenover de waarde en de functie van 
een beeld te leren. Wel zijn uit de eer
ste tijden vele muurschilderingen en 
tekeningen overgebleven. Het enigste 
kerkelijke gebouw dat overgebleven is 
uit de eerste drie eeuwen, 'n doopver
trek in een plaatsje aan de Euphraat in 
Mes-opotamië, toont schilderingen van 
de Goede Herder, Adam en Eva, Petrus 
op de golven naar de Heer wandelend. 
De oudste muurschildering in de cata
comben, die volgens de Rossi, de groot
ste kenner der catacomben, zeer goed 
k;m ,dateren uit de tijd der apostelen, is 
een voorstelling van de H. Maagd, zit
tend met het kind Jezus op de schoot 
en naast haar staande de profeet Isaias. 
Talloos vele zijn de chris.telijke motieven 
en symbolen, gevonden rondom de gra
ven der martelaren in de catacomben, 
meestal duidend op Christus, op het 
Doopsel en de Eucharistie. 
Ook de wetenschap leefde vanaf de eer
ste christelijke tijden: philosofen, theo
logen, uitstekende historici, redenaars 
en schrijvers, die allen hun werkzaam
heid zo goed als uitsluitend richtten op 
de beschrijving en verdediging der 
christelijke leer tegenover de heidenen 
en dwaalleraars. 
Zo waren de eerste eeuwen, eeuwen 
van strijd en van opbouw, waarin de 

Kerk overwon door innerlijke kracht 
van de leer en van hen die haar bele
den. Vóór en zonder Constantijn had de 
Kerk van Christus het heidendom reeds 

OMGEVING 

MISSIE THUISFRONT. 
Op de bruiloft van Joh. v. Schijndel en 
Martina v. d. Pasch en bij de thuiskomst 
van Piet v. d. Pasch, werd voor de Mis
sie van Pater Meulendijk f 32,26 opge
haald en voor de Missie van de Paters 
van de H. Familie f 14,86. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Bij de thuiskomst van M. v. d. Struyk 
werd opgehaald f 23,06 voor Katholiek 
Thuisfront· en f 14,- voor H.H. Missen 
voor de gesneuvelden in Indië. 

· Bij thuiskomst van Wout van Weert
werd f 8,25 opgehaald, en van Piet van
der Pasch f 24,70.

H. BLOEDPROCESSIE.
Bij de thuiskomst van M. v. d. Struyk 
werd bijeengebracht f 15,- voor de ver
fraaiïng der H. Bloedprocessie. 

GESLAAGD. 
Zaterdag slaagden te 's Gravenhage voor 
Anatomie (voetkennis) R. Th. ten Bras
Visser en A. H. ten Bras, alhier. 

OP DE THUISREIS. 
De volgende militairen uit Boxtel en 
Liempde zullen binnenkort uit Indone
sië in het vaderland aankomen. 
Met de "Tabinta", vermoedelijk 16 Mei 
te Rotterdam: 
M. G. van de Laak, Maastrichtsestr. t'.l.
A. M. van der Steen, Kalksheuvel 60.
J. P. v. Schijndel, Vlassprei A 157, 

Liempde. 
Met "Het Zuiderkruis", vermoedelijk 

1 t Mei te Rotterdam: 
J. H. van Bussel, Kalksheuvel 35. 
H. J. Verhagen, Liempdseweg t t. 
P. J. Verhoeven, Mijlstraat 30. 
C. H. de Laat, Vrilkhoven D 72,

Liempde.
Met de "Johan van Oldenbarnevelt", die 
16 Mei te Amsterdam zal aankomen, 
repatrieert: 
F. C. van Dommelen, met gezin, na
voor de tweede keer in Indonesië ge
diend te hebben.

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 25 April tot en met 1 Mei 1950. 
GEBOREN: Josef M. K. E. zoon van 
M. C. v. d. Steen en A. 1. Smit - Nico
laas J. M. Th. zoon van N. W. van Cas
teren en J. Fr. M. de Natris - Catha
rina E. J. dochter van W. H. Megens en
M. Th. Jacobs - Maria T. A. C. doch
ter van C. P. van Griensven en J. L. A.
M. v. d. Eerden.
ONDERTROUWD: Leonardus C. van 
de Sande en Lamberdina Timmermans 
- Martinus A. van der Heijden en
Anna M. van Beljouw - Godefridus M. 
de Brouwer en Petronella M. v. Eijndho
ven - Nicolaas M. Beekenkamp en Ma
ria G. A. Muselaars - Franciscus H. 
van de Greef en Martina M. van Meurs. 
GEHUWD: Johannes W. van Houtum 
en Gerarda van den Broek - Adrianus 
W. van de Kam en Adriana A. de Bie
- Albertus van Dommelen en Barbara
Christina J. van den Broek.
OVERLEDEN: Wilhelmina Cordewin
ders. oud 78 jaren - Marinus C. van 
de Sande, oud 28 jaren. 

verslagen. En de rechtsvaststelling door 
Constantijn was niets anders dan de 

erkenning dat het christendom in feite 
overwonnen had, door Gods kracht die 
er in leefde en de vastberadenheid en 
trouw der christenen zelf. 
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Beeld van de Goede Herder. Uit d• 
eerste tijden van het Christendom. • 



***Na al de storm, wind, sneeuw, hagel 
en vooral regen der laatste weken, kre
gen we als ideëel sluitstuik der Aprilse 
buien nog een 'malse "linjesregen" over 
ons land; een zegen van Koninginnedag, 
waarvan vele hooggepláátste en vele 
hárde werkers "in den lande" een min 
of meer dikke droppel op hun jasje ge
kregen hebben!. .. Als het zo doorgaat, 
krijgt strakjes iedereen, die z'n best doet 
of braaf is, een "lintje"! En waaróm ook 
niet?? Dan heeft men tenminste iets, 
waar men op "téren" kan! Nu reeds 
staat ons woord "bóter-ham" als een 
stukje bijtende spot in ons woordenboek; 
men kan haast beter van "margarine
ham" gaan spreken; doch als het nóg 
soberder met ons menu gaat worden, 
dan zal men welhaast van "eer" en 
,wind all één moeten gaan leven! ........ . 
** • Gelukkig maar, dat ze ondertussen 
in Zweden boter kunnen fabriceren in 
"poedervorm"! Het voordeel van deze 

,.poeder-boter' is vooral hierin gelegen, 
dat men ze in een "poederdoos" kan 
doen; inet een "donsje" dopt men dan 
wat "poederboter" op een snede broods 
en de "bóterham" is gesmeerd! ...... Je 
hart wordt week als boter bij de gedach-
te aan zo'n "Zweedse boterham" ........ . 
Maar zóver is het nog niet 1 • • • On
danks deze en dergelijke zorgelijkheden 
van onze tijd heeft O.D.C. ter ere van 
hun 25-jarig bestaan, zich toch de luxe 
gepem1itteerd, om in de vorige week 
een paar feestavonden voor leden en 
genodigden te geven, die klonken als 
een klok! • • • De "Bonte Trein" bracht 
veel genoegen, en bood "en passant" de 
gelegenheid om het elftal van O.D.C. 
alvast op "stoom" te brengen voor de 
strijd tegen St. Michielsgestel. • • • Deze 
had Zondag j.l _ plaats en werd ten aan
·schouwe van zowat half Boxtel geest
driftig geleverd. De "stoom" scheen 
evenwel nog niet onder voldoende com
pressie gestaan te hebben, want "na de 
rust" was de druk niet sterk genoeg 
meer om O.D.C. de zege te doen beha
len! Erg jammer, want in Boxtel zat men 
vol spanning te wachten op een bericht 
·van triomfen en de Harmonie stond
start-klaar om O.D.C. eventueel als
kampioen te verwelkomen. Zover echter
·kwam het, eilaas, niet. *** En men zou
er nochtans zo dubbel blij om geweest
zijn als O.D.C. gewonnen had. Dan zou
er ook in ons dörp op 30 April 1950 ten
minste wat meer leven in de brouwerij
geweest zijn! • •• Nu was het er, on
danks het prachtige weer, maar een
dooie boel Althans tot 9 uur 's avonds!
Want toen werd het anders! Naar dat
avonèlijk uur hadden honderden ono-e-
. duldig zitten vlassen. Men had wat vr�e
ger gesoupeerd, de kleintjes hadden mo
gen opblijven, want ze zouden met Va
der en Moeder mee mogen gaan kijken
11aar de "Lichtstoet"! * • • Rond 9 uur
was de Markt gevuld met mensen; in de
straten wemelde l,et van groten en klei
nen, die allemaal afkwamen als vlinders
op 't licht; in de "nieuwe wijken" wacht
ten velen met ongeduld op de glorieuse
Lichtstoet-ronde!...... Het \•oltallig be
stuur van Buxtel Vooruit was up de
Markt present, om de stoet te ordenen.
Gezien de overweldigende de�lname
.was dit een haast ontmoedigende taak!
De "Lampionnen, transparanten, licht
bakken, flambouwen, lichtkronen", en
wat je P.":aar op kunt noemer., schoven
voorbij "als in een droom", en konden
zich nauwelijks een weg banen door de
d!�hte 

"
drommen van ontelbare "heilige 

k11kers ; de har1110111e, die altijd met 
ambitie klaar staat, om een muzikale 

.kleur te geven aan al het werke!ijk 
_goede, dat in Boxtel gewrocht wordt was 
nu óók weer present; duizenden li�htjes 
·flonkerden aan de sterrenhemel en de 

straatlantaarns deden het hunne • * • 
Kortom, de ,,lichtstoet" van de Boxtelse 
bevolking was iets aparts!! De honder
den kleintjes waren wát blij, dat ze er 
voor had1en mogen ópblijven, en ston
den er zich gewoonweg aan te vergá
·pen ! Boxtel Vooruit had nog enkele
honderden toortsen willen laten aanruk
ken, doch die waren nu totaal overbodig!
Van alle kanten gloorde de Oranje
gloed. ••• Toen de "Boxtelse lichtstoet"
door de straten trok, was de lucht boven
de terreinen van de E.E. Fraters van de
la Salie vol licht. Daar trokken een paar
honderd blije jongens in een brillante
lichtstoet en in feestdos door de tuinen!
Boxtel was één zee van licht (al was 't
dan ���r een zeetje!) ••• ,,Boxtel
Vooruit , dat zo moeizaam aan 'n pro
gram voor Koninginnedag 1950 heeft ge
ploeterd, zal nog lang aan deze licht
stoet terugdenken. ••• En Frater Odul
fus heeft op 3e Paasdag niet voor niks
drie uren in " De Ark" gezeten, om al de
sportcl?bs, verenigingen, jeugdgroepen
e.d., die aangeschreven waren, te in
strueren voor het opbouwen van licht
stoetgroepen !. . .. . . •• * Hulde aan allen
die met toorts of fakkel op de Markt
presènt waren, speciaal aan de familie
A. Maas uit Lennisheuvel, die met héél
het gezin met lampionnen gewapend
naar Boxtel was gekomen! Zij heeft ons
Boxtelse mensen een lesje gegeven!!
*** We hebben de vertoning van Zon
dagavond 30 April 1950 al weer gezien,
en geconstateerd, dat het héél wat voe
ten in de aarde heeft en láng duurt, eer
men het Boxtelse volk, speciaal de jon
geren, warm kan laten lopen voor iets
meer dan b.v. sjotten of langs de straat
flanéren! Waar ligt dat aan? . ..... Er be-
staat nog te weinig collectieve zin om 
sámen iets tot stand te brengen. •• • In 
dit verband zou het toch niet verkeerd 
zijn, indiende Vereniging Boxtel Voor
uit in haar bestuur àlle geledingen van 
de Boxtelse bevolking zou betrekken; 
daardoor zou ze méér het Boxtelse volk 
vertegenwoordigen en winnen in popu
lariteit. En dan pas zou men ook meer 
op de medewerking van 't volk kunnen 
rekenen !. . . . . . * • * Op 1 Mei smaakte 

�xtel Vooruit de voldoening, aan de 
Boxtelse jeugd althans een gezellige mid
dag bezorgd te hebben. • • • Zo werd 
het voor de jeugd toch nog iets Konin
ginnedag! *** Spijtig, dat de ouderen 
niet hebben kunnen genieten van de 

DIE SCHöPFUNG 

Naar wij vernemen zal de eerste uitvoe
ring van "Die Schöpfung" door Boxtels 
Gemengd Koor op Dinsdag 9 Mei be
stemd zijn voor de jeugd, en wel omdat 
een groot deel door het werk van de 
Volksmuziekschool voldoende onderlegd 
is om van het prachtige werk te kunnen 
genieten. 
De uitvoering op 10 Mei is voor de 
oudere , muziek- en zangliefhebbers, 
waarvan verwacht wordt dat zij door 
goede opkomst blijk geven het initiatief 
van Boxtels Gemengd Koor op prijs te 
stellen. 

van oudsher gebruikelijke concerten van 
harmonie en zang en, van de overige 
feesttelijkheden ! De Boxt-else bevolking 
heeft dit alles nu moeten missen en voor 
de caféhouders, ijsverkopers e.d. heeft 
dit een schadepost opgeleverd...... • •• 
Op I Mei j.l. was het al weer 20 jaar 
geleden, dat de Nieuwstraat haar nieu
we school kreeg. We weten nog, dat 
daar de "school van Meester Gudde" 
stond. die daarna bestemd is geweest 
voor Gemeentelijk Slachthuis; in 1929 is 
dit slachthuis door bemoeiingen van 
"den ouden Deken" omgetoverd in een 
frisse, nieuwe school. We weten ook, 
dat deze Sint Paulusschool bij Deken 
Spierings z.g., zéér na aan 't hart laQ', 
en ...... dat de "Nieuwstraatse" mensen 
er fier op zijn, en met recht!...... • •• 
Op 1 Mei is ook weer de "Onze-Lieve
Vrouwe-maand" begonnen; en ovem1or
gen is het de éérste Mei-Zondag! •• * 
't Is zeker dat er al weer velen het plan 
klaar zullen hebben, om de jaarlijkse 
bedetocht naar Den Bosch te gaan ma
ken. ••• Wat zal Ons Moeder in de 
Hemel het toch weer druk hebben, om 
naar ál de vragenden en smekenden bij 
haar beeldekes te luisteren. Laat ons 
hopen, dat Zij nu haar Middelaarschap 
op de eerste plaats mag doen gelden 
voor de millioenen, die huiveren achter 
en nabij 't "IJzeren Gordijn"; voor de 

meer dan 3600 priesters uit Hongarije, 
die zijn "geliquideerd"; voor de talloze 

kloosterlingen van Tsjecho-slowakije, die 
op beestachtige wijze, pás nog, uit hun 
conventen zijn weggesleurd, en voor de 
nameloos vele vaders, moeders en kin
deren in Duidand en elders die van 
het gezinsleven zijn losgerukt,' verspreid 
e�. �vergeplant ergens in het z.g. ,,para
dijs . . . . . . Men wordt er koud van als 
men dat alles hoort en leest!...... •• • 
Maar kan men dan nog énigszins begrij
pen, dat er in Boxtel nu nog 21 stom
mel'ngen zijn, die. de vorige week op de 
,,Communisten" gesten:d hebben?!" ... 
Men kan er slechts op verzuchten: 
"Vergeef het hun; ze wéten .niet wat ze 
doen!" ..... . 

Verenigings-Agenda 
A.s. Maandag 8 Mei jaarvergadering
(met ontspanning) van de R.K. Boerin
nenbond, in het K.J.V.-huis. Voor bij
zonderheden zie advertentie in dit blad.
Voor de leden van de Stierhouderij van 
de N.C.B. wordt Dinsdag 9 Mei een be
langrijke algemene vergadering gehou
den 's avonds om 8 uur in Café Van 
Rooij, Baroniestraat. 

DR. HOEKS-VERENIGING 

Maandag 15 Mei wordt de Jaarvergade
ring gehouden van de Dr. Hoeks-Vere
niging, afdeling Wit-Gele Kruis. 
Alhoewel deze per advertentie in ons 
blad wordt aangekondigd, willen wij toch 
nog extra de aandacht der leden vesti
gen op deze vergadering, om hen zo
doende op te wekken tot bijwoning 
ervan. 
Ten opzichte van geen enkele vereni
ging mag men volstaan met alleen het 
betalen van contributie, en zeker niet 
tegenover de Dr. Hoeks-Vereniging, die 

sociale diensten verleend. 
Wij beschikken niet over gegevens hoe
veel gezinnen in de loop van het jaar 
profiteren van de hulpverlening door de 
verschillende diensten der vereniging, 
doch veronderstellen dat het er velen 
zijn. 
Er zijn regelmatig kraamverzorgsters en 
-leerlingen werkzaam in de gezinnen,
ter.vijl de wijkverpleegsters eveneens een 
zware dagtaak hebben. 
Dit in aanmerking nemende is niet te 
begrijpen, dat zo weinig leden zich ver
plicht voelen tegenover de Dr. Hoeks
Vereniging en helemaal geen belang
stelling willen tonen voor een overzicht 
van het vele sociale werk van de vere
niging. 
De jaarvergadering is hiervoor de gele
genheid, en die is altijd heel slecht be
zocht. 
Voor het bestuur is dit ontmoedigend en 
ten opzichte van de vele leden, die uit 
sociaal gevoel de vereniging met de 
hoogste contributie steunen, zonder van 
de voordelen ervan te profiteren, is het 
een bewijs van onderwaardering. 
Vooral in onze "nieuwe" tijd, nu zo 
prat gegaan wordt op de bereikte so
ciale hervormingen en verkregen sociale 
voordelen, zou verwacht mogen worden, 
dat belangstelling wordt getoond voor de 
uitvoering van het sociale werk. Hieruit 
zou tenminste afgeleid kunnen worden, 
dat er begrip leeft voor het ontvangen 
van sociale verzorging. 
Als allen, die in de loop van het jaar 
de voordelen van de Dr. Hoeks-Vereni
ging hebben genoten, zouden kunnen 
besluiten de jaarvergadering bij te wo
nen, werd hierdoor althans tegenover 
het bestuur en de diensten der vereni
ging een bewijs van erkentelijkheid ge
toond. 

ELECTRISCH KOKEN 
is � GEMAKKELIJK 

e ZINDELIJK 
e TIJDBESPAREND 
e VOORDELIG 

Wilt u ovc. elect,isch koken iets meer weten, bezoekt 
dan de d e m o n str a t i e  wel�e zal worden gegeven 

OP DONDERDAG 11 MEI as.

in de zaal van het.Parochiehuis "DE ARK" 
Prins Bernhardstraat 27 • BOXTEL AANVANG HALF DRIE 
N. V. Provinciale Noordbrabaotsche Elcctriciteits,Maatschapj!ij 's,Hertogeobosch 

Uranium 1s een vloek geworden 
Uit uranium wordt door kernsplitsing 
ook het mode-artikel plutonium verkre
gen dat tegenwoordig zo "in trek" is. 
Plutonium is namelijk honderden malen 
krachtiger en men zou dus met een 
zelfde gewicht aan grondstof weer heel 
wat meer bouwsels van deze aarde naar 

een andere wereld kunnen helpen. 
Nu is uranium helemaal geen zeldzaam 
element. Het is alleen in ontstellende 
mate verwaarloosd. In de tijden van 
Alva en Napoleon keek men er niet eens 
naar om. Geen wonder, dat een oorlog 
toen tachtig jaren kon duren. Tegen
woordig lost men die meningsverschillen 
sneller op. Het verbazingwekkende is 
echter, dat men het metaal wel kende. 
Het was zelfs erg goedkoop, zó goed
koop, dat het gebruikt werd door. ..... 
de pottenbakkers. 
In 1940 noteerde uraniumerts nog 
f 1,60 per pond. Maar nu ..... . 
Toch is uranium even veelvuldig als ko
per. Het is in elke granietrots wel te 
vind:n, al komt het op bepaalde plaat
sen m betere concentraties voor 
Het opsporen van deze ertslagen· is kin
derspel en heel wat gemakkelijker dan 
het zoeken naar petroleum, dat niet ra
dio-actief is en dus geen stralen uit
zendt waaraan men het kan herkennen. 
Zo kon het gebeuren, dat niet alleen de 
geologen, maar ook geïnteresseerde leken 
er op uittrokken om uraniumrijke gron
den op te sporen en zo snel mogelijk 
in bezit te nemen. Achter het IJzeren 
Gordijn echter was het steeds de staat 
die dergelijke gebieden voor zich op� 
eiste. En veelal zijn de vindplaatsen 
nu omgeven door verboden zones, angst
vallig bewaakt door een hecht cordon 
zwaar bewapende schildwachten. 
Wij zijn bij zulk een uraniummijn in 
Oost-Duitsland eens een kijkje gaan 
nemen. 

Nabijheid: levensgevaarlijk 1 
De Russen hebben op doortastende wijze 
de uraniumwinning in de bezette gebie
den ter hand genomen. Specialisten volg
den het oprukkende Rode Leger op de 
voet en onmiddellijk na de capitulatie 
werden reeds Duitse krijgsgevangenen 
te werk gesteld in de groeven .in Saksen 
en - meer naar het Oosten - op hui
dig Pools territoir. 
Het Kremlin oefent thans met straffe 
hand het bewind uit in tientallen reser
vaten. Rond elk van die "verboden ge-

bieden" zijn versperringen opgericht, 
welke nog extra bewaakt worden door 
Sowjet troepen en de Duitse communis
tische politiebataljons. Voor een eenvou
dig burger is het betreden van de afge
zette terreinen levensgevaarlijk en ook 
het zich bevinden in de nabijheid van 
het metershoge prikkeldraad kan reeds 
onaangename gevolgen met zich mee
brengen. Op zijn minst wordt een ver
dachte ingerekend, gefouilleerd en drie 
dagen lang vastgehouden om aan de 
tand te worden gevoeld wat hij daar 
wel kwam doen. Blijkt tenslotte, dat men 
verdwaald was of uit een andere plaats 
a�komstig is zod�� men de omgeving 
met kende, dan bliift er een kleine kans 
op invrijheidsstelling, maar dan kan men 
er zeker van zijn voortaan geregeld in 
het oog te worden gehouden! 
Uiteraard wordt alle gedolven uranium 
in onzuivere toestand rechtstreeks naar 
de Sowjet-Unie getransporteerd. Dit 
vergt vele kosten, daar uranium een 
zwaar element is en in zuivere toestand 
reeds 13 zoveel weegt als water. Een 
klein staafje ter grootte van een pijpje 
lak weegt een half kilo. Wanneer de 
zich daarin bevindende atoomenergie 
onder een centrale verwarmingsketel te 
verstoke_n was, kon men er een groot 
herenhms een paar honderd jaar lang 
dag en nacht mee verwarmen. Het zui
ye�en _van het erts vergt weer zodanige 
mnchtmgen, dat men dit geconcentreerd 
dient te doen en daarom aanvaarden de 

autoriteiten de bijkomende lasten van 
het onvoordelige transport en laden ze 
dagelijks treinen, en waar het kan ook 
schepen, vol met het kostbare .!n on
misbare(?) goedje. 

Voor het dagelijks brood. 
Hoe de arbeiders het hebben, die iedere 
dag opnieuw omlaag worden gezonden 
teneinde in de gevaarlijke omgeving van 
radio-actieve straling het allerzwaarste 
werk te doen, laat zich raden. Tien tot 
twaalf uren aan één stuk hakken zij in 
de rotsachtige bodem, scheppen zij de 
uraniumhoudende grond op kleine kiep
karren, of stutten zij met gebrekkige 
middelen de pasgegraven gangen. In
stortingen zijn aan de orde van de dag. 
Rusturen kent men er weinig, men werkt 
er in twee ploegen en terwijl de ene 
troep afdaalt in de slechts door weinige 
lampen verlichte hel, werpt de andere 
uitgeputte en afgemartelde helft zich op 

Door het verkeerde keelgat 
GRIJPT TOE en: DOE HET SNEL 1 

In het bovenste deel van de hals kruist 
de ademhalingsweg het begin van het 
spijsverteringskanaal. Op de kruispunten 
gebeuren de ongelukken, ook al ziet het 
er rood, geel en groen van de verkeers-

, tekens. 
Het voedsel moet, nadat het in de mond 
geweest is, door de slokdann heen om 
de maag te bereiken. Dan komt het 
langs het strottenhoofd, de ingang van 
de luchtpijp, die aan de voorzijde van de 
slokdarm gelegen is. Wanneer er bij het 
strottenhoofd geen beveiligingsmaatrege
len waren getroffen, zouden hier ge
regeld verkeersongevallen plaats vinden: 
allerlei verkeerde dingen zouden im
mers zo maar de luchtpijp in kunnen 
schieten. 
Aan het strottenklepje is de taak toebe
deeld de goede gang van zaken in stand 
te houden. Dit klepje kan het strotten
hoofd afsluiten en zulks gebeurt auto
matisch bij iedere slikbeweging: is er 
voedsel in aantocht dan gaan de bomen 
dicht. Hierdoor wordt dus verhinderd 
dat spijzen en dranken door de luchtpijp 
in de longen terecht komen. 
Aan ieder mechanisme hapert echter wel 
eens iets, vooral wanneer de machinerie 
verkeerd gebruik wordt. Wordt er te 
haastig of te gulzig gegeten, dan gebeu
ren er wel eens ongelukken. Ook in de 
keelholte moeten de maximumsnelheden 
niet overschreden worden, anders ver
slikt men zich en schiet er iets in het 
verkeerde keelgat. Ook eten en praten 
tegelijk schept een gevaarlijke situatie; 
bij het praten staat het strottenhoofd 
open, bij het eten moet het juist dicht 
zijn! 

Hulpverlening bij verslikken. 
De ene maal is het een te haastig 
doorgeslikt stuk vlees, een andere keer 
is het een te snel verwerkte aardappel, 
waardoor de moeilijkheden worden ver
oorzaakt. Somt schiet er ook een kunst
gebit geheel of gedeeltelijk in de lucht
wegen; bij kinderen kunnen het de 
meest vreemde voorwerpen zijn die aan
leiding tot de allerheftigste benauwdheid 
geven: centen, ringen, knikkers! Zulke 
dingen kunnen in het strottenhoofd op 
de s!embanden blijven liggen, zij kun
nen m de stemspleet bekneld raken, in 
enkele gevallen bereiken zij zelfs lager-

het schaarse voedsel en de onreine 
bedden. 
Kleine barakken of keten worden de 
dwangarbeiders aangewezen als verblijf
plaat:;. Daar slijten ze dan vermoedelijk 
hun verdere leven, want de hoop op een 
te,ugkeer in de normale maatschappij 
werd door hen al lang op,zegcven. Niet 
alleen mag geen mens de verboden ter
reinen betreden, degenen die er eenmaal 
binnen zijn, mogen er al evenmin uit ... 
De geneeskundige verzcrging, waaraan 
in de Amerikaanse atoomsteden de 
grootst mogelijke aandacht wordt be
steed, laat (vanzelfsprekend) al even 
veel te wensen over. Men kan zich voor
stellc,,, dat de invloed der radio-actieve 
stralen funest is voor elk gezond li
chaam. Elke lichaamscel staat hierdoor 
bloot aan een voortdurend bombarde
ment van gamma-deeltjes. Ma�r daar 
trekken de hoge heren in Mosko• .. zich 
niet veel van aan. Het reservoir aan 
mensen_materiaal in de Oosteuropese 
staten 1s welhaast onuitputtelijk. 
De goederenwagens, die met uranium 
uit de mijngebieden vertrekken, brengen 
vaak ladingen dwangarbeiders mee te
rug. Zo worden de verliezen geregeld 
aangevuld en kunnen de mijnen ook nog 
geregeld een hogere capaciteit ver
krijgen. 

Extra eten . . . . .  als er is 1 
E7n. iets beter. le�en genieten de vrij
willigers, die mtslmtend het droefgeestig 
werk in de uraniumerts verkozen ter
wille van de hoge lonen en de extra 
rantsoenen. Melk, kaas en vlees worden 
hun in grote porties beschikbaar ge
s!eld en ook de naaste familieleden pro
fiteren er van. Oostduitse families die 
aan alles gebrek lijden, komen e� om 
deze reden veelal toe een nog gezonde 
zoon. of �ader tot dienstneming in de 
uramumm11nen te dwingen. 
Toch zijn ook deze extra rantsoenen 
niet geregeld verkrijgbaar. De ene week
zijn de voorraden niet op tijd, een an
dere week moet men genoegen nemen 
Lange rijen staan soms voor de speciale 
winkels, de verbittering is diep in de ge
laatstrekken van de vrijwilligers ge
groefd, maar zij kunnen aan de toestand 
niets veranderen en nemen zij ontslag 
dan kunnen zij in 't geheel geen recht 
op extra rantsoenen meer doen gelden. 
Gemiddeld werken er een honderddui
zend man in elke mijn. Honderdduizend 
afgematte lichamen slepen zich dar. elke 
dag opnieuw in de funeste omgeving van 
radio-actieve bestraling door de drei
gend-sombere delfstof 
In de Oostduitse ka�pen is het woord 
uranium een vloek geworden ..... . 

CG) 

WEERPRAATJE 
APRIL BRAK REEDS 

VAN 8 :rE WARME JAREN AF 1 
Denkt Mei er anders over7 

(Van onze weerkundige medewerker). 
De achter ons liggende Aprilmaand heeft 
inderdaad voldaan aan de veronderstel
ling, welke wij reeds in Maart maakten, 
als zou het dit jaar wel eens een te kou
de Aprilmaand kunnen worden. Deze 
verwachting was gebaseerd op het feit, 
dat April al van af 1942 (8 opeenvolgen
de jaren) te warm was geweest, hetgeen 
sinds het begin van de waarnemingen 
in 1 706 nog niet eerder was voorgeko
men. Groot was het warmte-tekort ech
ter nîtt; het uurgemiddelde bedroeg in 
De Bilt n.l. 7.7 tegen 7.9 gr. C. normaal. 
Opvallend was het� dat het vooral over
dag te koud bleet, hetgeen tot gevolg 

gelegen gedeeltèn van de ademhalings
organen. 
Het ·slachtoffer kan plotseling geen lucht 
meer krijgen, het gezicht wordt blauw, 
het gelaat vertoont een angstige uitdruk
king, de ogen puilen uit, de ongelukkige 
grijpt wanhopig naar de keel. In zulk 
een situatie is liet zaak snel hulp te bie
den. Hoe eerder men hier handelend 
optreedt, hoe beter. Wanneer men treu
zelt totdat de patiënt bewusteloos om
valt en tussen stoel en tafel op de grond 
zakt, ontstaat een situatie waarbij het 
moeilijk wordt doeltreffend hulp te ver
lenen. 
\Vat men op zulke ogenblikken te doen 
heeft kan misschien wel fraaier, maar 

• beslist niet duidelijker gezegd worden
dan in het bekende Oranje-Kruis
boekje: ,,Open zo nodig de mond nog
verder, steek twee vingers diep achter
in de keel, hierbij de vingers tegen
bijten vrijwarende, door met de andere
hand de wang enigszins tussen de kaken
te drukken - en tracht het voorwerp
te verwijderen. Door de hierbij opge
wekte braakbewegingen zal het dan
misschien worden verwijderd.
Gelukt dit niet, grijp hem dan met de
ene hand stevig bij de borst en geef
hem, terwijl gij hem met die hand on
dersteunt, met de andere hand een paar
harde slagen achter op de rug, tussen
de schouderbladen. De op deze wijze
stootsgewijze uit de longen geperste
lucht zal het voorwerp misschien mee
sleuren. Een kind kunt gij daarbij met
het hoofd naar beneden houden."

Kunstmatige ademhaling. 

In verreweg de meeste gevallen heeft
men met deze handelwijze succes. De
E.H.B.O.-er beschikt bij de bewusteloze
patiënt nog over de mogelijkheid van
het toepassen van kunstmatige ademha
ling. Door de samendrukking van de
borstka� wordt het vreemde voorwerp
hierdoor misschien alsnog naar buiten
gedreven. Is er toevallig een dokter aan
wezig, dan kan deze in zo'n noodgeval
met een puntig mes de luchtpijp onder
de verstopte plaats openen, hetgeen dan
in eerste instantie voorlopig weer lucht
geeft.

Huisdokter. 

had, dat het daggemiddelde 8.7 gr. C. 
bedroeg tegen een normale temperatuur 
van 9.2 gr. C. Het gemiddelde maximum 
bedroeg 12.3 tegen 12.8 normaal, terwijl 
he, gemiddelde minimum zelfs 0.1 gr. 
boven normaal bleef, n.l. 3.8 tegen 3.7 
normaal. In totaal waren er 14 dagen 
aan de warme kant van normaal gelegen 
tegen 16 aan de koude kant. Er kwamen 
5 vorstdagen voor tegen 5 normaal. Het 
aantal uren zonneschijn bedroeg 162 
tegen 15 3 uren normaal. 
April was niet alleen te koud maar ook 
te nat. Vooral in de laatste 10 dagen 
viel er veel regen, waarvan op 25 en 26 
April veel in de vorm van sneeuw. In De 
Bilt was het sinds 1935 in April nog niet 
zo nat geweest; daar viel n.l. 76 mm 
tegen 53 mm normaal. 
In Den Helder viel 70 mm, in Vlissin
gen 59 en in de stad Maastricht zelfs 
90 mm; in Friesland waren de totaal
sommen iets lager, maar toch overal 
boven het normale van ongeveer 50 mm. 
Vooral op de 25ste en de 26ste viel er 
in het gehele land veel regen tijdens 
regen-, sneeuw- en hagelbuien, die op 
de 25ste de temperatuur op vele plaat
sen overdag nog tot onder het vriespunt 
deden dalen, waardoor o.a. in de 
bloeiende Betuwe de wit bloeiende 
fruitbomen niet meer van het winterse 
landschap waren te onderscheiden. 
Ook kwam er veel wind voor. Niet al
leen tijdens de korte maar in het Zuiden 
en Westen van ons land vrij zware 
NOORD-WESTER op 25 April, maar 
ook rond de Paasdagen kwam een z�r 
regenachtige en onstuimige periode voor, 
waardoor de Paasdagen in grote tegen
stelling met verleden jaar de koudste 
waren sinds 1938 
Zowel voor de l;nd- als tuinbouw was 
April dit jaar een ongunstige voorjaars
maand. Vooral door de lage dagtempe
raturen stond de groei af en toe vrijwel 
geheel stil, hetgeen heel wat illusies over 
een vroeg en warm voorjaar (tijdens het 
fraaie weer in Maart gemaakt) in rook 
deed opgaan. 
Mei is al heel wat beter gestart. Reeds 
op Koninginnedag (1 Mei) werd op veel 
stations voor het eerst in dit jaar een 
temperatuur van meer den 20 gr. C. 
gemeten; in Brabant, Limburg en ook 
in De Bilt zelfs 24 gr. C. 
Dinsdag was het echter al weer heel wat 
koeler, maar door de vochtige Zuid
Westel/jke stroming toch heel wat groei
zamer weer, hetgeen vooral in kringen 
van land- en tuinbouw ten zeerste zal 
worden toegejuicht. 
De luchtdrukverdeling, zoals die in het 
midden van de week er uit zag, was 
van dien aard, dat voorlopig nog op vrij 
zacht en groeizaam weer mag worden 
gerekend, waarbij afwisselend enige 
regen zal vallen, tengevolge van de 
depressie-activiteit, die zich op het Oos
telijke gedeelte van de Oceaan en over 
de Britsche Eilanden voordoet. 
Voor de kans op nachtvorsten, welke 
tijdens heldere nachten in deze tijd van 
het jaar nog groot is, hebben wij U in
ons vorige artikel reeds gewaarschuwd. 
(Nadruk verboden). 



SPORT-NIEUWS 
op hoog peil. Daarvoor was het gevechttussen de S.C.B.-voorhoede en de Boxtel-verdediging te eentonig. 

Aan de andere zijde wordt een gevaarlijke doorbraak door goed samenspeltussen Pastoor en v. d. Meijden onschadelijk gemaakt. Nog eenmaal moet Leyten op een vinnig laag schot al zijntalenten tonen, en dan is het rusten. 
JUNIORENT0URN0OI O.D.C. 
De deelnemende elftallen zijn ars volgtingedeeld: groep A: Boxtel, BW, PSV en VES;groep B: Eindhoven, ODC, Hieronymusen lnternos. 

Na de eerste verkenningsaanvallen op beide doelen, komt S.C.B. het eerst los. Direct moet Leyten handelend optredenop een goed gericht schot. Het gaathem uitstekend af. 
Als jubileum-prijs ontvangt de winnaarvan elke groep• 12 paar voetbalkousen,kleur naar keuze. Voor de nummers 1en 2 zijn bekers beschikbaar gesteld,no, 3 ontvangt 'n lauwerkrans en no. 4een medaille. 

v. Vechel duikt op voor open doel. Zijnschot gaat echter hoog over, W. v. d.Meijden, in het nauw gedreven, knaltde bal omhoog, Leijten grijpt mis, dochhet schot van Neutkens vliegt eveneenshuizenhoog over. 
De druk op het Boxtel doel wordt groter. Goed combinerend trekken deS.C.B.-aanvallers herhaaldelijk op de Boxtel-veste af. De schotvaardigheid is echter gering, en door het resoluut in-·grijpen der Boxtel-verdediging, weten de Batalieden geen enkele doelrijpe kans te scheppen. Boxtel bepaalt zich tot enkele uitvallen, die echter door het aarzelend spel der voorhoede ongevaarlijkzijn voor Bouwman. We zien een doorbraak van v. d. Oetelaar, die met eengoede pass v. d. Plas een scoringskansgeeft. Hij aarzelt echter en Pierrot kaningrijpen. 

Na rust beweegt het spel zich éen tijdlang op het middenveld. Beide ploegenzijn beurtelings in de aanval. Een strakschot van v. Vechel vindt Leyten op zijnplaats. Een goede aanval van Boxtel. Er volgt een scrimmage voor het SCB-doel. Meermalen wordt de bal ingeschoten. 
Hij vindt echter telkens een been in zijnweg, en wordt eindelijk afdoende weggewerkt. SCB wordt weer sterker. Deaanval probeert het echter telkens binnendoor. Zonder succes. Janssen forceert een corner. Deze hoog en vervoor doel geplaatst belandt bij de vrijstaande v. d. Hoeven, die met een welgemikte kopstoot het leer in de uiterstehoek doet verdwijnen. '2-0. 

Het volledige programma met tijden vanaanvang wordt volgende week gepu-bliceerd. 
ODC-JUNI0REN Gedurende de onderlinge jeugdcompetitie met Boxtel en DVG zijn de meestespelers in 'n ander elftal ingedeeld danin 'de afgelopen competitie. Alle B-juuioren, behalve ODC 8 moeten hun shirtvolgende week Zaterdag op 'n nader tenoemen tijd en plaats komen inleveren.De jongens van 12 jaar en ouder, dienog nooit aan de competitie deelnamen,worden er nu al opgewezen dat vóórAugustus een goede pasfoto moet worden ingeleverd. Zondag 12 uur: ODC 6-lrene 1. 
S.C.B. - BOXTEL 2 - 0.
Dat de beide puntjes bij S.C.B. bleven- niemand zal het overigens verwonderen - lag niet zozeer aan het goedespel van S.C.B., dan wel aan de futlozehouding die de Boxtel-voorhoede in deze wedstrijd aan de dag legde. Zekerde Bata-lieden speelden een technischgoed verzorgd spelletje zij maakten echter de grote tactische fout, de aanvallente veel over het midden te leiden,waardoor de in prima conditie verkerende Boxtel verdediging, met aan het hoofdde uitblinkende Pastoor, telkens weer gelegenheid kreeg de aanvallen te weerstaan. Overigens stond de wedstrijd niet 

Leyten, ver uitgelopen op een ver doorgespeelde bal, grijpt mis, hij herstelt zichechter prima, en weet het felle schot nogte weren. Het is echter uitstel vanexecutie, als hij op een voorzet opnieuwmoet ingrijpen. De gestompte bal komtbij de S.C.B.-linksbuiten. Leyten loopttoe, doch vóór hij de bal kan bereiken,wordt die in het verlaten doel geplaatst. 1-0. 

Dan breekt weer even het enthousiasmedoor bij Boxtel. Oetelaar krijgt een kansvoor open doel. Zijn schot faalt echterjammerlijk. Er ontstaat een licht overwicht van Boxtel, dat echter door devoorhoede niet voldoende wordt uitgebuit, en dan oo.k spoedig weer tenietwordt gedaan. 
SCB komt dan het laatste kwartier weeraan bod. Twee felle schoten moetenachter elkaar door Leyten onschadelijkworden gemaakt. De hardwerkendeachterhoede weet telkens weer aan SCBscoringskansen te ontnemen, en het isdan ook uitsluitend aan haar te danken dat de stand niet verder kan wordenopgevoerd. En zo komt dan het eindeaan deze door scheidsrechter Dreimulleruitstekend geleide wedstrijd, met eenalleszins verdiende 2-0 overwinningvoor S.C.B. 

ONDERTROUWD: 
MIEKE v. d. HEIJDEN 

en 
JAN HOL 

Huwelijksvoltrekking Dinsdag·23 Mei om 10 uur in de Parochiekerk van het H. Hart. 
Stationstraat 86.Boxtel, Julianastraat 14 

Receptie van 1-2 uur inHotel Bekkers, Stationsplein.
Toekomstig adres:Stationstraat 86. 

MIEP MUSELAERS 
en 

NICK BEEKENKAMP 
Adj. O.O. Kon. Mar. 

hebben de eer U mede te,delen dat de inzegening vanhun huwelijk zal plaats vinden-op Dinsdag 23 Mei a.s. omhalf elf in de Parochiekerkvan St. Petrus te Boxtel. 
Boxtel, Prins Hendrikstraat 66. 
's-Bosch, Vughterweg 49. 
·Gelegenheid tot gelukwensenvan 2-3 uur in Hotel vanVlerken, Markt. 

Toekomstig adres: Prins Hendrikstraat 66, Boxtel
•••••••••••••••••••••••••••• •: Zaterdag 13 Mei hopen :: onze geliefde ouders :• •: W. v. d. Pasch :
: � : • •:: M. v. d. Pase'h-v. Kuringen :-: hun 25-jarig huwelijksfeest :• te vieren. De H. Mis van • : dankbaarheid wordt opge- : 
-: dragen om 9.30 uur in de : 
: parochiekerk van St. Pe- : .: trus. :. : Hunne dankbare kinderen: :• •: RIEK, PIET, HENK. :: Boxtel, Langertberg 11. :• •···············�············· 
V oor goede zorg tijdensde kortstondige ziekteen voor de deelneming betoond bij overlijden en begrafenis van onze dierbareechtgenoot en vader 

PIET VOETS 
betuigen wij onze oprechtedank. 

Wed. Fr. VoetsKarssemakersen Kinderen. 
Breukelsestraat 76. 

Mede namens mijn ouders,breng ik mijn hartelijkedank aan H.H. Geestelijken,Katholiek Thuisfront, familievrienden en kennissen, maarspeciaal aan de buurtbewoners,voor de vele bloem.en en deprachtige cadeaux, ontvangenbij mijn thuiskomst uit Indonesië. Dpi. sld. LEO BOOM,Kasteren B 31, Liempde

Mede namens mijn ouders,broer 'en zusters, brengik mijn hartelijke dank aanH.H. Geestelijken, KatholiekThuisfront, familie, vriendenen kennissen, maar speciaalaan de buurtbewoners, voor devele bloemen en de prachtigecadeaux, ontvangen bij mijnthuiskomst uit Indonesie. Dpi. sld Jo OerlemansBerg B <>l, Liempde. 
Gewaagd: Voederbonnen.Koks, Molenstraat 37, Boxtel.

Er volgt dan even een opleving in deBoxtel gelederen. Enige aardige aanvallen belagen het S.C.B.-doel. Uit een ervan scheert 'n schot van v. d. Plas rakelings langs de lat. Het offensief duurtechter niet lang en S.C.B. neemt opnieuwde touwtjes in handen. Uit een cornervolgt een kopbal tegen de lat. v. d.Oetelaar forceert een corner, die, goed voor doel geplaatst, wordt weggewerkt. 

Voor a.s. Zondag staan op het program:Haagsteeg-Boxtel 1 waarmee Boxtel hetcompetitieseizoen besluit. Boxtel 3-R.K.V.V.N. 2, 2 uur.
Mede namens mijn ouders,broers en verloofde, betuig ik mijn hartelijke dankaan Eerw. Heren Geestelijken,Kath. Thuisfront, R.K. Gildenbondsharmonie, familie, vrienden en kennissen voor de grote belangstelling, vele bloemen en cadeaux, vooral de oude en nieuwe buurtbewoners, voor de mooie polshorloge die ik in ontvangst mochtnemen bij mijn thuiskomstuit Indonesië. Kpl. J. SMITSZandvliet 28. 
Heb flinke woning, weekhuur 
f 2,25, in Centrum. Wil ruilen met dito woning buiten. Brieven onder No. 103, Molenstraat 19. 
Te koop: zware biggen, waaronder gemerkt N.L., bij J. Schoenmakers, Tongeren. 
Gevraagd: kippen en jongehanen, koniinen à / 1,65 perkg. Koks, Molenstraat 37. 
Te koop: nieuw kippenhok,geheel uitneembaar, dubbelwandig, maat 3.50 x 2.95 men bakoven. P. v. Vessem,Dorp 85a, St. M. Gestel. 
Biedt zich aan tegen 15 Meiof later net R.K. Dienstmeisjevan middelbare leeftijd, liefstvoor dag en nacht. Brieven onder no. 39 Molenstraat 19. 
Grote Bijverdienste. Levensverz. Mij vraagt voor Boxtel e.o. net, bespraakt persoon,voor opleiding in het verzek.Bedrijf, Bij gebleken geschiktheid vaste aanstelling. Brieven onder nr. 26 Molenstraat 19. 
Kamerkachel te koop. Parallelweg Zuid 39, Boxtel. 
Te koop een toom biggen.M. van der Meijden, Bosscheweg 64. 
Te koop aangeboden: een ingoede staat verkerende herenfiets met lamp en nieuwe banden alsmede een plattebuis kachel; voet wit emaille metnikkel. Adres bevragen Molenstraat 19. 
Te koop bij M. van der Heyden, Vorst 18, toom G.Y.biggen. 
Te koop een toom biggen bijW. v. d. Meijden, Selissen 4.
R.K.J.B. 
Op 11 Mei a.s. gaan w11 mgroers-verband naar de Tuinbouwwerktuigendag te Tereringen bij Breda, leden welke zich hiervoor interesseren zor-
·gen om 7 uur bij de boterfabriek te zijn. Maandag 8 Mei 's avonds om7 uur in de Landbouwschoolaanvang van .de Veebeoordelingscursus. Leden welke zich hiervooropgegeven hebben - ook anderen, die er zich voor interesseren - zorgen tijdig aanwezig te zijn, 

TE koop: twee paar zebravinkjes, één koppel WenerKroppers. Te bevragen Konijnhoolse Dreef 3. 
Te koop, nog in goede staat,een herenrijwiel, pas nieuwebinnen- en buitenbanden metnieuw zadel, verder nog alles prima. Prijs• f 55,- PrinsHendrikstraat 80. 

R·K. Jongensschool voor M. U. L.O. 
Burgakker 4 Boxtel 

HET TOELATINGSEXAMEN 
zal plaats vinden op 30 Juni en 1 Juli. 
AANMELDING voor 22 Mei: Woensdag, Zaterdag 9-12, Maandagavond 7-8 in de school. H. H. GEERTMAN 

R.K. Nijverheidsschool voor Boxtel e.o. 
Aanmelding van Leerlingen 
voor de nieuwe cursus kan geschieden vanaf a.s. Maandag8 Mei t.m. Vrijdag 12 Mei in het schoolgebouw Prins Bernhardstraat 18 te Boxtel, 's morgens van 9 - 12 's middags van2- 5 en 's avonds van 7 - 8 uur. Etsen van toelating zijn dit jaar: op t Sept, a.s. minstens 6 klassen der lagere school met vrucht doorlopen, bij een minimum leeftijd van 12 jaar en 8 maanden. Opleiding voor Timmeren, Meubelmaken, Metselen, Stucadoren, Smeden en Machine bankwerken. Op verzoek worden ook aanmeldingsformulieren toegezonden. De Directeur der school,JAC. v. ESCH. 

Dr. Hoek's vereniging 
Afd. Wit-Gele Kruis, Boxtel 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
op MAANDAG 15 MEI 1950 's avonds om 8 uur in de foyervan DE ARK . AGENDA: Opening. Notulen. Jaarverslagen van Secretaris en Penningmeester over 1949. Bestuursverkiezing: aan de beurt van aftreden zijn Mevr. v. Beers-v. d. Nieuwenhuize en de heren P. Mertens en J. v.Hees, die allen wederom herkiesbaar zijn. Bovendien een vacature door 't bedanken van de 1ieer Alph.v. d. Bogaerdt. Het bestuur heeft hiervoor candidaat gesteld
J. H. van Kasteren, Jan van Brabantstraat. Candidaten door de leden te stellen, kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Voorzitter, Clarissenstraat 20, Boxtel.Rondvraag. Sluiting. HET BESTUUR . 

Meubelen voor iedere beurs 
PRIMA KEUKENTAFEL blank geschuurd 70 x 100
IDEM MET LADE 
PRIMA HONET KEUKENSTOEL, blank geschuurd 
GEBEITSTE KEUKENSTOELmet leerdoek zitting 
BLANK GELAKTE KEU-KENTAFEL met linoleum bedekking . . . . . . 
0. F. DRESSOIR 

13 5 
_ prachtuitvoering • • 

0. F. SLAAPKAMER

1 3.35 
14,95 
11. 95
13.50

met toiletkast 

36.-
115.-
275-• 1 

0. F. HUISKAMERzeer solide . . 
NATUURLIJK bij : 

325.-

fJ/l.i!u.d.J3oomf?Jl.l 

SOXTEL 

Te koop: studiepiano en tropisch aquarium. Bevragen tussen 7 en 8 uur Zandvliet 49. 
Te koop: 1 Auping-matras, 1ledikant met spiraal, gramofoon. Wilhelminastraat 3. 
Te koop bij H. v. Liempd,Tongeren 6, N.L.-varkens,keuze uit twee, 15 wekendrachtig. 

De Centrale Yolksbank 
houdt iede:e le en 3eZondag van de maand

Zitting voor spaarders 
van 11.30 -12.30 uur inhet Vereni gingsge bouw

De Kassie r A. BEVERS 

Bela ngrijke algemene 

Vergadering 
van de 

STIERHOUDERIJ 
van de 

N.C.B. te Boxtel
op Dinsdag 9 Mei, 8 uur 
's-avonds in cale v. Roolj, 
Baroniestraat 

In verband met de belangrijk,heid der agenda, is het nood,zakelijk dat alle leden tegen,waardig zijn. Het Bestuur.

Magazijn ruimte 
MET GARAGE TE HUUR AANGEBODEN. Eventueelwoning met woningruil. Breukelsestraat 89, Boxtel.
GEVRAAGD 

voor spoedige in diensttreding 
2 bekwame 

SCHILDERS 
Zich te vervoegen bij: 

H. v.d. HURK
A 57 a LIEMPDE 

Voor de opl eiding tot 

R.K. Gezinsverzorgster 
kunnen nog enkele leerlingengeplaatst worden. Katholieke meisjes boven de20 jaar kunnen hiervoor in aanmerking komen. Zij dievoor dit mooie sociale werkvoelen, kunnen inlichtingenverkrijgen bij Mej. v. d. LAAR

Molenstraat 92 , Boxtel 
Opgave voor 31 Mei a.a. 

� 0 
oo��

-w�

Een· mooi geschenk voor Moederdag? 
DaarvOOt' komt zeker in aanmerking het nieuwe boekvan Kardinaal Mindszenty 
,,MOEDER IN GOD'S OGEN" • • Prijs f 5,75Ook meerdere andere mooie boeken en vele soortencadeaux voor Moeder vindt U in 
BOEKHANDEL TIELEN, BOXTEL 

Communietijd nadert. 
Zie voor mooie cadeautjes voor de kinderen onzespeciale etalage. - En denkt U ook aan een mooi
herinneringsplaatje voor Uw kind? 

11.cwotten fÛ,a1, uw. Aindeun todi,

p" ij!UUH, kdiAant Aan. ec teqeH !

2 pers. ledikant met spiraal 93.00

10 jaar garantie 
79.B0
75.00 

62.20 

1 pers. ledikant met spiraal s1.oo 

10 jaar garantie 

2 pers. bedstellen met binnenvering 187 .50 

137.50 

2 pers. bedstellen met kapokvulling 137 .50 

1 pers. bedstellen met kernvulling 54.50 

Prachtige flanellen dekens 180 x 150 
160 X 210 

4.95 
7.95 

Zomerdekens met mooie dessins 
grote maat 13.75 , 13,50 

Half wollen dekens 

9.75

zeer grote maat 24,25 20. 75 

JJ (\,?
. .  W� 

QOXTEL 

ANDRÉ VAN HILST N.V. 
Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen 
VRAAGT voor haar winkel te BOXTEL 

EEN BEDIENDE 
VOOR DE WIJKBEZORQING
Zich persoonlijk aan te melden aan de winkel 

BOXTEL • Stationstraat 13.15 

Onze stoffen zijn een keur ui t 
Nederlandse en Buitenla ndse 
collecties. Zij zijn n iet alleen 
bijzonder van kwaliteit en dessin, 
maar bovendien bijzonder laag 
van prijs 1 

il Hal• rcord ijzersterke, wa sechte, katoenen im• l.95primé's. Leuke kinderdessins 

à: V 1 s t r a rijke sortering van kleuren en dessins 1.95ook in effen. 2.95, 2.55, 2.25 
v� 

=.�., Doupp1"on de grote mode,stof! die_ a��r harten 2.95verovert. Effen en 1mprime s 3.90 

il L a V a b 1 
e imprimé, modern dtssin i n  diverse 2.25kleuren. Reclame prijs 

'o. :. • R O n e V a de ideale kreukvrije printed cotton, 4.35
exclusieve dessins 

1 Imprl• me' 's een overdadige sortering in lavable, mat,crêpe, georgette en 2 90toile americain 6.75, f.95, 3.90 • 

van Hout
Ververgaard 

�etroaatà

Molenstraat l 
Boxtel 



Vanaf 1 Mei is het adres van 

Mevr. M. J. Linsen VERLOSKUNDIGE 
Y. LEEUWENSTRAAT 7

TELEFOON 41 7 

SPREEKUREN: 
Dinsdags en Donderdags v. 2,3 u. 
• Ziekenfondskaart meebrengen

Pater Lomhardi 

A.s. Dinsdag om 6 u.

vertrek autobussen 
naar Den Bosch 

PLAATS BESPREKEN 
Garage De Mol 

Telefoon 336 

C.A. V. B oxtel
Het Bestuur van de C.A.V. 
maakt belanghebbenden he• 
kend, dat 't pakhuis 
Woensdag 10 Mei a.s. 
de gehele dag zal zijn 
gesloten. 

R.K. BOERINNENBOND 
Maandag 8 Mei a.s. 
in de parochiekerk 
van het H. Hart: 

Om half 9 gel. H. Mis tot intentie van de Boerinnen,bond; Om 2 uur Lof metvolkszang (Boerinnenboekjemee brengen). 
NA HET LOF 
Jaarvergadering 

in het K.J.V.•huis 
De bekende pastoor Drieverzal een interessante lezinghouden. 
Er word en geen convocatiekaarten 
gestuurd) 

Hagelverzekering N. c. B. 
LANDBOUWERS draagtgeen risico en 
verzekert uw gewassen 
tegen HAGELSCHADE 
blj uw eigen instelling. 
Opgave kan geschieden bij 

P. J. v. d. SANDE Agent Verzekering en v.d. N.C.B. 

Onthoud dit!! 
Als U pijnlijke voeten hebttengevolge van likdoorns, eelt.celtpitten, ingegroeide endikke nagels, is Uw adres:

Pedicure 
Jo v. Grinsven•v. SummerenMARKT 33 • BOXTEL 
Kom ook aan huls 

Wederom een kleine serie 
Amerikaanse 
legerschoenen 
ontvangen. Maat 40 t/m 48 

Prima kwaliteit 
en voor een koopje 

Verkoping: 
Zaterdag 6 Mei 
van 2 tot 6 uur 

A. H. TEN BRAS 
Molenstraat 88 - Boxtel 

DE BESTE 

VIED/NtisVIJENDl/1 

BROOD MET ICAAS van 
a.c.vas

STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 
Voor Koos en �:S 

't Anker· 
Deze week bij aankoop voorf 2.50 aan levensmiddelen,

Kaas, Boter, Margarine, Suiker, Vleeswaren, Eieren,enz. enz. 
1 Ballon gratis 

Kaas maf 19 tot 27 et. p.100 gr. 
Volop Rookvlees en andereVleeswaren. 
Kwaliteit is onze reclame 1 

'Bovendien op alle artikelen zegels en e:ztra zegel■. 
C. de Jong-,. Kempen
Van Hornstraat 12, Boxtel 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
BOXTEL 
Stationstr. 55 A, V, KOL Markt 14 

SCHIJNDEL 

Hoofdstr. 141 

Voor de Eerste H. Communie 
COMMUNIEBEELDJES, crème, vanaf 85 et. 
COMMUNIEBEELDJES, gekleurd, vanaf 1,20 

COMMUNIEBEELDJES, plateel iets extra's 1,95 2,55 2,75, 2,85, 2,95 

IDEM, GEKLEURD PLATEELdiverse prijzen. 
COMMUNIE DEJEUNE'S, zeer mooi 
KINDER DEJEUNE'S, vanaf 1,85 

COMMUNIE SCHILDERIJTJES 
85 1,80 2,90 3,75 

KERKBOEKJES, zeer grote sortering, meten zonder plaatjes , in de prijs van
40 50 60 65 70 75 1,10 1,50 1,70 1,75 2,25 

ROZENKRANSJES 57 65 85 89 95 1,10 1,95 

ROZENKRANSJES in medaillon 1,60 2,25 

ROZENKRANSJES, zwaar verzilverd 4,95, 2,95 

ROZENKRANSZAKJES 45, 55, 65, 1,10 1,20 

KRUISJES, zilver t,30 

KINDERT ASJES zeer mooie sortering 
1,35 1,95 2,70 3,15 3,40 3,50 

WIJW A TERBAKJES IN PLATEELEN METAAL, 20 SOORTEN. 

14 Mei Moederdag 
Koopt tijdig Uw cadeaux 

wij hebben een prachtige sortering. 

Voor Uw vacantie 
Ruime sortering rugzakken, actetassen, 

schooltassen, koffers. 

. ,,DE BIJENKORF" 
A. v. Kol, Boxtel

van Vrijdag 5 t/m Zaterdag 13 Mei 

EXTRA AANBIEDING 

Chocolade Bloemen 
frHle sorferlng b/oemmofleven t 00 gram van 50 t'OOr 44 

Ard o I a-b I o k jes 
ree, li/ne pure edel-chocol•de per doos van 95 voor 87 

Extra zware Repen 
Hazelnoof,Melk,PuurenCho-pln per stok van 18 ,oor 1 5 

Chocolade Hagel 
lijne lcwalilell pure chocolade 100 gram Yan 29 VOOr 22 

Bruinmerk Ca ca o 
voor een heerlijke kop chocola per pak van 32 voor 27 

Greindrups . 
Peerd rups 
Schijfjes . . . . 
Frambozenblokjes . 
Ananasblokjes 
Rozetjes . . . 
Heerlijke Drups 
Fruitdrups . . 

200 gram 25

200 gram 25

200 gram 25

150 gram 25

150 gram 25

150 gram 25

150 gram 25

4 r o 11 en 25

Carlyzeep .. per doos van 100 voor 85 
3 fijne stukken Zeep me f echte Franse Parlum 

Wrijfwas 
per doos of pot van 50 voor 43 

. per bos . . . van 95 voor 80 

10 procent, daar denk je zo niet bij, 

Mi
1

Li.1a1NEN 
LEES IK HIER ... 

Het zijn millioenen guldens die De Gruyter 
jaarlijks uitbetaalt op ingeleverde cassa
bons 1 Dat kun je je eigenlijk ook wel 

voorstellen als je bedenkt dat ik, met 

mijn gezin, er ruim 30 gulden van gehad 
heb in het afgelopen jaar. En iedere huis

vrouw die klant van De Gruyter is, deelt 

in die millioenen mee. 

DEGRUYTER 
Bij elk De Gruyter-artikel een cassabon ter waarde van het 
aankoopbedrag. Voor tien gulden aan cassabons ontvangt U 
één gulden contant terug. De bons blijven altijd geldig 
en zijn steeds inwisselbaar In elke De Gruyter-winkel. 

914 
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L e v e r anc i e r  v o o r  AL LE Zi e k enfo n d sen 

Reparaties aan uurwerken 1
in één week klaar 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Horloger • Opticien • Juwelier 

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

Op MOEDERDAG 
KOMT HÈT CADEAU 

voor MOEDER van 
VAN VLERKEN� 

� een flacon EAU-DE-COLOGNE 
( of een doos LUXE ZEEP l 
Î 

B 
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't Nieuwe Centrum 
VANAF 6 MEI 
ook alle FIJNE VLEESWAREN 
in onze zuivelzaak verkrijgbaar 

Wenst U Kaas? Probeer dan onze fijne oude,belegen of jonge kaaa. 
Alles van de beste kwaliteit Vakkundige en nette bedieningOok hez,1rging aan huis 
J. J. Wagenaars, Ridder v. Cuijkstr.1 

Een qoul, idee ! .. 

Ook U zult zeggen, hadden wij 
dat geweten, en ..... verbaasd staan 
over onze uitgebreide collectie 

'lnantdseH� 
in de nieuwste m o d esn u f  j e s. 

MANTELS reeds vanaf 52.S0 

JAPONNEN ,, ,, 12. 95 

Een kijkje op onze 

• • 

1 S,uciale Co.nf,edie=af,del,in(I 1 
welke zich bevindt op de 

is dan ook werkelijk de moeite 
waard. 

11. J. Wüteoeen1A/deli,nq, Conf,eclie, 
Rechterstraat 18 BOXTEL 

Voor de Eerste H. Communie 
EEN PRACHTIGE COLLECTIE 
SIERADEN EN CADEAUTJES 

ZIET ONZE ÉT ALAGES 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

• Maak voor Moederdag
Uw keuze bij 

Parfumerie M. J. v.d. Broek 
Breukelsestraat 34 Telefoon 220 

UW VULPEN DEFECT? 
Wij repareren correct! 

BIJ AANKOOP VOOR f 2.50'N LUCHTBALLON CADEAU
PIET SCHELLEKENS, BreukelsHtraat 42

Uw spaarpot 
wordt te klein 1 - • 

met zoveel 
extra zegels 

250 gram VANILLE RONDJES 46 centé:dra 10 zegel■ (110/o voordeel) 
200 gram DRUPS 82 centextra 6 zecela (l00/0 voordeel)
1/2 fles SLASAUS 85 centextra 17 zecels (100/0 voordeel) 
1 blik APPELMOES (95-85 cent)extra 16 zegela (100/0 voordeel)
1 blik BOENWAS 68 centextra H zecels (100/0 voordeel)
2 pullen BIER (70-68 cent)extra 10 zegels (81/:Jl:o voordeel)

Artikelen met het Sparwaarhorgmerk 
* Garantie voor kwaliteit 

* Altijd extra voordeel (1 QO/o) 
PUDDING, CUSTARD, BAKMEEL, 

MAIZENA, PAREL CANDIJKOEK, 

KOFFIE "LAND VAN BELOFTE", 

THEE "LAND VAN BELOFTE" 

Op al deze artikelen 
zoveel extra xegels, dat 
U steeds een voordeel 
heeft van 1 O % 

A 
DIT MIil 

5AIANDWt Dl lWAJJTffl 



BIJLAGE No. 284 5 MEI 1950 

!BcaS.ant' s Centcum 
Waar blijven Ze? 

Waar blijven onze "jonge mensen"? ... 
Deze vraag zal al meennalen door de 
ouderen in organisaties en verenigingen 
zijn gesteld. Want het is een zeer be
denkelijk maar niet te miskennen feit, 
dat de belangstelling en de animo van 
onze jongeren voor wat het organisatie
leven en het verenigingsleven op 't ge
bied van kunst en cultuur betreft, over 
het algemeen zeer lauw is! Zo is er op 
het terrein van het amateur-toneel ook 
een schromelijk tekort aan interesse van 
de kant van onze jonge mensen vast te 
stellen. Of de massale beoefening van 
allerlei takken van sport, of de film en 
de dans en weet ik al wat voor ontspan
ningen meer, daar de schuld van zijn, 
we weten het niet; we kunnen er over 
,,bomen", maar het feit ligt er. 
Tál van toneelverenigingen "in den 
lande" die er mochten zijn, lopen nu 
met stramme benen, of liggen al te 
,,lillepoten" bij gebrek aan "nieuw 
bloed", en vele andere, die het momen
teel "nog rukken kunnen", al is het 
vaak met kunst- en vliegwerk, zien de 
toekomst van hun bestaan niet zonder 
zorgen tegemoet. Onze "jonge mensen" 
weten nog niet. of beseffen niet, dat de 
amateur-toneelspelers pionierswerk kun
nen verrichten met hun spel tot ver
edeling van geest en gemoed. 
Het is bij geen benadering te zeggen, 
wat een invloed ten goede er kan uit
gaan van een goede toneelclub, indien 
zij het volk kan bereiken. Maar dan 
moet het ook een club zijn, die iets 
brengen kan; en ...... daar zijn "spelers" 
en velerlei spelers voor nodig. Wil er op 
toneelgebied iets gedaan worden, dan 
zal dat op de meeste plaatsen door het 
amateur-toneel moeten gebeuren; het 
beroepstoneel treedt nu eenmaal bij 
voorbaat in de grotere steden op en be
reikt de andere plaatsen slechts spora
disch en dan meestal nog onder luxueu
se condities. Het is dus alleszins wense
lijk, <lat de liefhebberij voor het plaat
selijk toneel leeft en groeit, niet alleen 
bij het publiek maar ook bij hen, die 
zouden kunnen spelen. 
Ook in onze gemeente, waar we toch 
nog drie toneelverenigingen rijk zijn, be
halve de groepen die occasioneel toneel
spelen, kan men niet over een regel
matig toetreden van nieuwe leden horen 
stuiten. Zou dit soms te wijten zijn aan 
't feit, dat men misschien niet voldoende 
weet, hoeveel bekoorlijkheid er schuilt 
in het spelen op het toneel en in alles 
wat er aan vast zit? En toch weten we 
allemaal hoe graag b.v. kinderen mee
doen, als er iets moet worden voorge
dragen, en hoe mooi, want natuurlijk, 
zij dit vaak er af brengen! De mens 
heeft nu eenmaal een natuurlijke drang 
van binnen uit om zich te uiten, en hoe 

minder bedorven hij is, des te meer 
vreugde zal hij smaken in de uiting van 
het edele en schone. Deze uiting in 
klank, spel en gebaren zelf mee tot 
stand helpen brengeR en er anderen 
mee van te doen genieten, kan een intens 
genot zijn. 
Is het niet typisch, dat velen van hen, 
die enkele jaren geleden meespeelden 
aan het aardige "levende Jan Klaassen
spel" op de Markt alhier, naderhand 
enthousiaste leden van de toneelclubs 
zijn geworden? ...... Zij hadden door 
dat Jan Klaassenspel de smaak van het 
"spelen" te pakken gekregen! Zo zou 
het velen gaan, indien zij maar eens 
met het leven en streven van het ama
teur-toneel in nauwer contact wilden ge
raken. Zij zouden daar de gelegenheid 
vinden om hun tijd op een gezellige, 
aangename en nuttige wijze te besteden. 
Zij zouden er niet slechter, maar beter 
van worden. 
Jongeren van Boxtel, die Uw ontspan
ningsuren niet alleen aan sport, dans of 
film, maar ook aan de geestelijke ver
heffing van hart en verstand besteden 
wilt, denkt er eens over na, of ook gij 
U soms geroepen kunt voelen actief mee 
te werken tot instandhouding en bloei 
van het Boxtelse Amateur toneel. 
Laat eens zien, dat het U niet schort 
aan ambitie, om mee te helpen, daar 
waar ook in cultureel en artistiek op
zicht voor Boxtel iets gedaan kan wor
den. Er zijn in Boxtel verschillende be
hoorlijke toneelverenigingen, m.n. Box
tels Toneel (Secret. Bosscheweg 8), Bra
bants Toneel (Secret. Parallelweg t !Z), 
Leeringhe ende Vermaeck (Secret. Past. 
Erasstraat 9) en Lennisheuvel heeft 
kortgeleden z'n "Orion" toneelgroep 
opgericht, 
Klopt U daar maar eens aan ! 
Aan de Vaders en Moeders vragen we 
vriendelijk voor 't bovengaande begrip 
te willen hebben, en hun kinderen de 
opkomende lust, om lid van een toneel
club te worden, niet te ontnemen door 
allerlei bezwaren, die geen bezwaren 
behoeven te zijn. 
En aan de "mensen van de school" be
hoeft niet gewezen te worden op het 
grote belang, dat het beoefenen van het 
"Schooltoneel" voor de toekomst van 
Boxtels Amateurtoneel hebben kan. 

(XINNET.) 

Kamer van Koophandel 
Nieuwe inschrijvingen: 

Boxtel: Zuivelhandel ,,'t Nieuwe Cen
trum", Jan Wagenaars, Ridder van 
Cuijkstraat 1. 
Esch: Herenkappersbedrijf W. J. Doe
vendans, Dorpstraat 49, Esch. 
Opgeheven: 
Boxtel: Speelgoederenfabriek "Boxtel", 
Van Salmstraat, 

MEI-ACTIE 1950 

Nog streds moet de Stichting 1940-
1'>45 om haar taak naar behoren te kun
nen vervullen, een beroep doen op het 
Nederlandse volk. 
In 1950 zal voor de verzorging van de 
nabestaanden van hen, die in het verzet 
hun leven gaven voor onze vrijheid en 
van hen, die ten gevolge van hun verzet 
thans niet in hun levensonderhoud kun
nen voorzien, een bedrag van ruim 
tien en een half millioen gulden nodig 
zijn. Acht en een half milliocn hiervan 
neemt het Rijk voor zijn rekening; voor 
<le ontbrekende twee millioen z;il de 
medewerking van het gehele Neder
landse volk ingeroepen worden. 
In de eerstvolgende weken zullen allen 
worden opgewekt om één uur loon, 
eventueel verkregen uit overwerk, aan 
<le Stichting 1940- 1945 af te staan. Ook 
zij, die niet in loondienst werkzaam zijn, 
zullen de gelegenheid krijgen om hun 
hijdrage te geven. 
In vele gemeenten wordt de bevolking 
huis aan huis bezocht. Verder zullen 
nieuwe contribuanten worden geworven. 
Dit z;il niet alleen in Mei, maar gedu
rende het gehele jaar gebeuren, 
De resultaten van de afgelopen jaren 
hebben het bewijs geleverd, dat deze 
actie kan slagen. 

Bloemenverzorging 
EENJARIGE BLOEMEN VOOR 

DE TUIN. 

Onder éénjarige bloemen verstaan we 
die bloemen die in één jaar tijds 
groeien, bloeien en meestal ook afster
ven. De éénjarige bloemen, die zowel 
als snijbloem en als perkplant in diverse 
soorten te kweken zijn, kunnen onze 
tuin gedurende de zomermaanden heel 
wat opfleuren en tevens nog voor een 
bloempje in de huiskamer zorgdragen. 
Bij de teelt van éénjarige bloemen wordt 
meestal uitgegaan van zaad, terwijl ook 
sommige soorten als plant in het voor
jaar door de bloemisten worden afge
leverd. 
De teelt van éénjarige bloemen is heel 
eenvoudig, doch men dient te beginnen 
op een goed bewerkte grond, die flink 
bemest is. De beste resultaten bereikt 
men op vochthoudende humusrijke gron
den. Geeft men de mest in de vorm van 
kunstmest, dan dient men er voor te 
waken, dat de stikstof niet de overhand 
heeft, want dit bevordert een grote blad
ontwikkeling, wat ten koste gaat van 
de bloemvorming. 
Men zaait de meeste eenjarige bloemen 
eind April-Mei. Veelal wordt het zaad 
ineens op de blijvende plaats gezaaid. 
Dit is voor de Escholtzia (Slaapmutsje), 
Papaver (Klaproos), Lupina en Reseda 
wel aan te raden, daar deze zich moei
lijk laten verplanten. Men zaait meestal 
breedwerpig. Zaait men echter eerst op 
een kweekbedje, met het doel de plan
ten later op de gewenste plaats te bren-

gen, dan is het beter op rijtjes te zaaien. 
Kent men het gewas niet, dan verdient 
het aanbeveling om, ongeacht of de 
planten blijven staan, dan wel worden 
verzet, toch op rijtjes te zaaien. 
Het gewas tekent zich dan beter af en 
we kunnen dan het onkruid tijdig weg
nemen, zonder dat we gevaar lopen ons 
zaaisel uit te trekken. Bloemen die zich 
gemakkelijk laten verplanten zijn o.a. 
Calendula (Goudsbloem), Tagetes (Af
rikanen), Asters en Zinnia's. 
Voor het zaaien moet men de grond 
goed fijn harken en gelijk leggen, want 
de meeste bloemzaden zijn erg fijn en 
de te diep weggevallen zaden komen 
niet uit. Na het zaaien, wordt het zaad 
ingeharkt en de grond bijgeklopt. Denk 
er vooral om, het zaad mag niet te dicht 
liggen, want dan moet men later vele 
planten onnodig gaan uitdunnen. 
Kweekt men de éénjarige bloemen uit
sluitend om later als snijbloem te gebrui
ken, dan is het gewenst om een gedeelte 
van de gewenste bloemen op de gewone 
tijd te zaaien en daarnaast bij de bloe
mist wat plantjes van dezelfde bloemen 
te halen en uit te poten. De bloemen 
bloeien dan niet allemaal tegelijk en wc 
hebben dan over een langere periode 
wat bloemen op tafel. Naast de hierbo
ven reeds genoemde éénjarige bloemen 
wil ik ook nog noemen de Cosmea cl� 
Chrisanthemum Carinatum en de Pl1lox 
Drummondië, die ons ook een schat van 
mooie snijbloemen kunnen leveren. 
Verder is er nog een groep van een
jarige bloemen die we niet in het voor
jaar, doch in de zomer uitzaaien. Deze 
worden in Juli-Augustus gezaaid op 
een enigszins beschaduwde plaats. Ze 
worden als ze nog klein zijn, een keer 
verspeend en dikwijls nog in het najaar 
op de perken geplant. Gedurende de 
winter worden ze met behulp van wat 
rijshout of takken, wat dienst moet doen 
als dekmateriaal, afgedekt en in 't vroe
ge voorjaar geven zij dan hun bloemen. 
Tot deze groep behoren de Violen, de 
Silene pendula, de Madeliefjes, de Ver
geet-mij-niet-jes en de zgn. Thee
bloemen. 
U zult uit het bovenstaande wel gezien 
hebben, dat de eenjarige bloemen ons 
vele mogelijkheden bieden. 
We kunnen deze mogelijkheden zelf nog 
aanmerkelijk vergroten, door op ver
schillende tijdstippen te zaaien, waar
door de verschillende zaaisels elkaar in 
bloei opvolgen en ons zodoende steeds 
verse snijbloemen kunnen leveren 

OP 'T HOOG. 

Rijkspoatspaarbanknieuws 

Sinds korte tijd is het maximum bedrag, 
dat van het vrije tegoed van inleggers 
bij de Rijkspostspaarbank direct op de 
postkantoren kan worden terugbetaald, 
verhoogd. 
In plaats van ten hoogste f 200,- per 
veertien dagen kan nu f 500,- per vier 
weken worden opgenomen. 

Parochie-Agenda 
4e Zondag na Pasen, 
7 Mei 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van h;ilf 7 wordt opge
dragen tot een bizondere intentie, de 
H. Mis van kwart voor 8 voor de over
leden familie v. d. Meyden-Elands; de 
H. Mis van 9 uur voor Hendrica Voer
mans-Vervoort en de Hoogmis als gez. 
jrgt. voor Adriana Snellaars van Hal. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
1 e schaal voor het 5 e Diocesaan Con
gres in ons bisdom, dat op 4 Juni a.s. 
gehouden wordt in Boxtel, terwijl de 
2e schaal gehouden wordt voor de bi
zondere noden van het Episcopaat, wel
ke beide collectes ten zeerste in de 
milddadigheid van de gelovigen worden 
aanbevolen. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. 
Bloeddoek ter verering worden uitge
steld. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Maandagavond om half 8 Mariacon
gregatie, 
Gedurende 'deze week zal het iedere 
avond om 7 uur Lof zijn met rozen
hoedje vanwege de Meimaand. 
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 uur. 
Op het feest van 's Heren Hemelvaart 
18 Mei a.s. zullen de kinderen van onz� 
parochie hun eerste H. Communie doen 
onder de H. Mis van kwart voor 8. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Arnolda van Leeuwen· 
z.a. gel. mndst. voor Gerdina Broeren: 
Schalkx; H. Hartaltaar gel, mndst. voor 
Franciscus v, cl. Meerendonk; H. Bloed
kapel gel, H. Mis voor Adrian;i van Ru
muncl-Ketelaars; om half 8 gel. H. Mis 
voor Marinus van Griensven; z.a. gel. 
mndst. voor Henricus Prick; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Henricus van 
Oirschot vanwege de buurt; om half 9 
gel, mndst. voor Petronella Verheyden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en om half 8 Mariacongregatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor de overleden familie Verstij
nen-Traa; z.a. gel. H. Mis voor Anto
nius Voets vanwege de Bond van het 
H. Hart; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
de overleden jongens in Indië vanwege 
de familie v. cl. Struyk; om half 8 gel. 
H. Mis voor de overleden familie v. d.
Braak-v. d. Heuvel; z.a. gel. H. Mis 
voor Petrus Hazenberg te Lennisheuvel 
overleden; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor de overleden parochianen in Indië 
vanwege de Spaarvereniging "De Ket
ting"; om half 9 gel. H. Mis tot bizon-



dere intentie voor een zalige dood; om 
9 uur gez. H. Mis tot bizondere inten
tie; om half 10 huwelijksmis. Om half 
11 gez. H. Mis tot bizondere intentie. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
WOENSDAG: om kw;:in voor 7 gel. H. 
Mis voor Adriana van RumumÎ-Kete
laars; z.a. gel. 1-1. Mis voor Josephus 
v. d. La;:ir v;:inwege de kinderen; 1-1.
1-Iartaltaar gel. H. Mis voor M;:iri;:i van 
!-bi vanwege directie en personeel Was
serij Giesbers; om h;:ilf 8 gel. H. Mis 
voor de o,·erledcn familie Cox-Mandos; 
z.a. gel. H. Mis voor 1-Ienriette \'v'itte
veen-Schöne; H. J-brtalt;:iar gel. 1-1. Mis 
voor de overleden jongens in Indië van
wege de familie v. d. Velden; om half '.J 
gel. mndst. voor Adriana van Haeren
Paymans; om half 10 Huwelijksmis en
om h;:df 11 Huwelijksmis. 7 uur Lof met
rozenhoedje. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Adrianus Hensen; z.a. gel. 
H. Mis voor Maria van Hal vanwege de 
Bond van het H. Hart; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Wilhelmina Cordewin
ders vanwege de St. Elizabethvereniging; 
om half 8 gel. H. Mis voor Lucia de 
Visser-Paddenburg vanwege de Bond 
van het H. Hart; z. a. gel. H. Mis voor 
Adriana van Haeren-Paymans vanwege 
de Bond van het H. Hart; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Martinus Giesbers; 
om half 9 gel. H. Mis voor Emilie van 
Rijckevorsel. Om ï uur Lof met rozen-
hoedje. --
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Maria van der Sloot-v. d. Langen
berg; z.a. gel. mndst. voor Gerard Cle
mens; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Antonius Schellen vanwege de H. Fami
lie; om half 8 gel. H. Mis voor Marinus 
van der Sande vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; z.a. gel. H. Mis 
voor Wilhelmina Cordewinders vanwege 
de Broederschap van het H. Bloed; H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Henricus 
Broekmeulen en Maria Hazenberg; om
half 9 gel. H. Mis voor Cornelis v. d.
Besselaar. Hedenavond om ï uur Lof
met rozenhoedje en om 8 uur vergade
ring van de H. Familie. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Johannes v. d. Brand te Ble
rick overleden; z.a. gel. H. Mis voor 
Johannes v. d. Meyden vanwege de H.
Familie; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Maria Loe rakker-van Geel; om half 8 
gel. jrgt. voor Josefina van den Brandt
van Oerle; z.a. gel. H. Mis voor de
overleden familie v. d. Pasch-v. Kurin
gen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Wilhelmina Cordewinders vanwege de 
Mariacongregatie; om half 9 gel. H. Mis 
voor de overleden familie v. Gestel-v. 
Summeren; om half 10 gez. H. Mis tot
bizondere intentie. Om 7 uur Lof met
rozenhoedje. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Gerardus Petrus Antonius 
van Heugten uit Eindhoven (St. Paulus) 
en Clasina Henrica Theresia Nouwens 
uit deze parochie; Henricus Petrus Hu
bertus van den Broek, geb. en won. te 
Schijndel (St. Servatius) en Maria Elisa-

beth van Bommel, geb. te Dongen en 
won. in deze parochie; Henricus Jo
sephus ,·;:in der P;:isch, geh. en ,,·011. in 
deze parochie en Petronella M.1ria ,·;:in 
de VL·n, geb. en wo11. te Zijt;:i;:ird, 
waan•;:in heden de 1 e afkondit�ing ge
schiedt. 
Franciscus Marinus Vugts, geb. te Uden
hout e11 won. te Berkd-Enschot (par. St. 
Petrus, Oisterwijk) e11 Wilhelmina ,\!!aria 
Verhoeven uit deze parochie; Nicolaas 
Marinus Reekcnbmp, geb. te \Xlaterin
gen en won. te 's Bosch (St. Cathrien) en 
M;:iria Gertrudis Allegonda Muselaars, 
uit deze p;:irochie, waarvan heden de 2e 
afkondiging geschiedt. 
Franciscus Schoenmakers uit deze par. 
en Antoinetta van Helvoort uit de par. 
v. h. H. Hart; Lambertus v. d. Steen 
uit deze par. en Johanna Maria Krol
uit Liempde; Cornelis Martinus Henri
cus geb. in de par. van het H. Hart en 
won. in deze parochie en Laurina v. d. 
Heuvel uit 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. 

De H. Missen zijn om 6 uur 1. d. voor 
Petronella v. Esch-v. Breugel vanwege 
Broed. H. Rozenkrans; om 7 uur 1. d. 
voor het geestel. en tijde!. welzijn der 
parochie; om 8 uur 1. d. voor Adriana 
Scheutjens-v. Dijk vanwege de St. Elisa
beth-vereniging; om kwart over 9 l. d. 
voor de gesneuvelde militairen in Indo
nesie; om half 11 de Hoogmis met volks
zang voor Gijsbertha v. Hommel-v. d. 
Bosch vanwege de Broed. H. Bloed. 
De 1 e schaal is voor de kerk; de 2e voor 
de B. N. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
ter ere van Maria. Maandag; Woens
dag en Vrijdag met volkszang. 
Vrijdagavond half 9 H. Familie voor de 
mannen. 
MAANDAG 8 Mei: 7 uur pl. gez. j. 
voor Jan Baayens; Maria-altaar l. d. voor 
Piet v. d. Kruis; Familie-altaar l. d. voor 
Jan v. d. Zanden vanwege Boxtels Gem. 
Koor; kwart voor 8 1. d. voor de Heer 
Alphons Prince; Maria-altaar 1. j. voor 
Tonny v. Hal; half 9 1. d. voor het 
geestel_ en tijde!. welzijn v. d. Boerin
nen bond. 
DINSDAG 9 Mei: 7 uur gef. gez. j. voor 
Johannes v. Breugel; Maria-altaar 1. cl. 
voor Wim v. d. Laak vanwege O.D.C.; 
Familie-altaar 1. j. voor Antonius Wage
naars; kwart voor 8 1. m. voor Petrus 
v. d. Pasch; half 9 I.m. voor Petronel
la v. Esch-v. Breugel; 10 uur gez. huwe
lijksmis (B-M). 
WOENSDAG 10 Mei: 7 uur 1. d. Wil
lem Matthijsen; Maria-altaar 1. d. tot 
genezing van een zieke; Familie
altaar l. m. Jacobus Johannes v. Eind
hoven; kwart voor 8 1. d. voor de ge
sneuvelde kameraden van soldaat Mat
thijsen; half 9 1. m. voor Jan v. d. Zan
den; half 10 gez. huwelijksmis (S-K). 

DONDERDAG 11 Mei: 7 uur 1. m. 
voor Hendricus v. l lclvoitr; Maria-altaar 
1. m. voor Anna Antonia Smetsers-v. 
O,·erdijk; Familie-altaar 1. j. voor Adria
nus \X'agenaars; kwart voor 8 1. d. voor 
Adriana Kerssemakers-v. Nistelrooy v.w. 
de huurt; half '.J 1. j. Jacobus v. Wijk; 
half 1 o gez. huwelijksmis (H-m. 
VRIJDAG 12 Mei: 7 uur gcf. gez. j. 
voor Petronella v. Breugel-Dam en; 
kwart voor 8 1. 111. voor Petrus Jozef El
tink; half 9 1. d. voor Marinus Jose
phus v. d. Sande-v. Erp_ 
ZATERDAG 13 Mei: 7 uur 1. cl. voor 
Petrus Swinkels; kwart voor 8 1. m. voor 
\Varner Jan Heintjes; half 9 1. m. voor 
Waltherus Joh. v. Tuijn; half 10 gez. 
Huwelijksmis (S-H). 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt, voor de 
Heer Frans Maas. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
de Bie. 
DINSDAG: half 8 I I. Mis voor Corne
lia van Oirschot; 10 uur Gez. Huwelijks
mis. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis tot bijz. 
intentie; 9 uur gez. H. Mis tot bijz. 
intentie 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
An toon v. cl. Akker; half 10 Gez. Hu
welijksmis. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Embertus 
Steenbakkers. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Embertus Steenbakkers. 

Deze week zullen geschieden: 
Iedere dag H. Mis als zevende voor 
Henricus v. Oorschot. Maandag H. Mis 
voor Cornelis v. d. Boogaard te Esch 
overleden, lid broederschap H. Hart. 
Vrijdag H. Mis voor Johanna Voets
v. d. Braak te Boxtel overleden. Zater
dag H. Mis voor Johanna Voets-v. d. 
Braak te Boxtel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: half 7 H. Mis voor Joanna 
Voets-v. d. Braak, in de parochie van 
het H. Hart overleden; 8 uur H. Mis 
voor Johanna Maria v. Nuenen-v. d. 
Schoot; 10 uur Hoogmis voor het wel
zijn van de parochianen. De gelovigen 
worden in de gelegenheid gesteld aan 
hun offerplicht te voldoen in de eerste 
schaal voor de belangen van de paro
chie; in de 2de schaal voor B. N.; half 
3 Lof met rozenhoedje 0111 God's zegen 
te verkrijgen over "Orion" en de kapel 
van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; 8 uur ge
fundeerd plechtig gez. jrgt. voor de heer 
Adrianus v. d. Breekel. 
DINSDAG: 7 uur I-1. Mis voor Huber
dina Leyten-Schellekens en Gerardus de 
zoon; 8 uur H. Mis voor de Wed. Phe
lemina Vermulst-Reijnen. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor mej
Wilhelmina v. d. Boom; 8 uur geen H. 
Mis; 9 uur gezongen H. Mis tot bijzon-

dere intentie. 's Avonds te 8 uur verga
dering v. d. St. Elisabethstichting in de 
pastorie. 
DONDERDAG: ï uur jrgt. waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor 
Johannes v. d. Pas, Anna Maria v. As
veldt en Antonia Boons hsvrn.; 8 uur H. 
.\llis tot intentie v. cl. leden der God
vruchtige Vereniging ter ere v. d. H. 
Theresia, hierbij wordt de kerk met 'n 
bars vereerd. . 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor An toon v. 
Kuringen; 8 uur gez. jrgt. voor Cornelia 
de Groot-v. Roosmalen. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Petro
nella v. d. Sloot-v. Roosmalen; 8 uur 
gez. mndst. voor Peter Hazenberg. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 uur tot half 8; daarna Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen te verkrij
gen over Zijne Heiligheid de Paus en 
het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Peter Hazenberg_ alhier en Johan
na Voets-v. d. Braak, in de parochie van 
het H. Hart te Boxtel overleden. 
Aanbevolen een noveen ter ere van de 
H. Theresia voor gunstige afloop. 
Alsnog zal elders geschi,·den een H. Mis 
voor Theodorus Huyberts, in Indonesië 
overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. 111. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Johanna v. cl. 
Velden; 10 uur z. j. voor Christina 
Welvaarts; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. 111. voor Hen r. 
Verdonk te Borkel en Schaft overleden; 
half 8 z. m. voor Maria v. Abeelen; 8 
uur 1. mndst. voor Anna v. d. Velden. 
DINSDAG: 7 uur z. m. voor de vruch
ten der aarde v.w. het dorp; 8 uur 1. m. 
voor Antoon v. d. Velden; half 10 z. 
huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendrica Corn. de Laat; half 8 z. j. 
voor Johanna v. Abeelen; 8 uur l. j. voor 
Ever. Traa. 
DONDERDAG: 7 uur z. j_ voor Joh. 
v. Abeelen; 8 uur 1. mndst. tot bijz. in
tentie; 9 uur z. huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. v. 
Kaathoven; half 8 z. j. voor Adr. v. 
Abeel en; 8 uur l. mndst. voor Marinus 
v. d, Wiel.
ZATERDAG: 7 uur z. m. voor de
vruchten der aarde vanwege Klein
Hoekje; half 8 z. j. voor Theod. v. 
Abeelen; 8 uur 1. mndst. voor Johanna 
v. Houtum 
ZONDAG·, half 7 1. 111ndst. voor de
\X'ed. Maria Frans v. d. Meijden; 8 uur 
1. m. tot welzijn der parochie; 10 uur
z. j_ voor Wilhelmina Theod. v. Abeelen. 

Op het zij-altaar om 8 uur: 
Maandag 1. m. tot bijz. intentie. Dins
dag 1. m. voor Antonia Joh. v. Berkel. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur l. 111. voor Antoon v. <l. 
Velden vanwege de oud-kameraden. 
Dinsdag 7 uur r. m. voor de Wed. Ma
ria Frans v. d. Meijden. \Voensdag 7 uur 

1. m. voor Mart. Quinten vanwege de 
kleinkinderen. Donderdag 7 uur 1. m. 
voor de over!. familie van der Steen
Krol. Vrijdag 7 uur 1. m. voor de Wed. 
Johanna Petrus Swinkels als over!. lid 
broederschap Il. Bloed. Zaterdag en
Zondag 7 uur 1. m. voor Henr. Ver
donk_ te Borkel en Schaft overleden. 
30e Henr. Verdonk te Borkel en Schaft 
overleden. 
Donderdag- en Z:tterdagavond om half 
8 Lof ter ere van 0. L. Vrouw. 
Donderdag na het Lof te zingen lied
no. 8, Zaterdag lied no. �-
Gedoopt: Martina Gerardina \'v'ilh. Ma
ria dochter van Franc. Knoops-Goyaerts. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H.I-I. Missen om ï uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor de versiering in de 
Meirna;:ind, welke collecte zeer in de 
milddadigheid der parochianen wordt 
aanbevolen. Derde voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag 0111 3 uur Lof 
met rozenhoedje; na het Lof een Maria
lied. 
Woensdag om 9 uur Kindsheids111is. De 
gelovigen worden verzocht de banken 
voor de kinderen vrij te laten. Onder de 
1-1. Mis korte toespraak en ki11Llerzegen; 
daarna opdracht aan het Kindje Jesus. 
De Zelatricen zullen collecteren voor 
de H. Kindsheid. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
vanwege de Meimaand. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Anna van 
Vessem-Heesakkers; half 9 H. Mis voor 
Henclricus van der Meijden; 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis uit dank
baarheid; 8 uur H. Mis voor Jacobus 
van Zeeland. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Wilhel
mina Spooren-v. Grinsven; zijaltaar H. 
Mis tot bijz. intentie; 8 uur H. Mis voor 
Mevr. Johanna Kamerbeek-Hillen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Anna
van der Bruggen; 9 uur H. Mis voor
de leden van de Kindsheid. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Maria Catharina van Zeeland-v. d. 
Meyden; 8 uur jrgt. voor Wilhelmus 
Verhoeven. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
Verhoeven-Verschuren; 8 uur jrgt voor 
Johannes Konings. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de 
bekering der zondaars; 8 uur jrgt. voor 
Adriana van de Ven-v. Erp. 
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 7 Mei, 4de Zondag na Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
De gehele week om 8 uur Marialof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor over
leden ouders; om half 9 voor overleden 
leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: om 7 uur voor Caspar v. 
d. Aker.

. 
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KATHOLIEK 

FEESTDAG 
0. H. HEMELVAART.

Het volgend nummer van ons 
blad zal wegens de feestdag van 
0. H. Hemelvaart vermoedelijk
eerst Zaterdag besteld worden,
gedeeltelijk misschien Vrijdag
avond.
Adverteerders gelieven hun adver
tenties een dag vroeger in te
zenden.
Ook medewerkers van de redac
tie en inzenders van berichten ver
zoeken wij rekening te houden
met de feestdag en vroeger copie
in te zenden.

Hoe komen we op de goede weg? 
Pater· Lombardi vraagt zich af "wie pre
dikt een leert de liefde, die alles be
heerst en bepaalt". En duizenden komen 
naar zijn woord luisteren. 
Als dit luisteren tot resultaat heeft dat 
velen zich gaan afvragen hoe de liefde, 
die alles moet beheersen, een werkelijk
heid in de samenleving zou kunnen wor
den door het stellen van daden, dan kan 
de prediking van Pater Lombardi een 
zeer bijzondere uitwerking hebben. 
Vanaf Bethlehem tot Calvarië is door 
Christus zelf de liefde geleerd door 
woord en voorbeeld, de Apostelen heb
ben tot aan hun dood Zijn leer en voor
beeld over de wereld gedragen en de 
Kerk heeft het twintig eeuwen lang ge
daan door de opvolgers. 
Nog beheerst de liefde het leven, doch 
onvoldoende naar evenredigheid de om-
vang der wereldbevolking. . 
De individuen en volkeren leven m 
onze jachtige en angstvolle tijden te veel 
naast elkaar en te weinig met elkaar. 
Hiermee mag niet verstaan worden, dat 
de liefde tot elkander uitsluitend tot 

_uiting zou moeten kqmen in "geven _en 
ontvangen". Dit toch is in verhouding 
slechts een simpele vorm van liefdebe
toon van persoon tot persoon. 
De liefde moet zich algemener uiten, 
maatschappelijker. Ze moet het leven 
van alle mensen beheersen. 
Dit is de bedoeling van Christus, van 
Zijn opvolgers, van de Kerk, van_ al 
Hare bedienaren, dus van onze eigen 
parochiële priesters evengoed als van 
Pater Lombardi. 
Hoe moet die liefde onder de mensen 
opbloeien? 
Wij hebben Pater Lombardi niet gehoord 
en weten dus niet hoe naar zijn mening 
de liefde een maatschappelijke werke
lijkheid kan worden, doch menen de pre
diker te begrijpen. 
Stellen we op de eerste plaats vast, dat 
door de technische, economische en 
commerciële maatschappij-structuur en 
,trevingen der mensen een foutieve 
geestelijke instelling al het doen en 
laten beheerst, dan mag eveneens vast
gesteld. dat berekening tot het behalen 
van stoffelijke voordelen de grondslag 
vormt voor alle activiteit Het kapitalis
me leeft voort. Om voor iedereen dui
delijk te zijn, het geld beheerst de 
wereld. 
Wel zijn er nog veel mensen, die uit 
ideële ·motieven werken en leven voor 
het algemeen welzijn. Wij denken hierbij 
aan priesters, missionarissen, religieuzen 
en op hoger doel geestelijk ingestelde 
leken, die zonder geldelijke beloning te 
ontvangen hun gehele leven lang werken 
voor het welzijn der mensen. 
Ware dit niet het geval, onze maatschap
pij zou nu al een grauw aanzien hebben, 
en het geld een nog afschuwelijker rol 
spelen in de samenleving. 
Weliswaar, de beloning voor diensten is 
in het leven noodzakelijk voor levens
onderhoud. Zelfs verschil in beloning is 
maatschappelijk juist, evengoed als de 
prestaties in waarde verschillen voor het 
algemeen belang. 
Maar over het algemeen zijn de mensen 
vermaterialiseerd, en zolang de econo
mische achtergrond de bestaansmogelijk
heden overheerst, zal het geld de ver
edeling van de menselijke geest in de 
weg staan. 
Hoe zal hierin verandering kunnen 
komen? 
O.a. door een meer bewuste instelling
van de mens in privé en zakenleven om
mee te werken ter bereiking van een 
redelijk evenwicht; 
te streven naar het betrachten van meer
levensernst; minder dirigeren naar mas
sale ontspanning en aansturen op sobere
levenswijze; 
het aankweken van meer burgerdeugd,
opwekking tot zelfverloochening, het 
nakomen van verplichtingen ten opzichte 
van elkander en de samenleving. 
Zeer zeker een grijs program, de weg
naar bereiking van het doel uitteraard 
,stoffig", doch als we onze gedachten

laten gaan naar de volken in Oost-Euro
pa, en ook nog wel andere, die nog niet
onder de communistische druk zitten, 
en daarbij willen bedenken dat ook wij
zelf onder spanning leven, dan moeten 
we het redelijk vinden. 
Als daarbij van bovenaf onder alle op
zichten het voorbeeld zou worden gege
ven, vindt het volk tenminste daarin een 
wegwijzer. 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Plaatselijk Nieuws 
VERBETERING TREINENLOOP 

BOXTEL - TILBURG - ROTTERDAM
Als met ingang van 14 Mei de electri
sche treinen gaan rijden op het baanvak 
Roosendaal-Boxtel krijgt West- en 
Midden-Brabant ieder uur een snelle en 
comfortabele verbinding naar Rotter
Den Haag en Amsterdam. 
Eindhoven en Boxtel zullen vanaf 14 
Mei zelfs tweemaal per uur verbonden 
zijn met de drie genoemde steden, een
maal via Utrecht en eenmaal via Lage
Zwaluwe. 
16 treinen zullen per dag reisgelegen- -
heid geven over Tilburg van en naar het 
westen en even dikwijls zal er over deze 
lijn te Eindhoven aansluiting zijn van 
en naar Zuid-Limburg en 12 maal per 
dag van en naar Venlo. 
Ook Nijmegen zal van hieruit voortaan 
in uurdienst te bereiken zijn. 
De reistijden worden met het indienst
stellen van de nieuwe electrische treinen 
aanmerkelijk bekort. Van Boxtel uit zal 
Rotterdam in 1 uur en 28 minuten be
reikt worden, dat is ruim een half uur 
minder dan thans het geval is. 
Den Haag vordert een reistijd van uur 
en 53 minuten. 

ZOMERZEGEL-ACTIE. 
Iedereen kan bijdragen tot leniging van 
grote nood. 
Zo is de opzet tot verkoop van Zomer
postzegels gericht. 
Door een toeslag van 2, 3, 4 en 5 cent 
op deze zegels komt jaarlijks een flink 
bedrag bijeen, waaruit diverse nationale 
verenigingen een bijdrage ontvangen om 
haar zegenrijk werk voor hulpbehoeven-
den onder ons volk te verlichten. 
Verenigingen voor tuberculose-, rheu
matiek- en asthmabestrijding, zowel als 
fondsen voor culturele zorg aan patiën
ten in ziekenhuizen en sanatoria wor
den uit de opbrengst gesteund. 
Help mee van vele kleintjes één groot 
te maken! 
Als in de loop dezer maand de verkoop
stertjes huis- aan-huis de zegels aanbie
den, stuur hen dan niet voorbij zonder 
enige der zegels te kopen. 
Ook ten postkantore zijn ze verkrijgbaar 
in de maanden Mei en Juni, en gedu
rende de week vóór Pinksteren zullen 
enige dames van het plaatselijk comité 
voor de verkoop van Zomerzegels in de 
vestibule van het postkantoor de verkoop 
trachten te stimuleren. 

AANBESTEDING. 
Bij de gehouden onderhandse aanbeste
ding voor het bouwen van een verdie
ping bestaande uit diverse lokalen op de 
bestaande St. Angelaschool te Boxtel 
werd als volgt ingeschreven: 
Aann. bedr. W. v. d. Laar 

Boxtel 
Gebr. v. d. Laar, Boxtel 
Gebr. v. Heeswijk, Best 
Fa. Wortel, Tilburg 
Fa. A. Verhoeven, 

f 127.378,-3 
f 127,500,
f 127.525,
f 130.500,-

Eindhoven f 132-300,-
Fa. F. de Koning, Boxtel f 132.950,-
Fa. Wed. v. Liempt, Boxtel f 135.400,-

GESLAAGD VOOR KEURMEESTER 
VAN VEE EN VLEES. 
Donderdag j.l. slaagden te Amsterdam 
twee Boxtelse jongelieden, n.l. Ad. v. 
Nistelrooy en Cor van Wijk, voor het 
examen Keurmeester van Vee- en 
Vlees. 
Dit succes is te meer een felicitatie 
waard omdat de jongelui als het ware 
de zekerheid hebben een werkkring als 
keurmeester toegewezen te krijgen. 

HONDENBELASTING. 
Naar wij vernemen zal binnenkort met 
de controle op de hondenbelasting wor
den begonnen. Wij menen er daarom de 
aandacht op te moeten vestigen dat zij, 
die verzuimd hebben hun hond op te
geven, dit thans spoedig moeten doen, 
daar bij nalatigheid de aanslag drie 
maal zo hoog wordt. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 
Bij de thuiskomst van L. van de Velden 
werd opgehaald f 18,- door Wimmie 
v. d. Velden, voor H.H. Missen voor ge
sneuvelde jongens uit Boxtel.

V ARKENSFOKVERENIGING 
,,BACONTYPE" 
Wegens vertrek naar Brazilië heeft de 
heer F. J. Helmer ontslag genomen als 
secretaris van de Varkensfokvereniging 
,,Bacon type". 
Het secretariaat is vanaf heden geves
tigd bij A. v. d. Pasch, Tongeren. 
Overigens wordt de leden medegedeeld 
dat een nieuwe beer is aangekocht n.l. 
de zoon van de kampioenzeug van de 
laatstgehouden fokdag. Hij is geplaatst 
in Onro:i. 

Verenigings-Agenda 
Zaterdagavond om 8 uur de wekelijkse
oefening voor de leden van de Sport
club R.K.J.B. bij Brands te Lennisheuvel. 
Men wordt uitdrukkelijk verzocht stipt
op rijd aanwezig te zijn. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van '.2 tot en met 8 Mei 1950.
GEBOREN: Frederika H. A. A. dochter 
van J. H. Schevelier en L. A. M. v. d.
Boogaard - Catharina C. G. M. doch
ter van J. Th. Hazenberg en A. v. d.
Langenberg - Paul L. M. zoon van W. 
J. M. v. Gent en C. J. A. Bauwens -
Johannes M. P. zoon van J. W. v. Lee 
en W. Kerkhof - Charlotte P. C. M. 
dochter van A. J. Cops en C. M. C. de
Groot.
ONDERTROUWD: Johannes A. Hol en 
Maria T. C. van der Heijden - Johan
nes P. van der Heijden en Wilhelmina 
C. Salon - Henricus P. T. van den 
Broek en Maria van Bommel - Leo
nardus M. van de Laak en Maria A. P. 
van der Steen - Johan Nieuwenhuis en
Cornelia Bom. 
GEHUWD: Marinus A. de Koning en 
Antonia M. A. van Kerkoerle - Petrus 
A. Verstijnen en Wilhelmina J. Traa -
Henricus Cornelis van den Boogaard en 
Maria G. van Aarle - Wilhelmus J. van 
Bakel en Allegonda C. van de Vorsten
bosch Hendricus J. Scheepers en 
Martina Wilhelmina Kelders - Petrus 
Wilhelmus Cox en Johanna B. A. 
Mandos.
OVERLEDEN: Adrianus van Kleef, oud
18 jaren - Petrus Ghijssens, oud 79 
jaren - Adrianus Josephus van der 
Sloot, oud 47 jaren. 

LIEMPDE. 
De gehele bevolking van Liempde is 
onder de indruk van het vreselijk onge
luk, waardoor verschillende families ge
troffen zijn. Overal hoort men er over 
spreken, en de jongelui, die bij de groep 
waren en aan het gevaar zijn ontsnapt, 
huiveren nog als zij vertellen van de 
remknarsende auto die met een open
geslagen portier langs hen heen raasde. 
De doden C. Saris, v. Hastenberg en 
v. Hal. de- gewonden en gekneusde jon
gens en meisjes lagen op en langs de 
weg verspreid. 
Een der jongens is met een ernstig"! her
senschudding in het ziekenhuis te Eind
hoven opgenomen, en een meisje met 
beenfractuur. 
Anderen, met lichte hersenschudding of
verwonding werden naar huis vervoerd. 
De Officier van Justitie uit 's Hertogen
bosch en de Districtscommandant der 
Rijkspolitie uit Eindhoven hebben tot
diep in de nacht het eerste onderzoek 
geleid, waarna de doden naar 's Herto
genbosch zijn vervoerd.
Zaterdag zullen de slachtoffers worden
begraven. 
Het Justitieel onderzoek werd Woens
dag voortgezet. 

Gildefeesten te Esch 
NIEUW VAANDEL VOOR 
ST. WILLIBRORDUSGILDE. 

Reeds geruimen tijd geleden besloot het 
Bestuur van de Heemkundige Kring 
Boxtel en Omstreken, om bij gelegen
heid van het 350 jarig bestaan van het 
St. Willibrordusgilde te Esch, van zijn 
belangstelling blijk te geven. Er beston
den daartoe meerdere mogelijkheden. 
Eén daarvan was het aanbieden van een 
nieuw vaandel aan het jubilerend gilde. 
Voor de verwezenlijking van deze ge
dachte bestond een zeer gunstige om
standigheid; de stof voor dit vaandel 
was namelijk reeds beschikbaar. Bij de 
luchtlandingen in 1944 vielen op het 
grondgebied van de gemeente Esch twee 
parachutes. De zijde daarvan bleef ten 
dele bewaard met het doel daaruit te 
zijner tijd een bevrijdingsvlag voor het 
St. Willibrordusgilde te vervaardigen. 

Herinneringsschild van 
Burgemeester Kamerbeek. 

De Heer Notenboom, directeur van de 
Kath. Schildersschool, werd bereid ge
vonden de vlag te ontwerpen. Hij slaag
de daarin voortreffelijk en creëerde een 
specifiek Essche bevrijdingsvlag die tege
lijkertijd in het kader van de algemeen 
gebruikelijke gildevlaggen volkomen past. 
Ofschoon het oorspronkelijk in de be
doeling lag een minder kostbare manier 
van vervaardiging toe te passen, werd op 
advies van enige deskundigen besloten, 
het ontwerp in appliqueerwerk te laten 
uitvoeren. 
De hoop dat de vlag dan tóch bij de 
komende gildefeesten gereed zou zijn, 
was welhaast vervlogen. Doch dank zij 
de bereidwilligheid van de Witte Zus
ters en van enige dames uit Esch en 
Boxtel, wordt thans met man en macht 
aan de uitvoering van het ontwerp ge
werkt. En wij mogen aannemen, dat het 
vaandel op 18 Mei gereed zal zijn. 
Behalve door dit vaandel, zullen de 
Essche gildeschatten nog op andere wijze 
verrijkt worden. Aan de koningsmantel 
van het St. Willibrordusgilde zal in de 
toekomst een schitterend uitgevoerd; 
zilveren herinneringsschild prijken. Dit 
schild wordt op Hemelvaartsdag a;;nge
boden door de Burgemeester van Esch, 
Mr. Kamerbeek. 

Een gilderaam 
in de kerk te Esch. 

Het programma van de Gildedagen te 
Esch is inmiddels verschenen. Naast het 
volledige program van de feesten, bevat 
het 40 bladzijden tellende boekje bijdra
gen van de hand van Pastoor Hack
foordt, van Burgemeester Kamerbeek en 
van de Hoofdman en de Secretaris van 

het St. Willibrordusgilde. Voorts is een 
beschouwing opgenomen over de gilde
kaart van 1598 vindt men er de volle
dige lijst van de tegenwoordige gilde
broeders en kan men er de schenkers 
van niet minder dan 52 zilveren schilden 
in vinden. 
Het gilde is allen, die in welke vorm 
ook, bijdragen geschonken hebben, bui
tengewoon dankbaar. Toch willen de 
gildebroeders niet alleen ontvangen, ze 
willen ook zelf gaan geven. Eenstemmig 
hebben zij het besluit genomen, dat uJt 

de financiële baten van de gildefeesten 
een fonds gesticht wordt, waaruit eer
lang een gebrandschilderd gilderaam in
de parochiekerk te Esch bekostigd kan
worden. 

Het programma. 
Op Hemelvaartsdag om 2 uur worden 
de gildefeesten ingezet met een plechtig 
Lof in de parochiekerk. Na het Lof heeft 
de officiële opening plaats door de Se
cretaris van het gilde, de Heer C. F. 
Jansen. Daarbij zal de Burgemeester van 
Esch het door hem te schenken herinne
ringsschild aanbieden. terwijl de Box
telse Heemkundige kring het nieuwe 
vaandel zal overdragen. 
Om half 4 beginnen de onderlinge 
schietwedstrijden tussen de schutters 
van St. Willibrord en enige gilden uit de 
naaste omgeving. 

Zondag 21 Mei. 
Op Zondag 21 Mei wordt om 10 uur 
een plechtige Gildemis opgedragen in de 
St. Willibrorduskerk. Vanaf half een 
komen de deelnemende gilden binnen. 
Om één uur worden de hoofdlieden, 
koningen en genodigden officieel ont
vangen in het Schutshuis. Burgermeester 
Kamerbeek zal daarbij een begroetings
woord spreRen, terwijl het Gemeente
bestuur de erewijn zal aanbieden. Half 
2 begint de optocht. Nadat de optocht 
op het feestterrein is aangekomen, 
spreekt de voorzitter van Kring Maas
land, de Heer v. d. Mortel, een kort 
openingswoord. Onmiddellijk daarna 
brengen de vendelaars hun massale ven
delgroet. Om 3 uur beginnen alle wed
strijden. Na aanvang van de wedstrijden 
worden vaandels, standaards, zilver, 
trommen en perkamenten overgebracht 
naar de school, alwaar een tentoonstel
ling van deze gilde-attributen wordt in
gericht. 
Om half 5 zal een rondleiding over de 
tentoonstelling gehouden worden voor 
leden van de Boxtelse Heemkundige 
Kring en hun introducé's. De Heer van 
Rijckevorsel zal deze rondleiding ver
zorgen. 

Het Eeuwige Rome 
Leo de Grote was een geboren Romein 
en bezat in hoge mate de echte Romein
se geest: organisatietalent, moed en 
vastberadenheid. In 452 drongen de 
Hunnen Italië binnen, rovend en moor
dend, onder hun aanvoerder Attila. De 
paus ging, als hoofd van een delegatie 
van de kerkelijke en burgerlijke macht, 
Attila tegemoet. In diens legerkamp in 
Mantua ontmoetten zij elkaar. Het is 
onbekend wat hier werd besproken, 
maar feit is, dat Attila zich terugtrok uit 
Italië en Leo als bevrijder van Italië 
werd gehuldigd. De volksverbeelding 
schiep de legende, dat tijdens dit onder
houd Petrus en Paulus in de lucht ver
schenen en Attila met een zwaard be
dreigden. Dit tafereel is door Rafaël ver
eeuwigd in een wereldberoemde schil
dering in het Vaticaan. 

11. 

DE H. PAUS LEO 1, DE GROTE. 

Van het jaar 440 tot 461 zetelde op de 
Stoel van Petrus een der grootste en 
voornaamste opvolgers van de eerste 
Paus, paus Leo de Grote. 
In de eerste 50 jaar na het besluit, waar
bij keizer Constantijn de Kerk volledige 
vrijheid had geschonken, kon de Kerk 
zich vrij naar buiten ontplooien en in 
het openbaar organiseren. De keizer 
zelf aanvaardde en vestigde de invloed 
van de Kerk in het openbare leven. 
Stadsgebieden wer,len bisdommen. De 
bisschop1;dijke rechtsmacht werd gelijk 
gesteld met de l-,urgerlijke en zelfs werd, 
na burg�rlijk vonnis. een beroep moge
lijk op <le bisschoppelijke rechtbank. De 
geestelijkheid kreeg allerhJnde voorrech
ten in wetten vastgelegd. De burgerlijke 
macht bego11 recht te sprei<en volgens 
christelijke denkwijze: zo werd kett<.>rij 
als hoogverraad tegen de goddelijke 
Majesteit h�sd1,mwd i>n gestraft, men 
trad op tegen onzedelijk<! vertoningen, 
het doden of Ie vcndeling leggen van 
ongewenste kinderen werd verboden. 
Mensonterende en onmenselijke straffen, 
als het brandmerken op het voorhoofd1 het breken der beenderen van ter dooct 
veroordeelden we1·d afgeschaft. De 
kruisdoodstraf werd verboden uit eer
bied voor Christus' dood aan het kruis. 
De verzorging van de armen, arme we
duwen, wezen, slaven, ongelukkigen, 
gevangenen, werd geregeld. 
Zo drong de christelijke geest door in 
heel het burgerlijke leven. Dit alles had 
echter één gebrek; de tè snelle ver
nieuwing in christelijke geest kwam niet 
spontaan van binnen uit, maar werd op
gelegd door de keizer, die door de 
christelijke geest het herstel verwachtte 
van een krachtig Romeins rijk. De kei
zer beschouwde zich als opperste gezag, 
ook over de geestelijke maatschappij der 
Kerk. Het was prachtig dat hij de rijks
verkeersmiddelen en beschermingsmid
delen ter beschikking stelde van de 
kerkelijke waardigheidsbekleders, maar 
hij ging zover dat hij zelf concilies en 
kerkvergaderingen samenriep en deze 
trachtte te beïnvloeden. Keizer Constan
tius Il zeide, in 355, zelfs uitdrukkelijk: 
,,Wat ik wil, moet als kerkelijke wet gel
den". De inmenging der keizers, die 
zelfs bisschoppen aanstelden, bracht on-

enigheid in de Kerk zelf, en groeide 
soms uit tot een levendige strijd om de 
zelfstandigheid van de Kerk en het pri
maatschap van de Paus. 
Paus Leo de Grote is degene geweest 
die door zijn krachtige houding, per
soonlijk in woord en geschrift, of door 
zijn legaten op concilies en kerkvergade
ringen aan deze strijd een eind heeft 
gemaakt. De onafhankelijkheid van de 
Kerk was reeds gegroeid doordat de kei
zer zijn residentie verplaatst had van 
Rome naar Constantinopel. Het opper
ste - rijksbestuur trok zich hierdoor in 
deze stad samen, zodat Rome vanzelf 
begon op te vallen als kerkelijk middel
punt, en als het grote en enige steun
punt van de beschaving in het Westen. 
Toen rond 400 de grote volksverhuizin
gen begonnen en Italië onder ·de voet 
werd gelopen, ging het West-Romeinse 
Rijk ten onder. Innerlijk vermolmd en 
gedegenereerd, had het niet meer de 
kracht zich te handhaven tegen de jonge 
kracht der oprukkende volken uit het 
Noorden. Toen was het de Kerk, het 
christendom, die van het Romeinse Rijk 
redde wat waard was gered te worden: 
de blijvende waarden die er nog gelegen 
waren in de Romeinse beschaving, waar
den van wetenschap, kunst, maatschap
pelijke en economische organisatie. 

Paus Leo de Grote 

Kort daarop, in 455, staken benden 
Vandalen, onder hun koning Genserik, 
van Afrika over naar Italië. In Juni trok
ken ze Rome plunderend binnen. Ook 
hun trad Leo persoonlijk tegemoet en 
wist te verhinderen dat in Rome ge
moord en gebrandsticht werd. 
In het bestuur van de Kerk was Leo 
even krachtig. Hij vernieuwde praktisch 
<le hele organisatie: stelde kerkprovin
cies in. groepeerde deze onder een me
tropoliet en deze weer onder de patri
archen van Constantinopel, Antiochië, 
Jeruzalem en Alexandrië met Rome als 
primaat. Krachtig trad hij op tegen de 
door de keizer gesteunde beweging om 
Constantinopel als primaat te erkennen 
over de vier Oosterse Patriarchaten. 
Krachtig en onwrikbaar handhaafde hij 
het standpunt dat van het begin der 
Kerk af vast stond, dat Rome het eerste 
en enige primaat der Kerk bezat. 
Over ketterijen, zoals de Monophysie� 
ten, de Manichaeën, de Pelagianen, de 
Priscillianen, nam hij het laatste woord 
en de beslissing. In Rome hield hij bis
schopsvergaderingen waarop hij krach
tig de leiding nam en zijn gezag hand
haafde. Naar het concilie van Chalce
don, in 451 door de keizer bijeengeroe
pen en daarom door hem eerst niet
erkend, stuurde hij later zijn legaten, 
eiste en verkreeg het onafhankelijke voor
zitterschap ervan, en het persoonlijke, 
laatste en beslissende woord in de kwes
ties die werden besp�oken. 
Zo was Leo, en met hem het pausschap 
van Rome, een bolwerk geworden zowel 
van het godsdienstig leven als van heel 
de menselijke beschaving. En voor de 
Kerk, door Constantijn vrijgemaakt, 
verwierf hij de volkomen onafhankelijk
heid, die haar krachtens goddelijk recht 
toekomt. T, 



Jas de Keistamper begroette de Directie 
van de N eS. en de genodigden 

Bij aankomst van de extra trein, waar
mee de eerste reis gemaakt werd langs 
het nieuwe geëlectriseerde baanvak 
Dordrecht-Boxtel en Lage Zwaluwe
Roosendaal, waren op het perron ter be
groeting van het gezelschap het ge
meentebestuur van Boxtel aanwezig met 
het bestuur van Boxtel Vooruit en . ..... 
De Keistamper. 
Bij het uitstappen begroette de burge
meester de Directeur der Spoorwegen 
Ir. Den Hollander en de diverse autori
teiten. Hierbij dankte hij de directie 
voor de geleverde topprestatie met deze 
nieuwe aanleg, waarbij Boxtel zoveel be
lang heeft en hij vroeg Gods zegen over 
het werk der N. S. 
Hij wees vervolgens op het contact dat 
Boxtel altijd heeft gehad met de Spoor
wegen en hoopte dat dit in de toekomst 
eveneens zal blijven voortbestaan. 
Delende in de feestvreugde, zeide de 
burgemeester hiervan een bewijs te wil
len geven door het aanbieden van een 
geschenk van een der Boxtelse bedrijven. 
Dit geschenk mocht misschien iets eigen
aardigs schijnen, doch aangezien bij een 
feest onze gedachten ook zijn bij hen, 
die geen deel kunnen hebben in de feest
vreugde, zal de bedoeling toch wel be
grepen worden. 
Dan deed de burgemeester mededeling, 
dat namens de gemeente Boxtel een par
tij vlees van de Export Centrale van de 
N.C.B. werd geschonken voor de zieke
spoorwegemployé's die mede verzorging
ontvangen van de Commissie van Sociale
Bijstand uit het Spoorwegbedrijf.
Vervolgens introduceerde hij Jas de Kei
stamper als de figuur die bij bijzondere
feestelijke gelegenheden altijd ter op
luistering, en in dit geval ter begroeting
van de partij is.
,,Jas, waar bende?" en daar kwam Jas.
Ja, ja, Burgemister, doar ben ik al! Ge
wit, gij hoeft mar 'ne keer te hoeste en
ik stao er. Doar bende gij dan ok Kei
stamper nummer één veur ! 
Ha, die Keistamperkes.
Ik blijf vandaag 'n bietje op nen eer
biedigen afstand, want we hemme van
daag hóóg bezoek. Allemaal van die
hoge "spoorbonke", zoas ze dat hier
zegge. Spoorbonke, das nen erenaam, 
krek as Keistamper nen erenaam is. 
Nou hek twee minute gekrege om tegen 
ullie te praote, de stao in 't spoor
boekske denk ik, 't is nie veul, mar ik 
zal 't ur mee doen. 
Welkom in Boxtel, Here! Kek, kek, blij 
dat ik daor dun Hollander wir 's zie. 
Zeg meneer, gij meugt ondfrhaand wel 
's aon de Koningin vraoge of ge "Vlie
gende" veur oewe naam meugt zette. 
"Vliegende Hollander", want gij makt 
vort niks dan die hille snelle treine. Mar 
ja, da is de tijd en ge moet mee oewe 
tijd meegaon. As ge ze nouw mar nie 
zo hard laot lope, dat ze Boxtel voorbij 
tippelen, want doar hemme me 'ne ver
dommese groten hekel aon. Dan vuulde 
oew eigen altijd zo klein hè. En meneer 
Ciesberger is er ok al weer 's ne keer, 
mar wa zie'k, hedde oew nei medallie 
die ge pas gekrege het nou nie op? Die 
hedde ruim verdiend en in ouw hebbe 

Voortdurend kunt U een 
beroe p doen op ◊ het RODE KRUIS 

slechts EENS per 
jaar doet het een 
beroe p op U. 

GEEF DAN GULt 

*** Na de dessillusie van de fameuze 
"Lichtstoet 1950'' hebben de Boxtelaren 
zich op de 4e Mei toch ook weer eens 
van hun goede zijde laten zien. De op
roep tot deelname aan "De Stille tocht" 
op de Nationale Herdendingsavond had 
goede weerklank gevonden! Het werd 
een indrukwekkende demonstratie van 
eerlijke gevoelens jegens onze gevalle
nen voor en omwille van ons vaderland. 
't Stille gebed en 't stemmig gezongen 
lied aan de graven zal hun nabestaan
den goed gedaan hebben! * ** Zeer velen 
hadden hun medeleven geuit in het uit
steken van de vlag. Doch het viel op, 
dat er zo weinigen waren, die wisten 
wat "halfstok" is. De meeste vlaggen 
hingen breed uit te wapperen. Aan één 
gevel prijkte een vlag, die werkelijk 
halfweg de stok was bevestigd. De helft 
van de stok stak boven de banen uit. 
Een zot gezicht, doch de bedoeling was 
goed!. .. *** De viering van onze Be
vrijdingsdag bestond dit jaar alleen maar 
in 't aanschouwen van druipnatte vlag
gen! Voor de rest: net niks te horen of 
te zien! 't Lijkt wel, of de mensen 't 
geluk van de bevrijding niet tásten ! Als 
we óók eens tulpenbollen hadden moeten 
knabbelen, zou het misschien wat an
ders zijn! In de grote steden hebben ze 
tenminste vólop feestgevierd, al regende 
het ook honden en katten! Wat enthou
siasme voor de viering van de Bevrij
dingsdag betrof, sloegen ze daar een 
record! *** Op Zondag 7 Mei sloeg de 
dienstdoende priester in de H. Hart
kerk óók een record en wel in 't geven 
van de zegen! Toen Zijn Eerwaarde 
vóór de Hoogmis het "Vidi aquam" had 
aangeheven en rondging voor de zege
ning, deed hij dat zó krachtig dat niet 
alleen gebed en wijwater, doch ook de 
bovenste helft van de z.g. ,,kwast'' over 
de hoofden der gelovigen ruiste! Ge
lukkig werd door het nukkige ding geen 
biddend wezen gelet en kon de Pater 
met een verholen glimlachie zich weer 
naar 't Altaar begeven; en "allen, tot 
wie dtt water kwam, zullen zeggen: al-
leluja" ...... *** Sportief bekeken werd 
O.D.C. J.l. Zondagmiddag ook niet zo
erg met zegen overladen I Al werd de

ze 't hille spoor geëerd, hil NS zou 
meneer Posthumus zegge. Here van 't 
spoor, drs. Wansink, meneer Gelderman 
en alle commissarissen en alle andere: 
proficiat mee de neie electriese lijn. Da 
mè er lang plezier van zulle meuge heb
be en gullie ok. Leve de N.S. en d'r 
devies: vlug, veilig, voordelig (wa zin ik 
't lest ok wir, o ja, voordelig -(vuulde 
gullie 't?) leve NS, hiep hiep hiep. 
En daor hemme dan nog meneer Ros
man, vertegenwoordiger van de Minis-

, ter van Verkeer en Waterstaot. Gij 
waart zeker wel blij, dat de Minister 
zelf nie mee kos. Hedde tenminste ok 'n 
vrijkaartje van 't spoor, krek as onzen 
Burgemister en alle andere! Onzen Bur
gemister en ok van Tilburg die stonne 'n 
uur geleje mit d'r vrijkartje al op 't 
station. En blij! Oe ! Proficiat ok, me
neer Rosman en veul plezier. 
En dan hemme nog buitenlandse gaste 
ok. Menier Delory, den .baos van den 
ijzeren weg in Belgie. Awel menier De
lory, 't is 'n schoon correspondance ge
worre ee. Kunne we nog 'ne kier rap 
naar Antwerpen en zo! 'n Importante 
stap in hec raam van de Benelux. Allez, 
'ne plezanten dag en de complemente 
aon alle Belgen (de madammekes en 
mamsellekes nie vergieten zulle) en alle 
Belgische reuzen, m'n speciale_ vrienden. 
Na ten opzichte van de heer Delory de 
begroeting in het Frans herhaald te heb
ben, besloot Jas met een leve België, 
hiep, hiep, hiep. 
Ook Mr. Lee Smith van de E.C.A. Missie 
in Nederland, werd bij deze gelegenheid 
drievoudig dank gebracht voor alles wat 
Amerika voor Nederland heeft gedaan, 
en Jas vroeg Mr. Smith onze dank over 
te brengen aan Mr.Truman, Mr. Mars
hall, Mr. Hunter en alle Amerikaanse 
vrienden. 
Na nog even geïnformeerd te hebben 
of er mogelijk nog enige Marshalldol
lars disponibel waren voor een nieuwe 
pet, besloot Jas ook deze begroeting 
met een "leve Amerika, hiep, hiep, hiep". 
Tot slot goeie reis allemaal. Burgemister, 
de groeten aon alles wa ge onderweg 
tegenkomt war. 
De Directeur Ir. Den Hollander, zeer 
geamuseerd door de bijzonder originele 
begroeting, dankte Jas en beloofde zijn 
hulp te zullen inroepen als de Spoor
wegen een en ander aan de bovenlei
ding te doen zullen hebben. 
Waarop Jas reageerde met de opmer
king, dat hij ook wel geïnteresseerd is 
om eens 'n feestje mee te maken. 
Nadat het gezelschap weer was inge
stapt en de trein wegreed, gaf Jas de 
heren nog enige behartigenswaardige 
wenken mee, die aller lachspieren ont
spanden. 
Er was heel veel publieke belangstelling, 
waaronder afgevaardigden van de han
delsreizigersvereniging "St. Christoffel" 
en diverse andere organisaties. 
Een groep schoolkinderen decoreerden 
het perron met "een schilderachtige be
groeting". 
Al met al een leuke gebeurtenis, die niet 
zal nalaten zakelijk effeèt voor Boxtel 
te sorteren 

beslissingswedstrijd op 't B.V.V.-terrein 
voor 't oog van duizenden met bravour 
gespeeld, 't einde daarvan bracht geen 
geluk met zich mee!...... Nóg harder 
roepen, supporters, en nóg vinniger en 
efficienter spelen, lui, anders gaat de 
kans op 't kampioenschap, voor ,.over 
O.D.C. die nog redden kan, helemaal
naar de knoppen! ••• Velen gingen j.l.
Dinsdag per trein of bus naar Den Bosch
om de Italiaanse Pater Lombardi in 't
Duits en 't Nederlands te horen spreken.
En evenzovelen werden bekoord door
het woord van die fascinerende lofrede
naar van de "Liefde". ••• Jammer van
een kant, dat deze redevoering juist
samenviel met de opvoering van "Die
Schöpfung" van Haydn in De Ark; hier
door werden vêlen vastgehouden; men
kan nu eenmaal niet álle evennementen
meemaken, en de prestaties van Boxt.
Gemengd Koor en Boxt. Orkest-Vereni
ging verdienen alle lof en sympathie!
* ** Gisteren 11 Mei zijn de "Zusters,
Juffrouwen en Meesters" van Boxtel
e.o. uitgeweest naar Den Bosch, waar,
mede door de Afd. Boxtel v. d. K.O.B.,
de Se Kath. Onderwijsdag voor 't rayon
Den Bosch was georganiseerd. Voor zo
wat 900 onderwijsmensen, en genodig
den, werd de "Humor en het Kind"
door Mr. Jan Derks in het middelpunt
van de belangstelling gebracht en An
toon Sweers leidde "een demonstratie
met jongens en meisjes op 't toneel" in.
De meesters(essen) zijn weer een erva
ring rijker geworden en als zij die ten
nutte maken is de "vrije dag voor de
kinderen" geen "verspéélde" dag ge
weest! •• * En vandaag: 12 Mei! Kun
je je deze dag van 10 jaar terug nog
herinneren? Toen de Moffen onze muren
volplakten met "Befehle u.s.w." en onze
winkels bestormden met "richtige" mar•
ken!..... .  En toch meenden sommigen 
toen "dat het nu pas goed zou gaan 
worden" ...... *** Aangenamer dan die 
Duitse aanplakbiljetten, lijken me de 
kleurige affiches voor "Moederkesdag", 
die vanmorgen weer op til is ... *** Don
derdag a.s. doen weer een heel priester
koor vol kleintjes hun E. H. Communie! 
Dat is ook een Moeder- en Vaderdag 
in de ware betekenis. Als de Vaders en 
Moeders het zalig geluk van zo'n Eerste 
H. Communiedag kunnen levendig hou•
den in de harten van hun kinderen, dan
behoeven ze niet bang te zijn, dat ze
later zoals vorige week gebeurde onder
de H.H. Missen gaan "vinkies vangen",
tot ergernis van de Kerkgangers ! Dan
zullen ze hen óók niet toestaan, dat ze
onder de H.H. Missen op kerkpleinen en
�erkhoven gaan spelen en joelen! Nu
heeft de "Suisse" buiten de kerk ooit
méér werk dan d'r binnen! *** De kin•
deren kan men dat niet kwalijk
nemen! Evenmin als het aantal oorkwel
lingen, dat er dreigt te ontstaan door
het oorverdovend fawaai van de "Só-

lex" -en, die door de kinderfantasie uit 
,,fietsen en schoenpoetsdozen" gefabri
ceerd worden! Och arme, de rustige 
wandelaar en het veilig verkeer, als 
strakjes deze "kinder-Sólexen" met hon
derden tegelijk door Boxtels straten 
razen!... • * • Laat ons hopen, dat we 
dit straatbeeld niet te "verwerken" krij
gen! ** * En hopen we ook maar, dat 
een ál te ver doorgevoerde Benelux-idee 
niet al te zeer het aspect van onze win
kelramen gaat beïnvloeden- Daarachter 
zagen we al: Lutti's, Belg. chocola, Belg. 
sjiepkes, en nu waarachtig ook al Belg. 
"schoenen". Hoe "bestêt" het!!! Laat 
ons maar verzuchten: ,,Van alle ver
vreemding van eigen waarden en node
loze import bevrijd ons!" 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 
Met de haven in 't zicht gestrand! 
Door onvoorziene omstandigheden kon
den we vorige week geen verslag geven 
over de wedstrijd St. Michielsgestel
O.D.C. en daar deze wedstrijd nu alle 
actualiteit heeft verloren, volstaan we 
met te vermelden dat door het gelijke 
spel O.D.C., O.J.C. en S.C.B. met een 
gelijk aantal punten zijn geëindigd en 
een halve beslissings-competitie zal moe
ten uitmaken, wie als kampioen zal 
mededingen om een plaatsje in de 2e 
klasse. Deze competitie is inmiddels al 
begonnen en Zondag j.l. hebben ODC 
en SCB elkaar ontmoet op het BVV-ter
tein in Den Bosch, ten aanschouwe van 
circa acht duizend toeschouwers 
ODC verloor verdiend de eerste ronde 
met 1-0 van de Bata-lui, die technisch 
beter waren. De wedstrijd begon erg 
zenuwachtig en reeds in de eerste mi• 
nuuc wist SCB twee corners te forceren 
die echter niets opleverden. ODC ont'. 
worstelde zich aan de druk en belaagde 
dan enige tijd het SCB-doel. De verde
digingen van beide partijen bleken zeer 
sterk te zijn, althans te sterk voor de 
respectievelijke voorhoeden en het was 
te zien dat doelpunten heel duur zou
den worden. Al heel spoedig bleek dat 
het middenveld beheerst werd door de 
Bata-jongens, die hun voorhoede prach
tig steunden. Hun aanvallen waren veel 
beter opgezet dan bij ODC, en na twin
tig minuten spelen hadden zij succes. 
Drie maal achter elkaar werd de bal 
van de rechtervleugel in de doelmond 
geplaatst, doch even zovele malen wist 
Wagenaars prachtig te redden, totdat 
voor de vierde maal Fox van SCB met 
een goede kopstoot Van Veghel een 
kans gaf, welke zich geen ogenblik be
dacht en met een voor Bertens volkomen 
onhoudbaar schot gaf hij zijh club de 
leiding. 1-0. 
Dit gaf SCB een zekere rust. In deze 
periode kregen de ODC-ers een paar 
goede scoringskansen, doch zij wisten 
hiervan niet te profiteren. 
Met deze stand werd aan de tweede 
helft begonnen die een tijd lang een 
aanvallend ODC te zien gaf, zonder dat 
zij kans zagen om het verdedigingsbloc 
van SCB te doorbreken. Goede scorings
kansen ontstonden er niet, al had Bouw
man in het SCB-doel moeite met scho
ten van verre afstand. Het laatste kwar
tier van de wedstrijd werd de verhou
ding in het veld er niet beter op en de 
wedstrijd werd bepaald unfair. leder was 
dan ook blij dat de scheidsrechter het 
einde aankondigde van deze over het 
algemeen (de omstandigheden waaron
der moest worden gespeeld in aanmer
ging genomen) goede wedstrijd. 
En thans is het lied gelukkig uit en kan 
ODC zich gereed gaan maken voor de 
volgende ronde 1950-1951. 
Voor a.s. Zondag moet worden gespeeld 
OJC-ODC. De uitslag hiervan is voor 
ODC van geen betekenis meer, want 
zouden in het 4llergunstigste geval alle 
drie verenigingen een nederlaag krijgen 
dan nog zou SCB kampioen zijn met een 
beter doelgemiddelde uit de competitie. 
De wedstrijd OJC-ODC wordt ge
speeld op het Schijndel-terrein en vangt 
aan om half drie. 

O.D.C. - junioren.
Zoals bekend moeten de oranje-shirts 
worden ingeleverd. Deze shirts zullen 
aan huis worden opgehaald, zodat ver
zocht wordt ze gereed te leggen. 
Het programma voor Zaterdag luidt: 
3 uur: St. M. Gestel-ODC A; DVG
ODC B; Boxtel E-ODC G en ODC H 
-ODC D.

JUNIOREN-TOURNOOI O.D.C. 
Het jeugdtoumooi op Hemelvaartsdag 
begint om 1 uur. Het volledige program
ma luidt: 

Hoofdterrein: 
1-1.30 Eindhoven-ODC

1.35-2.05 PSV-VES 
2. I0-2.40 Boxtel-PSV
2.45-3.15 BW-VES
3.20-3.50 Eindhoven-lnternos
3.55-4.25 ODC-Hieronymus
4.45-5.15 Finale om te en 2e prijs.

Bijterrein: 
t-1.30 Boxtel-BW

1 .35-2.05 Hieronymus-lnternos
2.I0-2.40 Eindhoven-Hieronymus
2.45-3. t 5 ODC-Internos
3.20-3.50 Boxtel-YES
3.55-4.25 BVV-PSV
4.45-5.15 om 3e en 4e prijs.
Voor deze gelegenheid wordt het oude
��p-terrein _als 2e speelveld gebruikt. 
T11dens de fmale komt de harmonie van 
Huize la Salie de feestelijkheid ver
hogen. 

BOXTEL-NIEUWS. 
Aangezien het Haarsteeg-terrein j.l. 
Zondag werd afgekeurd, kon de wed
strijd Haarsteeg-Boxtel geen doorgang 
vinden. Het wachten is nu maar wan
neer deze wedstrijd opnieuw wordt vast• 
gesteld. 
Inmiddels is voor a.s. Zondag de vriend
schappelijke ontmoeting Boxtel-Tivoli 

op het Boxtel-terrein gearrangeerd. 
Aangezien beide ploegen van gelijke 
sterkte geacht kunnen worden, verwach
ten wij een aardige spannende wedstrijd 
waarin Boxtel de beste kansen heeft op 
de overwinning, 
De wedstrijd vangt aan om half 3. 
Het derde elftal deed wat er van ver
wacht werd en klopte RKVVN 2 met 
liefst 14-0, hierdoor haar kampioens
kansen versterkend. 
A.s. Zondag treedt het vierde elftal aan
tegen B.M.C. 3 Aanvang 12 uur. 

Hallo Dames! 

Wegens 9verweldigend aaccea 
vorig jaar met de 

Wol vlok.demonstratie 
•••• Dln■dag, de gehele daig 
herhaling In 

Drogisterij "De Molen" 

... BnnBt U HD wolletje mee, blnne■ 
enkele minuten gewaHen en gedroosd 1 

Laatste troepen gaan spoedig scheep 
Ook de "Palmboom" repatriëerde 

Een divisie soldaten, die Neerlands 
naam hebben hoog gehouden. 

(Van onze correspondent) 
Djakarta, Mei 1950 (P.B.) - Nu is het 
de derde divisie, die in Batavia de laat
ste dagen van haar tropentijd doorbrengt 
en op de repatriëringsbureaux van het 
leger 'wordt lcoortsachdg gewerkt om 
deze mensen voor 1 Juni volledig te 
verschepen. Het is de lichting 1947 die 
aan het einde van dat jaar en begin 
1948 naar Indonesië is vertrokken. Daar
na komen de drie laatste brigades, nl. de 
41e, de 42e en de 43e zelfstandige in
fanterie-brigade aan de beurt. Deze 3 
brigades vertrokken tussen Augustus 
1948 en Augustus 1949 naar Indonesië 
en worden gevormd door dienstplichti
gen uit de lichtingen 1948 en 1949. De 
verscheping hiervan zal ruim twee maan
den vorderen. Begonnen wordt met de 
41e brigade in Juni, terwijl men hoopt 
om de laatste onderdelen van de 43e 
brigade medio Augustus te kunnen ver
schepen. 
Aanvankelijk was het de gewoonte om 
de onderdelen enige tijd voor hun ver
trek naar Nederland in Batavia te ka
zerneren. Van daaruit vertrok men dan 
naar Priok. Sedert korte tijd echter rij
den extra treinen, die de militairen ook 
van Bandoeng uit rechtstreeks naar Priok 
btengen. Het blijkt namelijk onmogelijk 
om alle militairen voor enige tijd in Ba
tavia onder te brengen nu er maande
lijks tienduizend militairen moeten wor
den ingescheept. 
Maar Batavia is nog steeds de stad waar 
het grootste deel van onze jongens de 
tropentijd besluit. En zo worden ook de 
souvenirwinkeltjes op Pasar Baroe be
stormd door de mannen van de Palm
boom". Op het terras van de A.'!v1.J.V. 
op Noordwijk, in het trammetje naar 
Meester Cornelis, die ze naar het kamp 
aan de Beerenlaan brengt, overal zag 
men de soldaten met het frisse blauw
groene palmboomschildje op de rechter
mouw. Ze zijn trots op dit embleem, 
want het heeft historie gemaakt. 
Historie, waarvoor geen monumenten 
zijn opgericht, waarover weinig is oe
schreven in boeken, maar die evenwel 
bewaard wordt in de harten van hen 
die in deze divisie Vorstin en Vaderland 
hebben gediend. 
Want in het werk, dat de tweede divisie 
in de heksenketel van Midden- en Oost 
Java en in de rimboe van Sumatra heeft 
gepresteerd, zijn de beste eigenschaopen 
van ons volk op ondubbelzinnige wijze 
geopenbaard. Wij denken aan de infan
terie van deze divisie, die patrouilles 
heeft gemaakt door schier onbegaanbaar 
bergterrein, patrouilles van een paar da
gen, maar ook van tien en meer etmalen. 
Ze hebben door de sawahblubber ge
zwoegd in de brandende zon, maar ook 
in de gutsende regen, soms met een 

Verhoogde Bloeddruk. 
In de aderen is de druk die het bloed 
op de vaatwand uitoefent vrij gering. 
Bij verwondingen van een ader ziet men 
het bloed dan ook vrij traag naar buiten 
vloeien. 
In de slagaderen is de druk belangrijk 
hoger: iedereen kent de "spuitende 
wonden" die kunnen optreden wanneer 
er bij een ongeval een slagader geopend 
is. 
Wanneer er over "de bloeddruk" wordt 
gesproken, heeft men de druk in de 
slagaderen op het oog. Deze druk heeft 
geen constante waarde, zij wisselt met 
iedere hartslag. 
Telkens na een samentrekking van de 
hartspier gaat er een nieuwe bloedgolf 
door het slagaderlijk systeem: de druk 
stijgt. Tussen twee hartslagen in loopt 
de bloeddruk weer terug en wanneer 
h�t hart . per . minuut zestig maal klopt,
z11n er m diezelfde tijd evenveel van
deze drukschommelingen. 

Twee getallen. 
Men vindt voor de bloeddruk meestal 
twee getallen opgegeven; deze cijfers, 
corresponderen met de maximale en de 
minimale druk, die bij deze drukschom
melingen ontstaan. 
Er zijn maar weinig mensen meer te vin
den bij wie de bloeddruk nog nooit is 
opgenomen. De bloeddrukmeter is dan 
ook een algemeen bekend apparaat. Om 
de bovenarm van de patiënt • ligt een 
manchet waarin lucht wordt gepompt. 
De dokter kan de druk in de manchet -
uitgedrukt in millimeters kwik - volgen 
op een manometer. 
Voor het meten van de maximaie druk 
is het voldoende wanneer de dokter naar 
de polsslag van de omsnoerde arm voelt. 
Wil hij ook de minimale druk weten 
dan dient hij met de stethoscoop d�
vaattonen in de elleboogstreek te beluis
teren. 
Na een groot aantal metingen bij ge
zonde mensen heeft men voor de bloed
druk een gemiddelde waarde kunnen 
opstellen. De "normale bloeddruk'-' is 
bij jonge mensen 120/80; zij stijgt, ook 
bij volkomen gezonde personen, met de 
leeftijd. 
Wanneer er zonder meer over de bloed
druk wordt gesproken, doelt men meest
al op de maximale waarde. Deze kan 
de leeftijd in aanmerking genomen, no/ 
maal, verlaagd of verhoogd zijn. In elk 

heel peleton, vaker echter met een stuk 
of tien mensen, omdat de anderen geen 
zware dienst mochten verrichten. 
Wij denken aan de artilleristen van deze 
"Palmboom", die 's morgens met' de 
stukken uitrukten en in stelling moesten 
komen en er 's avonds en 's nachts weer 
te voet op uittrokken, omdat patrouille
gang en nog -eens patrouillegang het 
enige middel was, waardoor tenminste 
enige orde in de chaos werd gebracht. 
De artillerie rijdt. Jawel. Maar vraag 
geen statistiek van het aantal kilometers 
dat de kanoniers gemiddeld aan patrouil:. 
Ie gelopen hebben. -� 
We kunnen spreken over de genie, di� 
bij de grotere acties meetrok en binnen 
een kwartier een wegcoupure saneerde, 
of in een uur tijds een baileybrug over 
een kali construeerde. Of wilt ge iets 
weten over de chauffeurs van de A.A.T., 
die dwars door verraderlijke wegbeschie
tingen he�n, hun wagens koelbloedig 
naar de plaats van bestemming brach
ten, over wegen, die nauwelijks . meer 
aanspraak op deze naam konden maken. 
Moed, wilskracht, kamer�adschap, zijn 
eigenschappen, die een mens tot soldaat 
maken, maar die evenzeer een soldaat 
tot mens maken. En juist deze eigens 
schappen sieren de _geest van de 2e di
visie. Want als de actie afgelopen was; 
dan zette de hospik zijn werk voort; 
Dan kwam het kampongvolk en "Toean 
dokter" verbond de etterende wonden 
en de stinkende tropenzweren van deze 
mensen. En in het Semarangse kenden 
we een soldaat, die zoveel goed werk 
in de kampong had verricht, dat hij door 
het volk tot kamponghootid werd be• 
noemd. Hij was er tegelijk onderwiizer, 
dokter, politie-agent en burgemeester. , 

Klein, maar dapperi 
"Het merkwaardigste is, dat juist de 
grootste prestaties geleverd worden, 
wanneer de mensen in zeer kleine groep. 
jes het terrein in gingen", vertelde ons 
de commandant van een compie infan• 
terie. Grotere actie's leverden in de regel
verhoudingsgewijs lang zoveel nut niet 
op, dan wanneer de soldaten gelegen; 
heid 'kregen om zelf een zaakje van het 
begin tot het eind op te knappen. 
En hiermede is in feite de kracht vart 
ons gehele leger getypeerd. Nederland 
kan, dunkt ons, over zijn soldaten tame
lijk tevreden zijn. Kuddegeest en mili• 
tairisme zijn er niet in te pompen, maar 
als er in Indonesië iets "gefikst" moest 
worden, dat schoof Jan Dienstplichtig 
Soldaat zijn ploppertje achter op zijn 
(veel te lange) haren en trok er op af. 
De naam van "7 December Divisie". was 
populair in Nederland en haar is in het 
vaderland een gulle ontvangst ten deel 
gevallen. Over de Palmboom-divisie is 
minder geschreven, zij heeft echter evenc 
zeer recht op de hulde en de waarde• 
ring van het Nederlandse volk. 

dezer drie gevallen kan de minimale 
druk ook weer normaal, te laag of te 
hoog wezen, hetgeen in totaal negen 
verschillende mogelijkheden oplevert. 

Wat is de oorzaak) 
AI kan men met verlaagde bloeddruk 
heel vervelende klachten hebben{ de ver
hoogde bloeddruk heeft een vee grotere 
practische betekenis. Algemeen wordt 
verondersteld, dat verhoogde bloeddruk 
geen op zichzelf staande ziekte is. maar 
dat men hier te maken heeft met een 
uitvloeisel, een symptoon, van een zieke• 
lijke toestand. In tal van gevallen is de 
bloeddrukverhoging het gevolg van een 
nierziekte. Maar heel vaak treft men 
ook een verhoogde bloeddruk aan zon
der dat er andere organische afwijkingen 
te vinden zijn. 
De verhoogde bloeddruk stelt de weten• 
schappelijke wereld dan ook nog steeds 
voor moeilijke problemen. Er zijn op 
dit gebied tal van' onderzoekingen ver•
richt, er is een zeer groot feitenmate• 
riaal over dit onderwerp bij elkaar ge• 
bracht. De kennis over de bloeddruk is, 
vergeleken bij vroeger, met grote spron• 
gen vooruitgegaan, maar er zijn nog 
vragen te over die op beantwoording 
wachten. 

Elle geval is anders. 
De Medicus moet, teruggrijpend op het 
vele dat reeds bekend is, van geval tot 
geval een behandeling instellen en voor
schriften geven; een moeilijke en vaak 
ondankbare taak. 
�et ligt allerminst in _de bedoeling ?m 
iemand vrees aan te Jagen - emoties 
zijn juist dingen die bij patiënten met 
bloeddrukverhoging vermeden moeten 
worden - maar men heeft hier te ma• 
ken met een toestand waarin ernstige 
gevaren schuilen. 
Patiënten met verhoogde bloeddruk die
nen de voorschriften van hun behande• 
lend geneesheer zo nauwkeurig mogelijk 
op te volgen. Zij moeten niet overmoe• 
dig worden wanneer zij weer een veer• 
tje kunnen wegblazen. Zij moeten zich 
vooral niet beroepen op anderen di� 
hetzelfde hebben en waar nog steeds 
alles goed gegaan is, terwijl zij alle 
goede raad voortdurend in de wind 
sloegen. 
Op het kompas van de dokter vaart U 
het veiligst, hij weet er werkelijk meer 
van dan de man uit het kaaswinkeltje 
en de juffrouw met de glazen bol, 



Voor Schoenen en Sportartikelen naar GEMEN 

ONDERTROUWD: WILLY VAN Z:W AMen 
HARRY VAN BOXTELDe huwelijksvoltrekking zalplaats hebben Dinsdag 23

Mei, 's morgens om 10 uur in de parochiekerk van de H.Elizabeth te Grave. 
Grave, Brugstraat 8. 
Boxtel, Stationsplein 6. Gelegenheid tot feliciterente Grave van 2-4 uur. Toekomstig adres: Stationsplein 6, Boxtel. 

In plaats van kaarten. 
A.s. Maandag 15 Mei wensenLIEN v. d. HEUVEL en 

KEES TIMMERMANShet H. Sacrament des Huwelijks om half 10 te ontvangen 
in de Parochiekerk van St. Petrus, waarna tot hun intentie een gezongen H. Mis zalworden opgedragen. 
Boxtel, Maastrichtsestr. 17 A. Pr. Hendrikstr. 74. Toekomstig adres: Maastrichtsestraat 17 A. 
••••••••••••••••••••••••••• : Zondag 14 Mei a.s. hopen: 
: onze geliefde ouders : -: A. v. d. Schoot : • •• en • 
♦ • :: M. v. d. Schoot-Heijkants : 
: hun 25-jarig huwelijksfeest :: te vieren. De H. Mis van:: dankbaarheid wordt opge- •: dragen om 10.30 uur. in de : : parochiekerk van St. : 
! Petrus. : • Hunne dankbare • • k' d • • m eren: : : Anny en Gerard. : 
: Boxtel , Molenstraat 52. : 
••••••••••••••••••••••••••• 

L
angs deze weg betuig ik,mede namens mijn Vader,mijn meisje Corrie, broers enzusters, mijn hartelijke dankaan H.H. Geestelijken, Kath.Thuisfront, familieleden, de

R.K. Gildenbondsharmonie, deleden van de R.K.J.B., de buurtbewoners en verder alle vrienden en bekenden voor 
de vele blijken van belangstel
ling bij mijn thuiskomst uit Indonesië ondervonden. Tevens mijn hartelijke dankvooral aan de buurtbewoners voor de mooie versiering, de vele bloemen en cadeaux welke ik bij mijn thuiskomst in ontvangst mocht nemen. 

O.Wmr. M. C. v. d. Struijk.Parkweg 12. 
Mede namens mijn Vader, Broers, Zusters en Verloofde betuig ik mijn harte

lijke dank aan H.H. Geeste
lijken, Kath. Thuisfront, de Gildenbondsharmonie, familie, vrienden en kennissen, in het bijzonder aan de buurtbewo
ners, voor de vriendelijke ontvangst en de vele bloemen en prachtige cadeaux mij aangeboden bij mijn terugkeer uit Indonesië. Sld. J. SCHALKX.
v. Leeuwenstraat 51. 

M
ede namens mijn Ouders en Broers betuig ik mijn hartelijke dank aan HH. Geestelijken, Kath. Thuisfront, de Gildenbondsharmonie, familie, vFienden en kennissen, in hetbijzonder aan de buurtbewoners, voor de vriendelijke ontvangst en de vele bloemen en prachtige cadeaux mij aangeboden bij mijn terugkeer uit fodonesië. Krp. B. J. M. v. d. Oetelaar.�allelweg Zuid 5. 

M
ede namens mijn ouders,broers en zusters bedank

ik de Zeer fa,rw. l-kren Geestelijken, Kath. Thuisfront, R.K.Gildenbondsharmonie, familie, vrienden en kennissen en vooral de buurtbewoners voor 
de hartelijke ontvangst en de grote belangstelling ondervonden bij mijn terugkeer uit West-Indië, waardoor voor mij die dag tot een onvergetelijke 
werd gemaakt. G. A. VAN ROOIJ Sold. 1 e klas 
Mede namens ouders, broersen zuster betuig ik bijdeze men hartelijke dank aanKath. Thuisfront, de Gildenbondsharmonie, spoorwegpersoneel, vrienden, kennissen en in het bijzonder de buurtbewoners voor de spontane ontvangst en de aangeboden bloemen en cadeaux bij gelegenheid van mijn thuiskomst uit 
Indonesië. 

std. te kl. J. J. v. Hooff 
v. Salmstraat 52.

"6 �ua�baN 'swu -001ps "H "TN �)(J3W38 'sa! -.8n3Z �Îinl"P 33Ml :dOO:>f ".L

STATIONSTRAAT 14 BOXTEL TEL. 296 

Mede namens mijn ouders,broers en zusters betuig
ik mijn hartelijke dank aanH.H. Geestelijken, Katholiek Thuisfront. R.K. Gildenbondsharmonie, familie, vrienden" kennissen en vooral de buurtbewoners voor de grote belangstelling en de vele bloemen en cadeaux, welke ik in ontvangst mocht nemen bij mijn thuiskomst uit Indonesië. 

Dpi. sld. F. A. SteenbakkersParkweg 6. 

V
oor de vele blijken vanbelangstelling, welke wij bij ons 40-jarig Huwelijksfeestmochten ontvangen, betuigenwij bij deze onze oprecht hartelijke dank. H. Kampert-VerweteringBoxtel. Mei 1950. 

Te koop: een partij eetaardappelen IJselster (rode), en zware biggen, waarbij gemerkte voor stamboek N.L. A. v. d. Pasch, Tongeren 18. 
Te koop tweepersoons houtenledikant met matras. Bevragenna 4 uur Molenstraat 55. 
Te koop of te ruil: Platencamera vergrotingsapparaat,lens 4 bij 5 met. statief, glansapparaten, kartelmachine enz.Parallelweg 13 N. 
Te koop: een dames- en eenherenrijwiel. Prijs f 40,- à
f 45,-, en een kleinbeeldvergrotingsapparaat f 90,-.Ridder v. Cuykstraat 3. 

Te koop een toom bestebiggen, waaronder gemerkte N.L. bij P. v. d. Pas, Oirschotseweg 9, Boxtel. 
Te koop: V.D.L. stamboekvarken, bij M. van den Berk,Nergena ! la, Boxtel. 
Te koop: licht beige meisjesmantel, lange bruidjesjurk met handschoentjes en tasje en nieuw hoedje bij matrozenjurk, leeftijd 7-8 jaar. BevragenMolenstraat 19. 
Mevr. Oliva, Deken de Wijsstraat 1, vraagt net R.K. meisje voor Maandag en Vrijdag, niet beneden 18 jaar. 
Te koop: pracht fornuiskachel.Dufourstraat 22. 

Bovenhuis in Tilburg, bevattende zitkamer, keukentje, overloop. W.C., boven 2 kamers en ruime zolder, vrije opgang, te ruil tegen klein beneden- of bovenhuis in Boxtel. Inlicht. Breukelsestraat 55. 
Gevraagd: Dagmeisje, leeftijdpl.m. 14-16 jaar. Te bevragen Baayens, Breukelsestraat 39. 
Te koop pl.m. 2000 kg eetaardappelen bij A. Verhoeven, Roond 4. 
Te koop: twee toonbanken met etaleerruimte, winkelladekast, geriefhout, z.g.a.n. 6 armige kroonlamp, spiegel, eenpaar schilderijen en een damesfiets. Joh. Thijs-v. d. Brandt, Stationstraat 38. 
Te koop bij J. v. Hal, Selissen 7, een toom beste biggen G.Y. 
Onthoud dit!! 
Als U pijnlijke voeten hebttengevolge van likdoorns, eelt, eeltpitten, ingegroeide endikke nagels, is Uw adres: 

Pedicure 
Jo v. Grinsven,v. SummerenMARKT 33 , BOXTEL 
Kom ook aan huis 
TE KOOP in Centrum vanBoxtel op le stand 
Winkelhuis 

met inrijpoort 
en grote tuin 

Brieven onder nr. 14, 
bureau van dit blad. 

INWONERS 

VAN LIEMPDE ! 

Het gerucht, als zou de Heer Jan Clerx zijn vlees 25 centp. pond goedkoper verkopendan ondergetekende, spreek ik met deze tegen. Ook bij mij 
kost Soepvlees ZONDER 
BEEN f 1,35 per pond. 
Poulet met been f 1,25 p. p. 
Ook U, inwoners van Boxtel,kunt hiervan profiteren. 

W. DE BEER,
LIEMPDE.

Aannemersbedrijf W. v. d. LAAR 
vraa1t voor directe indiensttreding 
betrouwbaar persoon 

voor nachtdienst op haar werken. 
Enige kennis van benzine•motoren en pompen strekttot aanbeveling. 

EDAH N.V. 
vraagt voor haar filiaal te Boxtel, Markt 18 

een geroutineerde VERKOOPSTER 
LIEFST MET HET VAK BEKENDGoed loon - Afwisselend werk 

Aanmelden bij de filiaalhouder 
KNIP DIT UIT!! 

WINANOO 
is iedere week te spreken alleen MAÁNDAG,WOENSDAG en DONDERDAG van 2 - 6 uur 

en van 7 - 9 uur des avonds Helle Schoorstraat 14 TILBURG • Tel. 5789Lijn 2 vanaf Station 

J,e,du 
wil, q,r,aaq een moaie 1,,e,.to 

Moeders, bespreekt daarom tijdig bij: 
Foto-Atelier JOS. W. DE KONING Pastoor Erasstraat 1 0* Onze zaak is de gehele dag geopend 

MOEDERDAG 
Voor een welkom en passend geschenk 
slaagt U beter bij: 

DROGISTERIJ "D E  MOLEN"

Een aardig flesje EAU DE COLOGNE 
reeds Tanaf 65 cent. 
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=;;;;=-- 18 MEI a.s. =-=' 
zQn wlJ de gehele dag geopend voor de 

I Ie Communicanten i 
� en eventueel andere liefhebbers � 
� Foto-Atelier JANSSEN - a�x:tel g 
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Dr. Hoek's vereniging 
SANDALEN 

Afd. Wit-Gele Kruis, Boxtel 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

met LEDER TUSSENZOO L op Maandag 15 Mei 1950'savonds om 8uur 

1 
dus EXTRA STERK 

in de foyer van DE ARK. 

1 
en ZWARE CREPEZOOL 

1 1 

1· 
20 • 23 4.95 

1 24 - 28 5.95 

28 • 32 6.95 

33 • 40 7.95 

1 !!?
T
VEN DE�

0
�!J 

111 1111 111 111 111 

'llataadi;J, :Reten, 
wij, !lijn ooi oooc U pauiat !

Een uitgebreide collectie 

HERENMODES 
wachten op uw komst. 

in effen en streep dessins 14,75, 11,50, 8,90 6,90 
Zel/Aûuleu en l)r:Jula.s.sen in 100 verschillende deuina 6,25 4,50 3,95 1,75 
:Jûun 5,podcoUed.5 
3la.en Co.staams 

49,-, 42,50, 33,50 
69,-, 59,-, 49,75 

.1<aHUJ,Clllff, 3la.en Cost«um.s in beige, bruin, blauw en grijs 120,-, 105,-, 98,-
NATUURLIJK 

,,:JM den Oo.ieoaat'' 
Fa. A.P. v.d. BOOMEN-RESINK 

En toch *MOEDERDAG 
blijft * 

Verwen Uw Moeder, heus het mag, 

Geef haar een bloem op Moederdag! 

..... en dan uit Bloemisterij 

P. P. v. Zogchel, Bosscheweg 5 
Grote voorraad Billijke prijzen 

UW BABY OF KLEUTER 
kan profiteren van de leuke artikelen 

die er nu weer zijn. 

� prima gelakt 60X 120 cm
, 47.50-37.50 

ssxno cm 
42,50-32,50 

� 
met bodem 
toox 100 cm 33,00

80X100 30,50 

halfrond 35,--

� 
zware uitvoering 
af klapbaar 

34.90-31.90 -28.00 

� 
de/wuies 
zuiver wol 

13.50-9.57 

� 
afwasbaar 12,90 

w� 
8.75-8.50-8.25 

U denkt toch ook aan . . . .  ? 

Wloedttd,aq ! 
Een werkelijk waardevol geschenkvoor MOEDER vindt U bij ons ingrote verscheidenheid. 

Vamesfwusen rechts geweven vanaf 
Vamesiou.sen links geweven vanaf 
Vamesjaats effen georgette vanaf 
Vamesi,aats, gebloemd georgette vanaf 

wol geruit . . . . . . . vanaf 
V�'s prima kwaliteit . . . . . vanaf
� diverse dessins vanaf 

1.25 

2.45

4_25 

4.95 

3.25 

9.75 

4_50

�en diverse dessins vanaf 11.so
VamespJl,:oous zuivel wol . . . . vanaf 10.75

Vames!ZaAdoJ.iu diverse dessins vanaf 32 et. 
Vames� luxe verpakking . . 6 stuks 3.60

�J. Witûwun 
Afd. DAMESMODE 

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

Mevr. v. d. BOOMEN 
STATIONSTRAAT 43 

VRAAGT wegens huwelijk der tegenwoordige 
een nette Dienstbode 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
BOXTEL SCHWNDEL Stationstr. 55 A, Y, KOLMarkt 14 Hoofdstr. 141 

Een huis 
vol geschenken 

voorMOEDER! 
KOP EN SCHOTELSDEJEUNE'S BONBONSCHAALTJESTHEEZEEF JES VAASJE MET BLOEMEN . . 0,95SCHILDERIJTJES SIER-BEELD JES BOLDOOT EAU-DE-COLOGNE

EN NOG HONDERDEN ANDERE 
LEUKE GESCHENKEN! ! 

Zo juist ontvangen: 
32 delige Porseleinen 

KOFFIESERVIEZEN 
Compleet ..... ll. 51.95 

PORSELEINEN THEEPOTTEN 3,40 2,40 2,10 1,73 PORSELEINEN KOFFIEPOTTEN 3,40PORSELEINEN KOP EN SCHOTELS in alle prijzen
Aardewerk: 

DIEPE BORDEN 0,38 
PLATTE BORDEN 0,38 
KOFFIE KOPPEN 0,26 
GROENTESCHALEN, vanaf 0,47SALADEBAKKEN . . . 0,95 NACHTPOTTEN . . . 1,90 

Voor de a.s. H. Communie! 

COMMUNIE BEELDJES, vanaf . . • 0,7550 verschillende soorten Kerkboekjes - Rozenkransen - SchilderijtjesLepeltjes - Dejeunétjes - Tasjes .... Portemoneetjes Rozenkranszaltjes 
Komt U eens· kijken 

U slaagt 

in "De Bijenkorf" ! ! 

Ouedremden met oaste 6oaul 



* Ideale geschenken voor Moederdag!
* 

SPECIA LE GE R O ETA LAG ES
*

: 
!la. À. uan Vtedwi = !Boxtel . !l,a. À. uan Vkdun = !Boxûl, 

Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 Goud• en Zilverwerlc:en Kruisstraat 10 

lc:ost deze fraaie crème-lc:leurlge
lc:eulc:enbus ( lc:offie- thee• suilc:er) 
met 250 gram heerlijlc:e lc:oekln 

slechts 98 cent. 

Appelmoes per liter-blik . . 72 - 85 cent 

Sperclebonen per liter-blik . • 83 cenl 

Doperwten per liter-blik vanaf. 82 cent 

Slaolie per fles . . . . 95 -1 68 cent 

Zomerdrups per 200 gram vanaf 25 cent 

Limonadesiroop per fles . 84 -1 05 cent 

Edah-beschuit per dubbele rol . 25 cent 

Rozijnen 
blauw en geel per 250 gram 35 cent 

KASTEEL EN BRABANTSE KLUIT 

volledig gevitamineerd, per pak 

van 250 gram 34 cent 

e Geloof maar, 
Moeder is vereerd met een 
Flesje Eau de Cologne, Parfum, enz. enz. 

Maar zeker als 't ia van 
Parfumerie M. J. v.d. B R O EK 

• Breukelaestraat 34, Tel. 220. Ziet onze etalage!
. 

RIJWIEL 

SOLEX 

Direct leverbaar 

Zolang de voorraad strekt 

Fa. J. Dodemont 
Vughterstraat 81 - 83 

Telefoon 7381 
's• Hertogenbosch 

w�re.).• Nn1rnomffl■■■
�'»'�� 

EDAAGSE RECLAME ! 
S. VRIJDAG EN ZATERDAG 1 
GEHAAL 

�\10\)

\ cocos

0100{ 

Dames, Let opl 
Een vuurwerk met 
Knallende prijzen 
Schitterende dessins 
Hoogste kwaliteiten 

Waarom al deze lichtpunten 7 
Omdat onze inkoopcombina
tie er in geslaagd is bij de 
beste fabrieken grote par
tijen zomerstoffen te kopen 
tegen extra lage prijzen 
en in speciale dessins. 

laat deze kans U niet ontglippen 1 
Doe een teuze, . . . er is van alles 1 
Vislra 
Bedr. Katoen 
Georgette 
Fanl. Georgette 
Zijde-linnen 
Fibraan 

Crêpe Satijn 
Imprimé zijde 
Jersey 
Twill 

Lavabel 

Zie vooral NU onze speciale etalage' s 
De verkoop van deze stof
fen tégen fantastisch lage 
prijzen begint 

Vrijdag 12 Mei, 9 uur v.m. 

F� A. P. van den Boomen-Resink. 
STATIONSTRAAT 43 BOXTEL TELEFOON 379 

1 Die zich zelf scheert doet g o e d, die zich met Abon n e e  scheermesjes scheert, doet be t e r! 1 

916 

en een kinderverrassing 
BIJ AANKOOP VAN FL. 2,50 DE GRUYTER-ARTIKELEN 

-
■ � TE KO OP 

14 Mei Moederdag I ook per stuk, van inrichting 
Vereer haar met 2 GROTE- en 4 KLEINERE 

een flacon EAU-DE-COLOGNE BRA ND KA 5 TE N
Brieveo No. 23 Bureau van dit blad 

of een doos LUXIE ZEEP 
E .11 Be r t  v a n  d e n Br a a k  

W 
mai

h
.e 

Baroniestraat 73 • Telefoon 450 
,,..,.. asmac 1nes 

• 

UI 

Wol moquette 

TAFELKLEDEN 
140 X 170 

Diverse Percische dessins. 

met speciale electrische 

Veiligheids Wringer 
zijn weer in voorraad 

TECHNISCH BUREAU 

J. v.d. BREKEL
R echterstraat 42 

Moederdag 
Slagroomdag 

Laat de vaders eens tracteren, 
de slagroom is weer goed, 
koop, dus 

een flinke fles 
Slagroom 'n heerlijk 
Koekje of B onbons 

of ties Likeur. 
Fijne Vleeswaren, IN DE N OOIEVAAR'' ook schalen opgemaakt. Voor 

'' iedere beurs en toch kwaliteit. 
Fa.A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK U slaagt in 't ANKER zeer 

zeker. 
Deze week: 5 pakken Ter 
Beek's Beschuit (van 37 et 
per pak) voor f 1,00 plus een 

--------------- ballon en een blik Caramelco 
Bii Vos uw Kaas en Vis gekocht van 72 voor60cent, eveneens:J met een b-.llon. 
Het beste adres is uitgezocht Dit is meer dan 100/o! 

Vos Stationstraat 44, Telefoon 527 C. DE JONG-v. KEMPEN
v. Hornstraat 112. 

ZES DAAGSE 

RECLAME-AANBIEDING 
BIJ AVE HA 

DOET UW VOORDEEL ! 
KORTING OF ZEGELS 

DOCH GELDBESPARENDE PRIJZEN 

3 pakjes AVEHA puddingmet1uiker(lnhoudp.pak]elll0gr) wan 48 ,oor 39 et. 
2 pakken AVEHA Maizena (inhoud p. pak 200 gr.) ,an 34 ,oor 29 et. 
1 pak Bak- en Braadvet (inhoud 250 gr.) wan 39 ,oor 35 et. 
200 gram Agar-vruchten Hn 44 YOor 38 et. 
200 gram Zomerdrups ,an 30 ,oor 25 et. 
200 gram heerlijke Cocoskoekjes Hn 56 ,oor 48 et. 
200 gram Chocolade Hagelslag HR 50 ,oor 44 et. 
1 fles AVE HA Limonadesiroop (inhond 0,6 Liter) Hn 85 ,oor 79 et. 
2 rollen AVEHA Beschuit ,an 50 ,oor 42 et. 
200 gram Blauwe Rozijnen m 30 roor 27 et. 
500 gram Leidse Kaas Hn 95 ,oor 80 et. 
200 gram Boterhamworst nn 58 ,oor 50 et. 

Geldig van 11 tot 18 Mei in alle winkels van 

ANDRÉ VAN HILST 
BOXTEL, STATIONSTRAAT 13- 15 

DE GRUYTER'S , 



BIJLAGE No. 285 12 MEI 1950 

!BraS-ant' s Centcum 
De H. • Bloedprocessie 

op 4 Juni a.s. 

,,En volgend jaar beginnen we bijtijds" 
aldus de algemene en onverdeelde opinie 
van allen, die 't vorig jaar hebben mee
gewerkt. Maar ook thans was Pasen 
reeds gepasseerd, toen de eerste stoffen 
binnenkwamen. 50 nieuwe costumes in 
1950: dat was de opzet. En wij, leken 
in 't vak hadden gedacht aan een ver
dere uitbreiding va'n de reeds bestaande 
groepen. maar de kunstenaar dacht er 
anders over: De mensen moesten de 
nieuwe groep ook kunnen "zien". En 
daaro111 een geheel nieuwe groep. \Xlat 
die vóór zal stellen. Het zal een ge
deelte zijn van de Bijbelse groep, die in 
het grondplan is opgenomen. En zo zul
len we n;i de openingsgroep, met alle 
1·ariaties v;,n rijke kleuren en stoffen, 
Adam en Eva zien meegaan in een 
sobere groep, die zal uitbeelden de 
ellendige gevolgen van de zondeval. De 
eerste mensen, gedrukt onder de Para
dijsvloek, gevolgd door de krachtige en 
imponerende figuur van de Aartsengel 
Michaël. die hen uitdrijft, met vla111mend 
zwaard uit het paradijs. 
En achter deze figuur volgt een groep 
klaagvrouwen, om de ellende en de 
weeën van de zondeval te verzinnebeel
den. Een knapenkoor, geheel gecostu
meerd in de stijl van het geheel, en ver
zorgd door de studenten van Stapelen, 
zal vervolgens toepasselijke liederen zin
gen tijdens de processie. 

En tenslotte zal de openingsgroep van 
tro111slagers en vendeldragers worden 
uitgebreid met drie gouden vendeldra
gers; de kostbaarste costumes van dit 
jaar. 
Adam en Eva, de Aartsengel Michaël, 12 
klaagfiguren, 32 zangertjes en 3 gouden 
vendels: ziedaar de 50 costumes van dit 
jaar. 
En er wordt aan gewerkt: De kleerma
kerij van La Salie en de schoenmakerij 
hebben enkele dagen mèt en ónder 
stoom gewerkt: En de gehele groep van 
koorknapen (32 stuks) zijn reeds kant 
en klaar door de sympathieke medewer
king van Huize La Salie. De Witte Zus
ters hebben tussen 2 retraites in toch 
nog enkele klaagfiguren op zich geno
men. terwijl de overige door particuliere 
naaisters worden uito-evoerd. En de 
meest moeilijke figuren: Daarover ont
fermt zich de Martinus Naaikring ! En 
Duinendaal? De Zusters maken 3

°

2 Su
perplies! En hebben practisch heel het 
jaar door costu111es verzorgd en nage
keken. En in de naaikamer in de meis
iesschool heeft men de handen vol met 
passen en verbeteren en nakijken van de 
183 costumes van vorig jaar; het meest 
eentonige werk. 
En omdat we weten dat alles in goede 
handen is, gaan we met gerust hart naar 
Rome, waar we alles eens even va?1 ons 
afzetten, want Pater Theodoor, van Sta
pelen, nam de topleiding over en die 
kennen we allen nog van de organisatie 
van 't Willibrordspel, dat alléén door 
zijn energie is klaargekomen. D. 

Moeder, U gunt uw kleinen toch wel 
een prettige middag ? 

Laat ze dit prentje dan uitknippen en 
bewaren! 

Het zal 

zo leuk 

worden 

voor de 

kleine 

gasten! 

Mijn zusje komt volgende week. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
5e Zondag na Pasen. 
14 Mei 1950. 

De. H.H. Missen zijn 0111 half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie; de H. Mis van 
kwart voor 8 voor Hendrica v. Beu�den
Verwetering; de H. fv1is van 9 uur voor 
Emilie van Rijckevorsel en de Hoogmis 
als gez. H. Mis tot bizondere intentie 
uit dankbaarheid. 
Vandaag gaat de 2e sch:ial voor de bi
zondere noden van het Episcopaat, wel
ke ten zeerste in de milddadigheid van 
de gelovigen wordt aanhevo.len. 
Hedenavond om ï 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 van uit 
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 
R.K Boerenbond, R.K Jonge Boeren
stand en de Boerinnenbond worden ver
zocht zoveel mogelijk hieraan deel te 
nemen.
Deze week is het iedere avond om 7 uur
Lof met rozenhoedje, behalve Donder
dag vanwege de Eerste H. Communie.
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 dan géén
Lof. De H.H. Missen zijn op die dag als
op Zondag en men is verplicht op deze
<lag de H. Mis bij te wonen. De H. Mis 
van 9 uur wordt op�edragen voor Al
bert Mos vanwege de R.K. Kleding en 
Textielarbeidersbond St. Lamhertus, af
deling Boxtel. De H. Mis van kwart voor
8 voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. De gelovigen worden 
verzocht onder de H. Mis van kwart 
voor 8 en <les middags onder het Lof
om 3 uur de plaatsen in het priesterkoor
en vlak voor het Priesterkoor vrij te
laten voor de communicantjes. 
Woensdag voor Hemelvaart zal er wor
den biechtgehoord des morgens onder de
H.H. Missen en <les avonds van 6 tot 
half 8.
Vrijdag a.s. begint de noveen tot voor
bereiding op het Hoogfeest van Pink
steren. Gedurende de noveen iedere 
avond om 7 uur Lof met uitstelling in
monstrans. Onder het Lof Veni Creator
en één tientje van het rozenhoedje tot
intentie van Z. H. de Paus tot bekering 
van de ongelovigen, opdat zij mogen 
komen tot de eenheid van 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: om kwart voor 7 gef. gez. 

jrgt. voor Petronella Dolmans; z. a. gel. 
H Mis voor de overleden familie Tim
m�rmans-v. d. Heuvel; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Johannes v .. d. Brand 
te Blerick overleden; om half 8 gel. H. 
Mis tot bizondere intentie; z.a. gel. jrgt. 
voor Andries van Abeelen; H. Hart· 
altaar gel. H. Mis voor de overleden 
parochianen in Indië vanwege Selissen; 
om half 9 gel. jrgt. voor de overleden 
familie v. d. Heyden-Verhoeven; om half 
10 Huwelijksmis. Om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Dinsdag; om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendricus van Oirschot te Gemon
de overleden; z. a. gel. mndst. voor 
Gerdina Bordat van Lange; H. Hart· 
altaar gel. H. Mis voor Maria van Hal; 
om half 8 gel. H. Mis tot bijzondere 
intentie uit dankbaarheid; z.a. gel. H. 
Mis voor de overleden parochianen in 
Indië vanwege familie v. d. Velden; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis v. 
d. Velden, \v'ilhelmina Beker� de hsvr. 
en Josephus en Adrianus de zonen; om
half 9 gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. 
Brand; om 9 uur gez. H. Mis tot bizon
dere intentie; om half 10 gez. H. Mis 
tot bizondere intentie. Om 7 uur Lof 
met rozenhoedje.
\XIOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Elizabeth v. d. Meyclen; z. a.
gel. H. Mis voor de overleden parochia
nen in Indië vanwege de familie v. d.
Struyk; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Marinus v. d. Sande vanwege de Broe
derschap van 0. L. Vrouw van de H. 
Eik; om half 8 gel. H. Mis voor de over
leden parochianen in Indië vanwege 
Maria's Biddend Leger; z. a. gel. H. Mis 
tot bizondere inten'tie; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis ter ere van St. Jozef uit dank
baarheid; om half 9 gel. H. Mis voor
Hendricus van Oirschot te Gemonde 
overleden. Om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Antonius Schellen; z.a. gel. H. Mis 
voor Maria van Hal vanwege Directie 
en personeel wasserij Giesbers; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Gerardus van Hou
tum en Mechelina van Eerd; om half 8 
gel. jrgt. voor de overleden familie Kuv
pers-1-leymans; z.a. gel. H. Mis voor de 
over!. parochianen in Indië vanwege fa
milie v. d. Pasch; H. Hartaltaar gel.
mndst. voor 1 -Ienricus van Oirschot; om
half 9 gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. 
Bt·and. Om 7 uur Lof met rozenhoedje.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Henricus Broekmeulen en Ma
ria 1 -Iazenberg; z.a. gel. H. Mis voor 
Marinus v. d. Sande vanwege een fami
lielid; H. Hartaltaar gel. H. Mis ,·oor 
Maria Loerakker-van Geel; om half 8
gel. jrgt. voor overleden familie Kuy
pers-1-leymans; z.a. gel. H. Mis voor 
Henricus Prick; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor de overleden parochianen in 
Indië vanwege spaarvereniging "De
Ketting; om half 9 gel. H. Mis voor
Wilhelmus Traa.
In het Liefdehuis zal nog geschieden: 
Maandag gel. mn<lst. voor Petronella v. 
Opstal-v cl. Posten. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Cornelius Henricus 
van Roosmalen uit St. Michielsgestel en 
Anna Bemardina Haerkens, geb. te Ba
tenburg en won. in deze parochie; Hen
dricus Johannes v. d. Heyden uit Ois
terwijk (St. Jan) en Adriana Petronella 
Gerarda Schilders uit Oisterwijk (St. 
Jan), waarvan heden de 1 e afkondiging 
geschiedt. 
Gerardus Petrus Antonius van Heugten 
uit Eindhoven (St. Paulus) en Clasina 
Henrica Theresia Nouwens uit deze pa
rochie; Henricus Petrus Hubertus van 
den Broek geb. en won. te Schijndel (St. 
Servatius) en Maria Elizabet van Bom
mel, geb. te Dongen en won. in deze 
par.; Henricus Josephus v. d. Pasch uit 
deze parochie en Petronella Maria van 
de Ven uit Zijtaard; Marinus van de 
Besselaar uit deze parochie en Theodora 
Josefina Maria Martens uit de par. van 
St. Paulus te Schijndel. Johannes Petrus 
van der Heijden, geb. te Gemonde en 
won. in deze par. en Wilhelmina Catha
rina Solon, geb. in de par. van het H. 
Hart en won. in deze par, waarvan he
den de 2e afkondiging geschiedt. 
Franciscus Marinus Vugts, geb. te Uden
hout en won. te Berkel-Enschot (Par. St. 
Petrus Oisterwijk) en Wilhelmina Maria 
Verhoeven uit deze parochie; Nicolaas 
Marinus Beekenkamp, geb. te Waterin
gen en won. te 's Bosch (St. Catrien) en 
Maria Gertrudis Allegonda Muselaars 
uit 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 pas
toor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

5e Zondag na Pasen. 
14 Mei 1950. 

Vandaag om 6 uur 1. d. tot zekere in
tentie; om 7 uur l. d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; om 
8 uur 1. d. uit dankbaarheid ter ere van 
0. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand;
om kwart over 9 l. d. voor overleden
ouders; om half 11 de hoogmis voor Ja
cobus van Eijndhoven, vanwege de
Broederschap van het H. Hart. 
De eerste schaal gaat voor de kerk; en 
de tweede voor de Bijzondere Noden; 
om 7 uur Lof met rozenhoedje voor onze 
jongens en mannen in Indonesië. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn het 
de Kruisdagen; na de H. Missen wordt 
de Litanie van Alle Heiligen gebeden, 
voor de vruchten der aarde. De H. 
Communie wordt dan na de Consecratie 
uit9ereikt. Des avonds om half 8 het
Lot ter ere van de H. Maagd. 
Woensdag gelegenheid om te biechten 
van 6 tot 8 uur. 
Donderdag, HEMELVAARTSDAG: ver
plicht te vieren als Zondag. Om 6 uur 1. 
cl. tot zekere intentie; om 7 uur 1. cl.
voor Bemar<lus Overmans; om 8 uur 1.
d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn



van de parochie; om kwart over 9 1. d. 
voor Henricus van Drunen; om half 11 
de hoogmis voor Petronella van Esch
van Breu:�el, \·anwege de Broederschap 
van het H. Hart. 
De eerste schaal gaat voor de kerk; de 
tweede voor de Bijzondere Noden. On
der de I-1. Mis van 8 uur doen de kinde
ren hun Eerste I-1. Communie; en des 
middags is het om 3 uur Lof met zegen 
voor de kinderen. 
De gelovigen \,·orden verzocht de twee 
eerste rijen groene stoelen vrij te laten. 
Vrijdag: begint de Noveen tor voorbe
reiding op het Hoogfeest van Pinksteren. 
Gedurende 9 d:igen zal in her Lof het 
Veni Creator ge�ongen worden, en het 
gebed van de· Pink�ternoveen gebeden. 
Na het Lof Vrijdag repetitie voor de 
zangeressen van de H. Familie. 
Zaterdag: biechturen van 3-4 en van 
6-8 uur.
MAANDAG 15 Mei: 7 uur 1. j. voor
\Xlillem Mathijsen; 1\ilaria-altaar 1. cl.
voor Clasina van Grinsven-van Niel en;
Kwart voor 8 1. j. voor Arnoldus van
Dijk en Hendrica van Dijk-Jansen z.e.;
half 9 1. d. voor Piet Voers, vanwege 'n
kennis.
DINSDAG 16 Mei: 7 uur 1. d. tot bij
zondere intentie; Maria-altaar 1. j. voor
Jacobus van Grinsven en Josina van
Grinsven; kwart voor 8 1. d. voor Lena
Bergmans; Maria-altaar l. d. voor Rosa
lia Hem1es-Schüller; half 9 l. j. voor
Wilhelmus van den Bogaard en Anto
netta Verhagen z.e ..
WOENSDAG 17 Mei: 7 uur 1. cl. voor
Gerrit Voets. Johanna van den Brc1ak
z.e. en Godefridus de zoon; Maria-altaar
1. d. voor Adrianus van Kleef, vanwege
zijn collega's; kwart voor 8 1. cl. voor de
gesneuvelde kameraden van Leo Mat
thijsen; half 9 l. d. voor Adriana
Scheutjes-van Dijk, vanwege de klein
kinderen.
VRIJDAG 19 Mei: gef. gez. j_ voor
Adrianus Kuypers en Maria Habraken
z. e.; Maria-altaar 1. d. voor Adrianus
van der Aa, te Veghel overleden; kwart
voor 8 1. d. voor Adriana Kerssemakers
van Nistelrooy, vanwege de buurt; half
9 l. m. voor Gijsberta van Hommel-v. d.
Bosch.
ZATERDAG 20 Mei: 7 uur gez. j. voor
Francisca Peijnenburg-Dieden; Maria
altaar 1. j. voor Marinus van der Horst,
Petronella van Handel z.e. en Cornelis
de zoon; kwart voor 8 l. d. voor Adria
nus van Kleef, vanwege de buurt; half
9 1. d. voor Franciscus Donkers-van
Krieken.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

5e Zondag na Pasen. 
14 Mei 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
annes Beekmans, Petronella de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmi
na hsvr. van Petrus Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne-

lia hsvr. van Petrus Schellekens; half 10 
gez. huwelijksmis. 
OO0-iDERDAG: fcestcbg I-lemelva:irt; te 
vierrn als Zondat-;; half 8 H. Mis voor 
het welzijn der p:irochie. Onde!· deze 
1 I. Mis zullen de kinderen de eerste 
communie doen; 10 uur H. Mis voor 
Frans v. Eindho\·en, Antoon van Kem
pen en Antonetta de hsv,·. 
VRIJDAG: half 8 jq;t. voor Adriana 
Schclickc'ns. 
ZATERDAG: half 8 jrgt_ voor Marinus 
v. d. Bongaard en Mechelina de hsvr.

De;:e week zullen geschieden:
Maandag H. Mis \·oor Cornelis v. cl. 
Boogaard te Esch overleden, H. Hart. 
Dinsdag H. Mis voor \Vilhelmina Cor
dewin(i"t•r te Boxtel overleden. Woens
dag 1-1. Mis voor Albertus v. d. Plas te 
Helvoirt overl<éden. Vrijdag en Zaterdag 
1-1. Mis voor Henricus v. Oorschot, H.
Hart.

Nog zullen deze week geschieden: 
Maandag mndst. voor Joannes Wagc
naars. Dinsdag mndst. voor Lamberta 
Geerts. Woensdag mndst. voor Christi
na Kapteyns. Donderdag H. Mis voor 
Gerardus Putmans en Maria de hsvr. 
Vrijdag nmdst. Frans v. Logten. Zater
dag H. Mis voor Marinus v. d. Sande 
te 'Boxtel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

5de Zondag na Pasen.
14 Md 1950 

en in de gelegenheid gesteld worden, om 
hun gulle gaven in te leveren voor de 
processie ter ere van het 1-I. Bloed te 
Boxtel; 10 uur Hoogmis tot intentie van 
Je parochi:inen. De geiovigen worden in 
de gelegenheid gesteld om a:in hun of
ferplicht te voldoen in de eerste sch:ial 
voor de St. Pieterspenning, in de 2de 
voor de B. N.; half 3 Lof met rozen
hoedje en kinderzegen wegens het Ge
nootschap der H. Kindsheid, want al 
onze communicantjes zijn er lid van. 
VR[JDAG: 7 uur I-1. Mis vanwe;::e de 
processie v.::n het H. Bloed te 13oxtel 
\'Oor Phelemina Vermulst-Reijnen; 8 uur 
1-1. Mis tOî bijzondere intentie.
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhel
mus de Bresser en Gerdina v. d. Linden
de hsvr.; 8 uur H. Mis vanwege de Broe
derschap van 0. L. Vrouw van Goede
Raad te Eindhoven voor Maria JYL:\as-v.
d. Langenberg.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8, daarna Lof met rozenhoed
je om God's zegen te verwrijgen over 
de opleiding tot priester alhier en in de 
Missielanden. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Johanna Voets-v. d. Braak in de 
parochie van het H. Hart te Boxtel over
leden. 
Bereiden we ons voor op het Pinkster
feest, om de g:iven van de H. Geest te 
verkrijgen over de regeringen van alle 
volkeren. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Gerard Adrianus de 
Rooy uit Liempde en Henrica Johanna 
Maria v. d. Bos uit deze parochie, 
waarvan heden de eerste afkondiging 
geschiedt. 
In deze parochie is overleden: Adrianus 
v. d. Sloot, voor wie 30 dagen de gebe
den worden verzocht. 

ZONDAG: half 7 H. Mis vanwege 
personeel van de Export-Centrale 'te 
Boxtel voor Harry v. Dijk; 8 uur H. Mis 
waarbij de kerk met 'n kaars wordt ver
eerd voor Peter Hazen berg; 10 uur 
Hoogmis tot intentie v. d. parochianen. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld aan hun offerplicht te voldoen 
in de eerste schaal voor hun eigen kerk 
in de 2de schaal voor B.N. Vergadering 
van St. Vincentius-vereniging; half 3 Lof PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,

met rozenhoedje om God's zegeningen LIEMPDE.

te verkrijgen over Orion en de kapel 5e Zondag na Pasen. 

van Stapelen. 14 Mei 1950. 

MAANDAG: 7 uur 1 -I. Mis voor Joseph ZONDAG: half 7 1. mndst. voor de 
v. d, Aker, daarna processie voor de Wed. Maria Franc. v. d. Meyden; 8 uur
vruchten der aarde. De Litanie van Alle l. m. tot welzijn der parochie; 10 uur
Heiligen zal begonnen worden aan het z. ?e voor Theo v. Hal, Adr. v. Hasten
altaar, worden voortgezet in het proces- ber

(
0 en Cor. Saris; 3 uur Lof. Na het 

siepark, tussen de akl<ers en beëindigd Lo te zingen lied no. 4. 
in de kerk; 8 uur gez. mndst. voor Go- Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn 
defridus v. Gestel. het de Kruisdagen; daarom zal op die 
DINSDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis dagen vóór de H. Mis van 7 uur, te be
voor Maria de Punder-I-Iuige, daarna ginnen 20 minuten vóór 7 de Litanie van 
Litanie van Alle Heiligen voo: de vruch- Alle Heiligen gezongen worden tot be
ten der aarde; 8 uur gez. mndst. voor houd van de vruchten der aarde. 
Cornelia v. Hal-de Laat. MAANDAG: 7 uur z. m. voor het be
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Jan Jo- houd van de vruchten der aarde van
hannes v. Kasteren, vervolgens Litanie .wege Kerkeind; half 8 z. 7e voor Theo 
van Alle Heiligen met processie; 8 uur v. Hal, Adr. v. Hastenberg en Corn. 
H. Mis vanwege Kajotters voor Theo- Saris; 8 uur l. mndst. voor Engelina
dorus Huyberts. Hendr. v. Overbeek.
DONDERDAG: Hemelvaartsdag, gebo- DINSDAG: 7 uur z. m. tot behoud van 
den feestdag. Half 7 H. Mis tot intentie de vruchten der aarde vanwege den 
van de leden van de Godvruchtige ver- Berg; 8 uur l. m. voor Hendr. v. Oor
eniging ter ere v. d. H. Theresia; 8 uur schot te Gemonde overleden; 9 uur z. 
H. Mis voor Barbara Veroude-v. Kaste- huwelijksmis.
ren. Onder deze H. Mis zullen enkele WOENSDAG 7 uur z. m. tot behoud
kinderen de eerste H. Communie doen van de vruchten der aarde vanwege Loe-

eind; half 8 z. 7e voor Theo v. Hal, 
Adr. v. I-lastenberg en Corn. Saris; 8 uur 
1. mndst. voor de \V ed. Johanna Petrus
Swinkels.
DONDERDAG: feestdag van 's 1-lceren
Hemelvaart, geboden te vieren als Zon
dag - daarom ook Woensdag biecht
horen als op Zaterdagen.
half 7 1. mndst. voor Joh. van Asveld;
8 uur 1. 7e voor Gerardus Spikmans; 10
uur cl<" plechtige hoogmis tot welzijn der
parochie; om 3 uur plechtig Lof; na het
Lof te 2:ingen lied no. 5.
VRIJDAG: 7 uur z. 7e voor Theo van
Hal; Adr. v. Hastenherg en Corn. Sa ris;
half 8 z. mndst. voor l-Iendrica Alher
tus v. d. Tillaart; 8 uur 1. i. voor Adriana
Frans v. Rooy.
ZATERDAG: 7 uur z. 7e voor Theo v.
Hal Adr. v. ]-lasten berg en Corn. Saris;
half 8 z. n111dst. voor de Wed. Catha
rina Marinus v. d. Sande; 8 uur 1. m. tot
bijz. intentie.
ZONDAG: half 7 l. m. tot welz. der
parochie; 8 uur 1, j, Frans v. Son; 10 uur
z. 7e voor Theo van Hal, Adr. v. Has
tenberg en Corn. Saris.
Zaterdag onder de f-1. !vlis van 8 uur
algem. H. Communie der kinderen; de
jongens komen biechten Vrijdagmorgen
om 8 uur, de meisjes 's nam. om half 2.
Zaterdagavond 7 uur plechtig Lof met
,,Veni Creator" en predikatie tot ope
ning van de missie, te preken door twee
Eerw. Paters Capucijnen.
Deze week zullen de kerkmeesters rond
gaan om het kerkegeld.
Vrijdag begint de nove<"n voor Pinkste
ren, om de komst van de H. Geest .af te
smeken over alle gelovigen en alle van
de Kerk afgedwaalde christenen. Daar
om zal vanaf Vrijdag na de te 1-1. Mis
gebeden worden: ,,Kom Schepper" met
drie-maal het wees-gegroet.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor de \'Ved. Jo
hanna Petrus Swinkels als over!. lid proc. 
van Bokhoven. Dinsdag 7 uur 1. m. voor 
Mart. Quinten. Woensdag 7 uur l. m. 
voor 1-lendrica Alb. v. d. Tillaart. Don
derdag 7 uur 1. m. voor Wout. v. cl. Vel
den. Vrijdag 7 uur l. m. voor Antoon v. 
d. Velden vanwege zijn oud-kameraden.
Zaterdag 7 uur 1. m. voor Hendr. Ver
donk Zondag 7 uur 1. m. ter ere 1-1.
Gemma Galgani.
30e voor Henr. v. Oirschot te Gemon
de overleden.
?e voor Gerardus Spikmans, Theo v.
Hal, Adr. v. Hastenberg en Corn.
Saris te Liempde overleden.
Gedoopt: Gerardina Hendr. Joh. Maria
dochter van Corn. v. d. Biggelaar-v. Oir
schot. Joh. Adr. Corn. Jos. Maria zoon
van Adr. v. d. Biggelaar-Raaimakers. Jol1.
Hub. Maria zoon van Corn. v. d. Sande
Welvaarts. Philomena Com. Maria doch
ter van Theod. Sinten-Jeuken.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

5e Zondag na Pasen. 
15 Mei 1950. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 

schaalcollecte voor het Diocesaan Eucha
ristisch Congres te Boxtel; derde voor 
Bijz. Noden Episcopaat en voor de 
nieuwe glas-in-lood-ramen. Na de mid
dag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na 
her Lof een lied. 
Maandag, Dinsdag en \Xloensdag zijn 
het de Knusdagen. Dan z:il de I-1. Mis 
worden opgedragen aan het Antonius
altaar en na de 1-1. Mis de litanie van 
Alle Heiligen gebeden worden voor de 
vruchten der aarde. 
Deze week iedere arnnd 0:11 half S Lof 
vanwege de ,\1eimaand. 
Woensdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. 
Donderdag feestdag van 0. 1 1. 1-Iemel
\"aart te vieren als Zondag. 
Vrijdag begint de noveen voor Pinkste
ren. Gedurende de noveen iedere avond 
om half 8 Lof met Rozenhoedje rn \'eni 
Creator. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
van den Oever-v. d. Sande te Schijndel 
overleden; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus van der Sloot te Boxtel overleden 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Wilh.el
mina Catharina Spooren-v. Grinsvcn. 
WOENSDAG: half 8 gez. H. Mis voor 
1 -Ienricus van Rulo. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor 
Adrianus van Esch; half 9 mndst. voor 
Johannes Cornelis Fick- 10 uur 1-Ioog
mis voor de p:irochie. 
VRIJDAG: half 8 I-1. Mis voor Hendri
cus Spooren. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Johan
nes Rutten. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 14 Mei: 5de Zondag na Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje_ 
Maandag, Dinsdag en Woensdag: Kruis
dagen, om 7 uur processie, waaron<ler 
de Litanie van Alle Heiligen. 
Donderdag: Feest van 's l -Ieeren Hemel
vaart. De H.H. Missen zijn zoals op 
Zondag_ Om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Maan<lag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 
en Zaterdag om 8 uur i\hrialof. 
ZONDAG: om 7 uur J-1. Mis voor 
overleden ouders; om half 9 voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; om half 8 voor de gesneu
velden van Boxtel in Indië, vanwege de 
buurtschap. 
DINSDAG: om 7 uur en half 8 jaarge
tijde voor overleden ouders van tien 
Besselaar. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; om 
half 8 voor de gesneuvelden van Boxtel 
in Indië, vanwege de buurtschap. 
DONDERDAG: om 7 uur voor de ge
sneuvelden van Boxtel in Indië vanwege 
de buurtschap. 
VRIJDAG: om 7 uur uit dankbaarheid. 
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KATHOLIEK 

Belastingzaken, Productie• 
vergroting en West-Europa 
De ondernemingsbelasting is dan afge
schaft, nog wel op voorstel van Minis
ter Lieftinck. De natuur is voor deze 
Partij-van-de-Arbeidman sterker gewor
den dan de staatssocialistische leer. Hij 
begreep, dat de ondernemer niet reuwig 
het vel over de oren kan gestroopt wor
den; van nieuwe investeringen kon door 
de zware belastingen immers niet veel 
meer komen en zo moest deze belasting 
wel vallen. Maar de P. v. d. A. was na
tuurlijk bevreesd, dat met deze, uit 
landsbelang gestelde daad van haar mi
nister, haar partijbelang geschaad zou 
worden en daarom moest de regering 
éérst heel nadrukkelijk verklaren, dat er 
enige maatregelen voor de arbeider en 
de kleine zelfstandigen zouden afkomen, 
:zoals pensioenverhoging, handhaving der 
subsidies op levensmiddelen en kinder
bijslag voor zelfstandigen. 
De vrees van de P. v. d. A. is wel ver
klaarbaar. Ze heeft veel stemmen gekre
gen . van oorspronkelijk commumstisch 
gezinde arbeiders en dié vooral mogen 
niet voor 't hoofd worden gestoten. Met 
de steeds groter wordende staatsbevoog
ding voor elk Nederlander, mede onder 
druk van uiterst-links van de P. v. d. A., 
varen we hoe langer hoe meer in het 
schuitje van het eigenlijk voor de 
Katholieken verwerpelijke staats
socialisme. 

Productie moet worden vergroot. 
Men weet, dat ons land niet erg rijk is 
aan grondstoffen, :zodat we een hele 
hoop artikelen ·slechts kunnen verkrijgen 
ofwel door :ze rechtstreeks uit het buiten
land te betrekken. ófwel door de grond
stoffen uit het buitenland te betrekken 
en deze dan in ons land tot artikelen te 
verwerken. Maar dit importeren van 
grondstoffen kunnen we alléén, wan
neer we betalen met .exportproducten. 
We :zullen echter méér moeten exporte
ren aan waarde dan we importeren, om
dat we de producten, die van de geïm
porteerde grondstoffen gemaakt worden, 
voor het overgrote deel voor ons eigen 
gebruik nodig hebben en omdat we 
daarnaast nog zeer veel renten moeten 
betalen van leningen door het buiten
land aan ons indertijd voor de weder
opbouw toegestaan. 
Minister Mansholt berekende, dat ons 
land binnenkort 1 ½ milliard méér aan 
guldens per jaar :zal moeten exporteren 
aan goederen dan het importeert, wil 
onze betalingsbalans in evenwicht :zijn. 
Onze industrie :zal 1 milliard gulden voor 
:zijn rekening moeten nemen en de land
bouw ½ milliard. Hij kondigde aan, dat 
onze veestapel moet worden uitgebreid 
tot 2.9 millioen stuks. De jaarlijkse melk
productie :zal van 5 op 6 milliard liter 
moeten komen en de varkens :zullen van 
1.6 millioen stuks moeten stijgen tot 2.6 
millioen. 

De eenwording van West-Europa. 

Gelukkig komt er nu schot in deze be
weging. Zo gauw Frankrijk en Duits
land hun eeuwenoude vijandschap over 
boord gooien en :zelfs hun belangrijkste 
bestaansbronnen, ijzer en steenkool, wil
len gaan samensmelten, is er al veel ge
wonnen. En dat wil het plan van de 
Franse minister Schuman. De Benelux 
:zal :zich hierbij zeker aansluiten .. . . . . . .  . 
En dan zal blijken, dat Engeland, dat 
altijd :zijn voordeel heeft gezien in een 
verdeeld Europa, met een :zuur gezicht 
achteraan moet komen of :zich geheel uit 
de Europese :zaken zal moeten terug
trekken. Hoe serieus de Europese een
wording in Nederland wordt aangepakt, 
blijkt b.v. uit het Congres dat afgelopen 
weekend door de Nederlandse aanhan
gers voor de Europa-beweging is gehou
den. Zij eisten, dat er nu een krachtig 
Europees politiek orgaan :zou komen, 
om de sociaal•economische eenwording 
te kunnen leiden. En :zij wilden, dat in 
de Grondwetten der Europese Staten 
daadwerkelijk souvereiniteit :zou worden 
afgestaan aan de nieuw te vormen Sta
tenbonden, terwijl zij aanspoorden :zo 
vlug mogelijk te komen tot een Europees 
wetboek van sociale zaken. 

Pen-Schets 

Handige zakenmensen, die een poos ge
leden "Moederdag" creëerden, mogen 
thans na enkele experimentele jaren wel 
aannemen, dat zij in hun opzet geslaagd 
zijn: Moederdag is ingeburgerd en de 
financiële baten van het jaarlijkse eer
bewijs aan onze moeders zullen wel niet 
gering meer zijn. 
Behalve de vele dankbare mannen en 
kinderen, die van moeders goede zorgen 
genieten, zorgt nu ook een Amerikaans 
comité van vrouwen in Amerika voor de 
ideëele zijde van deze jonge traditie. 
.Men heeft daar n.l. gemeend enkele 
Europese vooraanstaande vrouwen uit te 
moeten ,roepen tot moeder van het jaar. 
Mij dunkt, dat het nu aan ons is om 
ónze moeders uit te roepen tot moeder 
van de dag en hun te allen tijde de eer
bied en dankbaarheid te tone'n, waarop 
:zij door hun pretentieloze dagelijkse 
plicht�betrachting volledige aanspraak 
maken ..... . 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Plaatselijk Nieuws 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Op Zondag 21 Mei zal de Heemkundige 
Kring een excursie maken naar de Gil
defeesten. 
Vertrek om kwart over één op de Markt 
bij de kiosk. 
Voor de leden van de kring zal o.m. een 
afzonderlijke rondleiding op de tentoon
stelling der gildensclffltten plaats hebben. 

JAARVERGADERING 
WIT-GELE KRUIS, AFD. BOXTEL. 

De Dr. Hoeksvereniging heeft Maandag
avond de 42e jaarvergadering gehouden 
waarop de jaarverslagen werden uitge
bracht en de aangekondigde bestuursver
kiezing zou plaats hebben. Deze laatste 
was overbodig omreden wegens enkele 
candidaatstelling de heer J. H. v. Kas
teren bij acclamatie gekozen kon wor
den verklaard, evenals de herkiesbare 
aftredende bestuursleden. 
Aan het jaarverslag van de secretaris 
ontlenen wij, dat het ledental gedurende 
1949 weer is toegenomen van 1752 tot 
1858. Met deze toename is evenwel het 
aantal van 1 Jan. 1948, dat was 1935 
leden, nog niet bereikt, en ze is in ver
houding tot de bevolkingsaanwas bo
vendien onbevredigend. 
Dank werd g>!hracht aan de Boxtelse 
Harmonie voor de opbrengst van de St. 
Nicolaascollecte, die dit jaar f 711,52 
heeft opgebracht. 
Met de opbrengst der Emmabloemcol
!ecte à f 114,93 en die der Paasei-actie 
à f 517,35 kon voor het jaar 1949 dus 
een totaalbedrag van f 1343,80 besteed 
worden voor de uitzending van Boxtelse 
zwakke kinderen. 
Voor de interne kraamverzorging werd 
een bedrag van f 3499,70 besteed, een 
bedrag waaruit is af te leiden, <lat steeds 
meer leden van die dienst gebruik gaan 
maken. 
In 74 gevallen is wijkkraamverzorg�g 
verstrekt door de verzorgster, mej. van 
Berkel. Omreden deze per 1 Januäri ont
slag heeft genomen, zal deze dienst door 
de nieuwbenoemde wijkkraamverzorg
ster, mej. Lena IJpelaar, in den vervolge 
worden waargenomen. 
De inkomsten der vereniging bedroegen, 
buiten de collecte-opbrengst f 14258,40, 
tegenover een bedrag van f 14961,45 
aan uitgaven. Derhalve resteert nog een 
verliessaldo van f 703 ,05. 
Een en ander gaf de voorzitter aanlei
ding de afwijzing van een aangevraagde 
hogere gemeentelijke subsidie onder de 
aandacht te brengen, waarbij door hem 
een vergelijking werd getrol,ken tussen 
de toekenning van een subsidie aan een 
provinciaal cultureel ontspannings insti
tuut, welks verdienste toch niet kan 
opwegen tegen die der sociaal werkende 
Wit-Gele Kruis vereniging, waarvan 
onze Dr. Hoeksvereniging een afdeling 
is. Ook de noodzakelijkheid van een zo
genaamd wijkgebouw werd door de voor
zitter nog besproken, waarbij door hem 
de toenemende onvolkomenheid van de 
in gebruik zijndè lokaliteiten werd be
licht, aangezien evenwel de kosten van 
nieuwbouw zo hoog zijn, meende de 
voorzitter dat het bezit van een nieuw 
wijkgebouw voorlopig wel tot de. vrome 
mensen zou gerekend moeten worden. 
Na de rondvraag aan de orde gesteld te 
hebben, waarbij geen der aanwezigen iets 
bleek op te merken te hebben, sloot de 
voorzitter deze bijeenkomst. 

OP DE THUISREIS. 

Met de troepentransportschepen "Gen. 
Stewart" en "Gen. Sturgis", die 26 Mei 
in onze havens zullen aankomen, repa
triëren uit Boxtel en Liempde. 
Sld. A. C. G. Boons, Kalksheuvel 32, 

Boxtel; 
Sld. M. ]. C. v. Diessen, Vendelstraat 8, 

Liempde. 
Sld. G. J. v. Driel, Berg B 65a, Liempde; 
Sld. P. H. v. d. Heuvel, Breukelsestraat 

86, Boxtel. 

HONDENWEDSTRIJD. 

Voor hondenliefhebbers staat a.s. Zon
dag 21 Mei een prachtige wedstrijd 
voor politiehonden op het program. 
Dan hoopt de Politiehonden vereniging 
"De Trouwe Wachter" haar 2-jaarlijkse 
wedstrijd te geven, waaraan de beste 
honden van de kring 's Bosch zullen 
medewerken. 
Als keurmeesters fungeren <le heren W. 
v. d. Ven uit Vught en Fr. v. d. Langen
berg uit Hintham. 
De wedstrijden worden gehouden op het
prachtig gelegen terrein bij het Wandel
park "Molenwijk" te Boxtel, waarvoor 
de goedkeuring werd gegeven door de
Heer Burgemeester. 
Het zal deze vereniging niet aan belang
stelling ontbreken, daar er vele honden 
voor deze wedstrijd staan ingeschreven 
uit de plaatsen 's Bosch, Vught, Schijn
del, St. Michielsgestel, Haaren, Berlicum
en Boxtel. 
De wedstrijden vangen aan des voor
middags te half 10 en gezien het grote
aantal honden, zal deze de gehele dag 
duren. De entree is vrij.

KATH. THUISFRONT ST. PETRUS. 

Opgehaald op de :zilveren bruiloft van 
de fam. Yaf\ der Pasch-v. Kuringen een 
bedrag van f 15,50. 

MISSIE THUISFRONT. 
Op de 45-jarige bruiloft van de Familie 
van der Heijden werd opgehaald voor de 
Missie van de Z. E. Heer v. d. Ven 
f 9,25. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 9 tot en met 15 Mei 1950. 
GEBOREN: Geertruda B. H. M. doch
ter van M. B. van Esch en A. C. Bek
kers - Elizabeth C. M. dochter van C. 
J. de Bresser en E. J. de Jong - Maria 
L. W. dochter van G. J. Steenbakkers en
van C. G. v. Gils - Anna W. M. doch
ter van W. J. Muurmans en A. M. Pas
toor - Josephina P. M. dochter van T.

Willems en C. Fr. M. v. d. Ven - Ma
ria C. J. dochter van H. R. v. Kasteren 
en E. Knoop Hendrica A. M. G.
dochter van H. Wagenaars en P. L. van 
der Velden:
ONDERTROUWD: Jan Kersten en Jo
hanna M. van Gurp - Gerardus A. de 
Rooij en Henrica M. J. van den Bos. 
Martinus A. Vissers en Adriana de Jong 
- Cornelius H. van Roosmalen en Anna
B. Haerkens.
GEHUWD: Johannes F. Hendriks en 
Helena J. de Bresser - Franciscus W. 
Schoenmakers en Antonetta M. van Hel
voort - Cornelis P. M. van den Bon
gaardt en Johanna G. Rovers - Fran
ciscus H. van de Greef en Martina M. 
van Meurs - Cornelis M. H. Timmer
mans en Laurina van den Heuvel. 
OVERLEDEN: Gerardus Mutsaarts, 
oud 75 jaren - Jacobus Ype, oud 57 
jaren - Hendricus Pennings, oud 71 
jaren. 

K.A.B.-LANDJUWEEL 1950. 
,,Feest van het arbeidersgezin". 
Het arbeidersgezin. bestaande uit KA.B., 
KA.V., KA.J., V.K.A.]., en verenigd in 
de Bossche Diocesane Katholieke Arbei
dersbeweging, houdt dit jaar een groots 
Landjuweel. En wel op 25 Juni a.s. te 
Boxtel. 
Het zal een landelijk feest worden met 
vele onderdelen in de vorm van tour
nooien op 't gebied van schone kunsten, 
spel en sport. Zo zullen er wedstrijden 
gehouden worden in declamatie, toneel, 
muziek, volkszang, koorzang, vendelen, 
bazuinblazen, tromslaan, volksdans, ath
letiek en spel. 
Men ziet: een rijk programma,· dat bij 
volledige en kundige afwerking dit Land
juweel kan maken tot het "juweel" van 
het KA.B.-Zomerprogramma 1950. 

Het hoofdkwartier 

van een tweede front 

Na a·I wekenlang in het voorbijgaan de 
verbouwings-werkzaamheden terloops 
gevolgd te hebben, werden wij dezer da
gen eens in de gelegenheid gesteld op te 
nemen wat van het pand, waarin voor
heen de Arbeidsbeurs was gevestigd, 
eigenlijk is gemaakt. 
Men herinnert zich, dat de gemeente
raad indertijd besloot het gebouw te 
verhuren aan de Stichting Gezondheids
dienst voor Brabant, die ten doel heeft 
bestrijding van dierziekten. 
Onmiddellijk nadat de Stichting over 
het gebouw beschikte, werd onder lei
ding van de Directeur van de Dienst, 
dr. Kirch, begonnen de plannen tot in
richting uit te werken en, laten we al 
aanstonds vertellen, wat onder diens 
leiding tot stand kwam, is niet alleen 
voortreffelijk, doch verbazingwekkend, 
als men bedenkt hoe het mogelijk is ge
weest dat gebouw zo perfect doelmatig 
in te richten als voor de uitvoering van 
die dienst nodig is. 
Daar komen· we mogelijk nog wel eens 
op terug, als straks tot ingebruikneming 
is overgegaan. 
Wij mogen er ons alvast op verheugen, 
dat de dienst op volle kracht kan gaan 
functionneren, en in het bijzonder dat 
Boxtel de eer heeft van de vestiging, wat 
aan dr. Kirch te danken is, 
Deze sympathieke persoonlijkheid, van 
origine geen Brabander, is met hart en 
ziel ons volk en provincie toegedaan en 
heeft al jaren lang zijn bekwaamheid en 
werkkracht in dienst van onze gemeen
schap gesteld. 
Met recht zal hij straks dan ook zetelen 
op het "hoofdkwartier van het tweede 
front tot bestrijding van de tuberculose" . . 
Neen, daar is niet ·teveel mee gezegd, 
want wat die man nastreeft' onder de 
titel ,,,bestrijding van dierziekten" raakt 
indirect mee de bestrijding der t.b.c. on
der de mensen. 
Immers, het is de laatste jaren algemeen 
bekend geworden, dat die gevreesde 
volksziekte voor een niet gering deel 
kan overkomen van dier op mens, en 
wat ligt er dan meer voor de hand, dan 
dat de intensieve uitvoering van deze 
voor Brabant nog betrekkelijk jonge 
dienst voor bestrijding van dierziekten, 
mede weldadig kan inwerken op de be
strijding van de gevreesde volksziekte, 
als de tuberculose is. 
Inderdaad, hier ligt het tweede front in 

Het Eeuwige Rome 
12. 

STUWERS DER BESCHAVING IN 

. DE EERSTE VIJF EEUWEN 

CHRISTENDOM. 

De mannen welke Christus uitkoos, wa
ren op één of twee na, eenvoudige man
nen uit het volk, vissers, arbeidslieden 
dus, practisch ingesteld, zonder enig 
wetenschappelijk apparaat, die het H. 
Geloof predikten uit vurige overtuiging 
en onder de bijzondere bijstand van de 
H. Geest. De heersende en erkende we
tenschap was heidens, zodat de christe
nen, begrijpelijkerwijze, daar huiverig en
min of meer afkerig tegenover stonden. 
Pas langzamerhand, door toetreding ook
van heidense geleerden tot het christen
dom, werd deze huiver voor de weten
schap overwonnen, toen bekeerde ge
leerden constateerden en bewezen dat 
het christendom, het Geloof, de weten
schap niet behoefde te wantrouwen, dat 
er niets te huiveren viel! 
Alexandrië, in Egypte, was het eerste
wetenschappelijk centrum van het chris
tendom. Ten tijde van Christus had de
Joodse philosoof Philo hier een school
tot bloei gebracht, waarin hij de Joodse
schriften wist te verenigen met de 
Griekse philosofie. Hier kwam de bloem
van het intellect uit het hele Oosten
samen om de hoogste wetenschappen van 
die tijd te studeren. Zo ook Clemens, 'n
Athener uit de 2e helft. van de 2e eeuw. 
De bisschop van Alexandrië had in dit
wetenschappelijk middelpunt een cate
chetenschool opgericht om ook de chris
telijke leer te bestuderen in verband met
de oude wetenschap, en christelijke lera
ren te vormen. 
Vanaf 190 was Clemens leraar aan deze
school en omstreeks 200 zelfs hoofd er 
van. Hij is de eerste christelijke geleerde
geweest die de christelijke leer in het 
strijdperk bracht met de heidense weten
schap, hij deed de eerste poging een 
wetenschappelijke opstelling te geven
van de christelijke leer. Ook uit de hei
dense opvattingen haalde hij de elemen
ten van waarheid die de christelijke leer
dienden en in deze hun bekroning von
den, en hij bediende zich ervan ter ver
dediging en verklaring van het H. Ge
loof. Korte tijd hierna werden evenzo
wetenschappelijke scholen opgericht in
Caesarea, Antiochië en Rome. 

De grootste geest der Kerk, vóór 
Augustinus, was Clemens' opvolger, Ori
genes, de man van staal, zoals hij ge
noemd werd, 'n diepe denker en geleer
de op alle gebied. Zijn geleerdheid maak� 
te de school van Alexandrië beroemd. 
Hij is ook de stichter van de tweede 
school, te Caesarea in Palestina. 
In zijn persoonlijk leven was hij streng 
en beginselvast, en daardoor ook een ge
boren leider van zielen. 
In Vóór-Azië waren het de drie Cappa
dociërs, die de christelijke wetenschap 
tot bloei brachten. Het waren Basilius de 
Grote, zijn vriend Gregorius van Na
zianze, en zijn jongere broer Gregorius 
van Nyssa. Ze waren afkomstig uit de 
landstreek Cappadocië. Alle drie waren 
in hun redevoeringen en geschriften zeer 
welsprekend, vooral Gregorius van Na
zianze muntte hierin uit. Basilius was 
meer man van de daad: liij schreef de 
eerste grote kloosterregel, hij werkte 
energiek aan de eenheid in de Oosterse 
Kerk, en aan de verbetering in de ver
houdingen tussen Oost en West. Zijn 
vriend richtte zich geheel op de weten
schap ofschoon hij uit plichtsbesef toch 
telkens weer daar werkte waar de Kerk 
hem riep. Zo werd hij zelfs bisschop van 

Augustinus van Hippo. 

OMGEVING 

• deze strijd, en Boxtel heeft het hoofd
kwartier in z'n midden. 
De Stichting Gezondheidsdienst voor
Brabant wordt gevormd door drie Land
bouworganisaties, de N.C.B., de C.B.T.B., 
de Maatschappij voor de Landbouw, de
Brabantse Zuivelbond en de Z.N.Z.B. 
Middels het lidmaatschap van deze
stands- en bedrijfsorganisaties zijn onze 
Brabantse landbouwers bij de Stichting
betrokken en dragen door de levering
van hun melkproduct, waarop een gerin
ge heffing van 5 et. per 100 kg melk, 
en een kleine premie per dier bij in de 
financiering van de dienst, die door een 
rijkssubsidie van 10 millioen gulden, ver
deeld over alle provincies, gedurende 5 
jaar gestabiliseerd is.
Alhoewel de onderwerping aan de dienst
ministerieel is voorgeschreven, wordt,
althans in Brabant nog niet, geen dwang 
op de veehouders uitgeoefend, doch
vindt de bestrijding plaats op basis van 
vrijwilligheid. 
Dat de veehouders evenwel het belang
er van inzien mag blijken uit het aantal 
dieren, dat door hen binnen een tijds
verloop van vier jaren onder de controle 
is gesteld.
Dr. Kirch, die in zijn kwaliteit van di
recteur der ExportCentrale en Inspec
teur van de Veeartsenijkundige Dienst 
zijn plan maakte voor Brabant, stelde
zich voor bij hef begin van zijn bestrij
ding 30.000. dieren onder controle te 
krijgen, doch met rechtmatige voldoe
ning vertelt hij, hoe dat veronderstelde
aantal het eerste jaar al opliep tot 
103.000 dieren, het tweede tot 193.000, 
het derde tot 225.000 en thans staan
reeds 90 % of pl.m. 270.000 dieren van 
de Brabantse veestapel onder de
controle. 
Het laboratorium van de Export-Cen
trale was ter beschikking van dr. Kirch 
en hierin heeft hij, de eerste vruchtbare 
werkzaamheden voor de dienst kunnen 
beginnen.
In genoemd laboratorium werden in
1949 meer dan 50.000 monsters van po
sitief reagerende dieren onderzocht. Een
respectabel cijfer, dat ons in meer dan 
enig opzicht aanspreekt en de belang
rijkheid van de dienst voor veehouders, 
en, in verband met besmettingsgevaar, 
ook voor de mens aantoont.

* * *
Zeer waarschijnlijk wordt het gebouw 
Donderdag 25 Mei in gebruik genomen, 

Constantinopel. De jongere broer van 
Basilius, was de diepste denker van de 
drie, gespecialiseerd in de verstandelijke 
verklaring en verdediging van de chris
telijke leer. 
Vele andere zijn hier nog te noemen, 
als Eusebius, de vader der Kerkelijke 
geschiedenis, en de, om zijn welspre
kendheid beroemde patriarch van Con
stantinopel: Joannes Chrysostomus. 
Ook het Westen had in deze eeuwen 
zijn grote en beroemde geleerden. We 
noemen Ambrosius, Hiëronymus, paus 
Leo de Grote, en de grootste geleerde 
tot zijn tijd: Augustinus. 
Ambrosius, die leefde van 339 tot 397, 
was de zoon van de Romeinse praefect 
te Trier, en als kind uit de voornaamste 
stand, studeerde hij welsprekendheid en 
rechten in Rome. Op latere leeftijd 
werd hij door het volk van Milaan ge
kozen en door de paus bekrachtigd, tot 
hun bisschop. Milaan was toen residentie 
van de keizer en vele jaren was Am
brosius de vriend en raadsman van ver
schillende keizers. Zo heeft hij een grote 
en heilzame invloed kunnen uitoefenen, 
met name op de juiste en krachtige ver
binding van Kerk en Staat, die de 
grondslag zou worden van de beschaving 
in de Middeleeuwen. 
Hiëronymus - ongeveer 345 tot 429 -
heeft zijn grote verdienste door zijn ver
talingen van heel de H. Schrift in het 
Latijn, en door zijn werken op geschied
kundig en ascetisch gebied. Hij was 
enige tijd secretaris van paus Damasus I. 
Hieronymus was hartstochtelijk en prik
kelbaar van karakter, zoals uit vele van 
zijn geschriften blijkt. Maar hij verliet 
de wereld om zich terug te trekken· in 
een leven van zware boete en rusteloze 
wetenschappelijke arbeid voor de Kerk. 
De grootste man van deze tijd, en een 
der grootste van alle tijden tot op heden, 
is de H. Augustinus - 354 tot 430 -
een genie van wetenschap op alle ge
bied, wiens kennis over de godsdienst
leer, de maatschappijleer, de rechten, de 
leiding der mensen, doorgedrongen is in 
alle stromingen en richtingen der we
_tenschap tot op de tegenwoordige tijden 
toe. Daarbij is zijn taal en stijl van een 
gehalte, dat hem plaatst bij de grootste 
schrijvers van alle tijden, en dit alles 
nog ondanks zijn zwakke gezondheid en 
zijn zeer drukke werkzaamheid. Hij is 
de grootste schakel geworden tussen de 
oude heidense en de nieuwe, christelijke, 
beschaving. Opgevoed in diepe kennis 
van de heidense oudheid, heeft hij deze 
veredelt en verdiept in christelijke geest 
en aldus overgeleverd aan de komende 
geslachten. . T. 



*** Hebt U ook zo gebibberd en gerild 
de laatste dagen? ...... De "Srenge He-
ren", die de rillerige naam dragen van 
.,IJsheiligen", hebben op hun patroons
dag hun naam "éér" aangedaan! Bij hun 
verschijnen op de kalender, is de atmos
feer zo ijzig geworden, dat ik mijn borst-
rokkie weerom heb aangetrokken en 
's avonds heul zoek bij de ,1áne" kachel! 
De kolen zijn wel op; doch de schoon
maak heeft ons attent gemaakt op 'n 
hoop ouwe rommel, zodat we meteen de 
ballast kwijt raken, waaraan de "vuilnis
wagen-menners" toch een broertje dood 
hebben; en we verdrijven op goedkope 
manier de kilte van 't "l]sheiligen
octaaf" ! . . . *** O.D.C. is Zondag j.l. 
óók van een "kouwe" kermis thuisgeko
men, al hadden ze wéér 'ne jas gekre-

. gen! Dan hebben de mannekes van 
"Boxtel" het er béter afgebracht• die 
hebben "Tivoli" 'ne das aangeda�n en 

. hadden 't dus goed "bekeken"!! . ' .... 
***Béter, dan de "Meneer uit Oss" die 
i.l. Zaterdag met een vaartje van 'nul

.komma-zes" de Mgr. Wilmerstraat 
"
wou 

·inrijden! Hij reed daarbij de auto van
bakker de Leyer doodgemoedereerd ten 
onderste boven het trottoir op en het 

·voorste deel van zijn eigen "car" in freet !
· Gel.ukkig voor hem, dat hij de Leijer toe.
·vall1g een chauffeuristische opstopper kon
geven; anders had hij dit de bomen moe
ten �?1en, en �ie gaan niet zo ,,hendig"
�p ZtJ . . .  :: ·. Dit .,?n�eluk" was natuur
!11k te WtJten aan t teit, dat "de straten 
m Boxtel ook "allemaal" zo smál zijn" 
(zeet-ie!); in Oss zijn ze allemaal" veel 
b'.eder ! *** Maar, afijn, d�t doet er ook 
niet toe; er "gebeurde" weer eens wat op de Bosscheweg, en dat is ook wel ee.i:is leuk; want dan zie je pas, hoe"nik aan kinderen" die buurt" daar- Il *** E " 1s . .. . . . . . en tweede botsing tussen 

ters, maar die waren al naar bed; toén 
naar de garage van Christ van Rooy, 
maar daar stond ook al geen haverkist 
te lonken! We sprongen van onze fiets 
en "stouwden" 't _beestje naar het Markt
plein, de politie sloeg hem een touw om 
z'n nek, de eigenaar werd uit Morpheus' 
armen losgerukt en een kwartier later 
stond de "witte" op stal, waar ie beter 
de aard had, dan in de wijde weide langs 
de "smalle" wegen bij nachtelijke mane-
schijn!. ..... *** En dan zeggen ze nog 
ooit, dat er in Boxtel haast nooit iets te
doen is Il Moet je maar eens aan Kape
laan Damen vragen! Die heeft de laatste 
tijd zoveel zorgen aan zijn wel-eer(bied) 
waardig hoofd gehad, dat hij haast niet 
meer wist, wat hij allemaal onthouden 
moest. Toen hij vorige week Donder
dag op de trein "naar Rome" stond te 
"'.�ch�.en, kwam �ij tot de bevinding, da.t 
htJ ZtJn portefemlle thuis had laten lig
gen! Gelukkig was er nog net een snelle 
verkenner zo gedienstig, om in vliegen
de vaart de onmisbare paperassen op te 
halen! Zo kon de kapelaan opgelucht 
vertrekken en in de trein z'n gedachten 
laten gaan over 't "Congres" en de 
"Processie" op 4 Juni a.s., waarvoor de 
mooie affiches intussen onze aandacht 
trachten levendig te houden! *** NIKS 
TE DOEN?? En heb je dan niet de 
"grandiose" oproep gelezen tegen de 
muur van Kapper Snellaers voor de 
"BREUGHELIAANSE KERMIS"? Op 
1 e, 2e en 3e Pinksterdag zal er op de 
te,rrei.nen :-an de Paters van Stapelen 
kermis gevierd worden en niet zo even
tjes!; om van te smekken en te smul
len! Zo'n echte "ke1messe à la Pieter 
Breughel", met smoutebollen en olie
dollen, w<1arvan het vet je van de kin 
afdruipt, en wat dies meer zij! 'n 25-tal 
attracties en volkse vermaken, zoals b.v. 
het lollige koekslaan, zullen je hartje 
verwennen! Muziek natuurlijk volop! Er 
zaf o.a. een feeëriek-verlichte fontein 
worden aangebracht, om de lust in aller
lei kleurige, heerlijke dranken op te wek
ken! Allemaal voor de leute, 1 Ja maar 
niet enkel en alleen, dat voel je �o wie 
so" ! *** Voor onze Paters van Stapelen 
zou ik háást jaloers worden op Pastoor 
Moes½ops, va11: Werkendam; als je ziet,
hoe die z n ·meuw te bouwen kerk met 
record-snelheid ziet geboren worden, dan 
slaak ik nu. de verzuchting: .,Kon dat
voor Stapelens kapef ook eens zijn!" 

auto's "voltrok" zich Zondagnamiddag 
-�p 't Kruispunt bij "de Zwaanse brug". 
Jai:i. van Boxtel kwam, voorzichtig als 
.altijd, stapvoets van "het Ossepad" ge
.reden en kreeg vanuit de Stationstraat 
een Zondagsrijer op z'n neus" (alias 

.,,bumber"). Jan z'n wagen 'kwam er met 
een . heel klein blutsje van af, (niet de 
_moeite waard om er "capsones" over te 
maken) maar de "uit-rijder" verloor één 
oog (van z'n auto) en kreeg een flinke 

• deuk in z'n kop!. . .... 't Was alweer 
een "kruispunt", dat een "kruis" werd 

• Het móge zo zijn!!

• voor deze automobilisten! *** Je kunt 
wat "mèt-mêke" zei Dokter Fokkema 1 

• Zo fi�tsten we 'oonderdag na een v�;:
:gadenng rond middernacht naar huis 
11:oen er een spierwit paard met een Hun� 
rlen-vaart van de Bosscheweg af kwam 
aangeklepperd ! 't Was net het paard van 
"Sinterklaas", maar "Toontje" was er 
niet bij!. . .  Eérst wou het naar de kerk 
maar die was dicht; toén naar de Zus� 

V erenigings-Agenda 
K. A., parochie St. Petrus. De ge
wone bijeenkomst zal deze week niet 
worden gehouden. In plaats daarvan gaan 
de leden der K.A. Donderdagavond ter 
bedevaart naar 0. L. Vrouw van de H. 
Eik te Oirschot. Vertrek om 7 uur. 

' * * * 
- De leden van de Tuinbouwvereniging,
afd. Boxtel houden op Oonderdag 25 
Mei een excursie naar enige groente
teeltbedrijven. Bijeenkomst om 1 uur 
n.m. bij "De Ketting". Zeker op tijd 
aanwezig zijn met de fiets. Ook niet
'leden zijn welkom. 

* * *
K.A.B. en K.A.J. ter bedevaart - De 
Boxtelse K.A.B.-ers en Kajotters gelie
ven zich Zondagmorgen om 4 uur in 
groten getale op de Markt te verzame
len ten einde deel te nemen aan de 
bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch. Vertrek 4.15. Kajotters 
in uniform. 

* * *

� Vergadering van Oud-strijders, op
Woensdag 24 Mei in het St. Paulus 
Jeugdhuis. 8 uur. Zie advertentie. 

Toets der Critiek
Wij meenden Boxtels Gemengd Koor
en de Boxtelse Orkestvereniging in haar 
streven om het Boxtelse publiek te doen 
genieten van een stuk hogere toonkunst, 
niet beter te kunnen sterken, dan door 
het doen geven van een oordeel uit het 
publiek. 
Daartoe zochten wij enige tot· oordelen 
bevoegde dames en heren aan, en laten 
hieronder hunne indrukken over de uit
voering van het Oratorium "Die Schöp
fung" volgen. * * *
Woensdag 10 Mei l.i. ben ik in "De 
_Ark" gaan luisteren naar de opvoering 
van "Die Schöpfung" van Fr. Joseph 
Haydn en ik heb er geen spijt van ge
had. Integendeel, ik heb reuze genoten 
van dit machtig-mooie oratorium. 
Het optreden van de gast-solisten (Tini 
Raaphorst, Balt Kerver en Jo Finkers) 
bood hoogstaand-muzikaal genot (volgens 
verwachting trouwens) doch ook de 
:zang van het koor volde�d aan de hoog
ste verwachtingen en was een lust voor 
't muzikale oor. Jammer, dat het koor· 
een paar keer te lang moest wachten om 
in te vallen, doch daar mag men niet 
over vállen ! De begeleiding van de zang 
door het orkest bevredigde nóg meer 
dan de prachtige tussenspelen, die een 
enkele keer een tikje zwijmelden wat 
toonzuiverheid en rhythme betrof; doch 
in het schoonste kapsel springt wel eens 
'n haartje scheef! 
Al met al was deze opvoering van "Die 
Schöpfung" in de ontwikkeling van 't 
Bpxtelse muziekleven een evenement, 
dat de grootste bewondering afdwong, 
een opvoering, die aan de uitzonderlijke 
schoonheid van het stuk geen afbreuk 
heeft gedaan, het muzikaal gevoel wel
dadig beinvloedde en diepe ontroering 
bij de luisteraars mocht teweegbrengen. 
De 'betrokken verenigingen mogen er 

, trots op gaan, dat zij een werk als "Die 
Schöp,fung'!. op zulk een wijze mochten 
uitvoeren. Voor hen en hun energieke 

K,al�, z�nd, stenen, hout en "spijkers",
de 1s t, wat ze op Stapelen tekort 
komen .... Waren 'r de "Spijkers", de 
rest zou er ook wel komen 1 ... . 
- - - Hoe ,,, ...
- - - Wel, door de
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en bekwame dirigent Cor Suys, en Kees 
Bevers zeker niet te vergeten, . de beste 
wensen voor de toekomst! 
'k Vraag me alleen nog maar af: wèlk 
stuk zullen Cor en Kees nu moeten kie
zen, om hun heerlijk optreden, zoal; op 
10 Mei, tot een roembaar traditioneel 
gebeuren te kunnen maken? 
We zijn benieuwd! 

* * *

In een woord: 'n schitterend geslaagde 
avond! Mogen we op de eerste plaats de 
dirigent feliciteren met de keuze van 't 
stuk; 'n nog grotere lof zwaaien we 
hem toe voor de uitstekende wijze van 
uitvoering daarvan! 
Er is gezongen dat 't een lust was. Met 
'n geestdrift en enthousiasme, die 'n af
spiegeling waren van de energieke, be
zielende gevoelens van de dirigent. Wat 
namen we de kleine, maar weinige on
effenheden gaarne voor lief!! 
't Orkest, dat met opvallende schreden 
is vooruitgegaan, heeft zich op buiten
gewone wijze van z'n taak gekweten. 
Laten we de solisten, wier capaciteiten 
zo vele malen elders bezongen zijn, 
danken dat wij zo intens van ze genoten 
hebben. 
Muziekliefhebbers van Boxtel, die deze 
avond niet hebben kunnen bijwonen, U
hebt 'n paar uur van buitengewoon veel
genot moeten missen. 

* * *
Mijn grootste waardering voor de heer 
Suys, die dit durfde ondernemen en tot 
zo'n goed einde bracht! 
Het koor zong goed, soms zeer goed. 
Ook naar de solisten werd met aan
dacht geluisterd. 
Het orkest komt op de laatste plaats. 
Het rammelde soms of speelde onzeker. 
Iedereen heeft begrip voor de moeilijk
heden van amateurs, Haydn is niet ge
makkelijk en de oefentijd was kort. Er 
zijn goede solisten bij, maar het orkest 
moet niet te gauw tevreden over zich
zelf zijn. 
Het was een zeer geslaagde avond. 

* * * 

De inleiding, die eenvoudig, doch tevens 
met gedurfde dissonanten de chaos 
tekende, werd door Boxtels-orkest een 
beetje onvast ingezet; voor het verdere 
gedeelte hebben wij alle lof voor dit ge-

• zelschap. Wij denken nog aan het: ,,Es
werde Licht". 
Na het pianissimo à capella-koor in c
klein, klonk plotseling in C-groot een 
fortissimo voor vol koor en orkest. 
Onvergetelijk was het slot van het 2e 
deel, waarin koor en orkest, afgewisseld 
door het terzet van solisten, juicht over 
de voleinding van het grote werk. 
Het was zeer goed gezien Van de diri
gent het 3e deel, - dat wel het zwakste 
deel is, van het oratorium, te couperen. 
Zo uitgevoerd deed het geen afbreuk 
aan het geheel. De solisten beschikten 
over gave stemmen, en hebben hun par-
tijen artistiek vertolkt. 
Het koor zong voortreffelijk, jammer dat 
de alten te zwak waren in vol koor. 
Een woord van hulde aan de eminente 
dirigent, de heer C. Suys, die geroond 
heeft de moed; doorzettingsvermogen 
en bekwaamheid te bezitten om zulk 
werk uit te voeren. 
Wanneer krijgt Boxtel zijn oratorium
vereniging? 

De Gildefeesten te Esch 
Terwijl we dit schrijven wordt er in 
Esch ,onder hoge druk" gewerkt aan de 
voorbereidingen van de feesten die het 
Willibrordusgilde gaat vieren. De terrei
nen worden in orde gebracht en schuts
bomen opgericht, de kermis is in op
bouw, op diverse plaatsen woedt een 
schoonmaakstorm, gildebroeders slepen 
de zilverprijzen aan en in koortsachtige 
ijver stikken vaardige naaisters hun zig
zag naden over de bevrijdingsvlag. 
En als U deze regels leest, dan zal die 
vlag reeds zijn aangeboden, zullen de 
schutsbomen "bevrijd" zijn, zal het her
inneringsschild met de 52 andere zilve
ren prijzen fonkelend op de Zondag 
liggen_ t�\ wachten en zal de kermis
,,draaien . 

Het nieuwe vaandel 
en het herinneringsschild. 

Aanvankelijk hadden wij gehoopt, in ons 
blad van deze week een foto te kunnen 
brengen van het nieuwe gildevaandel. 
Dit is onmogelijk gebleken en we zullen 
d�arom volstaan met een korte beschrij
vmg van het ontwerp. De uitvoering van 
de opdracht was voor de ontwerper verre 
van gemakkelijk. Hij was aan vier zaken 
gebonden: 1. aan de parachutestof (hel
geel van kleur en in spits toelopende 
banen); 2. aan het wapen van Esch (St. 
Willibrord achter een schild staande 
waarop een esdoorn boom i:; afgebeeld); 
3. aan het embleem van de eerste bevrij
dingstroepen (waarin o.a. het St. An
dreaskruis en disteltakken voorkomen; 
4. aan een bevrijdingsmotief.
De oplossing die de Heer Notenboom 
hiervoor gevonden heeft is de volgende: 
op de gele vlag is in zacht rood het 
Andreaskruis aangebracht, ongeveer van 
hoek tot hoek. In het midden worden 
de kruisbalken gesneden door de' stam 
van de Esdoornboom. Deze boom is uit 
zwart en groen vervaardigd. Aan de voet 
van de boom vliegt een ivoorkleurige 
vredesduif. De kroon van de boom en 
de duif staan evenwichtig tegenover 
elkaar onder en boven de schuine bal
ken. Tesamen worden zij omkranst door 
disteltakken die in zwart zijn uitgevoerd. 
De totaal-indruk wordt aldus: een gele 
vlag met een rood schuin kruis. In het 
midden een reusachtig medaillon, ge
vormd uit de kroon van de boom, de 
duif en de disteltakken. 
De esdoornboom verzinnebeeldt de ge
meente Esch, de duif stelt de bevrijding 
voor, het Andreaskruis en de disteltak
ken symboliseren de eerste bevrijdings
troepen. Het harmonisch geheel is daardoor ge
worden tot een specifieke bevrijdings
vlag, zonder echter het idee van een 
gildevlag geweld aan te doen. Immers 
het Andreaskruis en een medaillon zijn 
algemeen gangbare afbeeldingen op 
gildevlaggen. 
Naast het nieuwe vaandel is er dan nog 
het zilveren herinneringsschild van Bur
·gemeester Kamerbeek. Maar over dat 
juweel - dat intussen geheel gereed ge
komen is - vertellen we U vandaag nog 
niets. Dat moet U eerst Zondag maar 
eens komen zien. 

Program van a.s. Zondag.
·we geven thans nog enkele hoofdpun
ten uit· het program van a.s. Zondag. 
10 uur: Plechtige Gildemis en vaandel

wijding. 
13.30 uur: Afmars van de optocht.
·14.30 uur: Aankomst van de optocht op

het feestterrein, waarna massale 
vendel groet. 

15.00 uur: Aanvang v_an alle wedstrijden.
16.30 uur: Rondleiding langs de tentoon

stelling van gildeschatten, voor 
leden van de Boxtelse Heemkundige 
Kring en hun introducé's. 

pl.m. 17 uur: Opening van de tentoon
·stelling voor het 
Het massale kijkspel culmineert in op
-tocht en vendelgroet. Zij die speciaal 
van dit kijkspel genieten willen, dienen 
er rekening mede te houden, dat dit deel 
van het programma om 15 uur beslist 
geëindigd is. 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 
O.J.C. - O.D.C. 'l- 1. 
Bij deze wedstrijd, op het Schijndel ter
tein gespeeld, bleef het lange tijd een 
open vraag wie uiteindelijk de overwin
ning zou behalen. O.J.C. was de geluk
kige en scoorde 5 minuten voor het ein
de het winnende doelpunt, zodat a.s. 
Donderdag O.JC. en S.C.B. zullen uit
maken die in de kampioensronde mee 
mag doen. Deze wedstrijd wordt ge
sneefd op het B.V.V.-terrein. 
A.s. Zondag 21 Mei speelt O.D.C. tegen
P.S.V. 2 uit Eindhoven. Aanvang half 3. 
Dit is in dit seizoen de laatste wedstrijd
op het O.0.C.-terrein, 
JUNIOREN-COMPETITIE. 
De onderlinge competitie wordt Zater
dag 20 Mei voortgezet met de volgende 
wedstrijden. • 
B 1 Klasse: Boxtel A-O.D.C. B, 4 uur; 

O.0.C. C-Boxtel B, 3 uur.
B 2 Klasse: O.0.C. F-O.D.C. G 3 uur; 

O.0.C. D-O.D.C. E 4 uur
Boxtel D-Boxtel E 3 uur. 

Geopperd wordt er genoeg op Stapelen, 
maar het zijn al maar plannen .... plan
nen en nog eens plannen l 
Allemaal voor de 
Breugheliaanse Kermis 
'27, '28, '29 en 30 MEI OP STAPELEN. 

Als ..... als ..... 
Breugheliaanse Kermis 
meevalt, dan . . . . steken we de "schup" 
in de grond om aan de fundamenten te 
beginnen. • • 

WEERPRAATJE 
TIKT U WEL EENS OP UW 

BAROMETER, 
Kans op een warme ......... voorzomer, 
(Van onze weerkundige medewerker). 

Wanneer men hier en daar eens een 
huiskamer binnenkomt, dan is het opval
lend te merken hoeveel mensen er in het 
bezit zijn van een barometer (ook wel 
weerglas genoemd). Bij velen is deze een 
meubelstuk geworden dat óf in de kamer 
óf in de gang hangt1 en waarop bij en
kelen elke dag en bij anderen zo eens 
in de week gekeken of getikt wordt. 
De meeste gelukkig� bezitters van een 
barometer is het echter niet bekend dat 
dit wel het belangrijkste apparaat' is, 
waarmede de weerkunde staat of valt 
Over de gehele wereld wordt op duize-;,. 
den meteorologische stations dag en 
nacht de barometerst. and afgelezen en U
hebt zulk een apparaat zelf in huis. 
Het zal dan ook aanbeveling verdienen 
als wij U eens op de belangrijkheid van 
dit instrument attent maken. In de eer
ste plaats komen wij dan tot de con

. clusie, dat er helaas maar weinig huis-
barometers zijn, die de juiste waarde 
van de heersende luchtdruk aangeven en 
óf veel te hoog óf veel te laag wijzen. 
Denk niet dat dit zijn oorzaak vindt in 
de ondeugdelijkheid van Uw barometer. 
Deze gaan niet gauw stuk maar wel kan 
vooral wanneer ze al vrij oud zijn, d� 
veer verslappen, daar onze huisbarome
ters alle doos- of aneroïdebarometers zijn 
en niet de originele kwikbarometers; 
waar ze echter nie!5 minder om zijn. 
Laten wij dan beginnen met bij een
ieder van U, die in het bezit van een 
barome�er is en er regelmatig naar kijkt 
en op tikt, dus er wel belangstellino voor 
heeft, te trachten dit apparaat ;orrect 
te krijgen, zodat heç dus niet te laag of 
te hoog aanwijst. U kunt dit doen door 
gedurende een 4 à 6 dagen achtereen 
elke morgen om 7 of 8 uur de stand te 
noteren en deze op te sturen aan de 
redactie met opgave van plaats en tijd 
van aflezing en wij zoeken dan voor U 
uit of Uw barometer te hoog, te laag 
of correct aanwijst. Ook kunt U gedu
rende enige dagen de stand vergelijken 
met de barometerstanden, die elke mor
gen om 8 uur, na het nieuws door het 
K.N.M.I. verstrekt, door de nieuws
dienst van het A.N.P. worden omgeroe
pen. !)aar deze de internationale lucht
drukw�ar�e in millib�ren opgeven, ge
ven WIJ hier een omleiding in millimeters 
kwikdruk. Dus niet opgeven: op de v 
van veranderlijk, maar b.v. 763 of 755 
mm. Zo is 995 millibar gelijk aan 746
mm, 1000 mbar = 750 mm, 1005 mbar 
= 754 mm, 1010 mbar = 758 mm 1013 
mbar = 760 mm (de naald van de' baro
meter staat dan recht naar boven) 1015 
mbar = 762 mm, 1020 mbar = 765 mm 
en 1025 mbar = 769 mm. Later hier
over nog eens meer! 
Warme voorzomer, Er zijn enkele weer
kundige amateurs, die menen een warme 
voorzomer te mogen verwachten. Dit is 
dan geheel buiten het K.N.M.I. om, dat 
zich sinds de verwachting van een te 
koude Januarimaand (hetgeen ook uit
kwam) nog niet weer op langere termijn 
heeft laten horen. Men baseert deze ver
wachting op het feit, dat er op een te 
koude Aprilmaand veelal een warme 
Junimaand volgt. Inderdaad komt dit 
nogal eens voor, maar een regel is het 
geenszins. 
Wij doen dus goed maar af te wachten 
en ons hier nog niet al te zeer op te 
verheugen...... want dan valt het soms 
zo lelijk tegen. 
(Nadruk verboden). 

Bloemenverzorging 
GERANIUMS 
Iedere huismoeder kent natuurlijk een 
Geranium. Plantkundig is deze naam on
juist, want wat zij voor Geraniums hou
den zijn de zogenaamde Pelargoniums. 
De echte Geranium is een overblijvende 
vaste plant, voor de buitentuin. Maar 
aangezien de naam Geranium voor de 
Pelargonium zo is ingeburgerd, zullen 
wij die ook maar blijven gebruiken. 
De Geranium is als kamerplant te ge
bruiken, terwijl ze tevens als perkplant 
zeer mooi is. Er zijn evenwel ook soor
ten, die speciaal geschikt zijn om als 
kamerplant te bezigen. Een zeer beken
de hiervan is de Black Visuvius. 
Dit is een dwerg-Geranium met donker
bruin gekleurde blaadjes en hel rode 
bloemen. 
De meeste dames zullen met dit plantje 
ze_er goede resultaten kunnen bereiken, 
mits ze maar zorgen voor een lichte 
zonnige standplaats. De Black-Visuvius 
behoeft niet in een grote pot te staan. 
Een 7 cm pot is al voldoende, terwijl 
kleine jonge stekplantjes in een klein 
cactuspotje al voldoende ruimte hebben. 
Wanneer we eenmaal een Black-Visuvius 
hebben, kunnen we die zelf vermeerde
ren door middel van stekken. Men snijdt 
de stekjes pl.m. 7 cm lang, juist onder 
een blad af. 
De onderste blaadjes van het stekje, 
snijdt men met een scherp mes glad weg. 
Men laat de stek een dag zo liggen, 
om wat in te drogen, en plaatst hem 
daarna in een stekpotje, gevuld met blad
aarde vermengd met flink wat scherp
zand. Men houdt de pas gestekte plant
jes, de eerste tijd uit de volle zon en 
men mag· dan ook maar weinig gi�ten: 
De Black-Visivius kan zomer en winter 
aan de groei worden gehouden. Men kan 
van dit plantje zelfs in de winter nog 
enkele bloemen verwachten Om de 
veertien dagen geeft men cle planten 

Van onze Rome-Reizigers 
Vallembrosa 14-5-'50 

'l'l km VAN FLORENCE. 
Als één groot gezin is een derde ge
deelte van de Nationale Bedevaart thuis 
in Hotel Savoya op 1000 meter hoogte 
midden tussen de bergen. '
�erkelijk, als één_ groot katholiek gezin, 
1s de Nationale Bedevaarft op weg naar
Rome. 
In ee� enthousiaste stemming en met
prachtig weer, klonk het vertreksignaal 
op het station van Maastricht. . , 
Na een korte oriëntatie van Maastricht 
tot Visé werden de banden geklonken 
van een gemeende en hechte vriend
schap. 
leder compartiment van de trein werd 
een eigen home, met oma of opa, als
opperste souverein, terwijl, voor de gees
telijke verzorging door de meeste cöupé'.s 
een tijdelijk Heeroom werd gebombar
deerd, om tijdens de reis de geestelijke 
belangen te verzorgen. 
Er is gebeden en gezongen, om Gods 
zegen over de bedevaart af te smeken. 
En .... _. er is genoten. 
Van het landschap onderweg, van de in
teressante intermezzo's die we onder
weg hebben meegemaakt. 
En over de organisatie niets dan lof! 
Een leger van vrijwilligers bood zich aan
voor de distributie van de lunchpakket
ten, die in de omgeving van Luxem
bourg werden rondgedeeld. 
De krentemikken en de worstebroodjes 
moesten ervoor onder doen! Het was
méér dan· goed. En het bewijs hiervan: 
zelfs de jongelui, die in deze bedevaart 
goed ,vertegenwoordigd zijn, hadden hun
coupe opgezocht en het is het enige 
half uur geweest, dat de gangen vrij wa
i,en van kijkgierige toeschouwers. Er 
werd gesmuld ! 
Het eerste gedeelte van de bedevaart 
(tot Bazel) werd voornamelijk onderbro
ken door het geregelde en ongeregelde 
bezoek van douaniers 
Zo w«;rde� we achte�eenvolgens gevisi
teerd m Visé door de Nederlandse Ma
rechaussée, Belgische Gendarmerie, Ne
derlandse douane en Belgische douane. 
Toch was dit oponthoud voor vele dor
stige pelgrims werkelijk een uitkomst 
Het was een stormloop naar water Èau 
Potable", tot dat het fluitsignaal va� de 
locomotief er weer een eind aan maakte. 
En zo bereiken we Bettembourg, waar 
de eerste deviezen werden uitgereikt 
d?or onze reisleider, Mijnheer de Beer, 
dte vanwege de zwaarlijvigheid van zijn 
port�:110nnaie algemeen als de "Grote 
Beer werd aangekondigd. 500 Franse 
francs en 10 Zwitserse frans maakten 
ons rijk voor de doorgang op de 
perrons. 
Op de perrons dáár mochten ze het 
horen: dat Hollanders op reis waren. 
Het "Wilhelmus" afgewisseld met ,,Wién 
Neerlands Bloed" deed ons voelen de 
gehechtheid aan onze eigen dierbare 
bodem! 
En als het repertoire eindelijk was uitge
put, klonk als laatste pogen: ,,Hup, Hol
land hup, laat de leeuw niet in zijn 
hempje staan", dat gewoonlijk werd be
sloten met een hup O.D.C. en hup 
B.O.C. door de beide Boxtelse adviseurs 
die_ in de bedevaart aanwezig waren. ' 
En in één ruk gaat het naar Thionville, 
waar we gaan tanken. Wat we hier niet 
zien: vrouwelijk personeel, opgeschil
derd tot en met, maar in smerige over
alls bedienden deze functie en waren erg 
dankbaar voor de foto's, die door de pel
grims voor de interessantigheid werden 
genomen. Het landschap wordt steeds mooier en 
het is jammer dat we Bazel in het duister 
bereikten. 
En .de verdere indrukken" die, gezien de 
Zwitserse properheid, ons verfristen, 
hopen we een volgende keer te ver
slaan. 
Want morgen om 5 uur komt de ober, 
en dan klinkt het Cito, Cito en de 
claxon van de bussen gaat voortdurend, 
om toch zeker de trein niet te missen. 

D. 

wat bloemenmest. Giet echter nooit 
geen vloeimest op een droge potkluit. 
Ook de meer grootbloemige Geraniums 
kan men als kamerplant kweken, doch 
deze verlangen een iets minder warme 
standplaats. Deze grootbloemige Gera
niums groeien echter spoedig zeer hoog 
op, wat de sierwaarde van de plant on
gunstig beïnvloed. Men kan dit enigs- • 
zins ondervangen, door de plant regel
matig terug te snijden op de laagst ge
plaatste scheuten. Ook deze planten kunnen de volle zon verdragen, doch geel 
blad ontstaat als men de plant, tussen 
g\�s en een dicht getrokken overgor
d1Jn laat staan, terwijl ook de bloem
knoppen gaan uitdrogen en niet meer 
uitlopen. Ook deze planten mqeten om 
de veertien dagen wat vloeimest hebben. 
Het is niet aan te raden de grootbloe
mige Geraniums ook de winter door aan 
de groei te houden. Men doet het beste, 
als men de plant in October wat in
snijdt_ en daarna koel doch vorstvrij door 
de wmter brengt. Men behoeft in deze 
periode ook maar zeer weinig te gieten. 
Tegen het voorjaar schudt men de oude 
grond tussen de wortels uit en zet ze in
nieuwe grond. Men neemt hiervoor geen 
gewone tuinaarde, maar goede verse 
bladgrond, die bij de bloemisten ver
krijgbaar is. Ook deze-Geraniums worden 
vermeerderd door stekken. Men doet dit
op dezelfde wijze als voor de Black 
Visuvius werd aangegeven. De Geranium 
wordt verder ook zeer veel als perk
plant gebruikt. Plant echter geen Gera
nium voor half Mei buiten, want ze 
zijn zeer gevoelig voor nachtvorst. 
Tenslotte worden ze nog. gebruikt in 
bloembakken, in z.g. raam- of blkon
bakken. In deze bakken wordt naast Je 

. boven omschreven Geraniums ook veel 
gebruik gemaakt van de zogenaamde 
hang-Geraniums. Zorg vooral dat deze 
bakken met goede bladaarde worden 
gevuld, en regelmatig worden bemest 
met vloeibare bloemcnmest. · ' 

G. H. 



.Parochie-Agenda 
Zondag onder het Octaaf van 
·•s Heten Hemelvaart.
·21 Mei 1950. 

• PÀROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
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 Adrianus Hensen, Antonia van 
IR@oij en Hènrica de dochter; de H. Mis 
van 9 uur voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van onze parochie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
2e schaal voor de bizondere noden van 
het Nederlands Episcopaat, welke schaal 
bizonder in de inilddadigheid van de ge
lovigen wordt aanbevolen. 
Deze week is het iedere avond om 7 uur 

• Lof met rozenhoedje en Veni Creator 
tot voorbereiding op het Pinksterfeest. 
Deze week wordt een bizonder beroep 

, gedaan op Uw gebed en offervaardigheid 
fen bate van de Missie in Indonesië. U
wordt verzocht daarom deze week zo
veel mogelijk de H. Mis dagelijks bij te 
wonen en te Communie te gaan. 
Vrijdag om half negen vergadering van 
de H. Familie. 

-Zaterdag is het vigiliedag van Pinkste
ren. 's Morgens om half 7 zal de doop
vont worden gewijd. Die dag is vasten
èn onthoudingsdag: men mag dus slechts 

-'één volle maaltijd gebruiken en moet iich 
geheel' van vlees eri jus uit vlees ont-

• houden. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Hendrica van den Besselaar
Schellen; z.a. gel. H. Mis voor Theo van 
Hal te Liempde overleden; H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Petrus Muselaers; om half 
8 gel. H. Mis voor onze gesneuvelde 
parochianen in Indië vanwege de fami
lie v. d. Velden; z. a. gel. H. Mis voor 
Marinus v. d. Sande vanwege de H. 
Familie; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Hendricus van Uden; om half 9 gel. 
jrgt. voor Anna Maria Verrijt-Nijssen. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor de overleden familie . Vugs
Verhoeven; z.a. gel. H. Mis voor Petrus 

v. d, Langen berg; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Marinus v. d. Sande vanwege 
neef en nichtjes; om half 8 gel. jrgt. voor 
Petrus Muselaars. Hendrica de huis
vrouw en Petronella de dochter; z. a.
gel. H. Mis voor de overleden P'.1rochia
nen in Indië vanwege de familie v. d. 
Pasch; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Pe
tronella van Vugt-Vorstenbosch; oin 
half 9 gez. jrgt. voor Petronella v. d. 
Eerden; om half 10 Huwelijksmis; om 
half 11 Huwelijksmis. Om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. 
jrgt. voor Maria v. d. Boogaard-van 
Dinther; z.a. gel. jrgt. voor Petronella 
Verdonk-v. d. Coevering; H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Wilhelmina v. d. Sloot-v. 
d. Langen berg; om half 8 gel. H. J\:1is 
ter ere van St. Jozef uit dankbaarheid; 
z.a. gel. mndst. voor Antonetta van Don
gen-Goyaerts; i-1. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Petrus Hazenberg te Lennisheuvel 
overleden vanwege de familie Bergman; 
om half 9 gel. H. Mis voor Emilie van 
Rijckevorsel. Om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
H Mis voor Maria-van Hal vanwege 
di�ectie en personeel van Wasserij Gies
bers; z.a. gel. H. Mis voor Johanna v. 
d. Steen-Slijters; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor gesneuvelde parochianen in
Indië vanwege soldaat Vilé; om half 8 
gel. jrgt. voor Martinus Giesbers; z.a. 
gel. H. Mis voor onze overleden yaro
chianen in Indië vanwege de familie v. 
d. Struyk; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Catharina van Weert-Voets; om half 9 
gel. H. Mis tot bijzondere intentie voor 
een zaligen dood; om half 10 Huwe
lijksmis. Om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Joh. v. d. Heuvel, Barbara v. d. 
Biggelaar de huisvrouw en Christina en 
Henrica de dochters; z. a. gel. H. Mis 
voor Martinus Giesbers; H. Hartaltaar 
gel, H. Mis voor onze overleden paro
chianen in Indonesië vanwege de spaar
vereniging "De Ketting"; om half 8 gel. 
jrgt, voor Johanna van Dooremalen en 
Adriana v. d. Broek; z. a. gel. jrgt. voor 
Hendrica Cijffers-Bruns; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Cornelis Voermans; 
om half 9 gel. H. Mis voor Lambert v. 
Elk. Om 7 uur Lof met rozenhoedje. 

Ben.je nieuwsgierig? 
, 

zo 

Knip maar, knip:::knip:::knip ! 

Broertje 
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volgende· 

week 

. . . 't-Il 
me uu" 

wat met de drie prentjes moet gebeuren. 
LET DAN GOED OP1 

Om half 9 H. Familie. 
ZATERDAG Het is vandaag vigiliedag 
van Pinksteren, geboden vasten en ont
houdingsdag, zodat men slechts éénmaal 
een volle maaltijd mag nemen en men 
zich geheel van vlees of jus uit vlees 
moet onthouden; om kwart voor 7 gez. 
jrgt: vocir Henrica v. d. Loo; z.a. gel. 
H Mis voor Maria Loerakker-van Geel; 
H: Hartaltaar gel. H. Mis voor Petrus 
Ghyssens vanwege de familie v. d. Vel
den-van Boven; om half 8 gel. H. Mis 
voor Martinus Giesbers; z. a. gel. H. Mis 
voor Antoinetta Grilis-van Schijndel; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johannes 
van Liempdt; om half 9 Huwelijksmis. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Cornelius Henricus 
van Roosmalen uit St. Mich.-Gestel en 
Anna Bernardina Haerkens geb. te Ba
tenburg en won. in deze parochie; Hen
dricus Johannes v. d. Heijden uit Ois
terwijk (St. Jan) en Adriana Petronella 
Gerarda Schilders uit Oisterwijk (St. 
Jan), waarvan heden de 2de afkondiging 
geschiedt. 
Gerardus Petrus Antonius van Heugten 
uit Eindhoven (St. Paulus) en Clasina 
Henrica Theresia Nouwens uit deze 
parochie; Franciscus Maria van den 
Berg en Henriette de Vries beiden uit 
Herten; Henricus Petrus Hubertus van 
den Broek geb. en won. te Schijndel (St. 
Servatius) en Maria Elisabeth van Bom
mel. geb. te Dongen en won. m deze 
parochie; Henricus Josephus van de 
Pasch uit deze parochie en Petronella 
Maria van de Ven uit Zijtaart; Marinus 
van den Besselaar uit deze parochie en 
Theodora Josefina Maria Martens uit de 
par. van St. Paulus te Schijndel; Johan
nes Petrus van der Heijden, geb. te Ge
monde en won. in deze parochie en Wil
helmina Catharina Salon, geb. in de par. 
van het H. Hart en won. in deze par., 
waarvan heden de 3dc 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. 

De H. Missen zijn om 6 uur tot' zekere 
intentie; om 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om 8 
uur tot herstel van 'n zieke; om kwart 
over 9 uit dankbaarheid voor behouden 
terugkeer uit Indonesië; en om half 
11 de hoogmis (geen volkszang), gez. d. 
voor Waltherus Ossenblok vanwege de 
drankbestrijding. 
De eerste schaal gaat vandaag ten bate 
van het Diocesaan Eucharistisch Con
gres, hetwelk over 14 dagen alhier ge
houden wordt; de tweede schaal is voor 
de Bijzondere Noden. 
Om 7 uur Lof - met Veni Creator -
voor onze jongens en mannen in Indo
nesië. Verder wordt deze week uw spe
ciaal gebed verzocht voor de katholieke 
Missiën in Indonesië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen. Eventuele giften 
tot dat doel kunnen gestort worden in 
de daarvoor aangewezen offerblok ach
ter in de kerk. 
Gedurende deze week dagelijks Lof om 
half 8 met Veni Creator en het gebed 
van de Pinksternoveen. 
Vrijdagavond om half 8 H. Familie voor 
de meisjes; en om half 9 voor de 
mannen. 
Zaterdag - Vigilie van Pinksteren, ge
boden vasten- en onthoudingsdag! om 
half 7 wordt het Doopwater gewijd: na 
de daarop volgende Litanie van Alle 
Heiligen wordt om ongeveer 7 uur de 

AANBESTEDING 

1 

('t wordt Pinksteren) 

Wil iedere man perfect gekleed gaan, 
Op prettige wijze tonen wij U gaarne 
onze uitgebreidt: collectie 

in COSTUMES 
DEMI SAISONS 
REGENJASSEN 
OVEl<.HEMDEN 
ZELF!:!INDERS 
SOKKEN, etc. 

in onze speciale etalages brengen wij U 
slechts een greep uit de grote collectie 
en aan de verschillende afdelingen, 
zullen U de prijzen meevallen. 

U wilt in Boxtel kopen? 

Dan zult U -zeker tot Uw genoegen slagen. 
2 delige sportcostumes 
Kamgaren costumes 
Prima Demisaisons 

fl 

Sportjasje zeer apart 
Sportpantalons vanaf 
Overhemden met vaste boord 
Overhemden met 2 boorden 

54.50 
98.00 
67.50 
34.40 
17.80 

7.90 
9.95 

beide in effen en gestreept. 
Zelfbinders en drukdassen vanaf 1. 75 
Sokken in effen en fantasie • 1.55 
Natuurlijk 

,,In den Ooievaar" 
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BOXTEL 

Door het gemeente-bestuur van Boxtel zal op WOENSDAG 
31 MEI 1950, te 11 uur in het raadhuis te Boxtel in het 

OPENBAAR WORDEN AANBESTEED: 
Bestek nr. B 30 

het maken van een straatriool in een 
gedeelte van de Van Salmstraat in de 
gemeente Boxtel; 

en te 11.30 uur: 
Bestek nr. B 31 

het maken van rioleringen tussen de 
Stationsstraat en de Prins Hendrik
straat in de gemeente Boxtel. 

Inlichtingen omtrent beide werken worden verstrekt ten raad
huize te Boxtel op Vrijdag 26 Mei 1950 van to- 12 uur. 
Bestekken met tekeni�gen zijn vanaf Vrijd_�g !9 Mei 1950
verkrijgbaar voor beide werken afzonderltik a f 5, - per 
stuk bij de Directie van de Dienst van Gemeentewerken, 
raadhuis te Boxtel, en bij de adviseurs: Ingenieursbureau 
Irs. Witteveen en Bos", van Twickelostraat 6, Deventer. 

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

• 

UI 

Wol moquette 

TAFELKLEDEN 
140 X 170 

Diverse Perzische dessins. 

49.75 

,,IN DEN OOIEVAAR" 
Fa. A.P. VAN DEN BOOMEN-RESINK 

plechtig gezongen vigiliemis opgedragei:i. 
Het gewijd water wordt na de H. Mts 
van 9 uur uitgedeeld. 
Biecht wordt gehoord van 3 tot 4 uur 
en van 6 tot 8 uur. 
MAANDAG 22 Mei: 7 uur 1. d. voor 
Piet van Pinksteren, in Indonesië over
leden; kwart voor 8 1. d. voor Walthe
rus Ossenblok; half 9: 1. d. voor Antoon 
v. d. Meijden. 
DINSDAG 23 Mei: 7 uur 1. d. voor Jo
hannes v. d. Meyden; Maria-altaar 1. d. 
voor de overleden familie Hol en v. d. 
Heyd en; kwart voor 8 1. d. voor Hendri
cus van Weert en echtgenote, vanwege 
de kleinkinderen; half 9 1. d. voor Christ 
Romson; 10 uur gez. huwelijksmis (H.H.) 
WOENSDAG 24 Mei: 7 uur 1. d. voor 
Cornelis Slijters; Maria-altaar I. d. voor 
de overleden familie v. d. HeijJen en v. 
Bel jouw; kwart voor 8 1. d. voor de ge
sneuvelde kameraden van Leo Matthij
sen; half 9 1. d. voor Petrus Hazenberg 
parochie St. Theresia overleden; half 10 
gez. huwelijksmis (H.-B.). 
DONDERDAG 25 Mei: 7 uur 1. m. 
voor Adriana Sleutjes-Goossens; Maria
altaar l. d. voor de overleden familie v. 
d Sande en Timmermans; kwart voor 8 
I • d voor Adriana Kerssemakers-v. Nis
t�lr�oii, vanwege de buurt; half 9 1. d. 
voor Anna Maria Smits-v. d. Plas; half 
10 gez. huwelijksmis (S.-T.) 
VRIJDAG 26 Mei: 7 uur 1. d. voor Ma
ria Johanna Beaard-Janssen; Maria
altaar I m voor Wim v. d. Laak; Fami
lie-alta�r 1: m. voor Adriana Scheutjens
van Dijk; kwart voor 8 1. d. voor Fran
cina v. d. Loo-Kluytmans, vanwege de 
kleinkinderen; Maria-altaar 1. d. voor 
Adrianus vtn Kleef, vanwege de buurt; 
half 9 1. d. tot bijzondere intentie. 
ZATERDAG 27 Mei: 7 uur 1. d. voor 
Jacobus Rademakers; Maria-altaar: l.d. 
voor de gesneuvelde kameraden van sol
daat van Roosmalen; Familie-altaar I. d.
voor Anna Hensen, vanwege neven en 
nichten; kwart voor 8 I. d. voor Tonia 
Merks-Peijnenburg te Haaren overleden; 
Maria-altaar I. d. voor Adrianus v. d. 
Sloot-Vugts, parochie St. Theresia over
leden (vanwege zijn broer); half 9 1. d. 
voor Petronella v. Esch-v. Breugel, 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Cor
nelis Verhagen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor 
Adriana Verhagen-de Vroom. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Clazina v. 
Grinsven-v. l';-lielen; 9 uur gez. H. Mis 
voor bijzondere intentie. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
v. d. Meijden. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
hsvr. van Joannes v. d. Meijden . 
VRIJDAG: half 8 jrgt, voor Theodorus 
v. Giersbergen. 
ZATERDAG half 8 jrgt. voor Catharina 
hsvr. van Theod. v. Giersbergen. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis uit dankbaarheid voor 
behouden thuiskomst. ,Woensdag H. Mis 
voor Theodorus v. Hal te Liempde over
leden. Donderdag H. Mis voor Cornelis 
Saris te Liempde overleden. Vrijdag H.
Mis voor Henricus v. Oorschot vanwege 
kaartgezelschap. Zaterdag H. Mis voor 
Henricus v. Oorschot Lev. Rozenkrans. 

Deze week zullen nog geschieden: 
Maandag, Dinsdag en Woensdag H. 
Mis voor Frans v. Logten vanwege de 
kinderen. Donderdag, Vrijdag en Zater
dag H. Mis voor Henrica v. d. Oetelaar 
vanwege de schoolkinderen. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 8 uur H. Mis voor 
Adrianus v. d. Sloot, als mede-oprichter 
van onze fanfare; 10 uur gez. jrgt. voor 
Hendrikus v. d. Loo. De gelovigen wor
den in de gelegenheid gesteld aan hun 
offerplicht te voldoen in de eerste schaal 
voor onze eigen kerk, in de tweede voor 
B. N. Half 3 Lof met rozenhoedje- om 
God's zegen te verkrijgen over Orion 
en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
Godvruchtige Vereniging ter ere van de 
H'. Theresia voor Peter Hazenberg; 8 
uur mndst. voor Johanna Petronella v. 
Grinsven-v. Hal. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis vqor Petrus 
Ghijsens, in de parochie v. d. H. Petrus 
overleden; 8 uur jrgt. voor Johanna v. 
Kuringen-v. d. Heyden. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
de processie Hackendover voor Johanna 
v. Hal-de Laat; 8 uur gezongen mndst. 
voor de Wed. Phelemina Vermulst
Reijnen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Ge
rardus Leyten; 8 uur H. Mis voor Anna 
Smits-v. d. Plas te Waspik overleden; 
9 uur H. Mis voor bizondere intentie. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis vanwege het 
personeel van de Export-Centrale voor 
Harry v. Dijk; 8 uur H. Mis voor Jo
hanna v. Heerebeek-de Beer. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
Katholiek Thuisfront voor Theodorus 
Huyberts; half 8 wijding van het dooo-" 
water en Litanie van Alle Heiligen; 8 uur 
gez. mndst. voor Joseph v. d. Aker. Op 
deze dag vasten- en onthoudingsdag, als 
voorbereiding op het Pinksterfeest. 
Elders zal Donderdag van deze week 
een H. Mis gelezen worden tot intentie 
van de leden ditr Godvruchtige Vereni
ging ter ere van de H. Theresia. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Gerard Adrianus 
de Rooy uit Liempde en Henrica Johan
na Maria v. d. Bos uit deze parochie, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Johanna Voets-v. <l. Braak, in de 
parochie van het H. Hart, Adrianus v. 
d. Sloot in deze parochie en Theo v. 
Hal in Liempde overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8e daarna Lof met rozen
hoedje, om God's zegeningen te verkrij
gen over Zijne Heiligheid de Paus en 
het H. Jaar. 
Voor het Missie-Comité van Boxtel ont
vangen bij de uitvaart van Adrianus v. 
d. Sloot f 12,-; bij de zilveren bruiloft 
van Piet Kruyssen-v. Eert door Antoon 
de zoon f 7,14. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 7 uur op het zijal�aar 1. j. voor 
Maria v. Asveld; 8 uur 1. J. voor Frans 
v Son• to uur z. 7e voor Theo v. Hal, 
Adr. v: Hastenberg en Cor Saris; 3 uur 
Lof. 
Maandag tot Vrijdag half 7 instructie 
door Pater Capucijn, alsook onder of 
na de H. Mis van 9 uur. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Theo v. 
Hal Adr. v. Hastenberg en Cor Sam; 
half 8 z. m. tot bijz. intentie; 8 uur l.j. 
voor Theodora v. Asveld; 9 uur I. j. voor 
Anna Frans v. Son. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Theod v. 
Abeel en; half 8 z. mndst. voor Maria 
Wilh. Kelders; 8 uur 1. j, voor Mart. 
Leermakers; 9 uur 1. j. voor Hendr. v. 
Rooy. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Wilhel
mina Theod v. Abeelen; half 8 z. mndst. 
voor Theod. Timmermans; 8 uur 1. j. 
voor Jan Leermakers; 9 uur 1. j. voor 
Adr. Huyskens. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Ant. • 
Theod. v. Abeelen; half 8 z. mndst. voor 
de Weled. Heer Franc. v. Boeckel v. 
Rumpt; 8 uur 1. j. voor Anna Maria Jan 
Le!!rmakers; 9 uur I. i. voor Wilhelmina 
Adr. Huyskens. 
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Johanna 
Adr. Traa; half 8 z. mndst. voor de 
Wed Catharina Jan v. d. Langenber'g; 
8 uu� I. j. voor Petrus Voets; 9 uur I. j. 
voor Joh. Avendonks. 
ZATERDAG: Vigilie van Pinksteren, 
geboden vasten- en onthoudingsdag: 6 
uur wijding doopvont; half 7 z. mndst. 
voor Wout. v. d. Velden; half 8 I. j. v'oor 
Adr. Vàets; 8 uur 1. j, voor Adr. Aven
donks; 9 uur 1. j. voor Ant. v. d. Hurk. 
ZONDAG Hoogfeest van Pinksteren: 
half 7 I. �- tot welzijn der parochie f 7 
uur op het zijaltaar 1. j. voor W1lhelmma 
Avendonks; 8 uur I. j. voor Leonardus· 
Voets; 10 uur plechtige Hoogmis tot 
bijz. intentie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I. m. voor Henri Ver
donk te Borkel en Schaft overleden. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Hendrica �!
bertus v. d. Tillaart. Woensdag tot VnJ
dag 7 uur z. m. voor Ger. Spikmans, n.l.: 
Woensdag als over!. lid processie van 
Hakendover. Donderdag als over!. lid 
der Boerenleenbank.- Vrijdag als over!. 
lid der proc. van Bokhoven. Zaterdag en 
Zondag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal, 
Adr. v. Hastenberg en Cor Saris van
wege Cor de Laat. 
30e voor Ger. Spikmans te Liempde 
overleden. 
7e voor Theo v. Hal, Adr. v. Hasten
berg en Cor Saris te Liempde overleden. 
De week vóór Pinksteren is een week 
van gebed en offer voor .de Missie in 
onze Indiën. Daarom na iedere gestelde 
H. Mis en in de scholen vóór de aan
vang der lessen gedurende die week het
schietgebed: o Maria, bid voor de be
kering der lndiën. De collecte heeft ech
ter pas plaats op Drievuldigheids
zondag. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
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 't 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 voo� de
bekering van onze Indiën. De gelovigen 
kunnen hun gaven offeren in de grote 
bus bij het altaar van de H. Anna. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof
met "Veni Creator" v.w. de Noveen 
voor Pinksteren. 
Woensdag moeten de kinderen van het 
5de 6de en 7de leerjaár komen biechten. 
Do�derdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Zaterdag geboden vasten- en onthou
dingsdao vanwege de Vigilie voor Pink
steren. ?s Morgens voor Je H. Mis ván 
half 8 zal de doopvont gewijd worden. 
Nog worden de gebeden verzocht voor 
Pieternella van de Nosterum-van Wezel 
voor wie het Zevende wordt voort
gezet. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de overl
familie Kempenaars-v. Rijsewijk; half 9 
H. Mis voor de parochie; 10 uur Hoog
mis voor de lev. en over!. leden van het 
St. Willibrordusgilde. 
MAANDAG: half 8 gez. jrgt, voor Ma
ria van Rulo-v. Dongen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Wilhel
mina Catharina Spooren-v. Grinsven; 
8 uur H. Mis voor de lev. en over! leden 
van het St Willibrordusgilde. 
WOENSDÀG: half 8 mndst. voor Adria
nus van Beers. 
DONDERDAG: half 8 gef. jrgt. voor 
Henricus van der Kammen. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Theresia 
Jansen-Schrauwen. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Cor
nelis van den Boogaard. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Henricus van 
Raio en Maria van Dongen de hsvr. 

ST. CHARLES, HAL BOXTEL. 
Zondag 21 Mei. Zondag onder het 
Octaaf van Hemelvaart. Deze middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Vandaao begint de Indische Missieweek. 
Deze d�urt tot de volgende Zondag. De 
gelovigen worden verzocht deze _wee_½ te 
bidden en te offeren, de H. Mis b11 te 
wonen en te communiceren om de zegen 
te verkrijgen over het Missiewerk in 
Indië. 
Deze gehele week om 8 uur Maria-Lof, 
en tevens voorbereiding voor het l-loog
feest van Pinksteren. 
Zaterdag: Vigilie van Pinksteren, p,cbo
den vasten en onthoudingsdag. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
overleden leden der familie Hcnht; om 
10 uur maandstond voor Piet v. LiC'mpd. 
DONDERDAG: om 7 uur jaargetijde 
voor Martina Boers-v. <l. Biggebar. 
VRIJDAG: om 7 uur maandstond VûOr 
Tonny Sch;i ffer; om half 8 voor mevruuw 
Hc.nket-\X'in<lstossu. 



VERLOOFD: Mr. Lex van Susante en Mr. Jacques J. M. Werner burgemeesterBoxtel, Stationstraat 82 Zeeland (N. Br.) 2e Pinksterdag. Geen ontvangdag. 
H ie�mede dank ik de Directie en het personeelder fa. Van Oerle, BoxtelsHarmonie en overigens allendie belangstelling hebben betoond bij mijn 40-jarig dienstjubileum. JOS. HAZENBERG.
Mede namens mijn ouders,broers, zusje en meisje,betuig ik mijn hartelijke dankaan de H.H. Geestelijken,Kath. Thuisfront, de Gildenbondsharmonie, familie, vrienden en kennissen, en in hetbijzonder aan de buurtbewoners voor de vriendelijke ontvangst en de vele bloemen en cadeaux mij aangeboden bijmijn terugkeer uit Indonesië. Sld. P. v. OOSTERHOUT Tongersestraat 28, Boxtel 
Direct gevraagd: Net Dagmeisje, uitsluitend voor huishouding of Werkster voor 2dagen. J. v. d. Aa-v. d. Boogaard, Stationsplein 9, Boxtel. 
Wie heeft te koop colbertjasmet vest? Aánbieding Molenstraat 19. 
Te koop bij M. van der Heijden, Vorst 18, toom G. Y.biggen. 
Te koop: een toom zware biggen N.L. J. van den Heuvel,Kinderbos 9. 
Te koop: heren zomercustuumEindhovenseweg 39. 
Te koop: 26 jonge legkippen,wegens ophouden van bedrijf.M. Smits, Bosschewèg 59_ 

Onze Dames:::, Heren::: en 

Kinderconfectie:::afdelingeh 

brengen U voor de a.s. Pinksterdagen 

e Een ruime keuze 

•- Aan . lage prijzen 

e En prima afwerking 

F. J. Witteveen 
Rechterstraat 18 BOXTEL 

Iedereèn weet het • Witteveen heeft het. 

cifk,1A 'S MORGENS B ESTELD• f"I- 'S AVONDS KLAAR. Lever a ncier voor AL LE Zi ek e nfo n ds en 
Voor nieuwe Horloges ziet etalage Alles m et s.chrift elljk e garantie. 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Horloger - Opticiën • Juwelier 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze Coupeuse is MAANDAG 
2 2 M E I v a n  9. 3 0 • 12.00 uul" 
aanwezig bij Firma J. P. v.d. ,Velden,. 
Stationstraat 1 1, Boxt el, Tel. 420 

Corset•Centrale P. Tilanus. 

MAANDAG 22 MEI VAN 9 tot 3 UUR 

·_;�:_a°�ia-�t�Z_a:�d_1:if�-e�t_· in Grote Verkoo-p Militaire Kleding
Te koop: een toom beste biggen. M. v. Hal, Tongeren 17.
Net pension gezocht voordame. Zit-slaapkamer. Brieven onder no. 18. Molenstraat 19. 
Te koop: een toom beste biggen bij H. v. Grinsven, Koevoortseweg 1, Boxtel. 
H.H. Hengelsportvissers. Opgelet! Voortaan iedere Vrijdag op de Markt te Boxtelgrote sortering in hengelsportartikelen. Ook volop vishennep. Beleefd aanbevelend, A.J. v. d. Berg, Marktstraat 23,Veghel. 
Te koop: een toom beste biggen en een partij witte leghomkuikens (hennetjes) 8 weken oud. Slijters, Kinderbos 6.
Wandelwagentje te koop gevraagd. Aanbieding Molenstraat 19". 
Te koop: twee dragende varkens, N.L., aan telling, keuze uit drie, en een partij roodklaverzaad bii Th. Witlox,Nergena 10. 
Te koop: z.g.a.n. kinderwagen en fomuiskachel. Zandvliet 65. 
Noodhulp gevraaed voor ol.m.5 weken. Te bevragen, Molenstraat 19. 
Gevraagd: Net Meisje, voorhele dagen, dat netjes kanwerken en koken. Te bevragen: Steenbakkers, Stationstraat 58. 
Onthoud dit!! 

Als U pijnlijke voeten hebttengevolge van likdoorns, eelt,eeltpitten, ingegroeide endikke nagels, is Uw adres:
Pedicure 

Jo v. Grinsven,v. SummerenMARKT 33 • BOXTEL 
Kom ook aan huls 
GROTE OPENBARE 

Vergadering 
van de Bond van Neder• 

landse Oud,Strijders en 
Dragers van 't Mobilisatie•

Kruis. 

Op Woens da g 24 M ei ' 50té pr ecies 8 uur n.m. in h et St . P'aulus•J eugdhuis aan de Nieuwstraat te Boxtel
Op ,deze avond worden doorde Edelachtbare Heer DrsM. A.M. van Helvoirt, Burge,meester der gemeente Boxtel,de Eretekenen Orde en Vrede,de Oorlogsherinneringskruis,en en de Mobilisatie,Oorlogs,kruisen uitgereikt. 
Er wordt verwacht dat ALLEOud, Militairen uit Boxtel,Gemonde, Esch en Liempdeaanwezig zullen zijn. Het voorlopig Bestuur. 

Complete regenpakken, jas en broek, 
zo goed als nieuw samen voor 7,50 
Verder alle soorten windjacks, broeken, 
sok�en, enz. 

MANUFACTURENHUJS "DE MAGNEET"

H. OPHEIJ - Breukelsestraat 95 - Boxtel

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr . 55 - Tel. 400Markt 14 • Tel. 489 SCHIJND EL - Hoofdstr. 141 - Tel. 31 9 
PORSELEIN en 

AARDEWERK 
Heden ontvangen EET-, KOFFIE- EN ONTBIJTSERVIES voor 12 personen, prima kwaliteit, pracht décor, voor de spotprijs van f 87,25THEE- en ONTBIJTSERVIES eveneens prima kwaliteit, mooi décor, voor 12 personen THEESERVIES, idem prima kwaliteiten mooi décor, 15 ·delig voor 12 personen NESTEN SCHALEN, 5-delig, passenbij bovenvermelde serviezen DIEPE BORDEN, wit feston PLATTE BORDEN, wit feston DIEPE BORDEN, wit graniet PLATTE BORDEN, wit graniet KOP EN SCHOTELS, porselein enaardewerk, gedecoreerd en wit 50 soorten, vanaf KOFFIE KOPPEN GROENTE SCHALEN in alle maten 

f 33,45 
f 17,50 
f 3,75 38 et.38 et. 38 et.38 et.
46 et.26 et.

vanaf 43 et.THEEPOTTEN, fijn porselein KOFFIEPOTTEN 3.40 2,40 2,10 1,73 
Voor onze Kindere·n 

ZOMER SPEELGOED 

ZANDVORMPJES op kaart 25 401 50 75, et.Idem in doos 1,25EMMERTJES vanaf 35 39 50 60 85 1,25GI.EJ'ERTJES 95 et.ZANDZEVEN met vormpjes 95 et.MOLENTJES 25 15 et. POPJES, vanaf 8 et. 
Voor Vacantiegangers 
RUGZAKKEN 6.90 4,95 4,50 4,30 3,25VERKENNERS BESTEK, bestaande uit lepel, vork, mes 75 et.VERKENNERSFLUITEN 1,30- 25 et.KROESJES 50 et. BORDJES 95-75 et.VERKENNERSRIEMEN KOFFERS BOEKENTASSEN IN ALLE MATENEN PRIJZEN. BOTERHAM KOFFERTJES
,,DE BIJENKORF" 

A. VAN KOL

Beter- en Goedkoper 1 
BOXTEL - Station■tr. 55 - .Markt 14 

Voor iedere smaak 

Voor iedere beurs 
Een vuurwerk van dep rach ti g s t e  kleuren.

Wegens overgroot succes, zettenwij onze speciale 
Zomerstoffen-verkoop voort. 
Alle koopsters waren enthousiastover de grootste collectie Zomer,stoffen welke ooit in Boxtelwerd getoond, tegen fantastischeprijzen. 
Bedr. katoen 

Vlstra 

p.m. 1.75 en 1.55

" 2.30 en 1.95

" 3.45 en 2, 75

" 3,85 en 2.95

" 4.85 en 3.95

DEN OOIEVAAR'' 
LFa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK • Stationstraat 43

Onze magazijnen zijn iedere dag onafgebroken geopend van 9 tot 6 uur. 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt bij Bert van den Braak 1 

BARONIESTRAAT 73, Telefoon 450

STOOM WASSERIJ "DE SLUIS WEIDE" 

enige nette meisjes 
voor strijk, en mangelkamers, alsmedeflinke jongeman met Mulodiploma. Aanbieden Molenpad 1, Boxtel. 

· Alle madecne tinten
vindt U in onze prachtige sortering 

Ouecq,ocdii,� 
Onze speciale etalage geeft U een 
schitterend beeld van de mogelijk= 
heden die er zijn om aan uw huis=, 
salon= of slaapkamer eens een geheel 
vernieuwd cachet te geven, terwijl 
de lage prijzen U zeker aanstaan. 

Cutonne ...... 
de ideale slaapkamtr=overgordijnstof 

per meter 7,95 • 5,85 • 2,95 

n°"" ....... . 
de kleurrijke huiskamer=overgor:dfjnstof 

per meter 8,25 • �.95 • 4,20 

aûutdwee/ ..... 
de moderne voorkamer=overgordijnstof 

per meter 8,45 • 5,40 • 3, 75 

Voor woninginrichting zegt iedereen . . . . . .  •

eerst naar ..... . 

T7'W� 
u _• u , B O X T EL

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

Duizenden spaarpotten 

worden gevuld ... 

Ook uw spaarpot ka n daar bij zijn,indien U SPARZEGELS spaar t, 
Nu weer EXTRA zegels: 
200 gr. GOUDGELE ROZIJNEN 32 et6 zegels extra (voordeel 1 OO/o) 1 blik APPELSTROOP 75 cent 15 zegels extra (voordeel 100/o)
IETS SPECIAALS: 
200 gram SCHUIM 48 cent 15 zegels extra (voordeel 150/o)250 gram OUBLIES 50 cent 10 zegels extra (voordeel 1 00/o)

Artikelen met het Sparwaarborgmerk 
* Garantie voor kwaliteit 
* Altijd extra voordeel (1 00/o) 
MAIZENA, CUSTARD, BAKMEEL,PUD DING, TOILETZEEP, HUIS-HOUDZEEP, JAM, 

A 
CANDIJKOEK , KOFFIE, THEE. 
Op al deze artikelen zoveel 
extra zegels, dat U steeds 011 "'" 
oen voordeel heeft van 100/o "-'IMIDl!ll Dl IWALR!II 

een :iakie \,eer\iike 1 
"ersnaperingen 

n een kinder"errassing 
Bil AANl(OOP \/ Al-1 f\.. '2,50 
0E GRUYîER • ARl\l( 

Georgette 

Imprimé zijde 

Crêpe satin 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine a dvertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De H. Bloedprocessie 
ZONDAG 4 JUNI OM 4 UUR. 

In verband met onze a.s. H. Bloedpro• 
cessie laten we hier enige mededelingen 
volgen: 
t. DE ROUTE is zoals vorig jaar:
Bossche weg, Mgr. Wilmerstraat, Baro
nlestraat, Pastoor Erasstraat, Breukelse
straat, Stationstraat, Rechterstraat, 
Kruisstraat, Clarissenstraat, Kerkstraat, 
Dainendaal, Processiepark. 

Plaatselijk Nieuws 
TENTOONSTELLING 
NED. KATH. SCHILDERSSCHOOL 
Burgakker 5. 
Gedurende de Tweede en derde Pink
sterdag, dus Maandag en Dinsdag, zal 
in de lokalen van de Schildersschool op 
de Burgakker een tentoonstelling worden 
gehouden van werkstukken der leerlin
gen van deze school. 

RAADSVERGADERING. 
Vrijdag 2 Juni, 's avonds 7 uur zal .de 
Gemeenteraad bijeenkomen ter behan
deling van de voorliggende agenda. 

REIZEND ADVIESBUREAU. 
Het reizend Adviesbureau voor oorlogs
getroffenen zal heden, Vrijdag 26 Mei, 
zitting houden in café Jo v. Run, om 4 
uur n.m. 

R.K. BOERINNENBOND. 
De R. K. Boerinnenbond gaat niet zoals 

GIDSENKAMP 
der Junioren van de Michaelgroep. 
Om de ouders en vrienden van de Gid
senbeweging een idee te geven van_ het 
buitenleven, hebben de Gidsen van de 
Michaelgroep der parochie van het H. 
Hart op de weide bij de Wed. Timmer
mans, Kalksheuvel 1, een kamp opge
bouwd, waarin ook een verzameling 
kampvoorwerpen wordt tentoongesteld. 
De ouders worden uitgenodigd, tegen 
een kleine entreeprijs een kijkje in het 
kamp te komen nemen. 

Wegens het opstellen van de processie 
op de Bossche weg en de Mgr. Wilmer
straat, wordt het publiek verzocht bij 
voorkeur NIET de processie te gaan 
zien in de beide genoemde straten. 

De opleiding kennende, mogen we ver
wachten, dat op deze tentoonstelling 
interessante werkstukken te zien zullen 
zijn. 

• is afgesproken, doch op Maandag a.s. De kinderen tot 14 jaar kunnen tussen 
4 en 5 uur deelnemen aan diverse wed
strijden, waaraan prijzen zijn verbonden 
en verder kunnen zij een voorstelling 
van acteernummertjes bijwonen. 

2. Kinderen - uit alle drie de pa
roèhies van Boxtel die over een 
WITTE bruidjesjurk beschikken, zullen 
ook dit jaar aan de processie deel kun
nen nemen. Zij moeten zich daarvoor 
op school melden. 
3. De .Verenigingen en Organisaties -
die we alle zoals verleden jaar weer ver
wachten - worden verzocht tijdig hun
vaandels en vlaggen eens na te zien 1
Het vorig jaar misten we enige schone
vaandels I Ook zullen de besturen toe
zien, dat vaandeldragers worden aange
wezen, en dat onderweg afgelost kan
worden ..
4. Leidsters en leiders van onze ge
uniformeerde jeugdverenigingen worden 
verzocht te bevorderen, dat hun leden 
in grote getale aan de processie deel
nemen. Het zou jammer zijn als we deze 
kèurig verzorgde groepen in de processie 
zouden moeten missen. 
5. Wat de straatversiering betreft: men
steke de vlag uit, versiere zijn hais met
draperieën of groen, zette bloemen en
beelden voor de vensters, enz. Men
wordt echter verzocht langs de weg

. GEEN houten palen of pyramiden-ver-
slering aan te brengen.
6. In verband met de sluitingsplechtig
heid in het Processiepark, zal de H. 
Bloedprocessie dit jaar precies om 4 uur 
over de Mgr. Wilmerbrug moeten uit
trekken. TEVOREN zal dus heel de 
stoet moeten zijn' opgesteld tussen ge
noemde brug en de Koppel. 
7. Voor vc::rdere bijzonderheden ver
wijzen wij naar de berichten v_an vol
gende week .in dit blad, en naar de pro
gramma's. 

Inwisseling Bankbiljetten van 
Tien en Honderd Gulden. 
In tegenstelling met de lopende ;;eruch
ten wordt medegedeeld, dat de inwis
s�ling der per 1 Jrini waardeloos wor
dende bankbiljetten van f 10,- en 
f 100,-, niet op de postkantoren kan 
geschieden. 
Tot deze inwisseli�g zijn uitsluitend aan
gewezen: de Nederlandse Bank, met haar 
bijbank te Rotterdam, haar agentschap
pen en haar correspondentschappen. 

Het bezoek van de vele schilderspatroons 
uit de omtrek en zelfs uit de gehele pro
vincie, beloofd een druk bezoek van 
buiten. 
Voor inwoners van Boxtel eveneens een 
mooie gelegenheid kennis te maken met 
deze school. 
Naar ons wordt medegedeeld, zal het 
beeld van H. M. Koningin Juliana, door 
Frans v. Amelsvoort ontworpen voor de 
gemeente, eveneens op deze tentoonstel
ling te zien zijn, naast enige andere 
werken van deze kunstenaar. 
Voor iedereen toegankelijk. 

VIERDAG VAN ST. WILLIBRORD 
OP LUISSEL. 
Op Tweede Pinksterdag is het de vier
dag van St. Willibrord in de kapel op 
Luissel. 
In de namiddag zal tussen 3 en 6 uur de 
kinderzegen worden gegeven, terwijl dán 
tevens voor de vereerders van St. Willi
brord gelegenheid zal zijn de reliquie 
van St. Willibrord te vereren. 
Als het weer wat wil meewerken, wor
den wederom vele pelgrims bij de Luis
selse kapel verwacht. 

CONSULTATIEBUREAU. 
Men verzoekt ons mede te delen, dat 
het consultatiebureau voor zuigelingen 
Maandag 5 Juni geen zitting houdt. 

ANJERACTIE 1950. 
Van 19 tot 29 Juni a.s. zal ter verster
king van het Prins ·Bernhardfonds en het 
daaronder ressorterend provinciaal An
jerfonds de jaarlijkse actie worden 
gevoerd. 
Zoals bekend wordt het fonds ten dien
ste gesteld ter handhaving onzer gees
telijke en culturele weerbaarheid. De op
brengst der acties komt gedeeltelijk ten 
goede aan de provinciale Anjerfondsen. 
Voor de Anjeractie zullen dit jaar de 
harmonieën, de zangvereniginge;1, als
mede de volksmuziekschool medewer
king verlenen. 
In het plaatselijk comité hebben op ver- . 
zoek van de burgemeester zitting geno
men de dames C. v. Hooff, namens St. 
Cecilia, mr. Lex van Susante, namens de 
Volksmuziekschool en voor de zangko
ren en harmonieën resp. de heren Ch. v. 
Susante, J. Maas, P. Quinten en J. 
Heerius. 

Ronde van Nederland 1950 
Renners passeren Boxtel tussen half vier en vier uur 

Zaterdagmiddag, 27 Mei eerstkomende. 

D.e. meest mogelijke discipline van BOXTELS INWONERS noodzakelijk. 

senstraat uitlooppogingen zullen worden 
gewaagd. 

Het zal een grote verrassing zijn voor 
de vele Boxtelse sportliefhebbers- te 
vernemen, dat de renners van de Ron
de van Nederland over Boxtel's grond
gebied, ja zelfs door Boxtel's centrum 
zullen worden geleid. 
Het is inderdaad een gebeurtenis, die 
met graagte wordt aanvaard, doch die 
ook verplichtim,en oplegt aan allen die 
als toeschouwer langs het parcours een 

• Wielersport-insiders, en die zijn er nog
in groten getale in Boxtel (men denke,
met leedwezen voor het verdwijnen, aan
onze prachtige wielerbaan en Ronde 
van Boxtel) zullen dit reeds onmiddellijk
,,bekeken" hebben!

i:ilaats hebben ingenomen. . 
De • Gemeentepolitie heeft uitvoerige 
maatregelen genomen om te zorgen, dat 
het passeren van Boxtel zonder enige 
strubbeling kan plaats vinden. 
Eenieder weet echter, dat deze voor
zorgsmaatregelen niet voor de volle 
honderd ·procent aan hun doel zullen 
beantwborden, indien niet door een
ieder spontaan wordt medegewerkt. 
Bosscheweg, Clarissenstraat, Markt, 
Krufastrajlt, Rechterstraat, Nieuwstraat 
en Schijndelsedijk zijn in de te volgen 
route opgenomen. 
De -renners komen vanuit de richting St. 
Michiels-Gestel bij St. Charles op de 
Bosscheweg en volgen dan verder de 
hierboven aangegeven route. 
Plaats om de renners gade te slaan is er 
dus in overvloed! 
Daarom deze welgemeende raad : houdt 
zoveel mogelijk de smalle Rechterstraat 
vrij. Vanzelfsprekend zullen in dit smal
le gedeelte en ook in de Kruisstraat de 
bewoners van de daaraan gelegen wo
ningen niet worden verjaagd, . maar dit 
vriendelijk, doch dringend verzoek moge 
tot hen gericht worden: nodigt geen . 
v(ienden of kennissen uit juist voor Uw 
deur de stoet te zien passeren. Er is , 
plaats genoeg op andere punten van het 
traject! 
De mogelijkheid besta.at, dat op het 
prachtige wegdek St. Charles-Oaris-

Stellen we, dat inderdaad op de Bossche
weg gedemarreerd wordt, iets wat we de
toeschouwers gaarne toewensen, dan zal
reeds hiermede • overduidelijk bewezen 
zijn, de grote noodzaak om de smalle
weggedeelten midden in de kom der ge
meente, zo-al niet geheel, dan toch zo
veel als enigszins mogelijk is, vrij te
houden van publiek. Dit is in het belang
van de renners en evenzeer in het be
lang van de toeschouwers.
Het zou een schande voor Boxtel zijn
als na het passeren van Boxtel zou moe
ten blijken. dat we deze keurtroep van
buitenlandse en Nederlandse renners
niet zonder kleerscheuren (of nog
erger) door Boxtel konden leiden!
Laat kleine kinderen en honden thuis 1
Het lijkt wel wat boud: kleine kinderen
en honden op één lijn te stellen, maar
het is nu eenmaal zo: honden zullen
nooit en kleine kinderen moeten nog
,,redelijke wezens" worden!
Laat Uw kleintjes derhalve niet zonder
geleide gaan kijken, sluit voor dat ene 
halve uurtje Uw honden zolang op of
houdt ze aan de band.
Bovenal dit: houdt U stipt aan de door
de politie te geven aanwijzingen. Laat
de smalle weggedeelten volkomen vrij.
Werkt allen mede I opdat dit sportieve
gebeuren zonder enig risico voor ren· •
ners .en toeschouwers verloopt 1
Bewoners van aan het, circuit gelegen
woningen: steekt de vlaggen uitl

Tweede Pinksterdag ter bedevaart naar 
de H. Eik te Oirschot (te voet). 
Vertrek 's Morgens uiterlijk 5 uur nabij 
het kruis in Lennisheuvel. Grote op
komst verwacht, vooral van de jongeren: 

KIND OVERREDEN. 
Maandag geraakte het zoontje van de 
familie Boeren spelenderwijs in de Prins 
Hendrikstraat onder de vrachtauto van 
de kolenhandelaar Van Erp. 
Alhoewel snel het stuur omgooiende 
kon de chauffeur het plotseling op de 
rijweg komende jongetje niet meer ont
wijken en werd het overreden. 
Met verbrijzéld dijbeentje en bekken
fractuur werd het kind opgenomen en 
naar het ziekenhuis vervoerd, waai- het 
kort na aankomst overleed. 

UIT DE RIJDENDE TREIN 
GESPRONGEN. 
Dinsdagmorgen sprong de heer H. v. d 
Krabben te Best uit een doorrijdende 
trei_n, toen deze minder snel het station 
passeerde. 
Hij werd tegen de grond gesmakt en 
moest zwaar gekneusd naar het zieken
huis te Eindhoven worden vervoerd, 
waar een armfractuur en gescheurd 
schouderblad werd geconstateerd. 
Na behandeld te zijn kon hij toch weer 
naar huis worden overgebracht. 
Naar ons werd medegedeeld is het on
gelijk niet zo ernstig als het zich aan
vankelijk liet aanzien. 

Het kamp zal toegankelijk zijn van 
11.30-20 uur. 

KATH. THUISFRONT. 
Op de zïlveren bruiloft van Hendricus 
van Oirschot-van Rooij werd f 15,03 op
gehaald voor Katholiek Thuisfront. 

THUISFRONT LENNISHEUVEL. 
Bij thuiskomst van Frans 
werd opgehaald f 10,29. 

Verhoeven 

VOOR DE ZIELERUST ONZER 
GESNEUVELDE SOLDATEN. 
Bij de thuiskomst van Sld. Mar. v. d. 
Laak, Maastrichtsestraat 12, werd een 
bedrag van f 15,50 opgehaald voor H.H. 
Missen voor in Indonesië gesneuvelde 
soldaten. 

Bijdragen in de kosten van de 
optocht ter ere van het H. Bloed 
kunnen worden gestort op Giro
nummer 290813 ten name van 
Kapelaan A. Damen. - Op gir<>-' 
strook vermelden: .. ,,Voor H. 
Bloedcomité". 

Het Eeuwige .Rome 
13. 

OORSPRONG EN OPKOMST VAN 
HET KLOOSTERLEVEN. 

Bij de Joden al, voordat het christendom 
bestond, en ook bij latere niet-christelijke 
filosofen, kwam het voor, dat zowel 
mannen als vrouwen een strenge levens
wijze volgden, met het doel zijn mense
lijke persoonlijkheid te veredelen en naar 
God te streven. 
Sommige geleerden hebben daarom wel 
gemeend en beweerd, dat het klooster
leven hieruit ontstaan is. Dit is onjuist. 
Het kloosterleven is in wezen en oor
sprong zuiver christelijk, en daar doet 
die overeenkomst met verschijnselen 
vóór en buiten het christendom, niets 
aan af. 
Christus leerde de mensen opnieuw, dat 
ze geschapen zijn door God c::n voor 
God, en dat wij daarom ons leven heb
ben te leiden volgens Zijn plannen, ge
richt door Zijn wetten en geboden. 
Iedere christen, in iedere levensstaat, zal 
dat naar vermogen moeten doen. 
Van het begin van het christendom af, 
ook in de tijd van de . apostelen, waren 
er mannen en vrouwen die zich daarop. , 
bijzonder gingen toeleggen, zich van 
alles ontzegden, strenger gingen leven, 
zichzelf bewust gingen richten op de . 
vervolmaking van zichzelf naar het voor-. 
beeld van Christus. Van het begin af 
was hun voornaamste en meest opval
lende beginsel: dat ze zichzelf het hu
welijk ontzegden. Overigens bleven zij 
in hun eigen familiekring wonen en wer
den in de Kerk bijzonder geacht. 
Bij Origenes (geboren op het eind van 
de 2e eeuw) worden zij voor het eerst 
,,asceten" genoemd, dat betekent "oefe
naars'\ die zich n.l. oefenden in de 
deugd. Meestal gaven zij al hun goe
deren of een groot deel ervan weg, 
vastten streng, aten geen vlees en dron
ken geen wijn. De vrouwen die zich toe
legden op dit leven, werden al spoedig 
"maagden" genoemd en Tertullianus 
(die omstreeks 200 leefde) noemt hen 
reeds de "bruiden van Christus". 
In de tijd der hevige vervolgingen na 
250, zochten velen van hen hun toe
vlucht in de woestijn voornamelijk in 
Egypte, later ook in andere streken. Zo 
beschrijft de H. Hieronymus het leven 
van de H. Paulus van Thebe, die 112 
jaar oud zou geworden zijn, waarv,an hij 
er 90 doorbracht in een hol in de 
woestijn bij Thebe. Deze alleenwonen
de asceten werden van toen af "anacho
reten" genoemd (wat betekent: terug
getrokkenen) of "eremieten" (betekent: 
woestijnbewoners); de namen spreken 
voor zich. 
De bekendste onder hen is de H. An
tonius de kluizenaar, die zich omstreeks 
285 terugtrok in de Egyptische woestijn. 
Na 'n 20 jaren volkomen eenzaamheid 
volgden zeer velen - volgens Athana
sius, zijn levensbesc�rijver, zelfs duizen
den - zijn voorbeeld: allen leefden af
zonderlijk al kwamen zij 's Zaterdags en 

's Zondags bijeen in de naastbije kerk 
voor geestelijk onderricht en het ont
vangen der sacramenten. 
Vanaf_ 320 ontwikkelde zich een enigs
zins gemeenschappelijk leven onder lei
ding van de H. Pachomius. Allen bleven 
nog afzonderlijk leven maar een eenvou
dige regel verbond hen in gehoorzaam
heid aan de abbas (in onze taal: abt), 
dat "vader" betekent. Als hun bezighe
den worden genoèmd: gebed, studie van 
de H. Schrift en handenarbeid, bestaan
de uit de huishoudelijke bezigheden en 
eenvoudige arbeid, zoals het maken van 
manden, om de kost te verdienen. De 
kluizen der kluizenaars vormden toen 
één· grote kolonie. Het steeds groeiende 
aantal bracht hen er toe huizen te bou
wen voor 30 à 40 monniken tegelijk, die 
een eigen kapel, en eetzaal kregen en· een eigen overste, ondergeschikt aan de 
abt. Deze huizen waren de eerste eigen
lijke kloosters, nog i)l de 4e eeuw ont
staan. De organisatie van zo'n. kluize
naarskolonie, zowel geestelijk als econo
misch, moest vanwege het aantal wel 
streng zijn, en .was dit ook. Eind 4e eeuw 
war'en er zeer vele. van deze kluizenaars
kolonies met kloosters erbij, zowel voor 
mannen als vrouwen, niet alleen in de 
Egyptische woestijn, maar ook in Palesti
na, Syrië, Mesopotamië en Klein-Azië. 
In deze tijd • komt voor de vrouwelijke 
kloosterlingen de Koptische benaming 
nonna, dat is "zuivere", in gebruik. Ons 
Nederlandse woordje "nonnen", dat niet 
erg elegant van klank is, is dus wel zeer 
elegant van oorsprong. 
De H. Basilius, één der 3 Cappadoniërs 
(zie ons artikel van 18 Mei), heeft aan 
het eigenlijke kloosterleven pas zijn 
vaste vorm gegeven. Hij had persoonlijk 
de kluis-kolonies in Syrië, Mesopotamië 

Monnik uit de eerste tijden van het 
kloosterwezen. 

OMGEVING 

UITSLAG AANBESTEDING 
Voor het uitbreiden van het tankbordes, 
met bijkomende werkzaamheden, voor 
de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "De 
Hoop" C.A. te Boxtel is als volgt inge
schreven: 
Joh. de Koning, Pastoor Eras- • 

straat 10, Boxtel f 6.975,-
Fa. Wed. A. J. v. Liempdt, 

Breukelsestraat 2, Boxtel "7.425,-
Fa. Gebr. v. d. Laar, 

Breukelsestraat 33 Boxtel "7.522,
H. J. de Koning,

Liempdseweg 2, Boxtel • ,, 7.725,-
G. Boons, Kalksheuvel 32,

Boxtel "7.850,-
H. v, d. Boomen, Liempde

A 118 a " 8.210,-
Het werk is gegund aan de laagste in
schrijver, t.w. Joh. de Koning te Boxtel. 

OP DE THUISREIS. 
Met de Gen. M. L. Hersey, vermoede
lijk 6 Juni te Rotterdam aankomend, zal 
soldaat J. M. Michielsen, Molenpad 6, 
repatriëren. 

GEMONDE 
R.K.J.�. 4e PRIJS. 
De Sportclub van de R.K.J.B. behaalde 
Zondag j.l. op de Kringsportdag te Den 
Dungen de 4e prijs in het algemeen 
klassement. 
In aanmerking nemende de korte oefen
tijd sedert de heroprichting mag dit een 
mooie prestat'ie worden genoemd. 

R.K.J.B. 
J.I. Dinsdag hield de R.K.J.B. een leden
vergadering waarop de zomerexcursies
werden vastgesteld. De geest. adviseur
gaf een verslag van zijn Romereis.

LIEMPDE 
REIZEND ADVIESBUREAU. 
Heden Vrijdag 26 Mei zal het reizend 
Adviesbureau voor oorlogsgetroffenen 
zitting houden bij v. d. Sande, om 3 uur 
namiddag. 

en Egypte bezocht en zelf dit leven ge
leid gedurende enkele jaren in de 
woestijn van Pontus. Hij schreef voor de 
kloosterlingen twee regels, een lange en 
een korte, die de eerste eigenlijke kloos
terregel is geweest. Hij bracht het hele 
kluizenaarsleven terug tot een samenle
ving in· één enkel huis, onder één overste 
en voerde de uitsluitend gemeenschappe
lijke arbeid en gebed in. 
Naast handenarbeid werd ook studie in
gevoerd, temeer daar hij ook priesters 
toeliet tot het kloosterleven, wat voor
dien niet het geval was. 
Basilius stichtte geen orde, zoals de H. Be
nedictus· dit later zou doen, maar schreef 
alleen een regel die door de kloosters 
werd aangenomen, waarna ieder klooster 
volkomen onafhankelijk bleef van de 
andere. Ook vrouwenkloosters namen 
deze regel over; zo stichtten Basilius' 
• eigen moeder en zuster vrouwenkloosters
volgens zijn regel.
Daar het kluizenaarsleven strikt con
templatief was, d.w.z. gewijd aan de be
schouwing van het goddelijke en de toe
passing daarvan alleen op eigen leven,
had deze vorm van leven weinig aan
trekkingskracht op de meer actief ge
riéhte westerlingen. Er zijn in het Wes
ten dan ook weinig kluizenaars, anacho
reten of eremieten geweest naar oosters
voorbeeld. Pas ei)ld 4e en begin 5.e
eeuw, vooral door de propaganda van
de H. Hieronymus - een westerling die
in Palestina als kluizenaar ging leven -
ontstonden in het Westen kloosters,
vooral bij basilieken om daar met meer
luister de liturgische diensten uit te
oefenen. Zo stichtte Ambrosius te Milaan.
een klooster voor mannen, zijn zus Mar
cellina een voor vrouwen. Eusebius van
Vercelli stichtte een klooster in zijn bis
schopsstad, de H. Paulinus in .de stad
Nola; de H. • Hilarius in Poitiers de H. 
Martinus stichtte het beroemde klooster
vàn Ligugé • dat het model geworden is 
voor alle. kloosters in midden-Gallië: Dit
was· allemaal nog in de 4e eeuw.
Op het eind van de 4e eeuw leerde de
H. Augustinus het kloosterleven kennen
in Italië en van hieruit nam hij het idee
mee naar zij� geboortestreek: Noord
Afrika. In 396 werd hij er bisschop van 
Hippo en stichtte hier, eerst in zijn ge
boorteplaats Thagaste, later in zijn bis-·
schopsstad, zowel mannen- als vrouwen-. 
kloosters en schreef voor hen een eigen .
regel, waarbij hij in later jaren nog een
uitgebreider uitleg schreef. Regel en uit
leg samen vormen de beroemde Augus
tijnerregel, volgens welke nu nog ver- ·
schillende orden van mannen en vrouwen
leven,
Nog meer invloed op de groei en bloei • 
van het kloosterleven had de, ongeveer 
in 480 te Nursia geboren, H. Benedictus. 
Zijn zeer gematigde regel, steunend op 
zijn ondervinding in Oost en West, en 
op de lezing van de geschriften van 
voorname voorgangers in het klooster
leven, is nu nog de regel van de orden 
der Benedictijnen en Benedictinessen die 
beiden in de kerstening en beschaving 
van heel west-Europa zo'n groot aandeel 
hebben gehad. 

T.
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De oude Pieter Breughel opent 
Zaterdagmiddag om 7 uur 

de Breugheliaanse Kermis 
op Stapelen 

Burgerlijke Stand 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 16 tot en met 22 Mei 1950. 
GEBOREN: Gerard ]. ]. M. zoon van 
H. M. Clemens en ]. C. v. d. Berg -
Henricus M. J. A. zoon van Fr. A. v. d. 
Oetelaar en M. v. Grinsven - Johan
na E. M. G. dochter van G. A. E. 
Buckinx en T. J. M. v. d. Heuij - Jo
hannes Fr. zoon van A. ]. v. d. Wal en 
W. Hosewol - Wilhelmus L. M. zoon
van J. v. d. Hout en Fr. v. d. Ven -
Johanna M. dochter van M. J. v. d. 
Staak en H. W. G. de Groot - Elisa
beth M. dochter van W. C. v. Oirschot 
en M. Pastoor - Antonetta C. N. en 
Francina C. N. dochters van L. N. 
Klompers en Fr. W. Vullings - Wilhel
mus H. M. zoon van J. P. J. M. Tielen 
en van A. B. M. v. d. Laar - Lamber
tus Th. M. zoon van A. H. v. Oorschot 
en van H. G. v. d. Heijden. 
ONDERTROUWD: Adrianus H. van 
Laarhoven en Cornelia C. van der Heij
den. 
GEHUWD: Martinus A. van der Heij
den en Anna M. van Beljouw - Leo
nardus C. van de Sande en Lamberdina 
Timmermans - Johannes A. Hol en Ma
ria T. C. van der Heijden - Gerardus 
P. A. van Heugten en Clazina H. T. 
Nouwens - Nicolaas M. Beekenkamp 
en Maria G. A. Muselaars. 
OVERLEDEN: Antonius A. Verhoeven, 
oud 50 jaren, frater - Anna M. van 
den Boogaard, oud 66 jaren, echtgenoten 
van W. v. d. Ven. 

Algemeen Nieuws 
ANNO SANTO TOCHTEN. 

Missie-Thuisfront 
Op de bruiloft van C. Timmermans-v, d. 
Heuvel werd de Missie ook bedacht en 
een bedrag van f 25,33 opgehaald voor 
Broeder Seraphicus, Capucijn, in Borneo. 

Door Treesje v. d, Loo is op de bruiloft 
van J. v. Kollenburg-v. d. Loo opgehaald 
9 gulden voor de missie van Pater C. v. 
Schijndel. 

Opgehaald bij de bruiloft van Peter 
Verstijnen en Wilhelmina Traa door Eef 
Traa en Peter van den Oetelaar f 20,30 
en bij de bruiloft van Frans v, d. Pol en 
Bertha v. d. Velden te Gemonde f 10,
beide collectes voor de Missie van de 
Eerw. Broeder Seraphicus v. d, Heuvel, 
Capucijn te Pontianak. 

Verenigings-Agenda 
Dinsdag 30 Mei jaarvergadering "Ons 
Belang" om 8 uur in café v, Rooij. 

Voortdurend kunt U een 
beroep doen op ◊ het RODE KRUIS 
slechts EENS per 
jaar doet het een 
be roe p op U. 

GEEF DAN GULl 

SPORT-NIEUWS 

O.D.C.-JEUGDTOURNOOI.

Onder flinke belangstelling werd op He
melvaartsdag dit toumooi gespeeld. Er 
was vaak te genieten van heel goed spel, 
waarbij vooral het prachtige elftal van 
P.S.V. opviel. Jammer dat de beide Box
telse elftallen hun eerste wedstrijd ver
loren, zodat de kans op 'n goede plaats 
vrijwel verkeken was, In de A-groep 
waren het B,V.V. en P.S.V. die boven
aan eindigden; in de beslissende wed
strijd was B.V.V, de gelukkige. 
In groep B eindigde het dappere lnter
nos uit Etten als eerste, terwijl Hierony
mus de 2e plaats bezette. Na een muzi
kaal intermezzo van de Harmonie van 
"Huize La Salie" won P.S.V. de 3e prijs 
door 'n grote zege op Hieronymus en 
won B.V,V. verdiend van lntemos met 
1 -0, zodat de uitslag werd: 
1, B.V.V. (Den Bosch): beker en 12 

paar voetbalkousen. 
2. lnternos (Etten): beker en 12 paar

voetbalkousen.
3. P.S.V. (Eindhoven): beker.
4. Hieronymus (Tilburg): Standpenning
Na afloop bracht de harmonie de spe
lers naar de Ark, waar Burgemeester v. 

Helvoort de prijzen uitreikte. Hartelijke 
woorden van waardering en dank waren 
het besluit van dit geslaagde sportfeest. 

O.D.C.-JUNIOREN,
O.D.C. 5 neemt op 2e Pinksterdag deel 
aan het jeugdtournooi bij "Boxtel". Om 
1 uur wordt tegen Woensel gespeeld. 

Vrijdag om half 8 is het trainen voor 
de spelers van O.D.C. 5 en 8. 

Voor alle A-junioren worden wedstrij
den vastgesteld welke 's avonds zullen 
worden gespeeld. 
De wedstrijd B.V.V.-O.D.C. om de Bis
schopswisselprijs wordt vermoedelijk 
Woensdagavond a.s. gespeeld. 

Vooral de jongeren worden er op ge
wezen dat op het vroegere Mep-terrein 
niet mag worden gespeeld. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Op Maandag 29 Mei 1950 (2e Pinkster
dag) wordt door· ,,Boxtel" een tournooi 
gegeven voor A-junioren om de Pastoor 
v. Besouwbeker (Wisselbeker).
De deelnemende elftallen zijn O.D.C.,
Woensel, Schijndel en Boxtel.
De wedstrijden zijn als volgt: 
1.00 uur: Woensel-O.D.C. 
2.00 uur: Schijndel-Boxtel 
3.15 uur: Verliezers 1-2 om 3e en 4e 

plaats. 
4.15 uur: Winnaars 1-2 om Ie en 2e 

plaats. 
Behalve de wisselbeker bestaan de prij
zen uit 'n beker en een standpenning. 
De prijsuitreiking is om 5.30 uur in het 
Jeugdhuis. 
Voor de Bisschopbeker. 
Zeer waarschijnlijk zal de voor Zondag 
vastgestelde wedstrijd Boxtel A-Blauw 
Geel A a.s. Zaterdag om 4 uur worden 
gespeeld. 

Laat U niet va� '-de wijs ·-b�èri�1:�1 ( • 
Voorspelt de Bilt regen hier en daàr, 

dan tussen de drûpkes door naar 
de Breugheliaanse Kermis 

op Stapelen 27, 28, 29, en 30 Mei. 

Meningspeiling onder de bevolking van 

Gemonde omtrent het grenswijzigingsplan 

van Gedeputeerde Staten. 

Naar aanleiding van het door Gedepu
teerde Staten opgemaakte voorlopig plan 
tot grenswijziging, waarin Gemonde ge
projecteerd is bij de gemeente St. Mi
chiels-Gestel, benoemde de Raad der 
gemeente Boxtel in zijn laatste vergade
ring van 14 April een commissie ad hoc, 
die opdracht kreeg aan de Raad een 
rapport uit te brengen inzake deze aan
gelegenheid. 
De commissie, bestaande uit de Raads
leden M. Bekkers, C. Oliemeulen en W. 
de Visser, heeft in het kader van haar 
opdracht de besturen van de verenigin
gen in de Gemondse gemeenschap uit
genodigd representatieve vertegenwoor
digers aan te wijzen, die de mening der 
bevolking omtrent de grenswijziging 
zouden weergeven. 
Woensdag 17 Mei heeft de commissie 
een bijeenkomst gehouden met de aan
gewezen vertegenwoordigers in Café 
Verbruggen. De Raadscommissies uit 
Schijndel en St. Oedenrode waren mede 
uitgenodigd. 
De heer Oliemeulen, als voorzitter van 
de Commissie ad hoc, memoreerde dat 
het plan van Gedeputeerde Staten twee 
oplossingen voor de grenswijziging er
kend, n.l. samenvoeging met St. Michiels
gestel ofwel met Boxtel, en wel omdat 
Gemonde te ver verwijderd ligt van de 
centra der gemeenten Schijndel en St. 
Oedenrode. 
Volgens dat plan zou samenvoeging met 
St. Michielsgestel de voorkeur verdienen, 
omreden, naar de mening van Ged. Sta
ten, de aard der bevolking van Gemonde 
het meest overeenstemt met die van 
eerstgenoemde gemeente en Gemonde 
ten opzichte van St. Michiels-Gestel 
beter gelegen zou zijn dan van Boxtel. 
De voorzitter verzocht daarna de aan
wezigen hun mening te willen kenbaar 
maken. 
De heer Stadhouders, hoofd der school, 
achtte het ondoenlijk de bestaande toe
stand te doen voortbestaan. Samenvoe
ging bij de een of andere gemeente is 
gewenst, doch als de bevolking van Ge
monde een keuze zou moeten doen, kan 
deze niet moeilijk zijn. 
Boxtel toch is, volgens de heer Stad
houders, een vooruitstrevende gemeente, 
die vele voordelen biedt voor de Ge
mondse bevolking. Het heeft goed geou
tilleerde scholen met verscheidenheid 
van onderwijs. Naast de lagere scholen 

Muloscholen voor jongens en me1s1es, 
een Middelbare Meisjesschool, een 
H.B.S. en B.L:O. school, een Huishoud
school, een Ambachtsschool met oplei
ding voor diverse ambachten. 
De vooruitstrevendheid van Boxtel blijkt 
ook uit de gevestigde industriën, 
De trek van Gemonds bevolking naar 
Boxtel is ook groter dan naar enige 
andere omliggende gemeente, hetzij voor 
relaties van de boerenbevolking met de 
exportslagerij, dan wel voor marktbezoek 
of winkelen. 
Ook biedt Boxtel voor de arbeidersbe
volking meer werkgelegenheid. 
Allerlei factoren zijn aanwezig om de 
kleine gemeenschap te doen aansluiten 
bij een draagkrachtigere, 
Voor wat betreft de motivering, dat St. 
Michiels-Gestel landelijker zou zijn dan 
Boxtel, en aansluiting bij St. Michiels
Gestel daarom .de voorkeur verdient, 
verklaar<le .de heer Stadhouders dat zo
wel uit de controle van de schoolbevol
king van St. Michiels-Gestel als uit de -
beroepstelling bij de bevolkingstelling 
gebleken is, dat St. Michiels-Gestel zeer 
matig agrarisch is gericht tegenover Ge- · 
monde, waarvan de helft der bevolking 
uit boeren bestaat, die meer georiën
teerd is op de tot Boxtel behorende 
buurtschappen Langenberg en Munsel. 
Bovendien behoort het grootste deel der 
bevolking tot Boxtel en het merendeel 
wil daarbij blijven. 
De heer Stadhouders kwam dan ook tot 
de conclusie, dat de motivering in het 
plan zwak genoemd mag worden. 
Vervolgens werden voor het behouden 
van Gemonde bij Boxtel nog redenen van 
parochiële betekenis in bespreking ge- -
bracht. 
De opwerping d�t bij een onderzoek, an
derhalf jaar geleden, ,het grootste deel 
der bevolking zich had uitgesproken voor 
aansluiting bij St. Michiels-Gestel, werd 
bestreden door de juistheid van het on
derzoeksysteem in twijfel te trekken. 
Nadat nog enigen der aanwezigen hun 
mening omtrent het plan hadden ken
baar gemaakt en anderen verklaarden 
zich een oordeel te willen voorbehouden, 
gaf de heer Stadhouders te kennen zeer 
gesterkt te zijn in zijn oordeel, aange
zien door de voorstanders van een andere 
oplossing, dan door hem voorgestaan, 
geen steekhoudende argumenten werden 
aangevoerd. 

Ter viering van het H. Jaar gaat de 
Aartsbroederschap van de H. Familie in 
het najaar met drie bedevaarten naar 
Rome. De belangstelling daarvoor is 
uitermate groot. Reeds meer dan 1300 
leden hebben zich thans voor deelname 
opgegeven. Daarnaast _ organiseert de 
Aartsbroederschap een aantal Anno
Santo tochten naar bedevaartsoorden in 
ons eigen Vaderland, om aldus te vol
doen aan de uitdrukkelijke wens der Ne
derlandse Bisschoppen en in eigen kring 
het H. Jaar op werkelijk grootse wijze 
te vieren. De eerste van deze toc_hten 
wordt gehouden op Pinkstermaandag, 29 
Mei a.s. naar de Zoete Lieve Vrouw in 
Den Bosch. Aan de eigenlijke Bedetocht 
zal een massale H. Familievergadering 
voorafgaan in de aula van de Veehallen, 
des middags om 2 uur. Hier zal het 
woord gevoerd worden door Pater Gil
bertus O.F.M. en de Heer Jos. Cleer
din, Deze laatste zal spreken over de 
H. Familie in ons Brabantse land. Na
afloop van de vergadering wordt een bid
tocht gehouden naar de Zoete Lieve
Vrouw in de St, Jan. Voor het verkrij
gen van deelnemerskaarten kan men zich
wenden tot het Algemene Secretariaat,
St. Jozefkerk, in Den Bosch.

werij gebracht, doordat de R.K.S.V. een 
tournooi is uitgeschreven, waarvoor twee 
prachtige wisselbekers en nog enkele 
zeer schone medailles als prijzen zijn uit
geloofd, mede dank zij de sympathieke 
geste van de Z. E. Heer Pastoor. *** En 
als alles goed mag gaan, zal er misschien 
weer iets terecht komen van het verlo
ren gegane Boxtelse Gildewezen. Op de 
tentoonstelling van allerlei Gilde-attribu
ten, die j.l. Zondag te Esch gehouden 
werd, hebben we nog een stel prachtige 
schilden en een koningsketen van de 
oude Boxtelse "St. Barbara-gilde gezien, 
alsook een oud "handschrift" met sta
tuten en notities van de oude Boxtelse 
St. Joris-gilden. De Heemkundige Stu
diekring zal hierop wel verder gaan 
snuffelen, om, als 't kan, nog meer ge
gevens te vinden! *** We zagen bij de 
"optocht van de Gilden" te Esch ook 
een Sint Jansfiguur met • een "schaap". 
En we waren bijna geneigd geweest om 
dat schaap te vragen, of het niet een 
dag of wat naar Boxtel wou ko
men, om het gras tégen en vóór het 
postkantoor en rond de "bumkes" in de 
Stationstraat te komen opeten. Doch het 
"schaopke" had z'n buikske al te dik 
gegeten aan 't echte "gras" van de 
Essche kermiswei... . . . .  Misschien is er 
nog wel een schapenboer, die met enkele 
schaapkes naar de "Stationstraat" wil

komen! *** Dinsdag j.l. zijn de Boxtelse 
schoolmeesters( essen) met hun "schaap
kes" op schoolreis geweest naar Nij
megen. Ze genoten allen van de prach
tige parken en bezienswaardigheden van 
_de Oude Karelstad, maakten een trip 

Tijdelijke Stichting "Het Zuiden 1948'' Op de 27e trok een kleine secundaire
depressie, die zich van de hoofddepres
sie welke in de omgeving van te Shet
land-eilanden was gelegen, afsplitste, in 
Oostelijke richting over het Noorden van 
ons land. Vrijwel de hele dag woei er 
toen al een stormachtige wind uit het 
Westen, waarbij in Utrecht al windsto
ten van ruim 120 km per uur werden 
gemeten. De kern van deze secundaire 
depressie lag 's morgens om 8 uur bij 
Leeuwarden, waar de barometerstand tot , 
16 mm onder normaal daalde; om 2 uur 

REIZENDE TENTOONSTELLING 
.,25 HEILIGE JAREN". 
Van 26 tot 31 Mei zal te 's Hertogen
bosch de reizende tentoonstelling "25 
Heilige Jaren" te bezichtigen zijn. 
De tentoonstelling geeft veel interes
sants over de Heilige Jaren vanaf 1300 
tot heden, en een overzicht van de be
langrijkste feiten en gebeurtenissen on-. 
der het Pontificaat van de Pausen, die in 
het betrokken Heilig Jaar aan het hoofd 
der Kerk stonden. 

*** Van geven gesproken! Het is geen 
schande als men niets heeft en dus niets 
geven kan. wanneer ze met een schaal 
of bus voor je neus komen staan! Dan 
behoeft men zich ook niet te schamen, 
als men een collectant voorbij stuurt 
zonder te geven, Doch dat er lieden zijn, 
die, uit vrekkigheid, uit armoede, uit 
men�elijk opzicht of om welke reden 
dan ook, Duitse pfennlngstukken uit het 
jaar nul en allerlei andere waardeloze 
munten, ja zelfs knopen, in een kerl<:
collecte-schaal durven deponeren, dat is 
toch wel schandalig!. ..... *** Als de col
lectes voor het vieren van het 50-jarig . 
bestaan van de H. Hart-parochie ook 
"zo vet" worden bedacht, dan zal het 
eèn mooi "feest" worden. *** Nochtans 
willen de "goedwillenden" in die pa
rochie van dat jubeltij een roemvol ge
beuren maken en zijn de commissies vol
op bezig daartoe de toebereidselen te 
treffen. Zo heeft het Comité voor die 
feestviering reeds onderhandeld met de 
besturen van de diverse Toneelclubs van 
Boxtel, om te komen tot het geven van 
enkele ontspanningsavonden. door die 
gezamenlijke clubs, en de baten daarvan 
beschikbaar te stellen voor het 50-jarig 
jubileum van de Breukelse Parochie. 
*** Zo blijft er werk in de winkel van 
de clubs! En zo heeft Boxtel de kans 
volop, om z'n hartje_ aan liefdadigheids
kunst en ontspanning op te halen! *** 
We kunnen het haast niet meer bij 
houden! Op 27, 28, 29 en 30 Mei a.s. 
grote Breugeliaanse kermis! Flink schok
ken, jongens en lol maken! 't Is voor 
een zeer sympathiek doel, en brood- • 
nodig! *** Dan hebben we op 4 Juni 
a.s. het 5e Diocesaan Eucharistisch Con-.,
gres en de H. Bloedprocessie. Dan moet •
Boxtel zich ook op z'n best laten zien.
*** Voor de "Junioren" in de voetbal-..
sport is er ook wat leven in de brou-

• per bus naar de H. Landstichting, van
daar door het "rijk van Nijmegen, langs
de Duitse grens, naar Berg en Dal en
gingen toen per "bergspoor" weer naar
de stad terug en per trein naar Boxtel!
Al met al een prettige en welbestede
klok-ronde voor de jeugd! *** En om bij
het "onderwijs" te blijven, dezer dagen
werd Mej. A. !deler vast benoemd als
onderwijzeres aan de St. Petrusschool,
in plaats van Mej. Just Veltman *** En
op 1 Juni a.s. hoopt de heer C. F. Jan
sen zijn zilveren jubilé als hoofd van de
Essche school te vieren! Het zal de sym
pathieke baas met z'n steeds gulle lach
in z'n gulle baard niet aan belangstelling
ontbreken! *** Hiermee zijn we voor
lopig weer aan 't einde van ons latijn,
en wensen allen een "Zalige Pink
steren".

November 1948 passeerde Notaris 
Stael te Uden de oprichtingsakte van 
bovengenoemde Sociaal-charitatieve in
stelling. 
Een van de doelstellingen is gratis advies 
te geven aan de duizenden oorlogsgetrof
fenen die thans hun laatste kànsen op 
een billijke vergoeding moeten benutten, 
willen zij althans enigermate zich kun
nen herstellen in het sociaal milieu 
waarin hun niet-getroffen medeburgers 
zich konden handhaven. 
Bovendien verleent deze Stichting gratis 
bijstand en bemiddeling aan allen die 
zich doen inschrijven in haar registers, 
Het schadegeval van deze ingeschreve
nen wordt volkomen uitgewerkt en af
gehandeld bij de betrokken instanties. 
De Stichting is dus een instelling van 
de oorlogsgetroffenen zelf. Dat maakt 
haar sterk. 
De bundeling van duizenden geeft hen 
die dit bemiddelingswerk op zich nemen 

Nu zal ik je vertellen wat er moet 
gebeuren! Let goed op! 

De drie prentjes moet ge gaan ruilen met vriendjes of vriendinnetjes, zo 
dat ge drie van dezelfde prentjes krijgt. Dus, drie 3's, of drie 2's of drie l's 
Goed begrepen. 
Met de drie zelfde prentjes, 3 3 3 of 2 2 2 of 1 1 1 moogt ge naar de 
Breugheliaanse Kermis komen en daar krijgt ge g r a t i s  e e n  l o t  voor de 
loterij. Prachtige prijzen worden dan verloot. Voor meisjes is de eerste 
prijs een prachtige kinderkamer en voor jongens een paar voetbalschoenen, 
Verder zijn er nog verschillende andere mooie prijzen. 
Bovendien mogen de kinderen, die zo de prentjes hebben geruild op een 
van de dagen der Breugheliaanse Kermis naar· een mooie filmvoorstelling 
op Stapelen. 

Dus, jongens 

en meisjes, nu 

onder elkaar 

aan het ruilen 

3 3 3 
2 2 2 
1 1 1 

de zo onmisbare invloed bij de betrok
ken overheidsinstanties. 
Liefde en rechtvaardigheidszin zijn de 
wortels die leven geven aan het werk 
van deze voijkomen onafhankelijke 
Stichting. 
De Stichting is arm als de oorlogsgetrof
fenen zelf. Ze krijgt geen subsidie, moet 
volkomen drijven op de belangstelling 
der getroffenen zelf. 
Alle maanden, zo mogelijk vaker, zendt 
de Stichting een bulletin aan alle inge
schrevenen. 
Zij worden daarin voortdurend op de 
hoogte gebracht van alle beschikkingen 
die in verband met de uitvoering van de 
Wet op de materiële oorlogsschade wor
den genomen. 
Dit bulletin is het cement dat de inge
schrevenen bundelt tot een hechte ge
meenschap, 
Aan de grenzenloze toewijding en de 
oprechte naastenliefde waarmee gewerkt 
wordt, ontleent de Stichting de magne
tische kracht waarmee zij het vertrouwen 
der getroffenen wint. 
Er wordt intens gewerkt en het werl<: 
zal des te intenser worden naarmate 
tot de oorlogsgetroffenen dieper het be
sef doordringt dat hun welzijn het 
enige en het uitsluitende doelwit is 
dezer Stichting. 

A SCHOENMAKERS R.K, Pr. 
S�eligsingel 3, Breda. 

WEERPRAATJE 
PINKSTEREN 1860, BEIDE DAGEN 

ZWARE STORMEN 1 
Dit jaar rustig en vrij zacht of 

warm weer? 
(Van onze weerkundige medewerker). 
Dit jaar juist 90 jaren geleden, viel Pink
steren ook vrijwel op dezelfde dagen als 
dit jaar het geval is, n.l. op 27 en 28 
Mei. Het is echter niet te hopen, dat 
het weer, dat zich gedurende de beide 
Pinksterdagen van het jaar 1860 voor
deed, zich dit jaar herhaalt. De Pink
sterstorm van 27 en 28 Mei 1860 is wel 
zeer berucht geworden en in de herin
nering blijven voortleven en wel ten eer
ste om de grote kracht waarmede deze 
storm over ons land woedde en ten 
tweede om de zeldzaamheid, daar een 
dergelijke zware storm met orkaansto
ten zo laat in het voorjaar maar zelden 
voorkomt. In het boek "Het klimaat van 
Nederland" schrijft Dr. C. Braak, oud
directeur van het K.N.M.I. te De Bilt, 
over deze storm het volgende: 

's middags was de kern voorbij Gronin
gen Oostwaarts weggetrokken, 
Dit was de eerste stormdag, maar . . ... . 
de tweede dag kwam er nog een schepje 
bij op. Er vormde zich een nieuwe en 
nog actiever kern, welke zich om 2 uur 
's middags even ten N.W. van Den Hel
der bevond, waar de barometer tot 740 
mm daalde en die 's avonds iets ten N. 
van Groningen langs trok. De wind
kracht nam in de loop van de dag over 

·het gehele land tot zware storm toe, In •
de namiddag meldde de waarnemer van
het lichtschip "Noord-Hinder": ,. Vlie
gend weer met orkaanstoten, donkere
lucht, terwijl de wild verbolgen zee stoof
als zand". De sterkste windstoten, die
werden genoteerd, bedroegen in Utrecht
om 7.20 uur 's avonds 122 km, voor Den
Helder om 6.30 uur 130 km en voor
Vlissingen om 5 óur 's middags 151 km
per uur.
Deze storm was nog zwaarder dan die
van 1 Maart '49, terwijl de schade veel •
groter was, daar de bomen reeds in blad
stonden. Een dergelijke zware storm zo
laat in het voorjaar is dan nadien ook
nog niet weer voorgekomen, zodat U
zich over het weer tijdens de komende
Pinksterdagen nog maar niet bezorgd
moet maken.
Hoewel wij nu midden in de week nog
niet met grote zekerheid een verwach
ting van het weer gedurende de komen
de Pinksterdagen kunnen geven, is !tet
echter al vrij zeker, dat het heel wat
aangenamer en rustiger zal zijn dan b.v.
gedurende de Paasdagen en Hemel
vaartsdag, daar het algemene weertype
het achter ons liggende weekeinde ee�
begin gemaakt heeft met het zomerpro
gramma, waarbij Zondag j.l. • (!:,ehalve
dicht langs de kust) overal het kwik bo
ven de 25 gr,. C. kwam, hetgeen voor de
meeste plaatsen de eerste ·officiële zo-,
merse dag betekende. Wij hebben tot op
heden dan ook goede moed wat betreft
het weer op de beide Pinksterdagen,
daar de temperatuur in ieder geval hoger
zal liggen dan tijdens de voorafgaande
feestdagen.
(Nadruk verboden).
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Sóëiäl,r�verzek:èringë1f 
• Het wetsontwerp tot aanvulling van 
Renten krachtens de Ongevallenwet. 

Bij Koninklijke Boodschap van 28 No
vember 1949 is bij de Tweede Kamer 
ingediend een ontwerp van wet tot aan
vulling van renten krachtens de Onge
vallenwet 1921 en de Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 ter verbetering 
der financiële positie der ongevallen
rentetrekkers. 
De bijslag op de ongevallenrenten en 
uitkeringen bedragen 25 %, alsmede op 
de renten en uitkeringen toegekend aan 
de nagelaten betrekkingen van degenen 
die door een dodelijk ongeval zijn ge
troffen. Het betreft de ongevallen, wel
ke vóór I Januari 1947 plaats hadden. 
D.eze datum werd aangenomen, omdat 
toen het wettelijke maximum dagloon 
va.n f 8,- op f 10,- werd gebracht. 
Met een bijslag van 25 % zal een rente
trèkker, die een ongevallenrente of 
-uitkering geniet, berekend naar het 
vóór I Januari 1947 geldende maximum 
dagloon van f 8,- in rentebedrag niet 
meer ontvangen dan een rentetrekker 
die thans een rente of uitkering ont
vangt berekend naar een dagloon van 
f 10,-. 
Zij die gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
zijn, komen voor de bijslag in aanmer
king als deze ongeschiktheid meer be
·draagt dan 25 %. Het ontwerp gaat er 
namelijk van uit, dat het geen aanbeve
ling verdient, de ongevallenrentetrek
kers die een rente of uitkering genieten 
welke berekend is naar een gering per
centage arbeidsongeschiktheid voor een 
bijslag in aanmerking te doen komen. 
Een zodanige ongevalsgetroffene kan 
immers meestal wel in die mate in zijn 
onderhoud voorzien, dat hij bij de ge
heel valide arbeider nagenoeg niet ach
ter staat.
Ook wordt bijslag verleend op de wezen
renten. Van de aan de nagelaten betrek
kingen toegekende renten of uitkeringen, 
waarop volgens het wetsontwerp de bij
slag van 25 % zal worden verleend zijn 
de wezenrenten niet uitgezonderd, ook 
niet zij die bij de wijziging van de Inva
liditeitswet reeds kinderbijslag kregen 
al� aanvulling op de wezenrente inge
volge deze wet. 
Het wetsontwerp gaat, zoals uit het 
vorenstaande blijkt, uit van de algemene 
regel, dat op elke ongevallenrente of
-uitkering, een bijslag van 25 % wordt 
verleend. Hoewel hiermede een niet on
aànzienlijke verbetering zal worden ver
kregen, zouden, indien geen nadere 
voorzieningen waren getroffen, verschil
lende groepen van rentetrekkers zich 
toch nog niet in een enigszins redelijke 
verbetering hunner financiële positie 
kunnen verheugen. Gedacht moet hier 

worden aan· degenen, die een ongeval
lenrente genieten terzake van een onge
val, dat plaats vond vóór het jaar 1919. 
In die tijd waren de lonen in vergelijking 
met het latere loonpeil, zeer laag, zodat 
de renten, stammende uit de jaren vóór 
1919, op zeer lage bedragen zijn vast
gesteld. 
Een overzicht van de gemiddelde dag
lonen waarnaar de Rijksverzekerings
bank in de jaren 1903 t.e.m. 1918 de 
schadeloosstellingen ingevolge de On
gevallenwet 1901 heeft berekend, doet 
zien, dat deze gemiddelde daglonen lie
pen van·! 1,63 in 1903 tot f 2,62 in 1918. 
Een bijslag van 25 % op de toegekende 
rente voor deze personen zou dus niet 
veel te betekenen hebben, althans zeer 
onvoldoende zijn. 
Daarom zullen de in die jaren toege
kende renten opnieuw worden berekend 
en wel voor de ongehuwden alsof hun 
dagloon toen f 4,50 zou hebben bedra
gen. Voor hen die gehuwd zijn of ge
huwd geweest zijn, doch nog kinderen te 
hunnen lasten hebben, worden de renten 
opnieuw berekend naar een dagloon 
van f 6,-. 
Wanneer dit wetsontwerp wet geworden 
is en in werking getreden zal zijn, zal 
in feite geen enkele rente of uitkering 
voorheen toegekend aan een getroffene 
of aan de weduwe (of weduwnaar) van 
een getroffene, meer gebaseerd zijn op 
een dagloon lager dan f 4,50 resp. 
!6,-.
Gezien het aantal nog lopende lage 
renten is dit een verheugende _verbe
tering. 

H. v. d. K. 

Bloemenverzorging 
TWEE-JARIGE PLANTEN. 
Onder tweejarige planten verstaan we 
die planten, die twee jaar nodig hebben 
om in bloei te komen. 
Het eerste jaar vormen deze planten 
alleen maar bladeren en een flink wor
telgestel en in het tweede jaar komen 
pas de bloemen en zaden. 
Om U op de hoogte te brengen van 
wat voor planten hiermede beoogd wor
den, volgen hier enkele vertegenwoordi
gers van de tweejarige bloemen. 
Althea rosea = stokroos. 
Campanula '= klokjesbloem. 
Dianthus barbatus = Duizendschoon of 

lievermannetje. 
Dianthius Caryphyllus = Tuinanjer of 

snoffeltje. 
Digitalis = Vingerhoedskruid. • 
Lunaria biennis = Judaspenning. 
Hoewel sommige van de hierboven ge
noemde planten ook in het derde jaar 
nog kunnen bloeien (b.v. stokrozen en 
duizendschonen) worden ze meestal na 

de eerste bloei opgeruimd. De eerste 
bloei is altijd veruit de mooiste. 
De zaaitijd van de eenjarige bloemen 
is Mei-Juni. 
doch liefhebbers die over een bak be
schikken doen beter in de bak te zaaien. 
Men heeft dan een betere controle op 
het zaaisel voor wat betreft het gieten 
en schermen, en de kieming verloopt 
vlotter. Als de planten er goed en wel 
opstaan wordt het glas weer afgenomen. 
Nadat de plantjes enigszins ontwikkeld 
zijn en een lengte hebben van 3 à 5 cm, 
worden ze verplant. Men zet ze dan 
dicht bijeen op een plantenbed, b.v. op 
een afstand van 5 à 10 cm, naar gelang 
de groeikracht van de planten. 
In het najaar zet men de meeste twee
jarige planten op de blijvende plaats. 
In de winter bij vriezend weer dekt men 
dekklanten of met wat rijshout of denne
ta en. 
Zorg dat de grond voor het planten 
goed ïs bemest, met oude stalmest, en 
diep is losgemaakt. 

STOKROZEN. 
Deze komen voor met enkele en dub
bele bloemvormen. Het worden hoge 
planten. Ze kunnen zelfs wel 2 meter 
hoog worden. 
Ze kunnen prachtig dienst doen om een 
schutting of schuurtje wat te camou
fleren. Voedzame grond is voor deze 
deze planten noodzakelijk. Er komen 
verschillende kleuren in voor b.v. geel, 
rood, wit en rose. 

CAMPANULA. 
Van belang zijn de Campanula Medium 
en de Campanula medium calycanthema. 
De laatste heeft kelkbladen die dezelfde 
kleur hebben als de bloemen, waardoor 
de bloem wat "gevulder" aandoet. Ze 
worden pl.m. 80 cm hoog. 
De voorkomende kleuren zijn: wit, 
blauw, lila en rose. 
Verder hebben we nog de Campanula 
pyramidalis. Deze wordt pl.m. 1.25 m 
hoog. Deze komt voor in de kleuren: 
blauw en wit. 

DUIZENDSCHOON. 
Deze kennen we in vele kleurennuances. 
Is mooi als perkplant en is tevens als 
snijbloem lang houdbaar. 
Wordt ongeveer 50 cm hoog. Ze vraagt 
een voedzame grond en een zonnige 
standplaats. 

TUIN ANJERS. 
Deze kennen we· ook in verschillende 
kleuren. De meest voorkomende zijn: 
rood, rose, geel en wit. 
Deze plantjes kunnen gebruikt worden 
in borders of als randbeplanting, daar 
ze maar laag blijven. 
De Tuinanjers leveren tevens prachtige 
snijbloemen. 

• ,DIÇIT ALIS; 
Deze verlangt een licht beschaduwde 
standplaats. Ze wordt pl.m. 1.50 m hoog. 
Deze plant komt zeer mooi uit tegen 
een achtergrond van opgaande bomen 
of struiken. 

JUDASPENNING. 
De bloem van deze plant is van gèen 
betekenis. Ze worden gekweekt om de 
zilverwitte zaaddozen. Tegen de rijptijd 
der zaden worden ze afgesneden en ge
droogd, waarna ze jarenlang bewaard 
kunnen blijven. De Judaspenning wordt 
veel verwerkt in droog-bouquetten. De 
Judaspenning moet worden opgekweekt 
in de lommer van een boom of struik. 

H. 

Altijd wéér die hoofdpijn 
STEEDS TABLETTEN SLIKKEN 
KAN OOK EEN ZIEKTE WORDEN. 

Tal van· mensen worden geregeld door 
hoofdpijn geplaagd. Dat is niet alleen 
akelig voor henzelf, maar ook voor hun 
omgeving, want zulke lieden zijn meestal 
humeurig en ongenietbaar. 
Het is niet gemakkelijk zo maar in het 
algemeen over hoofdpijn te spreken of 
te schrijven, nog moeilijker is het om te 
zeggen, wat men er het best tegen kan 
doen. Dat ellendige en afmattende ge
voel heeft immers zeer veel verschillen
de oorzaken en men dient nu eenmaal 
eerst gOed te weten waar iets precies 
van komt, voordat men het met succes 
kan aanpakken. 
Om te beginnen gaat vrijwel iedere 
ziekte, vooral de infectieziekten, de 
eerste dagen met hoofdpijn gepaard. Er 
zijn ook tal van andere toestanden, waar
bij hoofdpijn een geregeld verschijnsel 
is: chronische nierziekten, vergiftigingen, 
obstipatie. Bij deze dingen gaat het er 
natuurlijk om de eigenlijke oorzaak te 
bestrijden. 

MIGRAINE. 
In sommige gevallen is er aan de hoofd
pijn zeer wel iets te doen, zoals bij de 
migraine. Dat is een tamelijk veel voor
komende ziekte, waarbij de pijn dikwijls 
na een beginstadium van een drukkend 
en zwaar gevoel in het hoofd, soms ge
paard gaand met duizeligheid en het 
zien van sterretjes voor de ogen, in hef
tige aanvallen optreedt. 
De pijn bij migraine is meest éénzijdig, 
de patiënten ziin echt ziek, niet zelden 
gaan de aanvallen gepaard met misse
lijkheid en braken. 
Sommige mensen noemen alle hoofdpijn 
migraine, maar dat is niet juist. 
Migraine is een zeer bepaalde vorm van 
hoofdpijn, ctie :neest erfelijk is en daar
om ook vaak bij ·;erschillcnde leden van 

één fami,lie wordt , aangetroHen. Zoals 
gezegd, tt'gen migraine bestaan tegen
woordig goede middelen, patiënten die 
aan deze ziekte lijden kunnen hulp bij 
hun dokter vinden. 

Hersenschudding. 
Ik kan slechts· een greep doen. Is mi
graine een voorbeeld van een ziekte die 
tegenwoordig met succes behandeld kan 
worden, er zijn ook hoofdpijnen die 

tegenover vrijwel iedere therapie uiterst 
hardnekkig zijn. Hiertoe kan men de 
ernstige vormen van hoofdpijn rekenen 
die de dokter op zijn spreekuur regel.
matig te zien krijgt na een "verwaar
loosde hersenschudding". Niet verwaar
loosd door de arts, die de zieke destijds 
behandelde, maar de patiënt zelf. 
Met een hersenschudding dient men plat 
(dat is zonder kussen) in bed te blijven 
liggen, zeker tot de klachten verdwenen 
zijn. Maar ook daarna zijn enkele weken 
bedrust (nu is een hoofdkussen toege
staan) absoluut noodzakelijk. 
De patiënten die zich na een paar dagen 
al lang weer kip lekker voelen, slaan dit 
doktersvoorschrift meestal in de wind 
en komen te vroeg uit bed, met het 
treurige gevolg dat sommigen na jaren 
en jaren nog rondlopen met barstende 
hoofdpijnen die gerangschikt moeten 
worden in de rubriek: rusttoestand na 
hersenschudding" en waaraan tot nu toe 
helaas maar heel weinig te doen is. 
Wanneer men weet dat naar schatting 
20 % van alle mensen . wel eens een 
hersenschudding heeft gehad, kan men 
bedenken dat deze vorm van hoofdpijn 
lang niet zeldzaam is. 

,,Nerveuse hoofdpijn". 
Tegen de gewone huis-, tuin-, of keu
kenhoofdpijn die iedereen zo wel eens 
heeft, kan men natuurlijk een aspirientje 
of een ander pijnstillend tabletje inne
men (wanneer men zich maar hoedt 
voor het schadelijke pyramidon), maar ik
ben geen vriend van al die tablettenslik
kerij, zeker niet wanneer het op eigen
houtje gebeurd. 
Er zijn veel te �eel mensen die voort
durend rondlopen met een buisje van 
het een of ander en het slikken van ta
bletjes 'is bij sommigen een zelfstandige 
ziekte geworden. 
Wanneer de omstandigheden f.let toela
ten is het beter een poosje te gaan lig
gen in een koel en wat verduisterd ver• 
trek. Neem daarbij een slokje water en 
tracht de gedachten zo weg te leiden 
dat u een beetje wegdoezelt. Wellicht 
vindt u deze behandeling van uw hoofd
pijn niet "echt" genoeg, maar ze is on
schadelijk en...... het helpt meestal; 
vooral de zo veelvuldig voorkomende 
nerveuse hoofdpijnen zijn na een half 
uurtje liggen meestal geheel verdwenen. 
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vraagt Nette Meisjes 
Aanbiedingen aan het kantoor van 9•12 en van 2,4 uur

Speciale Pinksteraanbieding 
AANBIEDING 

Speelbroekje 
voor Uw kleine jongen, 
van stevig, gebloemd katoen 

Jongenspak je 

Jurkje 

degelijk katoen in effen tinten,
keurig afgewerkt 7.25, 6.25 

vlot model van sterke, fris• 
gebloemde' katoen 9.75, 7.90 

• 

Dameskousen 
eenvoudige, sterke kous 1.20 

• ragfijne linksgeweven 2.90 

de veel gevraagde Nylon 

Doet U al Uw voordeel met 
onze Kousen=reductiekaart? 

Vraagt onze verkoopsters! 

• 

Overhemden 
vast boord, effen en 
gestreepte Percal 

vast boord, effen en 
gestreepte Poplin 9.95 

2 losse boorden, effen en
gestreepte Percal 12.25 

Zelfbinders 
Kreukhentellende z:ijde(W-) 1.95 

z:uiver wol' (l1k1lr) 

. van Ho.ut-

1 

2.3s 

5.95 

5_10 

0.79 

2.5s 

7.90 

6.25

7.95 

10.75

I.75

2.95

, Ververgaard 
• 
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�, U 6e,ct oaK Aatte wetluun.
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Spaad Uw. Wolleff � !
a.s. Winter hebben ze dubbele waarde.
Koopt nu prettig wasbare en kleurechte 

Flanellen Dekens 
Blokpatroon in d r ie kleuren

150 X 200 cm
180 X 220 cm

Medail lonpatroon 
150 X 200 cm
175 X 225 cm

9.75 
13.50 

10.75 
13.75 

WONINGINRICHTING • BOXTEL 

Hockey-Tournooi M.E.P. 
Bezoekt op 2e Pinksterdag het traditionele hockey• 
touraooi in het aportpark "MOLENWIJK", 
Aanvans: 11 uur. Finale: 17.30 uur. 

Deelnemende verenigingen : 
Venlo Girls, Venlo Forward, Tilbur1 
Or-je •Zwart, Eindhoven V.K.H., Venlo
Rapidity, OH Keep Fit, O••
De Hopbel, Schijndel M.E.P., Boxtel

Verkoping Golfplaten 
te Boxtel 

bQ Café H, Nooten, 11n Salmstraat 

Zaterdag 27 Mei a.s. 
te 10 uur . 

Verkocht zullen worden 
1000 golfplaten van 1,20 m 
lang tot 3.20 m lang. Aan 
zeer lage prijzen. 

Nergens goedkoper. 

Het bestuur van de 

V arkensf okvereniging 
BACONTYPE N.L. 

maakt bekend 

dat de EXCURSIE n.aar de 
S E LE CTI E,ME STERIJ zal 
worden gehouden op 
Woensdag 31 Mei n.m. 

om 8 uur 

Alle leden worden verzocht 
op üjd aanwezig te zijn. 

Uw adre. voor 

pijnlijke voeten 
tensevolge van likdoorns, 
eelt, eeltpitten, dikke en in• 
gegroeide nagels is : 

PEDICURE 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
Markt 33 , Boxtel

in DAMESHOEDEN 
Voor iedere dame het meest 5 90 
flateuse model . . . vanaf • 

Ook gelegenheid voor m o derniseren en 
garneren van .uw oude hoed door 
gedip lomeerde modiste. 

Joh: Thijs::van den Brandt 
STATIONSTRAAT BOXTEL 

Bakkerij ,,'t Hoekske" 

� :Oa11 � 
EEN DROOM VAN ROOM 

Va naf beden verkrijgbaar VERPAKT IJS 
Prijzen 10, 15, 23 en 30 cent 

CHOCO ROOMIJS iets aparts 20 cent 

• Iets voor de PINKSTERDAGEN 

ROOMIJSTAARTEN met slagroom en confiture 
S á 6 penonen f 1.50 

ROOMIJSTAART l/2 L. f 1.50 
Vraag verder inlichtingen over IJSTAARTEN 
voor bruiloften en andere feeatgelegenheden.

Neem eens proef van dit 
heerlijk FANTASIE IJS. 

W.o. d. faac = �- 15

Vandaag Schilderen f 
Morgen Droog• 
MET DE NIEUWE 

Plastic-Ralston-Verf 
GEEN KWASTSTREPEN 

Voor Tuinmeubels, Tafels, Kasten, Keukens, 
Badkamers, Kinderwagens, AUTO's, 
Fietsen, Machines. 

Te BOXTEL, bll 

M. A. C. Oliemeulen
DROGISTERIJ "DE MOLEN" 

RECHTERSTRAAT 37 BOXTEL 



M çde n·arriens • mijn familie
betuig ik langs deze weg 

mijn oprechte dank aan H.H. 
Geestelijken en Burgemeester 
met Gemeentebestuur, R.K. 
Thuisfront, 1 Bestuur van de 
Fanfare Concordia en Zang
vereniging, de kinderen van 
de R.K. Meisjesschool, de Ver
kenners, Vrienden en Kennis
sen in het bijzonder de buurt
genoten voor de buitengewoon 
hartelijke ontvangst, de vele 
cadeaux en bloemen mij aan
geboden bij mijn behouden 
terugkeer uit Indonesië. 

Sld. t kl. J. v. Schijndel, 
A 57 Liempde. 

M 
ede namens mijn Ouders,
Broer en Meisje betuig 

ik mijn hartelijke dank aan de 
H.H. Geestelijken, Katholiek 
Thuisfr. Burgemeester, Eerw. 
Zusters, Fanfare Concordia en 
Zangveren., Familie, Vrïenden 
en Kennissen voor de spon
tane ontvangst en in 't bij
zonder aan de buurtbewoners 
voor de prachtige cadeaux 
welke ik ontvangen heb bij 
mijn terugkeer uit Indonesië. 

Sgt. G. DE LAAT,
Vrilkhoven D 72, 

Liempde. 
M ede. namens mijn ouders,

. broer, zusjes en meisje 
betuig ik mijn hartelijke dank 
áan H.H. Geestelijken, de Gil
denbondsharmonie, familie, 
vrienden en kennissen, in het 
bijzonder aan de buurtbewo
ners· voor de vriendelijke ont
vangst en de vele bloemen en 
cadeaux mij aangeboden bij 
mijn terugkeer uit Indonesië. 

Sld. te kl. Mar. v. d. Laak, 
Maastrichtsestraat 12. 

Z eer vereerd door de har
telijke ontvangst bij mijn 

thuiskomst uit Indonesië," be
tuig ik bij deze, mede namens 
mijn ouders, broer en zusters, 
mijn dank aan H.H. Geeste
lijken, Kath. Thuisfront, Gil
denbondsharmonie en vooral 
de buurtbe.,.oners, waarvan ik 
enige prachtige cadeaux mocht 
ontvangen. 

. Sld. C. J. M. Vilé,
Frans Staelstraat 8. 

Extra • Pinksterreclame 
Korte Heren broeken 

1.59 • 2.05 • 2.45

Sp.orthemden, de nieuwste 
dessins tegen sensatieprijzen 6.30

Voor de dames Nylon■ 
4.50 , 6.75.

En als hoofdschotel 
Prima Theedoeken 0.74 

Ook in ons merk Overalls de 
scherpst concurrerende prijzen. 

Natuurlijk bij 

Klein maar Dapper 
Rechterstraat 67 

PINKSTEREN 
Nu voor 

ZOMERSCHOENEN 
naar 

BOVEN DEERT 

7.95 

27-13 10.25
32-35 11.50
36-40 12.95
41-47 13.95

Aardige verrassing 
bijaankoopvanl10.-

· Wut u· tod, .... 
Geen reclame ia effectiever 
dan adverteren in ons blad 

Engelse Huiskamer 
waar U na jaren nog plezier van heeft 
en altijd trots aan vriend en kennis 
laat zien 

Dressoir 

Uitschuiftafel 

2 Fauteuils 

. 4 Stoelen 

775,=

Gothieke Slaapkamer 
smaakvol steekwerk op linnenkast 
en ledikant 

Toogledikant 

Linnenkast 

Commode 

2 Nachtkastjes 

2 Stoelen 59750 
' 

• Corsetten naar maat
iedere dag gelegenheid tot aanmeten 

verder Breukbanden 
Elastieken Kousen, enz. 

Drogisterij ,,De· Vijzel" 
Markt 12 Boxtel 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt bij Ber_t van den Braak! 

BARONIESTRAAT 73, Telefoon 450 

Mag. nDE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 • Tel. 406 
Markt 14 • Tel. 486 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 • Tel. 319 

Religieuse artikelen 
ook hierin staan wij aan de spits. 

Juni Maand - H. Hart Maand 
H. HART-BEELD in diverse kleuren

met steentjes ingelegd 65 cm
iets aparts

H. HART-BEELD als boven
doch zonder steentjes

H. HART-BEELD eveneens als boven
doch 50 cm 

H. HART-BEELD polichromi antiek

f 13,95 

f 11,50 

f 8,95 

in diverse maten 7,90 7, - 4,95 3,95 
H. HARTBEELDEN

Oud-Hollands, crème 7,35 5;40 2,75 
H. HART-BEELDEN porcelein 6,75 4,25 

. Al onze beelden zijn prima gepolichro-
meerd en gegarandeerd afwasbaar. 
KRUIZEN, prima eikenhout 

met bronzen -en koperen corpus 
8.75 6,40 5,75 3,95 3,25 ':(175 1,80 

BIJPASSENDE KOPPEN, Ecce Homo, 
Mater Dolorosa, per paar 14,25 l 1,25 

BEDIEN STEL, 
kruis met kandelaars f 8,75 

STAANDE KRUIZEN· 5,25 4,95 
PLATEEL H. HART-PLAQUETTE f 4,75 
PLATEEL 0. L. VR.-PLAQUETTE f 4;75 
PLATEEL H. HUISGEZ.-PLAQUETTE f 7,50
RELIGIEUSE SCHILDERIJEN 

. prima afwerking, alle maten 
in de prijs van 11,50 7,25 6,75 4,50 1,70

VOOR ALLE BEELDEN 
hebben wij bijpassende consoles 

6,50 4,80 4,30 2,75 2,25 
4,25 3,50 HOEK CONSOLES 

VERCHROOMDE KANDELAARS 
MET KAARS f 2,25 

VOORTS t - 2 en 3 ARMS KANDELAARS 
in hout-verchroomd en verzilverd. 

VOOR RELIGIEUSE ARTIKELEN 
OOK NAAR 

,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

Attractie • •· • • • Attractie 1

A a.s. Maandag begint onze
. A ij

W BALLON-RECLAME W 1 
(met gas gevulde ballono) 

Iedere koper ontvangt bij aankoop voor tenminste f 3.00 • 
een BALLON GRATIS 

Zie hier enkele prijzen van onze artikelen o.a. 
Breiwol alle kleuren vanaf 1.45 , 100 gram 
Smirnawol 2 dr. , 6 dr. ., 1.45 , 100 gram 
Dameskousen vanaf 1. 15 , 1.75 , 2.30 • 2.75 

'prima linkse 2.85 , 3.00 , 3.25 , 3.50 
Nylons . . . . . . 4.00 • 6.95
Stoffen prachtige vistra bloemdessins p. m. 2.25 
Flanel streep . per meter 1 65 
Schorten Favorita vanaf 3.96
Lakens . 6.25 
Slopen .• . 1.55 
Corsetten vanaf 5.95
Stevig heupcorset 

met leren hoekjes versterkt 8 50, enz. 
* Iedere dag van 9 • 8 uur geopend *

Fa J. M. van Geel-�e.Koning 
Stationstraat 22 Boxtel 

Onze meuwe Import collectie biedt U 

Ideale geschenken bij verloving 
of huwelijk 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Kruisstraat 10 Juwelier - Horloger 

5,,edate JJ�sinq) 
ût at on�e af,detintµM, ! · ! .... •

1 A.s. Zaterdag 27 Mei 1 
geven wij aan elke 10e aan de 

cassa betalende koper(ster) een 

waardebon, welke in de week na

Pinksteren in goederen naar eigen 

. keuze kan worden omgezet. 

Deze waardebon zal in grootte 

zijn naar rato van Uw aankoop 

met een minimum van . f 2.50 
en een maximum van f 17.50 

ITJ.W 
. , 

1'. . . itteoeen s
'lllcuw./aduun= en �iekddil, 

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 
Dit geldt alleen voor die goederen, welke Zaterdag worden gekocht. 

't zijn simpele 

A1RRR DiT"je bonnetjes ••••

IS 18 G • STRPE L TJE

920 

. - . . ULDEN WRRRD 

Ik ben nu een half 

jaar De Gruyter-klant, 

waarin ik bij elk De Gruyter• 

artikel een cassabon heb 

gekregen. Ongemerkt is het 

een stapeltje geworden en 

nu kan ik dadelijk 18 con-

tante guldens gaan halen� 

Contant geld, daar hééft een huis-: 

vrouw wat aan ! • 

DEGRUYTER 
Bij -elk De Gruyter-artikel een cassabon ter waarde van het aankoop. 
bedrag. Voor tien gulden aan cassabons ontvangt U één gulden 
contant terug. De bons blijven altijd geldig en zijn steeds inwissel-

baar in elke De Gruyter-winkel. 

e.v. DRUKKERIJ EN CARTONNAGE--INDUSTRIE "BOXTEL"
TELEFOON �O • BURGAKKER15 

.,;.;....;..;.. __ ...;. __________ _ 
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GILDEFEESTEN TE ESCH 

!) 

2) 
3) 
4) 

Tamboers en Gildekoning van het jubilerend St. Willibrordusgilde, gevolgd door Burgemeester en Wethouders en 
leden van het Erecomité. Op de achtergrond de uitgeloofde zilverschat. 
Opstelling voor het brengen van de vendelgroet. Op de voorgrond het door de Heemkundige kring geschonken vaandel. 
Enige gildekoningen en hoofdlieden van Maaslandse gilden. 
Vendeliers van de 0. L. Vr.-Schuts te Elshout in de optocht. 

DEMONSTRATIE VAN EENVOUD 

EN TRADITIE. 

Het streven om het Gildewezen in onze 
provincie meer en meer tot bloei te 
brengen mag wel geacht worden als een 
reflex op de persoonlijkheid vernietigende 
massaficatie in het moderne leven. 
Bestaat het lidmaatschap van de tegen
woordige massa-organisaties voorname
lijk in het betalen van contributie en in
schrijving op een ledenlijst, om lid te 
"mogen" zijn van een "ouderwets" Gilde 
is een degelijke levensstijl eerste ver
eiste. 
Het Gilde rekent zich tot taak, de bur
gerlijke deugdzaamheid te bevorderen, 
en de leden - de Gildebroeders, zoals de 
historische titel is - moeten hun parti
culier leven daarnaar richten. 
Brabant mag zich dan ook verheugen in 
de opbloei van het Gildewezen en daar
bij de hoop koesteren, dat van dit "his
torisch" organisme in onze volksgemeen
schappen een weldadige invloed zal uit
gaan. 
In gemeenschappen waar de Gilden tot 
bloei komen, zal dan ook een gezonde 
beschermende kern pal staan tot hand
having van het kerkelijk en burgerlijk 
gezag, voornamelijk met het wapen van 
een gezonde geest. 
In dit licht het Gildewezen gezien, mag 
een volksgemeenschap zich verheugen 
een Gilde in z'n midden te hebben. En 
begrijpelijk is dan, dat zowel kerkelijke 
als wereldlijke autoriteiten zich interes
seren om in onze tegenwoordige maat
schappelijke doolhof het "historisch" 
instituut tot een modern lichtbaken te 
helpen uitgroeien. 

* * *

In onze naburige gemeente Esch heeft 
zich in de laatste jaren het St. Wille
brordusgilde weer hersteld. Daar hebben 
jonge krachten uit de taaie volharding 
der ouderen de bezieling geput om het 
Gilde tot bloei te brengen. 
Nu is de periode van opbloei geaccen
tueerd door de viering van het 350-jarig 
bestaan. Dat was een schone gebeurtenis. 
Gildefeest, harteklop in het leven van 
het Brabantse dorp, uiting van de taaie 
wil om schone tradities te handhaven. 

Nadat Donderdag 18 Mei, Hemelvaarts
dag, het feest met een plechtig Lof was 
ingezet, verzamelden de Gildebroeders 
en genodigden zich in het Schutshuis, 
waai· burgenieester Kamerbeek het Gilde 
een herinneringsschild aanbood ter ver
rijking van de zogenaamde gildeschatten. 
Namens de Heemkundige Kring van 
Boxtel en omstreken bood de heer P. 
Dorenbosch een nieuw vaandel aan. 
Als sluitstuk van deze bijeenkomst deed 
de heer Ant. v. d. Braak de mededeling, 
dat het onderzoek naar de Gildeschatten 
een nieuw resultaat heeft gekregen in 
het terugvinden van de oude gildekaart 
bij het Provinciaal Genootschap·. Van de 
kaart is thans een fotocopie in het bezit 
van het Gilde. 
Na deze bijeenkomst vingen op het 
feestterrein de onderlinge schietwed
strijden aan. * * *

Zondag 21 Mei. Deze feestdag begon 
met een plechtige Gildemis met een 
feestpredicatie van de Gildeheer, de 
ZeerEerw. Heer Pastoor Hackfoort en 
wijding van het nieuwe vaandel. 

De Gilden uit de Kring Maasland 
zetten aan het feest luister bij. 

Geïnteresseerd toekijkend naar de op
stelling van de stoet van Brabantse Gil
den, die waren aangekomen om het 350-
jarig bestaansfeest van het St. Willebror
dusgilde mee te komen vieren, zagen we 
met genoegen de wolkenmassa's over
drijven en een heerlijk zonnetje gaf ten
minste de hoop op een zomerse dag. 
En werkelijk, het weer bleef goed, <le zon 
bestraalde de stoet met zijn kleurige 
vendels, en de van ouderdom getuigende 
standaards, de blinkende gil<leschatten, 
waarmee de koningen waren behangen, 
en perste de zweet uit de huid van de 
vendeliers. Het was zomers warm. 
Zo trokken een twintigtal gilden onder 
sonoor getrommel, begeleid door de fan
fare Laetitia langs de Essche wegen naar 

• het feestterrein.
Hier werden de deelnemende gilden be
groet door de heer Jan van de Mortel,
voorzitter van de Kring Maasland.
In zijn toespraak prees hij de Gilde
broeders, door wie de schone tradities
zijn hersteld en wees op de eer, de Gil-

den als een erkenning ten deel gevallen 
bij het regeringsjubileum van Koningin 
Wilhelmina en later bij de inhuldiging 
van Koningin Juliana, aan wie zij met hun 
vendels de aloude koningsgroet moch
ten brengen. Hij spoorde aan de traditie 
van de Gilden te allen tijde in eenvoud 
te blijven handhaven en vooral niet te 
vergeten onder alle omstandigheden 
Kerk, Koningin en Vaderland getrouw te 
blijven. 
Als voorzitter v:m de Kring Maasland 
verheugde hij zich over de correctheid, 
die door de Gilden van deze kring in 
alle opzichten werd getoond, en stelde 
het St. Willebrordusgilde van Esch als 
een voorbeeld van juist begrip en ijver 
voor het herstel der schoonste tradities. 
In weinige jaren heeft het Gilde van 
Esch zich opgewerkt tot de staat, waar
in het weer zijn volle bijdrage kan leve
ren voor het gildewezen in ons Brabant
se volksleven. Met volharding is gezocht 
naar historische gildeschatten en met 
trots kan gewezen worden op het be
reikte resultaat. 
De Kring Maasland heeft dan ook zijn 
waardering getoond voor de ijver van 
het St. Willebrordusgilde van Esch door 
toewijzing van de kringdag 1950, waar
aan de meeste gilden uit de kring thans 
deelnemen om h�t 350-jarig bestaansfeest 
luister bij te zetten. 
Hiermede was <le Gildedag geopend en 
werden de tamboers en vendeliers opge
steld voor het brengen van de vendel
groet aan de autoriteiten. 
Nu konden de Gilden beginnen met de 

• traditionele wedstrijden. * * *
Het St. Martinusgilde van Esch had ook
het initiatief genomen voor een tentoon
stelling van de Gildeschatten, en zo
werden deze tesaam gebracht in de
schoollokalen en kregen belangstellen
den de gelegenheid deze verzameling
van vaandels, standaarden, trommen,
schilden en perkamenten te bewonderen.
Dt'ze tentoonstelling werd door de voor
zitter van de kring Maasland ten voor
beeld gesteld als uniek in het kader der
Gildedagen,
Met het uitreiken der prijzen werd deze
voor Esch uitzonderlijk schone dag be
sloten.

Zondag 4 Juni 

de vlaggen uit! 
Versiert de gevels en neemt deel 

aan de 

H. Bloedprocessie en het

Eucharistisch Congres

26 Átei 1950 

Nederland-Indonesië. 

Er is kort geleden een Hof van Arbi
trage voor de Nederland-Indonesische
Unie opgericht met als president Mr. 
Dr. J. Donner. Het woord "arbitrage" 
zegt ons, dat het hier waarschijnlijk be
treft geschillen tussen Nederland en 
Indonesië, die beide vrijwillig aan deze 
rechtbank zullen onderwerpen. 
Eigcnlijk kon men direct al beginnen 
met een zéér groot geschil: namelijk 
dat Djokja, tegen alle plechtige over
eenkomsten in de zg. deelstaten heeft 

, opgeslokt. Maar voorlopig heeft men 
zich bij de opening van dit Hof 
maar gehouden bij enkele mooie woor
den. Hoewel er toch ook gesproken is 
vai1 de wel wat snelle afbraak van de 
oude verhoudingen. Met dit laatste zal 
wel bedoeld zijn dt> terugkeer van de 
duizenden Nederlandse amhtenaren uit 
Indië, die tbar om terreur, moord en 
chaos het leven onmogelijk wordt ge
maakt. 

De vuilwaterkwestie in Brabant. 

Het vuile water van onze rivieren en 
vaarten , zal, zo laat het zich aanzien, 
vrij spoedig t·ot het verleden behoren. 
Er zijn 2 zeer belangrijke stroomgebie
den in Rrabant, dat van de Donge en 
dat van de Dom111el. 
De plannen schijnen nu klaar te liggen, 
om reinigingsinstallaties te plaatsen bij 
Eindhoven en ook bij Boxtel, terwijl de 
grote installatie, die Tilburg gaat oprich
ten, ook met deze voorzieningen zal 
worden gecoördineerd. 
Voor de Donge wil men één grote riole
ring aan gaan leggen, vanaf Gilze en 
Dongen naar de Amer. Ook Breda wil 
zo'n riool aanleggen zegt men, die dan 
uit zou monden in de Bergse Maas. 
Het zou voor Brabant van grote bete
kenis zijn, want er zijn nogal wat indu
strieën, die zuiver oppervlaktewater no� 
dig hebben en die kunnen zich hier niet 
vestigen, zolang de vervuiling blijft . be
staan. 

Dr. Jachym Bisschop gewijd. 
In Rome is dan Dr. Jachym tóch tot bis
schop gewijd. Men kent de toedracht 
van deze schokkende zaak. Dr. Jachylll 
was uitverkoren om Coadjutor van kar
dinaal lnnitzer, de Aartsbischop van 
Weenen, te worden. Het betekent prac
tisch ook opvolging in deze uiterst moei
lijke positie. Men weet, dat Dr. Jact1ym 
op het allerlaatste ogenblik de wijding 
niet meende te !llogen ontvangen. 
Dr. Jachym staat bekend als een onbe
vreesd verdediger van de rechten der 
Kerk, een dapper lllan die geen compro
missen kent, als het er op aan komt 
de volle beleving van het christendom 
in de maatschappij door te voeren. Het 
schijnt, dat Dr. Jachym op het allerlaat
ste moment te weten was gekomen dat 
er, in het eigen kamp, zekere oppositie 
zou dreigen en dat hem dit een ogen
blik deed aahelen de zware taak op 
zich te nemen. In elk geval, momenteel 
is geheel Oostenrijk er verheugd over, 
dat deze eminente persoonlijkheid tóch 
de moeilijke beslissing genomen heeft. 
Hij is in Rome door Kardinaal lnnitzer 
tot bisschop gewijd, nadat hij tevoren 
door de Paus in een particuliere audien
tie was ontvangen. 

De dames zijn sinds 1940 nog 
niet uit de kousenzorg geweest. 
Want al kon men tenslotte weer 
kousen krijgen, ze waren toch 
eigenlijk niet te betalen. 
Daarom vinden wij het thans ook 
dubbel prettig hier een wel zeer 
bijzondere aanbieding te kunnen 
brengen. 
Het is ons gelukt eerste klas rag
fijne linksgewezen kousen te be
machtigen. De fabrikant vertelde 
aan onze inkoper, dat er een klein 
fabrieksfoutje in voorkwam. 
U zou dat foutje zeker niet op
gevallen zijn en als je dan boven-

dien voor zo'n apart prijs
je inkoopt, dan weten 

onze inkopers, dat 
ze een goede 

beurt maken. 

Een goede beurt waarvan onze 
cliënten nu gaan profiteren, want 
we hebben hiervan een propagan
da-aanbieding gemaakt en verko
pen deze kousen niet voor f 4, -
à f 5, - per paar, (wat U er 
overal graag voor betalen zou) 
maar .... 

't eetste paac j 2. 50

't tweede paac / f .  25

EEN SERIE 2e SOORT VOOR: 

euste paae / f. 95

tweede paac I O. 98

)f-. Om deze kousen op rede
lijke wijze onder onze 
cliënten te verdelen, wordt 
aan iedere klant maximaal 
2 paar verkocht. Deze aan
bieding geldt slechts zo
lang de voorraad strekt. 

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

Parochie�Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 

Hoogfeest van Pinksteren. 
Zondag 28 Mei 1950. 

De H.J-1. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur ei1 om half 11 de Hoog
lllis. Vandaag gaat in alle H.H. Missen 
de � schaal voor de bijzondere noden 
van het Nederlands Episcopaat, welke 
schaal bijzonder in de milddadigheid van 
de gelovigen wordt aanbevolen. 
Na de middag om 3 uur Lof met ser
moon, waarna gelegenheid tot biechten 
tot half 5. 
Vandaag wordt de H. Mis van kwart 
voor 8 opgedragen tot een bezondere 
intentie; de H. Mis van 9 uur voor 1-len
drica van Beurden-Verwetering. 
Maandag is het 2e Pinksterdag: geen 
geboden feestdag, doch de diensten zijn 
als op Zondag. 
WOENSDAG, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen, geboden vasten én 
onthoudingsdagen; !llen mag op die 
dagen dus slechts één volle maaltijd 
nemen en men moet zich geheel van 
vlees of jus uit vlees onthouden. 
Donderdag is er gelegenheid tot biecl1-
ten van 7 tot 8 uur, vanwege de eerste 
Vrijdag. 
Vrijdag, eerste Vrijdag van <le maand 

. wordt de H. Mis van half acht opgedra
gen ter ere van het H. Hart, waaronder 
algemene H. Colllmunie van de leden 
van de Bond van het H. Hart. 
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand, 
tevens priesterzaterdag. 
Deze week is het iederen avond Lof om 
7 uur. 
De vergadering van de zelatricen 'van de 
Bond van het H. Hart wordt gehouden 
2e Pinksterdag na de Hoogmis. 
MAANDAG: Tweede Pinksterdag. Van
daag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bijzondere noden van het 
Neder!. Episcopaat. Deze schaal wordt 
bizonder aanbevolen; de H. Mis van 
half 7 wordt opgedragen voor Maria 
Boeren van der Staak; de H. Mis van 

, kwart voor 8 voor Marinus van Griens
ven vanwege de kinderen; de H. Mis: 
van 9 uur voor Theodora Huygevoorts: 
van Roosmalen; de Hoogmis 0lll half l l 
als gez. maandstond voor Lucia de Vis
ser Paddenburg. 
De gelovigen worden vriendelijk ver
zocht in de Hoogmis allen mede te zin
gen, als repetitie voor de plechtigheid 
van aanstaande Zondag. 
Na de Hoogmis vergadering van de zela-· 
tricen van de Bond van het H. Hart. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
DINSDAG 30 Mei: om kwart voor 7 
gel. !llnclst. voor Lucia de Visser-Pad
denburg; z. a. gel. H. Mis voor 1Vlari
nus v. d. San<le; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Maria Poirters-van Dijk; 
om half 8 gel. jrgt. voor Adrianus Hen
ricus v. d. Anker; z.a. gel. H. Mis voor· 
Antonius Schellen; H Hartaltaar gel. 
H. Mis voor de gesneuvelde parochianen
in Indië vanwege de familie v. cl. Velden;
om half 9 gel. 1-I. Mis voor Anna
Theuwkens-van Dijk; om half 10 huwe
lijksmis; om 7 uur Lof met rozenhv.td·-
je vanwege de Meimaand.
WOENSDAG 31 Mei: Quatertemper
dag; om kwart voor 7 gel. mndst. voo1-
Hendrica Voermans-Vervoort; z.a. gel. 
H. Mis voor Petrus Ghijssens, vanwege:
de R.K. Bakkerspatroonsbond; H. Hart-
altaar gel. H. Mis voor Gerardus Sµ.k
man te Liempde overleden; om half 8
gel. jrgt. voor Hendrica Muselaers-van
Drunen; z. a. gel. jrgt. voor Johannes
van Gerven; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor -
Anna Maria Verrijt-Nijssen; om half 9•
gel. H. Mis voor Petrus Ghyssens van
wege de Sint Elisabethvereniging; om 7
uur Lof met Te Deum tot sluiting van
de Meimaand.
DONDERDAG 1 Juni: om kwart voor 7 
gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. Steen; 
z.a. gel. H. Mis voor Maria van Hal
vanwege directie en personeel van was
serij Giesbers; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Antonetta van Dongen-Goyaerts-



vanwege de Broederschap van de H. An
tonius (te Waalwijk); om half 8 gel. 1-1. 
Mis voor Petronella v. d. Laak-v. d. Coe
vering; z.a. gel. H. Mis voor Antonius 
Voets v.w. de Broederschap van de H. 
Antonius (te Waalwijk); H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Maria van Mierlo-Ver
meulen; om half 9 gel. H. Mis voor 
overleden familie van J-laeren-Ghyssens; 
vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG 2 Juni: Quatertemperdag.
Vandaag 1 e Vrijdag van de maand; om 
kwart voor 7 gel. J-1. Mis voor Lucia de 
Visser-Padden burg; z. a. gel. J-1. Mis 
voor J-lenricus Broekmeulen en Maria 
J-lazenherg; J-1. 1 -Iartaltaar gel. 1-1. Mis 
voor Maria Loerakker-van Geel vanwege 
de Broederschap der Gelovige Zielen 
(te Waalwijk); om half 8 gel. 1-1. Mis 
ter ere van het H. Hart; z.a. gel. 1-1. Mis 
voor Hendricus van Uden vanwege de 
buurt; in de H. Bloedkapel gel. 1-1. Mis 
tot bizondere intentie; om half 9 gel. 1-1. 
Mis voor Martinus Giesbers; om 7 uur 
Lof met rozenhoedje vanwege de Eerste 
Vrijda<> 
ZATER

.
DAG 3 Juni: Quatertemperdag.

Vandaag 1 e Zaterdag van de maand, 
tevens priesterzaterdag, om kwart voor 
7 gel. H. Mis tot dank voor behouden 
thuiskomt; z.a. gel. H. Mis voor Mari
nus van der Sande; 1-1. 1-Iartaltaar gel. 
1-1. Mis voor onze gesneuvelde parochia
nen in Indonesië· vanwege de familie
van der Struyk; om half 8 gel. H. Mis
ter ere van het Onbevlekt Hart van Ma
ria tot bekering van de zondaars; z.a. gel.
H. Mis voor onze gesneuvelde parochia
nen in Indonesië vanwege Spaarver.
"de Ketting"; 1-1. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Johannes Rutten te Esch overleden;
om half 9 gel. H. Mis voor Emilie van 
Rijckevorscl; om 7 uur plechtig Lof tot 
opening van het Eucharistisch Congres. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Cornelius Henricus
van Roosmalen uit St. Michielsgestel en
Anna Bernardina Haerkens, geb. te Ba
tenburg en won. in deze parochie; Hen
dricus Johannes v. d. Heijden uit Oister
wijk (St. Jan) en Adriana Petronella Ge
rarda Schilders uit Oisterwijk (St. Jan),
waarvan heden de 3de 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. 

Hoogfeest van Pinksteren. 
Herinneringsfeest der zichtbare 
nederdaling van de H. Geest over 
de Apostelen. '.28 Mei 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie; om 7 uur voor Petrus Pasch, 
vanwege de Broederschap v. d. 1-1. Ro
zenkrans; om 8 uur voor Gijsberta v. 
Hommel-v. d. Bosch, vanwege Broeder
schap v. d. H. Rozenkrans; om kwart 
over 9 voor Adriana Scheutjens-v. Dijk, 
vanwege Broed. v. d. H. Rozenkrans en 
om half 11 plechtige hoogmis met assis
tentie voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie. 
De eerste schaal is voor de kerk en de 
tweede voor de Bijzondere Noden. In 
de bus achter in de kerk kunt U deze 
Pinksterdagen uw giften voor de Indi
sche Missiën nog storten. 
Om 3 uur plechtig Lof met predikatie. 
Daarna gelegenheid tot biechten tot 
half 5. 
Maandag, Tweede Pinksterdag: de 
Diensten zijn zoals op Zondag. De 
Hoogmis is met volkszang. Tevens de
vierdag van St. Willibrord, vereerd on
der de titel van Apostel van Brabant. Er 
zal om 8 uur een 1-1. Mis worden opge
dragen in de kapel op Luissel, om God 
te vragen dat door de voorspraak van 
St. Willibrord het Geloof in onze Bra- • 
bantse gouwen bewaard moge blijven. Er 
is gelegenheid om onder die H. Mis de 
H. Communie te ontvangen. en des 
middags van 3 tot 6 in de kapel op Luis
sel gelegenheid de relikwie van de Hei
lige te vereren en de kinderzegen te
ontvangen. Onder de gewone voorwaar
den kan een Volle Aflaat verdiend wor
den door hen die de kapel bezoeken: ook
tijdens het octaaf. In de kerk om 7 uur 
Lof met rozenhoedje. 
Woensdag, feestdag van Onze Lieve 
Vrouw-Middelares van alle genaden. 
Tevens de feestdag van de H. Angela, 
patrones van onze meisjesschool. 
Onder het Lof - om half 8 - Te 
Deum tot sluiting van de Meimaand. 
Om 8 uur in de Ark vergadering van de 
prefecten van de H. Familie. 
Donderdag 1 Juni. Deze maand is bij
zonder ,toegewijd aan het Allerheiligst 
Hart van Jezus. Na de gestelde H. Mis
sen wordt de Litanie van het H. Hart 
gebeden. 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 kwart voor 7 de plechtige H. Mis 
ter ere van het H. Hart. Onder het Lof 
om half 8 - de oefening van Eerherstel. 
Zaterdag, des avonds om 7 uur plechtig 
Lof tot opening van het 5e Diocesaan 
Eucharistisch Congres. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
quatertemperdagen: dus geboden vas
ten- en onthoudingsdagen. Wij bidden 
die dagen speciaal voor de nieuwe pries
ters, welke a.s. Zaterdag te 's Hertogen
bosch gewijd worden. 
MAANDAG 29 Mei: 6 uur tot zekere 
intentie; 7 uur voor het geestelijk en tij
delijk welzijn van de parochie; 8 uur 
voor Adrianus van Kleef vanwege de 
R.K. Sportvereniging Boxtel; kwart over 
9 voor Adrianus v. d. Sloot-van Vught 
vanwege zijn zusters; half 11 de hoog
mis voor Harry Pennings, vanwege de 
St. Elisabethvereniging. 
DINSDAG 30 Mei: 7 uur gez. i. voor 
Henricus van der Meijden; Maria-altaar 
1. d. voor Cornelia Hazenberg-v. d.
Broek; Familie-altaar 1. d. voor Anna
Hensen vanwege neven en nichten; 
kwart voor 8 1. m. voor Francis Voets; 
Mar-ia-altaar 1. m. voor Johanna Voets
v. "d. Braak; half 9 1. j. voor Andreas v. 
Liempd en Maria v. d. Sancle z.e. 
WOENSDAG 31 Mei: 7 uur gez. j. 
voor Johannes v. d. Sande en Maria v. 
d. Vleuten z.e.; Maria-altaar 1. m. voor

Adriana Kerssemakers-v. Nistelrooy; 
Familie-altaar I. m. voor Petrus Voets; 
kwart voor 8 1. m. voor Waltherus Os
senblok; Maria-altaar I. d. voor Mevrouw 
Adriana v. Haeren-Paymans; half 9 I. m. 
voor Johannes Hubertus Timmem1ans. 
DONDERDAG I Juni.: 1. d. voor Johan
nes Wagenaars; Maria-altaar I. j. voor 
Johannes v. d. Meijden; Familie-altaar 
1. d. tot bijzondere intentie ter ere van
het H. Hart; kwart voor 8 1. d. voor de
heer I-lubertus Josephus van Susante,
vanwege het personeel; Maria-altaar 1.
d. voor Maria van Beljouw-v. d. Struik;
half 9 1. j. voor Cornelis v. Liempd.
VRIJDAG 2 Juni: kwart voor 7 plechtig
gez. dienst voor de leden van de Broe
derschap van het H. Hart; Maria-altaar
1. cl. voor Adrianus van Kleef vanwege
de buurt; Familie-altaar 1. d. voor
Adrianus van Kleef vanwege zijn col
lega's; kwart voor 8 1. j. voor Gerardus
v. d. Langen berg en I-lendrina z.e.; Ma
ria-altaar 1. m. voor Gijsberta v. Hom
mel; Half 9 1. d. voor Petrus Baaijens.
ZATERDAG 3 Juni: 7 uur 1. d. voor
Petrus Voets-Karsemakers; Maria-altaar
1. j. voor Adriana Mutsaercls-v. d. Boer;
Familie-altaar 1. j. voor Geerclina v. d. 
Boogaard-Eikenmans; kwart voor 8 1. d. 
voor Anna v. d. Oever-v. d. Sande; 
Maria-altaar 1. d. voor Wouterus van 
Heel te 's-Hertogenbosch overleden; 
half 9 1. j. voor Franciscus v. Licmpd. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Hoogfeest van Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur 1-1. Mis voor 
Marinus v. Grinsven, 1-1. Hart. 
MAANDAG: half 8 1-1. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 um· H. Mis tot 
bijzondere intentie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Christiaan 
v. Kempen.
WOENSDAG: half 8 voor Clazina hsvr. 
van Christianus v. Kempen. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Jo
annes Wagenaars; 9 uur gez. 1-1. Mis 
tot bijz. intentie. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag, half 8 jrgt. 
voor Lambertus v. Oirschot. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis uit dankbaarheid voor 
behouden thuiskomst. Dinsdag H. Mis 
voor Henricus v. Oorschot, proc. Ha
kendover. Woensdag H. Mis voor Ma
rinus v. Grinsven, proc. Hakendover. 
Vrijdag H. Mis voor Marinus v. Grins
ven vanwege de kinderen. Zaterdag H. 
Mis voor Marinus v. Grinsven vanwege 
de kinderen. 

Deze week zullen nog geschieden: 

Zondag H. Mis voor Frans v. Logten 
vanwege de kinderen. Woensdag en 
Donderdag H. Mis voor Henrica v. d. 
Oetelaar vanwege de schoolkinderen. 
Vrijdag en Zaterdag H. Mis voor Hen
ricus v. Oorschot vanwege de familie 
v. Oorschot.

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 

Hoogfeest van Pinksteren. 
'.28 Mei 1950. 

Half 7 H. Mis tot intentie van de pa
rochianen; 8 uur 1-1. Mis voor de fami
lie v. d. Oord; 10 uur gez. jrgt. voor Jo
hannes Vissers. De gelovigen worden in 
de gelegenheid gesteld, om aan hun of
ferplicht te voldoen door de eerste 
schaal voor onze eigen' parochie; door 
de 2de schaal voor B. N. 
Vergadering van St. Vincentiusvereni
ging; half 3 glechtige Vespers, om daar
door van de goede God te verkrijgen 
het medeleven van het godsdienstige 
leven met de priesters aan het altaar. 
Daarna zal biecht gehoord worden in de 
beide biechtstoelen tot 5 uur. 
MAANDAG: Tweede Pinksterdag, de
votiedag, waarop de H. Diensten zijn als 
op Zondag; half 7 H. Mis voor de heer 
Addanus v. d. Breekel; 8 uur wekelijkse 
H. Mis voor Maria de Punder-Huige;
10 uur H. Mis tot intentie van de pa
rochianen. De gelovigen worden in de 
gelegenheid gesteld om aan hun offer
plicht te voldoen door uitsluitend in de
open schaal te offeren voor de processie
van het 1-1. Bloed te Boxtel. Half 3 Lof 
met rozenhoedje om God's zegeningen
te verkrijgen over "Orion" en de kapel
van Stapelen.
De gelovigen die verlangen aan1huis te 
communiceren, kunnen zich daartoe in 
de sacristie aanmelden. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
0. L. Vrouw v. d. H. Eik voor A. v. d. 
Sloot; 8 uur J-1. Mis voor Theo v. Hal 
te Liempde overleden. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
Kath. Thuisfront voor Harry v. Dijk; 
8 uur wekelijkse 1 -I. Mis voor Peter 
Hazenberg. Quatemper, geboden vasten
en Onthoudingsdag. 
DONDERDAG: 7 uur H Mis voor Ma
ria Maas-v. d. Langenberg; 8 uur H. 
Mis vanwege Godvruchtige vereniging 
ter ere v. d. 1-1. Theresia tot intentie 
van de leden. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de 
maand, daarom toegewijd aan het God
delijk Hart van Jezus; 7 uur 1-1. Mis 
voor de familie van Stiphout-v. Happen; 
8 uur gez. mndst. voor Johanna Cornelia 
v. Hal- de Laat. Vasten- en onthoudings
dag. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Marinus 
Berends; 8 uur H. Mis vanwege kath. 
Thuisfront voor Theodorus Huyberts. 
Vasten- en onthoudingsdag. Wij worden 
uitgenodigd om te bidden voor vele en 
waardige priesters. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Gerard Adrianus de 

. Rooy uit Liempde en Hendrica Johan• 
'na Maria v. d. Bos, uit deze parochie, 
waarvan heden de derde . afkondiging • 
geschiedt. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Adrianus v. d. Sloot in deze pa
rochie; Theo v. Hal in Liempde overle
den en aanbevolen een noveen ter ere 
van de H. Theresia voor een zieke. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,· 
LIEMPDE. 

Hoogfeest van Pinksteren. 
'.28 Mei 1950. 

Zondag: Hoogfeest van Pinksteren; half 
7 1. m. tot welzijn der parochie; 7 uur 
1. j. voor Wilhelmina Avendonks; 8 uur
1. j. voor Leonardus Voets; 10 uur de
plechtige hoogmis tot bijzondere intentie.
MAANDAG: 2e Pinksterdag, geen ver
plichte feestdag; half 7 1. m. voor alle
overledenen der par.; 7 uur 1. j. voor
I-lendr. v. Rooij; 8 uur 1. m. tot welzijn
der parochie; 10 uur z. mndst. voor
Jos Schellekens.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Wil
lem Appeldoorn.
Dinsdag tot Donderdag en Zaterdag half
8 z. 7e voor Hendrica Hendr. Quinten. 
DINSDAG: 8 uur 1. 111. voor Arnoldus
Nefkens te Lith overleden.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Mart. Quinten; 8 uur 1. j. voor Johanna
Leon. Voets.
DONDERDAG: 7 uur z. m. voor het
behoud van de vruchten der aarde van
wege Kasteren en Avendonk; 8 uur I. j.
voor de Eerw. Zuster Sibylla Avendonks.
VRIJDAG: te Vrijdag der maand; half
7 1. 111. voor bijz. noden der parochianen;
7 uur 1. m. voor Hendrica Hendr. Quin
ten als over!. lid der proc. van Kevelaar;
half 8 z. mndst. voor de overleden fa
milie v. Boeckel v. Rumpt; deze H. Mis
met uitstelling van het Allerh. enz.
ZATERDAG: 7 uur z. m. voor het be
houd van de vruchten der aarde van
wege de Koestraat; 8 uur 1. j. voor Frans
Kreyvelcl en Jos. v. d. Gouw.
ZONDAG: Drievuldigheidszondag; half
7 1. j. voor Petrus v. Alphen; 8 uur 1. m. 
tot welzijn der parochie; 10 uur z. 7e
voor Hendrica Hendr. Quinten.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. 111. voor Corn. v. 
Heerebeek. Dinsdag en \Voensdag 7 1. 
m. Ger. Spikmans n.l. Dinsdag als over!.
lid H. Willibrord. Woensdag als over!.
lid Stillen Omgang. Donderdag 7 uur 1.
m. voor de over!. familie v. d. Velden
Schoones. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Pe
tronella v. d. Nostrum te Esch overleden ..
Zaterdag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal,
Adr. v. Hastenberg en Cor Saris, van
wege Cor de Laat. Zondag 7 uur 1. m. 
voor Wout v. cl. Velden.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het
quatertemperdagen, geboden vasten- en
onthoudingsdagen. 
30e Arnoldus Nefkens te Lith overleden; 
Petronella Adr. v. d. Nostrum te Esch 
overleden. 
7e voor Hendrica I-lendr., Quinten te 
Liempde overleden. 

Missiebus: 

Overschot voor z. m. voor de 
vruchten der aarde: 

van de Vendelstraat 
van de Hezelaar 
van Dorp 
van Klein-hoekje 
van Kerkeind 
van Berg 
van Loe-eincl 
Kasteren en Savendonk 
Bij uitvaart van -Adr. v. Hasten
berg, opgehaald cloor Juliaantje 
v. Mensvoort 

f 6,50 

"14,80 

5,54 
" 7,80 

,, 8,-
" 7,77 

" 7,60 

" 3,55 

" 1 3,32
Bij uitvaart van Ger. Spik111ans
opgehaald door Gerard Spikmans " 10,80

PAR. H. WJLLIBRORDUS, ESCH. 

Hoogfeest van Pinksteren. 

'.28 Mei 1950. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
plechtige Hoogmis voor de parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor de nieuwe glas-in
lood-ramen. Na de middag om 3 uur 
plechtig Lof met rozenhoedje; na het 
Lof een lied. Daarna gelegenheid om te 
biechten tot 5 uur. 
Maandag, Tweede Pinksterdag zullen de 
kleintjes hun eerste Communie doen 
onder de J-1. Mis van half 9. Voor de 
groten zal onder deze H. Mis geen H.
Communie worden uitgereikt; alléén 
voor en na die I-1. Mis. Na de middag om 
3 uur plechtig Lof, waaronder oplegging 
van het scapulier aan de kleintjes en 
toespraak. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2cle 
leerjaar komen biechten; Woensdag die 
van het 3de en 4de leerjaar. Donderdag 
onder de H. Mis van half 9 zullen ze 
allen communiceren. 
Deze week Maandag en Dinsdag om 
half 8 Marialof; Woensdag om half 8 
plechtig sluitingslof van de Meimaand. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8 Om 
half 8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, Eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 

half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om half 8 gez. 
H. Mis met Uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. 's Avonds om half 8 Lof; na het 
Lof een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
't Seminarie. 
ZONÓAG: 7 uur H. Mis Gerardus 
Spikmans te Liempde overleden; half 9 
H. Mis; 10 uur plechtige Hoogmis voor
de Parochie.
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Dym
phena van Groessens-Blijlevens; half 8 
J-1. Mis waaronder kindercommunie; 10 
uur Hoogmis voor de parochie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Wilhel
mina Catharina Spooren-v. Grinsven. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Ca
tharina van de Sande-Schoenmakers. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
over!. ouders v. d. Velclen-Schoones; 
half 8 H. Mis uit dankbaarheid bij ge
legenheid zilveren jubilé Hoofd der 
School; half 10 gez. huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
de Z. E. Heer Willibrordus v. d. Braak. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor bijz. 
intentie. 
Elders: J-1. Mis··•'voor Cornelia• van Oers
v. d. Braak. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 28 Mei. Heden Hoogfeest v� 
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 om _8 uur Lof. 
Woensdag: sluiting van de Meimaand. 
Om 8 uur Lof. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
VRIJDAG: tste Vrijdag van de maand. 
De gehele dag uitstelling van het H. Sa
crament. om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur 
Lof. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Ton
ny Schaffer; om half 9 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
VRIJDAG: om half 8 voor mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

Te koop: beklede wieg en Te koop: 13 weken dragende 
ledikantje, moet weg. Deken N.L. zeugen bij J. v. cl. Sande,
de Wijsstraat 8. Loeeind D 23, Liempde. GROOTE. KEUZE 
Op het Colsultatiebureau is 
een portemonnaie gevonden. 
Tegen advertentiekosten terug 
te bekomen. Prinsen, Molen
pad 2. 
Te koop wegens plaatsgebrek: 
1 eikenhouten buffetkast; 1 
tafel, 4 stoelen en 2 armstoe
len. Ploegstraat 45, Vught. 
Mevr. Maassen, Bosscheweg 
18, vraagt een net dagmeisje. 

Biggen te koop. Pijnenburg, 
Mijlstraat 9. 
Mevr. Ninaber-van Eijben, 
Deken De Wijsstraat 2, vraagt 
een flink meisje om haar te 
helpen in de huishouding. 
Te koop: een toom beste 
biggen, borgen. J. van der 
Heyden, Langenberg 21. 
Te koop bij M. J-labraken, 
Luisel 12, twee tomen zware 
V.D.L. biggen en een partij
prima dekriet.

Te koop: een electrische was
machine met motor en een 
fornuiskachel. Van der Linden, 
Tongeren 12. Te koop bij W. Scheutjens, 
---=--------. ----. Roond 17, een toom zware 
Te koop: een toom zware biggen G.Y., alle borgen. 
biggen en rode eetaarda ppe
len. Dobbelsteen, Tongeren 15 

Een herenrijwiel te koop. 
Dorpsstraat B 43, Gemonde. 
B.z.a. R.K. Meisje, 25 jaar, in
gezin met kinderen, bevragen
Molenstraat 19.
Te koop: z.g.a.n. Philîpsradio, 
4 maanden bespeeld, prijs 
f 170,-. Bevragen Molen
straat 19. 

Te koop: een toom beste big
gen V.D.L., waaronder ge
merkt voor stamboek, en een 
onderstel voor laagkar. M. v. 
Pinxteren, Tongersestraat 38. 
Nette werkster gevraagd voor 
Dinsdags en Vrijdags. Tevens 
te koop een kinderwagen. Be
vragen: Molenstraat 19. 
Te koop een partijtje eetaard
appelen. Peijncnburg, Rocind 5. 

Te koop: een partij prima Werkster gevraagtl voor 2 à 
eetaardappelen bij M. van tier 3 dagen per week. Bevragen 
1-feyden, Vorst 18. Molenstraat 19. 

Tweedehands Maaimachïne 
met korenapparaat te koop 
bij 1-1. Schelle, Mylstraat 55. 
Meisje- gevraagd voor hele of 
halve dagen. Bevragen Molen
straat 19. 
Biedt zich aan: werkvrouw, 
voor enkele dagen per week. 
Brieven onder no. 77, Molen
straat 19. 

Algemene Jaarvergaderingl 
van de 

Fok- en Controlevereniging 
"Ons Belang" 

te houden op DINSDAG 
30 MEI 1950, om half acht 
in Café H. v. Rooij, tevens 
opgaaf nieuwe leden. 

KRUISSTRAAT 1 
Het speciaal adres voor 

HERENMODES 

VOOR DE PINKSTERDAGEN 
e HOEDEN EN PETTEN 
e OVERHEMDEN met los en vast boord 
e POLO HEMDEN 
e DE NIEUWSTE ZELFBINDERS 
e KNOOPDASSEN 
e ALLE SOORTEN BOORDEN 

HEREN ZOMERHOEDEN 

LICHT IN GEWICHT f 8,40

Fa. H. v. EYCK-DE LOUW 
KRUISSTRAAT l BOXTEL 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht 
VOS Stationstraat 44, Telefoon 527

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

SWIFT-Dames- en Heerenschoenen 

Alleen verkrijgbaar bil 

A. J. GEMEN 

Stationstraat 14 
Boxtel - Tel. 296 

Linoleum Krommenie 
brengt rust in Uw interieur ! 

Het is prettig te leven op deze vloer
bedekking. Om de rustige dessin, en de 
!rooie kleuren, moor ... vooral om de
geluiddempende eigenschap adviseren
wij U het gezellige

Linoleum Krommenie. 

" 

+JW~ 
1 1 u u · BOXTE.L 

...___ __ _____J ------~ 



·Consumptie

Gee� moeder .de vrouw d'r vrije avond_en eet 

en drinkt bij ons. SLAATJES; PATATES FRITES , 

VLEESCROOUETTEN, 'n. lekker bakje KOFFIE, 

IJS zoals je het nérgens krijgt, VERSE VOLEN

DAMSE PALING, zo uit het water geslingerd 1 

* 

De Breugheliaanse-Ker�s 
---lill!IJ► is geopend·: ◄4-----

Zaterdaa 27 �el van 7- tot 10.30 .-ur 

, . Z'ondag . 28 Mei van 2 tot 10.30 uur 

Maandag 29 Mei van 2 tot 1.0.30 uur 

. D(nsdag 30 Mei van 7 tot 10.30 uur 

• €n al.., het reient 1

. .... 

':Dat áoet ltet niet l 

• €n al.., ltèt 't toèlt áoet 1

9..0e áraaien áoor f

FIETS ENST A L L I N G  OP· HET TE R R E IN 

DRUK J. P. TIELfH. BOXTU. 

• '

Ptáade 

MIS 
EN BATE VAN DE 

îERS·VAN STAPELEN

. (KAPELFONDS) : 

• •• •
• • • •• • • •  

•• 
... 

• ••• 
'-----

., 



Zaterdag 27 Mei om 7 uur wordt 
op z'n Bre·u gheliaans geopend de 

Brengheliaanse 
. � . J{ermis 

* 

. Ingang 

uitsluitend 

Prins Hendrikstraat 

. tegenover de Kasteel/aan 

plezier 

kan'-'eH 

attracti.e6 

pracht pryzen • 

LekkerniJen 

voor elke 

portemonnaie 

Wat Stapelen doet,. dat doet het goed ! •

Rad van Avontuur 

1,. 

l{oekslaan 

Geheimzinnige 
enveloppe 

Vliegende post. 

Cabaret 

' ' ' ' ' ' 
• • • • • • 

IJshoeky 

Barakeoneours 

Voor de l{inderen 

waagt uw kans. 't Geluk ligt voor 
iedereen in een klein hoekje op 
Stapelen 1 'n K e u r  van prijzen 1 

't Zal er op los gaan. Niet één Bra- 1 
bander zal willen onderdoen voor • 
zijn voorvaderen,. die verbitterde 

1 koekslagers waren . 

Altijd prijs I Koopt een 
enveloppe en U neemt 

'n pracht prijs mee. 

Ja I Tante Pos is er weer 1 
Ze traint zich om uw nieuws in 

ijlvlucht aan de man te brengen. 

Drieduizend bezoekers trok Ol)S 
vorig cabaret. Verder zeggen we 
niets 111 Tijdig plaatsbespreken 111 

Magische cirkel... Doorlopend 
filmvoorstelling, De reuze ring. 

Griezeltent om van te 
griezelen. Goal. enz. enz. 

De nieuwste attractie. 
Men zal er U eenvoudig niet 

weg kunnen slaan. 

Uw kans, heren barakkers. 
- Iedere dag heeft z'n prijs.

In de grabbelton, de kniptent, 
't kinderrad liggen voor een 

dubbeltje de prijzen voor 't grijpen. 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 . 

1 1 

1 1 

1 1 

I~========= 
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1 

1 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT l 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Blj contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De H. Bloedprocessie 
Mededelingen voor allen, die aan de Processie 

deelnemen. 

De processie trekt dit jaar uit precies 
om 4 uur. 
Te volgen route: Kerkstraat, Clarissen
straat, Bosscheweg, Mgr. Wilmerstraat, 
Baroniestraat, Pastoor Erasstraat, Breu
kelsestraat, Stationstraat, Rechterstraat, 
Kruisstraat, Clarissenstraat, Koppel, Pro
cessiepark. 
De processie zelf bestaat uit 3 ge
deelten: 
Groep A: Gecostumeerde gedeelte. 
Groep B: Verenigingen en organisaties. 
Groep C: Liturgisch gedeelte. 
Zij, die meelopen in groep B, worden 
verzocht, àm UITERLIJK half 4 zich te 
hebben opgesteld aan beide zijden langs 
de straat, vanaf de Kerkstraat tot Ga
rage v. Rooy, op aanwijzing van de orde
commissarissen. 
Iedere organisaties zoeke haar eigen 
nummer. 
Zij, die meelopen in Groep C, eveneens 
uiterlijk half 4 bij de Koppel, waar men 
zich vervoegt bij de ordecommissarissen. 
Beide groepen (B en C) wanneer zij tijdig 
aanwezig zijn, krijgen de gelegenheid de 
gehele gecostumeerde processie, komend 
vanuit de Kerkstraat, te zien voorbij
trekken, waarna ze aansluiten in volg
orde. 
De toeschouwers langs de weg worden 
eraan herinnerd, niet alleen zich stil en 
eerbiedig te gedragen bij het voorbij
gaan van het Schrijn en het Allerheilig
ste, doch ook tijdens heel het voorbij
trekken van di: stoet: dus niet te spre
ken, te wijzen of op de trottoirs mee te 
lopen. 
Tijdens de processie wordt niemand in 
het processiepark toegelaten en ook niet 
op de toegangswegen. 
Is geheel de processie bij de Koppel 
binnengegaan, dan kunnen niet-deelne
mers zich verder naar eigen verkiezing 
aansluiten, om de slot-plechtigheid 111ee 
te maken. 
In het Processiepark houde men zich 
strikt aan de aanwijzingen van de orde
commissarissen. 
Hier wordt afwisselend gebeden en ge
zongen, • totdat het Allerheiligste is bin
nengedragen. 
Na de bewieroking volgt de predikatie 
door Mgr. Féron. Hierna Tantum Ergo 
en na de Zegen met het Allerheiligste 
wordt gezongen : Aan U o koning der 
Eeuwen. Tijdens dit gezang wordt het 
H. Sacrament in stilte naar de kerk
teruggebracht. 
Hiermede is dan de plechtigheid afgelo
pen, en men wordt verzocht kalm en or
delijk het processiepark te verlaten en 
de gazons zo weinig mogelijk te be
schadigen.
Tenslotte: Als ieder op de aangegeven 
tijd aanwezig is, zal de prncessie precies 
op tijd kunnen beginnen. 

Plaatselijk Nieuws 
ZONDAG 4 JUNI ZIJN DE WINKELS 
GEOPEND ALS OP WERKDAGEN. 
Volgens de verordening op de Winkel
sluiting mogen Zondag 4 Juni de win
kels geopend zijn als op werkdagen, dus 
tot 's avonds 7 uur. 

TENTOONSTELLING VAN DE 
NED. R.K. SCHILDERSSCHOOL 
,,ST. LUCAS". 
De tentoonstelling van de Schilders
school "St. Lucas" heeft een zeer druk 
bezoek gehad. 
Vooral van buiten Boxtel was de belang
stelling buiten verwachting groot. 
Directeur en leraren, die met deze ten
toonstelling een begin bedoelden te ma
ken met de vakschool-traditie om jaar
lijks het publiek in de gelegenheid te 
stellen de waarde der school te toetsen 
aan de werkstukken, mogen zich ge
sterkt gevoelen door het succes van 
deze tentoonstelling. 
Gedurende deze twee jaren is veel 
gepresteerd. 
Hier lag het bewijs dat de vaktechniek 
tot in de fijnste bijzonderheden wordt 
bijgebracht en toepassing van het ver
werkbaar materiaal in de grootst moge
lijke variaties wordt nagestreefd. 
In de verscheidenheid van proefstukken 
wordt aangetoond hoe bij het onderwijs 
rekening is gehouden met individuele 
aanleg en hoe conceptie en fantasie tot 
ontwikkeling komen. 
Ook blijkt, dat uit 't klassikaal gegeven 

onderwijs een gezonde rivaliteit rijpt, 
die de meest begaafden prikkelt tot een. 
hoger grijpen. 
Specimen van decoratiewerk, de vele 
ontwerpen . van reclametekeningen. en 
affiches tonen de opgang naar de ont
werpkunst overtuigend aan. 
Ongetwijfeld zullen de leerlingen. van 
onze schildersschool eea stimulans mee-

Dragers van zware vaandels wordt in 
hun eigen • belang aanbevolen, een 
reservedrager aan te stellen, om onder
weg te kunnen wisselen. 

N.B. Wie nog inlichtingen wenst, ver
voege zich: voor Groep A: bij kapelaan 
Damen, Pastorie St. Petrus, Tel. 215; 
Groep B: bij de Heer v. Etten, Clarissen
straat 8, Tel. 477. Groep C: bij kapelaan 
Tilman, pastorie H. Hart, Tel. 216. 

Bij eventueel ongunstig weer wordt om 
2 uur beslist of de processie door zal 
gaan. Trekt de processie niet, dan wordt 
om 2 uur de zware klok van de St. 
Petruskerk geluid. In dit geval wordt om 
5 uur een plechtig Lof gecelebreerd in 
de Sr. Petruskerk. 

Intentie van de processie dit jaar: De 
heropbloei van het Eucharistisch Leven. 

Des morgens na de Pontificale Hoogmis 
en des avonds na de processie wordt er 
in de kerk gelegenheid gegeven, de H. 
Bloeddoek te vereren. 

Nadere bizonderheden voor het gecostu
meerde gedeelte (groep A). 

Om zoveel mogelijk op tijd te kunnen 
vertrekken, vragen wij het volgende: 
1. Alle hoofdfiguren van het H. Bloed
spel, worden uiterlijk kwart voor twee
op Duinendaal verwacht.

2. Alle overige groepen en personen
van het gecostumeerde gedeelte worden
uiterlijk verwacht om half 3. 

3. We zouden. het tenzeerste op prijs
stellen, als ook de reserves, die voor de
verschillende groepen zijn aangezocht, op 
deze tijd aanwezig zijn om eventuele va
catures aan te vullen.
4. In verband met het verkleden willen
wij alle personen, die in de processie 
een costume dragen, verzoeken, vooral 
geen kostbaarheden van huis mee te 
nemen of in de zak te dragen, daar de 
eigen kleren tijdens de processie moeten 
worden bewaard. 

Bij slecht weer, wanneer de processie 
door een stortbui zou worden overval
len, verzoeken wij alle Boxtelaren langs 
de route wonend, de gecostumeerde 
personen zo spoedig mogelijk onderdak 
te verschaffen, om de costumes te kun
nen beschermen. De andere groepen (B 
en C) blijven doorlopen, uit eerbied voor 
het Allerheiligste. 

6. Door bijzondere omstandigheden
zullen de programma's eerst Zaterdag
morgen klaar zijn. Ze zijn te verkrij
gen op de volgende adressen:
Firma Tielen, Stationstraat
C. v. d. Braak, Baroniestraat 28.
Dames v. Hooff, Kruisstraat 5.
Sigarenmagazijn Mandos, Kerkstraat 3.
W. Grilis, Kerkstraat 18.

krijgen om met het vak als grondslag een 
hoger niveau na te streven. 
Hoe het ook zij, deze tentoonstelling 
heeft een bijdrage geleverd tot een ver
hoogde belangstelling voor de school. 

R.K. BOERENBOND, BOXTEL. 
Reeds menigmaal hebben wij onze leden 
gewezen op het grote nut en de beteke
nis van een landbouwwerktuigencoöpe
ratie, als instelling van de Boerenbond 
in onze plaats. En dit niet alleen, maar 
ook hebben wij al eens een serieuze po
ging ondernomen om ook in Boxtel tot 
de oprichting van zulke coöperatie te 
komen. Tot op heden is dit, om welke 
reden dan ook, nog niet mogen geluk
ken.Nu er echter door de Rijksland
bouwvoorlichtingsdienst onder Tongeren 
en Luissel een stel aardappelbouwwerk
tuigen is geplaatst, welke op coöpera
tieve grondslag berust en hierdoor in 
feite het begin is gemaakt voor een al
gemene landbouwwerktuigencoöperatie, 
willen wij nogmaals een poging onder
nemen, om ook evenals in de naburige 
plaatsen tot een definitieve oprichting 
van deze coöperatie te komen. 
Hiertoe houdt de R.K. boerenbond een 
algemene ledenvergadering op Maandag 
5 Juni te 8 uur 's avonds in de zaal Van 
Rooij, Baroniestraat, Boxtel. Wij sporen 
al onze leden aan, om eens goed te 
overwegen, in hoeverre de mechanisatie 
ook op hun eigen bedrijf is toe te pas
sen en verder om die avond allen ter 
vergadering te zijn, waar de heer Becker 
Rijkslandbouwconsulent voorlichting over 
deze materie zal geven. 

VUL HET ZAKJE 1 
.Om alle inwoners van Boxtel de gelegen
heid te geven een financiële bijdrage te 
storten voor de jaarlijkse verfraaiing der 
H. Bloedprocessie, is huis aan huis per
post een zakje bezorgd, dat na de pro
<::essie zal worden opgehaald, 

r 
Op 4 Juni a.s. 

iedere Boxtelaar 

getooid met het 

1 H. BLOEDSPELDJE

"\ 

H.H. Automobilisten en Motorrijders 
van Boxtel en omgeving 

De Boxtelse Motorclub "Rapide" is 
voornemens op Zondag 11 Juni een 
Oriënteringsrit te houden, waaraan een
ieder, die in het bezit is van een Auto of 
Motor kan deelnemen. 
De rit, door de Wedstrijd-Commissie van 
bovengenoemde club uitgestippeld, is on
geveer 127 km en geleid over zeer goed 
berijdbare wegen. 
Er is vooral gedacht, de deelnemers 
zoveel mogelijk te laten genieten van 
het Natuurschoon van Boxtel en haar 
omgeving, en daarin is de Commissie 
ten volle geslaagd. 
Het belooft dan ook een drukke en ge
zellige rit te worden, gezien het groot 
aantal aanvragen van Inschrijfformulie
ren, aan het Secretariaat: Markt 23, 
Tel. 378. 
Degenen, welke aan deze rit wensen 
deel te nemen en geen formulier hebben 
toegezonden gekregen, kunnen zich als
nog wenden tot bovenstaand adres. 
De gem. snelheid waarmede deze rit ge
reden wordt is pl.m. 30 km. 
De start is op het Marktplein alhier en 
begint precies om 1 uur. De deelnemers 
worden gestart om de minuut, bij zeer 
grote deelname om de halve minuut. 
De Wedstrijd-Commissie bepaalt in deze 
de volgorde. 
Het inschrijfgeld voor deze rit bedraagt 

voor auto's f 3,-, passagiers f 1,-;
voor motoren f 2,-, duo-passagiers 
f 1,-. 
De prijzen welke aan deze rit zijn ver
bonden, worden dezelfde avond in het 
Clublokaal, Café Rest. ,,Royal", v. d. 
Heer G. v. d. Meijden om ong. 10 uur 
uitgereikt. 
De 1 e prijs ter waarde van f 100,-; 
de 2e prijs ter waarde van f 50,-; de 
3e prijs ter waarde van f 25,- verder 
diverse waardevolle prijzen. 
Wij adviseren U dan ook deze dait dus 
11 Juni vrij te houden en aan deze rit 
deel te nemen, niet alleen voor dit in
teressante ev_enement, dat U een zeer 
gezellige middag zal verschaffen, maar 
tevens is U in de gelegenheid een waar
devolle prijs te winnen. 
Hopende U allen aan de start te zien 
verschijnen. Dus tot kijk op Zondag 11 
Juni. 

UITREIKING OORLOGS-HERINNE
RINGSKRUIS EN ERETEKEN VOOR 
ORDE EN VREDE. 

De Bond van Ned. Oud-Strijders en 
Dragers van her Mobilisatiekruis hield 
vorige week Woensdag een vergadering, 
waarin aan een tiental Boxtelse oud
militairen het Oorlogs-Herinneringskruis 
en het Ereteken voor Orde en Vrede 
werd uitgereikt. Dit laatste werd ook 
posthuum verleend aan de families van 
een zestal gesneuvelden. 
De vergadering, onder leiding van de 
afdelings-voorzitter, de heer A. van 
Almkerk, werd bijgewoond door Wet
houder Van de Laar, wegens verhinde
ring van de Burgemeester, Luit.-Kol. 
Vorsselaars, voorzitter van de Bond voor 
het district Noord-Brabant, en de heer 
Eliëns, secretaris van het district. 
Nadat de voorzitter de vergadering had 
geopend met een verwelkoming, werd 
door de districts-secretaris de doelstel
ling van de bond uiteengezet, die bestaat 
in de behartiging van de geestelijke en 
materiële belangen, in het bijzonder voor 

Het Eeuwige Rome 
. 14. 

PAUS GREGORJUS DE GROTE, 
(590-604) 

De Gregoriaanse zang. 

De voornaamste paus, na Leo de Grote 
- over wie wij spraken in ons nummer
van 11 Mei - en die Leo zelfs overtrof 
in talent en verdienste voor de mens
heid en voor de Kerk, is Gregorius de
Grote, die paus was van 50ó tot 604. 
Zijn grootste verdienste is, dat hij, en 
door hem het pausdom voor de tweede
maal, Italië redde uit de handen van
barbaarse plunderaars, en vervolgens, dat 
hij zichzelf en de Kerk richtte op het
Westen, op de jonge Germaanse volken 
in Engeland en West-Europa. 
Evenals paus Leo was hij geboren uit
een aanzienlijk Romeins geslacht. 
Toen hij 30 jaren oud was, werd hij
stadsprefect van Rome. Hij was ook een 
eerste klas christen. overtuigd en bestu
deerd gelovige. Hij trok zich later terug
uit zijn burgerlijke loopbaan. Op het
eiland Sicilië bekostigde hij op zijn eigen 
erfgoederen de stichtiag van 6 kloosters.
Ook zijn eigen ouderlijk paleis veran-

- derde hij in een klooster en werd er zelf
in 575 monnik, waarschijnlijk volgens 
de Benedictijner regel. Paus Pelagius II 
wendde zijn talenten aan in dienst van 
de Kerk, stelde hem aan tot diaken van 
de kerk in Rome en tot gezant aan het 
keizerlijk hof in Constantinopel. In 585, 
bij zijn terugkeer in Rome, kozen de 
monniken van zijn klooster, St. Andreas, 
hem tot abt. En toen enkele jaren later 
paus Pelagius stierf in 590, werd Grego
rius met algemene stemmen tot paus ge
kozen. Dit was in een tijd van grote 
beroering in en buiten Italië. De Longo
barden teisterden het land met moord en 
verwoesting; de kerkprovincie van Mi
laan had zich tijdelijk van de paus afge
scheiden; de Kerk in het Oosten streef
de naar absolute onafhankelijkheid van 
gezag. 
Hij handhaafde krachtig zijn primaat
schap tegenover de patriarch van Con
stantinopel. die, gesteund door het kei
zerlijke hof, de tegenstand tegen het 
Romeinse primaatschap leidde. Met de 
andere Oosterse patriarchen van Antio
chië en Alexandrië onderhield Gregorius 
drukke en goede betrekkingen. 
Tot uitbreiding en versteviging van het 
christelijk geloof, richtte Gregorius zich 
met volle aandacht naar het West en, 
knoopte daartoe betrekkingen aan met 
het West-Gotische hof in Spanje, met 
het katholieke Frankische hof in Gallië 
en met het Beierse hof in Beieren, waar
door de latere bekering der Longobar
den is voorbereid en begonnen. En naar 
het verre Engeland zond Gregorius zijn 
eerste missionarissen uit, onder leiding 
van zijn abt-opvolger van het St. An
dreasklooster, de Benedictijner-abt 
Augustinus. 
In Italië en Rome zelf, was de nood der 
burgers onder de druk der Longobard1t11; 

zó groot, dat de Romeinen als slaven 
werden weggevoerd en zelfs de aanzien
lijkste families tot armoede vervielen. De 
paus kon in deze nood geen hulp meer 
verwachten van het machteloos gewor
den keizerschap. De paus kwam voor 
Italië op door de eigen middelen van de 
Kerk, welke in de loop van enkele 
eeuwen door schenkingen van keizers 
en vooraanstaande burgers zeer groot 
waren geworden, vooral ook door de 
schenkingen van hen die, bij intrede in 
het kloosterleven, alles aan de Kerk 
schonken ter voorziening van de armen. 
En tegenover de Longobarden zocht de 
paus hulp bij de katholieke Beierse prin
ses Theodelinde, die koningin der Lon
gobarden was. Hij wist aldus de vrede 
te bewerken. Iedereen die hulp nodig 
had wendde zich in deze tijd tot de paus, 
zodat over deze tijd in de geschiedenis 
werd geschreven, dat de Kerk "de" 
grote toevlucht voor de mensheid was 
geworden. Het optreden van Gregorius 
is ook de eerste stoot geworden tot het 
ontstaan van de latere wereldlijke macht 
van de paus, en de vorming van een 
kerkelijke staat in Italië. 
In de boezem der Kerk zelf, was Gre
gorius' werk even omvattend en vrucht
baar. Hij had meerdere kloosters ge
sticht en leefde zelf als een monnik; 
tegen alle machten in van keizers en 
patriarchen, handhaafde hij de leer van 
Christus, zuiver en onveranderd. Hij 
schreef ook vele werken: schriftstudies, 
leiding aan de geestelijkheid, studies over 
de zedenleer en preken: hij werd een 
der meest gelezen Kerkvaders. In de 
liturgische dienst in de kerken bracht 
hij eenheid en orde. De canon der H. 
Mis b.v. zoals die nu nog gebeden wordt, 
is van zijn hand; hij gaf een missaal uit 
tot algemeen, éénvormig gebruik en een 

Paus Gregorius. de Grot•. 

OMGEVING 

de invaliden en nabestaanden van de 
gesneuvelden. 
67 nieuwe leden gaven zich na dit pro
pagandistisch woord op voor de afdeling 
Boxtel. 
Vóór de uitreiking der eretekenen richt
te Wethouder Van de Laar zich tot de 
aanwezigen en memoreerde de druk 
waaronder het Nederlandse volk vijf 
lange jaren had moeten leven, jaren 
waarin veel leed moest gedragen wor
den, maar waarin ook de verbolll;ienheid 
van ons volk sterk tot uiting kwam en 
zeer velen van de besten uit het volk 
onder de meest gevaarvolle opdrachten 
hun vaderlandse plicht vervulden in mi
litair verband met de geallieerden, doch 
eveneens velen zich inzetten voor ver
zet tegen de onderdrukker. 
Ter herinnering hieraan is door de rege
ring het statuut van het Oorlogs-Herin
neringskruis ingesteld, dat kan worden 
toegekend aan militairen voor plichtsbe
trachting en goed gedrag, en het Ere
teken voor Orde en Vrede voor militai
ren, die in Indonesië hun vaderlandse 
plicht hebben gedaan. 
Hierna reikte de heer Van de Laar de 
posthuum toegekende eretekenen uit 
aan de families van de in Indonesië ge
sneuvelde militairen W. Derks, H. van 
Dijk, C. van Kleef, J. van de Nosterum 
en M van de Steen. Aan de niet aanwe
zige familie van J. Bergman zal dit ere
teken eveneens worden overhandigd. 
Het Oorlogs-Herinneringskruis werd 
toegekend aan F. van Dun, J. v. d. Eer
den, J. v. d. Kerkhof en H. v. d. Vorst. 
Het Ereteken voor Orde en Vrede werd 
uitgereikt aan J. A. P. Goossens, L. Op 
't Hoog, J. v. d. Laar, W. Mevissen, J_ 
v. Run, L. v. Sabben, A. Schellekens en
J. Verhagen.
Een minuut stilte om de gevallenen te 
eren verhoogde de plechtige sfeer van 
deze bijeenkomst. 
Na nog een opwekkend woord van 
Luit.-Kol. Vorsselaar werd deze druk be
zochte bijeenkomst door de afdelings
voorzitter gesloten. 

grote verdienste is zijn vastlegging van 
een groot gedeelte van de liturgische 
'.!a!1g clpr Kerk. Hierover n<:lg iets nt�er. 
De zang der Katholieke Kerk wordt al
gemeen genoemd: de Gregoriaanse zang, 
zo genoemd naar deze paus Gregorius, 
en men verstaat er, onder de door de 
Kerk voor haar diensten officieel aange
nomen eenstemmige zang. 
Over de za1!g der Kerk in de eerste 
eeuwen is maar zeer weinig bekend. Uit 
enkele elementen die in de liturgie zijn 
blijven bestaan bemerkt men de invloed 
van buitenkerkelijke zang. Zo zijn er 
overblijfselen van Joodse, Syrische en 
Griekse muziek. Zo zijn de lang-uitju
belende alleluia.'s en de wisselende 
psalmrecitatieven van joodse oorsprong; 
de tweekorige beurtzang met herhalend 
keervers zoals aan het begin van de 
Metten, is van Syrische herkomst. Zo 
zijn de oudste elementen in het Grego
riaans van Oosterse oorsprong, maar 
later door het Westen overgenomen, zijn 
deze met de Westerse verstandelijkheid·, 
nuchterheid en practische zin, ontwik
keld, versoberd en vastgelegd. Ambro
sius is waarschijnlijk de eerste die, als 
bisschop van Milaan, de liturgische zang 
zelfstandig voortzette. 
De verdienste van Gregorius de �rote 
t.o.v. de kerkelijke zang is hierin gele
gen: dat hij een grote schifting in alle
materiaal aanbracht en dit ordende tot
een vaste liturgische zang in verband 
met zijn missaaluitgave. Hij schafte de 
grootste onregelmatigheid in de zang af, 
versoberde de Oosterse uitbundigheid
en breedsprakigheid, hij zorgde voor een 
logische bouw van het geheel en voor 
een prachtige stijleenheid. Zelf geoefend 
musicus herstelde hij de "schola canto
rum", de vaste geschoolde zangersgroe
pen, - koren - die voor het eerst uit
de 4e eeuw bekend waren. In het Wes
ten ontstonden korte tijd daarna al ver
schillende zangscholen o.a. te Fulda in 
Duitsland, te Metz in Frankrijk èn te
St. Gallen in Zwitserland.
Gregorius bedoelde zijn herziening van 
de zang in de eerste plaats voor gebruik 
in Rome en bij de pauselijke plechtig
heden. Maar de verspreiding ervan bui
ten Rome ging snel, ofschoon op onver
wachtte en bijzondere wijze. De mon
niken van St. Andreas, door Gregorius 
uitgezonden naar Engeland, namen de 
liturgische zang mee naar hun nieuwe 
kloosters in Engeland en Ierland, van 
hieruit werden ze weer meegenomen 
door de missionarissen die vanuit Enge
land naar de landen van West-Europa 
gingen, naar Franken, Friezen en Sak
sen. Hier, in West-Europa kreeg de 
liturgische zang pas zijn eigen grote ge
leerden en bevorderaars en de meest 
bloeiende toepassing. De oudste hand
schriften zijn dan ook, wonderlijk ge
noeg, niet uit Italië, van waaruit de Kerk 
toch geleid en bestuurd wordt, maar uit 
West-Europa: Metz en Laon in Frank-

. rijk, St. Gallen en Eindsiedlen in Zwit
serland; en de grootste geleerden op dit 
gebied waren Westerlingen: Hucbald, 
Guido van Arezzo, Aribo yan Luik. 

T.



pm geheel Boxtel een feestelijk aanzien te 

geven ZONDAG 4 JUNI: 

in alle straten de vlaggen uit; 
en in de route van de processie 

de huizen versierd en z o  m,ogelijk 
een beeld v oor het r a am met 
brandende kaarsen. 

GEMONDE 
KATHOLIEK THUISFRONT. 
Op de zilveren bruiloft van Ant. v. 
Mensfoort werd voor Katholiek Thuis
front f 15;91 opgehaald. 

Verenigings-Agenda 
5 Juni alg. vergadering van de R.K. Boe
renbond. 8 uur n.m. in café v. Rooij. 
Zie advertentie. 

***Een dezer dagen lag het blad "Spaar
post" van de Nationale Spaarraad weer 
eens in onze bus, om ons tot "sparen" 
aan te sporen! Telkens als ik dat blaad
je onder m'n ogen krijg, voel ik me een 
beetje wrevelig worden! En hierin zal 
ik de énige niet zijn! Geen dag ver
glijdt, of ik léés het op ons Moeders ge
zicht of hóór 't van haar lippen: ,,Ik
weet niet meer, hoe ik er "komen" 
moet!" ... En dan moeten we toch nog 
maar "sparen, sparen, sparen"!!... Het 
gros van de mensen is al héél blij, als 
ze van tijd tot tijd er iets "af kunnen 
knijpen", voor de talloze collecten en 
acties voor goede doeleinden! • ** Een 
enkele categorie van ons volk zou mis
schien wat kunnen sparen. Dat zijn b.v. 
de "pruvers en rokers". In 1948 is er 
voor 612 millioen en in 1949 voor 675 
millioen hollandse guldens aan geestrijk 
vocht door het keelsgat gegaan en voor 
543 millioen piek ging er aan tabaks
rook de lucht in. Hierin zou misschien 
wèl wat "gespaard" kunnen worden! 
Wel zouden hierdoor de betrokken 
,,spaarders" hun "zelfbeheersing" ver
liezen: want we lazen 't noq pas met 
koeienletters • gedrukt in een krant, dat: 

NABESCHOUWING OP DE 
BREUGHELIAANSE KERMIS.

Terwijl de laatste sporen van de Breu
gheliaanse Kermis van 't terrein worden 
weggevaagd, zetten de souvenirs aan 
deze dagen zich vaster. Het is een blij
de nabeschouwing voor u en voor ons. 
Zeker, er was weer van alles en u hebt, 
zo bleek het wel, aangename uren vol 
afwisseling op de B. K. doorgebracht, en 
zeker is het voor onze kapelbouwactie 
weer een flinke stoot geweest, al is de 
weg naar de verwezenlijking· dan een 
lange weg. 
Maar wat zich vooral in deze nabeschou
wing aan ons opdringt, is de blijk van 
sympathie, die u door uw aanwezigheid 
weer gegeven hebt. Velen: hebben ons 
dit ook deze dagen nog weer in allerlei 
bewoordingen gezegd, omdat uw mede
leven er u toe. dwong. 
Getroffen door zoveel hartelijkheid en 
begrip kunnen we met een vol gemoed 
niets anders zeggen, dan onze oprechte 
dank, dank aan. u allen uit Boxtel en om
geving. 
Namens alle inwoners van het Missiehuis 

P. Overste.
* * *

Uit de controle der toegangsbewijzen is 
gebleken, dat 8880 personen de B. K. 
bezochten (kinderen onder begeleiding 
niet medegerekend). 
Ongeveer 300 kinderen hadden de pro
pagandaprentjes verzameld. Bij de voor 
deze kinderen gehouden verloting won 
Ria Verlinden, Kruisstr. 8 de kinderkamer 
e� J. van den Borne, Molenstraat 55, de 
uitgeloofde voetbalschoenen. De pop is 
gewonnen door A. Voets, Julianastraat6. 
Het Zondagavond verlote tuinameuble
ment is geloot door M. Pijnenburg, Mo
lenstraat 10, en het Maandanvond ver
lote door mej. Lies van Boxtel, Stations
plein. 

WEERPRAATJE 
WAT ZAL ONS DE KOMENDE 

ZOMER BRENGEN? 

Amateurs geven hun mening. 
De Bilt zwijgt wijselijk. 

(Van onze weerkundige medewerker). 
Hoewel de seizoenswisseling naar de 
zomer eerst 21 Juni plaats heeft, wordt, 
metereologisch gezien, de zomer van 1 
Juni tot 1 September gerekend, n.l. de 
maanden Juni, Juli en Augustus. Don
derdag 1 Juni is dus de zomer aangebro
ken en velen zullen zich al wel eens 
hebben afgevraagd wat deze zomer zal 
brengen - veel warm zonnig weer of 
de ene oceaandepressie na de andere. 
Helaas is deze tak van wetenschap nog 
niet zover gevorderd, dat met vrij grote 
zekerheid een dergelijke seizoensver
wachting kan worden gegeven. Of wij 
ooit nog eens zo ver komen, wij betwij
felen het. Het K.N.M.I. zelf heeft zich 
tot op heden over het weer in de komen
de zomermaanden nog niet uitgelaten, 
hetgeen misschien ook maar het wijste 
is, want veronderstel, dat het U een· 
warme Juli- of Augustusmaand belooft 
en...... het is elke dag koel en regen
achtig ...... Ja, die kans loopt U dan, 
doordat het weer zich op langere termijn 
nog niet met zekerheid laat voorspellen. 
Toch zijn er amateurs, die zich door 
vergelijkingen enz. wel eens aan voor
spellingen wage·n ...... , welke ook niet 
altijd zonder succes zijn, zoals b.v. de 
verwachte zachte winter en de te koude 
Aprilmaand. Wanneer wij voor Juni, Juli 
en Augustus de gemiddelde temperatu
ren eens even bekijken, zien wij, dat 
deze in De Bilt over de afgelopen 10 
jaren voor Juni 5 keer boven normaal 
lagen, voor Juli 6 keer en voor Augus
tus 7 keer; het gemiddelde maximum 
vertoonde dezelfde afwijkingen. Wan
neer het weer zich dit jaar nu eens aan 
regelmaat zou houden, dan zouden wij 
mogen verwachten, dat de voorzomer 
warmer zal worden dan de nazomer, 
daar vooral Augustus maar liefst 7 van 
de 10 laatste jaren te warm was. Wat de 
neerslag betreft, komtJuni over de afge
lopen 10 jaren wat achteraan met 7 van 
de 10 te droge jaren. Op vele stations is 
de Julimaand sinds 1942 nog niet weer 
te nat geweest. Dat Juli dit jaar eens 
weer een vrij natte en koele maand 
wordt, lijkt ons dan ook in het geheel 
niet onwaarschijnlijk. 
De Enkhuizer Almanak denkt er weer 
anders over: deze voorspelt een vrij 
koele Junimaand en een warme Juli- en 
Augustusmaand. U ziet dus, dat de me
ningen van de amateurs over de komen
de zomer nogal uiteenlopen. Laten wij 
dus maar met goede moed de zomer be
ginnen. Tot op heden zijn wij nog niet 
verwend en de statistiek leert, dat na 
een betrekkelijk koud voorjaar de kans 
op een warme zomer groter is dan na 
een warm voorjaar. 
Wat het weer op de Feestdagen van dit 
jaar betreft (Pasen, Hemelvaartsdag en 
Pinksteren). doen wij het beste dit maar 
gauw te vergeten, daar geen dezer 
dagen, in tegenstelling met verleden jaar, 
mooi droog en overwegend zonnig weer 
heeft gebracht. Hoe het voorjaar in zijn 
geheel is geweest, zullen wij U de vol
gende keer met enkele cijfers weerge
ven. Zomers was het in geen geval. 
(Nadruk verboden.) 

"Wie bier drinkt, báás blijft over zich 
zelf!" Of het waar is???" ••• Als "spa
ren" synoniem is met zich in vele op
zichten "beperken" ben ik 't er roerend 
mee eens. • •• Sommigen onzer dorps
bewoners zien er niet ééns meer tegen 
op, om 's nachts of bij 't morgenkrieken 
de bloemen bij een ander uit de tuin te 
graven! Dat kinderen zonder blikken of 
blozen de bloemen bij anderen afpluk
ken (en dat gebeurt maar al te veel!) 
om ze afgeplukt en stukgerukt weer 
weg te smijten, of om er in school het 
0. L. Vrouwe beeldje mee te doen ver
sieren(!), dat is fout; doch hele planten 
uit een andermans tuin graven en mee
nemen, is misselijke diefstal; ••• On
danks de ongunstige weersberithten zijn 
de Pinksterdagen nog meegevallen. 
Velen hebben de laatste Meizondagmor
gen nog eens besteed aan een bedetocht 
naar de Zoete Lieve Vrouwe van Den 
Bosch •• • Ze deden het beter, dan de 
K.A.B.-ers en Kajotters, die op 21 Mei 
p.1. in groten getale waren opgeroepen
om ter bedevaart te tijgen! Zij zouden 
om 4 uur Óp de Markt "verzamelen". 
Drie vaandels lagen klaar om voorop 
gedragen te worden! En, 't werd een 
hele stoet, denkt U?! Zegge 4 KAJ.
ers, de 2e Secretaris van de K.A.B. en 
5 vrouwelijke leden van de Jeugdgroe
pen waren de solidairen en "solitairen" 
tevens!. ..... Jammer voor onze Lieve 
Vrouwke, die 't liever een beetje druk
ker gezien zou hebben rond haar troon! 
*** De "Breugheliaanse Kermis" kon het 
met het weer ook támelijk wel stellen! 
Zeer velen kwamen dan ook een kijkje 
nemen en spendeerden wat losgeld aan 
de vele attracties. 't Was een lust om te 
zien, hoe enthousiast en slagvaardig de 
studenten zich van hun B.K.-taak kwe
ten, om de duppies en kwartjes los te 
krijgen! ••• De Paters moesten m.i. nu 
nog maar eens een "Nationale Loterij" 
op touw trachten te zetten! Misschien is 
er bij goed snuffelen nog wel een Cresus 
of Midas te vinden, die daarin "bij wil 
springen"! ...... *** Heb je je ook staan 
te "vergapen" aan het "evenement" van 
het stukje Ronde van Nederland, dat j.l. 
Zaterdag in Boxtel tot stand kwam?! Als 
je 't niet gedaan hebt, heb je niet veel 
gemist! 'n Sensatie was 't allerminst. 
een behoorlijke reclame-stunt van diver
se firma's in de rijwiel-branches! • • • In 
een stedelijke "ronde van Boxtel" zou
den we meer kunnen zien! Misschien is 
de organisatie hiervan iets voor Boxtel 
Vooruit?? ••• De 7-daagse van de film 
"Jeanne d' Are" in de Ark was méér de 
moe/te waard! Eén van de weinige, maar 
waarlijk-prachtige films. waarvan we 't 
kunnen uitstaan, dat ze tevens Ameri
kaanse zijn!...... ••• Jeanne d'Arc is 
een film die sticht en ontroert. Onbe
grijpelijk en zéér storend voor de fijn
besnaarde toeschouwers was het dan 
ook, dat enkele "lieden" zo onkies wa
ren, om op de wijdingsformulen bij de 
koningskroning hard op "Amen" te 
roepen! Deze lieden kunnen beter thuis 
blijven, dan hun fatsoen te grabbel 
gooien! 't Was in elk geval een onge
paste "grap", die vloekte bij de ernst 
van deze film passage. • •• Eergisteren 
30 Mei is het de feestdag van Sinte 
Jeanne d'Arc geweest. Gisteren is de 
Junimaand begonnen, en Zondag a.s. is 
het de dag van 't Eucharistisch Congres 1 
Moge óns enthousiasme voor de viering 
van onze "Koning der Liefde" éven groot 
zijn, als dat van de heilige Jeanne d' Are! 
Dán zal de 4e Juni voor Boxtel en het 
Bisdom een zegenrijke dag worden 1 

Het Geheim van Heer Eloy 
Diep zuchtend laat hij zich in de zetel 
neervallen, doodop. Dikke zweetdrop
pels parelen op zijn voorhoofd en de 
haren van zijn witte kruin kleven tot 
pieken aaneen. Met beverige hand wist 
hij zijn gelaat af, schikt zich gemakke
lijk tegen de brede rugleuning en staart 
naar buiten. Door de dikke ruitglazen 
kijkt hij op het bruinrode kerkje, dat als 
verguld te prijken staat in de pure mid
dagzon. Het ligt half verscholen achter 
de lindebomen, die het kerkhof omgeven. 
Hij tuurt strak naar een punt...... Zo 
heeft hij de laatste jaren vaak gezeten 
en altijd met die ietwat sombere uitdruk
king in zijn ogen en met dat rappe ge
baar van de hand, als wilde hij iets weg
jagen, terugduwen. Zijn confraters van 
Gemonde en Lijemde hebben hem meer 
dan eens zo aangetroffen, maar och, 
iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden, 
vonden ze en wat zou men er achter 
gaan zoeken? Langzaam nijgt zijn hoofd 
voorover, terwijl zijn ogen op dat ene 
punt blijven gericht. De lippen bewegen 
alsof hij bidt, maar dan is daar opeens 
weer het oude gebaar, dat terugduwen 
van een onzichtbaar wezen of ding ...... 
Zo vindt hem Maayken, de gedienstige. 
Aan het gestommel heeft ze gemerkt, 
dat hij terug is, maar veel later dan an
ders. Ze schrikt: 
,,Maar H;eer Eloy, wat ziet ge er ont
daan uit!" 
,,Het is niets, mijn dochter. Het voor
jaar maakt een mens duizelig," betoogt 
hij met onvaste stem. 
"Ja, maar wat gaat ge dan ook weer te 
voet naar Esch, terwijl Maerten van 
Ameren u toch aangeboden heeft U er
heen te brengen met zijn kar!" 
De bestraffende toon van Maayken be
valt Heer Eloy allenninst. Waar maakt 
ze zich druk om? Is hij niet altijd naar 
Esch gelopen? Waarom zou hij daar
mee ophouden? Is een mens van zeven
tig jaren oud? En is een tocht te voet 
naar Esch door de beukenbossen niet 
aangenamer dan te hotsenbotsen op een 
dokkerende kar naast een ratelende 
voerman als Maerten van Ameren? En 
wat is nu een mijl of twee ...... 
"Breng mij een beker room", klinkt het 
kortaf. 
Maayken rept zich naar de deur, licht de 
grendel en verdwijnt om terug te komen 
met een kom dampende melk, die ze 
voor Heer Eloy neerzet. ,,En toch zeg 
ik U, dat U voorzichtig moet zijn", kan 
ze niet nalaten te gebieden met een 
boos-bezorgde trek om haar mond. 
Heer Eloy zwijgt. Hij heeft heel geen 
zin om met Maayken te redetwisten en

gunt haar het laatste woord. 
Als ze even later komt zien, of ze de 
nap kan weghalen, vindt ze die naar het 
midden van de tafel geschoven, half vol. 
,,Wil het U niet smaken?" 
"Neem hem maar mee terug en maak 
de alkoof geteed...... ik wil gaan rus
ten ...... " Het komt er schor uit. Neen, 
vindt Maayken, dat is geen gewone 
voorjaarsvermoeienis. Moet ge dat ge
zicht eens zien ...... En dan dat hijgen ... 
Neen, dat is niet gewoon. Ze herhaalt 
dat keer op keer als ze met het bed 
doende is. Ze vreest erge dingen! Was 
laatst Meriken van Aerten ook niet zo 
thuis gekomen van de markt? En jawel, 
's avonds ging de doodsbidder haar aan
zeggen in de parochie. Zo levend en zo 
dood. Dat had toch niemand ·van dat 
helle Meriken gedacht. 
Ze geeft nog een klopje op de kussens 
en trekt de peluw recht en ziet dan op
eens ...... de kist! Is dat iets bijzonders? 
Ze heeft ze al dertig jaren hier op deze 
kamer aangetroffen, ze heeft ze meer
malen verzet, en er ook al eens mee ge
schud. maar nooit heeft ze er in geke
ken. Waarom bewaart Heer Eloy de 
sleutel met zo'n opvallende zorg? Ze 
heeft, o zo vaak, het geheim van die kist 
willen achterhalen, maar ze heeft nooit 
de moed gehad om te vragen, of ze die 
kist "ook niet eens zou schoonmaken ... " 
Er is iets, dat haar tegenhoudt, een 
zekere huiver, een soort eerbied. Mis
schien komt dat van die keer, dat ze 
Heer Eloy op een ongewoon uur in zijn 
slaapvertrek vond, geknield voor de kist 
en biddend...... Maar nu moest ze er 
toch maar mee voor den dag komen. 
Veronderstel nu eens, dat Heer Eloy 
plotseling ging hemelen ...... Foei, ze mag 
er niet aan denken ...... , maar dan zal ze 
toch moeten weten, wat er in die kist 
zit, voor de erfenis, ziet ge? 
Heer Eloy strompelt het slaapvertrek 
binnen, hij moet zich vasthouden aan 
een stoel. Maayken slaat het bed open 
en beduidt hem, dat alles gereed is. 
"Dank, dank", hijgt Eloy, ,,en ga nu 
even Heer Wijnand roepen. Er is mis
schien haast bij ...... " 
"Ziet ge wel", besluit Maayken, ,,er is 
iets met hem". Dat zegt ze ook tegen 
Heer Wijnand, de pastoor van Sint Pie
ter, die de deur opent en in de ogen 
van Eloy's gedienstige onheil leest. 
"Kom zonder dralen, Heer Wijnand, ik 
vrees het ergste", bezweert ze, terwijl 
ze de pastorie verlaat. 

* * *

Heer Eloy ligt benauwd naar adem te 
snakken. Vanuit zijn donkere bedstee 

Voor de goede orde 
Toeschouwers, die de processie 
willen gade slaan, zouden wij, ge
zien de te verwachten drukte, wil
len adviseren, zich vooral op te 
stellen in de Baroniestraat, Pas
toor Erasstraat, Breukelsestraat, 
Stationstraat en Clarissenstraat, 
daar deze straten het meeste ruim
te geven. 
Bij het uittrekken van de proces
sie zal de Clarissenstraat vanaf 
Kimpel· tot de Mgr. Wilmerstraat 
zijn afgesloten. 
Dit zal niet het geval zijn wanneer 
de processie terugkeert naar het 
processiepark. 

ANJERACTIE 1950. 
Het Prins Bernhardfonds en het daar
onder ressorterende Anjerfonds hebben, 
zoals wij verleden week reeds schreven, 
tot taak de geestelijke en culturele weer
baarheid van ons volk te versterken. 
Dit doel bereikt men daadwerkelijk door 
subsidieverlening aan allerlei instellingen 
op het gebied van jeugdzorg, weten
schap, muziekleven e.d. 
Zo zijn subsidies verleend voor de inza
meling van volksklederdrachten, voor 
het volksmuziekschoolwerk, en in de 
aanschaffingskosten van muziekinstru
menten voor harmonieën, fanfares e.d. 
In Noord-Brabant alleen al werd reeds 
in 52 gevallen subsidie verleend. 
Financiële hulp aan het Anjerfonds is 
daarom zeker op haar plaats. Eenieder 
krijgt bij de komende actie daartoe de 
gelegenheid! 
De volgende week hopen wij bijzonder
heden te- geven omtrent de wijze, waar
op het plaatselijk Anjercomité hoopt de 
benodigde geldmiddelen in te zamelen. 

SPORT-NIEUWS 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

J unioren-T ournooi. 
Op 29 Mei (2e Pinksterdag) werd het 
eerste gedeelte van het Junioren-tour
nooi gehouden en wel de wedstrijden 
voor A 'Junioren, om de Pastoor v. Be
souwbeker. 
Als eerste kwamen de elftallen van 
Woensel en O.D.C. op het veld, welke 
een mooie partij voetbal speelden. 
Woensel bleek het sterkste te zijn en 
wist met 1-0 te winnen. 
Schijndel en Boxtel gingen als tweede 
elkaars krachten proberen. In een sterk 
op en neer gaande strijd wist Schijndel 
2 doelpunten te maken, na de rust kon 
Boxtel de stand ophalen tot 2-1 en in 
de laatste minuten gelijk maken met 'n 
hoekschop, welke direct in het doel ver
dween. De verlenging bracht geen ver
andering, zodat strafschoppen moesten 
beslissen. Schijndel wist er hiervan 3 en 
Boxtel 4 te benutten, waardoor Boxtel 
winnaar werd. 
Na een korte pauze, werd de verliezers
ronde gespeeld tussen ODC en Schijn
del, welke door Schijndel met 2-1 werd 
gewonnen. 

kijkt hij de jubelende lente in. De Sint 
Pieter ligt gevangen in gouden glanzen. 
De lindebomen en vlieren er rondom 
wemelen van kwetterende mussen en uit 
de bossen van Selissen schalt de roep 
van de koekoek. Het is een rijpe lente
dag vol geuren en beloften, vol nieuw 
leven, dat allerwege doorbreekt. Maar 
er is ook leven, dat sterven kan, denkt 
Heer Eloy en hij weet, dat het einde 
daar kan zijn, voor de zon haar triom
fantelijke vaart heeft beëindigd. Zal dit 
zijn laatste dag zijn? Heeft hij vanmor
gen voor het laatst in de hulpkerk van 
Esch de H. Mis gelezen? 
Zijn laatste Mis! Hoeveel heeft hij er 
gelezen sedert die, waarin hij de kelk 
omver stiet? Heer Eloy staart naar het 
koor van Sint Pieter, dat zijn geheim 
kent en binnen zijn muren omsloten 
houdt. Hij kan zich alles herinneren, 
alsof het gisteren gebeurd ware. Zijn 
twijfel, toen dat kantelen van de kelk 
en die bloedplas op de corporaal en de 
dwalen ...... Het was echt bloed en het 
ging er ondanks veelvuldig wassen niet 
uit ...... Van het kerkje dwalen zijn ogen 
naar de kist. Als hij nu zou moeten ster
ven ...... Zou hij zijn geheim niet liever 
meenemen in het graf? Was hem dat 
wonder niet voor zijn eigen heiliging 
overkomen? Voor zijn bekering? Hij 
wás bekeerd en veranderd. Niemand 
kende in deze Heer Eloy de lichtzinnige 
en genotzuchtige van vroeger terug. 
Neen, sinds God hem dit mirakel deed 
overkomen, was hij zijn priesterschap 
gaan beleven. Maar verricht God Zijn 
wonderen voor een enkeling? Heeft Hij 
er niet de ganse Kerk mee willen stich
ten en sterken? Maar dan draagt hij een 
vreselijke verantwoordelijkheid. Zal hij 
in het aanschijn van de dood nóg zwij
gen? Uit vrees, dat ze hem zullen ge
denken als de geestelijke, die door God 
eens tot de orde werd geroepen door 
een mirakel? Als afschrikwekkend voor
beeld van zondaren en zwakke gelovi
gen? Zal hij het slot van de mond moe
ten nemen? Of zal hij zijn geheim dood
zwijgen en de gelovigen dit blijk van 
Gods Almacht en liefde onthouden? En 
wat zal men dan doen met de hooghei
lige doeken? Verbranden? Ontwijden? 
0, hoe dikwerf heeft hij zijn hersens met 
al deze vragen afgetobt...... Maar nu 
moét hij tot een beslissing komen. nu ... 
De kans om te spreken hangt aan één 
ogenblik, dat hem misschien niet meer 
gegeven zal worden! En onbewust pre
velt hij: ,,Attende Domine et miserere, 
quia peccavimus tibi - Heer, wacht nog 
even en heb medelijden met me, want ik 
heb tegen U gezondigd". 
Heer Wijnand treedt de kamer binnen. 
Door de open deur werpt Maayken een 

De finale tussen W oensel en Boxtel
bracht aan beide zijde goede kansen. 
Woensel wist het eerste doelpunt te ma
ken. Boxtel kwam nu goed opzetten en 
_maakte gelijk. In de verlenging strafte 
Boxtel een fout in de Woenselverdedi
ging af met een doelpunt, dat het win-
nende bleek te zijn. 
De uitslag was nu: 
1. Boxtel, Pastoor v. Besouw-beker; 2.
Woensel. beker; 3. Schijndel een stand
penning; 4. ODC, deze ontving als her
innering een vaantje. 
De prijzen werden onder 'n toepasselijk
woord uitgereikt door de geestelijke ad
viseur. 
Het tweede gedeelte van het tournooi,
voor de B-Junioren, wordt gehouden op
Zondag 11 Juni a.s.
JUNIOREN-COMPETITIE. 
Op Zaterdag 3 Juni worden gespeeld: 
B 1 klasse: ODC B-ODC A 3 uur 

Boxtel B-DVG 4 uur. 
B 2 klasse ODC D-Boxtel D 3 uur. 

ODC H-ODC F 4 uur. 

Algemeen Nieuws 
WIJZIGING POSTTARIEVEN. 
Met ingang van 1 Juni a.s. worden de 
pakketposttarieven tN 5 kg voor het 
binnenlands verkeer enigszins verhoogd. 
In verbanJ hiermede zijn ook de tarie
ven voor brieven boven 300 gram en 
drukwerken boven 500 gram iets hoger 
geworden. 
Verder zullen met ingang van genoemde 
datum de tarieven voor stukken, die in
het verkeer met het buitenland ter ver
zending met aangegeven waarde wor
den aangeboden, n.l. brieven, doosjes en
pakketten enige verhoging ondergaan. 
BESTRIJDING COLORADOKEVER. 

Uit verschillende gegevens blijkt, dat 
vele aardappeltelers nog onvoldoende 
zijn doordrongen van de noodzaak de
Colorakever direct en met kracht te' be
strijden. Vooral als gevolg van warme 
dagen en de recente vluchten van de
Coloradokever, zijn oplettendheid en
krachtige bestrijding van het grootste 
belang. Hoewel op grond van de be
staande organisaties en de bestrijdings
methoden niet langer meer van een 
Coloradokeverprobleem behoeft te wor
den gesproken, lijdt het toch geen twij
fel, dat ernstige schade zal worden toe
gebracht, wanneer de bestrijding ook 
maar enigszins zou verzwakken. Gezien 
de ervaringen in de voorgaande jaren 
�ag voorts worden aangenomen, dat 
tedere aardappelteler met de wettelijke 
voorschriften terzake op de hoogte is.
Mede met het oog hierop heeft de
Plantenziektenkundige Dienst besloten 
bij overtreding over het algemeen on
middellijk tot proces-verbaal over 
te doen gaan. Zo nodig zal dan op kos
ten van de overtreder de bestrijding ter

hand worden genomen. 

Voortdurend kunt U een ◊ beroep doen op 
het RODE KRUIS 
slechts EENS per 
jaar doet het een 
be ro e p  op U. 

GEEF DAN GULl 

vlugge blik naar Heer Eloy, maar als de
pa�toor een teken geeft, begrijpt ze en
simt de deur. 
Maayken zit in de Sint Pieter, nog steeds 
op dezelfde plaats als toen Heer Eloy 
leefde. Ze denkt dikwijls aan hem terug
en met hem aan de kist, die vlak na zijn 
verscheiden van de kamer verdwenen 
was. Later heeft ze gehoord, dat ze be
rustte bij Heer Wijnand ...... Ze zou er
du� nooi� ac�ter komen, wat voor ge-
heimen die kist bevatte. 
"Benedicta sit Sancta Trinitas ...... " zingt 
het koor. Plechtig vaart de zang over de 
hoofden der biddenden, die voor het 
Drievuldigheidsfeest talrijk de beuken 
vullen. Het priesterkoor glanst in een 
gloed van kaarsenlicht. De beste gewa
den van Heer Wijnands sacristie schit
teren van goud en flonkerstenen. Het is 
een lust voor oog en hart. Maar na het 
Evangelie gebeurt er iets ongewoons. Uit
de sacristie treedt een kleine processie 
naar voren: voorop koorknapen en daar
achter een draagbaar bekleed met witte
zijde en daarop...... Maayken wrijft
haar ogen uit! Droomt ze? Wat moeten 
ze met die kist, zijn kist? - De stoet 
trekt naar de preekstoel, waar Heer 
Wijnand de kist opent en met eerbie
dige schroom een beurs te voorschijn 
haalt. Het is doodstil, als Heer Wijnand 
de kansel beklimt. Zijn stem klinkt aan
gedaan en wat hij zegt is zo vreemd, dat
velen elkaar aanzien: 
,, ...... En het gebeurde hier op dit Drie
koningenaltaar, hier in onze kerk, na de 
consecratie. als wanneer Heer Eloy door 
een ongeluk de kelk omver stiet en ziet: 
de geconsacreerde wijn, die wit van 
kleur was, nam de gedaante aan van 
vers gestort bloed, dat zich verspreidde 
over de corporaal en de dwalen daaron
der ...... " Bij deze woorden ontvouwde 
de Pastoor de genoemde doeken en
toonde ze het volk, dat stomverbaasd 
toekeek. ,,En de Heer heeft dit mirakel 
gewrocht, opdat tot het einde der tijden 
God door de gelovigen van deze stede 
Boxtel en van verre in de omtrek in Zijn 
Heilige Eucharistie zoude worden ver
heerlijkt ...... " 

• * * 

Na de Hoogmis is Maayken de drukte
in en om de kerk ontvlucht, om te gaan 
bidden op het graf van Heer Eligius van 
den Aecker, die zij had mogen dienen 
dertig jaren lang en wiens geheim zij nu
eerst mocht vernemen...... en ze bidt 
God, dat Hij de ziel van haar meester 
omwille van zijn Kostbaar Bloed gena
dig mag zijn...... en dat het Hoogwaar
dig Sacrament van Mirakel in de Sint 
Pieter van Boxtel de eeuwen door zal 
worden aanbeden en verheerlijkt. 
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DE RUILVERKAVELING 

,,SPOORDONK" 

Het is alweer bijna één jaar geleden, 
dat wij schreven over de stand van zaken 
in de ruilverkaveling "Spoordonk". In
middels is er hard gewerkt en zij die 

· het ruilverkavelingsgebied zo af en toe
met hun bezoek vereren zullen dit heb
ben geconstateerd.
In de Gemeenten Oirschot en Oisterwijk
is de Nederlandse Heidemaatschappij
voortdurend bezig met de aanleg van
wegen en waterlopen. De grootste ver
betering is wel, dat er een pracht ver
binding tot stand is gekomen vanaf de
lloxtd:<e dijk naar het gehucht "de
Logt". Waar vorig jaar nog onafzien
bare en onbegaanbare broekveklen la
gen, ligt nu een tien meter brede weg,
die U rechtstreeks van Oost naar West
door het ruilverkavelingsgebied brengt.
Slechts het fietspad moet nog worden
aangebracht.
Het wetenschappelijk natuurreservaat -
wij weten, dat het een doorn in het oog
van iedere boer is, maar om driehon
derd ha, cultuurgrond te winnen, moest
de Plaatselijke Commissie er honderd
onontgonnen laten - dit reservaat is in
de loop van de wintermaanden omkaad
en niet te ontkennen valt, dat men een
schitterend gezicht heeft op dit natuur
gebied, wanneer men de grote weg naar
de Logt volgt.
Zowel naar het Noorden als naar het
Zuiden zijn reeds enkele wegen geheel
of gedeeltelijk aangelegd door de lage
broeklanden en heeft de Heidemaat
schappij waterleidingen gegraven, die
het water uit het broek rechtstreeks
naar een nieuw gegraven kanaal ten
Oosten van het reservaat brengen.
Wij verklappen geen geheim wanneer
wij schrijven, dat zeer binnenkort be
gonnen wordt met de ontginning van
ongeveer honderd ha broekgrond, gele
gen ten Zuiden van de weg naar de
Logt en aan weerszijden van de Beerze.
Deze Beerze is inmiddels genormaliseerd
-en van kaden voorzien van de Vierman
netjesbrug tot aan het Natuurreservaat
en met de normalisatie van het gedeelte
Viermannetjesbrug-Watermolen aan de
Provinciale weg is inmiddels begonnen. 
Rijdende langs de Provinciale weg ziet
men de geweldige hopen grond, die uit
de nieuwe leiding komen en die straks
-door zware bulldozers of scrapers in de
oude Beerze worden geschoven. Maar
dan moet natuurlijk eerst de nieuwe lei
ding in gebruik zijn genomen.
Door de nu uitgevoerde werken is het
reeds uitgesloten dat het water van de
Beerze de aanliggende broekvelden over
stroomt. Al het water van het ruilver
lcavelingsgebied Oostelijk en Westelijk
van de Beerze wordt straks opgevangen
in één leiding, die het onder de Beerze
door en Oostelijk langs het natuurreser
vaat, voorbij de Kampina weer in de
Beerze - ter plaatse Smalwater gehe
ten - zal brengen. De daarvoor nodige
kunstwerken in de weg naar de Logt
en over dit omleidingskanaal zijn allen
gereed •
Dwars· door het Scheitent zijn enkele
waterleidingen gegraven, die het over
tollige water naar het omleidingskanaal
'brengen.
Er is in de Gemeente Oirschot hard ge
werkt en er zal van de zomer vermoe
delijk op nog groter schaal worden aan
gepakt.
, Gaan we in Noordelijke richting over
-de Nieuwe of Boxtelse dijk naar Boxtel
dan komen we in het gebied ten Westen
van de Mijlstraat, dat tot heden nog
niet onderhanden is genomen. Ook hier
staan zeer binnenkort grote dingen te
_gebeuren. Een grote stuw in de Beerze
ongeveer driehonderd meter ten Zuiden
van de samenvloeiing met de Koevoord
se loop is aanbesteed, evenals de ver
nieuwing van de Nieuwe brug. De on-

: gelukkige situatie bij de samenvloeiing
van Koevoordse loop en Smalwater
wordt grondig verbeterd.
De normalisatie van het gedeelte Smal
water vanaf de nieuwe stuw tot aan de
splitsing van het kanaaltje naar de Es
scherstroom zal - als dit artikel gepu
bliceerd wordt - eveneens aanbesteed
zijn en te verwachten is, dat binnen twee

à drie weken de werkzaamheden zullen 
beginnen. 
Zo gauw de oogst van het land is zul
len in dit gebied de nieuwe wegen en 
waterlopen worden aangelegd opdat 
deze in het volgend voorjaar gereed zul
len zijn. 
In het gedeelte van het blok, gelegen 
aan weerszijden van het kanaaltje naar 
de Esscherstroom is wel het meeste ge
beurd. 
De nieuwe kavelindeling is daar tot 
stand gekomen. Dank zij de vrijwillige 
medewerking van alle betrokkenen is de 
nieuwe terreinstoestand daar deze win
ter in gebruik genomen. 
Toen de betrokkenen hun nieuwe kavels 
zagen, waren de meeste het er over 
eens, dat op deze nieuwe percelen op 
meer of minder grote schaal herontgin
ning moest plaats vinden. Er werden 
begrotingen opgesteld, subsidie verleend 
en overeenkomsten gesloten voor de be
taling van de niet gesubsidieerde kosten 
en daarna is de Nederlandse Heidemaat
schappij met een geweldig machinepark 
aan de herontginning begonnen. 
Op 1 Mei jJ moesten deze werken ge
reed zijn en inderdaad konden nog voor 
die datum de kavels in hun herontgon
nen toestand worden opgeleverd. 
Nog enkele ontginningen zullen van de 
zomer gereedkomen en daarna zullen 
van het najaar nog een paar herontgin
ningen worden aangepakt waarna het 
werk in dit gebied geheel gereed is. 
Een geweldige hoeveelheid werk is door 
de Nederlandse Heidemaatschappij, on
der vaak zeer moeilijke omstandigheden, 
verricht en een woord van lof is hier 
zeker op z'n plaats. 
Een vraag, die bij iedere lezer opkomt, 
is natuurlijk: ,,Wat is nu het resultaat 
van dit werk? Is er inderdaad sprake 
van een grote verbetering? En is ieder
een tevreden?" 
De mening van de Plaatselijke Commis
sie is deze: 
Nadat oorspronkelijk het graven van 
dit kanaaltje een ramp dreigde te wor
den voor verschillende bedrijven, is door 
de vrijwillige uitbreiding van de ruilver
kavelingsblokgrens in dit gebied, vooral 
ten Noorden van de spoorlijn Boxtel
Tilburg de mogelijkheid geschapen om 
een geweldige verbetering tot stand te 
brengen, En deze verbetering is er ge
komen! 
Verschillende eigenaren, die hun percelen 
links en rechts verspreid hadden liggen, 
hebben ze in één goed gevormd blok, 
soms aangesloten aan de boerderij ge
kregen en na uitvoering van de heront
ginning op deze percelen zijn hier zeer
grote verbeteringen tot stand gekomen. 

Iedere belangstellende boer zouden wij 
willen raden eens een wandeling door 
deze streek te maken en goed te zien 
naar de prachtige percelen, de goede af
watering en de uitstekende bereikbaar
heid van alle kavels. Het is dan alleen 
maar jammer, dat hij de vroegere chaos 
niet meer bespeuren kan, waardoor de 
hoegrootheid der verbetering niet vol
ledig tot haar recht komt. 
Is dit nu allemaal te betalen en verant
woord? Hierop antwoordt de Plaatselij
ke Commissie: Dubbel en dwars. Geen 
enkele boer heeft ook maar even geaar
zeld om de niet gesubsidieerde heront
ginningskosten voor z'n rekening te ne
men, Er waren zelfs verscheidene eige
naren, die vonden dat de herontginnin
gen niet ver genoeg gingen en er meer 
geld voor over hadden als hun wensen 
toch maar ingewilligd werden. 
Verschillende percelen hoog bouwland 
zijn veranderd in weiland of daartoe 
volkomen geschikt geworden, terwijl heel 
wat percelen weiland, die vroeger door 
het water maar geringe opbrengst gaven 
en waar men meer biezen dan gras zag, 
nu een grasbestand vertonen, waar de 
beesten tot hun buik doorwaden (om 
de uitdrukking van één der boeren over 
te nemen). 
Is iedereen tevreden? Neen, de Plaat
selijke Commissie windt er geen doekjes 
om dat niet iedereen tevreden is. Maar 
onder deze ontevredenen zijn er ver
schillende, waarvan de Plaatselijke Com
missie overtuigd is, dat ontevredenheid 
van die lieden een soort blijvende gees
testoestand is en dat er geen mogelijk-

heid bestaat om dit soort mensen ooit 
tevreden te stellen. 
Dan zijn er enkele mensen, die met 
leedwezen zien, dat percelen van anderen 
nog mooier, nog vlakker of nog dichter 
bij huis liggen dan de hunne, maar deze 
mensen hebben vergeleken bij vroeger 
reeds een hemel op aarde bereikt. 
En dan zijn er enkele personen, die re
den hebben om ontevreden te zijn met 
de huidige situatie, dat zijn zij, die door 
de uitvoering der werken veel hinder 
hebben ondervonden en die van deze 
zomer hun nieuwe kavel nog niet voor 
100"/0 kunnen gebruiken. Natuurlijk is 
dit voor hen een bron van voortduren
de ergernis, maar dikwijls zijn omstandig
heden buiten de schuld van de Plaatse
lijke Commissie oorzaak van deze toe
stand. Het is nu eenmaal altijd zo, dat 
een ruilverkaveling een reusachtige hoe
veelheid terreinwerk met zich mee
brengt, en dat daarvan door de betrok
kenen hinder wordt ondervonden, door 
de één meer door de ander minder. 
De Plaatselijke Commissie tracht een en 
ander zoveel mogelijk te ondervangen 
of door een bescheiden schadevergoe
ding te verhelpen, maar altijd zijn er 
enige mensen die meer hinder van het 
werk ondervinden dan hun collega's en 
hun gemopper is dan ook verklaarbaar. 
Maar ook voor hen staat de Plaatselijke 
Commissie op de bres en zij is ervan 
overtuigd, ,dat wanneer de kinderziekten 
in een dergelijk gebied voorbij zijn, de 
huidige eigenaren met grote dankbaar
heid het moment zullen gedenken, dat 
zijn hun toestemming tot dit grootse 
werk gaven. 
En tot slot nog de vraag: Wanneer 
zullen ook de andere eigenaren in het 
genot van haar nieuwe kavels worden 
gesteld? 
Wanneer alles blijft verlopen zoals tot 
nu toe, met andere woorden als geen 
onverwachte tegenslagen zich zullen 
voordoen, denkt de Plaatselijke Commis
sie in het najaar het zogenaamde "Plan 
van ruilverkaveling" ter inzage te leggen; 
dat wil zeggen de nieuwe indeling be
kend te maken. Reeds in Augustus hoopt 
zij een begin te kunnen maken met het 
uitzetten van de grenzen der nieuwe 
percelen op het terrein. Daarna komen 
enige maanden, die bestemd zijn voor 
de behandeling der reclames en wan
neer ook hier geen abnormale tegen
slagen uit voortkomen zullen de nieuwe 
kavels in het vroege voorjaar van 1951 
kunnen worden aanvaard. 
De Plaatselijke Commissie zou zich ge
lukkig prijzen, wanneer het mogelijk 
zou zijn om het werkschema, zoals het 
is ontworpen, uit te voeren. Het zou 
een ongekende prestatie van haar zijn 
om bij een ruilverkaveling ter grootte 
van ongeveer 1750 ha in ongeveer twee 
en 'n half jaar te geraken tot ingebruik
neming der nieuwe kavels. 

Een Amerikaanse stem 

over West:•Europa 

Onlangs heeft de Oud-President van 
Amerika, Herbert Hoover, voor een aan
tal belangrijke persmensen, zijn kijk ge
geven op het huidige West-Europa. 
Hij deed dit aan de hand van de erva
ring, die hij in zijn rijke Staatsmansloop
baan heeft verkregen. Hij riep de nieuw
ste geschiedenis dus ter hulp als achter
grond der hedendaagse toestanden. En 
zijn scherpe kritiek was voor het huidige 
West-Europa met zijn Staats-socialisti
sche instelling heus niet mals. 
Om te beginnen bekeek hij de econo
mische kant der situatie. En hij consta
teerde dat sinds tientallen jaren in West
Europa kartels en trust worden geduld, 
zelfs door de staten worden bevorderd. 
Kartels en trusts nu zijn verenigingen 
van grote industrieën en bedrijven, die 
wat men kan noemen "onder één hoedje 
gaan spelen". 
Samen kunnen ze de markt verdelen; 
samen kunnen ze de prijs van de pro
ducten vaststellen en als ze tesamen de 
gehéle productie in handen hebben moet 
het publiek de prijs betalen, die zij wil
len. Zo wordt dus de concurrentie tus
sen de grote bedrijven uitgesloten; men 
is immers verzekerd van zijn afzet! 
Er is echter één kwaad gevolg: men 
houdt op, zijn best te doen om de pro
ductiekosten zo laag mogelijk te krijgen 
door verbetering der machinerieën en 
door vi;rlaging der productiekosten, din
gen die bij vrije concurrentie noodzakelijk 
zijn om aan bod te kunnen blijven. 
In Amerika echter heeft men een wet, 
die trusts en kartels verbiedt. Dáár werkt 
de vrije concurrentie verfrissend, zo zegt 
Hoover. 
En terwijl West-Europa op een derge
lijke wijze zijn machinepark en zijn be
drijfsmethode handhaafde, werden die 
van Amerika hoe langer hoe beter. Het 
komt dus hier op neer, dat de West
Europese economie met verouderde spul
len zit. 
En Amerika wordt dan ter hulp geroe
pen, om het tekort in West-Europa ten
gevolge van de achterstand aan te vullen. 
Wij kunnen er nog bijvoegen, dat het 
thans heersend staatssocialisme in West
Europa niet er op gesteld is, de vrije 
concurrentie hier weer toe te laten. 
Maar ook op Sociaal gebied hekelt Hoo
ver onze verhoudingen. 
Zeker, zegt hij, Amerika is er op uit de 
jeugd tot twintig jaar en de ouderen 
vanaf 65 jaar verzekerd en in hun leven 
gewaarborgd te hebben. Maar de gezon
de leeftijdsgroep van 20-65 jaar zijn 
juist diegenen waar het de gehele maat
schappij van moet krijgen. Als deze men
sen ook door allerlei sociale verzekerin-

gen op een dusdanige manier in de wat
ten worden gelegd dat hun risico's tot 
en met gedekt zijn, dan verdwijnt de 
prikkel van de energie, de wil iets te 
wagen. Men is immers tóch verzekerd 
van zijn bestaan. 
Men moet wèl bedenken, aldus Hoover, 
dat juist deze middengroep voor allen 
de kost moet verdienen, óók voor de 
kinderen en ouden van dagen! 
En als dit voortaan achterwege blijft, 
dan zal heel de maatschappij verkom
meren. 
Ook internationaal-politiek bekeek Hoo
ver de situatie en hij legde de vinger 
op de gewonde plek, op het tekort aan 
politieke verantwoordelijkheid en posi
tief gericht regeringsbeleid. Landen als 
Frankrijk mogen zich dit wel voor ge
zegd houden. 
Als er veel, zéér veel partijen in een 
land zijn, moet er altijd een regering 
worden gevormd met de steun van vele 
partijen. Er moet dan wel erg veel wa
ter in de wijn worden gedaan en een 
sterk regeringsprogram is dan niet te
verwachten. 
En, aldus Hoover, het communisme 
krijgt juist bij zulke versplintering een 
kans! Hij wijst dan op het voorbeeld 
van de vele Staten achter het ijzeren 
gordijn, die werden opgeslokt tengevolge 
van tekort aan politieke kracht, waar
door een kleine energieke minderheid 
van communisten overal zijn kans kreeg
en die ook waarnam. 
Hoover besloot zijn uiteenzetting met 
de eis, de Sovjet-Unie en diens volge
lingen, die telkens van de zwakte van 
anderen profiteerden, uit de gemeen
schap der Volkeren te zetten. 
DE BENELUX. 
Dezer dagen werd een Benelux-congres 
gehouden te Maastricht over het Ver
keerswezen. En dit sloeg nu eens de 
spijker op de kop. Het vroeg in een 
resolutie, dat de verkeerswegen tussen 
de rrens-provincies van Nederland en 
België nu eindelijk eens verbeterd zullen 
worden. Dit congres begreep, dat, wil 
men de scheiding van 1830 tussen Ne
derland en België werkelijk opheffen, 
men het verband moet leggen op de 
plaats waar de breuk is ontstaan, name
lijk op de grenzen. Wij hebben nu in 
Brabant en in Limburg een goed wer
kend spoorwegnet. Maar er zijn nog 
grote leemten. 
Zo is het idioot, dat men alléén langs 
Roosendaal of langs Maastricht België 
per trein binnen kan komen. Hard, zeer 
hard nodig, is een herstel van het Spoor
wegverkeer Eindhoven-Hasselt en 
Tilburg-Turnhout. Juist omdat Noord
en Zuid-Brabant evenals Belgisch Lim
burg gewesten zijn in volle ontwikke
ling. En juist om deze ontwikkeling in 
Benelux-verband te bevorderen is her
stel van deze Spoorwegverbindingen 
nodig. 

e koop: goed onderhouden T 
H eerenrijwiel met hulpmotor, 

Te koop, een toom biggen De Afdeling Fijnstrijkcrij van "Den Dries" te Boxtel 
V.D.L., biî P. van der Made, 

m 
n 

erk La Poulain, motor nog 

B 

B 

ieuw. Van Coothstraat 18. 

iggen te koop bij S. van den 
rekel, Lennisheuvel 40 

e koop: 40 8-weekse hennen. T 
H . Smulders, Liempde. 

nkers kinderwagen te koop, Jo 
n og z.g.a.n. Breukelsestr. 72. 

T e koop bij H. Vugs, Haa-
re 
k 

nseweg A 107, Esch, 14 we-
en dragende varkens. 

Schijndelsedijk 11. 
Heb woning in Centrum van 
Boxtel, wil ruilen voor klei-
nere, ook buiten 't dorp. Brie-
ven no. 30, Molenstraat 19. 
Voor weinig te koop: aller-
beste fornuiskachel en vier-
wielig rijtuig, brik. C. Rulo, 
Gemondseweg 5. 
Te koop: luidspreker f 15,-, 
wandelwagen f 25,-, wieg 
f 5,- box met bodem f 15,-. 
Bevragen Molenstraat 19. 

-P,cillen 'S MORGENS B ESTELD 
'5 AVON DS KLAAR. 

Lev er anci er voor ALL E Zie kenfo ndsen 

1 Voor nieuwe Horloges ziet etalage 1
Alles met schriftelijke garantie. 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Horloger - Opticiën - Juwelier 

-

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

VRAAGT een 

Geroutineerde Overhemdenperster 
Aanbiedingen aan de fa briek Rijksweg 2 te Boxtel 

I 
NIEUWE HARING in 't land 

I De Dokter aan de ka nt 

• vos is uw aangewezen adres •
STATIONSTRAAT 44 TELEFOON 527 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt bij Bert van den Braak! 

BARONIESTRAAT 73, Telefoon 450 

REGELMATIG TE KOOP 

Militaire:: en Burgerkleding 
w.o. windjacks en werkbroeken in wol, katoen en keper,
alle maten lederen jassen, regenjassen, werkschoenen, sokken,
sporthemden, katoenen hemden, windbrekers, fieldjacks, cos--
tuums, losse jassen, truien, ondergoed, enz., bij:

G. de Wit, Rooijsedijk G37, Schijndel

JUNI AANBIEDINGEN 
van de beste kwa I iteits-g oederen aan de laagste 

■■ 

pr1Jzen. 

Manufacturen 
2-persoons lakens f 5,95 
Idem, 200 cm. breed "9,25 
Theedoek, pr. kwal. ,, 0,79 

Badhanddoek f 1,75- 1,35 
Witte katoen, 80 cm " 1,75 
Gekleurde flanel, p. m. ,, 1,95 
Damast tafellaken 
Flanellen stofdoeken 

" 9,75 
"0,49 

VOOR UW LINNENKAST 
OF BABY-UITZET 

Hier 
•

IS beslist 

Badgoederen 
Jongens zwembroek . f 3,15 

Heren zwembroek 
Heren Tweka shorts 
badmutsen 
Kinderbad pakje 
Dames badcostuum 
Tweka dames 

,, 

4,50 
9,95 

1,65 

" 4,50 

" 7,90 

badcostuum " 12,65 
Badstof, 150 cm breed ,, ,,7,25 

Ook voor badgoed zijn wij 
het aangewezen adres. 

Zomerstoffen 
Bedrukte katoen 
Bedrukte vistra 
Crèpe imprimé 
Lavable 
Crèpe georgette 
Crèpe ratin 
Wollen ruitstof 
Effen wollen stof 

f 1,55 
"'.2,05 
"'.2,75 

"'.2,95 

"3,70 

"4,40 
"5,'.25 
" 5,75 

De grootste keus en 
beste kwaliteiten. 

iets U b .. ,voor IJ. 

Lingerie en 
Tricotages 

Kinder directoir 
Kinder camisole 
Heren pantalon 
Heren ringlet 
Dames directoir 
Dames camisole 
Dames onderjurk 
Zomer peignoir 

" 0,98 

" 1,'.25 

.,, 1,85 

" 1,85 
" 1,85 

" 1,90 

" 3,95 
,'.2'.2,50 

Onze grote collectie zal 
ook U verbazen. 

Lopers en Karpetten 
Dubb. bouclé loper f 4,95 

10,90 Perzische loper 
100 cm hr. echte cocos 6,95 
140 cm. breed cocos 9,50 

100 cm breed verto tapijt 5,65 
Holtap karpet 3 - 4 el 76,60 

Bouclé karpet '.200 - 300 115, -
Smima karpet '.200 - 300 165, -

Gaama belasten wij ons 
met het inrichten van 

Uw woning. 

Fa A. P. v. d. Boomen-Resink -

Ziet onze speciale etalages. 

Meubelen 
O.F. SLAAPKAMER 

met toilet f '.275, -
0.F. HUISKAMER

compleet 335, -
O.F. HUISKAMER 

extra zwaar 440, -
0.F. HUISKAMER

zeer apart 545, -
4 CLUBS EN TAFEL 

gestoffeerd '.235, -
Onze meubelen worden onder 
volle garantie afgeleverd. Wij 
stellen er steeds prijs op dat 
zij onberispelijk zijn en van 

prima kwaliteit, 

Boxtel 

. ,, 
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Met grote vreugde geven wij 
kennis van de geboorte van 
onze Dochter 

MARJO 

die bij het H. Doopsel de 
namen ontving van 
Maria Josepha Nicola Johanna 

R. Dekker
F. C. J. Dekker-v. Zeeland

Boxtel, 26 Mei 1950. 
Molenstraat 94 
Tijdelijk adres: St. Lidwina

Ziekenhuis, kamer 2. 

GETROUWD: 
N. M. BEEKENKAMP

Adj. O.O. Kon. Mar.
en 

M. G. A_ MUSELAERS
die mede namens wederzijdse 
familie hartelijk dank zeggen 
voor de zeer vele blijken van 
belangstelling bij hun huwelijk 
ondervonden. 
Boxtel, Prins Hendrikstraat 66 

Hiermede betuigen wij 
onze oprechte dank aan de 
Paters van Stapelen, de 
Zusters van het Zieken
huis de buurtbewoners en 
alle� die hun belangstelling 
hebben betoond bij het 
smartelijk verlies van ons 
zoontje 

GIJSJE 
Fam. Boeren-Hobbelen 

Kasteellaan 12 . 

Mede namens mijn ouders,
broers en zusters, betuig 

ik mijn oprechte dank aan 
H.H. Geestelijken, Katholiek 
Thuisfront, de Gildenbonds
harmonie, familie, vrienden en 
kennissen, en in het bijzonder 
aan de buurtbewoners voor de 
vriendelijke ontvangst, de vele 
bloemen en cadeaux mij aan
geboden bij mijn terugkeer uit 
Indonesië. 

Sld. Frans Verhoeven. 
Mijlstraat 30. 

B ij deze betuig ik, ook na
mens mijn ouders, broers en 

zusters, mijn hartelijke dank 
aan H.H. Geestelijken, Kath. 
Thuisfront, R.K Gildenbonds
harmonie, R.K.].B., vrienden, 
kennissen en in het bijzonder 
de buurtbewoners voor de 
vriendelijke ontvangst, de 
mooie versiering en aangebo
den bloemen en cadeaux bij 
mijn terugkeer uit Indonesië. 

Sld. H. J. VERHAGEN 
Liempdseweg 11, Boxtel. 

Mede namens mijn ouders
en meisje betuig ik mijn

hartelijke dank aan de H.H. 
Geestelijken, Katholiek llrnis
front, R.K. Gildenbondsharmo
nie, familie, vrienden en ken
nissen, in 't bijzonder aan de 
buurtbewoners voor de har
telijke ontvangst en de vele 
bloemen en cadeaux welke ik 
ontvangen heb bij mijn terug
keer uit Indonesië. 

Sgt. A. v. d. STEEN 
Kalksheuvel 60, Boxtel 

Te koop: W. L. hennen, 8-
1'0 weken oud. M. Wagenaars, 
Munsel 16. 

Mevr. Vonk, van Leeuwen
straat 13, heeft nog enkele 
lieve zwarte zindelijke poesjes 
waarvoor zij een goed tehuis 
zoekt. 

Te koop: een perceel hooi
gras bij Adr. v. d. Meijden. 
Kapelweg 8. 

Meisje gevraagd, voor 2 da
gen per week. Bevragen Mo
lenstraat 19. 

Verkoping golfplaten te Box
tel bij café H. Nooten, v. 
Salmstraat. Zaterdag 3 Juni 
a.s. te 10 uur. Verkocht zullen
worden nog een grote partij 
golfplaten aan zeer làge prij
zen. - PS. Die niet op de 
verkoping kunnen zijn kunnen 
elke dag golfpla·ten kopen bij 
Café Nooten. 

'TANKER 
Onze leuze is 

Kwaliteit bovenaan 
..... en het beste 

is slechts goed 
genoeg ter waar• 
dering van de 
klant! 

C. de Jong�van Kempen

'Dat noem ik pas KOFFIE! 
�\)) 

"Weinig koffie op de bon en toch is mijn 
kopje koffie pittiger en geuriger. Een raad
sel'! Neen! Mijn vrouw haalt nu haar koffie 
bij Albert Heijn. Die koffie heeft karakter, 
vandaar die volle, krachtige smaak." 

W
ANNEER U nog geen Albert Heijn's 
koffie drinkt, dan wt-et U niet hoe 
koffie smaken kan. A.H. Boffie Koffie 

is de koffie waar kenners over spreken. 
Zo krachtig, zo geurig, zo vol van smaak. 
Proef die koffie. 

. f 200 gram Thee
. .. 250 gram KoHie o 

32 
1 '-ennismak1ng b11 

SlR\PS 
h•••'_'i• voor et 

er "' 
AANSE 

oo•••• 

250 gram Z 

ALGEMENE VERGADERING van de 

R.K. Boerenbond, Boxtel 
op MAANDAG 5 JUNI om 8 uur n.m. 
bij VAN ROOIJ, Baroniestraat. 
Spreker : de Heer Becker. 

Doel: Oprichting Landbouwwerktuigencoöperatie 
Volledige opkomst der leden verwacht. 

Leden van de Coöp. Zuivelfabriek "De Hoop" te Boxtel
die nog willen aansluiten bij de 

K. 1. VERENIGING
kunnen zich op de fabriek opgeven 
tot 8 Juni a.s. 

De eerste periode voor deelneming wordt dan gesloten. 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 408 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hooldstr. 141 - Tel. 31 9 

Begerenswaardig om te bezitten 
Leuk om te geven 

Fijn om iets van onderstaande te krijgen. 
RECLAME ROOKTAFELS 

met 4-delig rookstel, compleet 28,75 - 25,95 
PRACHT ROOKTAFELS 40,25- 31,50 
ROOKT AFEL, iets aparts 

met 5-delig rookstel 68,50 
ROOKSTEL, 4-DELIG 15,00- 9,15 
RADIO-TAFELS met old finish en 

glasbladen en chroom montuur 38,75 - 31,50 
RADIO-TAFELS als boven doch 

zwaarder en met gidshouder 53,50 - 48,75 
COURANTEN HANGER, enkel 2,85 - 2,90 
COURANTEN HANGER, dubbel · 5,45 - 7,50 
COURANTEN HANGER, chroom, 

2 vaks 7,50 
COURANTEN HANGER, chroom 

3 vaks 9,75 

PARAPLUIE STANDAARDS, grote sortering 
in old finish en chroom, in de prijs van 
25,25 21,50 18,50, 14,50 11,90 10,25 
KAPSTOKKEN met old finish achterplank en 
chroom montuur zeer grote verscheidenheid in 
de prijs van 
29,75 28,50 25,25, 19,90, 19,50 15.00 
KAPSTOKKEN als boven, 

doch MET SPIEGEL 33,50 
BORSTELHANGERS, old finish en chroom, 
met 2 borstels met en zonder spiegel 
16,95 16,50 15,75 14,50 12,50 11,25 10,80 
ROOKST AND AARDS, grote sortering in hout 
chroom, koper en matnikkel 
29,75 27,90 21,50 16,90 
LECTUURBAK 13,25 
NAAIBOX, old finish 32;50 27,50 12,50 9,50 
SALONSPIEGELS 24,95 - 16,50 

GONGS, SCHUIER MET BLIKJE 
t, 2 en 3-ARMS KANDELAARS 

SCHEERDOZEN, old finish met spiegel 
7,25 5,95 5,25 3,30 

Grote sortering Casettes 
in Sola massief en zwaar verzilverd in 
diverse samenstellingen steeds voorradig. 

Gegarandeerd voor uw leven . 

!.,DE BIJENKORF" 
BETER EN GOEDKOPER 

BOXTEL • Stationair. 55 - Markt 1 4 

11111111111 

SLAPEN ...... . 
1/3 van Uw leven brengt V op bed
door .. 

Koopt daarom vooral een prima 
bedstel, zodat Vecht van uw nacht= 
rust kunt genieten. 

Vlaswol Bedstellen 
zeer geschikt voor kinderen 
Zuiver, niet zwaar en niet hard 

Eenpersoons 
Tweepersoons 

Kapok Bedstellen 
voor U, die het steeds 
koud heeft 

Eenpersoons 
Tweepersoons 

Ook losse bedden 
wij V leveren. 

kunnen 

f 52.50 

f 71.50 

f 99.50 

f 137.50 

Binnenvering Bedstellen 
Hierin hebben wij steeds voorradig 
de bekende merken 

EPEDA = PEERLESS = REPOS = THN 

Voor woninginrichting zegt iedereen 
eerst naar 

11111111111 

Kent U onze kousenabonnements= 
ka'arten nog van vóór de oorlog? 

'lken? 

Niet erg, want dat 1s ook al weer
10 jaar geleden. 

Iedereen die dit wenst krijgt een 
abonnementskaart, welke geldt voor: 

Alle soocten loasen en sollen 

Koopt V binnen 't jaar 12 paar, dan 
krjjgt V 1 paar van de gemiddelde prijs 
cadeau en ...... wéér een nieuwe kaart. 

Dus, hoe meer U koopt, des 
te meer kaarten op 'n jaar 
en dus des te meer kousen 

Cadeau! 
Geeft V dus allen op als abonnements= 
lid Kousen en Sokken ..... bij: 

1. J. WUteoeen
Afd. :Ro.usen en Soüen 

Rechterstraat 18 BOXTEL 

Na de opening van het zw
bad stelt de badmeester zich 
beschikbaar om tegen redelijke 
tarieven 

Zwemle·s te geven
Geeft Il tijdig op en aan het

eind van het seizoen zwemt U
als een otter. 
Uw adres voor 

pijnlijke voeten 
tengevolge van likdoorns, 
eelt, eeltpitten, dikke en in, 
gegroeide nagels, is: 

PEDICURE 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
Markt 33 • Boxtel 

Ook aan huis te ontbieden. 

H. W. Fasbender-Yalks 
Bosscheweg 12 • Schijndel 

Touringcar bedrijf 
ReizênnaäMr�Bi'nilën: 

en Buitenland 
Billijke tarieven 

Telefoon K 41 04 271 

Uw spaarpot lacht ! 

en U ook ... 
want er komt een stroom van gul
dens In Uw spaarpot dank zij de 
sparzegels. 

* 

250 gr. gesort. KOEKJES voor 50 cent 
met 10 zegels extra (100/o voordeel) 

* 
4 heerlijke LOLLY S �oor 20 cent 
met 6 zegels extra (150/o voordeel) 

* 

Alle aanbiedingen van onze grote 
Pinksterfolder zijn ook deze week 
nog geldig. 

* Garantie voor kwaliteit 
* Altijd extra zegels 

en daardoor 1 0 0/o voordeel 
vindt U bij alle artikelen
met het Sparwaarborgmerk

PUDDING, MAIZENA, CUSTARD, 

BAKMEEL, KANDIJKOEK, 

SCHUURPOEDER, HUISHOUD
ZEEP, TOILETZEEP, HEERLIJKE 

JAM (diverse smaken 
. en prijzen) 

AKOFFIE EN THEE 

,.Land van Belofte" • 
ook met �, MIil 

10 0/o voordeel .....,..mlll D<wm,

Voor de a.s. processies 

volop Witte Schoenen 
'. in leer en linnen, bij 

J. A. GEMEN Schoen- en Sporthandel 
Stationstraat 14 • Boxtel - Tel. 296 

KOOPJE! .. • • 

van de week 

:l. J. Wäteoeen 
afd. !B� 

Rechtera,traat 18 Boxtel 
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Bijlage 

P,ra6anl s Centcwn 
No. 288 - 2 JUNI 1950 

H. BLOEDPROCESSIE.Opgehaald hij <le thuiskomst van Jan Pijnen burg f 9,54. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 23 tot en met 29 Mei 1950.GEBOREN: Johanna M. P. dochter van C. H. Bergman en B. J. M. v. DunMargriet H. P. M. dochter van L. M. v.Esch en H. T. M. Sanders - Maria C.Fr. dochter van G. J. van der Plas enJ_ v. Oorschot - Maria J. N. J. dochtervan R. Dekker en van Fr. C. J. van Zeeland - Maria Th. P. dochter van A. Th.Verhoeven en H. C. <le Jong - Engelina J. dochter van J. Varkevisser en E.A. v. c.l. Weijden - Peter J. L. M. zoonvan P. Waals en C. M. v. c.l. Heij<len- Karel P. M. D. zoon van P. L. Th.van Rossum en G. Th. Kupers - Henricus G. W. M. zoon van W. Emons enB. Th_ W. van der Beek.ONDERTROUWD: Adrianus L. Steenbakkers en Geertruda S. J. van den Broek - Josephus M. van Meersbergen en Leonardina M. van Grinsven - Jan J. van Hamond en Hendrika J. KappertAntonius F. H. Reijnaerdts en Elise G.C. Dassen.GEHUWD: Hendrikus P. H. van den Broek en Maria van Bommel. Jan Kersten en Johanna M. van Gurp. OVERLEDEN: Petrus W. J. Melis, oud 73 jaren --: Johanna M. van der Staak, oud 10 dagen. 
TENTOONSTELLING VAN 
PARAMENTEN enz. Ter gelegenheid van het Eucharistisch Congres wordt door het Eucharistisch Secretariaat een tentoonstelling van paramenten, liturgische voor·werpen, en boeken en materiaal voor <le R.K. scholen georganiseerd. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het gemeentehuis van Boxtel. Aan deze expositie nemen deel enige bekende firma's uit de lande op het gebied van kerkgewaden en edelsmeedkunst, alsmede een uitgeverij. Het Bisschoppelijk Museum te 's-Hertogenbosch heeft ter opluistering uit zijn verzameling enige fraaie oude paramenten heschikbaar gesteld. De expositie zal worden geopend op Zaterdag 3 Juni a.s. des avonds om 8 uur, door de Hoogeerw. Heer Deken 
Broekman. De uren von openstelling zijn als volgt vastgesteld: 

Zater<laga\·oml tot 9.30 uur. Zone.lag· 4 Juni: 11.30-4 en (,-8 uur. Maandag 5 en Dinsdag 6 Juni: 10-12.30 en 2-6 uur. Uitsluitend voor wat betreft boeken en edelsmeedkunst bovendien Zondag 11 Juni 11.30-6 uur_ De toegang is geheel vrij. Kine.leren kunnen slechts onder geleide worden toegelaten. 
SOCIAAL CHARITATIEF CENTRUM. Thans kunnen we medeLlelen <lat bovengenoemd Centrum is ondergebracht in het pand Burgakker 5_Vanaf Maandag 5 Juni zal door de Directeur speekuur worden gehouden. Vervolgens spreekuur op Maandag. Woensdag en Vrije.lag van iedere week, van'af 9.30 tot 11 uur in de voormiddag. Eventuele correspondentie te richt;n aan: Sociaal Charitatief Centrum, Burgakker 5, Boxtel. 

R.K.J:B. De leden worden verzocht ;:.s_ Zone.lag de afdelingsvergadering van het Eucha.-istisch Congres in het St. Paulus Jeugdhuis bij te wonen_ A:invang 2 uur. In de processie is de R.K.JB. in grnep A vertegenwoordigd met de vendeliers, doch voor groep B, wa:irin het verenigingsvaandel wordt meegedr:igcn, gelieven Je overige leden zich ter pla:itse van opstelling in Je Clarissenstra:it, achter het vaandel te scharen. 
K.A.B. EN K.A.V. Bij deze roepen we onze leden op tot dceln:irne aan de H. Bloedprocessie op Zondag 4 Juni a.s. De deelnemers vervoegen zich in de Clarissenstr:iat en sch:iren zich :ichter het v;:i:indel van de KAB. Tijdstip van :i;:inwezig zijn uiterlijk half vier_ Tevens wekken we onze leden op tot deeln:ime aan de sectiL·vergadering, die om 2 uur aanvangt in de parochiekerk van het H. Hart. 

Hoe en 
te 

wanneer de 
verdienen in 

J ubileum::Aflaat 
de parochie. 

IS 

In het Octaaf van Sacramentsdag, welk feest dit jaar valt op 8 Juni, zal er gelegenheid zijn voor degenen, die vanwege een of ander ernstig beletsel de pelgrimstocht naar Rome niet kunnen ondernemen, in de parochie de Jubileum-aflaat van het Heilig Jaar te verdienen_ Als zodanig worden door Z. H. de Paus o.a. de volgende groepen van gelovigen aangeduid, n.l. zij, zowel mannen als vrouwen, die wegens ziekte of zwakke gezondheid niet in staat zijn gedurende het Jubilé-jaar naar Rome te gaan; eveneens de arbeiders, die door hun dagelijks werk de kost moeten verdienen en daarom zich niet zoveel uren vrij kunnen maken; tenslotte de ouden van dagen, die hun 70ste verjaardag bereikt hebben. 
Al deze personen kunnen de Jubileum-aflaat verdienen door 
in het Octaaf van Sacramentsdag zeven achtereenvolgende 
dagen de kerk te bezoeken, ofwel 's morgens in de H. Mis of
wel 's avonds in 't Lof, waar dan gezamenlijk de voorgeschre
ven gebeden tot intentie van Z. H. de Paus gebeden zullen 
worden, n.l. vijfmaal het Onze Vader, vijfmaal het Wees Ge
groet en vijfmaal Ere aan de Vader. Zieken of gebrekkigen, die niet in staat zijn de voorgeschreven kerkbezoeken te volbrengen, kunnen in plaats van het kerkbezoek een tientje van / de Rozenkrans bidden. 

l Verder is voorgeschreven, dat de Biecht gesproken wordt en de H. Communie wordt ontvangen. Dit is echter niet noodzakelijk gedurende dezezeven dagen, maar kan in de loop van het jaar gebeuren.
l Zij, die gedurende het Octaaf van Sacramentsdag niet in de

H. Mis of in het Lof kunnen komen, kunnen ook op eigen
gelegenheid zeven achtereenvolgende dagen de voorgeschre-
ven gebeden in de kerk gaan verrichten. Men kan de jubilé-

\ 

aflaat verdienen, zo dikwijls men de voorgeschreven voor-

{ 
waarden vervult.___ -.J _______ ,._.,_ ___ ..r-, ____ ___,.. ____ -.J _____________ ....___,_..,..,,,_,.._\,Ào,.,,_,�..,,_----� 

Om alle inwoners van Boxtel de gelegenheid te geven bi/ te dragen voor de jaarlijkse verfraaiing der H. Bloedprocessie is huis-aanhuis per post een zakje bezorgd, dat na de processie zal worden opgehaald. 
Parochie-Agenda PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL Drievuldigheidszondag De H.H. Missen zijn om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Pontificale Hoogmis. De H_ Mis van kw;:irt voor 8 wordt opgedragen voor Cornelis van Kessel, de H. Mis van 9 uur voor Marinus van Heeswijk en Johanna Geerts de hsvr.; om half 11 zal ter gelegenheid van het Eucharistisch Congres Je Pontificale Hoogmis worden opgedragen door Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Mutsaerts. Vanwege de te verwachten drukte zullen onder de Hoogmis de plaatsen in de kerk vrij zijn en we verzoeken de parochianen de plaatsen in het priesterkoor zoveel mogelijk vrij te laten. Des middags om 2 uur bijeenkomst van de ouders in de kerk van het H. Hart, waaronder predikatie door de Hoogeerwaarde Heer \V. van Haaren, Deken van Heeze. Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 1 e schaal voor het Seminarie 1·an ons bisdom en de 2e schaal voor de bijzondere noden van het Episcopaat, welke beiden in de mildda<ligheicl van de gelovigen worden aanbevolen. Tevens willen w'; de speldjesdag en de collectezakjes voor de verfraaiing van de H. Bloedprocessie aanbevelen. In aansluiting op de processie zal in het Processiepark een plechtig sluitingslof worden gecelebreerd, waaronder de slotpredikatie door Mgr. Feron, Vicaris Generaal van het Bisdom Roermond. Maandagavond om half 8 Mariacongregatie. Donderdag a.s. feestdag van Sacramentsdag. De H.H. Missen zijn alsdan om half 7, half 8, half 9 en om half 11 de Hoogmis_ Op deze dag z:il Je Eindhovense Processie naar Boxtel komen. Donderdag a.s. kwart voor 8 K.A. in het zaaltje op de Burgakker. Onder het Octaaf van Sacramentsdag zal het iedere avond om 7 uur Lof zijn met rozenhoedje. Zaterdag is er gelegenheid tot biechten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt_ voor Mgr. Joannes Deppen; z.a. gel. mndst. voor Bartholomeus Voets; 1-1_ Hartaltaar gel. H. Mis voor Marinusv. cl. Sande vanwege de BroederschapSt. Willibrord; om half 8 gel. H. Mis voor Louise Pechtolcl-Spieker; z.a. gel. 

mndst. voor Hendricus van Uden H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de overleden parochianen in Indië vanwege Selissen; om half 9 gel. H. Mis voor Gerard Vekemans DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mnclst. voor Maria Loerakker-van Geel; z.a. gel. mndst. voor Gerdina BroerenSchalx; H. Hartalt:i:ir gel. mnclst. voor Johannes v. cl_ Meyden: om h:ilf 8 gel. jrgt_ voor Johann:i v. d. Meydcn-v.· c.l. Langenberg; z.a. gel. 111mlst. \·oor Henricus Prick; H_ H:irtaltaar gel. H. Mis l'00r 1--lenriette Witteveen-Schöne; 0111 half 9 gel. H Mis mor Wilhelmus Traa -om half 10 �luwelijksmis. WOE_NSDAG: om kw:irc voor 7 gef.gez. Jrgt. voor Joannes Deppen; z.a. gel. jrgt. voor de overleden familie Roeren-van Oirschot; I--1. Hartaltaar gel. mnclst. voor Antonius Voets; om half 8 gel. H. Mis tot behouden thuiskomst van onze jongens in Indië vanwege Maria's Biddend Leger; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Amonius Schellen; om half 9 gel. mndst. voor Adriana v;:in Haeren-Pay111ans. DONDERDAG, feestdag van Sacra
mentsdag, om half 7 gel. jrgt. voor Theodorus v. d. Sancle; z.a. gel. 111ndst. voor Franciscus v. d_ Meerendonk; om half 8 gel_ 1-1. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn v:in de parochie; om half 9 gel_ jrgt. voor Catharina v. d. Sande-v. d. Grienc.lt; om half 11 de Hoogmis_ Des avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje. VRIJDAG: 0111 kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Maria Deppen; z.a. gel. mndst. voor Elizabct Schapendonk-v. c.l. Staak; H. Hartaltaar gel. mnclst. voor Mariavan Hal; om half 8 gel. jrgt. voor Adriana v. cl. Sande-Karssemakers; z. a. gel.
H. Mis voor Adrianus v. d. Sloot in depar. van de H. Theresia overleden; H.Hartaltaar gel. mndst. voor Adrianus Hensen; om half 9 gel. 1-1. Mis voor Adri;:ina Leennakers-Avendonks. ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. voor La111bertus v. d. Sande; z. a. gel. H. Mis voor Marinus v. d_ Sande vanwege de familie; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de overleden familie van Gestelvan Dijk; om half 8 gel. jrgt. voor Antonius Verhoeven; z.a. gel. 111ndst. voor Petronella Verheyden; om half 9 gel. mndst. voor Anna Hensen; 0111 h:il( 10 gez. H. Mis tot bizondere intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Adrianus Henricus van Laarhoven, wed_ van Dymphna van Beek geb. en won. te Best en Cornelia Catharina van der Heyden geb. teLiempde en won. in deze par. waarvan heden de Ie afkondiging geschiedt. Josephus van Meersbcrgen uit deze par. en Lamberdina van Grinsven uit de par. van het H. Hart, waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen, waarin niet is gedispenseerd, ten spoedigste aan de pastoor der parochie bekend te maken. 

l 
l 



PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
te Zondag na Pinksteren, 
Drievuldigheidszondag. 

Vierdag van het H. Mirakel van het 
1-1 . Bloed, met pontificale hoogmis in de 
St. Petruskerk en des middags luister
rijke processie.
Moge het zeker dit jaar een massale
ma,;ifestatie worden van onze liefde en
eerhied voor het H. Sacrament 1 
De H. Missen zijn om 6 uur: tot zekere
intentie; om 7 uur voor het geestelijk
en tijdelijk welzijn van de parochie; om
8 uur voor overleden moeder; om
kwart over 9 voor overleden ouders;
om half 11 (ook lezende H. Mis): voor
Paulus Voets vanwege de Broederschap
van het H. Hart.
De eerste schaal gaat voor het Semina
rie, welke collecte' op verzoek van onze
bisschop ten dringendste in uw mildda
,digheid wordt aanbevolen. Z. H. Exc.
vr�agt tevens uw gebed, opdat het God
bchage, vele en waardige priesters aan
ons bisdom te schenken.
De tweede schaal is voor de Bijzondere
Noden.
Hedenmiddag om 2 uur in deze kerk de
bijeenkomst voor ouders vanwege het
Diocesaan Eucharistisch Congres. De
predikatie wordt gehouden door de
Hoogeerwaarde Heer W. van Haaren.
(De plaatsen in de kerk zijn natuurlijk
alle vrij).
Hedenavond om 7 uur GEEN LOF.
Donderdag - H. Sacramentsdag: fees
telijke herdenking van de instelling van
het H. Sacrament des Altaars. Daags te
voren is er tijdens de H. Missen gelegen
heid om te biechten. En Donderdag zijn
de H. Missen om 6, 7, 8 en 9 uur. De
hoogmis is die van 9 uur.
Des middags om half 4 Lof voor de
schoolkinderen; en des avonds om half 8
plechtig Lof met predikatie.
Verder gedurende het octaaf iedere
avond Lof om half 8, tiidens hetwelk
gelegenheid - voor degenen die daar
voor in aanmerking komen - om de
Heilig Jaar Aflaat te verdienen.
Vrijdag - om half 9 GEEN H. Familie
voor de mannen.
A.s. Zondag - 11 Juni - wordt het
Gouden Jubeljaar van onze parochie ge
opend. Pater Venantius zal daarover
preken in alle H. Missen. In de Hoog
mis wordt vanwege deze titel de Mis
van Gabrieli (mannen- en jongenskoor)
gezongen. Er wordt niet voor het Gou
den Feest in de kerk gecollecteerd.

H. Missen gedurende de week:
MAANDAG 5 Juni: ? uur gef. gez. j. 
voor de heer Frans van den Meeren
<lonk; Maria-altaar l. j. voor Cornelis 
v. d. Boer, Antonia Smulders z.e., en
Huberdina de dochter; Familie-altaar l. .j
voor Petronella van KollenburP · kwart
voor 8 1. cl. tot bijzondere intentie; Ma
ria-altaar 1. m. voor Cornelis Pijnen
burg; half 9 l. m. voor Johanna Hessel
mans-Belzer.
DINSDAG 6 Juni: 7 uur 1. cl. voor de

heer Alphons Prince; Maria-altaar l. d. 
voor de overleden familie Vissers en dr 
Jong; kwart voor 8 l. d. voor Maria 
Lambertha van Strkelenburg-Klooster
mans; Maria-altaar l. cl. voor Anna van 
den Oever-van de S;,mlc; 9 uur gez. d. 
tot bijzondere intentie; half 10 gez. hu
welijksmis (V.-J.) 
WOENSDAG 7 Juni: 7 uur pl. 1. m. 
voor Hubertus Josephus van Susante; 
Maria- altaar l. j. voor Johannes van den 
Bra;ik, .Martina van Schijndel z.e., en 
Wilhelmus de zoon; kwar"t voor 8 l. d. 
voor Antonia Merks-Pijnenburg te 1-l;ia
ren overleden; Maria-altaar l. m. voor 
Cornelia van Bel jouw-van K:isteren; 
half 9 1. m. voor .Mari:i Bloemers-v. d. 
\'<littenberg; half 10 gez. huwelijksmis 
(G. M.) 
DONDERDAG 8 Juni: 6 uur l. d. tot 
zekere intentie; 7 uur l. d. voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de p:iro
chie; Maria-altaar 1. d. voor Adrianus 
van Kleef vanwege de buurt; Familie
alt:iar 1. cl. voor Constant en Jos van 
Kleef vanwege familie en kennissen; 
8 uur 1. d. voor Wim v. d. Laak van
wege O.D.C.; om 9 uur de hoogmis gef. 
gez. j. voor Elisabeth van Susante-van 
Son. 
VRIJDAG 9 Juni: 7 uur ncf. gez. j. voor 
de Eerwaarde Broeder Theodorus van 
Breugel; Maria-altaar 1. d. voor de le
vende leden van de Broederschap van 
St. Willibrord; Familie-altaar l. j. voor 
Adrianus Pijnenburg; kwart voor 8 1. d. 
voor Anna Maria v. d. Ven-v. cl. Boo
gaar<l vanwege de kleinkinderen; Maria
altaar l. m. voor Petrus v. cl. Pasch; 
half 9 l. m. voor Petronella van Esch
van Breugel. 
ZATERDAG 10 Juni: 7 uur gef. gez. 
j. voor de Weleerwaarde Heer Jacobus
van Susante; Maria-altaar l. m. voor
Adrianus van Kleef; kwart voor 8 l. j.
voor Theodora v:in Liempd-van der
Meyden; Maria-altaar 1. d. voor Mari:i
van Kollcnburg-van Liempd; half 9 l. m.
voor Jacobus Johannes van Eindhoven;
half 10 gez. huwelijksmis (B.-V).

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
H. Drievuldigheidszondag.

ZONDAG; half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Hen
ricus Geerts. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Henricus Geerts. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor 1-lenricus 
v. cl. Wijst.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dorus v. cl. Rijdt en Adriana de hsvr ..
DONDERDAG: feestdag van het Allerh.
Sacrament. Het is geen verplichte feest
dag doch alle diensten zijn als op Zon
dag; half 8 H. Mis tot het welzijn der
parochie; 10 uur jrgt. voor Waltherus
Groenen<laal.
VRIJDAG: half 8 jrgt voor Theodora
hsvr. van Walther Groenen<laal.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Maria
Groenendaal.

Deze week zullen geschieden: 
Ma:indag H. Mis voor Henricus van 
Oorschot, vanwege de fam. v. Oorschot. 
Dinsd:ig 1-1. Mis voor 1-lenricus v. Oor
schot vanwege de fam. v. Oorschot. 
Woensdag I-1. Mis voor 1-Icnricus van 
Oorschot, vanwege de fam. v. Oorschot. 
Vrijd:ig: M;irinus v. Grinsvcn, H. Hart. 
Z;iterdag Marinus v. Grinsven, broeder
sch:ip J--1. Willihrordus. 

Nog zullen deze week geschieden: 
Zondag 1-1. Mis voor Joannes Wage
naars. Maandag H. Mis voor Fr:ins v. 
Logten vanwege de kinderen. Dinsdag 
1-I. Mis voor Fr:ins van Logten, vanwege
de kinderen. Woénsdag 1-1. Mis voor 
Frans v. Logten vanwege de kinderen 
Donderdag 1-1. Mis voor v. d. Oetelaar 
Dnwege de schoolkinderen; Vrijdag H. 
:\1is voor Anna v. d. Ven-v. d. Boogaard 
te Boxtel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Drievuldigheidszondag. 

ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 8 uur H. Mis voor 
Adrianus Dan kers; 10 uur gez. jrgt. voor 
Gerardus Leyten. De gelovigen worden 
in de gelegenheid gesteld :ian hun offer
plicht te voldoen in de eerste schaal 
voor het Seminarie, in de 2de sch:ial 
voor B. N. Na de middag uitsluitend 
Dienst in Boxtel bij het Eucharistisch 
Congres; alhier geen Lof. 
MAANDAG: 7 uur I-1. Mis voor Fran
ciscus v. d. Wal; 8 uur gez. mndst. voor 
Goddridus v. Gestel; om 8 uur verga
dehng van St. Elisabethstichting in de 
pastorie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis tot bijzondere 
intentie; 8 uur geen 1-1. Mis; half 10·gez. 
Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
de zusters voor Adrianus v. cl. Sloot; 8 
uur mndst. voor Johanna Petronella v. 
Grinsven-v. Hal. 
DONDERDAG: half 7 H. Mis tot in
tentie van de leden der godvruchtige 
vereniging ter ere van de 1-1. Theresi�; 
8 uur 1-1. Mis tot intentie v. d. parochia
nen; 10 uur gez. mndst. voor Peter Ha
zenberg. Deze dag wordt gevierd Sacra
mentsdag, <levotiedag ter ere van Jezus 
in het Allerh. Sacrament, w:iarop de H. 
Diensten zijn als op Zondag. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld aan hun offerplicht te voldoen 
in de eerste schaal voor de St. Pieters
oenning, in de 2e schaal voor onze eigen 
parochiekerk. 
Na de middag om half 3 Lof met rozen
hoedje, om God's zegeningen te ver
krijgen over de Godvruchtige vereniging 
ter ere v. cl. H. Theresia. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis vanwege de 
Broederschap van het H. Bloed te Box
tel voor Jos. v. cl. Aker; 8 uur H. Mis 
voor Theo van Hal, in Liempde over
leden. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
Maria v. d. Oever-v. cl. Sande in Schijn
del overleden; 8 uur H. Mis voor Ma-

rinus v. cl. Sande te Boxtel overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8, daarna Lof met rozenhoed
je om God's zegeningen te verkrijgen 
over Zijne Heiligheid de Paus en het 
1-1. Jaar.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Adrianus v. d. Sloot, alhier en Theo
v. Hal in Liempde overleden.
A:inhevolen een noveen ter ere van God
de H. Geest voor de vormelingen.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Drievuldigheidszondag, (4 Juni). 

ZONDAG: half 7 l. j. voor Petrus v. 
Alphen; 8 uur l. 111. tot welzijn der par.; 
10 uur z. ?e voor Hendrica Hen<lr. 
Quinten; n.m. 0111 2 uur het Lof, waar
onder "Te Deum·· en Acte van Ere
boete aan het Gocl<l. Han. In alle "H. 
Missen de 1 e scha:il voor het Seminarie. 
Maandag en Dinsdag 7 uur z. ?e voor 
Hendrica Hendr. Quinten. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag half 8 
z. ?e voor Corn. v. d. Boer.
MAANDAG: 8 uur l. j. voor Wilhel
mina Petrus v. Alphen.
DINSDAG: 8 uur 1. j. voor Ant. v.
Alphen.
WOENSDAG: 7 uur z. m. tot behoud
van de vruchten der aarde vanwege
Vekler en Vrilikhoven; 8 uur 1. m. voor
Hen<lrica Hendr. Quinten, als overl. lid
van de Retraitepenning.
DONDERDAG: feestdag van het H. 
Sacrament, geen verplichte feestdag;
half 7 l. i. voor Joh. Paulus Koppens en 
Anna Maria de hsvr.; half 8 1. m. tot 
welz. der parochie; onder deze 1-1. Mis
predikatie en uitdeling der 1-1. Commu
nie; 10 uur z. ?e voor Corn. v. cl. Boer;
3 uur plechtig Lof met processie. Uitstel
ling van het Allerheiligste 's morgens
6 uur.
VRIJDAG: 7 uur ?e voor Corn. v. cl.
Boer; half 8 l. j. voor Joh. Koppens en
Hendrica hsvr.; 8 uur 1. j. voor Jacobus
v. Diessen en Adriana de hsvr ..
ZATERDAG: 7 uur z. ?e voor Com.
v. d. Boer; half 8 1. j. voor Adr. v. d.
Koevering; 8 uur l. j. voor Mart. v. Ke
menade en Barbara de hsvr ..
Zondag half 7 1. m. tot welzijn der par.;
8 uur l. j. voor Johanna Adr. v. d. Koe
vering; 10 uur z. ?e voor Corn. v. d.
Boer.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur l. m. voor Wout. v. d. 
Velden. Dinsdag en Woensdag 7 uur 1. 
m. voor Antoon v. d. Velden vanwege
zijn oud-kameraden. Donderdag en Vrij
dag 7 uur 1. m. voor de Wed. Johanna
Petrus Swinkels. Zaterdag en Zondag 7
uur l. m. voor Theo v. Hal, Adr. v. Has
tenberg en Cor Saris vanwege Kasteren,
Savendonk en de Maay.
?e Hendrica Hendr. Quinten en Corn.
v. cl. Boer te Liempde overleden.
Gedoopt: Hen r. Joh. Maria zoon van
Henri Kuppens-v. Kaathoven.

PAR H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

1 e Zondag na Pinksteren. 
Drievuldigheidszondag. 

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-r:imen. Na de mid
dag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na 
het Lof een lied. 
Donderdag 1-1. Sacr:imentsdag: H.H. 
Diensten als op Zondag. 
Zondag a.s. om 3 uur plechtig Lof met 
processie vanwege het Sacramentstri
duum. Deze processie zal evenals vorig 
ia:ir buiten het kerkgebouw gehouden 
worden. Nadere bijzonderheden zullen 
a.s. Zondag bekend gemaakt worden.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor behou
den thuiskomt (E); h:ilf 9 H. Mis voor
over!. ouders Fiévez-Kepser; 10 uur
Hoogmis voor de parochie.
MAANDAG: half 8 J--1. Mis tot bijzon
dere intentie.
DINSDAG: half 8 1-1. Mis voor Wilhel
mina Catharina Spooren-v. Grinsven.
WOENSDAG: h:ilf 8 H. Mis ter ere
van de H. Antonius Abt uit dankba:ir
hei<l.
DONDERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor
Gerardus Cornelis v. d. Kammen; half
9 jrgt. voor Johannes Bergman en Cla
sina van Zeeland hsvr.; 10 uur Hoogmis
voor de parochie.
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor overl.
ouders v. d. Heyden-v. cl. Besselaar; 8
uur 1--1. Mis tot bijz. intentie.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor 1-fenricus
van den Broek en Johanna van de Ven
huisvr.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Henricus van
Rulo en Maria van Dongen de hsvr.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 4 Juni. Feest van de Allerheilig
ste Drievuldigheid. Vanwege de plech
tigheden te Boxtel is er deze middag in 
onze kapel geen Lof. 
Maandag: Feestdag der Z:ilige Marte
laren van Oeganda. 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 
hrui<ljes die aan deze processie willen 
deelnemen, kunnen zich v:indaag om 5 
uur aanmelden bij de \Vitte Zusters op 
St. Monica. 
Vrij<l:ig en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: om 7 uur voor Petronella 
van de Nosterum-van Wezel te Esch 
overleden. 
DINSDAG: om 7 uur voor Maria Cor
nelia van Roosmalen-van Grinsven; om 
half 8 voor Anna Gerarda Schapen
donk. 
WOENSDAG om 7 uur tot zekere 
intentie. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Boxtels mooiste dag 
Op Drievuldigheids-Zondag heeft Box
tel weer eens echt geleefd in de sfeer 
van het aloude bedevaartsoord. 
In de vroegste morgenuren kwamen de 
pelgrims al af. De, parochianen zagen bij 
hun Zondagse kerkgang reeds een me
nigte vreemdelingen, ofwel op wande
ling door de straten, dan wel voor de 
nuttiging, van het morgenontbijt, zittend 
op de hotel-terrassen. De eerste pel
grims uit Den Bosch, hadden om 6 uur 
een H. Mis bijgewoond in het proces
siepark. 
En nog werden steeds meer pelgrims 
aangevoerd met trein, bus en auto's. 
Hoevelen, vooral jongelui, per fiets kwa
men is niet te schatten. Navraag bij de 
vele rijwielbewaarders zou in deze enig 
idée van de massa kunnen geven. 
Voor de bevolking zowel als voor de 
pelgrims was het een gezellige drukte. 
Die bonte mengeling mensen van alle 
leeftijd en stand stemde tot een blijheid, 
omdat de samenkomst een verheven in
tentie had, de verering van Christus in 
Zijn Heilig Sacrament, waartoe Hij 
eeuwen terug reeds Boxtel zo wonder
lijk bevoorrecht heeft. 
De heerlijke zomerse morgen, de gul
den weelde van de stralende zon het 
zware, de lucht doorgolvende klankvolu
me onzer klokken, verwekten een men
geling van feestgevoelens in het gemoed 
van het saamgestroomde volk. 
Een niet te beschrijven drang scheen 
de mensen te stuwen en in drommen 
stroomden zij onze hooggewelfde St. 
Pieter binnen. 
Dit was een feestelijke morgen bij uit
stek voor onze kerkelijke overheid. Een 
religieuse heerlijkheid, waaraan men zich 
zou willen oververzadigen om de indruk 
ervan onuitwisbaar te maken. 
Met het binnenstromende volk, dat zo 
spontaan de kerkruimte zeldzaam mas
saal vulde, steeg de temperatuur zowel 
als de spontaniteit. 
De pontificale H. Mis, door onze Bis
schop opgedragen, werd zo eerbiedig ge
volgd, dat de bijwoning op zichzelf wel 
als een intense deelneming aan het Of
fer beschouwd mag worden. 
Wat ging er om in onze Bisschop, toen 
Z. H. Excellentie bij het verlaten der 
St. Pieter tussen de rijen saamgedromde 
gelovigen voortschreed? Was de harte
lijkheid waarmee hij bij het afdalen der 
trappen de zegenende hand legde op die 
kleine krullebol niet een uiting van zijn 
vaderlijke blijheid en voldoening? 
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Weer vulden de mensen de straten, zo 
mogelijk nog dichter dan vóór de kerk
diensten. Een bont feestelijk gewemel, 
waartussen onze politie zich wel moest 
bewegen om de veiligheid te waarbor
gen. Al maar aanrijdende auto's en fiet
sers, de jeugd, verkenners, kajotters uit 
Oost en West en zelfs uit andere pro
vincie's. -
Tegen 2 uur trokken velen naar de af
delingsvergaderingen van het Eucharis
tisch Congres, waarvoor de afdelings
vergaderingen werden gehouden in de 
Jeugdhuizen en in de kerk van het 
H. Hart.
In het St. Paulus Jeugdhuis was de
jeugd goed vertegenwoordigd. De zaal 
was te klein voor de massa jongens en 
meisjes. Ook de parochiekerk van het 
H. Hart, waar de bijeenkomst werd ge
houden voor ouders, was volbezet, ter
wijl voor al het onderwijspersoneel in 
De Ark zelfs niet voldoende plaats was. 
De afdelingsvergadering op Duinendaal
voor priesters was zowel door de secu
liere geestelijkheid vari ons bisdom als 
door vele reguliere geestelijken druk 
bezet. 

-o-

Tijdens de Congresvergaderingen werd 
rondom de St. Pieter begonnen aan de 
opstelling van de processie. En als het 
sonoor klokkengelui de aanvang van de 
processie verkondigde, gaven de twaalf 
tamboers met rhytmische roffelslag de 
gang van de processie aan. 
Dan rekten zich de duizenden toeschou
wers,gretig om zich te verzadigen aan de 
schoonheid van custuums, de kleurenwis
seling en verscheidenheid van figuren, 
waarvan de bijbels symbolische groep 
met aartsengel, klaagfiguren en koor
knapen de aanwinst van dit jaar is. 
De Mariale groep blijft met ieder der 
fragmenten een schone bijdrage tot de 
processieluister zowel door de heerlijke 
bruidjesgroep, als met de kleurstemming 
en coupe van costuums en de gracie der 
figurant én. 
Ook de historische groep maakte op de 
toeschouwers indruk door statigheid en 
opmaak. 
De warmkleurig uitgedoste schrijngroep 
was de laatste van het kleurenspel, waar
aan het oog zich kon vergasten. 
Met de Gildenbondsharmonie opende de 
tweede afdeling, waarin de jeugd in 
kleurige variatie van uniformen, diverse 
vertegenwoordigingen van organisaties 
en godsdienstige verenigingen achter de 
vaandels hun processietocht maakten, 
met de pelgrims uit de omliggende 
dorpen. 
En dan volgde de hoofdgroep, waarin 

geestelijkheid, religieuzen, autonte1ten 
en kerkelijke colleges het Allerheiligste 
voorafgingen, en Z. H. Excellentie met 
het Hw Kapittel besloot deze tweede 
en prachtige processie. 
Een groep studenten van Stapelen en SL 
Charles met een grote stoet pelgrims 
van buiten Boxtel volgden de processie 
naar het processiepark waar de sluitings
plechtigheid plaats had. 

De Sectievergadering der Jeugd 
De zaal van het St. Paulus Jeugdhuis 
was te klein, zovelen waren opgekomen. 
De HoogEerw Heer Bannenberg, door 
de voorzitter voorgesteld als een oude 
vriend der jeugdbeweging hield de con
gresrede. Spreker karakteriseerde het 
Diocesaan Eucharistisch Congres als een 
actie om het Eucharistisch leven onder 
alle standen en groepen op te wekken. 
De rijpere jeugd wordt hierbij als een 
der vier secties opgeroepen tot deelne
ming aan deze actie. 
Om hiervoor te kunnen meewerken, 
moeten we ons overtuigd houden, dat de 
natuurlijke neiging tot oppervlakkigheid 
in levenswijze zal moeten wijken voor 
het aanvaarden van een levensregel, die 
meer houvast schenkt. 
De zoekende jeugd mag zich aangetrok
ken gevoelen tot de ontspanning, toneel, 
sport, het buitenleven, wat allemaal niet 
is af te keuren, je zelfs onmisbaar is, 
maar toch moet zij leren begrijpen dat 
dit alles voor het leven eigenlijk slechts 
is als het lopen op krukken. Neen, bij 
het ouder worden moet hoger worden 
gemikt. 
De ontspanning moet niet worden nage
jaagd. Hierdoor ontstaat gevoelloosheid 
voor de godsdienst en het bijwonen van 
de H. Mis geschiedt dan nog slechts on
der de druk der verplichting. 
De grondslag van het eigen leven moet 
in Christus liggen. Er is een tijd geweest 
dat het eucharistisch leven meer aan
dacht had van de jeugdkernen dan 
tegenwoordig. 
Waar niemand kan geven, wat hij zelf 
niet bezit is een dagelijkse training no
dig voor eigen innerlijke verrijking. Wij 
moeten wel medebezitters :djn van de 
wereld, doch mogen er niet gelijkvormig 
aan worden. 
Meer offervaardigheid moet worden be
tracht, uit overtuiging moet deelgenomen 
worden aan het parochieleven. 
Christus zelf moet de grondslag zijn van 
ons leven. Zo mog�)ijk moet dagelijks de 
H. Mis worden b11gewoond, de inwer
king van de H. Geest afgesmeekt. Aan 
eigen eucharistisch leven moet heel veel 
aandacht worden besteed. 
Door gebed, arbeid en voorbeeld mogen
wij verwachten meer te bereiken dan 
door directe actie. 
Na de rede van de H. Eerw. Heer Ban
nenberg werden de aanwezigen nog toe
gesproken door mej. Van Gils en de 
heer Gust Mauriks 

Tentoonstelling Kerkelijke Kunst 

Het is een gelukkig initiatief geweest om 
bij gelegenheid van het Eucharistisch 
Congres en de H. Bloedprocessie een 
keurcollectie van paramenten, edel
smeedkunst en boekwerken ten toon te 
stellen in het gemeentehuis. Het publiek 
kon voor het bezoek aan deze tentoon
stelling enige tijd de drukte ontvluchten 
en zich gaan vergasten aan de kunst, 
hier in de vorm van paramenten, vaan
dels en edelsmeedwerk saamgebracht. 
Zeldzaam mooi borduurwerk van de 
ateliers Stadelmaier en Sträter viel hier 
te bewonderen. Moderne borduurkunst, 
waarbij met toepassing van st�ucture�l 
uiteenlopende garens en versche1denhe1d 
van borduursteken verrassende effecten 
zijn bereikt. Heel sterk komt dit uit bij 
gebruikmaking van applicatie. Deze, 
vooral op vaandels toegepast, geeft ook 
op de paramenten wegens de kleurijk
heid en glans der stof een prachtig 
effect. 
Willem Kloosterman was vertegenwoor
digd met een collectie edelsmeedwerk, 
uitsluitend gesiseleerd, en enige speci
men van emaille. Een gesiseleerde com
muniebank met kunstig gesmeed cadre
ment rondom de panelen domineerde in 
zijn stand, doch het allerfijnste en kun
stigste was wel te bewonderen in het 
kleinere liturgische vaatwerk, waarbij 
pixes met emailwerk. 
De boekhandel Brakkenstein was met 
een uitgebreide verzameling boeken ver
tegenwoordigd. 
Het was een kleine maar wondermooie 
tentoonstelling, waarvan velen hebben 
kunnen genieten. 

Collectezakjes 

Bij het ophalen der zakjes, waarvan de 
opbrengst moet dienen voor de jaarlijkse
verfraaiing der processie, gebeurt het
soms, dat er niemand thuis is. Wanneer 
om een of andere reden het zakje bij
U niet werd opgehaald, wilt U dan zo
goed zijn, het even, gevuld en wel, in 
de bus te stoppen van pastorie St. 
Petrus. 

De H. Bloedprocessie 
De H. Bloedstichting dankt allen, die op 
een of andere wijze hebben meegewerkt 
aan het welslagen van de processie op 
Drievuldigheidszondag. 

Gemeenteraadsvergadering 
De vergadering van onze Raad op Vrij
dag 2 Juni, zou zonder het sluitstuk 
Rondvraag in een tijdsbestek van een 
uur afgewerkt zijn geweest doch ver
schillende leden geeft dat l;atste agen
dapunt een kans om op onvolkomenhe
den in onze gemeente te attenderen of 
naar het "hoe en waarom" te infor
meren. 
In het openingswoord van de voorzitter 
werd nog even de wens geuit voor een 
spoedig herstel van het lid Van der 
Krabben, en daarna konden de leden 
hun oordeel geven omtrent de notulen. 
Het lid De Laat maakte er een aanmer
king op. In het verloop der vergadering 
gaf de voorzitter daaromtrent nader 
bescheid. 
Van de ingekomen stukken hadden die 
omtrent de aanvrage van Verhagen c.s. 
te Gemonde tot aansluiting op het elec
t0sch net en de daarop gevolgde afwij
�ing, benevens het verzoek tot vrijstel
ling van radiobelasting voor caféhouders 
de aandacht gehad van het lid De Vis
ser. De voorzitter verwees dit laatste 
evenwel naar de begrotingsbehandeling, 
wat ook de bedoeling was van de Be
drijfs-Horeca. 
Bij de behandeling van het verzoek van 
het bestuur der St. Josephschool, Dui
nendaal, om beschikbaarstelling van get
den voor verbetering van schoolbanken 

informeerde het lid De Visser, of in dez� 
reeds gehandeld zou kunnen worden 
volgens het in de vorioe vergadering be
sproken systeem. 
Volgens de voorzitter is dit eerst moge
lijk bij het begin van de jaarlijkse perio
de. Thans moet in deze een besluit 
worden genomen, want indien het ver
zoek niet binnen 3 maanden na indie
ning is behandeld, mag het beschouwd 
worden als ingewilligd. 
Het raadsbesluit tot toewijzino van 
filmprojectors moest ingevolge° KB.

worden ingetrokken. De aanschaffing er
van overschrijdt de normale eisen •"<!an 
het onderwijs te stellen. De voorzitter 
achtte het nog wel mogelijk in de toe
komst voor de scholen gezamenlijk één 
projectietoestel toegewezen te krijgen. 
Vervolgens werd naar aanleiding van het 
voorstel tot verkoop van een overboek 
grond aan de fam. Spiekman te Liemp
de, door de voorzitter medegedeeld dat 
hij als hoofd van het gemeentebe�tuur 
namens P. de Boer is gedagvaard en der
halve de Raad verzoekt tot verwering in 
rechte te besluiten, waarna het raads
besluit ter goedkeuring aan Ged. Staten 
kan worden voorgelegd. 
Het lid Kurstjens informeert of met van 
den Boer voldoende overleg is geweest. 
Hij is van mening, dat in geval van be
twisting alles moet worden gedaan om 
rechtsgeding te voorkomen. 
Naar de mening van P. v. d. Meijden 
blijkt uit de stukken voldoende, dat P. 
v. d. Boer geen recht op eigendom heeft.
De commissie ad hoc heeft voldoende 
overleg gepleegd en is ook tot overeen
stemming gekomen, doch 's anderen
daags werd weer bericht door Van den 

Boer, dat hij niet accoord kon gaan. 
Van Nistelrooij vraagt waarom gedag
vaard wordt als de weg eigendom der 
gemeente is. 
De voorzitter zegt, <lat Van den Boer 
zijn recht van eigendom motiveert we
gens het ongestoord gebruik gedurende 
30 jaren. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt be
sloten tot verweer in rechte. 
Bij het voorstel tot wijziging der ge
meentebegroting geeft voornamelijk het 
voorstel tot doelmatiger aanleg van rio
lering in de v. Salmstraat stof voor dis
cussie. 
De voorzitter licht toe, hoe op voorstel 
van het Ingenieursbureau Witteveen en 
Bos de opzet anders is geworden, dan 
aanvankelijk de bedoeling was. Met de 
nieuwe opzet wordt de riolering bere
kend op eventuele vestiging van in
dustrieën en het is voor <le gemeente 
van belang aan gegadigden terrein te· 
kunnen bieden, waarbij voorzieningen 
zijn getroffen ten gerieve van de te stich
ten gebouwen. Daarom achten B. en W. 
<le hogere kosten alleszins verantwoord. 
Was de raming oorspronkeijk 49600 gld., 
volgens het nieuwe plan, waarmee aan 
alle te stellen eisen wordt voldaan, zul
len de kosten 74.200 gld. bedragen. De 
raad zal door het aanvaarden van dit 
deskundig advies tegemoet komen aan 
de hoogste eisen, welke mochten ge
steld worden voor industrievestiging. 
Van Nistelrooij zou de nieuwe industrie 
eerst gevestigd willen zien, <le bestrating 
kan daarna wel weer opgebroken wor
den voor zwaardere riolering. 
De voorzitter wil de riolering aan de be
strating doen voorafgaan. De raad moet 
nu een financieel risico nemen, wil de 
gemeente iets te bieden hebben bij mo
gelijke aanvragen. Ook gas, water en 
electriciteit moeten aangelegd worden. 
Er is veel te doen. 
Het lid Baaijens wil er zo spoedig moge
lijk aan doen beginnen. Ook de Laat is 
het eens met B. en W. Hij noemt Veghel 
als voorbeeld, waar zelfs terreinen kos
teloos worden aangeboden. Het is ook 
voor de arbeidersbevolking van belang 
werkgelegenheid te kunnen krijgen in 
de woongemeente. 
De voorzitter wil, na vier jaar gehan
dicapt te zijn wegens de plannen voor 
de nieuwe weg naar Tilburg, met kracht 
doorzetten om de industrieterreinen zo
veer gereed te maken. Zoals de situatie 
nu is mist ze iedere aantrekkelijkheid. 
Het lid Kurstjens is van mening, dat in
dustrieën hier niet zo maar uit de lucht 
komen vallen en zou het jammer vinden 
kosten te maken, indien deze niet af
doende blijken 
Op informatie van G. van der Meijden, 
deelt de voorzitter mede, dat de kosten 
van het nieuwe plan geheel gedekt zijn 
in de begroting. Verders wil hij het in
dustrialisatieschema afzonderlijk behan
delen met de Raad als aan het einde 
dezer maand het economisch-technolo
gisch rapport binnen komt. 
Het nieuwe plan en de daaraan verbon
den meerdere kosten worden zonder 
hoofdelijke stemming goedgekeurd. 
Vervolgens komt de begrotingswijziging 
voor de verbouwing der St. Angelaschool 
aan de orde. Ook hierover worden op
merkingen gemaakt. 
De voorzitter legt er evenwel de nadruk 
op, dat wegens de bevolkingstoename 
uitbreiding van schoollokalen nodig is, 

West Europa, Pauselijke woorden en Indonesië 
Hoe langer hoe meer gaat men in Euro
pese geest denken. Zo pleitte. Minister 
Mansholt onlangs voor de Nederlandse 
landbouw in Europees verbànd. Hij ziet 
voor onze agrarische producten in Euro
pa een gunstige markt, wanneer de eco
nonische Unie van Europa maar tot stand 
wil komen. Immers Nederland heeft de 
laagste kostprijs voor landbouwartike
len en bovendien hebben deze een uit
stekende naam. De kostprijs ligt zelfs 
bij ons 20 % lager dan in Denemarken, 
onze grootste concurrent op dit terrein! 
Dit danken wij aan de technisch wel
haast volmaakte uitrusting van onze 
boerderijen. 

Engeland en Europa. 
Intussen toont Engeland hoe langer hoe 
meer zijn ware gelaat. Dit land heeft 
nooit veel gevoeld voor een Europese 
eenheid en het verloochende daarmee 
geenszins zijn historische traditie. Het 
heeft steeds "op de wip willen zitten", 
d.w.z. het baseerde zijn macht op de
verdeeldheid en zwakte van Europa. Elk 
rechtgeaard Europeaan moet eigenlijk 
Engeland met evenveel wantrouwen be
zien, als men dat Pruisen en Rusland 
moet doen. En we zijn blij, dat Frank
rijk en West-Duitsland nu gaan samen
werken, want dit kan de kern zijn van 
een waarlijk Europese macht, waartegen 
het egoïstisch Engeland nóch het Sla
vische Oosten (Pruisen en Rusland) veel 
kunnen uitrichten. Het plan Schuman 
moet de mogelijkheid openen ook de Be
nelux en Italië toegang te verschaffen 
tot een samengaan op het gebied der 
grondstoffen en hulpbronnen. Laat men
de moed hebben er Engeland gerust bui
ten te houden. Afpersen kan ons dit land 
toch niets meer, omdat het zelf afhan-

kelijk is geworden van Amerika, Ameri
ka dat juist de eenheid van Europa wil 
bevorderen. 
Amerika en Zuid-Oost-Azië. 
Veel meer voelt Amerika voor een een
wording en krachtige ontwikkeling van 
West-Europa dan voor een versterking 
der Zuid-Oost Aziatische landen tegen 
het Communisme. We doelen hier op 
landen als India, Indonesië, Australië de 
Philippijnen en Frans Achter-Indië. Want 
er is geen eenheidsstreven tussen die 
landen. Zo ziet men thans India en Indo
nesië niet partij kiezen tegen het Com
munisme, maar er een neutrale houding 
tegenover aannemen. 

De Paus en de 
Sociale Wereldproblemen. 

Onomwonden noemde de Paus de wer
keloosheid de grote oorzaak van de oor
logen in de wereld en hij .legde er de 
nadruk op, dat sociale ellende in de 
toekomst moet voorkomen worden. En 
als men even nadenkt over deze pause
lijke uitspraak, ziet men dat de Paus 
hier de wortel van het kwaad aantast. 
Waarom kreeg Hitler indertijd zo grote 
aanhang in Duitsland? Omdat millioenen 
werkelozen in wanhoop geen uitkomst 
meer zagen en tóén Hitler kozen, die 
hen dan inplaats van werk en welvaart, 
oorlog en ellende bracht. 
En Mussolini deed mèt Hitler mee, om
dat hij voor zijn millioenen werkeloze 
Italianen van een oorlog alleen uitkomst 
verwachtte. 
Waarop speculeren thans de Russen bij 
hun streven om West-Europa onder de 
voet te lopen? 
Op een vijfde colonne in Europa van 

. werkelozen en verarmden ! 

OMGEVING 

ook voor zover het V.G.L.0.-onderwijs 
bij de betreffende school wordt onder
gebracht is de verbouwing gemotiveerd" 
wegens toeneming van leerlingen. In dit 
verband meent hij te mogen wijzen op 
het grote aantal leerlingen aan de huis
houdschool op Duinendaal, waardoor het 
binnen afzienbare tijd wenselijk zal blij
ken ook voor die school tot uitbreiding 
te komen. 
Op de hierop volgende opmerkingen van 
Van Nistelrooij en De Visser deelt de
voorzitter mede, dat naast dat te Lennis
heuvel, dit het enige V.G.L.O. is in
Boxtel. Op Duinendaal wordt dat on
derwijs niet gegeven. Het is dan ook be
doeld voor een bepaalde categorie leer
lingen. 
Na afhandeling van dit punt krijgt het 
lid De Laat de gelegenheid terug te ko
men op zijn aan het begin der vergade
ring gemaakte opmerking. Hij critiseert 
thans de wisseling van aannemers van
het onderhoudswerk aan de montage
woningen en geeft blijk de door voor
zitter en wethouder Van de Laar gege
ven toelichting niet te kunnen waar
deren. 
Dan komt de rondvraag. De onregelma
tigheid in het aanbrengen der nieuwe 
nummering in de Clarissenstraat is voor 
De Visser aanleiding voor een ietwat 
sarcastische opmerking. Ook brengt dit
lid nog een slechte weg onder Gemonde 
in de aandacht. Het lid Baaijens vraagt 
om ontferming over Kiskeskerkhof in de 
Nieuwstraat en beveelt de Mijlstraat in 
de zorg aan. Verkeerde zuinigheid noemt 
dit lid de lichtbesparing in avonduren 
als de lampen in de vroege zomermor
gens bij helder dag wel branden. B. en 
W. hebben echter, zoals de voorzitter
mededeelde, van de P.N.E.M. reeds toe
zegging voor het aanbrengen van betere
afstelklokken. 
Kurstjens wijst op de nog ·steeds niet 
disponibel zijnde brandbestrijdingsmidde
len in Lennisheuvel. De Heide-Maat
schappij heeft in deze haar opdracht nog 
niet uitgevoerd. Inmiddels is de moge
lijkheid niet uitgesloten, zoals de voor
zitter meent, van het rijk subsidie te 
krijgen voor aanleg van waterleiding. 
Lennisheuvel hiervoor ingeschakeld te 
krijgen is nu het plan van B. en W. 
De vertegenwoordiger van Lennisheuvel 
heeft echter nog meer, waarmede hij 
geen vrede kan nemen. Hij vindt n.l. de 
overheidsbemoeiing inzake het bouwen 
wel te vergaand en een te sterke 
inmenging in het beschikkingsrecht. 
Dan wordt de blik nog een gericht op 
de befaamde schutting in de Nieuw
straat. In uitzicht wordt gesteld dat de 
gemeenteraadsleden een handje willen 
komen helpen bij het afbreken van de 
Rechterstraat als 't huis van Keesje Pasch 
in de Mgr. Wilmerstraat klaar is. De Vic. 
van Alphenlaan wordt vernoemd wegens 
reeds nieuw aangeplante hegjes, over 't 
moddersteegje bij de St. Franciscusschool 
maakt een ander enige aanmerking, over 
een "misplaatste" vuilnisbelt. 'n Dito 
mestvaalt en vuurtjesstokende snaken 
worden aanmerkingen gemaakt en een 
klacht geuit over een nog niet plaats ge
had hebbende verrekening. Het lid Bek
kers sloot de rij en vroeg de aandacht 
nog even voor een onvolkomen brandput 
in de Boomstraat. 
Toen ging de Raad in geheime zitting. 

Het woord van de Paus is een eenvou
dige constatering van feiten. 
Mogen de leiders der volkeren de een
heid vinden die grondstoffen èn afge
werkte producten gelijkmatig doet vers 
delen, zó dat in het algemeen welvaart 
wordt bereikt. En het éénwordend 
West-Europa kan bij dit alles een zeer 
belangrijke taak vervullen. 

De Paus 
en het Staats-Socialisme. 

Maar in dezelfde toespraak richtte de 
Paus zich tege,n de alles bedillende, 
alles regelende staat. De staat die voor 
ieder volledige welvaart garandeért door 
sociale voorziening zus en sociale zeker
heid zo. 
Het is duidelijk dat er, omwille van de 
vooruitgang, ook een plaats - en een 
ruime plaats - moet blijven voor de 
energie en de wilskracht van de enke
li�g, die hard werkend iets weet te be-
reiken. 

Wij en Indonesië. 
Ons Parlement is dus zo verstandig ge
weest, te constateren, dat onze politiek 
met Indonesië mislukt is . Onze bruine 
broeders doen precies wat zij willen en 
storen zich niet aan enige overeenkomst. 
Dit was voor ieder al jaren geleden dui
delijk, toen bleek op welke misselijke 
en bedriegelijke manier door de Indone
sische voormannen telkens overeenkom
sten werden geschonden en averechts 
uitgelegd. 
Alléén: Minister Maarseveen, wist het 
blijkbaar nog niet. Nu zit hij met de 
stukken van zijn foutief beleid. 
Ook Oud is fout geweest, door vroeger 
de slappe politiek te steunen en nu op
eens met een motie van afkeuring voor 
de dag te komen. 



Plaatselijk Nieuws 
COUDEN PROFESSIEFEEST. 
Dinsdag 6 Juni vierde de Eerw. Zuster 
Ewaldi (in de wereld mej. Jana v. Rulo 
uit Esch) van het Gezelschap J.M.J. op 
Mariënburg te 's Hertogenbosch haar 
Couden Professiefeest. 
Tot inzet van het feest werd in de 
kloosterkapel door een Heerneef, Kape
laan J. Peijnenburg uit Reusel, een 
plechtige H. Mis opgedragen. 
Een merkwaardigheid bij dit feest was 
de aanwezigheid van zes religieuse zus
ters uit dezelfde familie. 
Met neven en nichten werd het feest tot 
laat in de avond voortgezet. 
Door J. v. d. W. werd hierbij van de 
gelegenheid gebruik gemaakt voor het 
houden van een collecte voor de pastoor 
yan Werkendam, welke f 9,55 opbracht. 

JO VINCENT KOMT NAAR BOXTEL. 
Jo Vincent zingt in Boxtel! Dit is een 
mare, die door de muziekliefhebbers uit 
Boxtel en omstreken ongetwijfeld met 
grote belangstelling zal worden ver
nomen. 
Op Zaterdag 17 Juni a.s. zal Jo Vincent 
een liederenavond geven in de Ark. Zij 
wordt aan de vleugel begeleid door 
Emmy van Eden. 
Het is eigenlijk overbodig deze avond 
nog aan te bevelen. In elk geval is het 
buiten de grote steden een zeldzaam
heid als men naar Jo Vincent persoon
lijk kan gaan luisteren, al zal er in den 
lande wel niemand zijn die deze bege
nadigde zangeres nooit over de radio of 
op de gramofoonplaat hoorde. 
Voor het te Boxtel te geven concert heeft 
Jo Vincent een zeer aantrekkelijk pro
gramma gekozen; vóór de pauze zingt 
zij liederen van Schubert, Moussorgsky 
en Carl Loewe. na de pauze liederen van 
Caplet en Brahms. 
Moge kunstminnend Boxtel tonen de. 
komst van deze vermaarde en sympa
thieke zangeres op prijs te stellen. 
De voorverkoop van kaarten is reeds 
begonnen in de Ark. 
Men zie ook de raambiljetten. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 
Opgehaald bij de thuiskomst van Ad. 
Kuenen uit Indonesië voor het Katho
liek Thuisfront en voor onze gesneuvel
<le jongens f 50,- en voor Pater J. v. d. 
Laar in Zuid Afrika f 48,50, voor de 
Missie van Mill-Hili. 

EMICRATIE. 
Teneinde tegemoet te komen aan de 
vraag van velen om inlichtingen over 
emigratie, organiseert het Arbeidsbureau 
Boxtel een ·voorlichtingsavond. 
Dhr. Krens, ambtenaar van het Gewes
telijk Arbeidsbureau te 's-Hertogen
bosch zal dan een inleiding houden over 
de voorwaarden, die aan emigratie wor
den gesteld en tevens over de gang van 
zaken om tot emigratie te komen. 
Verder zullen enige bijzonderheden wor
den verstrekt over de papieren die men 
voor emigratie nodig heeft. 
In het bijzonder zal emigratie naar 
Australië worden behandeld. 
Na een pauze is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 
De avond vindt plaats op Woensdag 14 
Juni a.s. in Café "De Sportwereld" van 
de heer J. v. Run, Stationstraat, alhier. 
Aanvang 8 uur. Toegang vrij. 

BELANGSTELLING VOOR DE 
PROV. GEZONDHEIDSDIENST. 
Als bewijs hoe de ou'tillage voor onze 
Prov. Gezondheidsdienst vo·x dieren d\! 
aandacht heeft van de veea:-r::.cnij�undi
gen in ons land moge' worden vermeld, 
dat heden Vrijdag een 40-tal studenten 
van de Veterinaire Faculteit te Utrecht 
op excursie komen naar Boxtel. 
Zaterdag en Zondag a.s. komen de afde
lingen Brabant en Limburg van de Bond 
van Analysten vergaderen in het gebouw 
van de Dienst in de Rechterstraat. 

FRANSE KINDEREN. 
Degenen die vorig jaar een Frans kind 
hebben gehad, en dit gedurende de 
zomervacantie weer willen terugvragen, 
kunnen dit opgeven op Zaterdag 10 
Juni a.s. tussen 8 en 9 uur en Zondag-

. morgen t I Juni tussen 11.30 en 12.30 
uur bij Mej. Smits, Molenstraat 12. 
Degenen die vorig jaar geen Frans kind 
hebben gehad. doch nu er wel een wil
len, kunnen dit ook op dezelfde tijd en 
adres opgeven. 

HERIJK VAN MATEN, GEWICHTEN 
EN MEETWERKTUIGEN. 
Belanghebbenden verwijzen wij naar de 
in dit blad voorkomende advertentie 
waarin de zittingsdagen en -tijden voor 
de herijking worden bekend gemaakt. 

** Onze jongens, die in Indonesië ge
weest zijn zullen zich de laatste week 
wel weer eens "op z'n Indisch" gevoeld 
.hebben; de atmosfeer althans was zwan
ger van een méér dan tropische warmte 
en ze zal aan de boys zogoed als aan 
ons menige zweetdruppel ontwrongen 
hebben! • *Toch zullen allen, die zich 
bemoeid hebben of iets te maken had-

. den met het Eucharistisch Congres en 
de H. Bloed-processie, wel erg in hun 
knollen geweest zijn met het zonnige 
weer! •• Naar den vleze zal iedere Con
gressist wel geen tekort aan warmte ge
had hebben! Of het Congres er ook 
toe bijgedragen heeft om de zielen "heet 
te doen lopen", zal de toekomst moeten 
leren! * *Wat de materiële kant van de 
Congresdag betreft, mag men denkelijk 
ook wel tevreden zijn; we hoorden ten
minste een ijscoman, die in de schaduw 
van het baldakijn te venten stond, zeg
gen: ,,Zo'n Congresdag is een best 
zaakje! Voor mijn part elke Zondag 
zo'n poeier!"... . .. **Vele levende en 
zelfs levenloze wezens konden tegen de 
Zondagse warmte en de 'vermoeienissen 
van de dag niet optomen. In één der 
huizen begaven het zelfs de kaarsen, 
bogen en staken de gordijnen in brand. 
Gelukkig kon men nog bijtijds toesnel
len en erger voorkomen!...... **De H. 
Bloedprocessie deed het ook weer best, 
en zal er toe hebben bijgedragen, dat 
Boxtel nóg beroémder wordt, dan het 
volgens een Tilburgse f rocessieganger
al îs 11 **Sjonges, wat za ze mooi zijn, 
als ze voor de volle 100% af zal zijn! 
De "Essche Guld" zit ook al te springen 
om erin mee te mogen optrekken, uit 
piëteit voor Eligius v. d. Aker! En als 
we dan nog eens zo ver komen, dat 
de oude Boxtelse Gilde van St. Joris 
e.a. tot nieuw leven gebracht kan wor
den, dan kan ook deze de oude fleur 
van vóór 400 jaren in de processie doen 
herleven!. ..... * *De "Belzen" hebben ook 

De grote droefenis van Heer Eloy 
Maayken had de tafel gedekt en wacht
te op Heer Eloy om de soep op te die
nen. Ze had haar best gedaan en een 
middagmaal samengesteld naar 's Heren 
Eloy's Zondagse smaak: maar Heer 
Eloy kwam niet. 
Misschien moest hij een of andere pa-
rochiaan te woord staan, misschien was 
hij bij een zieke geroepen, misschien ... 
Maayken kon al gissen, het werd intus
sen steeds later. De zonnewijzer wees 
naar half twee. Om drie uur zouden de 
vespers aanvangen. Heer Eloy moest 
toch eten! Zou ze even bij de koster 
gaan horen? Weg was ze, haar omslag
doek los omgeslagen. - Neen, de koster 
wist van niets. Hij had de Heer Eloy na 
de Mis nog in de kerk bezig gezien, maar 
kon niet zeggen, waar hij daarna geble
ven was. Van een bediening had hij niets 
gehoord en zijn jongen, die de Mis ge
diend had, evenmin. Mogelijk was hij 
naar Esch geroepen, naar het oude man
nen-huis ...... Maar dan had hij toch kun
nen waarschuwen. Neen, hij kon het 
echt niet zeggen. 
Maayken sloeg de weg in naar de kerk, 
keek door de grote deur naar binnen, 
maar zag geen levende ziel. De kerk lag 
verlaten. - Ook in de sacristie was 
niemand, de misgewaden waren opge
ruimd en de koorkap hing klaar voor de 
namiddagdienst. De stilte maakte haar 
ongeduldig. Ze dacht aan het eten, dat 
koud stond te worden en waar ze zoveel 
zorg aan besteed had. Ze luisterde ..... . 
- maar de voetstappen, die ze zo 
graag vernomen had, hoorde ze niet. 
Wrevelig. trok ze de deur achter zich 
dicht, knielde haastig voor het altaar 
en zag daar plotseling, dat de dwalen 
verdwenen waren. Ze ging de- treden op, 
ontwaarde een vochtige plek, die kenne
lijk met water bewerkt was, en bleef 
enige ogenblikken in gedachten verzon
ken. Het gekwetter van 'n zwaluw klonk 
langs de gewelven. Buiten echoden kin
derstemmen, boven in de. toren tampten 
twee klokslagen. Toen was 't weer stil. 
Maayken daalde de treden af, bromde 
iets, dat niet geheel overeenkwam met 
de wijding der plaats. De koster, die va11-
uit de deur vroeg! of ze hem gezi�n had, 
kreeg een korzelig antwoord uit een 
ontstemd gezicht. Hij bemoedigde haar, 
zeggend, dat Heer Eloy niet in zeven 
sloten tegelijk zou lopen ...... 
Aan de hoek van het kerksteegje ont
moette ze Willem de molenaar. Hij 
wenste haar goede middag, waarop hij 

de vraag liet volgen, of Heer Eloy 
voortaan zelf de was deed en dat nog 
wel op een Zondag ...... 
"Heer Eloy, hebt ge die gezien?" klonk 
het verwonderd. 
,,Jawel, Maayken, hij was bij de Zand
vliet iets aan het uitspoelen in de Dom
mel ...... Wat linnengoed, denk ik", was 
het bescheid. 
,,Hebt ge hem gesproken, Willem?" 

Neen wat zou men er zich mee be
�oeie�. Zijn eerwaarde zou het niet aan
genaam gevonden hebben door mij te 
worden verrast ...... " 
,,En hoelang is dat geleden?" 
"Een uur of wat ...... " schatte de 
molenaar. 
,,Een uur.,. .... " berekende Maayken ...... 
"Zijt ge zo ongerust'?" informeerde 
Willem. 
"Nee, dat niet", loog Maayken, ,,maar 
het eten wordt koud en aanstonds is het 
vespertijd. Kom, ik doe op huis aan". 
,,Het beste dan", klonk Willem's af
scheid, terwijl Heer Eloy's gedienstige 
zich naar de kapelaanswoning spoedde. 
Het huis was nog steeds leeg. Maayken 
zuchtte van spijt om het bedorven eten 
en van onPenoegen om het lange uitblij
ven van haar meester. De vette gans, 
die ze in een ijzeren ketel op een zacht 
vuurtje had laten doorstoven, begon er 
als perkament uit te zien. De malsheid 
was eraf. De groenten hadden hun 
smeuigheid verloren en de soep Stond 
bijna aan te branden. 
Misnoegd en bijna huilend haalde Maay
ken de potten van het vuur en bracht 
ze naar de kelder. Ze zou Heer Eloy 
eens precies zeggen, waar het op ston4. 
Was me dat een manier van doen ...... 
,,Maayken ...... !" 
,,Maayken! Zijt ge in de kelder doen
de?" 
,,Daar is hij dan", mopperde Maayken. 
Gezwind nam ze de potten weer op, 
vastbesloten om met de spijzen haar 
meester ook een geduchte vermaning op 
te dienen. Met een opvallend luidruch
tige zucht stapte ze de kelder uit. Haar 
gezicht voorspelde weinig goeds. 
,,Maar Heer Eloy, is me dat een han
delwijze ...... Al het eten is bedorven en 
ik had er nog zoveel moeit_e ...... " 
Verder kwam ze niet. Heer Eloy stond 
daar met een uitdrukking in zijn ogen, 
d;e .haar angst aanjoeg. 
,Geef maar wat ge hebt", sprak hij 
zenuwachtig, ,,warm of koud"., Maay
ken keek hem aan, bezorgd en nieuws-

een warmen Zondag achter de rug, maar 
de royalisten zullen content geweest zijn 
over de Stemmerij ! Eindelijk zullen ze 
he! ,,Lrvl" :.:r..:e l(,,nhc'." wee� c!,:,o� de 
ai-t1e� k:ir��� dom tril!t!n •... .. • "De 
volgende week zullen weer honderden 
kleinen het H. Vormsel toegediend krij
gen! Moge hierdoor het fundament in 
hen verstevigd worden, waarop hun 
trouw aan de "Koning aller Koningen" 
voor het verdere leven gebaseerd moet 
blijven n.l. de liefde tot Christus en de 
Kerk. Het zou goed zijn, als de Moe
ders thuis aan de feestdag van het H. 
Vormsel óók een beetje feestelijk cachet 
wisten te geven. Gewoonlijk verloopt 
voor velen de gebeurtenis van het H. 
Vormsel zo koeltjes en daarmee ver
vaagt de herinnering eraan zo gemak
kelijk! Dat is, voorál voor onze tijd

! zo 
jammer! Daarom Moeders, maak a s 't 
kan er 'n beetje feest van! ...... **Plezier 
gunnen we elkaar zo gaarne. En vooral 
aan onze kinderen wordt dat zo van 
harte gegund! Doch dit plezier moet 
niet gemaakt worden ten koste van an
deren. In verband hiermee: houdt uw 
kinderen uit de z.g. hooigrasvelden ! In 
de zomermaanden is het uitdrukkelijk 
bij de wet verboden om daarin te verwij
len! Als de weilanden gebruikt worden 
voor speelterrein, gaat er een boel hooi
gras verloren. Behalve dit, gaan niet alle 
kinderen w.o. jongens en meisjes van 
rond 1 3, 14 jaar, alléén om bloemen te 
plukken de wei in! * •Terloops nog een 
punt op een i, en wel, dat men nog al
tijd, ondanks onze "vlotte" tijd, de plicht 
heeft te weten, wáár en waarméé onze 
kinderen zich op eigen gelegenheid op
houden! Men staat er soms perplex van, 
als men langs afgelegen, natuurschone 
wegen peddelt, te zien, wie zich daar 
bevinden en op wat voor een manier 1 
Vrijheid is goed, maar men moet er zich 
van verzekeren, dat deze niet misbruikt 
wordt!. ..... **Hebt U ook gelezen, dat 
er behalve "Bismark-haring", ook ,Ko
ninginne-haring" is! Een vissers-firma 
heeft er 3 oranjetonnetjes vol van aan 
onze Koningin en Oud-Koningin ge
bracht! Wat zullen ze kunnen smullen 
van die "Koninginne-haring" ! Geef mij 
maar doodgewone hollandse nieuwe!!. .. 
Daar kikker je van op!...... Zou ook 
goed geweest zijn voor al die Londense 
katten, die door de • hitte bevangen van 
de daken zijn gevallen! (zeggen ze). 
**'t Was ook wárm ! Maar allee, morgen 
régent het misschien weer "katten en 
honden" en dan is de zaak weer O.K. 
èn wat frisser! We hopen het hartgron
dig!!!. ..... 

ANJERACTIE 1950. 
Het is dan zo ver, dat deze week een 
beroep zal worden gedaan op de vrij
gevigheid van de Boxtelse ingezetenen 
ter ondersteuning van het Prins Bern
hardfons en van het daaronder ressor
terende provinciale Anjerfonds. 
De medewerking van de plaatselijke mu
ziekverenigingen, die na een daartoe ge
daan verzoek van de Burgemeester spon
taan werd verleend, maakt het mogelijk 
deze actie grootscheeps op te zetten. 
Per post zullen bij de ingezetenen col
lectezakjes worden rond gebracht, die 
a.s. Zaterdagmiddag door ijverige col
lectanten, gerecruteerd uit de plaatselijke 
muziekverenigingen, zullen worden op
gehaald. 
De collectanten zullen van een legitima
tiebewijs voorzien zijn. 
Men stelle deze mensen, die voor het 

gierig. Er was iets met hem. Iets ergs ... 
,,Waar zijt ge toch al die tijd geweest, 
Heer Eloy?" 
"Dat hoeft een geestelijke toch niet aan 
zijn gedienstige te zeggen, is het wel? 
Zet het eten maar klaar. Aanstonds be
ginnen de vespers!" 
Maayken gehoorzaamde, maar zette de 
schotels minder zacht neer dan ge
woonlijk. Ze sneed een stuk van de 
gans en legde het hem voor. 
"Wenst ge veel soep?" Ze kon het niet 
vriendelijk vragen, 
,,Schep maar op!" was Eloy's weder
woord. 
De stilte was geladen aan weerskanten. 
En in die stilte lepelde Eloy zijn �ord 
leeg, om daarna de ganzenbout aan te 
spreken. 
,,Willem de molenaar heeft U gezien ... " 
waagde Maayken en keek hem onder
zoekend aan. Een pijnlijke trek van ver
rassing gleed over Eloy's gezicht. 
,,Wàar", informeerde hij. 
"Op Zandvliet. Hij zei, dat U in de 
Dommel iets aan het uitspoelen waart". 
,,Hoè heeft hij je dat gezegd?" 
"0, zomaar, onder het praten. Hij dacht 
dat het linnengoed was!" meende ze er
bij te moeten vertellen. 
Heer Eloy werd onrustig. Hij morste op 
zijn tabbaard en spatte vet op het tafel
laken. Maayken schudde het hoofd en 
wierp nu en dan schielijke blikken op 
haar meester. 
,,En het altaar was helemaal nat ...... " 
uitte ze nog onder het wegdragen van 
de soep. 
"Dat zal wel drogen" verzekerde Heer 
Eloy, ,,en val me nu niet langer lastig!" 
Maayken oordeelde het veilig, verder 
maar te zwijgen. Heer Eloy kón kwaad 
worden, dat had ze ervaren. Doch al de 
vreemde dingen van deze middag had
den haar zo achterdochtig gemaakt, dat 
ze zich vast voornam, uit te pluizen, wat 
er was voorgevallen. Er was iets met 
hem, iets ergs ...... 
In de toren begon de klok aarzelend de 
gelovigen tot de vespers op te roepen. 
Heer Eloy sloeg een haastig kruis, stond 
op en begaf zich naar zijn slaapvertrek. 
Maayken ruimde de tafel af. Voortdu
rend schudde ze d'r hoofd. In haar brein 
bracht ze een en ander met elkaar in 
verband en eer ze in· de kerk was, meen
de ze het te weten, te kunnen vermoe
den althans. 
Heer Eloy was met' zijn gedachten niet 
bij de vespers. Voortdurend keek hij 
naar het altaar en toen hij het onder de 
zang van het Magnificat bewierookte, 
bleef hij aarzelen. Met een uitdrukking 

goede doel hun vrije tiiè e:-: werkkracht 
beschikbaar stellen, nie: te'.e,1�! 
De opbrengst komt voor een belangrijk 
deel ten goede aan het provinciaal An
jerfonds. waardoor het culturele leven 
van Brabant belangrijk wordt gestimu
leerd. 
De volgende week zullen wij nadere 
mededelingen doen over een muzikale 
attractie, aan de Boxtelse bevolking in 
het kader der actie te bieden. 

Het Anjercomité rekent op de daad
werkelijke belangstelling van de bevol
king voor haar culturele instellingen! 
Laat Boxtel ook nu weer eens zien, wat 
het kan! 

Hoe een jonge huismoeder 
' er over denkt 

...... Mag ik het eerlijk zeggen? Welnu 
dan, als ik jongeman was, zou ik me 
ernstig bedenken een rfleisje te vragen, 
dat op een dag, als er gewerkt moet 
worden, gaat sporten. 
Zo was m'n gedachte, toen onlangs op 
een der laatste dagen der week enige 
sportieve meisjes voorbijfietsten met 
haar sportgetuig onder de arm. 
Neen, ik ben niet tegen sportbeoefening, 
maar alles op z'n tijd. Evenwel voor 'n 
huismoeder - ik vind deze benaming 
juister dan "huisvrouw" - is het wel 
ietwat iriterend te zien hoe jonge sexe
genoten het over zich kunnen krijgen te 
gaan sporten midden op een dag, waar
op in ieder huishouden van alles te be
redderen valt, wil het gezin de genoe
gens van 'n Zondag kunnen smaken. 
Nu weet ik wel, zo min één zwaluw 
zomer maakt, evenmin mag het doen en 
laten van een paar jonge vrouwen als 
was het een algemeenheid, een huismoe
der uit haar evenwicht slaan. 
Dit was dan ook niet het geval, het gaf 
mij echter te denken. 
Weinig vrouwen toch zijn er, die niet de 
hoop koesteren tot een huwelijk te kun
nen komen. Al wordt in het koor van de 
uitzonderlijken meegestemd over eman
cipatie der vrouwen, als op een onver
wacht moment "dè vraag" voor het 
leven wordt gesteld, blijkt het gevoel 
sterker, dan wat kwasie-verstandelijk is 
voorgewend. 
Vroeg of laat komen alle meisjes tot het 
huwelijk. Gelukkig zij, die de lasten en 
plichten aan die staat verbonden, weten 
te aanvaarden, en nog gelukkiger zij, die 
sterk genoeg zijn de lasten te dragen, 
en bekwaam de plichten te vervullen. 

school naar de huishoudschool, •W<!ar zij 
ber ·,crme:11:: onàenv,js onn,a:.:ien. Geen 
moeder, c.ie ;,.:, '.;i,:!r br. d.1:1 op d 
cursussen dezer scholen geschiedt. 
Zelfs wordt naast de vakken voor de 
huishouding nog algemene ontwikkeling 
bijgebracht, wat tot de verplichte vak
ken behoort voor de meisjes, die na het 
6e leerjaar van de lagere school naar 
de huishoudschool zijn overgegaan, en 
de primaire opleiding volgen gedurende 
twee jaar. 
Bovendien liggen in de opleiding van de 
primaire cursus allerlei mogelijkheden 
voor het later leven besloten. 
De duur van deze cursus valt nog l"uist
in de jaren van de leerplichtige lee tijd. 
Op de leeftijd van 14 á 15 jaar kunnen 
de meisjes dus reeds in alle onderdelen 
van het huishoudelijk werk onderricht 
zijn, zoals in koken, wasbehandeling, 
woningverzorging, naaien enz. 
Is deze cursus met goed succes gevolgd, 
zodat de meisjes een diploma kan wor
den uitgereikt, dan staan diverse, andère 
gelegenheden open voor specialisering als 
naaister, coupeuse, kinder- of gezins• 
verzorgster. 
Maar genoeg hierover ik moge de moe
ders overigens aanraden zich persoon
lijk eens op de hoogte te gaan: stellen 
bij de directrice van de huishoudschool 
op Duinendaal. Deze zal alle ·gewenste 
informaties �even omtrent schoolgeld, 
en onkosten. 
Een mooie gelegenheid biedt hiervoor 
de prestatie-tentoonstelling op 14' en 15 
Juni van 3 uur tot half 6 en van 7 tot 
9 uur, in de Huishoudschool. Dan wordt 
bovendien een openbare les gegeven, die 
ongetwijfeld aanschouwelijk zal maken 
wat ik met het vorenstaande bedoeld 
heb te propageren . 
Tegelijk kunnen dan leerlingen voor de 
nieuwe cursussen worden in1Zeschreven. 
Ook over andere cursussen voor oudere 
meisjes en zelfs voor jonge huisvrouwen 
worden bij die gelegenheid alle gewenste 
inlichtingen verstrekt. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Op Zondag 11 Juni a.s. wordt door Box
tel het 2e gedeelte van het Junioren
toumooi gehouden en wel voor .de 8-
Junioren. 
De deelnemende elftallen zijn: ODC, 
Woensel, Schijndel en Boxtel. 
Het programma is als volgt: 
t uur: Woensel-ODC 
2 uur: Schijndel-Boxtel 
3.15 uur: Verliezers t-2 -o- 4.15 utir: Winnaars t-2. Van de jonge meisjes behoeft niet ver- 5 _30 uur prijsuitreiking in de zaal, van langd te worden zich in de jeugdjaren het Jeugdhuis. al bezorgd te maken, doch enige besten-

digheid met het oog op haar toekomst JanJoren�competitie. 
is wel wenselijk. Zaterdag to Juni worden de volgende 
De moeders, met de haar eigen èrvaring, wedstrijden gespeeld: 
zullen evenwel goed doen de grotere B1-klasse: DVG-Gestel 
dochters van tijd tot tijd te wijzen op B2-klasse: ODC E-ODC G; 
het nut van een degelijke, alzijdige voor- ODC F-ODC D. 
bereiding op de stichting van een eigen O.D.C.-JUNIOREN. 
huishouden. Beter nog doen zij de meis- O.D.C. 5 dat binnen een week eerst
jes al aanstonds vanaf de lagere school Wilhelmina A en daarna B.V.V. ·kuit
in die richting te laten opleiden. Jong schakelde voor de Bisschops_�isselbeker, 
geleerd is oud gedaan; - -·- .·-s - ·...: • ·" ·--·-nëêrrit Zondag• deel aán het' jeugdtöur
In qe huishoudscholen hebben wij, moe- • nooi ,van BW .. ODC is met Xentes
ders, tegenwoordig zo'n prachtig hulp- (Rotterdam), Quick (Nijmege'n) en BVV 
middel om onze dochters de specifiek in een groep ingedeeld. De eerste wed
vrouwelijke bekwaamheid te doen eigen strijd wordt om 12 uur gespeeld. 
maken • -*-

Zodra· de meisjes de klassen voor het ODC 8 neemt Zondag deel aan het 
strikt leerplichtig onderwijs hebben jeugdtournooi van "Boxtel". De eerste 
doorlopen, kunnen zij van de lagere wedstrijd gaat tegen Woensel. . 

van wanhoop staarde hij naar het blanke 
altaarlinnen, dat de koster voor de ves
pers vers gespreid had. Dit linnen was 
sneeuwwit ...... Het andere, dat hij in de 
Dommel had trachten te wassen, was 
roodgevlekt en de vlekken wilden er niet 
uit ...... Hoe lag de kelk ook weer? Zo, 
op de rand van de corporaal en daar zat 
het bloed, grote vlekken op de corporaal 
en een grotere op de dwaal...... Ook 
aan zijn handen zat het ...... Bloed, echt 
kleverig Bloed ..... . 
De stilte na de antifoon bracht Heer 
Eloy tot de werkelijkheid teruiz. Had hij 
lang staan mijmeren? Hij las verwonde
ring in de blikken der koorknapen. 
Schichtig begon hij in zijn brevier te 
bladeren. 
,,Dominus vobiscum ...... " 
"Et cum spiritu tuo ...... " Hoe lang had 
het zangkoor moeten wachten? 
De vespers waren ten einde. De mensen 
verlieten de kerk, bleven onder de toren 
nog wat napraten en verspreidden zich 
dan naar hun haardsteden. 
,,Wat had Heer Eloy toch onder de ves
pers?" vroeg Moeie Geerteken aan 
Maayken. 
,,Zegt gij het mij, dan zeg ik het U ... " 
was Maayken's wederwoord en in haar 
binnenste was ze vaster dan ooit van 
plan, Heer Eloy erover aan te spreken. 
Heer Eloy zat ondertussen met het hoofd 
in zijn handen voor het Driekoningen
altaar te bidden. Of was het bidden? 
Het stormde in hem. Vlagen van 
wroeging en berouw, van dank en liefde 
wisselden elkaar af. 
Hoe was zijn leven tot dusver ge
weest? Een leven op de aarde en 
in de aarde, een leven van lauwheid en 
half geloof, van oppervlakkigheid en 
soms van doemwaardige lichtzinnigheid. 
De gelovigen wisten ervan en vergaven 
hem veel, maar tegenover Onze Lieve 
Heer stond hij niet als 'n andere Chris
tus, die dagelijks het Offer des Kruises 
mocht opdragen en dat Offer in zijn da
gelijks leven moest uitbeelden. Was zijn 
geloof wel levendig? Was zijn H. Mis 
geen dagelijkse plichtpleging geworden 
om de prebenden van een altaar of 
fundatie? 
En nu, vandaag, hier in deze kerk en 
op dat altaar stiet hij 's Heren kelk om, 
's Heren Bloed en het wás Zijn Bloed 1 
Het besmette zijn vingers en verfde de 
altaardoeken...... Mijn God I Was er 
dan een wonder nodig, om mij en velen 
met mij tot de orde te roepen? te over
tuigen van Uw eeuwig woord? Heer 
Eloy schreide. Hete tranen dropen door 
zijn vingers op zijn bidstoel, tranen, die 
de korst van onverschilligheid en kille 

dorheid rond zijn hart deden smelteï1 en 
het met bloedwarm leven vulden. 'Een 
mirakel...... hier in deze kerk, in dit 
stedeke, in zijn handen. Heer Eloy voel
de, hoe dicht God hem nabij geweest 
w_as, hoe Hij naast hem had gestaan, 
hem onder vier ogen terecht gewezen 
had uit barmhartigheid. Niemand wist. 
er nog van dan hij en 'God alleen. Mocht 
het een geheim blijven tussen hen? 
Het werd hem benauwd om het hart. 
Hij voelde de enorme verantwoordelijk
heid om zijn leven totaal te veranderen 
enerzijds en de loodzware last van etn 
geheim anderzijds, want' dit geheim wàs 
niet slechts voor hem I Zou God Zijn 
wondermacht enkel en alleen om hem, 
nietige priester, hebben gewrocht? Moc�t 
hij alléén aanspraak maken op de al
macht van Hierboven? Was hij het al
léén waard? Had God geen teken gege
ven voor alle gelovigen? En· had de Kerk 
dit mirakel niet nodig? Hoeveel pries
ters leefden er zoals Jtij het tot . nu toe 
gedaan had en nog erger? Hoeveel ge
lovigen werden door hun ellendig voor
beeld meegesleept naar afval en onder
gang? Hoevelen hadden een teken no
dig, om op te staan uit hun verderfelij
ke onbezorgdheid! En zulk teken had 
God aan zijn handen toevertrouwd. Zi�n 
mond zou het kunnen openbaren of ver
zwijgen...... maar eenmaa-1 zou hij 
strenge rekenschap moeten afleggen over 
het hem toevertrouwde pand en hij 
wist, dat God zijn rechtvaardigheid ni�t 
zou intomen, waar Hij zijn liefde eelJS 
de vrije loop had gelaten. - Maar wat 
zouden de gelovig�n zeggen, als hij hun 
dit w_,:mderba�e gebeuren mededeelde?
Als htJ hun die bebloede doeken tooq� 
de? Hij zou zich te kijk zetten voor 
iedereen, ze zouden van hem gaan pra
ten, hem als afschrikwekkend voorbeel� 
aan kinderen en kindskinderen doorge
ven, en zijn gezag zou hebben afge
daan: ,,laat Heer Eloy maar naar zich
zelf zien; die had een wonder nodig OIJl 
als goed christen te leven ...... " Moèst 
hij het openbaar maken7 ·wanneer? 
Aanstonds? Later eens? Bij zijn dood? 
Voor de tweede maal kwam Maayken 
die dag Heer Eloy in de kerk zoeken en 
thans vond ze hem, met beschreide ogen 
en ten prooi aan grote ontroering. Of 
Heer Eloy het avondmaal kwam ge• 
bruiken? 
Maayken wist niet, wat ervan te denl 
ken: de jolige Heer Eloy, die huilde au 
een klein kind...... Ja, er was iets met 
hem, beslist iets heel ergs ...... en hoof� 
schuddend verliet ze de kerk, • gevol� 
door de priester, die. zijn tranen af. 
droogde.' 

... 



Missie-Thuisfront Daar op de tropische dag van Zondag j.l. te De Bilt alleen 's nachts om 3 uureen radiosonde is opgelaten, hebben wijde warmste dag van verleden jaar genomen, n.l. 5 September (de warmste Septemberdag van de afgelopen 100 jaren!).Om 3 uur 's middags was toen de temperatuur in De Bilt tot ruim 33 gr. C ofruim 90 gr. F gestegen. Op dat tijdstipwerd er ook een ballon met instrumentenopgelaten om de toestand van de hogergelegen luchtlagen te verkennen. Toende ballon op 5 km hoogte was aangekomen, vroor het daar al I gr. C en opruim 6 km reeds -10 gr. C. Dit wasdan een zeer gunstig geval, daar het inde regel (in de zomermaanden) reeds opeen hoogte van omstreeks 5000 metervriest. Ruim genomen, daalt de temperatuur 1 gr. C bij elke 100 meter stijging.

Op de bruiloft van Hàrrie v. d. Pas-v. d. Ven te Zijtaard opgehaaid voor demissie van Pater Meulendijk Î 22,-.
Kamer van Koophandel 
In de laatste lijst van de K. v. K. en F. komen de volgende inschrijvingen voor van in Boxtel gevestigde zaken: Café "Royal" Stationsplein 11. ,,Het Zuivelhuis", Stationstraat 2. Café "Het Klaverblad", Nieuwstr. 180 b. G. H. v. d. Braak-v. d. Elst, Herenkap-per. Breukelsestraat 113. 
WEERPRAATJE 

WAT DE "WEERBALLON" ONS LEERT. Geen wonder dus, dat er op de hogebergen altijd sneeuw ligt en dat het daar altijd vriest, geen wonder ook, dat in hiervoor gunstige omstandigheden vliegtuigen met ijsafzetting hebben te kampen. terwijl aan de grond de temperatuur nog ver boven nul is. Ook zult U zich niet meer over zware hagelva] tijdens onweersbuien in de zomer verwonderen, nu U weet, dat, wanneer wij ons deze temperatuurafname even horizontaal voorstellen, U b.v. in badpak ligt te zonnebaden bij een temperatuur van 30 gr. C en U, wanneer U op de fiets zoudt stappen om 5 km (hemelsbreed) verderop te fietsen (na ongeveer 20 minuten dus), daar aangekomen een temperatuur van onder het vriespunt zoudt aantreffen en maar wat graag het badpak voor een dikke winterjas zoudt willen ruilen. In de winter zijn de temperaturen op deze hoogten soms zeer laag. B.v. 17 Januari van dit jaar bedroeg detemperatuur in De Bilt op een gegeven moment 5 gr. C boven nul, op 4500 m reeds -20 gr. C en op ruim 6 km hoogte -40 gr. C. U zult zich kunnen voorstellen, dat er tijdens een onweersbui, met in de kop hiervan vriestemperaturen en aan de grond tropische temperaturen, een zeer zware strijd wordt geleverd tussen deze koude en warme lucht, hetgeen dan ook vaak met zwaar onweer, slagregens, hagelval of cyclonen gepaard gaat. Wij denken hierbij b.v. aan de ramp te Borculo, welke dit jaar (10 Augustus) juist 25 jaren geleden plaats had en waarop wij t.z.t. uitvoerig zullen terugkomen. 

Op 5 ·km hoogte vrijwel altijd al vorst. (Van onze weerkundige-medewerker). De .zomer heeft zich nu al vanaf j.l. Zaterdag volop laten gelden, terwijl er Zondag een ware hittegolf optrad, waarbij de stations Twente, De Bilt en Eindltoven de eerste tropische dag noteerden n.l. 30 gr. C. (gelijk aan 86 gr. F). On.der een tropische dag wordt n.l. verstaaneen temperatuur van 30 gr. C of meeren onder een zomerse dag van 25 gr. Cof meer.Het is misschien voor velen interessantnu eens een tochtje met een weerballonmee te maken om te zien hoe het optoenemende hoogten van onze dampkring is gesteld. Het K.N.M.I. laat n.l. -dagelijks een z.g. radiosonde op, dat is een grote ballon waar een kastje met instrumenten onder aan hangt. Dit wordt door de ballon tot op zeer grote hoogte meegevoerd.. . . . .  totdat de ballon spring en het geheel aan een parachute naar beneden komt. Over deze sonde en ballon later meer. Het is ons nu om de temperaturen begonnen, die er op een zeer hete dag, zoals b.v. Zon-dag j.l., op verschillende hoogten worden waargenomen. Zoals vrijwel eenieder bekend zal zijn vallen de zonnestralen nagenoeg zonder warmte af te staan rechtstreeks naar de aarde. Dit heeft tot gevolg, dat in de onderste luchtlaag rond onze aarde de hoogste temperaturen worden gemeten, wat ook maar gelukkig is, daar anders leven en plantengroei hier onmogelijk zouden zijn, zoals dat op de meeste andere planeten het geval is. 
!,11111111111111111111111!1111 1 Hl 111111'1111'111 'Il' 1' 1111 � � Op 15 Juni a.s. hopen i 
J onze lieve ouders i. ., Herm. van Helvoort •� en ;:� Paulina v. d. Langenberg � 
! hun Zilveren Huwelijks- :ê feest te vieren. Dat God -] hun nog lang moge sparen :·f is de wens van hunne -
t dankbare kinderen en klein- à. 
i kinderen. � ·�· Rinus en Verloofde � 
· l· Tiny, Echfgeiloot [ � en kinderen � -� Jan en Verloofde � Bemadien en Paultje 
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.! Op Zaterdag 17 Juni a.s. --� hopen onze geliefde ouders : 
� Gerardus van Esch : f en � 
:î Wilhelmina van Crinsven -
f h_un - 40-jarig huwelijksfeest -'ë te vieren. � Dat God hun nog lang : 
1 moge sparen is de wens van -
= Hun dankbare kinderen -
t en kleinkinderen. -f Boxtel, v. Merheimstr. 18 
;11"·•··•· .... ,..,,. •..• • 

Mede namens mijn ouders,broer en zusters betuig ik mijn oprechte dank aan · J-{.H. Geestelijken, KatholiekThuisfront. de Gildenbondsharmonie, familie, vrienden enkennissen, en in het bijzondert1an de buurtbewoners voor devele bloemen en cadeaux mijaangeboden bij mijn terugkeer
uit Indonesië.Sold. P. v. d. HeuvelBreukelsestraat 86.
Het gezamenlijk personeelvan Sch i Id ers  bedr ij f  Gebr. Spijkers dankt bij dezezijn werkgevers voor het bijgelegenheid van het 25-jarigbestaan der firma gegevenpersonéelsfeest en de genoeglijke reis naar Amsterdam metdaaraan verbonden rondvaart.
·Mede namens mijn ouders,broer en meisje betuig ik mijn hartelijke dank aan de H.H. Geestelijken Katholiek Thuisfront, R.K. Gildenbondsharmonie, Handboogschutterij Amicitia, buurtbewoners familie vrienden en kennisse� voor de hartelijke ontvangst en aangeboden bloemen en cadeaux bij mijn thuiskomst uit Indonesië JAN PIJNENBURG 
Heb goed onderhouden kinderwagen, wil ruilen tegen wandelwagentje. Spoorstraat 6.

Te koop: een toom beste big�en G. Y. bij W. van Esch, Roond toa. 
Nog een partijtje eetaardappelen te koop. Oirschotseweg 15. 
Gevraagd door Mevr. Van den Bremer, een keurig meisje voor hulp in de huishouding. Aanmelden tussen 7 en 8 uur •s avonds of per brief: OnsDoelstraat 24, Boxtel

(Nadruk verboden). 

�-- ____,._�-------Hiermede betuig ik mede namens mijn ouders en zusters mijn hartelijke dank aan familie, H.H. Geestelijken, Katholiek Thuisfront, Gildenbondsharmonie vrienden en kennissen voor de prachtige cadeaux: b)?e��n en andere �lijken van belangstelling welke ik b11 m1Jn terugkeer Uit Indonesië mocht ontvangen. En vooral een hartelijk woord van dank aan de buurtbewoners voor het prachtige werk <lat ze voor mij gedaan hebben. Sold. 1 e klas A. A. KUENEN Breukelsestraat 126, Boxtel. J 
,._,_"'"'_�_"-,J....__......, ______ ........ ___ �� 

Onze hartelijke dank aan H.H. Geestelijken, doctoren, burgemeester, verenigingen, • familie, vrienden en kennissen en alle inwoners van Liempde voor de vele blijken van medeleven ondervonden bij het noodlottig ongeval en smartelijk verlies van onze lieve zoons en broers en voor alle H. Missen, die voor hunne zielerust zijn opgedragen.
J. van Hastenberg-Hermes en kinderenAnd. van Hal-Quinten en kinderenM. C. Saris-v. d. Wiel en kinderen

Nette werkster gevraagd, liefst Huis-Verstelnaaister gevraagd Vrijdags. Aanmelden Rechter- voor I of 2 dagen per week. straat 7. Hotel Van Vlerken. 
Te koop: heren- en jongens- Te huur: een perceel hooifiets, divan, overgordijnen, buf- gras bij J. Wassenberg, On-fet. Molenstraat 80. rooi 7. 
Tea koop: een toom zware Te koop: herenrijwiel, merk biggen V.D.L. en een best Simplex, in goede staat, keuze maalkalf bij W. van der uit twee. Van Hornstraat 49. Pasch, Langenberg t 1. 
Te koop: een keukenfornuis, prijs f 25,-. Stationstraat 69. 
Net meisje gevraagd, voor dag en nacht, liefst boven 20 jaar flink loon en prettige werk'. kring. Adres bevragen Molenstraat 19. 
Te koop bij H. v. Liempd, Tongeren 6, een N.L.-varken, 15 weken drachtig. 
Weggevlogen: man en pop kanarie, tegen beloning terug bezorgen Duinendaal 3. 
Prima luidspreker te koop. Be
_vragen Molenstraat 19. 

Te koop bij F. G. Helmer, Roond 10: twee tomen zware biggen, waaronder gemerkte zeugjes van sterzeug N.L. 
Huisnaaister gevraagd voor één dag per week. v. Leeuwenstraat 11. 
Iedere dag verse aardbeien bij Theo v. d. Heij<len, Vorst 13. 
Tuinameublement te koop, bank, 2 stoelen en tafel. Bevragen J. Geven, Koppel 5. 
Gevraagd: net meisje voor halve dagen, dat netjes kan werken. niet beneden 16 jaar. Loon f 25,- per maand. Bevragen Molenstraat 19. 

R.K. Middelbare Meisjesschool 
ST. URSULA - BOXTEL 
INTERNAAT EXTERNAAT 

Aa n m e l d in g  van n i euwe leerlin g e n  
vóór 20 Juni: dagelijks tussen 4 e n  6 uur. 
Toelat ingsexamen: Maandag 3 Juli (9 uur) 

Dood aan alle insecten 
Wij kunnen u leveren: 
Prima vloeistoffen voor de spuit als 

Flit, Omyl, Shell-tox, Frix en het nieuwste 
artikel Spritex met Lavendel geur. 

In poedervorm 
Omyl, Neocid en Nourycid 

Pr•ma insectenspuiten aan 
concurrerende prijzen. 

Vliegenvangers, Muggenolie, 
Mieren-verdelgingsmiddelen 

Drogisterii "DE
Rechterstraat 37 

MOLEN"
Tel. 361 

R.K. Huishoudschool 

Aangifte van leerlingen 
voor diverse o p l eidingen en cursussen kan 
geschieden op 14, 15, 20 en 22 Juni van 3 • 5
en van 7 • 9 uur in de school Duinendaal. 

Tricotagefabriek "DE ZWALUW" 
van Hornstraat 34 

v r a agt Nette Meisjes 
Aanbi"dingen aan het kantoor van 9,12 en van 2.4 uur 
Stoom wasserij 

vraagt voor direct 

enkele 

,,De Smalle Stroom" 

nette meisjes 
voor mangel- en strljkaldeling. Aanmelden Zandvliet 1 of Bosscbeweg 12 (boek Vic. v. Alrhenlaan).

Herijk van Maten, 
Gewichten en Meetwerktuigen. 

Het bestuur van de gemeente B_OXTEL maakt bekend: dat dit jaar voor de Herijk der Maten, Gewichten en Meetwerktuigen zitting zal worden gehouden te BOXTEL, in een lokaal van het St. Paulus Jeugdhuis, Nieuwstraat 49a. Op Dinsdag 13 Juni van 9 - 12 en 13 - 16 uur voor de herijkplichtigen, wier geslachtsnaam begint met de lettersA t/m H. Op Woensdag 14 Juni van 9--1'.2 en 13 - 16 uur voor de letters I t/m R. Op Donderdag 15 Juni van 9 - 1'.2 en 13 - 16 uur voor de letters S t/m Z. Aan belanghebbenden wordt in herinnering gebracht: 1. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrijmoeten worden aangeboden om onderzocht te kunnenworden.(IJzeren maten binnen en buiten geverfd. Blikken maten blank geschuurd. Koperen gewichten afwassen en ook de gaten reinigen. IJzeren gewichten mogen NIET bepotlood zijn, doch moeten roestvrij zijn gemaakt en ingewreven. met gekookte lijnolie. Glazen maten zijn vrijgesteld van herkeuring.) '.2. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1950 gestempeld moeten zijn met de letter S en dat er, bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan het IJkkantoor te 's-Hertogenbosch, Wolvenhoek '.2, elke Woensdag en Donderdag van 9 - l'.2 en van 14 - 16 uur .. 3. Dat weegwerktuigen niet onderworpen zijn aan dezeherijk, maar ter plaatse kunnen worden onderzocht doorambtenaren van het IJkwezen.4. dat maten, gewichten, meet en weegwerktuigen, welkezijn gestempeld met het afkeuringsmerk • .& niet in winkels enz., mogen teruggebracht worden.
5. dat betaald moet worden voor het onderzoek van maten,gewichten, meet- en weeçwerktuigen (keurloon) en voor hetjusteren van gewichten Uusteerloon) en wel ten bate van 
's Rijks schatkist. 6. dat de milligramgewichten niet op de herijkzittin�. maaralleen aan het IJkkantoor herijkt kunnen worden. l Opzending per post franco, met insluiting van een postbewijs tot een bedrag overeenkomende met de som van '.20 et. voor elk gewicht. Het bedrag kan ook gegireerd worden op Postrekening No. 507435. Ook is mede te zenden de bij de laatste verificatie afgegeven gezegelde enveloppe, daar de gewichtjes anders aan de eisen, gesteld voor nieuwe zullen moeten voldoen.) 
BOXTEL, 3 Juni 1950. De Burgemeester van Boxtel, M. A. M. VAN HEL VOORT.

HOGE-ZIJDEN HOEDEN 

F •. H VAN EYCK-DE LOUW KRUISSTRAA1 I 

Boekhandel TIELEN 
STATIONSTRAAT - BOXTEL 

Vulpenhouders en Ballpennen 
Nu weer naast meerdere prima Nederlandse merken, welke met volle garantie geleverd worden, ook de van ouds bekende merken als: Parker, Swan, Osmia, 
Waterman, Pelikan, enz. enz. Wij kunnen thans de meest ver• wende vulpengebruike� tevreden stellen. Allen metfabrieks,garantie 
en nog extra met T I E LE N s.garantie, dat is: geen enkele penhouder die niet ten volle bevredi�t, behoeft behouden te worden. Neem dus geen enkel risico bij het kopen van . een vulpenhouder en dat bereikt U door ten onzent te kopen. 
Speciale prijsverlaging van de bekende 
Reynolds Ballrennen en stiften. 

,. " 
Juni successen 
waar iedereen van kan profiteren 

Uit het Beddenvak ! 

3-delige Matrasstellenmet kapokkussens, prima gevuld en met sterke streeptijk overtrokken 
1 persoons '.2 persoons 
49.- 69.-

3-delige Matrasstellen
met kapok kussens met prima damast overtrokken 
1 persoons '.2 persoons 
59.- 79.-

3-delige Java Kapok Matrasstellenextra zwaar gevuld, met linnen damast overtrek, alles op eigen ateliers vervaardigd 
1 persoons '.2 persoons 
120.-- 145.-

Verende interieur Matrasstellen 
damast overtrek, prima afwerking 
1 persoons '.2 persoons 
98.- 120.-

Stalen ladikanten met voetbord en 
Gezondheidsmatras een uitermate sterk en fraai model 

1 persoons '.2 persoons 
45.- 59.-

Gezondheidsmatrassen 1- en 2-delig 
onze bekende kwaliteit met volle garantie 
1 persoons '.2 persoons 
23.50 27.50 

Zomer dakens 
de ideale dekking voor deze tijd, in mooie ruit en bloemdessins 
1 persoons '.2 persoons 
9.65 12.95 

Al heeft U voor direct geen bed of ledikant nodig, neem toch even tijd om onze speciale etalage te bekijken. 
De Beddenzaak van naam 

fa A.P. van den Boonien-Resink 
BOXTEL. 

Naar 

Zee en Strand 
met 'n badpak van 

� 
, Ellu dag 
tfll Slap WOOnlÎI J 

Kinderbad pak 

wol, effen kleuren 
wol, fant. gebreid 

Damesbadpak 

wol, effen kleuren 
-wol, TWEKA

6.90 
5.90 

. 10 75 15.45 • 

Herenzwembroek 

TWEKA, fant. gebr. 9.95 4.95 
Heren badpak 

zuiver wol 

Badmutsen 

in alle kleuren 

Badtassen 

geheel doorstikt 
plastic 

S.35

l.55

1 .. 90 

3_15 

van Hout
.Ververgaard 

-� 

olenstraat 1 

Boxtel 

--

1 

. 

1 

-

-
. 
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Koèlkasten van Boxtel 
Bezo ekt onze Sho wroom, welke de modernste is in Nederland 

Betaling regelen wij 

desgewenst met koper. 

Wij belasten ons met de levering en verzending 
naar alle Landen en Werelddelen. Service door 

geheel Nederland. 

• PHILIPS

• KEL VINATOR

ePRESTGOLD

• ELECTROLUX

• PRINCESS

• FRIGIDAIRE
N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ VAN BOXTEL SHOWROOM: NIEUWLANDSTRAAT 59 TILBURG • Tel. 4941 (4 lijnen) 

Te koop 14 weken dragend 
varken. W. Berkelmans, Len
nisheuvel 30. 

Te koop een perceel hooigras 
op Onrooi, en driftvarkens, 
gemerkt voor het stamboek bij 
J. v. Hal, Nergena 4, Boxtel.

Verkoping golfplaten te Box
tel bij café H. Nooten, v. 
Salmstraat. Zaterdag 3 Juni 
a.s. te 10 uur. Verkocht zullen
worden nog een grote partij
golfplaten aan zeer lage prij
zen. - P.S. Die niet op de 
verkoping kmmen zijn kunnen 
elke dag golfplaten kopen bij 
Café Nooten. 

Het Provisorium 
van het 

Mannengasthuis 
te ESCH 

roept g egadigden op 
voor opname in ge• 
noemd Mannengasthuis 
Gegadigden afkomatig uit 
Esch of Liempde genieten 
de voorkeur. 
Aanmelding en nadere inlich, 
tingen ten gemeentehuize te 
Esch vóór 15 Juli 1950. 
Namen• het Provisorium voornoemd 

Mr. P. V. G. W. Kamerbeek 

Alg. Vergadering 
van de 

R.K. Boerenbond, Boxtel 
op Dinsdag 13 Juni 

'• avonds om 8 uur 
bij H. van RoolJ 

Naar WITTEM 
Op Zondag 18 Juni 
vertrekken autobqssen naar 
de bedevaartplaats Wittem 
Kaarten en inlithten : 
Mej. Van Schijndel 

Bosscheweg 
en Garage De Mol 

Boxtel • Tel. 336 

Varkenshouders 
Ondergetekende maken 

bekend dat met ingang van 
heden de beerhouderij 
voortaan GEOPEND is 

'• morgens vóór 9 uur

en '• avonds na 8 uur

J. C. Meijs
Jos. v. d. Sande

Uw adres voor 
pijnlijke voeten 
tengevolge van liL:doorns, 
eelt, eeltpitten, dikke en in, 
gerroeide nagels, is: 

PEDICURE 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
Markt 33 • Boxtel 

Ook aan huia te ontbieden. 

FILIAAL: CLARISSENSTRAAT 3 - BOXTEL • TEL. 479 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 • Tel. 406 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 • Tel. 319 

Kleinvak artikelen 
uitgebreid gesorteerd 

VOOR UW TOILET 
VLECHTSPELDEN met vlinder 

of diverse bloemen 
lVOROL TANDPASTA 
PRODENT TANDPASTA 
MEDINOS TANDPASTA 
CASTELLA TANDPASTA 
PENTO TANDPASTA 
SOLIDOX TANDPASTA 
PASTOL TANDPASTA 
PEBECO TANDPASTA 

ZEPEN 
KARNEMELKZEEP 
SAMOLA ZEEP 
PALMOLIVE ZEEP 
CASTELLA ZEEP 
CASTELLA BABYZEEP 
KLAVERBLAD ZEEP 
SCHEERZEEP 
SCHEERMESJES, alle merken 

15 cent 
90-40 cent
55-35 cent
65-40 cent
80-45 cent
80-65 cent

80-47½ cent
40 cent

56½- 35½ cent 

30 -25 -10 cent 
30 cent 
30 cent 
30 cent 
45 cent 
45 cent 

37-35 cent 

per pakje 50-65-75 
SCHEERAPPARATEN 130 - 125 -50 
SCHEERKWASTEN 265 -190-150 
BRILLANTINE 125-85-75- 60- 35 
TANDENBORSTELS 100 -65 -55 -50 - 39 
HAARKAMMEN 140-75-50-37½- 30-25 
ZAKKAMMEN 85 -30-25 - 20- 15 -10 
Z)JKAMMEN, per paar 50-30-25
STOFKAMMEN 100 - 75 - 39 -30 
HAARSPELDJES, per kaart 10 cent 
KRULSPELDJES 5 cent 
KRULTANGEN 180-160
HAARNETJES 35 - 25 -20 
HAARROLLEN 90-80-70 -20
HAARKNIPPEN 15 cent
STRIKHOUDERS 35 -30 - 20
KNOTSPELDEN, per pak 10 cent 
VLECHTSPELDEN 55 -50 - 40 cent 

SHAMPO, diverse merken en prijzen. 
ZEEPDOZEN, diverse soorten 

HUISHOUDZEEP, dubbel blok 33 cent 
WASPOEDER 23 cent 

Raamhorren 207 == 185 

D.R.U.==Emaille
Hierin hebben wij uitgebreide sortering 

D. R. U. complete Keukenuitrusting

nDE BIJENKORF" 
BETER EN GOEDKOPER 

BOXTEL - Stationstr. 55 - Markt 1 4 

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

Old finished poriën eiken 

Slaapkamer 
2-persoons Ledikant

Waskast met spiegel•

Nachtkast

Tafel

2 Stoelen

Bijpassende Linnenkast 

249.60

149.60

T7W� 
u ·u· QOXTH 

1111111111 
Een greep! ... 

uit onze 

3luislwud= À/,delin(I, 
Theedoeken vanaf 0.68 
Blauwe blokdoeken vanaf 1.10 
Rode blokdoeken vanaf 1.35 
Washandjes vanaf 0.20 
Baddoeken jacquard, vanaf 1.25 
Wafeldoeken vanaf 1.75 
Ontbijtlakens vanaf 2.98 
Tafellakens, wit vanaf 5.50 
Servetten vanaf 1.15 
Ontbijtstellen, 
zalm, blauw, geel, groen vanaf 11.75 

enz. enz. 

1 11��1 
RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

Zie1. onu spe.dak éialaqe ! 

■■■■■■■■■■■

Koffie voor fijnproevers! 

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 ! 

Nieuwe modellen in uurwerken 
tegen nieuwe lage prijzen! 

In de etalages en in de zaak: 
Hangklokken, bim,bam slag, vanaf f 69,50 
J unghans pendules, bim,bam slag " f 69,50 
Wekkers, uitsluitend Ie klas merken " f 8,45 
Junghans keukenklokken " f 18,50 
Koekoek klokken " f 36,-

Een prachtige collectie in Dames• en 
Heren•polshorloges vanaf f 29,50 

Alle uurwerken met garantie. 

Fa A.v.Vlerken, Boxtel
HORLOGER KR'(,JISSTRAAT 10 

ZE ZIJN ER WEER 

die fijne Hollandse Nieuwe 
V O S Dagelijks verse aanvoer

Stationstraat 44 • Tel. 527 

e DAMES, 
Houdt uw h ui d  f r i s  m et 
'n goede Eau de Cologne 

Parfumerie M. J. v. d. BROEK 
Breukelsestraat 34 Tel. 220 

• Eau-de-Cologne in alle prijzen

Een moderne smalle Broche 
EN Een goed Parelcollier 

z1Jn onmisbaar bij uw zomerkleding 

In elke prij1klaaae een irrote keuze 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Kruisstraat /0 Juwelier - Horloger 

Wij ontvingen weer 

Specialiteit Engelse Kamg·arenstoffen 
in Bruin•, Grijs-, Blauwstreep 

ZOMERBROEKEN NAAR MAAT vanaf t 20,·

BIEMAN's Dames- en Heren Kleermakerij 
OPGERICHT 1880 

Zoekt U een nieuwe PIJP? 

Kom dan 'ns kijken bij ons. Wij hebben 
de grootste sortering van de goedkoopste 
tot de duurste. 

Tevens alle soorten prima sigaren en d& 
nieuwste merken sigaretten en shag; 

BERT VAN DEN BRAAK 
Baroniestraat 73 - Tel. 450 

Niet klagen over de warmte ! ! ! 
Neem een heerlijk bad en 
geniet van zon en water. 

Dubbele vreugde ondervindt U in een goed badpak, 

Wij hebben weer goede Badpakken 
• KLEUR ECHT
• KRIMP VRIJ
• ZON ECHT
• ZEE ECHT

Het zien van de mooie frisse dessins en 
de aparte kleuren, geven U reeds vreugde. 

Vraagt U onze verkoopsters ze aan U te tonen ..... 
en de prijzen? 

DAMES BADPAKKEN 7,90, 11,25 12,95 15,90 16,95 
HEREN BADBROEKEN 4,90 9,95 

KINDER BADPAKJES 4,65 5,15 5,65 
JONGENS ZWEMBROEKEN 3,90 4,50 

Fa A. P. van den Boomen-Resink 
BOXTEL. 

■I========

D E R O O IJ'S Naaimachinehandel 
heropent Zaterdag a.s. zijn winkel 
in de Rechterstraat 16, Boxtel. 

Reparatie•inrichting voor Huishoud•, Industrie" 
en Ambachtsmachines, van alle voorkomende merken. 

De !�i�a���c!�!�.!. !sJ 
• Polo shirts . . . . . . f 8.50 
• Zomerdassen mohair . •. . f 2.95
• Het betere Heren•ondergoed f 3.25
• Overhemden met vast boord

in wit �n gekleurd 
• Zomerhoeden licht in gewicht f 8.40

STRO BAST HOEDEN 1 1.95

Fa. H. ,. Eyck-de Louw Krulsstnatl - Boxtel
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!P,caSaut' s Centcuui 
Zilveren jubileum van 't hoofd der School te Esch 
Donderdag 1 Juni was het 25 jaar ge
leden dat de Heer C. F. Jansen te Esch 
zijn functie als Hoofd der School aan
vaardde. 
Gedurende een kwart eeuw is de Heer 
Jansen tevens secretaris van het St. Wil
librordusgilde te Esch. Meer dan twintig 
jaar is hij voorzitter van de club van 
landbouwonderwijzers in 1\1idden Bra
bant. Voorts is hij voorzitter van de 
plaatselijke bijenhoudersbond en tech
nisch adviseur van de Jonge Boeren
stand, terwijl hij zich op sociaal-chari
tatief gebied bijzondere verdiensten ver
wierf door zijn arbeid voor het Natio
naar Crisis Comité en de H.A.R.K. 

"De Meester moet zich maar 
eens laten "befeesten". 

De huldiging die de Heer Jansen op 1 
Juni ten deel gevallen is, is een demon
stratie geworden. Het dorp Esch heeft 
daarin ·zijn erkentelijkheid jegens de ju
bilaris, gepaard aan zijn groeiend ge
meenschapsbesef. En na de zo uitne
mend geslaagde gil<lefeesten, heeft de 
kleine Essche gemeenschap andermaal 
getoond tot grote prestaties in staat te 
zijn. 
De feestdag werd ingezet met een plech
tige H. Mis, die geheel - ook de wis
selende gezangen - door de schoolkin
deren gezongen werd onder leid_ing van 
een der onderwijzers. Tijdens de H. Mis 
was er een algemene H. Communie van 
de schoolgaande jeugd. Om 10 uur be
gon in Café van Schijndel de huldiging 
door schoolbestuur, personeel en leer
lingen. Pastoor Hackfoordt heeft daar 
als eerste de jubilaris toegesproken. De 
Pastoor wees erop, dat het niet gemak
kelijk was om "Meester Jansen" pluimen 
op de hoed te steken, omdat de jubila
ris diep in zijn hart daaraan een gron
dige hekel heeft. 
Niettemin moet de Meester zich van
daag toch maar eéns laten "befeesten". 
"En ik zet de jubilaris vandaag eens 
graag in de zon - aldus de Pastoor -
omdat hij in die 25 jaar nooit iets gedaan 
heeft óm in het zonnetje gezet te wor
den. Nimmer hebt Gij LI afgevraagd 
,,\Vat verdien ik er mee?" maar U 25 
jaar lang aan onze school gegeven. Uw 
werk hebt ge opgevat, niet als een baan 
maar als een roeping. En naast Uw ar
beid aan het onderwijs, hebt ge gewerkt 
in onze parochie. Van Uw gezin maak
te ge een katholiek gezin <lat een voor
beeld is in de parochie, een sociaal ge
zin, waarop de gemeenschap nimmer 
tevergeefs een beroep deed. Ik wens U 
van harte geluk met dit jubileum - zo 
besloot Pastoor Hackfoordt - en ik 
hoop dat ge in onze school en in onze 
parochie zult blijven werken, zolang ge
kunt. 

De heer Fr. Schoenmakers sprak namens 
het on<lenvijzend personeel. ,,Wij zien 
in U nooit het Hoofrl v.in onze school, 
m.iar onze collega" .ildus de Heer
Schoenmakers. Voor die collegiale en
vriendschappelijke omgang wil ik U na
mens het personeel bizonder danken.
\\ïie ooit aan Uw school stond, denkt
later aan die tijd met weemoed terug.
omdat hij elders die vriendschappelijke
Collegialiteit mist. Laat onze school -
aldus de Heer Schoenmakers een
school van collega's blijven".
Bertie Vugs, bedankte Meester Jansen
namens de schoolgaande jeugd voor al
les wat de Meester voor Esch en de
jeugd gedaan heeft. ,,De grote mensen
zeggen dat wij Uw werk later pas zullen
waarderen"
Betsie Bergman bood een bloemenmand 
aan van de bewaarschool, Roodkapje en 
Klein Duimpje zegden hun wensen in 
versvorm. En daarna kwamen de ver
schillende klassen. De laagste klassen 
voerden rei<lansjes uit, de middel- en 
hoogste klassen brachten een compleet 
toneelstuk en een operette. 
De Heer Jansen dankte voor alle schone 
woorden tot hem gericht. ,,Ik deed niets 
anders dan mijn plicht. Ik dank allen 
die meegewerkt hebben om dit feest in 
elkaar te zetten, bijzonder de H.H. on
derwijzers, Mej. Trimbos en de Zuster 
van de bewaarschool. In de afgelopen 
25 jaar zag ik velen de school verlaten; 
het is vandaag een voldoening voor me, 
te kunnen zien op vele oud-leerlingen 
die het goed gaat in het leven. Mogen 
allen hun eindbestemming bereiken." 

Feestgeschenk van de gehele 
bevolking. 

Naast een groot aantal bloemstukken en 
schriftelijke wensen, kwamen tallozen de 
jubilaris de hand drukken. O.m. merkten 
wij op Dr. Janssens, geest. adv. van de 
K.O.B., Burgemeester Kamerbeek, Dr. v. 
Oirschot, Bestuurders van de Club van 
Landbouwonderwijzers, collega's uit om
liggende gemeenten en afgevaardigden 
van diverse Essche verenigingen. 
Om 8 uur 's avonds werd de jubilaris ge
huldigd door de gehele Essche bevolking. 
Daarbij ging het St. Willibrordusgilde 
voorop. De met zilver omhangen koning 
van het gilde dankte de Heer Jansen 
voor het vele werk dat hij gedurende 
een kwart eeuw voor het gilde had ver
richt. En begeleid door het sereen-diepe 
tq�mgeroffel der tamboers vendelden 
daarna de vendelaars voor hun zilveren 
secreta ris. 
Een klein comité van Esschenaren, waar
in zowel oud-leerlingen, vaders van gro
tere gezinnen als verenigingen en stan
den vertegenwoordigd waren, trad naar 

voren en bood bij monde van de Heer 
Jac. van Bragt het feestgeschenk aan van 
de gehele bevolking, bestaande uit een 
Solex-fiets. Nadat de fanfare o.l.v. de 
Heer Bekkers en de beide koren gediri
geerd door <lc Heer Fr. Schoenmakers 
hun serenades gebracht ha<ltlen, sprak 
de jubilaris zijn dank uit voor het prach
tige geschenk en voor de huldiging die 
hem bereid was. 

Ten afscheid bij vertrek 
Op huize Lavigerie van de Witte Zus
ters in de Rechterstraat is een afscheid 
aanst:iande. De offerziekn, de oude en 
zieke zusters, worden overgebracht naar 
Sterksel. Daar in het rusthuis temidden 
ener bosrijke omgeving mogen zij, wier 
missieijver veredeld wordt door het lij
den, hopen op meer mogelijkheid van 
herstel der gezondheid. 
Ook de oude zusters vertrekken met de 
zieken. Zij hebben de krachten van het 
leven geofferd in het verre missieland 
en zullen de haar opgelegde rust gedu
rende de laatste levensjaren als een lou
tering aannemen uit de hand van Hem, 
die beschikt. 
De verplaatsing is overigens een nood
zakelijke maatregel. 
Verscheidene jaren zijn de oude e·n zie
ke zusters hier verpleegd geworden, doch 
sedert de Provincievom1ing der Socië
teit in Nederland, is het werk en de zorg 
steeds blijven toenemen en moest een 
andere oplossing worden gezocht. 
In de toekomst zal nu het Provinciaalhuis 
als Procure en Studiehuis dienstig blijven 
voor de verzorging van de Missie en tot 
huisvesting voor de verspreid studeren
de Zusters. 
Zo brengt dan de nieuwe bestemming 
als noodzakelijk gevol[( mee, dat de ver
plegingsafdeling van Huize Lavigcrie op
geheven wordt. 
Deze verplaatsing naar een meer afge
legen streek zal op het persoonlijk con
tact van de zieke en oude Zusters met 
de vriendschap in Boxtel wel van invloed 
zijn en begrijpelijk teleurstellend, even
wel, overtuigd van de kracht en vinding
rijkheid der liefde geloven wij, dat ook 
in dit geval de a.fstand de vriendschaps
banden zal versterken. 
De Witte Zusters hebben zich in het 
verleden, en dan denken wij aan de oor
logsjaren, te veel opofferingen getroost 
om niet te mogen verwachten, dat de af
stand geen beletsel zal zijn voor een 
wederkerige genegenheid. 
Weliswaar heeft de Boxtelse bevolking 
in genoemde moeilijke jaren zich ten op
zichte van de Witte Zusters niet onbe
tuigd gelaten, maar de schaal van offer
vaardigheid sloeg toch door nac1r haar, 
die zich totaal hebben ingezet. 
Laten de Boxtelse vrienden van de Wit
te Zusters de gelegenheid benutten voor 
een afscheid van de vertrekkenden. Ge
legenheid hiertoe wordt hen geboden 
aanstaande Zondag, dan zal ten afscheid 
een plechtig Lof worden gehouden, het
welk om 3 uur 's namid<lags c1anvangt. 

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 

als de H. Mis begint en verl11at 
eent DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

Zondag onder het Octaaf 
van H. Sacramentsdag. 
11 Juni 1950. 

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 opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, de H. Mis van 
kwart voor 8 voor Hendrica van Beur
den-Verwetering en de Hoogmis voor 
de levende leden van de Broederschap 
v.in het H. Bloed. Na de Hoogmis om
kwart voor 12 Mariagar<le in de kapel
van Duinendaal.
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaal voor de bijzondere noden van 
het Episcopaat, welke bijzonder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aan bevolen. 
Maandag tot en met Donderdag zal het 
iedere avond Lof zijn met rozenhoedje, 
v.w. het Octaaf van Sacramentsdag.
Dinsdag a.s. zal Zijne Hoogwaardige 
Excellentie Mgr. Mutsaerts om half 10 
in onze kerk fiet H. Vormsel toedienen. 
Vrijdag a.s. Feestdag van het H. Hart 
van Jezus. Om half 8 algemene H. Com
munie voor de schoolgaande kinderen 
en om 10 uur plechtige Hoogmis met 
hernieuwing van de Intronisatie en Toe
wijding van alle kinderen aan het God
delijk Hart van Jezus. De Hoogmis wordt 
bij goed weer opgedragen in het pro
cessiepark en onmiddellijk na de Hoog
mis Kindcrprocessie, waaraan alle school
gaande 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. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Cornelis v. d. Boer te Liempde 
overleden; z.a. gel. mndst. voor Gerard 
Clemens; H. J -Iartaltaar gel. H. Mis v. 
Antonius Schellen; om half 8 gel. H. 
Mis voor Jo Bergman; z.a. gel. mndst. 
voor Maria Poirters-van Dijk; 1-1. Hart
altaar gel. H. Mis voor Petronella v. d. 
Laak-v. cl: Koevering; om half 9 gel. 
mndst. voor Adriana v. Haeren-Paymans. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Anna v. Oerle-v. d. Ven; z.a. 
gel. jrgt, voor Leonardus van Oers; H. 
Hartaltaar gel. 1-1. Mis voor Marinus 
v. d. Sande; om half 8 gel. H. Mis voor
AntonitlS -Schel'len v.w. de Kaartclub
Bellevue; ;_a _ gel. -H. Mis voor de over
leden parochianen in Indië v.w. <le fa
milie v. d. Laak; H. Hartaltaar gel. jrgt.

voor Adrianus v. d. Anker; om half 9 
gel. H. Mis voor Emilie van Rijckevor
sel. Om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Anna van Leeuwen; z.a. 
gel. H. Mis voor Marinus v. cl. Sande; 
H, Hartaltaar gel. H. Mis voor Henri
cus v. Buuren te St. Michielsgestel over
leden; om half 8 gel. H. Mis voor Chris
tianus v. Breugel; z.a. gel. mndst. voor 
Antonius Sch�llen; H. Hartaltaar gel. 
jrgt. voor de overleden ouders van Mier
lo; om half 9 gel. H. Mis voor Dirk 
Drost te 's Bosch overleden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje_ 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mn<lst. voor Elizabet v. cl. Mey<len; z.a. 
gel. H. Mis voor de overleden parochi
anen in Indië v.w. soldaat Vilé; H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Maria van 
Eyndhoven-Schellen; om haf 8 gel. jrgt. 
voor Gerarda v. Hemmen-van Vught; 
z.a. gel. H. Mis voor Petrus Ghiissens
v.w. de R.K Bakkerspatroonsbond; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Martinus
Giesbers: om half 9 gel. H. Mis voor
Petrus Mosink, Cornelia v. d. Wijngaard
de hsvr. en Petrus de zoon.
Om 7 uur Lof met rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Anna van Oirschot-Scheepens; z.a.
gel. mndst. voor Henricus van Oirschot;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Maria
van Hal; om half 8 gel. H. Mis voor
Johanna "fäeuwkens-van Dijk; z.a. gel.
H. Mis voor Henri Weyers; H. Hart
altaar gel. H. Mis ter ere van het H.
Bloed; om half 9 gel. H. Mis voor <le
overleden familie van Haeren-Ghijssens;
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 Kin<lerprocessie. Des avonds om
7 uur Lof met rozenhoedje.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel.
mndst. voor Gerdina Bordat-van Lange i
z.a. gel. H. Mis voor Maria van Hal;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Petrus
Melis in de par. van het H. Hart over
leden; om half 8 gel. H. Mis voor de
overleden parochianen in Indië vanwege
Se lissen; z.a. gel. mndst. voor Hen<lrica
Voem1ans-Vervoort; H. Hartaltaar H.
Mis ter ere van het H. Bloed; om h::ilf 9
gel. mndst. voor Martina Kerkhof-v. d.
Staak.
In het liefdehuis zal nog geschieden:
Maandag gel. mndst. voor Petronella
v. Opstal-v. d. Posten.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Adrianus Henricus van 
Laarhoven, wed. van Dympha van Berk 
uit Best en Cornelia Catharina van der 
Heijden geb. te Liempde en won. in 
deze parochie, waarvan heden de 2e 
afkondiging geschiedt. 
Josephus v. Meersbergen uit deze par. 
en Lamberdina v. Grinsven uit de par. 
van het H. Hart, 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. 
De HI-1. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie; om 7 uur voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; om 
8 uur voor Jacobus van Eijndhoven v.w. 
de Broederschap van het I-1. Bloed; om 
kwart voor 9 voor Hubertus Josephus 
van Susante v.w. de Broederschap van 
0. L. Vr. in 't Zand te Roermond; om
half 11 de Hoogmis v. Adriana Scheut
jes-van Dijk v.,�. de Broederschap van
het I-1. Bloed.
De eerste sch:ial is voor de kerk; en de
tweede voor de Bijzomlcre 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 v.w. het Octaaf van H. 
Sacramentsdag. 
Verder deze week tot en met Vrijdag 
iedere avond Lof om half 8. 
Dinsdag - onder de H. Mis van kwart 
voor 8 Algemene H. Communie voor de 
kinderen die die dag des middags om 
h:ilf 4 het H. Sacrament des Vormsels 
zullen ontvangen. In verband daarmee 
begint de school om 10 uur. 
Vrijdag - Feestdag van het H. Hart 
van Jezus - Patroonfeest van onze 
Parochie - de HH. Missen zijn om 6, 7, 
8, en 9 uur. Die van 8 uur is de kin
dermis met zang, en om 9 uur de Pl. 
gezongen dienst met toewijding aan het 
H. I ·fart. Om 10 uur begint de school.
Daags te voren is er tijdens de HH.
Missen gelegenheid om te biechten, als
ook des avonds van 6 uur tot het Lof.
Vrijdagmiddag om 3 uur toewijding der
schoolkinderen aan het H. Hart; des
avonds om half 8 plechtig Lof. 
In verband met de jaarlijkse H. Sacra
ments-processie, welke wij op Zondag
18 Juni a.s. onder het Octa:if van het
Feest van het H. Hart, het Patroonfeest 
van onze parochie zullen houden, het
volgende:

INTENTIE: 
Moge het Gouden Jubeljaar in onze
parochie van het H. Hart het geloof
en de liefde doen opbloeien jegens 
het Allerheiligst Sacrament. 

De PROCESSIE-WEG zal dit jaar zijn: 
vanuit de kerk door Baroniestraat -
Prins Bernhardstraat - Stationstraat -
Breukelsestraat - Pastoor Eras-straat en 
zo terug naar de kerk. 
Zij, die langs de processieweg wonen 
worden verzocht, zoals gebruikelijk, zorg 
te dragen voor een passende versiering, 
opdat door innerlijke en ook uiterlijke 
eerbiedigheid onze dankbaarheid blijken 
moae 

De" i-:1oogmis is met volkszang en on
middellijk daarna begint de processie. 
De orde-commissarissen wijzen zo nodig 
de plaatsen aan. 
De verdere nadere bijzonderhes1en zullen 
U allen per circulaire worden bekend 
gemaakt in de komende week. 
Leest deze aandachtig na en werkt allen 
mee om van deze Processie, aan het be
gin van het Gouden Jaar van onze pa
rochie, een schone en oprechte daad van 
openlijke aanbidding te maken. 

MAANDAG, 12 Juni: 7 uur gef. l.j. 
voor Sebastianus van den Aker; Maria
altaar Ld. voor Adrianus v. d. Sloot
van Vught v.w. zijn zusters; Familie-al
tziar l.i. voor Henrica van Nunen; kwart 
voor 8 I.m. voor Marinus v. d. Sande; 
Maria-altaar I.m. voor Jan v:in der Zan
den; half 9 I.m. voor Anna Antonia 
Smetsers-van Overdijk. 
DINSDAG, 13 Juni: 7 uur l.d. voor 
Hendricus van Gurp; /\bria-alt:iar Ld. 
voor Hendricus v;in Weerd-van Grins
ven; kwart voor 8 l.d. voor Nelly van 
der Steen; Maria-altaar Ld. voor Hu
bertus Josephus van Susante; half CJ Ld. 
voor Willibrord van Zeeland; half 10 
gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG, 14 Juni: 7 uur l.j. voor 
Petronella Boumans-van Diik; Maria
altaar Lm. voor Willem v. d. Langen
berg; F;:11nilie-altaar I.m. voor Adriana 
Kerssemakers-van Nistelrooy; kwart voor 
8 l.d. tot bijzondere intentie; Maria-al
taar l.j. voor Cornelis van Liempd; half 
9 l.d. voor Maria Lambertha van Ste
kelenburg-Kloostermans. 
DONDERDAG, 15 Juni: 7 uur t.d. voor 
gesneuvelde militairen in Indonesië; 
Maria-altaar 1.d. voor Anna Henzen v.w. 
neven en nichten; Familie-altaar Ld. v. 
Mevrouw Adriana van 1--Iaeren-Paymans; 
kwart voor 8 l.j. voor Karel Akemann; 
Maria-altaar l.j. voor Jan Raaymakers; 
half 9 l.d. uit dankbaarheid. 
VRIJDAG, 16 Juni: 6 uur l.d. tot zekere 
intentie; 7 uur Ld. voor Adrianus van 
Kleef v.w. de buurt; Maria-altaar Ld. 
voor Adrianus van Kleef v.w. zijn col
lega':s; Familie-altaar I.m. voor Anna 
Maria v. d. Ven-v. d. Boogaard; 8 uur 
Ld. voor gesneuvelde kameraden van 
soldaat va,i der Steen; 9 uur plechtige 
Hoogmis voor de levende en overleden 
leden van de Broederschap van het H. 
Hart. 
ZATERDAG, 17 Juni: 7 uur gef. gez. j. 
voor de ZeerEerw. Pater Augustinus 
Hubertus van Susante; Maria-altaar I.m. 
voor Wim van de Laak; Familie-alta:ir 
I.m. voor Werner Jan 1--leintjes; kwart
voor 8 l.d. voor Johannes Bekkers;
Maria-altaar Ld. voor Anna Maria Doe
vendans-van Grinsven; half 9 l.d. tot
bijzondere intentie.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Dina 
Groenen daal. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
Grocnendaal. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Margare
tha Groenendaal. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Catha
rina v. cl. Besselaar. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus Raaymakers en Maria de hsvr. 
VRIJDAG, feestdag van het H. Hart: 
half 8 Gez. H. Mis voor de leden broe
derschap H. Hart. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
v. d. Linden.
Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Joannes Wage
naars; Dinsdag H. Mis voor Joannes v. 

d. Biggclaar; \\'l oensdag H. Mis voor
Petronella Verhagen; Donderdag mndst.
voor Lamberta Geerts; Vrijdag mndst.
voor Christina Kapteyns; Zaterdag
mndst. voor Frans v. Logten.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: half 7 1-I. Mis voor Maria 
Boeren-v. d. Staak; 8 uur I--1. Mis voor 
Franciscus Schalkx; 10 uur Hoogmis v. 
het welzijn v. d. parochie; de gelovigen 
worden in de gelegenheid gesteld aan 
hun offerplicht te voldoen in de eerste 
schaal in het belang van onze parochie; 
in de tweede voor B. N. 
Half 3 plechtig Lof met processie in de 
wijken van onze parochie. In de pro
cessie zal de schaal rondgaan voor de 
Kath. Actie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
anna Kruyssen-v. Mol; 8 uur H. Mis, 
waarbij de kerk met kaarsen wordt ver
een! ter ere v. d. I--1. Theresia. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis v.w. Boeren
bond voor Adrianus v. d. Sloot; 8 uur 
gef. gel. jrgt. voor Theodorus, Francis
cus en Cornelia Veroude. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis v.w. Lief
dewerk retraitepenning voor Peter Ha
zenberg; 8 uur gez. mmlst. voor Jos. 
v. cl. Aker.
DONDERDAG/ 7 uur H. Mis v.w.
personeel v. Export-Centrale voor Harry
v. Dijk; 8 uur H. Mis v.w. Godvruchtige
vereniging "H. Theresia" voor de leden.
VRIJDAG 7 uur jrgt. voor Johannes
Marinus v. Grinsven; 8 uur gez. mndst.
voor Weduwe Phelemina Vermulst
Reynen. 
Op deze dag wordt het plechtig feest
ter ere v. h. Goddelijk Hart v. Jezus
gevierd.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis v.w. kajot
ters voor Theodorus Huyberts; 8 uur
H. Mis tot bijzondere intentie.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
6 tot half 8; daarna Lof met rozenhoed
je, om Gods' zegeningen te verkrijgen
over Z. H. de Paus en het H. Jaar.
30 d:i"en worden de gebeden verzocht
voor Theo v. Hal, in Liempde overleden.
Dinsdag 13 Juni, de dag waarop onze
parochie opgericht is, zullen de kinderen
van onze parochie gevormd worden na
de middag om half 5.
Alle gelovigen worden dringend uitge-

, nodigd, om de zeven gaven van de H.
Geest in volle mate voor hen te ver
krijgen en vele anderen buiten de Ka
tholieke Kerk, aan die Goddelijke gaven
deelachtig te helpen maken. De kinderen
v. h. Genootschap der H. Kindsheid bid
den dagelijks toch niet te vergeefs: H.
Maagd Maria, bid voor ons en voor de 
arme, ongelovige kinderen. 
PAR. ST. JAN'S-ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. voor Johanna Adrianus 
v. cl. Koevering; 10 uur z. 7 e voor Cor
nelis v. d. Boer; 3 uur Lof, daarna jon
gens-congregatie.
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Jo
hannes Kaathoven; half 8 1. mdnst. voor

Gerardus Spikmans; 8 uur l.j. v. Eerw. 
Zr. Sylvestra v. d. Koevering. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Theo 
v. Hal, Adrianus v. Hastcnberg en Cor
Sa ris; half 8 l. mndst. voor Anna v. d.
Vel den; 8 uur l.j. voor Gerardus v. d.
Koevering.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. v. Hen
drica Cornelis de Laat; half 8 I.m. voor
Cornelis v. cl. Boer als overleden lid prei
cessie van Kevelaar; 8 uur 1. mndst. voor
Antoon v. d. Velden.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Hendrica Albertus v. cl. Tillaart; half 8
I.m. voor Cornelis v. cl. Boer als over
leden lid van de Retraite-Penning; 8 uur
1. mndst. voor Frans v. Beers.
VRIJDAG, feestd. van het Godd. Hart: 
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen d.i. van 2 tot 3 uur en 
van 7 tot 8 uur. 
Half 7 Lm. voor Hendricus v. Veldhoven 
overleden te Loon-op-Zand; 7 uur 1. m. 
voor Engelina Hendricus v. Overbeek; 
half 8 z. m. voor Hendrica Hendricus 
Quinten als overleden lid H. Theresia; 
deze 1--1. Mis met uitstelling van het Al
lerh. en Acte van Ereboete aan het 
Godd. Hart; 's avonds om half 8 Lof. 
Na het Lof te zingen: o Hart voor ons 
gebroken, no. 1 van de bundel. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Ca
tharina Marinus v. d. Sande; half 8 z. j. 
voor Cornelis "· d. Ven; 8 uur 1. mndst. 
voor Marinus v. cl. Wiel. 
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Johan� 
na v. Houtum; 8 uur l. m. tot welz. der 
par.; 10 uur z. mndst. voor Maria Wil
helmus Kelders. 

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. tot bijz. intentie; 
Dinsdag en \Xloensdag 7 uur I.m. voor 
Johannes v. d. Biggelaar-v. Mensvoort; 
Donderdag 7 uur I.m. voor Maria Adri
anus Koppens; Vrijdag 7 uur I.m. voor 
Wed. Maria Frans v: cl. Meyden; Zater
dag en Zondag 7 uur I.m. voor Theo v. 
Hal, Adrianus v. Hastenberg en Cor Sa
ris v.w. Kasteren Savcndonk en de 
Maay. 
Dinsdag om half 12 zal Z. H. Exc. het 
H. Vormsel komen toedienen in onze
parochie. De kinderen, die het H. Vorm
sel ontvangen, zullen Maandag komen
biechten, de jongens 's morgens om 8
uur, de meisjes 's nam. om 1 uur, en
Dinsdagmorgen te Communie gaan on
der de H. Mis van 8 uur; zij zullen
verder zorgen. om 11 uur aanwezig te
zijn, de jongens op de speelplaats der
jongensschool, de meisjes op die der
meis_iesschool, om daarna in orde naar 
de Kerk te gaan.
Biecht en H. Communie zijn voorge
schreven. Men wordt verzocht de vlag
uit te steken langs de weg Boxtel-Liemp
de, Kerkeind, Snijdersstraat, en Doro,
als een eerbetuiging aan Z. H. Exc.
30e Hendricus v. Veldhoven overleden
te Loon-op-Zand; Hendrica Hendricus
Quinten en Cornelis v. cl. Boer overle
den te Liempde. 
Aan de parochianen zij medegedeeld,
dat de bedevaart naar Beauraing Kerke
lijk is goedgekeurd, en in opdracht van

de Bisschop staat onder leiding der Pa
ters Assumptionisten te Boxtel. 
GEDOOPT: La111bertus D. Fr. zoon van 
L. S111oorenberg-Luig; Marinus J. C.
zoon van M. Habraken-v. Kranenburg. 
PAR. H, WILLIBRORDUS, ESCH. 
HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
de Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor de nieuwe glas-in
lood-ramen. Na de middag om VIJF uur 
Pl. Processie buiten het kerkgebouw. \\'le 
verwachten dat onze Parochianen in gro
ten getale aan deze Sacramentshulde zul
len deelnemen. 
De deelnemers zullen zich strikt houden 
aan de aanwijzingen van de Commissa
rissen van orde. 
Donderdag na de middaiz 0111 4 uur zal 
Z. Hoogw. Exc. Mgr. Mutsaerts aan onze
kinderen het H. Vormsel toedienen. De
aanwezigheid der Ouders bij het toe
dienen van dit H. Sacrament zal zeer
op prijs gesteld worden.
Donderdag van 6 tot half 9 gelegenheid
om te biechten 
Vrijdag, feestd�g van het H. Hart van
Jezus. Om half 7 uitstelling van het Al
lerheiligste en communie uitreiken. Om 
half 8 Pl. 1-1. Mis met uitstelling, waar
na Litanie van het H. Hart en Oefening
van Eerherstel. Om 4 uur zullen de kin
deren een bloemenhulde brengen bij het
Beeld van het H. Hart bij de kerk. 
's Avonds om half 8 Lof; na het Lof
een lied ter ere van het H. Hart.
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna
van den Akker-Doleweerd; half 9 H.
Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: half 8 mndst. voor Adria
nus van Beers.
DINSDAG: half 8 I--1. Mis voor Wilhel
mina Catharina Spoor-v. Grinsven. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Jo
hannes Rutten.
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Bijz.
Intentie (R); 10 uur Pl. Gez. Huwelijks
mis.
VRIJDAG: half 8 Gez. gef. jrgt. voor
Maria van den Braak.
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Pe
tronella van de Nosterom-v. Wesel. 
ELDERS: H. Mis voor Cornelia van
Oers-v. d. Btaak.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 

Zondag 11 Juni, 2e Zondag na Pink
steren. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Dinsdag, Feest van de H. Antonius: om 
7 uur gezongen H. Mis. 
Vrijdag: Feest van het H. Hart. De 
HH. Missen zijn om 7 uur, half 8, half 
9 en om 10 uur gezongen Hoogmis. 
De gehele dag uitstelling van het H. 
Sacrament. 
I;)eze gehele week om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H .Mis voor 
Hans Janssens; om 10 uur tot zekere 
intentie. 
WOENSDAG: om 7 uur jrgt. voor Jo
hannes van den Biggelaar. 
DONDERDAG: 0111 7 uur voor een 
overledene. 
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KA.THOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De maand van het H. Hart 
De eerste gedachte die in ons opkomt 
wanneer we het woord hart uitspreken 
is liefde. Het hart is het symbool, het 
teken, van de liefde. Juni is de maand 
van 't H. Hart. Hier gaat 't over Jezus' 
hart. Wie is Jezus? God en mens. Als 
dusdanig bezit Hij de grootste liefde
vermogens die denkbaar zijn, is Hij de 
grootste minnaar die ooit bestaan heeft. 
De feestdag van 't H. Hart is de feest
dag van de liefde. 
Dit moet ons verblijden, omdat wij allen 
liefde nodig hebben en onze dorst naar 
liefde �ergens vollediger kan gelest 
worden dan in het Hart van Jezus. Bij 
Jezus die de "Caritas" is zullen we leren 
beminnen. 

ER IS LIEFDE NODIG 
IN DE WERELD. 

De wereld is niet alleen gebaat door de 
vrede onder de mogendheden, maar ook 
door de vrede van de mensen onder 
elkaar. Er worden dagelijks tussen fami
lies, buren en kennissen hele veldslagen 
geleverd. 
De mensen kunnen geen overtreffende 
trappen verdragen. Ze kunnen niet uit
staan, dat iemand beter voor iets is ge
schikt, dat hij beter aangeschreven staat, 
dat het iemand goed gaat. 
Dagelijks worden er korte metten ge
maakt met tientallen reputaties. 
Er zijn mensen die niets liever doen dan 
anderen te belasteren. Altijd hebben ze 
de mond vol verdachtmaking. 
,,Hij" niet zuiver op de graad. ,,Die" 
lange vingers, enz. 
En zo worden eerlijke mensen brodeloos, 
en het uitoefenen van een ambt onmo
gelijk gemaakt. 
Zijn er nog wel veel, verstandige, be
schaafde en edeldenkende mensen? 
Edeldenkend is hier wel het ware woord. 
Voor VELEN schijnt het moeilijk zich 
op te werken tot een edel mens, tot een 
breeddenkend mens. Laten wij ons toch 
met onze eigen zaken bemoeien. 
Is het niet een kwestie van opvoeding 
niet alleen vanaf de preekstoel, maar in 
het huisgezin. 
Maar wat wilt U? Als de kinderen 
vader en moeder zich voortdurend zien 
te goed doen aan de miserie en nog 

Landjuweel te Boxtel 
Het bestuur van de Bossche Diocesane 
Bond geeft omtrent het op 25 Juni te 
houden Landjuweel in Boxtel o.a. de 
volgende nadere bijzonderheden: 
Het door ons te organiseren Landjuweel 
omvat 'n aantal toumooien op 't gebied 
van declamatie, toneel, zang, instrumen
tale muziek, dans, vendelzwaaien, trom
melen, bazuinblazen, spel en athletiek, 
waaraan zowel individuele leden als 
groepen, korpsen en afdelingen van onze 
organisatie kunnen deelnemen. 
Wij menen, dat de tijd nu rijp is om 
daadwerkelijke beoefening van deze cul
turele uitingsvormen te stimuleren. Deze 
stimulans nu achten wij in 't door ons 
opgezette Landjuweel aanwezig. 
Wij willen bereiken, dat de leden en af
delingen welke nu nog niets van dit alles 
beoefenen, tot de daad overgaan. Dit 
feest kan zeer veel goed doen aan onze 
persoonlijke stijl van leven, de gezins
cultuur, de bijeenkomsten van de Bewe
ging, de vrije tijdsbesteding van de 
arbeider. 
Het feest begint om 12 uur met 'n ope
ningsconcert in 't park van 't Kasteel
"Stapelen" te Boxtel. Daarna vinden in 
dit park enige tournooien plaats, terwijl 
op andere plaatsen in Boxtel ook wat te 
doen zal zijn. 
Alles bijeen zal er op 4 à 5 plaatsen in 
Boxtel feest zijn, zowel in de openlucht 
als in gebouwen. 

Plaatselijk Nieuws 
INENTING TEGEN POKKEN.
Vrijdag 23 Juni bestaat er weer gelegen
heid voor kosteloze inenting tegen pok
ken. Voor bijzonderheden wordt ver
wezen naar de advertentie in dit blad. 

EEN KINDERFEEST l 
In de parochie van het H. Hart werd 
40 jaar geleden de H. Kindsheid opge
richt. De talrijke leden van deze grote 
,,Kinderbond" gaan dit jubileum luister
rijk vieren op Zondag 16 Juli. 
Dan zullen zij in een grote Kindsheid
optocht uiting geven van hun missie
liefde voor het anne heidenkind. 
De Brukelse straten !:uilen dan vol zijn 
van het eentonig rhythme der negerlie
deren uit de oerwouden en een vrolijk 
aanzien krijgen door de bonte menge
ling Chinezen, Dajaks en Kleurlingen 
uit alle landen. 
Houdt Zondag 16 Juli vrij, om dan 
mede te genieten van dat schone kin
derfeest! 

GESLAAGD. 
Op het 8 Juni te 's Hertogenbosch door 
de E. V. 0. afgenomen vakexamen 
slaagde de heer J. A. Veraa en werd 
hem het chauffeursdiploma uitgereikt. 

erger aan de onschuld van een ander, 
ja, ik durf het bijna niet neer te schrij
ven, dan kan men moeilijk verwachten 
dat het aardje beter zal zijn dan het 
genoemd vaardje. 

CHRISTUS HEEFT ONS ECHTE 
LIEFDE GETOOND. 

Twee handen had Hij om te geven en 
Hij heeft ze leeg gegeven. 
Twee voeten om te lopen, en ze waren 
verhard van het gaan langs de wegen, 
op zoek naar de miserie van de 
mensen. 
Op zijn knieën was plaats voor de kin
deren, en aan zijn Hart voor allen. 
Blinde ogen werden tot Hem opgeheven 
en vonden licht in de zijne. 
Erge zonden werden gefluisterd aan 
zijn oren. Lichamen vonden genezing, 
harten de vrede, zielen de Hemel. 
Dat is liefde. Liefde die weet en ziet en 
kent, maar niet veroordeelt. Nooit. 
Liefde die vergeet en vergeeft. Ook het 
ergste? 
Die liefde is trouw tot in de dood. Ze 
is eeuwig. 
In alle talen zweren mensen aan elkaar 
eeuwige liefde. Maar eeuwig duurt bij 
mensen niet lang. 
Want als geld en charme verdwijnen, 
kwijnt vaak ook de liefde weg. Waar 
tegenslag komt en onbegrip, wordt de 
liefde koel en koud, hard en haat. 
Christus' liefde blijft trouw. Die on
sterfelijke Evangeliewoorden dreunen na 
in oor en hart. 
Vriend, waartoe zijt gij gekomen? 
"Mijn volk, wat heb ik U misdaan r
"Vader, vergeef het hun, ze weten niet 
wat ze doen." 
En voor allen. Ik zal met U zijn tot het 
einde der tijden. 
En wat geeft de wereld Hem terug. 
Ondank, ontrouw, onverschilligheid, 
haat. Een doornenkroon, een lanssteek 
in het hart. 
Gij goede mensen, geef Hem uw arbeid, 
uw zorgen, uw kommer, uw vreugde, 
uzelf, uw kinderen, uw toekomst. 
Blijft trouw aan zijn liefde, aan z'n wil, 
aan z'n wet, ook aan z'n voornaamste 
wet. De wet van de naastenliefde. 

NIEUWS VAN DE B.O. V. 

Na de drukke en dikwijls zware repeti
ties die de uitvoering van "Die Schöp
fung" oratorium van Haydn vooraf gin
gen, gaat Boxtels Orkest niet op zijn 
lauweren rusten. Men is begonnen met 
het in studie nemen van geheel nieuwe 
werken, die bij het jaarlijks te geven 
Vriendenconcert zullen woràen ten ge
hore gebracht. 
Al is het zeer moeilijk goed orkest
materiaal aan te schaffen, dank zij bi
zondere medewerking is men hierin toch 
zeer goed geslaagd. 
Eveneens is de B.O.V. door deze relaties 
in de gelegenheid geweest enkele fraaie 
instrumenten aan te schaffen, en is met 
een cello, een altviool en 2 clarinetten 
het instrumentarium weer uitgebreid. 
Wanneer er ernstige muziekbeoefenaars 
zijn die een van deze instrumenten wil
len leren bespelen, kunnen zij bij een 
der bestuursleden nadere inlichtingen 
krijgen. Hen zal graag een instrument 
in bruikleen worden afgestaan. 
Door het vertrek naar het buitenland 
van enkele leden zijn er tevens enige 
plaatsen opengevallen, die nodig aange
vuld dienen te worden. Het Bestuur 
roept gegadigden op voor 2e violist. 
Wellicht zijn er nog muziekbeoefenaars 
die in orkest-verband hun krachten wil
len geven. 

BOXTELSE BOND VAN 
HANDBOOGSCHUTTERIJEN. 
Zondag 11 Juni werd op de banen van 
de Handboogschutterij "Diana" het eer
ste onderlinge concours gehouden van 
de Handbooggezelschappen, aangesloten 
bij de Boxtelse Bond. De uitslag was als 
volgt: 
Korps prijzen: 1 e pr. Concordia met 1()() 
p.; 2e pr. Oefening Baart Kunst met 98 
p.; 3� pr. Amicitia met 92 p.; 4e pr. 
Diana met 69 p. 
Kampioensprijzen: 1. Concordia met 30 
p.; 2 Amicitia met 29 punten. 
Personele prijzen: F. v. d. Aker van 
"Oefening Baart Kunst" met 22 punten 
te prijs; Jac. Claassen van "Concordia" 
met 22 punten 2e prijs. 
Rozenprijs: L. v. Erp van "Amicitia" met 
3 rozen. Vieren prijs: Nic. Siemering 
van "Amicitia" met 3 vieren. Drieën
prijs: Jos. Verheijden van "Diana" met 
3 drieën. Tweeënprijs W. Muunnans van 
,,Amicitia" met 3 tweeën. Eenenprijs: 
M. v. Son van "Oefening baart Kunst"
2 eenen.

JO VINCENT. 
Voor de liederenavond, die Jo Vincent 
Zaterdag a.s., 17 dezer, in de Ark zal 
geven, bestaat een verheugende belang
stelling. Het is dan ook een unieke ge
legenheid om Nederland's meest ver
maarde zangeres in onze eigen plaats en 
onze eigen omgeving te horen. 
Ook van buiten Boxtel worden verschei
dene bezoekers verwacht. 

Kaarten zijn nog aan de Ark verkrijg
baar. 
Gevraagd wordt vóór 8 uur in de zaal 
aanwezig te zijn, opdat het concert stipt 
op tijd kan aanvangen. 

GEMONDE 
GROOT SUCCES. 
Nog geen jaar geleden bracht fanfare 
,,St. Lambertus" in Gemonde een gezel
lige sfeer ter gelegenheid van het bij 
haar 35-jarig bestaan georganiseerd fes
tival. Zondag en Maandag j.l. heeft ze 
deze sfeer tot een feestelijke doen op
stijgen, dank zij het behalen van een 
éérste prijs (met 351 punten) op het 
concours v. d. R. K. Fed. van Muziekge
zelschappen te Ravenstein, dat Zondag 
j.l. gehouden werd. Zij heeft Gemonde's
naam en faam daar weten te verdedigen
en toen Zondagavond de fanfare terug
keerde, zat er bij de Gemondenaren
meteen de stemming in.
Bij aankomst in Gemonde werd de Fan
fare gehuldigd door diverse 'verenigin
gen uit de omtrek, onder aanbieding van 
bloemen. De verdere avond werd door
gebracht in een gezellig samenzijn. 
Maandagavond werden de feesten voort
gezet. Begonnen werd met een Concert 
op de kiosk. Hierna volgde een druk 
bezochte receptie, waarbij we opmerk
ten o.a. de Edelachtb. Heren v. Hel
voort en Francissen, resp. burgemeester 
van Boxtel en St. Michielsgestel, die 
namens de gemeentebesturen hun geluk
wensen kwamen aanbieden. 
Voor de parochianen in 't algemeen 
sprak de ZeerEerw. Heer Pastoor enkele 
woorden van dank en waardering en 
richtte zich afzonderlijk tot bestuur, 
directeur en leden. Vooral de directeur 
de Heer J. v. d. Braak, kwam volgens 
hem de meerdere eer en glorie toe. Hij 
bood de fanfare, om hen in staat te stel
len Gemonde's naam en faam nog verder 
te doen klinken, een som geld aan, die 
door de inwoners van het kerkdorp bij
eengebracht was voor het aanschaffen 

van enige nieuwe instrumenten. 
Na de receptie had een muzikale wan
deling plaats, die zoals bleek uit de be
langstelling, zeer goed in de smaak viel. 
Gemonde kan trots zijn op de voor haar 
en voor vele anderen zo populaire 
fanfare. 

GEMONDE 
KATHOLIEK THUISFRONT. 
Bij de thuiskomst van Chr. van Grins
ven werd opgehaald f 7,- en bij de 
tuiskomst van Mar. v. d. Boogaard 
f 11,50. 

De Gezondheidsdienst 
Toen wij enige weken geleden de Ge
zondheidsdienst voor dieren aan de le
zers voorstelden als het hoofdkwartier 
van een tweede front, was het onze be
doeling de nadruk erop te leggen, dat 
vanuit dit te Boxtel gevestigde centrum de 
strijd wordt geleid voornamelijk tegen de 
tuberculose, die zeer sterk voorkomt on
der het vee, doch tevens om 't besmet
tingsgevaar van dier op mens onder de 
aandacht te brengen. 
De voorbehoedende maatregelen door dit 
instituut te nemen, beschem1en zowel 
mens als dier, wat ons reden geeft de 
algemene belangstelling voor de dienst 
op te wekken. Vooral nu met ingang 
van 1 Juni de veehouders bij ministerieel 
besluit verplicht zijn geworden hun vee 
onder de controle te stellen, lijkt het 
nuttig eens te wijzen op de intensieve 
werkwijze van de Gezondheidsdienst. 
Deze blijkt uit de capaciteit van het la
boratorium - de analytische kern -
uit de prophylactische dienst en de ge
perfectioneerde kartotheek, waarin de 
resultaten zijn af te lezen van het reeds 
bereikte en de aanwijzingen besloten 
liggen van nog te nemen maatregelen. 
De cartografische weergave van de 
dienstuitvoering geeft bovendien als het 
ware van dag tot dag de stand der 

De Kerk, leidster van • de \V esterse. 
Maatschappij. 

15. 

Het tijdperk van ongeveer 700 tot onge
veer 1500 omvat, wat men nog wel eens 
noemt: de Middeleeuwen, met zijn op
gang, bloei en neergang. Het is een tijd, 
waarover sommige kortzichtige geleer
den wel eens spreken als over de "don
kere" Middeleeuwen. Zulke geleerden 
trekken de fouten van 'toen uit hun ver
band en bekijken ze dan met de opvat
tingen van tegenwoordig en dit is niet 
juist. Het was zeker geen tijd van enkel 
vroomheid, enkel geleerdheid, enkel 
wijsheid, enkel schone kunst; maar nog 
veel minder een tijd van enkel domheid, 
achterlijkheid, wreedheid en bijgeloof. 
Het was ook niet de tijd van het verval 
van de Latijnse beschaving door de 
schuld van de Kerk, zoals wel beweerd 
wordt, maar het was de tijd waarin de 
beschaving van het Westen werd begon
nen, opgevoerd en tot hoogste bloei ge
bracht onder leiding juist van de Kerk, 
zij het dan ook met de vele fouten, mis
lukkingen en onvolkomenheden van 
iedere opvoeding van mensen door men
sen, en zeker dus van de beschaving van 
een heel werelddeel, dat van barbaars 
christen, en van onbeschaafd beschaafd 
moest worden gemaakt. 
Al in de 4e eeuw begonnen de aanval
len van de Gennaanse volken op het 
West-Romeinse rijk. Verschillende van 
deze volken: Cothen en Longobarden, 
overstroomden het, plunderden het, ver
dreven de keizers en namen hun plaats 
in. Het West-Romeinse rijk verdween uit 
de geschiedenis. In dit Romeinse rijk 
leefde de Kerk van Christus, maar deze 
verdween niet. Geroepen als zij is om 
alle mensen, met Gods hulp, tot zalig
heid te brengen, richtte de Kerk zich, 
onder leiding der pausen, onmiddellijk 
tot deze nog vrijwel onbeschaafde Ger
maanse volken. Zij waren nog heidens 
en hun staatkundige en maatschappelijke 
organisatie nog vrij primitief, maar hun 
zedelijk leven stond zeker hoger dan van 
de decadente Romeinen. 
De Kerk zocht op de eerste plaats con
tact met de bestuurders of koningen van 
deze volken, zowel in Spanje, waar de 
beroemde bisschop van Sevilla, lsidorus, 
met zijn wetenschappelijke werken de 
grondlegger van de beschaving is gewor
den - als in Frankrijk, Duitsland, Enge
land en Ierland. 
Het volk der Franken was het eerste, 
dat, met hun koning Clovius aan het 
hoofd, in zijn geheel tot de Kerk over
ging. Onze lage landen en Duitsland 
werden voornamelijk gemissioneerd door 
de Benedictijner monniken uit Engeland 
en Ierland, waarvan er vele als echte 
Nederlandse heiligen worden beschouwd 
en vereerd, zoals de H. Willibrordus en 
de H. Bonifatius. En in al deze landen 
bracht de Kerk niet alleen de gods
dienst, maar ook de beschaving: de we
tenschap, de opbloei van de kunst .in al 
haar vormen: muziek, zang, toneel, 
schilderkunst, beeldhouwkunst, architec-

Karel de Grote 

tuur; de ontwikkeling van de handel en 
de economie. Niemand kan zeggen hoe 
de loop der geschiedenis voor West
Europa zou geweest zijn als de Kerk 
niet had bestaan, maar nu liP-gen de fei
ten zo, dat heel de beschaving en op
bloei van het Westen is tot stand geko
men door de geest en de arbeid van de 
Kerk van Christus. De Kerk heeft door 
haar godsdienst en de daarmee gepaard 
gaande geest die alles doordrong, het 
gehele Westerse volk bezield en door
trokken en wel zó, dat er in deze 
eeuwen van opbloei geen onderscheid 
bestond tussen volk en religie, Kerk en 
Staat: Kerk en volk waren één en had
den een leven en een bestaan en 
één belang, het was het éne christenvolk, 
dat zich, met zijn vorsten en koningen 
en keizers, allen samen, ondergeschikt 
achtte aan het geestelijk gezag van het 
opperhoofd der Kerk, en met deze als 
opperste gezag aan het hoofd volde heel 
het Westerse volk van Europa zichzelf: 
Gods volk. De pausen zalfden de vor
sten �n kroonden hen, persoonlijk of 
door hun legaten, ten teken dat de vor
sten hun macht ontvingen en aanvaard
den van God en zich verantwoordelijk 
achtten aan God. Zij noemden zich 
koning "bij Gods genade". 
Toen in de 2e helft van de Se eeuw de 
Longobarden over Italië kwamen, riep 
de paus de Oost-Romeinse keizer te 
hulp, maar zonder succes. Toen wendde 
paus Stephanus II zich in 753 tot de 
Frankische vorst Pepijn en ontmoette 
hem de 6e Jan. 754 te Ponthion. Pepijn 
verplichtte zich onder ede tot verdedi
ging van Italië en de Kerk. Pepijn her
overde het land op de Longobarden en 
stelde in 756 midden-Italië met Rome 
onder volkomen zelfstandig bestuur van 
de paus van Rome. Dit was de stichting 
van de kerkelijke staat. Hiermede ont-

OMGEVING 

Met ingang van 1 Juli worden 
door onze administratie geen 
kranten meer per pakket naar 
Indië verzonden. Het aantal 
abonnementen is wegens de ver, 
snelde repatriëring te gering ge, 
worden. In aanmerking nemende, 
dat de geabonneerde militairen 
mogelijk nog in de loop van het 
kwartaal repatriëren, menen wij 
goed te doen, van de ouders geen 
abonnementsgeld meer te heffen. 

vorderingen van het onderzoek, zowel 
sectoriaal als totaal. 
Inmiddels is weer op grote schaal be
gonnen melkmonsters te nemen aan de 
zuivelfabrieken, na analyse waarvan om
trent iedere veestapel visie verkregen 
wordt op de oorzaken van functionele 
afwijkingen bij het vee. 
Is hierin voor de veehouders in verloop 
van tijd een niet te schatten voordeel 
gelegen, dergelijke onderzoekingen zijn 
in het kader van de ziektebestrijding ook 
indirect van belang voor de mens. 
De mens toch is in z'n voeding teveel 
aangewezen op de productie van dier
lijke voedingsmiddelen en kan bijgevolg 
niet onverschillig blijven voor een streven 
ter beveiliging tegen infectie. 
Hygiënische voorzorgsmaatregelen bij de 
bereiding van het voedsel mogen het 
gevaar voor besmetting minimaliseren, 
evenwel het zich door voorzorg bevei
ligd voelen geeft een meer algemene 
gerustheid. 
Zo bezien is er voor iedereen reden zich 
te interesseren voor de activiteit van 
de Gezondheidsdeinst. De werkwijze 
ervan en de omvangrijke resultaten der 
onderzoekingen trekken nu reeds de aan
dacht. Bij excursies van studerenden zal 
dit instituut dan ook als een actualiteit 
worden bezocht. 

ving de paus zeker een macht die niet 
.. in de bedoeling van zijn ambt is gele• 

gen, maar toch voor de uitoefening daar
van van zeer groot belang is, en wel 
doordat de paus zo tot onafhankelijk 
vorst wordt gemaakt en bijgevolg dool" 
geen enkele aardse macht kan belem• 
merd worden in de uitoefening van zijn 
geestelijke macht. 
Vanaf 768 r�geerde Karel de Grote ove_�het grote rIJk der Franken. Ook h1J 
kwam, evenals zijn vader Pepijn, dè 
paus te hulp in zijn politieke moeilijk
heden. In 800 kwam Karel de paus be
zoeken en werd hij op Kerstmis, tijdens 
de pontificale H. Mis in St. Pieter door 
de paus tot keizer gekroond. Onder 
deze, de grootste van alle christenkei� 
zers, heeft de beschaving van Europa 
zeer grote vorderingen gemaakt. Hij
zorgde voor een goed geregelde christe
lijke wetgeving en handhaafde deze, wat 
op zich al een geweldige stap vooruit 
was : daar onder de Germaanse volken 
nog het recht heerste van de persoon
lijke wraak, welke van nu af als moord 
werd betiteld en verboden. Hij centrali
seerde het bestuur van het hele rijk. Hij 
begon bovendien met de organisatie van 
scholen en het systematisch aanleren van 
de ambachten. De geestelijken vormden 
in die tijd de enige bestudeerde klasse 
in de maatschappij, zij waren dus de aan
gewezen personen voor de leiding der 
scholen. De hele Westerse wetenschap 
stond hier aan het begin en is hieruit op
gebouwd: het onderwijs onder de lei
ding van de geestelijkheid met de steun 
en onder de drang van het burgerlijke 
gezag. Zo werkten kerkelijh en burger
lijke macht samen aan de vooruitgang 
van het volk. Zo ook wat betreft de 
ambachten, waartoe ook de beoefenaars 
der kunst behoorden. Dit is uitgegroeid 
tot het beroemde gildewezen van de 
middeleeuwen, waarin de leerling langs 
jarenlange oefening opsteeg tot zelf
standig meester in zijn kunst of am
bacht. 
En zo is uit deze samenwerking, deze 
eenheid van Kerk en Staat - 'n ideaal 
dat reeds door Augustinus, in zijn be
roemde boek over "de Stad Gods" aan 
de wereld was voorgesteld - de W es
terse maatschappij opgekomen en tot 
bloei gebracht. Tot aan de tijd der her
vorming bleef zo heel West-Europa, of
schoon verdeeld in verschillende staten, 
één groot christen-volk en steeg de be
schaving in al zijn vannen tot zeer 
grote hoogte wat betreft de wetenschap 
in de stichting van vele universiteiten, 
wat de kunst betreft in het onovertroffen 
meesterschap van de grootste kunste
naars aller tijden, die alleen in de beeld
houwkunst, architectuur en dichtkunst 
hun gelijken hadden in de grote kunste
naars van het voor-christelijke Grieken
land, waarvan zij de kunst hadden ge
leerd en waarop zij hebben voortge
bouwd. Door de godsdienst werd het 
Westen opgevoed in het volle besef dat 
dit aardse leven 'n doorgang is naar 
God, een overtuiging, die het West en in 
zijn geheel wist ·te begeesteren tot 
uitingen van enthousiasme als de kruis
tochten tegen de Islam en de missione
ring en beschaving van de andere we
relddelen. T. 



Grandiose verwelkoming van een Afrikaans 

Kerkvorst in Eindhoven 
Perron, tunnel en plein van het Eind
hovense station zagen Woensdagavond 
zwart van belangstellenden, die koste 
wat kost de aankomst van Z. H. Exc. 
Mgr. Joseph Kiwanuka W.P., inlandse 
bisschop van Masaka (Uganda), wilde 
meemaken. Met moeite slaagde de poli
tie erin een weg te banen voor de zwar
te Kerkvorst, die vriendelijk wuivend en 
hier en daar een kind op moeders arm 
een kruisje gevend zijn auto trachtte te 
bereiken. ,,Zoiets heb ik nog nergens 
meegemaakt", zuchtte hij, toen hij ein
delijk rustig op adem kon komen van 
zijn lange en vermoeiende Zwitserse reis. 
Het was inderdaad grandioos. 
Toen de trein het station binnenreed, 
schrok de eenvoudige prelaat van de 
drukte, die er op het perron heerste. 
Lange rijen van verkenners en gidsen 
stonden stram in de houding het ogen
blik af te wachten, waarop Monseigneur 
de Pullman zou verlaten en zodra hij de 
voet op het perron zette, schalden 
krachtig het trommelgeroffel en de trom
petsaluten te zijner ere. De Stationschef 
verwelkomde de Bisschop met een korte 
maar vloeiende Franse toespraak, waarna 
de Hoogeerwaarde Pater Provinciaal der 
Witte Paters zijn zwarte confrater-bis
schop begroette en hem de talrijke gees
telijke en wereldlijke autoriteiten van 
Eindhoven voorstelde. Onder de aanwe
zigen merkten we op de Hoogeerw. 
Heer Heezemans, Deken van Eindhoven, 
het Gemeentebestuur, de Oud-Provin
ciaal der Witte Paters, Pater Kersten, 
Mej. van Rijckevorsel, verschillende Pas
toors der stad, het Eindhovense Missie
<:omité, en vele andere vooraanstaande 
geestelijken en leken. 

Voor Brillen 
F. P. v. Langen, Stationstr, 62 
Leverancier van All.E Ziekenfondsen. 

**'I' Goede gewoonten moeten in ere 
gehouden worden I Zo denken ze er in 
Boxtel ook over. Men loopt warm, als 
in onbruik geraakte goede gewoonten 
weer hersteld dienen te worden en men 
is in zijn kam gepikt, als er met goede 
gewoonten gebroken wordt! *** We 
dachten daaraan toen j.l. Dinsdag onze 
Bisschop zijn vierjaarlijks bezoek aan 
Boxtel bracht, om het H. Vormsel toe te 
dienen. Zolang de plechtigheden duur
den, was het een feestelijke dag voor 
de kinderen, voor de ouders, die in de 
kerk waren, en voor allen, die er iets 
mee te maken hadden. Het priesterkoOI'" 
was feestelijk versierd, de lange zachte 
loper, die zo plechtig aandoet, en hart 

. (èJl voeten warmt bij de meest intieme 
en heiligste gebeurlijkheden van zo me
nig parochiaan, lag uitgerold, iedereen 
was op z'n paasbest gekleed en de 
"meesters" van Sinte Pieter hadden zich 
zelf gestoken in het "representatieve 
zwart". En toch was het anders dan toen 
wij "gevormd" werden! We dachten 
daaraan terug en zagen in onze geest 
nog de vlaggen wapperen, die in de 
straten rondom de kerk op die dag wer
den uitgestoken ter ere van de Bisschop 
en om feestelijkheid bij te zetten aan die 
meer dan gewone dag! En we dachten 
ook nog terug aan de feestelijkheden die 
verder aan de dag van óns H. Vormsel 
verbonden waren! Nu zagen wij géén 
vlaggen! en ging men ná de plechtigheid 
over tot "de orde van de dag", uitgeno
men de min of meer feestelijke viering 
in huiselijke kring!. ..... *** In het ver
loop van de toespraak van de Bisschop 
tot de jeugd zijn we tóch een ervaring 

1 rijker geworden, die ook de Zusterkes 
van Duinendaal deugd gedaan zal heb
ben! Want toen Monseigneur vroeg, 
wie er graag "zuster" zou willen wor
den, ging er een legioen van vingers de 
lucht in! ... *** Ook bleek het ons weer 
zonneklaar, dat we een bisschop heb
ben, bezield met een eeuwig optimisme, 
en we ontdekken dat Z. Hoogw. Excel
lentie "geknipt" zou zijn voor onder
wijzer, want Hij weet op excellente wijze 
met het "jeugdige schoolgoed" om te 
gaan ...... *** De oriënteringsrit van j.l. 
Zondag is een aardige onderneming ge
weest, waardoor weer eens bewezen is, 
dat men in Boxtel voor bezigheden van 
de géést toch evenzeer voelt als voor de 
activiteiten van "botten en spieren"! Er 
zit nog wel "spirit" in de lui! 0 ja! 
*** Dank zij die "spirit" is er weer 
veel leven geweest in de kom van ons 
Gemeentelijk zwembad. De controle had 
de laatste week haar handen vol en ogen 
te kort! Liefhebbers om te leren zwem
men, n.l. zijn er plenty en "heilige kij
kers", om dat gade te slaan, laten zich 
ook niet onbetuigd! Zelfs buiten de 
vastgestelde uren! *** Om de controle 
te verlichten en de goede gang van 
zaken te bevorderen, frazelt men, dat er 
wellicht speciale uren zullen aangegeven 
worden, waarop ouders van zwem-leer
lingen zich van de prestaties hunner 
kinderen zullen kunnen op de hoogte 
stellen! Geen slecht idee! 't Kan tevens 
een stimulans zijn voor de kinderen, om 
hun best te doen, en zodoende het 
zwemmersgilde in ons waterrijk Boxtel 
voor de toekomst met een stel kranige 
"waterratten" te verrijken ...... ! *** En 
hiermee: stop! Alleen nog eventjes een 
attentie-seintje voor de liederen-avond 
van Jo Vincent, die morgenavond in 
"De Ark" haar nachtegaal-geluid door 
de Boxtelse aether komt doen trillen! 
Komt, hoort ... en weest bekoord! 

Missie-Thuisfront 

Opgehaald op· de zilveren bruiloft van 
Chr. v. Gestel-v. Dijk voor de Missie 
van Pater Meulendijk f 20,55. 

Tussen de dubbele haag van gidsen en 
verkenners schreed Monseigneur naar de 
salon der 1ste klas wachtkamer, waar 
Hem en de genodigden een thee werd 
aangeboden, tijdens welke de Hoogeerw. 
Heer Deken, de Hoogeerw. Pater Pro
vinciaal en de bisschop zelf het woord 
voerden. En toen Monseigneur meende, 
dat het afgelopen was...... begon het 
pas. Vanaf de uitgang der restauratie 
stonden de belangstellenden opeengepakt 
en bij de uitgang van het station was 
de menigte niet te overzien. 
Het was niet alleen de sensatie, die dui
zenden hierheen gevoerd had. Waarom 
anders dat wuiven, die opgetogen glans 
in aller ogen, die welkomstkreten? 
Waardig en kalm liet de Zwarte bis
schop zich de geestdrift der goede Eind
hovense mensen welgevallen, nu en dan 
even stilstaand om kinderen te zegenen 
en groten een vriendelijk woordje toe te 
spreken. Wat waren ze "groots", de 
moeders, wier kleinen een echt kruisje 
op hun voorhoofd kregen ...... ! Om nooit 
meer te vergeten! Tientallen keren klik
ten de lensen van persfotografen en 
flikkerde het licht van blitzlampen. Op 
welke wijze ook geuit, de sympathieke 
en warme belangstelling, die deze enigste 
zwarte Kerkvorst te beurt viel, was een 
heerlijke manifestatie van echt Roomse 
missieliefde. Monseigneur Kiwanuka zal 
tijdens zijn verblijf in den lande nog 
meermalen het voorwerp zijn van hulde 
en medeleven, maar dit Eindhovense ont
haal was er een, <lat niet overtroffen zal 
worden en dat bij Monseigneur zelf en 
alle aanwezigen onvergetelijke indruk
ken zal achterlaten. A. d. K. 

SPORT-NIEUWS 

Uitslag Orienteringsrit 
Voor de door Motorclub "Rapide" uit
geschreven oriënteringsrit startten Zon
dagmiddag 69 deelnemers, waarvan 43 
binnen de gestelde tijd aan de finish ver
schenen. 
Dat deze rit een ware puzzel was, is wel 
het best op te maken uit het grote aan
tal uitvallers of gediskwalificeerden, om 
nog niet te gewagen van de opgelopen 
strafpunten onder de tijdig aangekome
nen. - Aanstonds na de start zat er bij 
verscheidene deelnemers de spanning in 
en bij de Boxtelse deelnemers niet het 
minst. Het oriënteringspunt "Stoom
wasserij Bianca" speelde hen daarbij 
parten. De opgave was in deze dan ook 
niet geheel juist, aangezien er een muur
reclame van bedoelde onderneming mee 
bedoeld was, die te vinden is op de hoek 
van de Kerkstraat. Ook de "vier be
schermde boompjes" en "nr. 371" mis
leidden nogal enkele rijders, met het ge
volg een zoeken en op en neer rijden 
alvorens "de weg" was gevonden, om 
uit Boxtel te geraken. 
Gedurende de gehele rit werd nogal 
commentaar geleverd op de oriëntatie
lijst. 
Terecht of ten onrechte? 
Wel wil het ons voorkomen, dat men 
ook in oriënteringsritten school moet 
maken, en het verwondert niet, dat ver
schillende deelnemers hebben gereden 
en herreden, geweifeld en getwijfeld, 
waarbij niet zelden de oriënteringspun
ten zoek bleven of "georiënteerd" werd 
op anderen, die op hun beurt "op goed 
geluk" reden. Zo zagen we te Vught 
plotseling een gehele verzameling deel
nemers zich beraden waarheen gereden 
moest worden, om daarna her en der 
uiteen te stuiven ...... ,,op goed geluk"! 
De uitgeloofde prijzen werden ge
wonnen door: 1e pr. H. Spoormakers, 
Oisterwijk, 32 str. p. f 100,-; 2e pr. 
J. Merkelbach, Oisterwijk 42 str. p. 
f 50,-; 3e pr. Fr. Voets, Boxtel, 51 str. 
p. f 25,-; 4e pr. M. v. d. Donk, Moer
gestel, 53 str. p.; 5e pr. Pierre v. d. Eer
den, Boxtel, 56 str. p.; 6e pr. Ch. v. 
Bussel, Schijndel, 63 str. p.; 7e pr. Mr. 
N. M. v. Leeuwen, Rotterdam, 67 str. p.; 
Se pr. Fons Paymans, Oisterwijk, 68 str. 
p.; 9e pr. C. A. v. d. Weide, Boxtel, 69 
str. p. 10e pr. P. G. Struyk, Eindhoven, 
70 str. p.; 11 e pr. H. J. Mensink, Moer
gestel, 70 str. p. (na loting) 12e pr. W. 
Grootjans, Eindhoven, 71 str. p.; 13e pr. 
G. Deinen, Aalst, 71 str. p.; 14e pr. 
M. v. Aspert, Heeswijk, 71 str. p. (met 
loting); 15e pr. H. Goosens, Vucht, 72 
str. p.; 16e pr. A. Schilders, Oisterwijk, 
74 str. p.; 17e pr. H. v. Kasteren, Esch, 
76 str. p.; 18e pr. F. M. B. Maas, Box
tel, 76 str. p. (met loting); 19e pr. A. v.
d. Linden, Oisterwijk, 77 str. p.; 20e pr. 
A. Brok, Drunen, 80 str. p.; 21 e pr. H.
de Koning, Boxtel, 81 str. p. 22e pr. J. 
v. d. Hurk, Best, 83 str. p. 23e pr. G. J.
de Haas, Boxtel, 93 str. p.; 24e pr. J. de 
Brouwer, Oirschot 99 str. p.; 25e pr. A.
v. d. Haagen, Boxtel, 100 str. p.

HET PROVINCIAAL TERREINKAM
PIOENSCHAP VAN NOORD-BRA
BANT VOOR MOTOREN 
TE SCHIJNDEL. 

Zondag 18 Juni a.s. organiseert de
Motorvereniging "Schijndel" een Junior
en Hoofdklasse-terreinwedstrijd, waaraan 
tevens verbonden het afd. Kampioen
schap van Noord-Brabant. Deze wed
strijden tellen eveneens mee voor het 
Kampioenschap van Nederland. 
Reeds tal van inschrijvingen kwamen 
binnen, waaronder verschillende zeer 
bekende internationale rijders. 
De organisatie verloopt zeer vlot en 
alles wijst er op dat dit evenement een 
groot succes zal worden. 
Maanden heeft men gewerkt om het ter
rein te verfraaiien en te verbeteren, zo
dat men thans de gehele wedstrijd kan 
volgen. De ligging is zeldzaam goed en 
als terrein voor motorwedstrijden wordt 
het in het Zuiden niet geëvenaard. 
Er zal ook een tribune verrijzen, waarop 
1000 personen kunnen plaats nemen. 
Om de wedstrijden nog aantrekkelijker 

te maken, vooral voor de niet kenners, 
zal de bekende reporter uit Vught, de 
heer Hengelmolen, een ooggetuigenver
slag geven. 
Volgens insidert zal die dag een hoogte
punt worden voor de motorsport in
Noord-Brabant. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" 
Op Zondag t 1 Juni, begunstigd door 
mooi weer, werd het tweede gedeelte 
van het Boxtel-tournooi gehouden voor 
de B-Junioren. 
De elftallen van Woensel en ODC kwa
men als eersten op het veld, om elkaar 
te bekampen. De uitslag was 1-1, de 
verlenging bracht geen verandering. Van 
de strafschoppen wisten beide ploegen 
er vier te benutten, zodat het lot moest 
beslissen. Woensel had het meeste ge
luk en werd als winnaar aangewezen. 
Schijndel en Boxtel traden als tweeden 
aan. Boxtel wist in een aardig gespeelde 
wedstrijd met 4-1 te winnen. 
De verliezersronde ODC-Schijndel 
werd door ODC gewonnen met 5-2. 
In de finale kwamen uit Woensel en 
Boxtel. Woensel bleek het sterkste te 
zijn en won met 4-0. 
De uitslag was nu: Ie prijs beker: Woen
sel; 2e prijs standpenning: Boxtel; 3e 
prijs medaille: ODC. Schijndel ontving 
als herinnering een vaantje. 

* * * 
De A-Junioren namen op Zondag 11 
Juni deel aan het Jeugd-dorpen tournooi 
van RKSV Oisterwijk en wisten zich in 
de tweede ronde te plaatsen door van 
de Essche Boy� te winnen met 4-0. 
A.s. Zondag wordt gespeeld tegen
R.K.S.S.S. uit Udenhout. 

JUNIOREN-COMPETITIE. 
Op Zaterdag 17 Juni wordt de onder
linge competitie voortgezet met de vol
gende wedstrijden: 
B 1 klasse: Boxtel A-Boxtel B 

Gestel-ODC C 
B 2  klasse: Boxtel C-ODC F 

ODC E-Boxtel E 
ODC G-Boxtel D 

4 uur 
3 uur 
3 uur 
3 uur 
4 uur 

WEERPRAATJE 
DE VOORZOMER DOET HET BEST. 

Iets over het ontstaan van 
,,Warmte-onweders". 

(Van onze weerkundige medewerker). 
Wij hebben tot op heden, wat de voor
zomer betreft, niet te klagen. Op ver
schillende stations in het Midden Oos
ten en Zuiden van ons land werde� zelfs 
al 4 tropische dagen (dagen met een 
maximum temperatuur van 30 gr. C of 
meer) waargenomen, terwijl er normaal 
op deze stations in een gehele zomer 
ook niet meer dan 4 of 5 van dergelijke 
dagen worden genoteerd. 
Ook deze week begon al weer met vrij 
warm zomerweer ...... maar het was van 
een heel ander karakter dan dat van 
de vorige week. Dit tengevolge van een 
z.g. vlakke luchtdrukverdeling over onze 
omgeving, waarin zich in de zomermaan
den veelal tal van onweersbuien ontwik
kelen als gevolg van de onstabiliteit der 
lucht. Het is n.l. zeer warm in de on
derste luchtlagen en vrij koud in de 
hogere. Een dergelijk groot verticaal 
temperatuursverschil wordt onstabiel ge
noemd, dat wil zeggen, dat de lucht bij 
elke 100 meter stijging meer dan nor
maal kouder wordt. Een dergelijke situa
tie is zeer geschikt voor het (vooral in 
de namiddag, wanneer de temperatuur 
aan de grond tot zeer hoge waarden is 
opgelopen) tot ontwikkeling komen van 
z.g. ,,warmte-onweders". Wij onder
scheiden n.l. drie verschillende types van 
onweders en wel: ,,Warmte-onweders". 
;,Front-onweders" en in de herfst en 
winter de z.g. ,,Storm-onweders". Het 
belangrijkste verschil tussen de beide 
eerstgenoemde is wel, dat het weer na 
een warmte-onweder niet omslaat maar 
warm en mooi blijft, terwijl er na een 
front-onweder in vrijwel de meeste ge
vallen een periode van koel en onbesten
dig weer volgt. 
Voor het K.N.M.I. in De Bilt, alsook 
voor· de amateur, is het gemakkelijker 
een front-onweder tijdig te voorspellen 
dan een warmte-onweder, daar het eerst
genoemde op de weerkaarten met een
duidelijk koudefront gepaard gaat en
vrijwel overal langs het front regen en 
onweer veroorzaakt. Wij willen hier nog 
eens nader op terugkomen, om ons nu
alleen even bij de warmte-onweders te 
bepalen. Deze zijn over het algemeen 
de zwaarste en kunnen soms met hagel 
en windhozen gepaard gaan. Zij ontstaan 
door oververhitting van de lucht, b.v. 
boven zandvlakten en vooral Noord
Frankrijk en ook Brabant en de Veluwe 
zijn gunstige gebieden voor het ontwik
kelen van een warmte-onweder. Het 
komt voor, dat er 's middags om vier uur 
nog nergens onweer voorkomt, maar ... 
plotseling komen er hier en daar wat 
onweerswolken met bloemkoolachtige 
koppen tot ontwikkeling en ruim een uur 
daarna valt de eerste regen en worden 
de eerste donderslagen al gehoord. Het 
is dan ook onmogelijk om een warmte
onweder vooruit te voorspellen. Het 
K.N.M.I. geeft in dergelijke gevallen in 
het weerbericht dan ook alleen b.v. ,,In
de middag en avond KANS op onweer". 
Deze kans op onweer is dan gebaseerd 
op de toestand en verticale opbouw van 
de lucht, welke gegevens met de be
kende radiosonde (waarover wij U in het 
vorige artikel al iets schreven) worden 
verkregen. Warmte-onweders kunnen 
dus juist langs Uw omgeving voorbij 
trekken, maar er is een even grote kans, 
dat zij juist daar heel wat schade aan
richten. Maar...... de volgende dag 
wordt het weer warm en ook dan kun
nen deze onweders weer optreden. 
Een dergelijke periode kan soms vele 
dagen aanhouden. Ook gedurende een 
groot deel van deze week zal dat het 
geval zijn. 
(Nadruk verboqen). 

Van alles wat 
Het afbetalingssysteem. 
Als een jong paartje het geluk heeft 'n 
huis te kunnen betrekken, doemt vaak 
de moeilijkheid op: hoe de meubilering 
in orde te krijgen. Hoe betaalt ge de 
stofzuiger, hoe de radio, etc.? 
Gezond is, langzaamaan zich van de 
spullen eigenaar te maken. Als men zich 
echter het allernoodzakelijkste nog niet 
kan aanschaffen bij gebrek aan gereed 
geld, kan het afbetalingssysteem of de 
z.g. huurkoop uitkomst brengen. 
Kortgeleden nu is door de staatssecreta
ris van Economische Zaken, Mr. W. v. 
d. Grinten, een commissie van onder
zoek inzake het afbetalingswezen inge
steld, juist omdat men in de eerstvol
gende jaren een toename van het afbe
talingssysteem verwacht. Er is namelijk 
niet meer zó veel geld onder de mensen 
als enkele jaren geleden, terwijl de win
kelier zijn voorraden ook minder goed
kwijt kan dan eerst en dus ook wel ge
negen zal zijn op crediet te leveren. 
Mr. v. d. Grinten wees er ons inziens 
terecht op, dat de huurkoop een zegen 
kan zijn, maar ook een vloek. Koopt 
men "op afbetaling" slechts noodzake
lijke dingen en houdt men daarbij reke
ning met zijn portemonnaie - ook voor 
de toekomst - dan is het in orde. 
Het is echter algemeen bekend, hoeve
Jen het nodige verantwoordelijkheidsbe
sef en het vereiste matigheidsgevoel mis
sen om tot deze wijze beperking te 
komen. Het consumentencrediet dat 
enkele jaren geleden door de ov�rheid 
- ons inziens wel wat erg gul - ver- • 
strekt werd, heeft het verantwoordelijk
heidsbewustzijn bij de brede lagen der 
b.�volking heus .ge.en goed gedaan en wij 
z11n nogal pess1m1stisch over de huidige 
werking van het afbetalingssysteem. Men 
bedenke intussen, dat de leverancier 
eigenaar blijft en dat men, bij wanbeta
ling, lelijk aan het kortste eind trekt. 
Dan komt men toe aan de vloek, die 
Mr. v. d. Grinten bedoelde. 

Nog eens de toespraak van de
Paus over de Sociaal-Economische 
verhoudingen. 

Ten duidelijkste heeft de Paus in deze 
toespraak de arbeiders gewaarschuwd, 
niet dezelfde fout te gaan maken als de 
kapitalisten in een vorige periode maak
ten. Deze laatsten onttrokken namelijk 
aan de afzonderlijke ondernemers de 
kapitaalgoederen (machines, etc.) en 
vormden naamloze industrieën, die een 
enorme macht konden ·ontplooien. De 
arbeider zou, door zijn machtsont
plooiing van dit ogenblik, economische 
zeggenschap in de onderneming af kun
nen dwingen voor zijn eveneens anonie
me vakbonden. Inplaats van het ene 
machtsaoparaat zou dan het andere zijn 
gekomen en de maatschappij zou er niet 

veel beter op zijn geworden. De Paus.
pleit voor het gezonde particuliere ini
tiatief en ziet het economisch medebe
stuur in de onderneming door de arbei
ders als "buiten het veld der mogelijk
heden" liggen. 

Een Nederlands plan voor de 
samengroei van Europa. 
Minister Stikker wil de economische 
eenwording van Europa bewerkstelligen. 
Noodzakelijk is dan echter, dat er een 
bestuursorgaan komt, dat zeggenschap 
heeft over de Europese landen en dat 
besluiten kan nemen, die de staten-leden 
binden, ook al zijn ze, uit eigenbelang, 
het met de besluiten eigenlijk niets eens. 
Door de verdere vrijmaking van het 
geldverkeer in Europa kunnen inderdaad 
wel eens nationale industrieën in gevaar 
komen, maar dan zou door alle partners 
samen voor de geleden verliezen moeten 
worden ingestaan, terwijl ook gezamen
lijk de kwestie der mogelijke werkeloos
heid van de arbeiders van zulke bedrij
ven geregeld zou moeten worden. 

Communistisch gevaar in Indonesië 
thans alom duidelijk 

Een van de punten waarop de oppositie 
tegen het regeringsbeleid inzake Indo
nesië steeds heeft gewezen, was het ge
vaar, dat in de Republiek Indonesia 
(Djocja) de communistische invloed hand 
over hand zou toenemen en op de duur 
het gehele eilandenrijk onder de Russi
sche invloedssfeer zou willen brengen. 
Noch Amerika, noch de (destijds socia
listische) regering van Australië, noch 
de leidende figuren van de rooms-rode 
coalitie in ons land hebben in de jaren 
van het conflict tussen Nederland en 
die Republiek dit gevaar willen zien. 
Steeds werd naar voren gebracht, dat 
het zuiver nationalistische stromingen 
waren, die in Djocja werden gerepresen
teerd en vooral na de mislukte opstand 
van Moeso, met Madioen als centrum, 
was het vertrouwen in Soekarno niet te 
schokken. 
Niet zonder verwondering zullen velen 
in ons land dan ook kennis nemen van
het tamelijk plotseling gewijzigde stand
punt, dat allerwegen ten aanzien van
deze kwestie wordt aangenomen. In 
Australië is thans een liberaal georiëna 
teerd kabinet aan de macht en dit geeft
openlijk te kennen dat het zich bezorgd 
maakt over de ontwikkeling van de poli
tieke situatie in Indonesië, waar vele
communisten die gedurende lange tijd
niets van zich lieten horen, thans de
kop weer opsteken en op tal van plaat
sen verwarring stichten. 
Amerika, waar klaarblijkelijk een kente
ring optreedt ten aanzien van de opvat
ting over de tactiek tegenover het Azia
tisch communisme, komt langzaam maar 
zeker - met name dank zij de Fransen, 
die in Indo-China het been stijf hou
den - tot het inzicht, dat de soUverei
niteitsoverdracht door Nederland aan de 
R.I.S. niet bepaald tot grote successen 
heeft geleid. Er is een neiging waar
neembaar, om in ieder geval de macht
van Djocjacarta niet verder de vrije hand
te laten. Steeds meer gaan in de Ver
enigde Staten stemmen op, die waarschu
wen voor de toenemende invloed van
communisme in Zuid-Oost Azië, met
name ook in Indonesië. 

-o-

Zeer opmerkelijk zijn zeker ook de

Denksport 
Voor de ontwikkeling van het denkvermogen is het kruiswoordraadsel een zeer

geschikt hulpmiddel. 
Het oplossen ervan eist inspanning van de geest en wie liefhebberij heeft zich 
er min of meer geregeld op toe te leggen verrijkt zijn geest, het verstand, zoals 
'n sportbeoefenaar door geregelde training zijn lichaamsvermogen ontwikkelt. 
Wie "puzzelt" oefent zich in het denken en omdat het wordt gedaan bij wijze 
van ontspanning is puzzelen "sport". 
Om onze lezers middels ons blad hiertoe gelegenheid te geven zullen van tijd
tot-tijd kruiswoordraadsels worden gegeven. Het is onzerzijds een proefneming, 
doch mochten uit onze lezerskring bewijzen van instemming komen, zijn wij 
gaarne bereid tot geregelde plaatsing. 

HORIZONTAAL: 1. omraming, 2. bedekking, 8. frankeermiddel, 11. onvast, 
13. M��shallorganisatie, 14. eer�i�d, 15. zuivelproduct, 17. kleinigheid, 19. ruw, 
20. gehJ, 22. voegwoord, 23. me1s1esnaam, 25. keizer-koninkrijk, 26. ruw gewicht,
28 . . indon. munt, 30. godin, 31. betaalplaats, 33. wees gegroet, 35. deel van 
Afnka, 37. de dato, 38. manie, 41. onbekende, 42. rivier in Italië, 43. plaats in 
Noord-Brabant, 45. schoon gewicht, 48. oprecht, 49. meisjesnaam 50. mul 
52. tocht, 53. heimelijk, 55. autotentoonstelling, 56. mineraal, tevens' gesteente'.
VERTICAAL: .1. jongensnaam, 2. versnapering, 3. halt, 4. ter zake, 5. meisje,
6. reeds, 7. misdienaar, 9. telwoord, 10. met plezier, 11. locomotief, 12. sier,
16. maag van koe, 17. knevel, 18. société nationale, 21. bakplaats, 22. wondvocht, 
24. plaats in Drente, 27. Utr. Studenten Ver., 29. boom, 32. in het jaar, 34. maat,
36. krul, 37. voorzetsel, 39. meisjesnaam, 40. jam, 44. tennisterm, 46. dames
attribuut, 47. bijstand, 50. koning (fr.), 51. onderwijs, 53. pappa, 54. tot genoegen. 
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woorden·, die de heer Frans Goedhart 
in de Tweede Kamer aan dit onderwerp 
heeft gewijd. Deze voorman van de Par
tij van de Arbeid is een verwoed voor
stander geweest van de souvereiniteits
overdracht aan Indonesië. Hij behoor
de van de aanvang af tot diegenen in 
ons land, die met Soekarno en andere 
leiders van de Republik lndonesia (Djoc
ja) in onderhandeling wensten te treden 
om met hen tot een accoord te komen. 
De heer Goedhart beklaagde zich erover 
dat zoveel goedwillende Nederlandse 
ambtenaren (met name aanhangers van 
zijn partij) in Indonesië niet langer wer
den gewaardeerd en dat hun plaatsen 
werden ingenomen door communisten, 
die bovendien in Djocjacarta steeds aan 
invloed wonnen. 
De heer Goedhart en zijn politieke 
vrienden hebben jarenlang een tegen
overgesteld standpunt ingenomen, wan
neer leden van de oppositie waarschu
wende woorden over deze aangelegen
heid lieten horen. Hij heeft thans zijn 
ongelijk weliswaar niet bekend - door 
een houding aan te nemen, alsof hij een 
geheel nieuw facet in de Indonesische 
kwestie belichtte - doch is contre coeur 
in de koers van prof. Gerbrandy en an
dere "kolonialen" gekomen. 
Wie een blik slaat op de kaart van het 
gebied waarin Indonesië ligt, ziet onmid
delijk, dat vooral Australië in een groei-

........................... 

ende communistische invloed direct zijn 
levensbelangen bedreigd ziet, zoals dit 
ook het geval was na de Japanse invasie 
van onze Yroegere koloniën. 
Daarom ook wenst men in Canberra 
thans, dat Nederland het beheer over 
Nieuw-Guinea behoudt en wordt van
daar geen slecht woord vernomen over 
de actie van de Republiek der Zuid
Molukken. 
In strategisch opzicht zijn deze laatste 
eilanden namelijk niet zonder betekenis. 
Samen met Nieuw-Guinea vormen zij 
een linie, die - mits militair voldoende 
versterkt - uitstekend geschikt is als 
eerste defensieve linie tegen een moge
lijke agressie vanuit het Chinees-Rus
sische vasteland. 
Australië zelf is nog steeds zeer kwets
baar. Dit dunbevolkte continent biedt 
weliswaar mogelijkheden tot "elastische" 
verdediging, doch is zeer moeilijk te vrij
waren van een eventeuele vijandelijke 
invasie. 
Zoals de stukken thans liggen is te 
verwachten, dat Australië, dat in de af
gelopen jaren een weinig dankbare en 
zeker niet fraaie houding tegenover ons 
land heeft aangenomen, een voorstander 
zal zijn van herstel der Nederlandse in
vloed in Indonesië, met name om het toe
nemende communisme daar de kop in
te drukken. 

A.B. H. 

INENTING. 

De Burgemeester van Boxtel maakt 
bekend, dat op Vrijdag 23 Juni a.s. des 
namiddags van. 3 uur tot half vier ge� 
legenheid bestaat tot het kosteloos inenten 
tegen pokken in het zi e k e n  h ui s o p 
D u i n e n d a a l. 

De ouders, van de kinderen tussen de 
vier en de twaalf maanden, op wie deze 
ine n t ingsplicht r u s t, worden er op 
attent gemaakt, dat geen persoonlijke 
oproep om ter inenting te verschijnen, 
wordt verzonden. 

De Burgemeester van Boxtel, 

Drs M. A. M. v. HELVOORT. 

NU HET WARM IS 

kan de RONDO wit Emaille Wasmachine 
met Electrische Veiligheids-Wringer 

het U toch zeer gemakkelijk maken 
: Op Zondag 25 Juni a.s. : 
: hopen onze dierbare ouders : 
• •
: Johannus van der Ven :• en • 

EIERSTE GROTE 

Bedevaart naar Beauraing J. v.d. BR;�;
s

�
h

' ;;:hterstraat 
: Maria de Laat : • •
: hun zilveren huwelijksfeest : 
: te vieren. Dat God hen : 
: nog lang moge sparen, is : 
: de wens van : 
: • Hunne dankbare : 
: kinderen. : 
: Boxtel, Eindhovenseweg t 8. : 
........................... 

Mede namens mijn ouders, 
broers en zusters betuig 

ik mijn oprechte dank aan 
H.H. Geestelijken, Burgemees
ter, Katholiek Thuisfront, Fan
fare "Concordia" en Zangver
eniging, familie, vrienden en 
kennissen, en in 't bijzonder 
aan de buurtbewoners voor de 
vele bloemen en cadeaux mij 
aangeboden bij mijn terugkeer 
uit Indonesië. 

Sold. G. J. v. Driel, 
Den Berg B 65a, 
Liempde. 

Mede namens mijn ouders en 
familie betuig ik mijn op

rechte dank aan de H.H. Gees
telijken, R.K Thuisfront, de 
Gildenbondsharmonie, buurt
bewoners Molenstraat en nieu
we wijk en verder aan allen 
die er toe bijgedragen hebben 
oiil ·•mijn thuiskomst uit Indo: 
nesië tot een onvergetelijke 
dag te maken. 

Korp. E. v. llijzingen, 
Hertogenstraat 24. 

A an allen die bij mijn terug
keer uit Indonesië blijk 

van belangstelling gaven, spe
ciaal mijn buurtgenoten, har
telijk dank. 

ANT. BOONS, 
Kalksheuvel 32, Boxtel. 

Gevraagd: nette zelfstandige 
R.K. dienstbode, boven 20 
jaar. Hoog loon. Brieven on
der no. 14, Molenstraat 19. 

Werkster gevraagd, liefst Vrij
dagdagmiddag. Bovi-agen Mo
lenstraat 19. 

Twee tomen zware N.L. big
gen, waaronder beste gemerk
te zeugjes, afstammelingen van 
kampioen beer. Pijnenburg, 
Roond 5. 

Te koop: 2 paar voetbalschoe
nen, maat 40-41, Van Cooth
straat 31. 

Net dagmeisje of werkster 
voor enkele dagen in de week 
gevraagd. Bevragen: Molen-
straat 19. 

Voor terstond gevraagd: een 
nette flinke werkster, voor één 
dag per week. Liefst Dinsdags. 
A. Hekkens, Pr. Bernhard
straat 1. 

Te koop: een toom beste big
gen, N.L., waaronder ge
merkt voor het stamboek. 
Dulph. Verhoeven, Tongeren t 

Te koop: !-persoons en 2-per
soons slaapkamerameublement, 
met bedden en matrassen alles 
z.g.a.n. A. Dekkers, Brugstr. 2. 

Te koop bij W. van Nieuw
burg, Langenberg 12, een 
partij canada weidepalen, 

. brandhout, spaanders en 
kachelblokken. 

Weet uw.et .... 

Geen reclame is effectiever
dan adverteren in ons blad

van 's-Hertogenbosch, Boxtel en omstreken, met HEEFT ZE IN VOORRAAD Bisschoppelijke goedkeuring georganiseerd door 
"Pro Maria" afd. Boxtel, onder geestelijke leiding 
van de Paters Assumptionisten. 
Zondag 16 Juli a.s. Prijs f 10,50. 

Opgave vóór 3 Juli bij de propagandisten: 
BOXTEL: J. Siebel, Molenstraat 42. 

H. v. Dongen, Rechterstraat 56, Telefoon 491.
G. Bergmans, Frans Staelstraat 17
H. Spoorenberg, Rechterstraat 52, Telefoon 308
A. v. d. Sloot, Bosscheweg 65
A. Verhagen, Liempdseweg t t
M. van Etten, Rechterstraat 70

GEMONDE: A. Klomp, Dorpstraat 48, Tel. K 4105-274 
H. Beekman-Kamp.

LIEMPDE: M. Quinten, Koestraat C 61
M. van Weert, B 36
B. Dierking, Gerritshoeve 54.

Neen, te laat bent -U nog niet! 
maar uitstellen zou jammer zijn,
want onze laatste zendingen

ZOMERSTOFFEN 
van dit seizoen zijn zo juist gearriveerd.

En onze verkoop is gewel
dig groot geweest. Hoe 
kan het ook anders, met 
meer dan 400 verschillende 
dessins en kleuren voor 
jong en oud en dan de lage 
prijzen waar ieder over 
sprak en verbaasd van 
stond. 

Ook nu nog brengen wij: 

..., 

BEDRUKTE KA TOEN 
aparte dessins, was- en lichtecht, per meter 1.55
VISTRA EN DOUPION 
de ideale dracht, in meerdere dessins en 1 9 5 aardige kleuren per meter • 
IMPRIME 
fraaie crèpe's, draagt heerlijk en luchtig 2 5 5 per meter • 
GEORGETTES 
de heerlijkste zomerstof in streep en bloem- 3 6 5dessins per meter • • 

Doe als al Uw kennissen. Kom 
even kijken en slaag voor Uw 

Zomerstoffen. 

,,In den Ooievaar" 
Fa. A. P. van den Boomen�Resink 
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JUNI 
... 

VADERDAG 

DASSEN DAG 

Voor dassen zijn wij het 
speciale adres 

Ruimste sortering
Diverse prijzen.

Fa He v. Eijck::de Louw 
KRUISSTRAAT 1 BOXTEL 

ONZE VOORRAAD 

Horloges, Wekkers, Klokken 
wordt steeds uitgebreid met de nieuwste modellen 

Alles tegen l a g e  p rij z e n, en met 
schriftelljke garantie 

��rkreparaties in ÉÉN week klaar
F. P. v. Langen, Stationstraat 62 

Horloger - Opticien • Juwelier 

spaarpot vol ... 
door de spaarzegels va• DE SPAR. 

OOK DEZE WEEK ZI.IN DE 
AANBIEDINGEN UIT ONZE 

FOLDER VAN 8 JUNI GELDIG 1 
200 gram gevulde WIENERS voor 45 et 
met 1 0 zegels extra (100/o voordeel) 
1 reep pure en 1 reep MELKCHOCO-

LADE (luxe. Belgische RI-RI-Repen) 
samen voor 30 cent 

met 6 zegels eKtra (100/o voordeel) 
250 gram KOFFIEBLAADJES (heerlijke 

koekjes) voor 60 cent 
met 1 2 zegels extra ( 1 00/o voordeel) 
Ook KOFFIE EN THEE "Land van 

Belofte" nu altlJd 100/o voordeel 

UW GR O OT S T E  VOORDEEL: 
ARTIKELEN met het SPAR-WAARBORGMERK 

* Garantie voor kwaliteit
* Altijd extra zegels 

daardoor 1 0 0/o voordeel 
PUDDING, MAIZENA, 
C USTARD. BAKMEEL,

-A. KANDIJK0EK,SCHUUR-
POEDER. TOILETZEEP "' 
HUISHOUDZEEP, Dil ..... 
JAM. 

Een q,ceep uit OH/Le

éxtca aanB.iedinqMr-
OVERGORDIJN STOF 

J aq uard dessins 
per meter· 

TAFELKLEED 
moderne dessins 
125 X 150 cm

DIVANKLEED 
stevige kwaliteit 
140 X 280 cm

3.45 

7.75 

14.75 

GOTHIEKE HUIS- EN 

SLAAPKAMER 
ON DER VOLLE GARANT! E 

EN TOCH ..... SPOTGOEDKOOP 

Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 465 
4 Stoelen . ■ -

Ledikant met toog 
Linnenkast 
2 Nachtkastjes 
Tafeltje 375.-2 Stoelen 

Voor meubelen zegt iedereen ..... . 
eerst naar ..... , 

Fa M. Corvers & F. Verhagen 
Dames- en Herenkleermakerij. Achter ·t Stadhuis 17, Den Bosch 

De betere kleermakerij. Ook in de mindere prijsklasse. 
Vraagt o nze stalencollectie van prima kamgarens 

Lmranciers van de bekende "Harris-Tweedjassen" á f BS.-
uit voorraad leverbaar, in beige, bruin en middengrljs 
Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 

Bloemenmagazijn "D E AN JER" 

levert al haar BRUIDSWERK enz. 
in ULTR A MODERNE STIJL 

Zie 22 Juni onze etalage 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 408 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 - Tel. 31 9 

18 Juni VADERDAG 

Geeft Vader een 

BLIJVEND CADEAU 

Wij hebben een huis vol met die
mooie dingen voor vader.

ROOKTAFELS met 4- of 5-delig rookstel 
68,50 40,25 31,50 28,75 25,95 

ROOKSTANDAARDS 25,95 21,55 15,95 11,95 
ROOKSTELLEN 15,00 12,50, 9,15 
RADIO TAFELS 53,50 48,75 38,75 31,50 
COURANTENHANGERS, grote sortering 

1, 2 en 3-kleps, vanaf 2,85 
SCHEERDOZEN 7,25, 5,95, 5,25, 3,30 
SCHEERSPIEGELS met en zonder 

scheerbakje, vanaf t ,30 

PORTEMONNAIE'S 
Boxcalf, Saffiaan en Rundleder, hierin 

hebben wij een pracht sortiment. 
REISNECESSAIRES, diverse soorten 
PORTEFEUILLE, 

Boxcalf - Rund- en Saffiaanleder 
SIGARENAANSTEKERS, prima, vanaf t,50 

GROTE SORTERING 
Sigaren-, Tabak- en Sigarettenpijpen 

VULPOTLODEN 2,75, 2,10, t,90 
VULPENHOUDERS MET GARANTIE 
diverse merken 

LEDEREN VULPEN ETUI 
SIGARETTENKOKERS 
SHAGDOZEN 

14,50, 10,25, 5,95 

t,65 
5,50 2,40 1,90 
2,45 1,75 1,65 

ACTETASSEN, PRIMA LEER 

24,95 
m de prijs van 

17,95 13,95 9,95 7,25 

SCHEERAPPARATEN t,80 1,50 t,25 0,80 
SCHEERKWASTEN, zuiver haar vanaf t,50 
ZAKMESSEN, diverse soorten. 
ASBAKKEN, Delfts Blauw 3,50 2,15 2,10 1,35 
ASBAKKEN, Plateel, vanaf 50 et. 

1 KERKBOEK "De Katholieke Man" 4.50 

MANCHETKNOPEN, vanaf 25 et. 
KOFFERS alle maten 

in diverse kwaliteiten en prijzen. 
ZAKETUIS met kam, met en zonder spiegel 

Dit is slechts een greep uit de
honderden mooie geschenken

voor vader. 
.....,-,,.,,,r----------�----------
,,OE BIJENKORF" 

BETER EN GOEDKOPER 
BOXTEL • Stationstr. 55 - Markt 1 4 

Je,-J (\ '7. .. W~ 
QOXTEL 

1 

1 1 

1 

1 

1 

-:--------------------

TJ.W~ u QOXTEL 



Voor Schoenen en Sportartikelen naar GEMEN, Stationstraat 14, Boxtel. Tel. 296 
Fa. W. J. van Hoogerwou & Zonen

vraagt voor haar confectieatelier 

enige nette meisjes bekendheid met speciaalmachines (tamboureer, en ajourwerk) strekt tot aanbeveling. 
Aanmelden ten kantore : Prin• Hendrikatraat 1 1 . 

Woningruil· Eindhoven== Boxtel 
Aangeboden woonhuis met voor, en achtertuin, gelegen aan de rand van Eindhoven, bestaande uit flinke kamers en suite, gang, keuken, boven 4 slaapkamers en grote beschoten zolder, huur f 5.50 per week. Gevraagd gelijkwaardige woning aan de buitenzijde van Boxtel. Brieven onder nr. 126 aan het bureau van dit blad. 1 

SPECIAAL ADRES VOOR STEUNSCHOENEN 

BEKENDMAKING 

Vanaf Maandag 19 Juni is aan onze zaak 

een Pedicure-inrichting verbonden. 
A. J. GEM EN ! Schoen• en Sporthandel 
Tel. 296 Stationstraat 14 BOXTEL 

---r.--1 / �� In zwart suede met 

1
1

lederzool  geheel 
gevoerd 

: 
� 

12.95 :
1

--�,i, 

Wit ieder met leder• 1· 
of crêpezool 

Te koop: een dragend varken, keuze uit twee. Aan telling. C. Rulo, Gemondseweg. ����-_-_-_-_BLOEMEN=======�

DONDERDA G 22 TUNI a.s. 

1 ___,_, 9.95 1
- - - - - - - - - - - -1 ....... .,;;;;;;;_ ... _-�--- 1 
: .'l{oopje uan de week. : 1 BOV Ê

L

�
É

Ö
i

E E RT 1
Te koop bij A. de Rooij, Vorst 21, een toom beste biggen V.D.L. Te koop bij w: v. Alphen, Luissel 13: een toom gemerkte biggen V.D.L. Te koop: nieuwe moderne kinderwagen en gebruikt vloerkleed. Molenstraat 80. Huis te ruil in centrum. Brieven onder nr. 2, Molenstr. 19. 
Te koop: beste biggen G. Y. bij C. van Cuijk, Oirschotseweg 6, Boxtel. Driftvarkens te koop bij A. Dortmans, Heult 4. Te koop: 2 percelen rogge. Wed. A. van der Leest, Selissewal, 12. Te koop: een mooie. piano. Stationstraat 47, Boxtel. 

C. HOEK
AFWEZIG TOT EN MET 24 JUNI W aamerning: Dokter van Groeningen letter A t.e.m. H. Dokter Kluytmans letter I t.e.m. P Dokter W entholt letter Q t.e.m. Z. Boodschappen zoveel mogelijk te bezorgen vóór 9 uur. 

BIJVERDIENSTE Grote Spaarverzek. biedt aan enkele Dames en Heren een extra verdienste van f 30, -tot f 50, - Geen huiswerk. Tevens een Dame en een Heer gevraagd voor opleiding tot Inspectrice en Inspecteur. Ook gehuwden. Brieven onder no. 26, Molens.traat 19. 
Zeq, �, waarom rook je nog gèen 
J. G. Zilvershag Gruno
Bert van den Braak 

Uw adres voor 

pijnlijke vo·eten tengevolge van likdoorns, 
eelt, eeltpitten, dikke en in, 
gesroeide nagels, is: PEDICURE 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 

Markt 33 • Boxtel Ook aan huis te ontbieden. 
H. W. Fasbender-Valks 
Bosscheweg 12 • Schijndel 

Touringcarbedrijf 
Reizen naar Binnen

en Buitenland 

Bi Il ij ke tarieven
Telefoon K 41 04 271 

Beauraing 
Op Zondag 2 Juli 
9 Juli en 16 Juli 

vertrekken autobussen naar Beauraing Deze reis gaat door de schitterende Ardennen. 
Prijs retour f 8.Bespreek tijdig uw plaatsen bij: 
Garage D E  M O L  

Boxtel - Tel. 336 

DEZE WEEK 

prima Paardevlees Biefstuk en Haas Rosbief, Rib, enz. Lappen en Haché Vet gerookt Spek 3 busjes Leverpastei 
f 1.50 1.30 

1.10 

1.10 

van 200 gram 1.-
J. B UD D EMEIJERMARKT 23 BOXTEL

z 
llJ 

OPENING : ZIJD EN IMPRIMÉ : 1 naast Gemeentehuis, Boxtel. _J 
� 1 DAMESJAPONNEN 1 _-_______ •_•_•_-_____ _

� 
llJ 

(D 

van ons 

Modern Bloemenmagazijn 
' 

,,DE ANJER" 
BREUKELSESTRAAT 110 

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld 

Aanbevelend, 

Firma Gebr. v. Oets 
Breukelsestraat 112 
BOXTEL 

Q I m vier verschillende mooie dessins 1
� I voor 11.95 1 
rn I mateq 38-40-42 1 
21.-----_;._ _____ �• 

: 1JWittwun: 

----BLOEMEN----

1 .Af-detinq Vaurescon/eaie 1 1

1 Rechterstraat 18 BOXTEL 1

• 

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

Vroeger dacht ik: De Gruyter overdrijft met 
dat spectakel over cassabons, 

MAAR MUN KASBOEK 
LEERT ME NU 

Ik heb eens een 
optelling gemaakt 

WEL 

van wat ik per 
maand nodig heb en 
wat 't me kost als ik 

,11\tt'l 

voortaan De Gruyter - artikelen 
neem. Dat is ongeveer dertig gul
den; evenveel als ik tot nu toe 
betaalde: Maar De Gruyter geeft 
voor dertig gulden aan cassabons 
drie gulden contant terug. Dat 
geeft voor mij de doorslag ; ik 
word óók De Gruyter-klant ! 

DEGRUYTER 
Bij elk De Gruyter-artikel een cassabon ter waarde van het aankoop
bedrag. Voor tien gulden aan cassabons ontvangt U één gulden 
contant terug. De bons blijven altijd geldig en zijn steeds inwissel
baar in elke De Gruyter-winkel. 

• 

92l 

Grote prijsverlaging van Nieuwe Haring - Vergeet Vaderdag niet -
De grootste sortering in gewaardeerde 

geschenken voor elke beurs. Thans 15 cent 
vos Stationstraat 44 • Telef. 527

Laat ona Vader ook eens verrassen uit de grote 

sortering Sigaren, Sigaretten, Pijpen, 

Aanatekers, Sigarettenkoker■, enz. enz. 

BERT VAN DEN BRAAK
Baroniestraat 73 Telefoon 450 

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

PRACHTIGE SHAGDOZEN MET CLIPS van 2,60 voor 1,75 PRIMA AANSTEKERS Boss - lmco 1,25 1,60 1,90 enz. SIGARENPIJPJES 1,10 1,50 enz. SIGARETTENPIJPJES 0,40, 0,75, 1,10 enz. SIGARENSCHAARTJES 2,50 KLAP DOZEN 3,75 SIGARENKNIPPERS 1,- 1,50 TABAKSZAKKEN 0,95 4,50 PLASTIC SIGARETTENHOUDERS 0,50 PRACHTIGE SIGARETTENKOKERS alle prijzen. Engelse Import: Players, • Martins, • Plane, Spangled, Fifteens, GravenA. Ook in tins van 50 NIEUWE OOGST van El. Bas, La Paz, Ritmeester, Spanera, Willem II, Aida, Panter van 1,20 tot 6,- per doos. 
S V L PH I D E  Speciaalzaak 

E. VERHOEVEN, SIATIONSIRAAI 60

Oltllfis8aac oooc eJJre :lûu 
Een eerste klas horloge 

Een dasspeld of dasklem 
Een paar chique manchetknopen 

Een goede cigarettenkoker 
Een prima cigarettenaansteker 

Een zilveren vulpotlood 

1 deale geschenken 'Voor Vaderdag 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Kruisstraat JO Juwelier • Horloger 

• Alle rimpels weg 1 !
PRO-SKIN - HORMOON-CRÈME

verkrijgbaar in tube
Parfumerie M. J. v.d. BRO E K

e Telefoon 220 Breukelsestraat 34. 

"Zelfs de meest noodzakelijke 
dingen kunnen wij dikwijls niet 
kopen", verzuchten onze cliënten. 
Mogen wij daarom ook dit keer 
weer de helpende hand toe
reiken in een aanbieding· van : TRICOTGOEDEREN un UITSTEKENDE KWALITEITEN, die wij voor VER 
ONDER de GELDENDE PRUZEN 
VERKOPEN. 

Jongens- en 
Herenondergoed 

� luchtige zomerkwaliteit 

SINGLETS en BROEKJES 
jongensmaten e herenmaten

�·
1.20 1.10, 1 

95ct, 85ct, 

Beste Interlock SINGLETS Ei 
Interlock BROEKJES (9 

� Interlock 
� �����

e

rt�lALONS 

�Interlock 
��9,�n�!�2wKKEN 

Fantasie tricot f>DAMES HEMDJES
en DIRECTOIRES 

per stel 

(i e��!S'2!?ES

nln den Ooievaar" 

Fa. A. P. van den Boomen-Resink 

0 
.J 

............ ______ __,JI -1 



Bijlage 

:BraSasu' s Ûfflctuff 
No. 290 - 16 JUNI 1950 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 30 Mei tot en met 5 Juni 1950. 

GEBOREN: Maria A. dochter van Th. 
C. v. Breugel en M. A. Raaijmakers -
Henricus J. zoon van H. J. Gigengack
en J. W. G. Verheij - Elisabeth Th. G.
M. dochter van P. J. Bindels en M. B. J. 
v. Dongen - Engelberta C. M. dochter
van P. H. v. d. Meijden en W. v. d. 
Schoot.
ONDERTROUWD: Antonius A. van 
de Langenberg en Maria van Schijndel 
- Henricus J. Heerkens en Barbara M.
Mestrum.
GEHUWD: Gerardus A. de Rooij en
Henrica M. J. van den Bos - Martinus
A Vissers en Adriana de Jong - Corne
lius H. van Roosmalen en Anna B. Haer
kens.
OVERLEDEN: Bertha J. M. Triebels,
weduwe van C. W. Zwanikken, oud 89
jaren.
van 6 tot en met 12 Juni 1950. 
GEBOREN: Wilhelmus J. zoon van M. 
v. Helvoort en M. M. van de Loo -
Marinus zoon van P. W. van Eindhoven
en H. v. Roij - Adrianus J. A. M. zoon
van J. C. A. v. d. Burgt en J. H. Janssen
- Karel C. W. zoon van K. Fr. J.
Louwhoff en A. G. Verdook - Johan
nes G. M. zoon van M. A. v. d. Vorsten
bosch en J. M. van Lievenoogen.
ONDERTROUWD: Gijsbertus H. van
Rooij en Adriana G. van Beurden -
Gerardus M. Habraken en Adriana
Voets - Filippus Leenman en Geertru
da J. Th. Jansen.
GEHUWD: Jan ]. van Ha mond en
Hendrika J. Kappert.

OP DE THUISREIS. 

Met de 17 Juni te Amsterdam aanko
mende "Hellenie Prince": Sgt. J. v. d. 
Braak, Bosscheweg 49a; Sld. M. v. Son, 
Lennisheuvel 29; en met de 19 Juni te 
Rotterdam aankomende "Gen. A. W. 
Greely": Sld. J. v. Berkel, Stationstraat 
71; Korp. P. Leenen, v. Merheimstraat 
13; Sld. M. v. Nieuwburg, Langenberg 
12; Sld. G. v. Munster, Selissenwal 2; 
Sld. J. Vlaminckx, J. v. Brabantstr. 26. 

WEERRIJMPJES 

Mei koel en nat, 
Brengt koren in het vat. 

Oude mensen herinneren zich nog wel 
de almanakken, die vroeger omstreeks 
nieuwjaar op de dorpen werden ver
kocht. In gee·n gezin ontbrak het kleine 
boekje, ongeveer 9 X 12 cm groot, dat 

bekend was onder <le naam "Almanak 
van Stokvis". 
De inhoud bestond uit de almanak, 
anecdoten, volksvertelseltjes en weer
rijmpjes, aan welke laatste de mensen 
zich vastklampten in hun hoop op mooi 
weer, regen enz. 

Regent het 's morgens vóór 8 uren 
Het zal de ganse dag niet duren. 

Over de betrouwbaarheid van die 
rijmpjes zijn wij geneigd de schouders op 
te halen en te lachen met de simpelheid 
onzer voorouders om aan zulke weer
profetiën te geloven. 
Maar toch schijnen die rijmpjes wel 
systematische waarneming ten grondslag 
te hebben. 
In Amerika heeft een onderzoek van 
enige weerkundigen uitgewezen, dat vele 
van dergelijke rijmpjes in principe juist 
waren. 
Door tallozen daar wordt de betrouw
baarheid van de weerrijmpjes aangeno
men, en nu heeft het Genootschap ter 
Bevordering van de Wetenschap 153 
rijmpjes aan een jury ter controlering 
voorgelegd. Deze jury beoordeelde 127 
ervan als in principe juist, terwijl zij het 
over een 14-tal niet eens kon worden, 
doch ze niet absoluut onjuist achtte. 
De rijmpjes waren door dr. Vaden W. 
Miles, meteoroloog en privaatdocent in 
de natuurkunde aan de universiteit van 
Detroit, verzameld. 

Bloemenverzorging 
VLIJTIG LIESJE. 

Dit plantje kan ons een schat van bloe
men bezorgen, als zij het maar naar de 
zin heeft; maar kan ook zeer nukkig 
zijn als dit niet het geval is. 
Er zijn liefhebbers die met het Vlijtig 
Liesje, of deftig gezegd de Impatiens 
Sultanii, want zo heet dit plantje eigen
lijk, geweldige successen boeken en haar 
practisch het gehele jaar rond aan de 
bloei zien te houden. 
Het Vlijtig Liesje vraagt een zeer lichte 
standplaats. Hoe lichter de standplaats, 
hoe rijker de bloei. Wordt deze plant 
wat ver van het raam gezet, dan vallen 
de bloemknoppen af, of erger nog, er 
vormen zich zelfs geen knoppen meer. 
De bloemen van het Vlijtig Liesje 
draaien zich naar het licht, daarom moet 
deze plant zo rustig mogelijk blijven 
staan. Geregeld verplaatsen zal ook tot 
gevolg hebben dat de bloemknoppen 
gaan afvallen. 
Aangezien het Vlijtig Liesje snel groeit 
en rijk bloeit, heeft ze ook veel water 
en voedsel nodig. Men geeft ze daarom 
iedere dag wat water, en op zeer warme 
dagen in voorjaar en zomer zelfs twee
maal daags. Tijdens voorjaar en zomer 
geve we haar twee keer per- week wat 
opgeloste bloemenmest. 
Wordt het plantje wat lang en ijl, dan 
nijpen we de toppen uit de scheuten, 

zodat het plantje wat bossiger wordt. 
Wil het Vlijtig Liesje in de kamer niet 
goed meer groeien, dan plaatsen we het 
in de zomermaanden eens buiten in de 
tuin. Graaf de pot geheel in de grond 
en blijf gewoon doorgaan met bemesten. 
In September halen wc de plant weer 
naar binnen en kan zij de gehele winter 
nog doorbloeien. 
Plaats het Vlijtig Liesje gedurende de 
winter niet in een te koude kame#. Het 
plantje is erg waterrijk en dientengevol
ge zeer gevoelig voor koude en vorst. 
In de winter mag ook maar weinig wor
den gegoten en niet worden gemest. 
Het Vlijtig Liesje laat zich zeer gemak
kelijk stekken. Bij voorkeur stekken we 
tijdens de volle groei en• nemen we de 
toppen van goed ontwikkelde zijscheu
ten. Zet de stekjes in een medicijnflesje 
met water, en laat het stekje, met de 
bladeren zo op de rand van het flesje 
rusten, zo dat de onderkant van het 
stekje NIET op de bodem van het 
flesje komt. Al heel gauw zult U dan de 
eerste worteltjes aan de stekjes zien ver
schijnen. Is het stekje eenmaal goed be
worteld, dan zetten we het in een klein 
potje met voedzame bladaarde (bij de 
bloemisten verkrijgbaar) en houden het 
hele geval de eerste paar dagen uit 
de zon. 
Wie in de zomer het Vlijtig Liesje in de 
tuin heeft ingegraven, waar het over
vloedig bloeit; zal het volgende voor
jaar zien, dat rond de plaats waar de 
pot ,heeft gestaan, een massa jonge 
plantjes verschijnen, die zich uit het zaad 
hebben gevormd. 
U kunt deze plantjes opnemen en in een 
potje zetten en voor een heel licht ven
ster plaatsen. Na enige weken komen 
dan reeds de eerste bloemen te voor
schijn. 
U kunt de zaailingen ook rustig� in de 
tuin laten staan. Ze gaan dan in het 
midden van de zomer bloeien en blijven 
daarmede doorgaan totdat de vorst er 
een einde aan maakt_ 

OP 'T HOOG. 

EERSTE GROTE BEAURAING
BEDEV AART VAN DISTRICT 
's-HERTOGENBOSCH. 
Actuele bidtocht in dit Heilig Jaar. 
"Stemmen uit Beauraing", het orgaan 
van dit genadeoord, publiceert in het 
Mei-nummer een indrukwekkende lijst 
van bedevaarten, die zich aangekondigd 
hebben voor het komend seizoen. 
We lezen er namen van steden en dor
pen, dekenaten en parochies, uit België, 
Nederland, Frankrijk en Luxemburg, die 
zeggen, dat ze hun opwachting gaan 
maken bij Maria van Beauraing met het 
Gouden Hart. 
De vele publicaties in de katholieke bla
den van verschillende landen, zowel bin-' 
nen als buiten Europa, de talrijke ont
hullingen van 'n beeld van de Madonna 
van Beauraing met het Gouden Hart in 

kerken en op pleinen, getuigen van een 
opbloeiende liefde voor Maria, die te 
Beauraing tot ons sprak, en vall_ een bui
tengewone belangstelling voor dit veel
belovend genadeoord. 
De plechtige Erkenning der Verschijnin
gen en der twee wonderbare genezingen 
(naar wij van bevoegde zijde vernemen, 
zijn er weer twee plotselinge genezin
gen in studie genomen om ze als won
derbaar te verklaren) heeft in dit nog 
nederig dorp maar met grootse aspecten 
een "Heilige Deur" geopend, die een 
golf van gebed en genadewerking heeft 
losgeslagen, die niet meer te stuiten is. 

In dit Heilig Jaar naar Beauraing. 
Is het "toevallig" dat dit vóór het Heilig 
Jaar moest gebeuren? In dit Jaar, dat 
volgens de pauselijke bulle, allen uitno
digt "tot uitboeting der zonden en be
kering van het leven", dat "de terug
keer van allen tot Christus wil be
spoedigen"? 
Bestaat er dan in onze landen wel één 
genadeoord, waar de "Verzoenende 
Maagd" zo duidelijk Haar macht toe
zegde en Haar bemiddeling beloofde 
met het uitgesproken doel deze aller
noodzakelijkste terugkeer der zielen tot 
de vrede van God te verwezenlijken, als 
te Beauraing, waar Zij bij haar laatste 
verschijning plechtig kwam verklaren: 
. ,,Ik zal de zondaars bekeren" 1, 

Is een tocht naar dit genadeoord om de 
vervulling van deze onschatbare belofte 
te verzekeren dan niet uiterst actueel? 

Grote Bedevaart aanstaande. 
Het bestuur van "ProMaria" afdeling 
Boxtel, onder geestelijke leiding van de 
Paters Assumptionisten, aangemoedigd 
door de vereiste kerkelijke goedkeuring 
van haar bedevaarten, heeft daarom 
geen moeite gespaard om zich voor te 
bereiden op 'n grote deelname en per
fecte organisatie van de Grote Bede
vaart van dit Heilig Jaar naar Beau
raing van district 's Hertogenbosch op 
Zondag 16 Juli a.s., welke bedevaart 
tevens de eerste zal zijn van een jaar
lijkse plechtige bidtocht van district Den 
Bosch naar dit Mariaal Heiligdom. 
Ook van de omliggende plaatsen van 
Den Bosch zullen vele pelgrims zich 
aansluiten, want reeds weken lang zijn 
daar ijverige propagandisten bezig te 
vertellen van de schone processie van 
Beauraing. 
In Beauraing kreeg het Comité de be
schikking over de Tuin der Verschijnin- • 
gen en de uren der plechtigheden om 
deze bedevaart zo luisterrijk mogelijk in 
te richten. 
De reizen geschieden per luxe-touring
cars. De personen, die op 'n gemeen
schappelijk paspoort reizen, moeten 
voorzien zijn van een identiteitsbewijs 
met foto. 
Zie verder de raambiljetten en adver
tentie in dit blad. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

3e Zondag na Pinksteren. 
Zondag 18 Juni. 

De 1-1.J-I. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, de H. Mis van 
kwart voor 8 tot bizondere intentie en 
de Hoogmis voor Anna v. d. Oever-v. d. 
Sande. Vandaag gaat in alle H.H. Mis
sen de 2e schaal voor de bizondere no
den van het Episcopaat, welke bizonder 
in de milddadigheid van de gelovigen 
wordt aanbevolen_ 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Maria-congre-
gatie. 
Donderdag a.s. kwart voor acht KA. in 
het zaaltje op de Burgakker. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdagavond om 8 uur vergadering van 
de 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: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmina Cordewinders; 
z.a. gel. H_ Mis voor Josephus v_ d. Laar
vanwege de kinderen; om half 8 gel.
jrgt_ voor Hendricus van Gerwen; z.a.
gel. H. Mis voor Jan_ Arnoldus te Haar
lem overleden; om half 9 gel. H. Mis
voór de overleden parochianen in Indië
vanwege familie v. d. Laak.
DINSDAG: om kwart voor 1 gei. mndst.
voor Marinus v. d. Sande; z.a. gel. H.
Mis voor de overleden parochianen in
Indië vanwege soldaat Vile; om half 8
gel. jrgt. voor Johannes van Gerwen; z.
a. gel. H. Mis voor Ida v. Oirschot
Santegoeds; om half 9 gel. H. Mis voor 
Antonius Schellen. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Petrus Ghijssens; z. a. gel. 
H. Mis voor Marinus v. d. Sande; om
half 8 gel. H. Mis voor de overleden
parochianen in Indië vanwege Maria's
Biddend Leger; z.a. gel. 1-1. Mis voor
Josephine Spieker; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Goverdina v. Heesch-v. Aarle;
om half 9 gel. H. Mis voor de overleden
parochianen in Indië vanwege spaarver
eniging "De Ketting".
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
jrgt_ voor Petronella van Gerwen; z. a.
gel. H. Mis ter ere van het H. Bloed;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria
van Hal vanwege Directie en personeel
Wasserij Giesbers; om half 8 gel. H. Mis
voor Cornelis Pechtold; z.a. gel. jrgt.
voor Petrus v. d. Ven; om half 9 gel. H.
Mis voor de overleden parochianen in



Indië vanwege de familie v. d. Struyk. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Antoinetta v. Dongcn-Goyaerts; 
z. a. gel. H. Mis voor Adriana v.
Kerkoerle-Roozen; H. Hartalt:iar gel. H.
Mis voor Maria van Hal; om half 8 gel.
H. Mis voor Hen.-i Weyers; z. a. gel.
H. Mis voor Jan Arnoldus te Haarlem
overleden; om half 9 gel. jrgt. voor Ge
rardus v. d. Broek-de Nijs.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Johanna Martens-Aarts; z. a. 
gel. mndst. voor Johannes v. d. Meyden; 
H. 1-lartaltaar gel. H. Mis voor Marinus
v. d. Sande; om half 8 gel. jrgt. voor
Martina v. d. Schoot; z. a. gel. jrgt. voor
Petrus Hazenberg te Lennisheuvel over
leden vanwege de familie v. d. Ven; om
half 9 gel. H. Mis voor Emilie v. Rijcke
vorsel.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Gerrit v. d. Eerden uit 
deze parochie en Catharina de Koning 
uit St. Oedenrode; Gerardus Martinus 
Habraken geb. te Schijndel (St. Serva
tius) en won. te Wijbosch en Adriana 
Voets, geb. te Westerhoven en won. 
in deze parochie, waarvan heden de te 
afkondiging geschiedt. 
Adrianus Henricus van Laarhoven, wed. 
van Dymphna van Beek uit Best en Cor
nelia Catharina van der Heyclen geb. te 
Liempde 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. 

Zondag onder het Octaaf van 
het feest van het H. Hart. 
18 Juni 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie; om 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie, om 8 
uur voor Waitherus Ossenblok vanwege 
St. Raphaël; om kwart over 9 voor Pe
trus Melis vanwege de Broederschap van 
St. Bernardus van Ulicoten; om half 11 
de hoogmis met volkszang, voor Wim 
van de Laak (vanwege zijn broers en 
zusters). 
De eerste schaal is voor de kerk, en de 
tweede voor de Bijzondere Noden. 
Onder de Missen van 7 en 8 uur Alge
mene H. Communie voor de leden van 
de H. Familie voor Moeders en Ge
huwde Vrouwen. 
Aansluitend op de hoogmis processie 
door de parochie. In verband hiermee 
worden op de St. Angela-school enkel 
boeken uitgeleend van 6 tot 7 uur. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoed
je uit dankbaarheid voor de velen die 

behouden uit Indonesië zij:1 terugge
keenl en voor degenen die nog in het 
buitenland verblijven. 
Woensdag - de feestdag van de H. 
Aloysius, patroon van de studerende 
jeugd. 
Donderdag - feestdag van het Eucha
ristisch Hart van Jezus. 
Vrijdag - des avonds om half 8 H. 
Familie voor de meisjes en om half 9 
voor de mannen. 
Zaterdag - feestdag van de H. Johan
nes de Doper. 
MAANDAG 19 Juni: 7 uur gez. j. voor 
An toon van Schaayk; Maria-altaar 1. m. 
voor Henclricus Pennings; Familie-altaar 
l. m. voor. Petrus Voets; kwart voor 8
l. j. voor Gerardus Rozenboom; Maria
altaar 1. m. voor Johanna Voets-v. d.
Braak; half 9 1. j, voor Lambertus van
Tricht.
DINSDAG 20 Juni: 7 uur 1. d. voor Ro
salia Hermes-Schüller; Maria-altaar I. d. 
voor Anna Hensen vanwege neven en 
nichten; Familie-altaar l. d. voor me
vrouw Adriana van Haeren-Paymans; 
Kwart voor 8 1. j. voor Henricus van 
Grinsven; Maria-altaar I. m. voor Wal
therus Ossen blok; half 9 1. j. voor Pe
tronella de Bie-Schones. 
WOENSDAG 21 Juni: 7 uur: 1. d. voor 
Antonius van Hees en Adriana Verwe
tering; Maria-altaar 1. d. voor Adrianus 
van Kleef vanwege de buurt; Familie
altaar I. d. voor Constant en Jos. van 
Kleef vanwege familie en kennissen; 
kwart voor 8 1. d. voor Gerardus Voets, 
Johanna van den Braak z.e. en Godefri
clus de zoon; Maria-altaar 1. m. voor 
Francis Voets; half 9 l. d. voor Josephi
na Hoenselaars. 
DONDERDAG 22 Juni: 7 uur 1. d. voor 
Petrus Baayens; Maria-altaar 1, j, voor 
Jan Hazenberg; kwart voor 8 1. cl. voor 
de heer Hubertus Josephus van Su
sante vanwege het personeel; Maria
altaar 1. j. voor Maria v. d. Linde-van 
Weert; half 9 l. d. voor Adriana 
Scheutjes-van Dijk; half 10 gez. Huwe
lijksmis. 
VRIJDAG 23 Juni: 7 uur l. d. voor de 
gesneuvelde militairen in Indonesië; 
Maria-altaar 1. j. voor Marinus Hazen
berg en Petronella Potters z.e.; Familie
altaar 1. d. voor Franciscus Vlamings; 
kwart voor 8 1. d. voor de gesneu·velde 
kameraden van soldaat van der Steen; 
Maria-altaar l. m. voor Adriana Sleut
jes-Goossens; half 9 1. m. voor Gijs
bertha van Hommel-v. d. Bosch. 
ZATERDAG 24 Juni: gef. 1. j. voor 
Henrica van den Aker-van de Loo; Ma
ria-altaar 1. j. voor Theodorus Timmer
mans; Familiealtaar 1. j. voor Maria Tim
mermans-van Rumund; kwart voor 8 1. d. 
voor Willem van den Langenberg en 
Adriana de dochter; Maria-altaar 1. m. 
voor Waltherus Johannes van Thuyn; 
half 9 1. m. voor Petrus Jozef Eltink. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

3de Zondag na Pinksteren. 

Zondag half 8 H. Mis voor het welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Margaretha v. Abeclen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Frans Mandos. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Verhagen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
dina, hsvr. van Henricus Vcrhagen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cor
nelis Timmermans. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
v. d. Nieuwenhuizen.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Elisa
beth, hsvr. van Wilh. v. cl. Nieuwen
huizen.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Henricus v. Oor
schot. Dinsdag mndst. voor Marinus v. 
Grinsven. Woensdag H. Mis voor Hen
ricus van Oorschot als lid van de R.K. 
Bouwvakarbeidersbond, afd. St. Mi
chielsgestel. Donderdag H. Mis voor 
Henricus van Oorschot als lid van de 
K.A.B., afd. St. Michielsgestel. Vrijdag H. 
Mis voor Marinus v. Grinsven vanwege 
de familie Hoezen. Zaterdag H. Mis 
voor Marinus van Grinsven vanwege de 
fam. Hoezen. 

Nog zullen deze week geschieden: 
Maandag H. Mis voor Albertus v. Ge
mert te Esch overleden. Dinsdag H. Mis 
voor Antonia Pittenks te Veghel "ver
leden. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf van 
het Feest van het Goddelijk 
Hart van Jezus. 18 Juni 1950. 

ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 8 uur H. Mis voor 
Johanna Maria van Nunen-v. d. Schoot; 
10 uur gez. mndst. voor Adrianus v. d. 
Sloot. De gelovigen worden in de gele
genheid gesteld aan hun offerplicht te 
voldoen in de eerste schaal voor onze 
eigen kerk; in de 2de schaal voor B. N. 
Vergadering van St. Vincentiusvereni
ging; half 3 Lof met rozenhoedje, om 
God's zegeningen te verkrijgen over 
Orion en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur wekeliikse H. Mis 
voor Peter Hazenberg; 8 uur H. Mis 
voor Marinus Veroude, als weldoener 
van onze parochiekerk. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
de Punder-Huige; 8 uur gez. jrgt. voor 
Peter Kruyssen. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
Boerinnenbond voor Johanna v. Hal-de 
Laat; 8 uur H. Mis voor Mejuffr. v. d. 
Wouw te Tilburg overleden. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Maria Maas-v. d. Langenberg; 8 uur H. 
Mis voor de leden van de Godvruchtige 
vereniging H. Theresia. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus 
Ghijsens. in de parochie St. Petrus over
leden; 8 uur H. Mis voor Theo v. Hal 
te Liempde overleden. 
ZATERDAG, 7 uur H. Mis voor Jan 
v. d. Meijden en Antonius de zoon; 8
uur H. Mis vanwege Broederschap H. 
Bloed te Boxtel voor Johanna Petronella
v. Grinsven-v. Hal.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot 8 uur, daarna Lof met rozenhoedje 
om God's zegen te verkrijgen over 
Zijne Heiligheid de Paus en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Adriana v. Kerkoerle-Roozen te 
Oirschot en Theo van Hal te Liempde 
overleden. 
Johanna Renders-v. d. Moosdijk te 
's Hertogenbosch bediend. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

3e Zondag na Pinksteren 
18 Juni 1950. 

ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Jo
hanna van Houtum; 8 uur l. m. tot wel
zijn der parochie; 10 uur z. mndst. voor 
Maria Wilhelmina Kelders; 3 uur Lof 
daarna meisjes-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Theod. Timmermans; half 8 z. j. voor 
Mart. v. d. Boer; 8 uur 1. m. voor de 
over!. familie van het kind van Cor. 
Smulders-de Rooij. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor de 
Weled. Heer Franc. v. Boeckel v. Rumpt; 
half 8 z. j. voor Johanna Mart. v. d. 
Boer; 8 uur 1. m. voor Albert v. Gemert 
te Vught overleden. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Catharina Jan v. d. Langenberg; half 8 
z. j. voor Adriaan Avendonks en Cor
nelia de hsvr.; 8 uur 1. mndst. voor
Maria Frans v. d. Meijden.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Wout. v. d, Velden; half 8 z. j. voor
Joh. Schoenmakers; 8 uur 1. mndst. voor
Joh. v. Asveld.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen
drica Hendr. Quinten; half 8 z. j. voor 
Hendrica Joh. Schoenmakers; 8 uur 1. 
mndst. voor Johanna Petrus Swinkels. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Jos. 
Schellekens; half 8 z. m. voor Theo van 
Hal, Adr. v. Hastenberg en Cor Saris 
vanwege Cor. de Laat en de andere ge
repatrieerde militairen uit Indië; 8 uur 
1. j, voor Hendr. Klampers • en Maria
de hsvr.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Corn. Put
mans en Francisca de hsvr.; 8 uur 1. m. 
voor Adriana Petrus Kerkoerle te Oir
schot overleden; 10 uur de hoogmis tot 
welzijn der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theo van 
Hal, Adr. v. Hastenberg en Cor Saris 
vanwege Kasteren, Savendonk en de 

Maay. Dinsdag 7 uur 1. m. tot bijz. in
tentie. Woensdag 7 uur 1. m. voor de 
over!. familie W. Bakx. Donderdag 7 
uur l. m. voor Corn. v. d. Boer als over!. 
lid weldoener van het Wit-Gele Kruis. 
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Maria Wilh. 
Kelders. Zaterdag 7 uur 1. m. voor Ger. 
Spikmans vanwege de te R.K. Levens
verzekerings Mij. Zondag 7 uur l. m. 
voor Hendrica Hendr. Quinten als 
over!. weldoenster van het Wit-Gele 
Kruis. 
30e voor Adriana Petrus v. Kerkoerle 
te Oirschot overleden; Albert v. Ge
mert te Vught overleden. 
Gedoopt: Johanna Adriana Cornelia 
dochter van Ant. v. d. Laar-Raaymakers; 
TI1eodora Cornelia Petronella Gemma 
dochter van Jos. Thomassen-Kokshoorn; 
Maria Diana Johanna Gemma dochter 
van Laur. v. d. Meerendonk-v. Gils. 

PAR H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zondag onder 't Octaaf van het 
H. Hartfeest.

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. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna van 
den Broek-v. d. Ven; half 9 mndst. voor 
Adrianus van Esch; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Johan
nes Cornelis Fick. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wouthe
rus van Beers 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
van Elderen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes Batens. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Maria Ba
tens-v. d. Aker. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Batens. 
Elders: H. Mis voor Cotnella van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Henricus van 
Rulo en Maria van Dongen de hsvr. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 18 Juni. Derde Zondag na Pink
steren. 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 de 
overleden leden der familie Henket. 
MAANDAG: om 1 uur voot bijzondere 
intentie; om half 8 uit dankbaarheid ter 
ere van Onze Lieve Vrouw van Altijd
durende Bijstand. 
DINSDAG: om 7 uur voor de gelovige 
zielen. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; orri 
half 8 maandstond voor Piet van Liempd. . 
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Gemeenteraadsvergadering 
Zaterdag 17 Juni kwam de gemeente
raad in spoedeisende vergadering bijeen 
ter behandeling van een drietal voorstel
len betreffende woningbouw, aankoop 
van grond voor industrieel doel en ver
hoging crediet voor de bouw van een 
koelcel in het gemeentelijk slachthuis. 
Het voorstel tot aanvragen van finan
.ciële rijkssteun voor de bouw van 75 
woningen werd door de voorzitter inge
leid met de mededeling, dat Boxtel nog 
een groot tekort heeft aan woningen 
voor jonge gezinnen. Dewijl nu een kans 
wordt geboden om buiten de provinciale 
toewijzing om deze woningen te kunnen 
bouwen, zou deze naar voorzitters me
ning benut moeten worden. 
Omdat het kleine woningen zijn was er 
aanvankelijk nogal bezwaar tegen, maar 
overwogen hebbende, dat nog zovele 
jonge gezinnen zich moeten behelpen in 
samenwoning met heel weinig ruimte, en 
na bestudering van het type woningen, 
meende hij toch de bouw van deze 75 
woningen te mogen voorstellen. zonder 
vrees er na verloop van jaren spijt over 
te zullen krijgen. Als deskundige achtte 
wethouder Van de Laar deze woningen 
wel acceptabel. Ze zijn eenvoudig en 
bieden woonruimte voor jonge gezinnen 
met een drietal kinderen. Voor wat de 
bouwkosten betreft zijn ze goedkoop. 
Het bes.tek is nog wel niet aanwezig, 
doch de bouw kan aan normale eisen 
worden aangepast. 
Het lid De Visser vraagt of het persé 
nodig is een architect uit Den Haag 
voor deze woningbouw te nemen. Kan 
hiervoor niet een uit deze streek geno
men worden. 
De Voorzitter zegt, dat om fin. steun 
van het rijk te krijgen, goedgekeurde 
woningtypen moeten worden gebouwd. 
Zelf hebben wij een nieuw type voor
gesteld, daar evenwel goedkeuring ervan 
nog niet vaststaat, zijn B. en W. van 
oordeel beter te doen een reeds goed
gekeurd type te nemen, al achten wij dat 
van Ir Geenen zelfs beter. 
Ook de Laat was voor een eigen archi
tect. 
Bij andere woningen, zo verklaart de 
voorzitter, is altijd een mede-architect 
aangesteld, het is echter niet onmoge
lijk dat deze woningen onder architect 
Esser uit Den Haag gebouwd er eerder 
zullen staan. De bouw- en exploitatie
kosten zullen per woning bedragen, met 
inbegrip van grond, 7600 gld. Indien de 
bouw- en exploitatiekosten niet hoger 
komen, zullen deze woningen, naar om
rekening over 50 jaar, voor pl.m. f 5.30 
verhuurd kunnen worden. 
De vraag van Van Nistelrooij of deze 
woningen 50 jaar bewoonbaar zullen zijn 
wordt door de voorzitter bevestigd. 
Van Nistelrooij zou liever het werk op
gedragen zien aan een Boxtelse aanne
mer, wat volgens de Voorzitter niet mo
gelijk is, daar de architect en de aanne
mer uit Schijndel gezamenlijk deze wo
ningen hebben "gepland". 
Ook de leden Van der Krabben en De 
Laat zouden zo mogelijk de woningen 
door Boxtelse aannemers gebouwd willen 
zien. Indien wenselijk zou de opdracht 
over meer aannemers verdeeld kunnen 
worden. Ook vraagt De Laat deze wo
ningbouw over te dragen aan de bouw
vereniging St. Joseph. Deze kan dan 
over de besteding beslissen. 
De voorzitter kan niet instemmen met 
splitsing, daar dan geen behoorlijk toe
zicht mogelijk is. Hij wil de overtuiging 
hebben, dat de woningen vlot gebouwd 
worden. 
De • Laat kan niet inzien, dat Boxtelse 
aannemers niet evengoed deze woningen 
zouden kunnen bouwen als een Schijn
delse aannemer. In Schijndel zijn nooit 
groter complexen dan 20 woningen ge
bouwd. 
Van Nistelrooij zegt, dat vóór de oor
log door Boxtelse aannemers complexen 
van 300 en 400 woningen zijn gebouwd 
in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. 
De voorzitter is van oordeel dat deze 
75 woningen een afzonderlijk

1
e outillage 

eisen, en hiervan hangt het af of een 
aannemer het werk aan kan 
Het lid G. v. d. Meijden vra�gt het werk 
op te dragen aan Boxtelse aannemers in
dien deze daarvoor in staat zijn. 
De Laat komt nog terug op zijn eerder 
gedaan verzoek de bouw dezer 75 wo
ningen over te dragen aan de 13ouwver
eniging St. Joseph, dan wordt alles om
zeild. 
Dit zou, volgens de voorzitter, nieuwe 
moeilijkheden geven met Den Haag. 
De Laat begrijpt niet waarom de Ge
meente er zo op staat deze woningen 
aan zich te houden. 
Dit object is veel te riskant, meent de 
voorzitter, terwijl de bijdrage slechts 110 
gld. per ja_ar bedraagt. Straks worden
betere woningen toegewezen. Aan deze 
zijn veel te hoge kosten verbonden voor 
de gemeente. De Bouwvereniging zou 
die niet kunnen betalen. Wij zijn niet 
zo enthousiast over dit type, maar ze 
brengen een oplossing in de woning
nood. Principieel zijn B en W. niet tegen 
de Bouwvereniging St. Joseph, integen
deel wij zijn ze gunstig gezind. 
B. en W. streven er alleen naar om
jonge gezinnen, die er het ergst aan toe
zijn, vlug te helpen met een groot aan
tal kleine woningen. 

Wethouder Valks merkt nog op, dat 
deze aangelegenheid met spoed behan
deld moest worden, en zonder veel be
denking moet er nu vlug worden beslist. 
B. en W. worden vervolgens gemachtigd
tot handelen.
Punt 2 der agenda, voorstel tot aankoop
van grond langs de Van Salmstraat ten
behoeve van eventueel te vestigen in
dustrie, wordt na toelichting zonder
discussie aangenomen.
Het betreft een oppervlakte van onge
veer een halve hectare, met een front
breedte van 90 m en een diepte van
60 m, eigendom van J. Peijnenburg. De 
aankoop is bedoeld om de beschikking
te hebben over enige oppervlakte bij
eventuele aanvrage.
Dan komt aan de orde een credietver
hoging van 12000 gld. voor de koelcel
in het slachthuis.
Na inwinning van deskundig advies, al
dus de voorzitter, heeft B. en W. be
sloten dit voorstel te doen. Met het na
aanneming beschikbare bedrag van
24000 gld. krijgen we een koelinstallatie
waarvan de exploitatie gunstig kan zijn.
Het bedrijf moet zichzelf kunnen be
druipen.
Zoals de toestand was, kon het bedrijf
niet worden benut voor de export
slachtingen, die thans in Tilburg moeten
geschieden.
Van Nistelrooij is voor de bouw, en
acht het mogelijk dat de kosten geen
24000 gulden zullen bedragen. Hij is
voorstander van vlugge afschrijving bij
extra verdiensten, om eerder tot eèn ge
zond bedrijf te komen.
De Voorzitter me<:'nt wPI gedaan te Kun
nen krijgen het grootste deel dei .nves
t<:'ringskosten vlug te mogen afschrijven
om de rest<.:rende 10.000 gukkn dan
verder over 20 jaren te verdelen.
Het lid Van Susante vraagt of er buiten
èe exportslachtingen wel een koelcel
nodig is, daar de slagers zelf toch allen
koelinrichtingen aan huis hebben.
De Voorzitter meent dat een slachthuis
zonder koelcel wel bezwaren heeft voor
de slagers. De Boxtelse afnemers moet
service geboden worden. En op goede
gronden mogen wij verwachten de ex
portslachtingen terug te krijgen ..
Van Nistelrooij licht toe, dat met war
me dagen door de slagers veel nstco
moet genomen worden als na de slach
ting het vlees niet beveiligd kan worden
in een koelcel.
Op een vraag van De Visser of een slui
tende begroting mag worden verwacht
geeft de Voorzitter als zijn oordeel, dat
zonder verhoging der slachttarieven
enige winst mag worden verwacht, en
baseert zich hierbij op een vergelijking
van de cijfers van het jaar 1949 met die
van het eerste kwartaal 1950 die 500
gulden hoger liggen.
Tenslotte geeft De Visser te kennen het
jammer te vinden, dat de Commissie
voor de bedrijven is afgeschaft. Nu is
het voor de Raad niet gemakkelijk om
trent de exploitatie een goed inzicht te
krijgen.
De Voorzitter ziet de wenselijkheid van
een Commissie niet in, temeer omdat
deze vertragend werkt.
Hiermee is het laatste punt der agenda
afgewerkt en wordt het voorstel zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

Hal gaat feestvieren 
Als men de flarden van geruchten en 
uitlatingen zo'n beetje samenflanst tot 
een legpuzzle, krijgt men de indruk, dat 
ergens tussen Vught en Boxtel hard ge
werkt wordt aan een feest. Het fijne 
ervan konden we - spijts onze pers
kaart - niet te weten komen. We zullen 
moeten wachten tot Donderdag 29 Juni 
a.s. Tussen Vught en Boxtel ligt de bus
halte St. Charles; de Zuid-Ooster heeft
die naam op veler lippen gebracht. Maar
St. Charles is niet alleen bushalte. Het
is veel en veel meer: een seminarie van
missionarissen, gebouwd in 1892 en
sedert dat ogenblik het centrum van een
soortement "parochie" met een eigen
,,pastoor" en een eigen "parochiekerk"!
U ziet de ,kerktoren" boven de bomen
uitsteken, als U van Gestel, Vught, Box
tel of Esch komt en in elk geval hoort U
het ijle klokgeklepel op heel vaste tijden
over de omtrek drijven. Welnu, daar zal
het te doen zijn. Daar zal op Donder
dag 29 Juni de driekleur waaien, daar
zullen studenten en Paters in jubelstem
ming zijn, daar zullen de "parochianen"
van Hal op het blije klokgelui ter kerke
gaan om de plechtige Hoogdienst bij te
wonen, daar zal... . . .  de Zeereerwaarde
Pater Antoon Teepe, de tegenwoordige
"pastoor", zijn zilveren priesterfeest
vieren!
St. Charles en Pater Teepe en Hal, alle
maal namen, die bij elkaar horen, en aan
elkaar gewend zijn. Als jong priester
kwam de jubilaris in 1925 naar St. Char
les. Vier jaar later werd hij benoemd tot
econoom van Sterksel, zes jaar later tot
econoom van 's Heerenberg. In 1939 is
hij op St. Charles terug, aanvankelijk
weer als econoom en sedert 1940 als
Overste. Pater Teepe is missionaris en ...
heeft de missie nooit gezien. Hij vindt
dat erg jammer, maar al degenen, die
hem leerden kennen, vinden het nièt
jammer: het medelijden, dat ze plichts
getrouw opbrengen, haalt het niet bij de
voldoening Pater Teepe als econoom,

Overste en "pastoor" te hebben gehad. 
En dat zal Donderdag 29 Juni blijken. 
Het is Pater Teepe's uitgesproken ver
langen, niet in de krant te staan, maar 
er zijn verlangens, waar men ter • ere 
Gods geen rekening mee mag houden, al 
willen we hem - een concessie omwille 
van zijn zilveren priesterfeest - de be
proeving van een portret ten voeten uit 
besparen. Hal gaat feest vieren en het 
zal zeer schoon worden. 
De krant wil niet ten achter blijven en 
wenst de jubilaris nu reeds van harte 
geluk, maa� niet de jubilaris alleen. Ook 
de Paters en studenten, die onder zijn 
beleid werken en bidden, ook de men
sen van Hal, die in en buiten de kapel 
van St. Charles veel aan hem te danken 
hebben en dit ook gaarne willen weten. 
We hopen, dat de zon die dag van de 
partij zal zijn en stralen mag met Afri
kaanse gloed, al zal de feestvreugde bij 
haar afwezigheid er niet minder om wor
den en de bloemetjes evengoed door 
vrienden en bekenden buiten worden ge
zet. En van harte! 
Receptie van 12-1 uur. 

Plaatselijk Nieuws 
TENTOONSTELLING. 

Op 8, 9, en 10 Juli a.s. doet de Boxtelse 
Missienaaikring een beroep op de missie
liefde van alle Boxtelaren. Wat er te 
doen is? 
Op die dagen houdt de naaikring een 
tentoonstelling van paramenten, voor 
onze Boxtelse missionarissen, vervaar
digd door de vlijtige handen van ver
schillende naaisters, die belangeloos 
week in , week uit haar avonden be
steden met naaien of borduren, om zo 
te kunnen bijdragen tot bloei van het 
liturgisch leven in de Missiën. 
En wat ze klaar hebben. Het lijkt me 
beter, dit niet te verklappen, maar het 
is zeker de moeite waard, om deze 
prachtige collectie eens te gaan zien op 
Stapelen op genoemde dagen. 
En om dit schone werk in stand te kun
nen houden, zijn er ook verschillende 
attracties aan verbonden. 
Het is vanzelfsprekend, dat niet ieder
een de tijd en de ambitie heeft om te 
naaien voor de missie. Maar het is toch 
zeker niet te veel gevraaod, wanneer 
door uw belangstelling en bijdrage deze 
dagen zullen slagen. Maar we kunnen 
dan eigenlijk ook enkel tevreden zijn, 

als iedere Boxtelaar voor dit schone doel 
Stapelen bezoekt. 
Vele vaders en moeders kunnen zich 
momenteel indenken wat het zeggen wil; 
een jongen ver van huis en vaderland. 
Leeft daarom mee ook met die Apos
telen over zee! 
Wij verwachten U ! 

AANMELDING VOOR 
R.K. LANDBOUWSCHOOL, 
OIRSCHOT. 
Vóór Zondag 16 Juli is er nog gelegen
heid zich áan te melden voor de R.K. 
Landbouwschool te Oirschot, bij de 
secretaris van de R.K. Boerenbond van 
het pakhuis, Kalksheuvel. 

SPORT. 

Bij de Zondag j.l. te Schijndel gehouden 
terreinwedstrijd voor motorrijders om het 
kampioenschap van Noordbrabant werd 
Gerard van der Meijden nummer drie 
geplaatst. 

ST AMBOEKKEURING. 

Bij de heden gehouden stamboekkeuring 
door de Heer Schraven uit Mill werden 
de volgende koeien ingeschreven in het 
N.R.S.: 
Ria eigenaar Jos. v. cl. Sande 
Grarda " W. v. d. Oever 
Dina " Th. v. Boxtel 
Cato " Wed. C. v. d. Aker 
Dina " Joh. v. Kasteren 
Truda I " Adr. Dobbelsteen 
Truus " J. v. Antwerpen 
Lina " J. H. v. Hal 
Grarda " J. v. d. Heijden 
Toos " H. Schoones 
Emma " M. Habraken 
Emma " H. v. Hal 
Corri 3 " J. v. Erp 
Betsie I " J. v. Erp 
Gerri " H. v. d. Pasch 
Coba " H. v. d. Pasch 
Janske " M. Peijnenburg met K.S. 
allen uit Boxtel. 
Corri eigenaar H. v. d. Braak 
Sientje " G. v. d. Bruggen 
uit Esch. 
Ria eigenaar M. v. Heeswijk 
Bertha " Th. v. Dijk 
Doortje " J. v. d. Besselaar 
Corri " M. Versantvoort 
Sjaan " Adr. v. Eindhoven 
Leentje Il " Adr. v. Eindhoven 
allen uit Gemonde. 

Kerk en kunst 

Aya Sophia 

Het is onwetendheid of kwaadwilligheid 
om de Kerk ervan te beschuldigen, zoals 
wel eens gebeurt, dat zij altijd achter
blijft bij de ontwikkeling van de bescha
ving, en dat zij deze remt en tegen
houdt. Het tegendeel is zeer gemakke
lijk aan te tonen en de bewijzen liggen 
voor het grijpen zowel in het verleden 
als in de tegenwoordige tijd., En dat op 
ieder gebied: wetenschap en kunst, 
maatschappelijk en burgerlijk leven 
(zie onze artikels van 19 Mei en 9 Juni). 
Wat de kunst betreft hebben de gods
diensten, niet alleen het christendom, 
maar ook de joodse en zelfs dé heiden
se, altijd stimulerend gewerkt op de 
kunst, en zelfs ligt de godsdienst aan de 
grondslag, het begin, de geboorte van 
alle kunst: de bouwkunst die kerk ei. en 
tempels bouwde; de beeldhouwkunst die 
bij de heidenen tot de prachtigste uit
beelding der godenfantasieën inspireer
de en in het christendom heiligen en 
engelen en de menselijke gestalte van 
Christus deed uitbeelden; de schilder
kunst die de synagogen en kerken deed 
versieren; de muziek die het volk zin
gend deed bidden voor God. 
In de natuur verheerlijkt God zichzelf 
door de schoonheid van de lucht en van 
het landschap, de schoonheid van men
sen en dieren, de kleurenpracht van 
bloemen en planten en de zang van de 
vogels. De mens die God wil dienen, 

dient Hem ook spontaan met al het 
schone dat de mens kan voortbrengen in 
alle takken der menselijke kunst en 
vaardigheid. Dit is altijd door de Kerk 
erkend, gesteund en bevorderd, en men 
moet werkelijk onwetend of kwaadwil
lig zijn als men dit niet ziet. Aan de 
grondslag van het christendom ontdekt 
men reeds de schone kunst van het ge
schreven woord in de Bijbel, die het 
woord van God gesproken tot de men
sen bevat. Wanneer men dit boek leest, 
nu eens niet met godsdienstige aandacht, 
maar met aandacht voor de kunst, ont
dekt men hier véél van grote schoonheid, 
zoals de uit het oude Verbond stammen
de psalmen, de prachtige kantieken als 
het Magnificat van Maria, en de in hun 
soort nooit geëvenaarde schoonheid van 
de parabels uit het Evangelie. 
En van het eerste bestaan van de Kerk 
af heeft zij de mensen vrijgelaten, naar 
eigen aard van volk en ras, zijn kunstzin 
te uiten in dienst van God. 
Uit de eerste eeuwen is niet veel be
waard. Hiervan zijn de vervolgingen de 
schuld, die op sommige tijden alles ver
woestten wat maar christelijk heette. 
Van kerkdecoratie zijn slechts enkele 
wandschilderingen, enkele marmeren 
muurbekledingen en vloermozaïeken 
over, uit de enkele kerkhuizen die men 
nog heeft teruggevonden. Zo b.v. een 
zeer mooie mozaïekvloer in Aquileja, 

OMGEVING 

CONCERT OP DE MARKT. 
Aanstaande Zondag zal de Boxtelse Har
monie een concert geven op de Markt 
van ongeveer 12 uur tot kwart voor 1. 

GEDIPLOMEERD. 
Mej. Wies Gemen slaagde te Utrecht 
bij het door de Bedrijfsraad voor de 
voetverzorging afgenomen examen als 
Chiropodiste. 
Geslaagde heeft thans annex de firma 
J. A. Gemen, Schoen- en Sporthandel, 
Stationstraat 14, een pedicuresalon inge
richt met moderne installatie. 
MET LOF GESLAAGD. 
Bij het 15 Juni door de Bedrijfsraad ter 
behartiging van de algehele voetverzor
ging afgenomen examen voor de Chiro
pody is met lof geslaagd Jo van Grins
ven-v. Summeren. 
(De chiropody omvat de algehele voet
ve1·zorging, o.a. pedicure, massage van 
voet en been, bandage en voetgym
nastiek). 
NED. BOND VAN 
HANDBOOGSCHUTTERIJEN 
De Ned. Bond maakt zich op voor de 
a.s. kampstrijd Holland-België op 23
Juli te Rotterdam.
Er zijn reeds meerdere ziftingswedstrij
den gehouden, waaruit de 25 hoogste
schutters genoteerd werden. Deze 25
hoogste schutters hebben j.l. Zondag te
Helmond de laatste kampstrijd gehou
den, waaruit het 14-tal moet komen
tegen de Belgen. Tevens was aan deze
wedstrijd het kampioenschap van Neder
land verbonden.
Een Boxtelse schutter van L'Union: H.
de Koning Jz. wist op dit kampioenschap
beslag te leggen.
Voor ingewijden in de handboogsport
geven we hier zijn prestaties in deze
strijd: In de eerste 25 pijlen 118 punten.
In de tweede 25 pijlen 114 punten.
Eindstrijd 12 pijlen 57 punten.
In totaal 62 pijlen 289 punten dat is
gemiddeld 10 punten boven de 4½ per
schot.
De nieuwe landskampioen onze geluk
wensen.
R.K. JONGENSSCHOOL VOOR 
M.U.L.O., Burgakker 4.
Geslaagd voor diploma MULO B:
F. Cijfers, T. Groos, A. Habraken, J.
Keunen, W. v. d. Laar (Liempde), M.
Muurlink, J. Smulders (Oisterwijk), J. v.
cl. Snepscheut, J. v. d. Vleuten (Liempde)

van ongeveer 315, waarop afbeeldingen 
voorkomen van de profeet Jonas, van de 
Goede Herder en van de offergang der 
H. Mis. Verder is er van deze tijd alleen
nog grafdecoratie bewaard gebleven op
de graven in de catacomben en op graf
tomben en mausoleums.
Van de tijd na Constantijn tot de 6e
eeuw is méér bewaard gebleven: kerk
ruiïnen in Afrika, wandmozaïeken in
Rome en Ravenne, vele grafmonumen
ten in Rome en Arles, vele oude fresco's
(wandschilderingen) en ook in het Oos
ten vele kerkruïnes met mozaïekvloeren.
Deze oude christelijke kunst was naar
de vorm geen oorspronkelijke kunst. De
kunstenaars van die eeuwen waren Ro
meinen of Grieken of met het rijk ver.
bonden Oosterlingen of Westerlingen
die de geestesbeschaving van die tijd be
zaten, en deze was uiterst verfijnd. De
kunst werd beoefend volgens de vorm
en de stijl van die tijd, ook in het ker
kelijke leven. Nieuw was alleen: de in
houd en de bedoeling van het werk. De
christenen brachten de nieuwe christe
lijke gedachten tot uiting op de gewone
wijze van die tijd, maar tot eigen nieu
we behoeften n.l. voor de liturgische
diensten en gebouwen. De heidense
mythen verdwenen uit de kunst en daar
voor kwam de bijbelse en christelijke ge
schiedenis in de plaats; de basiliekstijl
(zuilenbouw) der Romeinse huizen werd
omgevormd tot de grote kerkschepen,
waarin de zuilen niet meer de binnen
plaats versierden, maar het enorme kerk
dak droegen. En de hoofdbetekenis van
deze kunstperiode bestaat dan ook
hierin, dat, terwijl de antieke kunst met
de oude maatschappij ten gronde ging,
de christelijke kunst vorm en stijl der
ouden overdroeg aan de middeleeuwen,
die zelfstandig daaruit een nieuwe nog
hogere kunst opbouwde.
De eerste eigen-christelijke kunstvorm 
ontstaat pas in de 6e eeuw in het Oos
ten als middelpunt: Byzantium, of met 
haar nieuwe naam: Constantinopel. De 
Romeinse basilieken met haar langwer
pige schepen, gescheiden door zuilen
rijen die het dak schragen, maken hier 
plaats voor de koepelkerken: een kruis
plan dat van de verschillende zijden uit
loopt op een door een koepel overdekt 
midden. 
De schilder- en mozaïekkunst vinden 
hier een nieuwe vorm in de Oosterse 
iconen: uitbeeldingen van historische 
personen, bijbelse figuren, heiligen en 
van Christus zelf. 
De Byzantijnse kerkbouw· is later over
genomen door de Islam die zijn beroem
de moskeeën o.a. te Damascus, Jeruza• 
lem en Instanboul, bouwde naar de mo• 
dellen der Byzantijnse kerken. 

T.



DE WINKELS GEOPEND. 
Wegens het te houden Landjuweel mo
gen a.s. Zondag de winkels geopend zijn 
als op werkdagen, tot 7 uur. 

TER NAVOLGING. 
Bij de thuiskomst van Sld. Van Munster 
uit Indonesië heeft de familie het initias 
tief genomen voor een collecte- ten be-· 
hoeve van het Instrumentenfonds van de 
R.K. Gildenbondsharmonie. -
Een bedrag van f 12,56 werd voor dat 
fonds afgedragen. 
Het is een _ mooi bewijs van erkentelijk
heid voor cte bijzondere prestaties van 
de Gildenbondsharmonie bij de verwel
koming van onze gerepatriërde mili-
tairen. 
Met dank in "klinkende munt" is het 
instrumentenfonds wel het best gebaat. 
Wie volgt?? 

OP DE THUISREIS. 
Op 29 Juni arriveren te Amsterdam met 
het troepentransportschip "Goya": S. 
maj. A. H. van Geffen met gezin, Spoor
straat 20; Sld. L. Janissen, Nieuwstraat 
184 b. 
Op 2 Juli te Amsterdam met de "Gene
ra! Harry Taylor": Sld. C. J. v. d. 
Sloot, Eindhovenseweg 36; Sld. L: v. d. 
Laak, Nieuwstraat 62; Sld. H. P. v. 
Weert, Nieuwstraat 142; Sld. H. P. v. 
Vught, Eindhovenseweg 7. 
Op 5 Juli te Rotterdam met de "Kota 
lnten": Korp. P. J. J. Liket, Schoolstraat 
A 50, Esch. 

MUZIKALE WANDELING 
HARMONIEëN. 
De eerste phase in de Anjeractie ten 
bate van het Prins Bernhardfonds, het 
ophalen der collectezakjes, is voorbij. 
Zaterdag en Zondag, 24 en 25 Juni a.s., 
volgt de tweede phase: de verkoop van 
speldjes in de vorm van anjers. Vol
ijverige collectanten zullen dan nogmaals 
een beroep doen op de vrijgevigheid der 
Boxtelse ingezetenen. Laat dit beroep 
dan niet vergeefs zijn! Het gaat hier om 
een instituut, dat in belangrijke mate 
steun verleent aan het culturele leven, 
niet alleen landelijk, doch vooral ook 
gewestelijk. 
Door steun te verlenen aan het Prins 
Bernhardfonds en de daaronder ressor
terende provinciale Anjerfondsen helpt 
men mee aan dit doel. De ·muziekver
enigingen, de instellingen van J·eugdzorg
e.d., die van de werkzaamhei van het 
fonds profiteren, zij hebben dringend 
Uw steun nodig. 
Het plaatselijk Anjercomité, door de 
Burgemeester samengesteld uit verte
genwoordigers der diverse muziekgezel
schappen ter plaatse, is vol vertrouwen 
in het uiteindelijk resultaat der actie. 
Het is bekend, dat ook in andere ge
meenten met de actie belangrijke resul
taten zijn geboekt. Boxtel kan hierbij 
natuurlijk niet achterblijven! 
Nu de derde phase van de actie, tevens 
klap op de vuurpijl! Deze phase behoeft 
geen geld te kosten, want ze bestaat 
hierin, dat op Donderdag 29 Juni a.s., 
de verjaardag van Z.K.H. Prins Bern
hard, aan wie het fonds zijn naam ont
leent, ter afsluiting van de actie de Gil
denbondsharmonie en de harmonie van 
huize de la Salie een muzikale wonde
ling zullen màken. Afmars te 8 uur 
's avonds vanaf het gemeentehuis. Voor 
de medewerking dezer harmonieën is het 
comité zeer erkentelijk en te verwach
ten is, dat een en ander een waardig slot 
van de actie zal vormen. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
van 13 tot en met 19 Juni 1950. 

GEBOREN: Henricus M. M. zoon van 
J. C. Jansen en C. J. C. Deenen - Jo
hannes Th. A. M. zoon van A. Th. Ver
hoeven en A. C. J. van Tartwijk.
ONDERTROUWD: Geertrudis van der 
Eerden en Catharina M. de Koning. 
GEHUWD: Adrianus L. Steenbakkers 
en Geertruda S. J. van den Broek -
Antonius Fr. H. Reijnaerdts en Elise G. 
G. C. Dassen. - Antonius A. van den
Langenberg en Maria van Schijndel. 

GEMONDE. 
EEN BLIJ WEERZIEN. 
Bij emigratie van familie heeft het af
scheid iets weemoedigs omdat de afstand 
een weerzien bij het leven doorgaans 
illusoir maakt. En werkelijk weinigen die 
vertrekken komen nog ooit in de fami
liekring terug. Wel blijft er wederkerig 
contact, doch allengs, als de strijd om 
het bestaan het leven beheerst, doet tijd
gebrek zich gelden en beïnvloed zelfs 
het schriftelijk contact. 
Dan blijft de herinnering over en de 
hoop elkaar toch nog wel 'ns weer te 
zien. 
Bij de 76-jarige weduwe Marie van der 
Sloot-Van Oirschot is deze hoop zo 
sterk geweest, dat zij besloot haar fami
lie in Boxtel en Gemonde nog eens te 
gaan bezoeken. 
40 jaar geleden met haar man, P. v. d. 
Sloot, naar Amerika vertrokken, heeft 
zij nu in gezelschap van haar dochter 
Diana de sprong over de plas gewaagd 
in een Constellation. 
Haar man, die in 1926 ook in Holland 
is geweest, is overleden, en haar 9 kin
deren zijn allen gehuwd. 
Nu verlangde zij naar de familie hier in 

Boxtel en Gemonde en zo vertoeft zij 
thans in de kring van broers en zusters. 
Vijf broers en een zuster, in de leeftij
den van 68 tot 78 jaar, hebben haar met .. 
blijdschap ontvangen. En begrijpelijk:•· 
worden jeugdherinneringen opgehaald en 
fami/iefeestjes_ --�ehm_iden, waarbij nog 
menig oud liedje wordt gezongèn . en 
zelfs nog een dansje gemaakt. 
Dezer dagen waren de broers en zus
ters te gast bij de jongste broer Frans, 
een 66-jarige, in de Molenstraat. Het is 
een monter en opgewekt gezelschap, de 
verpersoonlijking van "de eeuwige 
jeugd". 
Nog ruim een maand zal zusterlief nog 
hier vertoeven om dan eind Juli de 
terugreis te ondernemen naar haar twee
de vaderland, waar haar 9 gehuwde kin
deren natuurlijk moederlief weer met 
blijdschap in hun kring zullen ont
vangen. 
Dat een foto van de ooms en tantes in 
Nederland daar in de familie een uitge
zocht plaatsje zal krijgen om de herin
nering aan het tripje van moederlief 
levendig te houden, is te begrijpen. 

ACTIE IN GEMONDE VOOR HET 
PRINS BERNHARDFONDS. 
In verband met Anjerdag zal de Fanfare 
St. Lambertus Zaterdag-avond om 8 uur 
een concert geven op de kiosk. 
Tijdens dit concert zal gecollecteerd wor
den ten bate van het Prins Bernhard
fonds ter bevordering van en voor steun 
aan de Nederlandse cultuur. 

K.A.8.-Landjuweel 
EEN GROOT FEEST VOOR HET 

ARBEIDERSGEZIN. 
Nog een dag of wat en de poorten van 
het prachtige park Stapelen zullen open
zwaaien om honderden K.A.B.-ers toe
gang te verlenen tot het grootse Land
juweel 1950. ,,Honderden K.A.B.-ers" 
schreven we en dat is juist, want het 
tuinfeest loopt van stapel onder het 
motto "goed feestvieren vraagt goed 
meedoen". Op gebied van kunst en spel 
zullen dan ook een duizendtal deelne
mers elkaar bekampen om een demon
stratie te geven van de weldadige cultu
rele groei onder "ons arbeiders", om 
hun krachten te weten met die van an
deren en daarin een aansporing te vin
den om het eigen peil nog hoger op te 
voeren, tenslotte ook nog om de onge
twijfeld talrijke bezoekers een schone 
dag te bezorgen. 

Om circa 12 uur zal Zondag ongeveer 
de gehele K.A.B.-familie uit het Bossche 
Bisdom onder het lover van de oude 
beukelaars en platanen in het park van 
Stapelen bijeen zijn om te luisteren naar 
het bazuin- en klaroengeschal waarmee 
het feest zal worden ingezet. 
Nadat de diocesane voorzitter, de heer 
P. Vriens de aanwezigen dan welkom
zal hebben geheten, zullen de duizenden
zich naar de diverse sportvelden en
zalen in Boxtel begeven om mee te doen 
met, te luisteren of te kijken naar het
geen moet groeien en bloeien in de be
weging: het culturele leven.
Op het einde van de dag volgt er nog 
een groots tuinfeest in het park van Sta
pelen met muziek, zang, dans en vendel
zwaaien met aan het einde daarvan be
kendmaking der uitslagen. 

Men ziet het geheel is groots en leven
dig opgezet en het ideaal, dat de organi
satoren zich gesteld hebben verdient vol
ledige verwezenlijking. 
Daarom· K.A.B.-ers en andere belang
stellenden: trekt a.s. Zondag in groten 
getale op naar het "feest van het arbei
dersgezin". En gij, katholieke arbeiders 
uit Boxtel, dat voor een goede ontvangst 
zal moeten zorgen, steekt a.s. Zondag 
zoveel mogelijk de vlaggen uit om op 
uw wijze luister bij te zetten aan "Uw" 
feest. 

SPORT-NIEUWS 

TENNIS. 
Op 2 en 8 Juli e.k. spelen de Boxtelse 
tennisclubs een onderlinge wedstrijd om 
de z.g. Bens Readybeker. Op 2 Juli 
komt Bens tegen Flang uit en Quick 
tegen Ready. 8 Juli volgt dan de be
slissingswedstrijd tussen de winnende 
clubs, om het clubkampioenschap van 
Boxtel 

DAMMEN. 
De op 5 April 1950 opgerichte damclub 
D.O.S. (Door Oefening Sterk) is na een
paar maanden oefenen overgegaan tot
de onderlinge competitie. De uitslagen
zijn: 

• N. Walrave-M. v. d. Anker 1-1
P. v. Boxtel-Ophei 2-0
L. Schalkx-P. Mathijssen 0-2
C. v. Oosterhout-G. v. d. Voort 1-1
H. Schuurmans-H. v. Rooij 2-0
Iedere Woensdagavond om 8 uur club
avond bij H. v. Rooij, Baroniestraat. 
Damliefhebbers kunm:n zich als lid op
geven. 

Denksport 
OPLOSSING KRUISWOORDPUZZLE 

VAN VORIGE WEEK. 

HORIZONTAAL: t. lijst, 2. dak, 8. postzegel, 11. los, 13. E.C.A., 14. ere, 
15. room, 17. snars, 19. cru, 20. eb, 22. en, 23. Anna, 25. k.k., 26. bruto, 28. sen,
30. Astra 31. kassa, 33. ave, 35. Nepal, 37. d.d., 38. rage, 41. n.n., 42. Po, 43. Oss,
45. netto, 48. open, 49. Lea, 50. rul, 52. rit, 53. verstolen, 55. Rai, 51i. gips.
VERTICAAL: 1. Loe, 2. ijsco, 3. sta, 4. t.z., 5. doom, 6. al, 7. koorknaap, 9. een,
10. graag, t t. loc., 12. smu1c, 16. leb, 17. mor, 18. s.n., 21. braadspit, 22. etter,
24. Assen, 27. U.S., 29 .. esp, 32. anno, 34. meter, 36. lok, 37. door, 39. An, 40.
gelei, 44. set, 46. tas, 47. hulp, 50. Roi, 51. les, 53. va, 54. t.g.

Het groeiende West�Europa 
Ons denken en ons handelen wordt hoe 

langer hoe meer West-Eµropées. 
Wij :�llen �igenlijk in 3 " afzonderlijke
stukJèS-, schniven over West-Europa, de 
Benehric en het K V.P.-jongerencongres 
te Eindlioven, maar het is alles Europa 
wat di klok luidt. En het is goed ook. 
Op het laatste nippertje is dan toch de 
betalingsunie tussen de West-Europese 
landen tot stand gekomen. 
Het betekent, dat men de handel vrij zal 
maken tussen de verschillende landen en 
dat men niet meer voor het onderlinge 
internationale verkeer aan deviezenver
gunningen gebonden zal zijn. 
Natuurlijk was het vormen van een ge
zamenlijk fonds nodig om dit te berei
ken. Uit dat fonds kunnen dan betalin
gen geschieden, indien het ene land bij 
het andere in de schuld komt, d.w.z. 
wanneer het ene land méér naar het 
andere uitvoert, dan het er uit ont-
vangt. 
Daarmede is de kous echter niet af. Het 
is eigenlijk niet juist, wanneer een land 
voortdurend in de schuld zou blijven zit
ten, door tekorten op zijn handelsbalans. 
Dit kan voorkomen worden door West
Europa werkelijk als één land te gaan 
zien. Men kan dan komen tot een pro
ductiesysteem, waarbij de verschillende 
soorten goederen op die plaats worden 
gemaakt, waar zij het goedkoopste en 
beste gemaakt kunnen worden, b.v. vlak 
bij de vindplaats der grondstoffen, bij 
de plaats waar de beste en meeste geoe
fende arbeidskrachten zitten, etc. Als 
het éne land van de West-Europese 
Unie zich hoofdzakelijk op één soort 
arbeid gaat toeleggen, kan het er zeker 
van zijn, dat de andere landen (die weer 
in andere goederen zich specialiseren) 
gerede afnemers van zijn producten zul
len zijn. En men voorkomt zodoende, 
dat men een schuldenaarsnatie blijft. In 
deze geest nu werkt het plan Stikker. 
Het is echter duidelijk, dat een bepaald 
land, om tot deze West-Europese ar
beidsverdeling te komen, wel eens af
stand zal moeten doen van bepaalde ge
vestigde industrieën (die immers in an
dere landen beter kunnen tieren). Het 
is natuurlijk nodig, dat dergelijke in
dustrieën dan uitgekocht worden en om 
dit te bereiken wil Stikker weer een ge
zamenlijke kas vormen, om de betref
fende eigenaars volledig schadeloos te 
stellen. 
Het is geen kwaad idee. Er moet nu 
eenmaal radicaal worden aangepakt, wil
len we van het kapotte West-Europa 
weer een welvarend gebied maken. 
Het plan Stikker gaat eigenlijk verder 
dan het plan Schuman, omdat Stikker 
alle takken van bedrijvigheid wil omvat
teen en ook betrekking heeft op alle 
West-Europese landen. Het plan Schu
man wil alleen nog maar de Franse en 
Duitse ijzer- en steenkoolbedrijven 
samensmelten. In één opzicht gaat 
Schuman echter verder: hij wil een sou-

*** 't Gaat goed in Boxtel! Boxtel kan 
in de toekomst nog beter gaan "marche
ren". Voor likdoorns, eksterogen, eelt
knobbels en aanverwante kwalen van 
voetkussen en nagelbed hebben we nu 
volop "pedicuristische service". Daar 
wandelen ze dan straks "zonder pijn" 
langs de heerlijke landouwen en prach
tige bossen van de Boxtelse contreien. 
*** Wanneer ze dan hun wandeltoch
ten zó inrichten, dat ze via Boxtels wan
delpark retourneren, dan kunnen ze zich 
daar nog even verpozen op de schitte
rende parkbanken, en genieten van de 
magnifieke aanleg en de tooi, waarin ons 
park zich thans verheugt! Hebben ze 't 
warm dan nemen ze desnoods "en pas
sant" een frisse duik in het bad. Heb
ben ze gewóne dorst, ze kunnen terecht 
op 't paviljoen! Hebben ze speciale 
dorst, dan kunnen ze even overwippen 
naar 't "Baarsvenneke" aan de overkant. 
Daar kunnen ze ook "genieten" van een 
zeer gedistingeerde zit, ,,chic" en "in de 
plooien", en met het veilige gevoel van 
een dikke Zondagse beurs op je achter
heupen is het er nog deftig-gezellig ook! 
Goede manieren vooral niet vergeten 
mee te nemen! Want tegen het echt-Box
telse gedoe, daar kan het Baers-venneke 
niet meer tegen! Je ziet: 't gaat vooruit 
in Boxtel! *** Wat de culinaire kunst, 
het hanteren van naald en draad en het 
huishoudelijke werk betreft, kan 't in de 
toekomst óók zo zijn! Op de tentoon
stelling en openbare les van de R.K. 
Huishoudschool hebben we tenminste 
gezien, dat er hard gewerkt wordt, om 
van onze "toekomstige huismoeders" 
degelijke keukenprinsessen en handige 
huisvrouwen te maken, aan wie het stre
len van de maag, de zorg voor japon en 
jas, van trui, pantalon en overige kledij 
en het hanteren van poetsdoek, schrob
ber en zwabber met gerustheid kan wor
den toevertrouwd! *** De tijd, dat er 
nog huisvaders zijn, die voor keukenpiet 
of tafelmeisje menen te moeten spelen, 
kan dus weldra tot het verledene be
horen! *** Als de Boxtelse meisjes nu 
maar zo slim zijn, om van de kansen die 
de R.K. Huishoudschool haar bieden, te 
profiteren, dan gaat Boxtel met haar een 
gouden toekomst tegemoet! Want een 
goede huisvrouw is goud waard 1. .... . . .  . 
*** Laat ons hopen, dat er nu in Boxtel 
binnen afzienbare tijd dan ook eens een 
up-to-date pension-gelegenheid komt 
voor "ouden van dagen", die hun nestje 
hebflen zien léégvliegen, dan kunnen de 
"jongeren van nu", daar later ook nog 
van profiteren!. .. . . . . . .  *** Omdat ik 
,,'nen echten Boxtelse" ben, ben ik na
tuurlijk ook naar de processie van Breu
kelen wezen kijken! En ik vond ze mooi! 
Prachtige bruidjesgroepen, kleurige vaan
dels, zangerige koorknapen, veel leuke 
meelópende mensen, en vlak vóór en 
áchter het Allerheiligste tenminste nóg 
énkele groepen, die zongen of baden! 
Géén harmonie met lofbazuinen! 't Was 
mij en meerderen met mij weer eens op
gevallen, dat er in onze processies zo 
weinig "gebeden" wordt. We misten 

verein politiek gezagsorgaan kweken, 
waaraan Frankrij� en Duitsland zullen 
moeten gehoorzamen inzake de twee be
doelde basisgrondstoff�n. 
Dat politieke orgaan. is intussen iets, 
wat er onherroepelijk zal moeten komen: 
Er moet een leiding zijn in West-Europa, 
die deze zaken kan regelen en he.t is 
voor de hand liggend, dat de Raad van 
Europa te Straatsburg deze taak krijgt 
toebedeeld. 
Zowel Stikker als Schuman hebben wij 
dus nodig; beiden vullen elkaar aan. 
En nu de Benelux. Als het geldverkeer 
geheel vrij komt, kan ook de volledige 
Benelux doorgaan. Maar daf er dan het 
vrije handelsverkeer met West-Duitsland 
weer zal zijn (in het kader van de West
Europese betalingsunie) zal voor Neder
land van groot belang wezen. Want 
voorlopig zeker zal Nederland nog méér 
uit België betrekken dan omgekeerd en 
het ontbrekende geld kunnen wij dan 
verkrijgen, doordat wij aan West-Duits
land op onze beurt meer leveren dan 
dat dit land bij ons invoert. Hier blijkt 
weer eens, dat de Benelux en Rijnland
Westfalen vooral op elkaar zijn aange
wezen. Nu de samengroeiing van West
Europa aan het geschieden is, vlugger 
dan wij eigenlijk wel denken, moeten 
België, Nederland en Luxemburg oppas
sen. West-Europa heeft al eigen poli
tieke, bovennationale organen gevormd 
en de Raad te Straatsburg en de Bene
luxlanden zijn daar nog niet eens aan 
toe. Het gevaar begint te dreigen, dat 
de 3 afzonderlijke Beneluxlandjes dood
gedrukt zullen worden in het Europese 
geheel tussen de grote broers Frankrijk 
en Duitsland. Het wordt hoog tijd, dat 
ook de Beneluxlanden een eigen poli�iek 
orgaan gaan vormen, staande als souve
rein boven de 3 afzonderlijke landjes. 
We moeten nu onderhand eens komen 
tot de Benelux-statenbond. Dat men 
maar alvast begint met een interparle
mentair orgaan tussen België, Nederland 
en Luxemburg. 
In verband met dit alles was ook interes
sant, wat de jongeren op het K.V.P.
congres te Eindhoven bespraken. Daar 
werd o.a. naar voren gebracht dat Ne
derland en België een bevolkingsreserve 
vormden voor het kinderarme West
Europa. En dat deze reserve wel eens 
zijn tewerkstelling zou kunnen vinden in 
West-Duitsland. 
Dit zijn echter Europese gedachtengan
gen en daarom toe te juichen. Wij zou
den er nog aan toe kunnen voegen: onze 
boerenjongens moeten ook een kans krij
gen in het lege en vruchtbare Noord- • 
Frankrijk. Maar noodzakelijk zal dan 
wezen, dat er éérst een degelijk en wel
gefundeerd Europees burgerschap ont
staat, waarmee onze mannen elders 
terecht kunnen als gelijkwaardig aan 
de bewoners van die betrokken gebie
den. Eerst dán kan Europa werkelijk 
een eenheid worden. 

daarin de oud-testamentische geest van 
'n David met psalmen en harpengespel ! 
De processie lijkt meer een optocht van 
demonsterende meelopers met nieuws
gierige, stomme kijkers langs de weg, 
dan een stoet van 'n biddende menigte 
met meebiddende of mediterende toe
schouwers langs de kant. *** Bij fees
telijke optochten e.d. buiten de liturgie 
zijn we toch wel spontaner en enthou
siaster; meestál tenminste! Want als er 
een jongen uit Indië repatrieert, staan 
we klaar om hem te verwelkomen! Als 
er een Boxtelse kerel "koning van 't 
land" wordt in het schieten met pijl en 
boog, wachten we hem op en brengen 
hem thuis met muziek! En als de eerste 
en enige neger-bisschop (Mgr. Joseph 
Kiwanuka) die ons omwille van de Witte 
Paters en onze verbondenheid met de 
Missie, ná aan het hart moest liggen, 
voor enkele dagen zijn tenten in Boxtel 
komt opslaan, dan zien we toe, dat Eind
hoven en Vught Hem een huldiging be
zorgen, die dènderend is, terwijl Boxtel 
volstaat met een eerbiedige groet van 
enkelen zijner ingezetenen ,,in intieme 
kring!!. ..... Toen we Zondagavond de 
harmonie van de \a Salie zagen optrek
ken, (we hadden 's middags ook al mu
zikanten van de "Bonds" gezien in uni
form!) dachten we nog: ,,zij zullen "der 
dritte im Bunde" van de Boxt. harmo
nieën zijn, om aan Mgr. Kiwanuka een 
heuse serenade te gaan brengen". doch 
we keken aardig op onze neus! Niks er 
van!. ..... *** En toch moesten derge
lijke gelegenheden, om ons "van de 
goeie kant te laten zien en horen", 
steeds met twee handen worden aange
grepen!.. .... Laten we daaraan in den 
vervolge, b.v. bij het terugkeren van een 
Boxtelse missionaris uit de Missie, eens 
denken!!! Accoord?? ...... O.K.!! 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

4e Zondag na Pinksteren 
Zondag 25 Juni. 

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 het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie, de H. Mis van kwart 
voor 8 voor Henrica Voets van Assouw 
en de H. Mis van 9 uur voor een bizon
dere intentie. 
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 ver
gadering van de zelatricen van de Bond 
van het H. Hart en om kwart voor 12 
Mariagarde in de kapel van Duinendaal. 
Hedenavond om 7 uur Kruisweg voor 
degenen, wier namen in de maanden 
April, Mei en Juni op het zielboek zijn 
geplaatst. Daarna kort Lof. 
Donderdag is het de feestdag van de 
H.H. Apostelen Petrus en Paulus. Het 
is geen verplichte feestdag, maar het is 
toch het verlangen van de Bisschoppen, 

Vereniginga-Agenda 
Vereniging "Vogelvreugd". - Woens
dag 28 Juli 's avonds om 8 uur, praat
avond -bij H. van Rooii, Baroniestraat. 

deze· dag, zczyeel mogelijk als feestdag te 
vieren. De H.H. Missen zijn op die dag 
om kwart vóor 7, half 8, half 9 en om 
half to de Hoogmis. 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 yoor 7 gez. 
rondst. voor Lucia de Visser-Paddenburg; 
z.a. gel. mndst. voor Marinus v. d. San
de; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Ma
rinus v. d. Sande; om half 8. gel. H. Mis
voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel. H. 
Mis voor de overleden parochianen in
Indië vanwege de familie v. d. Laak; om
half 9 gel. H. Mis voor Albertus van
Gemert te Esch overleden.
DlNSDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Wilhelmina Cordewinders;
z.a. gel. H. Mis voor Adriana Bevers-v.
d. Velden; om half 8 gel. jrgt. voor Pe
trus Bosch ; om half 9 gel. H. Mis voor 
Alfonsus van Vlerken en Sjaak de zoon.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Petrus Ghijssens; z.a. gel.
rondst. voor Lucia de Visser-Paddenburg1
om half 8 gel. jrgt. voor Christiaan v.
Breugel en Allegonda v. Nistelrooij; z.a.
gel. jrgt. voor Franciscus W etzer; om
half 9 gel. jrgt. voor Franciscus v. d.
Wiel en Elizabet de hsvr; om half 10
Huwelijksmis. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
rondst. voor Martina Kerkhof-v. • d.
Staak; z. a. gel. mndst. voor Petrus
Ghijssens; om half 8 gel. H. Mis voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie; z.a. gel. H. Mis voor Johanna
van Houtum-Pijnenburg; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Martinus Giesbers; om
half 9 gel. jrgt. voor Maria v. d. Wiel;
om half 10 Hoogmis, die wordt opge
dragen voor Hendrica v. d. Loo.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen-·
hoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Hendrica v. d. Velden v. Uden;
z.a. gel. H. Mis voor Maria van Hal
vanwege Directie en personeel Wasserij
Giesbers; om half 8 gel. jrgt. voor Wil
helmina Verhoeven; om half 9 gel. H.
Mis voor Emilie v. Rijckevorsel.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel.
rondst. voor Maria Poirters van Dijk;
z.a. gel. H. Mis voor Antonius Schellen;
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
Henri ette Witteveen-Schöne; om half
gel. H. Mis tot bizondere intentie tot
een zalige dood.

In het Liefdehuis zal nog geschieden: 
Maandag gel. rondst. voor Petronella v. 
Opstal-v. d. Posten. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Reinhardus Cornelis 
Franciscus Maria van Heereveld, geb. te 
Druten en won. te 's Bosch en Johanna 
Wilhelmina Maria Bergman, geb. te St. 
Michielsgestel en won. in deze parochie; 
Gerrit v. d. Eerden uit deze parochie 
en Catharina de Koning uit St. Oeden
rode, waarvan heden de 2e afkondiging. 
geschiedt. 
Gerardus Martinus Habraken, geb. te 
Schijndel (St. Servatius) en won. te Wij
bosch en Adriana Voets, geb. te Wes
terhoven 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. 
4e Zondag na Pinksteren. 
25 Juni 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie; om 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om 8 
uur voor Jan v. d. Zanden; vanwege 
Stille Omgang te Amsterdam; om kwart 
over 9 voor Willem v. d. Langenberg, 
vanwege Stille Omgang te Amsterdam; 
en om half 11 de hoogmis, gez. d. tot 
bijzondere intentie. 
De 1 e schaal is voor de kerk, en de 2e 
voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis Santa Te
resa in de kapel van de Zusters Ursuli
nen, en om kwart voor 12 H. Familie 
voor de jongens in de kerk. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje uit dank
baarheid voor de velen die behouden uit 
Indonesië zijn teruggekeerd en voor 
degenen die nog in het buitenland ver
blijven. 
Donderdag - feestdag van de H. Apos
telen Petrus en Paulus. De H. Missen 
zijn alsdan om 6, 7, 8, en 9 uur. 
Om acht uur is de gezongen kindermis. 
De school begint om to uur. Des avonds 
om half 8 Lof. 
Zaterdag 1 Juli - feestdag van het 
Allerkostbaarst Bloed van Onze Heer 
Jezus Christus. 
KINDSHEID. 
Vandaag - 25 Juni - houdt Mère Ca
nisia zitting voor de Kindsheidoptocht. 
Van 2-5 uur kunnen de moeders hun 
kinderen komen opgeven. Ze kunnen 
dan tevens een costuum bespreken en 
afhuren. Er zijn echter alleen pakjes be
schikbaar voor kinderen van de leer
school, niet van de bewaarschool. 
Voor Luissel, Roond en Hoekske (Ner
gena) is er een aparte regeling. Deze 
wijken moeten zich niet melden bij de 
Ursulinen, maar bij de zelatricen van de 
wijk. 
MAANDAG 25 Juni: 7 uur pl. gez. j. 
voor Jordanus van Esch en Johanna 
Cornelia Wouters z.e.; Maria-altaar 1. 
m. voor Petrus Wilhelmus Melis; Fami
lie-altaar 1. d. voor Hendricus Rooijak
kers; kwart voor 8 1. d. voor de gesneu
velde kameraden van soldaat van der
Steen; Maria-altaar l.d. voor Gijsber
dina v. d. Akker-Frunt te Berlicum over
leden; half 9 Ld. voor de Heer Jan Jo•
hannes van Eyndhoven.
DINSDAG 27 Juni: 7 uur pl. gez. j.
voor Theodorus van de Sande; Maria
altaar 1. j. voor Martinus Michielsen en



-·Johanna v.· Krieken z.e., Familie-altaar
I. d. voor Anna Hensen vanwege broers
en zusters; kwart voor 8 1. d. voor Anna
Maria v. d. Ven-v. d. Boogaard; Maria
altaar 1. ·d. voor Theodorus van Hal te 
Liempde overleden; half 9 1. d. voor Pe
trus Baayens.
WOENSDAG 28 Juni: 7 uur gef. pl.
gez. j. voor mevrouw Cornelia Eras-v.
Campen; Maria-altaar 1. j. voor Wilhel
mina Peijnenburg-Rozenboom; Familie
altaar l. j. voor Johannes Peijnenburg en 
Maria Anna v. d. Boer z. e.; kwart 
voor 8 1. d. voor de heer Hubertus Jo
sephus van Susante, vanwege het perso
neel; Mariä-altaar 1. d. voor Jan v. d.

, Sanden; half 9 1. m. voor Johannes Hu
bertus Timmermans.
DONDERDAG 29 Juni: 6 uur l. d. tot
-zekere intentie; 7 uur I. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn v. d. pa
rochie; Maria-altaar l. d. voor Adrianus 
v. Kleef vanwege zijn collega's; Familie
altaar l. d. voor Adrianus v. Kleef van
wege de buurt; 8 uur de hoogmis voor 
gesneuvelde militairen in Indonesië; 9 
uur 1. d. voor Antonius Wagenaars, echt
genote en zonen. 
VRIJDAG 30 Juni: 7 uur gez. j. voor
Johanna Gijsberta v. Laarhoven-v. Zand
voordt; Maria-altaar 1. d. voor Gertruda 
Winters-Bekkers; Familie-altaar l. d. 
voor Anna Maria Driessen-Willems; 
kwart voor 8 1. j. voor Johanna Maria v. 
Ceffen-v. d. Horst; Maria-altaar l. j. 
voor Barbara Nouwens-v. d. Meeren;
half 9 l. j. voor Jan v. d. Aa. 
ZATERDAG 1 Juli: 7 uur gef. gez. j.
voor Leonardus van de Weyst; Maria
altaar 1. d. voor mevrouw Adriana v. 
Haeren-Paymans; 1. d. voor mejuffrouw 
Johanna Bekkers te 's Bosch overleden; 
kwart voor 8 1. j. voor Adrianus v. Hom
mel-v. d. Bosch; half 9 l. d. tot bijzon
dere intentie. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
4e Zondag na Pinksteren. 
25 Juni 1950.

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
-zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Bijzondere intentie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Frans Mandos. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria v. 
Esch-v. d. Schoot. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis Voets en Paulina de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Lam
bertus Timmermans en Wilhelmina de 
hsvr. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
Eijkemans en Anna Maria de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Hoezen. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Albertus van Ge
mert te Esch overleden. Dinsdag H. Mis 
voor Antonia Pittinks te Veghel over
leden. Woensdag H. Mis voor bijzon
deze intentie. Donderdag H. Mis voor 
bijzondere intentie. Vrijdag H. Mis voor 
Marinus v. Grinsven vanwege de fam. 
Zaterdag H. Mis voor Marinus v. 
Grinsven vanwege de familie. 

Nog zullen deze week geschieden: 
Zondag H. Mis voor de overleden fam. 
v. d. Boogaard-Doleweerd. Maandag H.
Mis voor Henricus v. Oirschot vanwege
de buurt. Dinsdag H. Mis voor Hen
ricus v. Oorschot vanwege de buurt. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
4e Zondag na Pinksteren. 
25 Juni 1950. 

ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 8 uur H. Mis voor 
mejuffrouw Wilhelmina v. d. Boom; 10 
uur gez. jrgt. voor Peter Kruyssen. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld aan hun offerplicht te voldoen 
in de eerste schaal 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. 
MAANDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; 8 uur H. 
Mis vanwege de buurt voor Theodorus 
Huyberts. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis vanwege het 
personeel van de Export-Centrale voor 
Harry v. Dijk; 8 uur H. Mis voor de 
Zeer Eerw. Pater v. Grinsven te Roer
mond overleden. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
de Broederschap "H. Bloed" te Boxtel 
voor Peter Hazenberg; 8 uur H. Mis 
voor Adriana v. Kerkoerle-Roosen te 
Oirschot overleden. 
DONDERDAG: feestdag van St. Petrus 
en Paulus, devotiedag, waarop de H. 
Diensten zijn als op Zondag en de ge
lovigen worden uitgenodigd voor het 
bijwonen der plechtigheden; half 7 H. 
Mis vanwege de Broederschap H. Bloed 
te Boxtel voor Adrianus v. d. Sloot; 8 
uur H. Mis tot intentie van de leden der 
Godvruchtige vereniging ter ere van de 
H. Theresia; 10 uur Hoogmis tot inten
tie van de parochianen. De gelovigen 
worden in de gelegenheid gesteld, aan 

hun öfferplicht te voldoen in de eerste 
schaal voor onze eigen kerk, in de twee
de voor Zijne Heiligheid de Paus voor 
de St. Pieterspenning. 's Avonds om 8
uur Lof met rozenhoedje om God's zege
ningen te verkrijgen over Zijne Heilig
heid de Paus en het H. Jaar. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus 
Ghijsens, in de parochie van de H. Pe
trus overleden; 8 uur H. Mis voor Ma
ria Maas-v. d. Langenberg. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis uit vriend
schap voor Jos. v. d. Aker; 8 uur H. Mis 
waarbij de kerk met 'n kaars wordt ver
eerd voor Adrianus Schellen. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen af te sme
ken over Orion en de kapel van Sta
pelen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Adriana v. Kerkoerle-Roozen te 
Oirschot en Z. Eerw. Pater v. Grinsven 
in Roermond overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

4e Zondag na Pinksteren. 
25 Juni 1950. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Corn. Put
mans en Francisca de hsvr.; 8 uur 1. m. 
voor Adriana Petrus v. Kerkoerle te 
Oirschot overleden; 10 uur hoogmis tot 
welzijn der parochie; 3 uur Lof, daarna 
jongenscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Wil
lem Appeldoorn; half 8 z. j. voor Bern. 
v. d. Sande; 8 uur 1. j. voor Ger. v. d. 
Boer. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Mart.
Quinten; half 8 z. i. voor Elisabeth
Bern. v. d. Sande; 8 uur 1. j. voor Johan
na Ger. v. d. Boer.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Wout.
Avendonks; half 8 z. j. voor Everardus 
v. d. Sande; 8 uur 1. j. voor Wilh. v. d.
Hurk. 
DONDERDAG: feestdag van H. Petrus 
en Paulus, geen verplichte feestdag; 6 
uur 1. m. tot welzijn der parochie; 7 uur 
l. i. voor Allegonda Wilh. v. d. Hurk;
8 uur l. m. voor de leden der H. Kinds
heid. Men wordt verzocht gedurende 
deze H. Mis de banken en stoelen in de
middelgang vrij te laten. Na deze H. 
Mis zegening der kinderen; 10 uur z. j. 
voor Mart. v. Gerwen .. 3 uur Lof. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn.
v. d. Boer; half 8 z. j. voor Anna Ma
ria Mart. v. Gerwen; 8 uur I. j. voor Jan 
v. Gestel

ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Gerardina 
Wout. Avendonks; half 8 z. j. voor Jan 
v. d. Broek; 8 uur l. j. voor Catharina
Jan v. Gestel. 
ZONDAG: half 7 l. j. voor de Eerw.
Zuster Bartholomee v. Gestel; 8 uur 1. 
m. tot welzijn der parochie; 10 uur z. j.
voor Maria Jan v. d. Broek.

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur l. m. tot bijz. intentie. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Antoon v. d. 
Velden. Woensdag 7 uur l. m. voor Ma
ria Frans v. d. Meijden. Donderdag 7 
uur l. m. voor de leden der proc. naar 
Sittard. Vrijdag 7 uur l. m. voor TI1eo 
v. Hal, Adrianus v. Hastenberg en Cor
Saris vanwege Kasteren, Savendonk en 
de Maay. Zaterdag 7 uur l. m. voor
Hendrica Hendr. Quinten als overleden 
lid der proc. Roem1ond. Zondag 7 uur 
1. m. voor Corn. v. d. Boer als overleden

• lid weldoener der armen.
30e Adriana Petrus v. Kerkoerle te Oir
schot overleden; Albert v. Gemert te 
Vught overleden. 
Gedoopt: Francyna Maria dochter van
Corn. v. Aarle-Veraa; Theod. Hendr.
Maria zoon van Ger. v. Boxtel-v. d. 
Boom; Christina Maria Pacifica dochter 
van Andries Bressers-Arts. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH.
4e Zondag na Pinksteren. 
25 Juni 1950. 

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. 
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. 
Donderdag feestdag van de H.H. Apos
telen Petrus en Paulus. H.H. Diensten 
als op Zondag. 
Zondag a.s. zal onder de H.H. Missen 
gepreekt worden over de H. Antonius 
Abt. Na het plechtig Lof van 3 uur 
(om half 4) zegening van de paarden 
voor de kerk. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaar
heid ter ere van de H. Antonius Abt.; 
half 9 H. Mis uit dankbaarheid (F.); 10 
uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor The
resia Jansen-Schrouwen; 8 uur jrgt. voor 
de Eerw. Zr. Pascal. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Alber-

tus van Gemert 1 8 uur jrgt. voor Piet 
van Hoorn. 
WOENSDAG: half 8 rondst. voor Cor
nelis van den Boogaard; 8 uur jrgt. voor 
Johanna van Hoorn-Timmermans. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de 
Parochie; half 9 H. Mis voor Antonia 
Cornelia Muskens-v. Haperen; 10 uur 
Hoogmis voor Mevr. Johanna Maria van
Kuyk-Hackfoordt. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Dymphe
na van Groesten Blijlevens; 8 uur H. Mis 
voor Johannes Rutten vanwege de Br. H.
Willibrordus Luyssel. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor de 
Wed. Cath. v. d. Sande-Schoenmakers, 
8 uur jrgt. voor Petrus Totenberg en 
Maria de Beer hsvr. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis Albertus van 
Gemert. 
A.s. Zondag zal aan de kerk een speldje
verkocht worden voor de blinden.
Missienaaikring Esch. Opgehaald bij de 
uitvaart van Albertus van Gemert f 8,22. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.

Zondag 25 Juni. Vierde Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Donderdag: Feestdag van de H.H. 
Apostelen Petrus en Paulus. De H.H. 
Missen zijn om 7 uur, kwart voor 8 en 
om 9 uur plechtige hoogmis ter gele
genheid van het zilveren Priesterfeest 
van de Zeer Eerwaarde Pater Overste. 
Om 4 uur plechtig Lof. 
Zaterdag: Feest van het Kostbaar Bloed. 
Om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Jo• 
hanna Feldbrugge-Otterbeek. 
MAANDAG: om 7 uur maanstond voor 
Tonny Schaffer; om half 8 voor bijzon
dere intentie. 
DINSDAG: om 7 uur voor Tonny 
Schaffer; om half 8 voor de gelovige 
zielen. 
WOENSDAG: om 7 uur voor b�ondere 
intentie. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Piet 
van Liempd. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser; half 9 gez. H. Mis
tot bijzondere intentie. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

M
ede namens mijn Ouders, 
Broers en Zusters betuig 

ik mijn hartelijke dank aan 
H.H. Geestelijken, Katholiek 
Thuisfront, Gildenbondshar
monie, Familie, Buurtbewoners 
en Vrienden voor de mooie 
cadeaux, vele bloemen en de 
hartelijke blijken van belang
stelling bij mijn terugkeer uit 
Indonesië ondervonden. 

Notaris P. Mertens te Boxtel 

Belangrijk c0 �
Il 

g 

Soldaat W. M. Scheutjens, 
Roond 17. 

M
ede namens mijn ouders, 
broers en zusters betuig 

ik mijn oprechte dank aan de 
H.H. Geestelijken, R.K. Thuis
front, R.K.JB., buurtbewoners 
en harmonie en verder aan 
allen die er toe bijgedragen 
hebben om mijn thuiskomst 
uit Indonesië tot een onver
getelijke dag te maken. 

Sold. M. v. Nieuwburg, 
Langenberg 12, Boxtel. 

Te koop: slachtrijpe jonge 
haantjes en twee drachtige 
varkens N.L. bij M. van Hal, 
Tongeren 17. 
Te koop: Kinderledikantje, 
kleur hemelsblauw, weinig ge
bruikt, wieg met luiermand met 
toebehoren o.a. Doopjurk, enz. 
Molenstraat 37. 
Een toom beste biggen V.D.L. 
te koop. A. de Rooy, Vorst 
21b. 

Te koop: Een handwasmachine 
en een waakhond, 1½ jaar 
oud, reu. Ridder v. Cuyk
straat 48. 
Te koop: grote bok met wagen 
en tuig. Nieuwstraat 158. 
Cevonden: verrekijker. Terug 
te bekomen bij W. van der 
Meijden, Selissen 4. 
Te koop: Huiskamerameuble
ment, z.g.a.n. Hertogenstr. 14 

Nette werkster gevraagd voor 
één dag in de week. A. Ver
spaandonk, Rechterstraat 7. 

Net R.K. meisje, oud 15 jaar, 
zag zich gaarne geplaatst als 
hulp in de huishouding. Be
vragen: Molenstraat 19. 

Te koop bij H. Vugs, A 107, 
Esch, twee zeugen met biggen. 

Gevraagd voor direct of later 
een net meisje, in een gezin 
van 5 personen, voor dag of 
voor dag en nacht. Brieven 
onder No. 100 of adres te be
vragen, Molenstraat 19. 

Te koop: dames- en heren
rijwiel, in goede staat. Van 
Hornstraat 49. 

Te koop: paar Wener Krop
pers, twee jonge Dwergpoe
dels. Konijnshoolsedreef 3. 
Wegens huwelijk der tegen, 
�oordige gevraagd degelijke 

R. K. Dienstbode 
liefst boven de 20 jaar. 
.Mevr. v. Susante•v. Beek 

Pastoor Erasstraat 8. 

zal aldaar op Dinsdag 27 Juni 1950 voorm. 10 uur voor de 
fam. Muselaars-Verheijden, Prins Hendrikstraat 66, om con
tant geld 

publiek verkopen : 

tafels, stoelen, fauteuil, kasten, schilderijen, spiegels, fornuis
kachel, haardkachels, keukenstel, beelden met stolpen, pen
dule met coupeiS, le�kanten, matrassen met toebehoren, 
mangel, nachtkastjes, wastafel, luidspreker, stofzuiger, was
fornuis, handwasmachine met wringer, naaimachine, piano en 
wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. 
Bezichtiging een uur voor de verkoping. 

Gevraagd Nette Meisjes 
van 16 jaar of ouder, voor de mangel, en strijkafdeling 
Wasserij Crols & Co. Eindhovenseweg 

r '"" 
SPECIALE 

JUNI�PRIJZEN l 
DAMESMANTELS 

46.50 prima velours vanaf 
DAMESJAPONNEN 

11.95 imprimé vanaf 
KINDERMANTELS 

24.75 prima velours vanaf 
KINDERJAPONNEN 5_20 gebloemd . vanaf 
TOPPERS 

32.75 prima velours vanaf 
ROKKEN 9.75 wollen stof vanaf 
BLOUSES 

6.95 kat. piqué, haircord vanaf 

�J. Witteoun 
.A/d.ÛUt/edk 

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

ROESTVRIJE 

MAGNEET 

R IJWIE LEN 
KEUS 

uit 10 verschillende kleuren 

VAN BOXTEL N.V.
Clarissenstraat 3 • Tel. 479 • BOXTEL 

Indien gewenst kan betaling met 
koper worden geregeld. 

RUSTIG VOOR UZELF, 

SLAAPT UW BABY IN EEN 

K INDERLEDIKANTJE 

De nieuwste modellen die wij ontvingen 
ziet U in onze etalage. 

VLOTTE MODELLEN 

PRIMA UITVOERING 

Eerst naar: 

55 X 110 cm 22.75 

60 X 120 cm 27 .50 

1. J. Witteoeen
BOXTEL 

BUR. KNECHTEN 
VEGHEL • TEL. 209 

voor AL uw belastingzaken, 

voor uwe b o e khoudin g, 

voor AL uw verzekeringen, 

voor AL uw geldzaken, 

voor AL uw contracten 

Elke Vrijdag van 11 , 1 uur in café H. van Rooy 
nabij Landbouwschool en H. Hartkerk in de 

Baroniestraat. 

voor 

Boxtel 

van een nieuw 
systeem van samen• 

werking tussen onze 
fabriek en haar agent• 

schappen, zijn wij in 
staat, uw kleding binne 
een week, in de bekende 
PAL T H E,kwalitei  
gereinigd, a f  te leveren. 

Tijdelijk 15°/o korting op h�t che�isch
reinigen van japonnen. Profiteer hiervan 
.... ook voor uw winterjaponnen. 

Agentschap voor Boxtel en omgeving: 
Fa. JOH. THIJS-v. d. BRAND, 

STATIONSTRAAT 38 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt bij Bert van den Braak 1 

BARONIESTRAAT 73, Telefoon 450

Nieuwe Haring Mals en Vet 

,�os 
HÈT van HÈT!! 

V ' STATIONSTRAAT 44 • Telefoon 527 

'n tweeling? V.H.V. betaalt de tweede uitzet!

Prinses Beatrix uitzet

3 navelbandjes 1 pak watten 

3 hemdjes 1 pak gaas1es 

3 truitjes 1 stk. veterband 

12 luiers (american) 1 bus poeder

2 flanellen luiers 1 dozijn spelden

2 onderleggers 

30 stuks 27.75

Een uitzet van Koninklijke kwaliteit 

Molenstraat 1 • Boxtel 

Onze verkoopsters verstrek,
ken gaarne inlichtingen. 
Voor iedere volledige baby■ 
uitzet die U bij ons koopt, 
krijgt U een "certifi ca at", 
waarop de waarde van het 
bestede bedrag vermeld is. 
Dit certificaat geeft U recht op 

gratis besteding 

voor dit bedrag aan baby,art. 
als de tweeling geboren i�. 

van Hout� 
V ervergaard 



Vacantiebonnen 
Accountantskantoor A. J. Robben;;----------------------------------

verzilveren 
Zaterdag 1 Juli tussen 2 en 6 

Gediplomeerd Belastin1consulent, Baronie■tr. 87 Boxtel 

Voor al Uw belasting:z:aken, ook succe1siememorie opmaken. 
Tevens inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen.

uur gelegenheid tot het in• ------------�-----
wisselen der tot 30 Apr i l Bloemenmaga zijn "DE ANJE R"
1950 geldende oude Va,cantiebonnen voor de levert al haar BRUIDSWERK enz. 
LANDBOUW • bij: in ULTRA MODERNE STIJL 
W. DE N DEK K E R

Baroniestraat 1 6a 

Bezoekt 

Café "Buitenlust
"

• Prima Consumptie 

• Billijke prijzen 

Sinds 20 Juni Tapvergunning 

Beleefd aanbevelend 

L M. Schoenmakers 
Nieuwstraat 

GEVRAAGD 
Flink R.K. MEISJE 
voor hulp in de huishouding 
niet beneden 18 jaar. 
Voor 1 Juli of later. 
P. G. v. d. Weide•v. 

SCHOEN HANDEL 
STATIONSTRAAT H BOXTEL 

Onthoud dit! 
VOOR 

pijnlijke 

Med. Gedipl. Voetver:z:orgster 
Jo v. 6rinsven-v. Summeren 
Ook Electrische behandeling 

Markt 33 - Boxtel 

* Aan huis te ontbieden 

Het Bestuur maakt aan be, 
langbebbenden bekend, dat 
het Pakhuis Zaterdag 
1 J uH a.s. de gehele dag 

zal zijn gesloten. 

Zie onze etalage 
Breukelsestraat 110 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 406 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 - Tel. 31 9 

Vegla Inmaakglazen 

Compleet met deksel 
1 liter 36 cent 

11/2 liter 43 cent 

Inmaakglazen met platrand 
en deksel ( oud model) 

3/4 liter 50 cent 
1 l iter 55 cent 

_ 11/2 liter 62 cent 

INMAAKKETELS 

Emaille en Gegalvaniseerd 
THERMOMETERS 

Bij de inmaakglazen hebben wij de 
bijbehorende ringen voorradig. 
Ruime sortering DRINKSERVIEZEN 

30 delig, GESLEPEN 
46 - 36 - 34,50 - 29,20 - 24,25 -19,75 

DRINKSERVIEZEN mooi GESLEPEN 
met LIKEUR COUPES, 30-delig 39,20 

LIKEUR COUPES KRISTAL per stuk 2,25 
LIKEUR COUPES GESLEPEN per stuk 1,60 
GEBAKSTELLEN GESLEPEN 

13 delig helder 
GEBAKSTELLEN GESLEPEN 

13 delig bruin 
GEBAKSTELLEN GESLEPEN 

13 delig groen 
GEBAKSTELLEN GESLEPEN 

9,10 
9,90 
9,90 
7,15 
2,95 
3,25 

13 delig rose 
FRU!TTESTEN glas, helder 
FRUITTESTEN glas, bruin 
ROOMSTELLEN 3 delig 

bruin of groen, met zwart plateau 2,25 
NESTEN SCHALEN glas, 4 delig, rose 4,05 
NESTEN SCHALEN glas, 4 delig, 

helder 5,45 - 4,35 -3,75-3,25 
COMPOTE-SCHALEN glas, in helder 

en gekleurd 2,40- l,95-1,60-1,45-0,95 
COMPOTE-STELLEN glas, 7 delig 4,75 -3,75 
WATERKANNEN 2,50 
GLASVAZEN GESLEPEN, zeer mooi 

met zwarte voet 3,75 - 2,55 -2,25 
GLASV AZEN voor lange snijbloemen 

diverse modellen 2,50-2,10-1,95 
GROTE SORTERING GLASV AZEN 

in alle prijzen 25 cent 
PEPER-, ZOUT. en MOSTERDSTELLEN 

�b�d 1,45 
KAASSTOLP, groen 2,60 
KAASSTOLP GESLEPEN 4,50 
PUDDINGVORMEN l,00-0,65 
BOTERVLOTEN 1,35-1,10- 0,85- 0,65 
SUIKERPOTTEN 1, 10 - 0,85 -0,65 
BIERGLAZEN, 

zeer grote sortering vanaf 
BORRELS, in alle prijzen vanaf 
MESSENLEGGERS, per stuk 
ONDERZETTERS, 

20 cent 
25 cent 

40- 30 cent 
per stuk 55 -50 - 30 -27 - 25 cent 

GLAZEN ASBAKKEN, alle prijzen 

,,OE BIJENKORF" 
BETER EN GOEDKOPER 

BOXTEL - Stationstr. 55 - Markt 1 4

- ,• - ' '· -.. - . . • - -
,-. 

- � ; ';" • ,i;• -� 
• l ,:_;:: 

Speciaal adres vo or uw algehele 

VOETVERZORGING 
Het verwijderen van Likdoorns, Eelt, Dikke• en 
Ingegroeide Nagels. Het aanmeten van Steunzolen. 
Tevens Been• en Voetmassage 

WIES GEMEN 
MEDISCH GEDIPLOMEERD CHIROPODISTE 
BOXTEL • Stationstraat 14 • Telefoon 296 

Prima SLOPEN 1 9 8 Grote THEEDOEK 6 9 et 
I 

Pracht BADSTOF 6 9 5 Gestr. PY AMA-
flinke maat, 62 x 70 • 65x65, speciale prijs • 150 hr. v. badlakens • FLANEL, zachte 1 3 Q 

Heellinn. MESSEN-
perm kwaliteit, 70 hr • • , 

Pracht SLOPEN 2 8 5 gehord. en cordon • DOEK, 45x45, bui- 3 9 et BADDOEKEN, 1 J 5tengewoon voordelig , 45x90, pr. jacquard , EFFEN FLANEL 
1 49

zw. kw., alleen écru • Prima LAKENS 
2 pers. 160 x 240, 5 9 5 glad . . . . . , 

Grijze BLOKDOEK BADDOEKEN 1 Î 5 45x45, ongelooflijk 3 9 et 50x100, streepdess. , ZWANENDONS 1 Î 5 koopje . . . . _ , in rose, bleu en zalm • 
Pracht LAKENS 
2 pers. gehord. en 7 9 5 cordon . . . . . • 

Flanel STOFDOEK 2 9 et 33x40, extra koopje • 
BADSTOF 
WAS HAND JES, 2 9 et speciale prijs . . , 

Gebloemd FLANEL 2 45 in 4 mooie kleuren • 

Ziet onze etalages, waarin nog vele andere extra aanbiedingen ! ! ! 

DEN OOIEVAAR'' 
Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK • Stationstraat 43 - BOXTIEL 

CORSETTEN NAAR MAAT 

O n:z:e coupeuse is DIN S DAG 
2 7 JUNI van 14.00 - 16.30 uur 

aanwe:z:ig bij Firma J. P. v.d. Velden, 
Stationstraat 1 1, Boxtel, Tel. 420 

Corset,Centrale P. Tilanus. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
• • 

: Het ENORME SUCCES van onze : 
• • 

: Kousenabonnementskaarten : 
• •

: is voor ons aanleiding geweest om vooral : 
: onze sortering :

: DAMESKOUSEN: 
• •• met nog meerdere soorten uit te breiden •
: in uitsluitend :

: PRIMA KWALITEITEN : 
• • W1i; b l •• :.i rengen momentee : • ♦ 

: PRIMA STANDAARDKOUSEN : 
: 1,75, 1,65, 1 s 1 5  : 
: zwart . . . - . . 1 1 1 5 : 
♦ • 

: PRIMA LINKSE KOUSEN : 
: 3,85, 3,45, 2,90, 2,75, 2,65 : 
: zwart . . . . 3,15, 2160 : 
: grijs . . . . . . . 2160 : 
! PRIMA FILE D'ECOSSE KOUSEN !♦ • 
: zware kwaliteit 3150 : 
: zwart . . . . 3,51, 3 150 : 
• • 

: NYLONS, : 
• • 

: modetinten . . 7,50, 5150 : 
♦ • 

♦.----------------�.
• • 

: F. J. WITTEVEEN :
: AFD. KOUSEN : •'----------------� ♦ 
: RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL : 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vraagt Demonstratie 

met de NIEUWE H O O V E R 
ELECTRISCHE WASMACHINE 

heett reeds honderden 
in verrukking gebracht 

Geschikt voor de KLEINSTE KEUKEN
en de GROOTSTE GEZINSWAS 

VAN BOXTEL N.V.

Clarissenstaat 3 • Tel. 479 • BOXTEL 

fuw SciioËNËN;;r ;sN1Ëuw'? 
1 door VERVEN, gegarandeerd. 1 

in diverse modekleuren, zoals 
1 Grijs, Beige, Wit 

1 S O 
1 

1 Prijzen vanaf • 1 
1 bij BOVENDEERT 1 

L 
BOXTEL, naast Gemeentehuis ..J
---------

BOEKHANDEL TIELEN 
STATION STRAAT 

De speciale vulpenzaak 

van Boxtel 

Ook reparaties worden prima uitgevoerd. 

C.A. V. Boxtel 
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Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m.
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord.

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Premieverhoging voor zogenaamd 
Vrijwil lig Verzekerden. 

voor lichte fabriekswerkzaamhe<len; metselaar en opperman (werk Boxtel); hulp in de huishouding; dagmeisje; diverse meisjes voor fabrieks- en atelierwerkzaamheden; enige jongens voor opleiding sigarenmaker, ledtijll 14-15 jaar. Alle inlichtingen vrijblijvend beschikbaar bij het Arbeidsbureau (achter het Gemeentehuis) kantooruren 9-12.30 n.m. 13.30-15 uur, telefoon 459.
,,Binnen enkele weken is een verhoging van de ziekenfondspremie voor vrijwillig verzekerden van 63 tot minstens 80 cent per week te verwachten. Het departement van Sociale Zaken dringt er althans bij de ziekenfondsen op aan deze verhoging spoedig, zelfs ingaande t Juli, in 
te voeren."Zo luidde het bericht in de krant. "Weer een verhoging van uitgaven" zal menige huisvrouw verzuchten. De economische achtergrond wordt steeds donkerder voor de gezinnen met een vast week- of maandinkomen. De onevenredigheid tussen inkomen en kosten voor gezinsonderhoud wordt ook in de sector van de vaste lasten steeds ster"ker. En vaste lasten drukken zeer zwaar. Ware het mogelijk alle verhogingen voor absoluut noodzakelijke uitgaven samen te tellen, dan zou men versteld staan tot welk bedrag ze zijn uitgegroeid. Ze zijn geleidelijk aan gekomen en niet het minst van overheidsinstellingen en -bedrijven van algemeen nut. Gemeentelijke gas-, en provinciale electriciteitsbedrijven verhoogden hun prijzen, en de spoorwegen met betrekking tot de week- en maandabonnementen niet te vergeten. De ene onder het motief van gestegen exploitatiekosten, de andere wegens hogere eisen door uitbrei

ding gesteld, enz.Nu zijn het weer de ziekenfondsen, die hun premie voor de zogenaamd vrijwillig verzekerden moeten verhogen. Hiervoor wordt als noodzaak aangevoerd het grote tekort, dat voor deze groep verzekerden moet worden bijgepast uit het vereveningsfonds. Dewijl dit wordt gevormd uit de premies der verplicht verzekerden zou een verhoging wel gemotiveerd zijn voor hen, die absoluut 
tot vrijwillig verzekerden behoren gerekend te worden, doch o.i. wordt die 
categorie te ruiqi genomen_.
·Sedert de invoering van het tegenwoordige systeem van premieheffing - datis naar wij menen vanaf de doorvoeringder verplichte verzekering door deN.S.B.-instanties, mede op last van debezetter - is in de ziekenfondsen hetgezinswezen, met betrekking tot deverzekering, gedeeltelijk uitgeschakeld.Het is evenwel onjuist <lie uitschakelingte handhaven door een te scherpe rubricering van de "vrijwillig verzekerden".
Hierdoor worden in gezinsverband levende kinderen boven 16 jaar, die niet inloondienst zijn, onder de rubriek ,vrij
willig verzekerden" gerangschikt.

Plaatselijk Nieuws
MISSIETENTOONSTELLING.En wéér zullen de gastvrije poorten vanStapelen's Kasteel worden opengezet,wijd open uit sympathie voor de Missienaaikring.Want, voor degenen, die dit niet wetenmochten, de Missienaaikring is Stapelenveel verschuldigd voor de gastvrijheid,die steeds wordt verleend.Zij heeft er zelfs, aan de rand van deslotgracht, haar eigen naaikamer, waarde dames in een prachtige omgeving rustig en gezellig regelmatig werken vooronze Boxtelse missionarissen,En deze dames werken in stilte en worden door grote belangstelling van buitendoor het jaar, nooit geplaagd, maar dat verlangen ze ook niet.Wat ze wel graag zouden zien, dat U. eens komt kijken op 8, 9 en 10 Juli a.s.naar hetgeen daar en ook elders aan huisin twee jaar tijd werd gepresteerd.Degenen, die de paramentententoonstelling bezochten op 4 Juni j.l., stondenverwonderd over het prachtige borduuren appliceerwerk.Komt eens naar Stapelen, Ziet eens water te bereiken is met vrijwilligershanden voor dit schone doel.En bo�endien zal er gezorgd worden,dat het er gezellig is. Het program isbijna gereed en vermeldt o.a. ballonwedstrijd voor de kinderen, Grote verlotingen, Rad van Avontuur, doorlopendefilmvoorstelling, lunchroom, schiettent,grabbelton, enz. enz. Volgende weekhoort u 't precies.Nog één verzoek: Boxtelse ingezetenen:Hebt ge een Boxtelse Priester, Broederof Zuster, werkzaam in de Missie? Geeftzijn of haar volledig adres even af. zospoedig mogelijk, bij Mevrouw Mertens,Rechterstraat 1 of Mej. A, v. d. Laar,Molenstraat 92. Wacht niet tot de laatstedag. Het zou u spijten!!!!
H. BLOEDPROCESSIE 1950.Zoals u kunt lezen in de advertentie in dit nummer, zal op Woensdag 5 Juli a.s. in 't St. Paulus Jeugdhuis aan allemede�rkers van de H, Bloedprocessie1950, de gelegenheid worden gegeven,de kleurenopnamen die op 4 J!Jf1i gemaakt zijn, te bezichtigen.Wie verwacht worden?Des middags om 4 uur: alle kinderen, die hebben deelgenomen aan de gecostu-

Deze behoren echter niet tot <le vrijwillig verzekerden gerekend te worden, al zijn de premies, door werkgevers en personeel gezamenlijk te betalen, veel hoger, zodat daaruit het vereveningsfonds wordt gevormd, waaruit de tekorten voor de groep vrijwillig verzekerden worden gedekt. Daar tegenover mag in het midden gebracht, <lat op de ouders dan toch een dubbele last drukt door de per 1 Juli in te voeren verhoging. De verplicht verzekerde vader betaalt een premie met de vereveningsmarge en nu, na 1 Juli, voor zijn niet in loondienst zijnde kinderen boven 16 jaar de nieuwe verhoging. Onze conclusie is dan ook: in gezinsverband levende kinderen van verplicht verzekerden behoren niet als vrijwillig verzeker.den beschouwd te worden. Dan zijn er nog andere categorieën zogenaamd vrijwillig verzekerden, die zich niet kunnen veroorloven risico te nemen voor eventueel nodige genees- en heelkundige hulp en ziekenhuisverpleging, n.l. vakleraren, ondenvijzers, postbeambten, gepensionneerden e.a. Ook dezemensen zijn economisch niet krachtiggenoeg om zich als "niet-verzekerden"in voorkomende gevallen te doen behandelen.Wij zijn dan ook van oordeel, dat de rubricering der verzekerden te begrensd is door er slechts twee groeperingen onder te begrijpen. 
-0-De Raad van de Federatie van Maatschappij Ziekenfondsen noemt, wegens de in 1941 ingevoerde scheiding tussen verplicht en vrijwillig verzekerden, de situatie van het ziekenfondswezen onhoudbaar en heilloos, en brengt in een een motie tot uitdrukking dat een verdere verhoging van ziekenfondspremie voor een zeer groot aantal vrijwillig verzekerden onverantwoordelijk en ontoelaatbaar is. Een vernieuwing en vereenvoudiging van het ziekenfondswezen wordt van groot belang geacht en zou kunnen leiden tot sanering. Ook de Centrale Bond van Ziekenfondsen heeft zich in een motie aan de minister van Sociale Zaken tegen de premieverhoging verzet. Afgaande op hetgeen zowel bij de Federatie van Maatschappij Ziekenfondsen als bij de Centralè Bond van Ziekenfondsen naar aanleiding van de opgelegde premieverhoging is behandeld, mag verondersteld worden, dat het regiem van 1941 nog niet verdwenen is. 

BLOEMENWINKEL IN BREUKELEN."De Anjer" heeft de Fa. Gebr. Van Oers haar bloemenwinkel in de Breukelsestraat genoemd. Een mooie naam voor een zaak in 'n prachtig artikel. Is er wel iets prachtiger denkbaar dan bloemen? En men kan zich voorstellen, dat bij iedere feestelijke gelegenheid de bloemen het zijn, die de gevoelens van vriendschap vertolken. Het komt er slechts op aan een k�uze te kunnen maken. Nu heeft Breukelen in "De Anjer" een bloemenwinkel waar zowel planten en bloemen in pot, als snijbloemen in een zeer grote variatie worden aangeboden. En men heeft dit bij gelegenheid der opening op een uitzonderlijke manier getoond met de aanleg van een bloemenperk in de winkel. Hier komt de pracht der bloemen tegenover de soberheid van de winkelruimte tot haar volle recht. 
CONGRES VERENIGING VAN
NEDERLANDSE GEMEENTEN. Naar vernomen wordt, zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op Dinsdag 11 en Woensdag 12 Juli a.s. onder:;chei<lenlijk haar algemené vergadering en haar congrt'S houden. Als gastvrouwe zal de gemeente Arnhem optreden. Op de congresvergadering op Woensdag 12 Juli zullen de E. A. Heren Dr. H. \XI. Bloemers en Drs. M. A. M. vanHelvoort, burgemeesters van respectievelijk de gemeenten Deventer en Boxtelora 9 uur in de Schouwburg aan deEusebiusbinnensingel te Arnhem inleidingen houden waarin meerdere aspecten- van de woningbouw zullen worden be
licht.Om 14.15 uur zal de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting staandehet co:1gres een rede uitspreken.
GESLAAGD.Bij het 20 Juni afgenomen examen vooronderwijzeres slaagde onze dorpsgenoteMei, Mia Verhuist. Zij studeerde aan dekweekschool voor onderwijzeressen teEtten (N.-Br.)

Kerk en kunst 
• 

ID

meerde processie, d.w.z. de paarse bruid-
Il , , -j�s, de witte geslui:rde . bruidjes en de : , 11 j, . · .kmderen van de h1stonsche groep, en :f 

·speldjes verkopers. . ::::---,, , � Des avond om 8 uur: alle volwassenen,' ... '{ 1 ,! die behoorden tot het gecostumeerde -_::�,.--
] '. gedeelte. Y'! � Verder alle naaisters, thuiswerksters, .). -/r , • 'ordecommissarissen, programmaverkoop- � ! ; ·JAsters en allen, die op een of andere ;,. • ' • wijze hebben meegewerkt. '. • ;, Persoonlijke uitnodigingen worden niet verzonden. Wij verwachten trouwe opkomst. 

OP CONCOURS.Boxtels Harmonie zal Zondag a.s. op concours gaan te Leende en uitkomen in de af<l. Uitmuntendheid. Voor muziekliefhebbers bestaat er nog gelegenheid de reis mede te maken. Zij kunnen zich daartoe opgeven bij P. Quinten, Breukelsestraat 99 en Jos. van den Braak, Baroniestraat 46. 
RUNDVEE FOKDAG TE BOXTEL.De Fok- en Controleverenigingen "De Vooruitgang", ,,Ons Belang" en de Stierhouderij te Boxtel organiseren dit jaar op Dinsdag 22 Augustus wederom een locale fokdag. Het organiserende be- .r�-�-�----------·---=- -�-,.'§estuur verwacht de volle medewerking van eenieder die er toe kan bijdragen om die dag te doen slagen. Het verzoek derhalve dat de leden zoveel mogelijk met hun vee aan deze fokdag deelnemen. Opgaven kunnen worden gedaan bij de secretarissen van voornoemde verenigingingen, terwijl de leden der Controle Verenigingen ook opgaven kunnen doen aan de monsternemers. In verband met het samenstellen der catalogus dient men zich vóór 25 Juli gemeld te hebben, 
ARBEIDSBUREAU BOXTEL.Aanbiedingen: 1 schoenreparateur; 1 smid-bankwerker; 2 brood- en banketbakkers; 1 chauffeur, tevens monteur voor kleine reparaties; 1 huisknecht; 1fabrieksarbeider voor diversen; enige jongere administratieve krachten; enige oudere administratieve krachten; 1 bewaker; 1 kapper; 1 halfwas schilder; diverse krachten voor magazijn en sjouwwerkzaamheden; loopknechten; vertegenwoordigers voor diversen. 
Door werkgevers wordt gevraagd: 1 hulp
voor magazijn en andere werkzaamhe
den ± 18 jaar; 1 aankomende jongen

Kathedraal van Reims. 

Toen de Kerk in aanraking kwam met de volken van West-Europa, vond zij hier nog vrijwel onbeschaafde stammen en rassen, en met het christendom bracht de Kerk er tegelijk de beschaving. Het hele West-Europa stond toen aan het begin van zijn opvoeding, ook in dewetenschap en de kunst. De grootste stap vooruit werd gezet onder keizer Karel de Grote, die aan de kerken en kloosters scholen verbond tot onderwijs en ontwikkeling van zijn volk. Keizer Karel zelf gaf het voorbeeld: leerde Latijn, liet zich op de hoogte brengen van de Latijnse letterkunde, leerde de kerkelijke kunst kennen uit de verluchte handschriften van de geloofspredikers, uit de kerksieraden en uit de kerkelijke zang, die hij zelf dikwijls meezong in het koor. Hij riep de geleerdste mannen van zijn tijd naar zijn hof en stichtte onder hen een academie, waardoor wetenschap en kunst in het centrum der belangstelling kwamen. Maar onder deze volken, die nog aan het begin hunner beschaving stonden, 

NED. BOND VAN
HANDBOOGSCHUTTERIJEN.Woensdag j.l. werd de landskampioen in het boogschieten, 1-1. de Koning Jr. bij het gezelschap L'Union als zodanig gehuldigd. Hierbij waren vertegenwoordigd het gemeentebestuur, Boxtel Vooruit, het bestuur van district V van de Ned. Bond van 1-Iandboogschutterijen, Besturen van zustergezelschappen uit Boxtel, Best en Vught, de Hockeyclub M.E.P. en van de Motorclub Rapide. De burgemeester feliciteerde de landskampioen in hartelijke bewoordingen voor de grote prestaties in zijn sport. Ook sprekers van diverse andere verenigingen zwaaiden <le landskampioen 1950 hun lof toe. Bloemstukken en cadeautjes werden als stoffelijke blijken -.;an hulde aangeboden. Ook <le Bondsharmonie was zo attent om na hun rondgang van teruggekeerde militairen uit Indië, nog een paar nummertjes te komen geven aan het clublokaal van L'Union. Na het officiële gedeelte werd de avond <loor het gezelschap in gezellige en feestelijke stemming doorgebracht. A.s. Zondag 2 Juli zal de kampioen weerzijn krachten moeten tonen in een oefenwedstrijd van het Nederlands 14-tal <lattegen de Belgen zal uitkomen op 23 Julite Rotterdam op de tentoonstellingsterreinen van Rotterdam Ahoy,
BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTELvan 20 tot en met 26 Juni 1950. GEBOREN: Adriaan \V. P. zoon van C. A. v. d. Weide en J. J. van Geel - JoséA. zoon van Fr. R. J Verheij<len en M. R. Hillcbrandt - Marinus G. J. A. zoon van A. Poirters en 1-1. Th. w·. Keukens- Franciscus J. A. M. zoon van A. C.v. Schijndel en J. J. A, Beekes - Antonia M. Fr. dochter van Th. \'{/. <le Bie en M. Verberne - Adriana M. W. dochter van L. J. v. Sabben en P. M. v. Roosmalcn - Henricus J. M. zoon van A. Fr. v. d, Pol en J. A. v. Lith.
ONDERTROUWD: Henricus Sterks enWilhelmus A. van Esch - Hendrikus A.Vermelis en Cornelia E. Ligtenberg -Theodorus L. van der Burgt en HenricaTh. van Vegchel. GEHUWD: Josephus M. van Meersbergen en Leonardina M. van Grinsven -Adrianus H. van Laarhoven en Cornelia van der Heijden. 
OVERLEDEN: Adriaan Karssemakers, oud 80 jaren - Cornelia de Vroom, oud 68 jaren, echtgenote van M. Fr. H. van Helvoirt. 

de Middeleeuwen 
stond • ook de kunst weer aan het begin van een ontwikkeling. De inhoud van hun kunst was uitsluitend christelijk en werd hun aangebracht door de predikers van het geloof. De eerste uitingen van de christelijke geest in de kunst van het Westen, bestond dan ook in een primitieve imitatie van wat men uit het Zuiden en het Oosten, uit de oudere christelijke streken leerde kennen, Voorbeelden hiervan zijn: bewerkte kelken, beelden en miniatuurtekeningen in bijbels en zangboeken. De bouwkunst vond beoefening in <le bouw van kerken, voornamelijk kloosterkerken: abdijkerken, De practische aard van het West en vond hier, langs de weg van nuttiger ruimtegebruik, een eigen nieuwe stijl. De zuilenbouw van het Zuiden werd vervangen door de eenvoudiger pijlers en pilasters. Het altaar werd niet geplaatst onder een prachtige triomfboog, maar in een uitspringend gedeelte van het gebouw, wat wij nu kennen als het priesterkoor in onze kerken. Rond 1000 bereikte deze kunst een bloeitijdperk en kreeg de naam van "Romaanse" kunst. Geen imitatie dus van Zuiden of Oosten, maar toepassing van eigen practische geest tot een eigen stijl. De delen der kerk, zoals die in het Westen in gebruik waren gekomen - absis met koor, dwarspand, verschillende schepen, tribunes achter en opzij, voorhal met toren, zijabsiden en dikwijls een aparte doopkerk - werden tot een harmonisch geheel samengevoegd door steeds verbeterde wijze van overwelving met koepel-, ton- of kruisgewelven, verdeeld naargelang de delen van het grondplan, en steunend op pijlers en pilasters. Ook van buiten kreeg deze bouw een mooi aanzicht: men herkende daar, aan de dakdelen, de innerlijke bouw van koor, absis en straalkapellen, waarvan de lijnen samenliepen in de kruistoren; en het geheel werd dikwijls verfraaid met twee torens aan de Westzijde van het gebouw, Het koor kwam meestal op een hoger niveau dan het schip, doordat onder het koor een cryp
te werd gebouwd, die diende als grafkerk of als bewaarplaats voor relikwieën. Een mooi Nederlands voorbeeld van deze stijl is de kerk van het bekende Rolduc in Zuid-Limburg. De beeldhouwkunst uitte zich hier voornamelijk in het relief ( = uitgebeitelde figuren) aan kapitelen en aan de gevels van de buitenbouw. 

OMGEVING 

GEMONDE
GESLAAGD.Op het examen aan de Bisschoppelijke Kweekschool te 's Hertogenbosch is geslaagd voor Onderwijzer, de heer C. A.de Laat. 
SPORTDAG.Zondag zal Gemonde zijn sportgebeuren beleven. De Jonge Boerenstand heeft in samenwerking met de Kring Den Bosch een sportdag georganiseerd, waarop de jonge boeren en boerinnen hunne prestaties tegenover elkaar in een sportieve rivaliteit zullen tonen. Niet minder dan 10 gymnastiekclubs nemen deel aan de wedstrijden in athletiek en gymnastiek. Veertien Reidansclubs van Jonge Boerinnen zullen de volksdans in allerlei variaties demonstreren, terwijl de meisjes van de afdelingen Gemonde en Vught zich nog in een extra athletieknummer hoogspringen met elkaar zullen meten. Het beloofd een mooie dag te worden voor de Jonge Boerenstand en voor Gemonde. 
DAMNIEUWS D.O.S.Uitslagen van vorige week: H. Opheij-G, v. d. Voort 0-2G v Eindhoven-C v. Oosterhout 1-1H: S�huurmans-N. ·walrave 2-0L. Schalks-H. v. Rooij 2-0P. v. Boxtel-P, Mathijssen 0-2Iedere Woensdagavond om 8 uur clubavond in Café H. v. Rooy, Baroniestraat.
Wie is weer de instantie die zulk 
,,geruststellend" bericht verstrekte? 

,.De jongens behoeven niet "bang" te zijn, dat uit hun nagezonden kisten iets wordt gestolen". Zo is de geruststellende mededeling in de dagbladpers, vermoedelijk door e_enof andere instantie aan de redactres .  toegezonden. In hoeverre de jongens over hun bezittingen gerust kunnen zijn ondervond onze gerepatrieerde militair Jo .van Berkel uit de Stationstraat. Volgens het door hem vóór de verzending van zijn kist uit Indonesië opgemaakte inhoudslijstje, waren niet minder dan 17 stuks van zijn militaire uitrusting uit de kist weggenomen en van zijn eigen goederen 14 stuks, welke laatste een waarde van pl.m. 250 gulden vertegenwoordigen. Waardeloze spullen waren in de kist gebleven. Ter geruststelling!!! 
De schilderkunst verfraaide alle vrije vakken in het interieur. Een andere tak van kunst: het toneelspel, kwam hier ook tot spontane ontwikkeling uit het liturgische leven van de eenheid: Kerk en volk. De beroemde drama's der oudheid werden wel gelezen, maar niet gespeeld. - Vooral met Pasen en Kerstmis werd de historie, die op die dagen in de liturgie herdacht werd, dramatisch uitgebeeld. Dit groeide weldra uit tot de bekende mysteriespelen, die veel weg hadden van de ons nog bekende massale openluchtspelen. En deze mysteriespelen zijn de oorsprong geweest van het eigen drama en toneelspel van het Westen. Ook de poëzie en het proza werden langzamerhand met meer succes beoefend, met profane of religieuse inhoud, meest religieuse. Bekend zijn de Marialevens, Mariaklachten en Marialegenden. En beroemd zijn de Latijnse sequenzen zoals de nog gebruikelijke: Victimae Paschali, Laude Sion, Dies lrae en Stabat Mater; en de Latijnse processie-hymnen als het Adoro Te: allen van Middeleeuwse oorsprong. Later, vooral onder en na de Kruistochten van de 11e en 12e eeuw, kwam een nieuwe kunstrichting tot bloei: de Gotiek. De geest der kruistochten: leven en strijden voor God, zocht een uitdrukking, ook in de kunst en dit heeft gevoerd tot de bouw van de prachtige gotische kerken die in heel 'West-Europa, in talloze plaatsen, zijn gebouwd. Bij de Romaanse bouw zocht men voortdurend naar een betere oplossing om de enorme kerkruimten beter te overwelven en de oplossing werd: de spitsboog, die het hoofdkenmerk werd van de Gotische bouw. De kunstcritici van de eerstvolgende eeuwen vonden deze stijl in het begin barbaars en de 16e-eeuwse criticus Vasari meende dat het een uitvindsel was van' de onbeschaafde Goten. Hierdoor ontstond de naam Gothiek, eerst als scheldnaam bedoeld, maar later een erenaam voor een der schoonste bouwstijlen van de geschiedenis. Frankrijk, België, Engeland, Duitsland tellen talloze prachtige Gotische kerken. Ook on� land kent juwelen van Gotische bouwstijl, waarvan wij willen noemen: de kerken van Utrecht, Breda en Goes, de in restauratie zijnde St. Jan's-abdij in Middelburg, en vooral de zeer goed gerestaureerde kerken van Hulst en 's Hertogenbosch. T. 



*** Hoe dikwijls zeggen we niet tegen 
een vreemde: ,,Boxtel is mooi!" En zo 
gaarne voelen we ons gevleid, als we dat 
zelf uit de mond van een vreemde mogen 
horen! Of de lieve lui van "de FeUen
oord" óók zo prat gaan op ons mooie 
Boxtel? Ik denk van wèl, maar dan moe
ten ze toch maar eens hun bril op de 
neus zetten en ·goed kijken, wat er op 
de vier borden langs hunne weg staat! 

*** En als ze soms niet lezen kunnen, 
daar staat op: ,,Verboden vuil te stor• 
ten!"...... Fellenoordelingcn, jullie wo
nen aan één der "stadspoorten" van 
Boxtel! Langs jullie straat komen en 
gaan zoveel vreemdelingen! Dáár moet 
het dus zéker mooi zijn! Maar maakt 
dan geen "vuilnisbelt" van jullie roem
b're wijk I De gemeentedienst zal dan 
wel een handje meehelpen en die woes
tenij van brandnetels en ander onkruid 
omtoveren tot een wel-verzorgde .,stads
rand"! *** Er zijn nog méér van die 
plekjes in Boxtel, o.a. op de Koppel 
tegenover ons prachtig processiepark, 
die de gemakzucht (of ergernis?) van 
sommige ingezetenen schijnen te prikke
len, en voor "vuilnisbak" gebruikt wor
den!*** Meestal zijn het verschrikkelijk 
onaesthetische of kwalijk riekende sloot
kanten of overschotten van vóórhistori
sche grachtjes, die een ergernis zijn 
voor de omwoners! 't Zou dus niet uit
gesloten zijn, dat het neersmijten van 
allerlei ópvullcnde rommel en vuil daar 
gedaan zou zijn, indien er tijd, moeite, 
geld en goede wil gevonden kon worden 
om genoemde holen en oneffenheden 
door "enkele" tonnen zand met de weg 
gelijk te maken! Dan werd het daar van
zelf alweer een tikkie "mooier". *** En 
als de herfst weer aanbreekt, kan onze 
architect voor de gemeentelijke beplan
ting en plantsoenen wel eens vragen aan 
B. en W. of er o.a. bij de "Zwaanse
brug", op "de Ossepad" en in de Mo

lenstraat met aanplanting van bomen en 
heesters niet een boel te verfraaien is! 

*** Dat zal zeker door velen geappre
cieerd worden! Want velen in Boxtel 
hebben het toch graag netjes en houden 
van "puntje precies". Daarom ook be
klaagde men er zich onlangs over, dat
er tegenwoordig nogal eens over trot
toirs gepeddeld wordt! Nu zal dat wel
speciaal op sommige trottoirs gebeuren, 
waar een schromelijk en dus ongemak
kelijk tekort aan behoorlijke opritten is, 
d�ch, lieve, gemakzuchtige of haastige 
lui: ,,op de stoepen fietsen mág niet!" 
zullen we er samen eens op letten? ..... . 
O.K.! ...... *** Een andere "preciese" 
jeremieerde, dat hij niet met de gewens
te aandacht had kunnen bidden onder 
de H. Mis j.l. Zondag, Juist toen de 
Consecratie van de Hoogmis plaats had 
stonden daar vlak langs de kerk in de 
Baroniestraat een groep Kajotters met 
zwaar geschut van trommels en tamboe
rijnen de stilte te bombarderen! Zij had
den hunne "biddag" al achter de rug, 
en waren zich al bot aan 't vieren aan 
hun ·,,Landjuweel", Dat was wel een 
beetje te vroeg; en een beetje ongelijk 
·had onze "jeremias" dus niet, maar.,, .. ,
't waren ook nog maar katholieke "jon
geren" van de K.A.B. (zee ik) en die 
moeten nog véél leren!...... * * * 'n 
Derde "puntje op de i"-zetter (met alle
waardering natuurlijk!) was er over ver
bolgen, dat er ook (zelfs) in Boxtel nog
zo velen zijn, die met het grootste stoï
cisme en zonder de gepaste eerbied staan 
te luisteren of niet te luisteren, als het 
Ned. volkslied "Wilhelmus" gespeeld of
_gezongen wordt! ,,Niet te zwárt inzien" 
(zei ik al) ,,die onbewogencn of oneer
biedigen zijn natuurlijk communisten!",
doch hij bleef er bij, dat die communis
ten dan toch nog "wellévend" moesten
zijn! Hij vergat evenwel, dat communis
ten dáár juist geen "sjoeger" van heb-

ben!! ...... *** Een aangenamer geluid 
was het te vernemen, dat twee Boxtelse 
jongelui, Jan Nouwens en Snepscheut, 
j.l. Maandag per fiets naar Rome zijn 
vertrokken! Dat zijn kerels waar "pit in 
zit!" In 1933 zijn er nóg eens drie Box
telaren met de "velo" naar Rome ge
weest. Genen maken dus een kranig vijf
tal vol, Wc wensen hun veel succes! ... 

*** Eergisteren, 28 Juni, was het 36 jaar 
geleden, dat te Serajewo met de moord 
op Aartshertog Frans Ferdinand van 
Oostenrijk en zijn Gemalin de Wereld
oorlog '14-'18 ontbrandde! Laat ons, 
al mediterende, vurig hopen, dat de we
reld vanuit Korea geen derde catastrophe 
te wachten staat. *** Tot slot een 
waarschuwing aan de ouders: sinds ge
ruimen tijd wordt Boxtel op bepaalde 
wegen onveilig gemaakt door 'n ongure 
kerel, die het op uw kleintjes gemunt 
heeft en hen tracht mee te tronen! Sin te 
Maria Goretti moge hen beschermen, 
doch weest zelf op Uw hoede en 
te allen tijde l 

Een (on)veranderlijke mening 
Mr. van Maarseveen is in de jaren, dat 
hij zitting heeft in de regering een zeer 
bekend man geworden. Met "vader" 
Drees en de populaire - maar toch 
niet alom geliefde - heer Lieftinck is 
zijn naam het meest bekend onder het 
volk der Nederlanden, dat zulke belang
rijke zaken in zijn handen heeft gelegd. 
Toch wordt de indruk wel eens geves
tigd, dat zijn grote bekendheid voor
namelijk te danken is aan zijn uitspra
ken in het parlement of op het vliegveld 
Schiphol bij terugkeer van een buiten
landse - doorgaans indonesische � reis, 
De Eerste Kamer is de eer te beurt ge
vallen het nieuwe standpunt van deze 
bewindsman inzake Nieuw-Guinea te 
mogen vernemen. De minister verklaar
de daar, dat de regering "onveranderlijk 
van mening was, dat Nieuw-Guinea bij 
Nederland moest blijven en Indonesië 
niet bij machte zou zijn om dat land tot 
voldoende ontwikkeling te brengen", 
Op zijn zachtst gezegd hebben vele 
landgenoten en ook verscheidene van 
de aanwezige kamerleden, met verwon
dering deze woorden aangehoord, Ston
den enkele maanden geleden de zaken 
niet geheel anders? Was bii de regering 
niet duidelijk de neiging te onderkennen 
om ook het laatste deel van ons voor
malig Nederlands-Indië aan de Repu
bliek Indonesia over te dragen? De mi
nister scheen dus een afwijkende op
vatting te hebben van het begrip "on-
veranderlijk", 

Er is iets veranderd. 
Dit alles is intussen wel verklaarbaar en 
in het kader van de na-oorlogse rege
ringspolitiek zeker geen vreemde figuur. 
De internationale opvattingen omtrent 
de Republiek Indonesia hebben zich im
mers de laatste maanden gaandeweg ge
wijzigd. In Amerika is weinig meer te 
bespeuren van het enthousiasme om de 
Indonesiërs de begeerde "Merdeka" te 
brengen en nog veel meer is Australië 
van koers veranderd sinds de Labour
regering daar werd vervangen door een 
meer liberaal getinte. 
Noch Washington, noch Canberra is er 
van gecharmeerd om Nieuw-Guinea in 
te lijven bij het territorium van een staat, 
welke zelfs niet capabel blijkt de vrede 
in eigen huis te bewaren. Zelfs Londen, 
dat overigens ten aanzien van deze 
kwestie zwijgt als een sfinx, schijnt daar 
weinig voor te voelen. 
Dat is uiteraard minister Van Maarse
veen ook niet onbekend gebleven en zijn 
stoere verklaring in de Kamer komt nu 
als mosterd na de maaltijd. De regering 
toont zich weer een warm aanhangster 
van de weg van de. minste weerstand, 
zo de wind waait...... H. 

Over onderwijsvernieuwing en oude wijsheid 
Het is merkwaardig hoe de tijden ver
anderen en tóch eigenlijk naar het oude 
terugkeren. De oude onderwijzer, die 
de generatie der vorige eeuw les gaf, 
kende nog niet veel van de uitgekookte 
wetenschappelijke methoden, waannee 
de huidige jeugd veelal wordt opgevoed. 
Men leert de jeugd intussen veel "weet
jes", een massa feitelijkheden, maar het 
inzicht waarom dat deze of die toestand 
zich zo ontwikkelde, de onderlinge 
samenhang van de dingen, blijft nog al 
te vaak buiten de gezichtskring der 
jeugd. Op het congres van de Sint Adel
bertsvereniging te Leiden werd onlangs 
door de Amsterdamse professor Michels 
op al deze kwalen gewezen. 
Deze geleerde pleitte voor het bijbren
gen van wijsheid meer dan van weten• 
schap. Het inzicht b.v. waarom de kruis
vaarders eigenlijk precies naar het H. 
Land trokken, waarom precies het Pro
testantisme ontstond, waarom het her
togdom Brabant vroeger het hart van 
West-Europa was. Men leert wel jaartal
Jetjes en namen, maar wat achter de ge
beurtenissèn steekt, wordt niet onthuld. 
En de geschiedenis kán zo'n lessen in
houden voor het leven! 
Ditzelfde geldt ook voor aardrijkskunde, 
natuurkunde, natuurkundige historie, 
voor de taal en eigenlijk voor alle 
vakken. 
Als men minder op "parate kennis" en 
meer op het "inzicht" der dingen lette, 
zou men ook met minder huiswerk 
kunnen volstaan. 
Heus, de oude generatie hád niet zoveel 
huiswerk en ze had nog tijd over om 
thuis, met vader en moeder het prettige 
familieverband te beleven. De oude on
derwijzer gaf, uit eigen rijke levens
ervaring, de jeugd vanzelf de nodige 
wijsheid mee, En de opvoeding was har
monisch. Tegenwoordig moet "het pro
gram worden afgewerkt". Binnen zoveel 
en zoveel maanden móéten die en die 
hoofdstukken zijn doorworsteld. Of de 
jeugd het begrijpt is minder. De staat 
eist de volvoering van het program en 
daarmee basta. Anders komen er geen 
subsidies ! 
De ouders hebben geen gelegenheid 

meer, gezien het eindeloze huiswerk, de 
aan hen op de éérste plaats door God 
toevertrouwde jeugd, te vormen in de 
vrije avonduren, want die zijn bestemd 
voor het huiswerk. 
En zo wordt aan de ouders hun aller
belangrijkste taak ontnomen. 
Wat komt er voor in de plaats? De 
jeugdvereniging. Men begrijpe ons goed. 
Wij willen ons hier allerminst richten 
tegen de katholieke jeugdvereniging, Zij 
doet nog zo goed haar best als zij maar 
kan. Maar men kan ons onmogelijk onze 
mening ontnemen dat de jeugdvereniging 
(of ze nu katholiek, protestants, joods 
of neutraal is) op zich een surrogaat is 
wat de ouders eigenlijk zouden moeten 
doen. En de gevolgen blijven niet uit. 
Het wordt voor de ouders wél gemak
kelijk gemaakt: zij kunnen immers alles 
van zich afschuiven. De school en de 
jeugdvereniging draaien er wel voor op, 
Maar de plompe, onopgevoede en ver
wende exemplaren, die de onderwijzer 
dan in de klas krijgt, zijn gewoonweg 
met de beste wil niet meer te fatsoene
ren. En de juffrouw van de jeugdvereni
ging speelt dat heus ook niet meer 
klaar. Deze jeugd wordt het geslacht 
van morgen. 
Wij geven professor Michels groot gelijk, 
als hij op dat congres van Sint Adelbert 
eist, dat de ouders in de schoolbestu
ren zitting zullen nemen. Zó is het ten
minste mogelijk dat er weer overleg 
komt tussen leraar of onderwijzer én 
ouders. D<l! de leraar of onderwijzer aan 
de ouders hun recht én plicht - zelfs 
hun primair recht zal duidelijk 
maken. 
Als één ding maar niet gebeurd: dat 
zo'n schoolbestuur dan niet een appa
raat wordt in handen der ouders, om de 
ongebonden jeugd te doen zegevieren 
over het onderwijzend personeel, De 
ouders moeten dan ook hun verant
woording nemen en het er voor over 
hebben, om geregelde uitgaansavondjes 
te laten schieten, juist om hun kinderen 
op de hannonische wijze van het gezins
verband, in het gareel van het gave 
Christendom te houden. 

�EUROPESE PLANNEN 
Door dr. P. H. RITfER 

Evenals na de eerste wereldoorlog ver
keert Europa in de periode der plannen, 
teneinde een uitweg te vinden uit zijn 
economische verwarringen. Het plan
Stikker is het belangrijkste. Het is gebo
ren uit bittere noodzaak. 
De tweede wereldoorlog gaf ons als na
latenschap een werelddeel met een 
tekort aan werkkrachten, met vernielde 
steden, met verwoeste fabrieken. Hoe 
kon Europa onder die omstandigheden 
in eigen onderhoud voorzien? De Ver
enigde Staten sprongen bij, met de 
Marshall-hulp. De Marshallhulp is ech
ter een aflopende zaak en de vraag 
naar het zelfonderhoud van Europa en 
van een economische verstandhouding 
en samenwerking tussen de verschillende 
staten kwam automatisch te voorschijn. 
De Benelux is er een voorbeeld van 
Zal de Marshallhulp wegvallen, ook na 
de beëindiging van de lopende termijn? 
Wij durven de voorspelling aan, dat 
Amerika de handen niet van Europa zal 
aftrekken. Reeds de belangstelling in de 
Verenigde Staten voor het planStikker 
en het plan-Schuman levert daarvoor het 
bewijs. En de mogendheid, die Europa 
militair en economisch als een eenheid 
wil bewaren, lijkt ons er niet het land 
naar om ons werelddeel tot eigen schade 
aan zijn lot over te laten. Maar ook bij 
handhaving van de Marshallhulp heeft 
het plan-Stikker betekenis. Hoe was de 
wederwerking van Europa op de toe
stand, waarin het zichzelf aantrof na de 
herwonnen vrede? Heeft men tijdig 
maatregelen genomen om de groeiende 
economische verwarring te stuiten? Heeft 
men plutaconferenties gehouden, heeft 
men gestreefd naar een eenheidsvaluta? 
Neen, alle landen hebben gedevalueerd. 
Men heeft het accent gelegd op het be
lang, het nationale belang van de uit
voer, terwijl de verwoeste landen juist 
aan invoer behoefte hadden. Men heeft 
alles op eigen houtje gedaan. Thans 
dringt de gedachte naar samenwerking 
eindelijk op de voorgrond. De leidende 
geesten in Europa gaan inzien, dat als 
wij zo blijven tobben als nu, het wereld
deel op den duur te gronde gaat, 

-o-

Het plan-Stikker brengt een revolutie 
teweeg in de economie. Het wil eenvou
dige voor de hand liggende denkbeelden 
verwerkelijken, maar het is tevens zo 
stoutmoedig, dat er gegronde twijfel 
wordt uitgesproken in de pr�ktijk zijner 
verwezenlijking_ 
Men beoogt een vrije handel en een 
vrije concurrentie te scheppen tussen de 
Marshall-landen, maar men legt zich 
productiebeperkingen op. Ieder land pro
duceert de goederen, die het het best 
kan voortbrengen. Industrieën, die niet 
renderen, worden genoodzaakt te ver
dwijnen. Zij krijgen echter een uitkering 
uit het te vormen en door de aangeslo
ten landen te financieren integratie
fonds. 
Die uitkeringen geschieden niet voor 
rechtstreekse werkloosheidsbestrijding, 
maar ten behoeve van investeringen en 
voor modernisering van de productie
middelen. Want het is de bedoeling uit
sluitend de best en goedkoopst produ
cerende industrieën toe te laten en alle 
idustrieën stop te zetten, die aan die eis 
niet voldoen. Aldus meent men verkwis
ting te kunnen tegengaan. Geen nood
lijdende nijverheid meer en door de in
ternationale regeling van de productie 
ontstaat de mogelijkheid van het wegval
len der tolgrenzen. 
Het gevolg zal zijn, dat ieder land spe
cialist wordt voor bepaalde artikelen. Er 
wordt gebruik gemaakt van de beste 
economische situaties, van de grootste 
vakbekwaamheid, van de waarde ener 
proefondervindelijk gebleken vakkennis 
van door historie en traditie verkregen 
vaardigheid van bepaalde arbeidersbevol
kingen. Waarom zal men het glas be
trekken uit een ander land, aan dat waar 
men de eeuwen door het glasblazen 
heeft beoefend? De natuurlijke voor
waarden tot een zo goed en zo goed
koop mogelijke leverantie zijn aanwezig, 
daar waar men van oudsher de metho
den kent. 
Dit plan-Stikker is dus gericht op een 
volkomen doelmatige productie. Om die 
doelmatige productie te bereiken, zal 
men internationaal te werk moeten gaan. 
De ligging der grondstoffen, de aanwe
zigheid van bepaalde vakbekwaamheden, 
het zijn omstandigheden, die zich niet 
storen aan nationale grenzen. Slaagt 
men erin, een economisch-solidair Euro
pa te vestigen, dan schept men een 
kracht, die zich bedruipen en venveren 
kan. Men zou zo zeggen: deze interna
tionale ordening van de Europese voort
brenging is de oplossing van een nood, 
waarin Europa verkeert. 
Is zij het definitieve reddingsmiddel? 
Wanneer men de zaak op de keper be
schouwt dan komt men tot het inzicht, 
dat voor een gezonde situatie verlaging 
van het Europees levenspeil geboden is. 
Een van de allerbelangrijkste steunpunten 
van onze welvaart is ons ontvallen. Laat 
ons het eerlijk zeggen: Europa verkreeg 
een groot deel van zijn welvaart door 
zijn koloniaal bezit. Dit koloniale steun
punt zinkt overal ineen. Het is niet al
leen Nederland, dat zijn koloniale posi
tie moest prijsgeven. Ook Frankrijk, ook 
Engeland zuchten onder hetzelfde lot. 
Maar is de welvaart geslonken, daannee 
is de bereidheid tot ontzegging van 
nieuw gegroeide behoeften bij de Euro
pese volken niet verdwenen, daarmee is 
men nog niet genegen, van sommige 
waarden en genietingen afstand te doen, 
die nu juist ...... de cultuur van Europa 
uitmaken. 

-o-

Geeft men zich rekenschap van de ge
weldige spanning, die er bestaat tussen 
de noodzaak ener Europese cultuurbele
ving en de werkelijkheid ener Europese 
verarming, dan wordt het overduidelijk, 
dat de leidende figuren in ons wereld
deel worden gedrongen naar voorstellen 
als in het plan-Stikker vervat liggen, 
waardoor ten minste alle .verkwisting 

wordt uitgebannen en de grootst moge
lijke doelmatigheid nagestreefd. 
De theorie van het plan is te schoon, 
om in de uitwerking te kunnen geloven. 
Wij onderstellen, dat vele weldenkenden 
het hebben toegejuicht, dat eindelijk een 
Europese integratie vörm heeft gevon
den. Maar terwijl men zich haast met het 
begin van de uitwerking, terwijl er daar
voor reeds nabijliggende data worden 
vastgesteld, toont het begin van uitvoe
ring, dat in het plan-Schuman ligt beslo
ten, hoe men reeds aan het struikelen is 
bij de aanvang van de wedloop. 
Wij hebben het Brits verzet reeds aan
schouwd tegen het denkbeeld, de Duit
se en Franse zware industrie in een be
langengemeenschap samen te brengen, 
waarbij de beide landen volwaardige 
deelhebbers zijn. Men duchtte de aanval 
op de eigen nijverheid. De conferentie 
te Parijs stokte. De deelnemende landen 
gaan nadere instructies halen bij hun 
regeringen. 
Men durft het niet aan, het plan van de 
rails te schuiven, men durft het niet aan, 
een mislukking te boeken. Dierbaar is 
ons de internationale toenadering, de 
Europese eenheid, en de Europese kracht, 
die thans niet langs de politieke maar 
langs de economische weg wil naderen. 
Dierbaar is ons het nationaal belang en 
de eigen industrie. 

-o-

Men denke over de moeilijkheden, die 
zich tegen de venverkelijking van het 
groots-opgezet schema verheffen, niet 
gering. Een volvoering van. het plan eist 
inzage van de begrotingen der bij het 
hernieuwingsproces betrokken industrie
en. Eist internationale overeenkomsten, 
die nationale maatregelen, gaat het niet 
goedschiks, nationale wetgeving • nodig 
maken. Wie zal de distributie der toege
laten bedrijfsproducties bepalen? Zal een 
interparlementaire commissie, die men 
wil inschakelen, daartoe bekwaam 
blijken? 
Het plan staat of valt met een ten top 
gevoerde productie. Het rationalisatie
proces zal op ongekende wijze verhe
vigd worden, dat wil zeggen: er zullen 
meer arbeiders uitgestoten worden uit 
de fabriek. Er staat tegenover dat mis
schien de emigratiemogelijkheid zal wor
den vergroot. Want bekwame vaklieden, 
die van bijzondere methoden op de 
hoogte zijn, zullen zich gemakkelijker 
naar het buitenland kunnen verplaatsen. 
Het verbod van arbeidsvestiging, dat de 
emigratie thans nog belemmert, zal bij 
een internationalisatie der industrieën 
kunnen vervallen. Tenslotte kan de ge
dachte die aan het plan-Stikker ten 
grondslag ligt, niet op volstrekte wijze 
ingang vinden. Voor de mededinging van 
fabrieken van dezelfde bedrijfstak, die 
aan bepaalde voorkeuren van het pu
bliek beantwoorden, zal ruimte moeten 
worden gelaten. Men kan bijvoorbeeld 
de kaas-productie niet in één hand ver
enigen, want er zijn liefhebbers van 
Zwitserse kaas en van Hollandse kaas.
Voor de specialisering van zulke artike
len (men zal ze vooral aantreffen in de 
consumptie-industrie) zal plaats moeten 
blijven. 
De Europese plannen zijn nauwelijks ge
boren. Niettemin zijn er al hele dossiers 
over volgeschreven. Wie kennis neemt 
van deze literatuur stuit telkens op de 
opmerking, dat er offerzin nodig zal zijn, 
om de gedachte te doen slagen. Wij be
twijfelen of die offerzin aanwezig is. 
Maar wordt de gedachte van het plan
Stikker niet morgen verwezenlijkt, dan is 
het overmorgen. De Europese nood 
dringt er toe. Alleen rijst de vraag, of 
het overmorgen niet te laat zal zijn, 

SPORT-NIEUWS 
SCHOOL VOETBAL. 
St. Paulusschool 6 4 1 1 9 
St. Franciscusschool 6 4 0 2 8 
St. Aloysiusschool 6 2 1 3 5 
St Petrusschool 6 1 0 5 2 
E�enals het vorig jaar hebben de lagere 
scholen van Boxtel elkaar ook dit jaar 
bestreden op 't voetbalveld. In sportie
ve wedstrijden vocht iedere school voor 
de zo vurig begeerde wisselbeker, die 
het vorig jaar door de St. Paulusschool 
werd gewonnen. 
Deze strijd werd de vorige week Woens
dag beslist door een overtuigende over
winning van de St. Paulusschool op de 
St. Franciscusschool. De uitslag 6-0 
zegt genoeg! 
Woensdag j.l. werd er een huldigings
wedstrijd gespeeld tussen de St. Paulus
school en een combinatie van de drie 
andere scholen. Vóór de wedstrijd sprak 
de Zeereerw. Heer Pastoor Besouw enige 
hartelijke woorden tot de kampioenen 
en overhandigde daarna de beker aan 
de aanvoerder. 
In de wedstrijd, die volgde, bleek de St. 
Paulusschool weer sterker en won ver
diend met 4-2. 
Twee en twintig spelers volgden daarna 
Mijnheer Pastoor naar de St. Paulus
school, waar ze door hem getracteerd 
werden. 

Voor Horloges, Wekkers, Klokken 
F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Uurwerkreparaties in EEN WEEK klaar 

Gesprek van Vanavond 
Och, neen, het is geen tijd om nog "ge
sprekjes van de avond" te houden, 
want uiteraard zouden ze altijd een 
zekere critische inhoud hebben. 
Het kan wel zijn, dat dit niet zo erg 
zou zijn, maar het zou toch ook geen 
prettige indruk geven, vooral niet 
omdat er tegenwoordig zo weinig is om 
niet te critiseren. 
Of ik dan het goeie nergens in kan 
ontdekken? Waarachtig wel! Neem bij
voorbeeld het geval van de artiste Miep 
Van Leeuwe inzake de toekenning van 
de "Jacob-Maris" -prijs, 
Zoiets is wel te waarderen! Dat vrouw
mens sloeg als het ware een hele jury om 
de oren door het wegnemen van haar 
tentoongesteld werk. 
En nu haal ik dit niet aan om daarmee 
te bewijzen, dat er nog wel dingen ge
beuren, die geprezen kunnen worden 
inplaats van becritiseerd. Neen, neen, 
mijn bedoeling is meer erop te wijzen, 
dat tenminste een "meiske" eens eerlijk 
heeft laten blijken, niet alles voor "zoete 
koek" te willen slikken. 
Waren er ook nog maar "kerels", die 
de moed hadden bij gelegenheden of in 
zekere gevallen de moed op te brengen 
voor het forum van het publiek te doen 
blijken dat ze niet tot iedere prijs "pais 
en vree" wensen te behouden. 
Als dan overal, bij iedere onregelmatig
heid en telkens als er politiek of niet po· 
litiek bedrogen of gelogen wordt op de 
een of andere manier of door wie ook, 
zo'n paar kerels bij de hand waren, wel
licht kregen we dan nog wel 'ns ooit 
onze vrijheid van handelen, spreken en 
zelfs vrijheid van denken ( !) terug, in 
Nederland en "onderhorigheden". 
Zulke "kerels" zouden aanvankelijk wel 
moeten "knokken" en tegen het gemis 
van "genadige" bejegening moeten opge
wassen zijn, ja, ja, maar "een lintje" zijn 
ze bij hun leven meer dan overwaard ... 
Wie durft? ...... 

Tentoonstelling tekeningen 

en aquarellen 
In het museum van het Prov, Genoot
schap te 's Hertogenbosch is vanaf 
Maandag 26 Juni tot eind Juli een ten
toonstelling ingericht van oorspronkelijke 
tekeningen en aquarellen van het Bra
bantse land uit de 18e eeuw. 
De tentoonstelling is op werkdagen ge
opend van 2-5 uur. 's Zondags van 12 
tot 2 uur. 

Spel met de dood! 
In het Brabantse land rijer zich door 
polders en heidevelden de ijzeren mas
ten aaneen, die de koperen kabels dra
gen, welke de in de centrale te Geer
truidenberg opgewekte electrische ener
gie onder zeer hoge spanning naar onze 
steden en dorpen, onze fabrieken en 
werkplaatsen voeren. Ze zijn voor meer 
dan een millioen mensen van het groot
ste nut en leveren voor niemand enig 
gevaar op, zolang ze met rust worden 
gelaten. 
Maar de onverbiddelijke dood loert

op iedere waaghals, die de euvele moed 
heeft deze masten voor klimoefeningen 
of andere bravourstukjes te misbruiken. 
Enige weken geleden heeft in de nabij
heid van Uden een jongeman deze waag
halzerij met zijn leven moeten betalen. 
Hij was n.l. in een der ijzeren masten 
geklommen en is toen de stroomdraden 
zo dicht genaderd, dat hij dodelijk ge
troffen uit de mast viel. Dat was in
enkele jaren tijds het vierde geval van
dien aard, 
Wie zijn leven lief heeft, houdt zijn 
handen van deze masten af. Een zeer 
geliefd doch evenzeer levensgevaarlijk 
spelletje blijkt te zijn het werpen van
draden (van ijzer of ander materiaal) 
over de koperen kabels, die tussen de 
toppen der masten gespannen zijn. De 
dodende stroom zoekt langs deze dra
den zijn weg naar de onvoorzichtige 
dwaas, die zich met dit spelletje bezig
houdt. 
De Directie van de P.N.E.M. waar
schuwt er met nadruk voor zich van
dergelijke onvoorzichtighe<len lt: onthou
den en doet een dringend beroep op 
ouders en opvoeders hun kinderen en
leerlingen voor bovenvermelde praktij
ken te waarschuwen. 

WEERPRAATJE 
DEINING IN HET ZOMERWEER. 

Bijzondere weersverschijnselen rond 
de langste dag.

(Van onze weerkundige medewerker). 
Het zal zeker de moeite waard zijn om 
nog eens even een terugblik te werpen 
op enkele bijzondere weersverschijnse
len, die zich in het midden van de vorige 
week boven en langs ons land voor
deden. 
De langste dag, 21 Juni, was nog maar 
enkele uren oud, of de eerste zware 
buien werden al gemeld. De omgeving 
van Willemstad en het Zuid-Westelijke 
deel van de Veluwe kregen zelfs een vrij 
zware windhoos te verwerken. 
Hoewel windhozen in ons land geen 
zeldzaamheid zijn, komen ze toch ook 
niet veelvuldig voor. In de meeste ge
vallen raakt de slurf de grond niet; deze 
keer echter wel. In het laatste geval 
wordt grote schade aangericht, In deze 
slurf, die verschillende afmetingen kan
hebben, maar toch niet dikwijls �n gro
tere middellijn heeft dan 50 tot 100 
meter, komt een zeer snel draaiende 
luchtwerveling voor met grote luchtdruk
verschillen. Deze werveling is soms zo 
sterk, dat zelfs dikke bomen als lucifer
stokjes worden afgedraaid. Het plaatsje 



Willemstad weet hier thans weer vanmee te praten. Een windhoos laat zich niet voorspellen, maar het is goed, vooral bij zwaar, buiïg weer met zwarte kantluchten, uit te kijken, daar men een hoos op betrekkelijk grote afstand wel kan zien aankomen. 

is, dat deze ramp plaats had. De Donderdag, volgend op deze onweersdag van 21 Juni, bracht een depressie, die dicht langs onze Waddenkustpasseerde en de wind in de kuststreken en in het Noorden van ons land totstormkracht deed aanwakkeren. Het station van het K.N.M.1. op het vliegveldEelde registreerde de zwaarste windstoot, n.l. van 96 km per uur. 
Tevens kwamen er op deze eerste "zomerdag" in vele delen van ons land zware hagelbuien voor, waarbij plaatselijk zelfs stukken ijs vielen ter grootte van duiveneieren en nog iets groter. Er zijn dan ook heel wat ruiten vernield, terwijl er tevens heel wat schade aan land- en tuinbouwgewassen is aangericht.Alleen in en rond Ossendrecht b.v. bedroeg de hagelschade al meer dan 
f 250000,-. Ook de hiermede vergezeld gaande onweerverschijnselen hadden op verschillende plaatsen inslag en brand tot gevolg. Het is dan ook geen wonder, dat velen zich bij het naderen van een inktzwarte onweerslucht bang maken, want met de hiermede gepaard gaandenatuurkrachten valt niet te spotten.Deze kunnen in enkele minuten een heel dorp verwoesten, zoals wij ons van Borculo nog zullen herinneren. Op dit geval komen wij volgende maand uitvoerigterug, daar het dan juist 25 jaar geleden

Een dergelijke storm komt in de zomermaanden ook maar een enkele keer voor. Wij hebben dus de vorige week op twée opeenvolgende dagen wel buitengewone weersverschijnselen in ons land gehad.De Meteorologische post van het K.N. M.l. te Eelde, maakte, zoals wij in veledagbladen reeds konden lezen, Dinsdag20 Juni nog een beste beurt, door deKoninklijke stoet, tijdens het bezoekaan Groningen, juist op tijd voor eenzware onweersbui te waarschuwen, waarmede zij veel succes heeft gehad, daarmen door o.a. het tempo te verhogen, juist vóór de bui binnen was. nog geen cijfers bekend zijn, mogen wijJuni is nu bijna ten einde en hoewel erwat het weer in deze eerste zomermaandbetreft, niet mopperen. (Nadruk verboden). 
ALBERT PEIJNENBURG 

en RIET DE LAAT hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de plechtige inzegening zal plaatshebben op Dinsdag 11 Juli a.s. in de parochiekerk vanSt. Servatius te Schijndel. Schijndel, 
Akkerstraat 6. St. Servatiusstraat 49.
Receptie: van 12.30 tot 1.30,Akkers.traat 6. 

Toekomstig adres: 
St. Servatiusstraat 49. 

t Heden overleed, naeen kortstondige ziekte, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten derStervenden, onze geliefdeVader, Behuwdvader enGrootvader, 
JEAN SMEETS 
weduwnaar van 

Anna Gertrudis vanHalbeek 
in de ouderdom van 81 jaar 
Boxtel: M. de KoningSmeetsJ. de Koning en kinderen
Nijmegen: J. ThoonenSmeets Chr. Thoonen en kinderen 
Echt: D. Smeets en verloofde
Echt, 28 Juni 1950. 
De plechtige Lijkdienst, gevolgd door de begrafenis, heeft heden, Vrijdag, plaatsgehad in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt 

Mede namens mijn· Moederen familieleden breng ikhartelijke dank aan H.H.Geestelijken, Kath. Thuisfront, Gildenbondsharmonie, Zang_vereniging St. Petrus, Dir. en personeel P.T.T. en verder aan 

Bij deze betuig ik, ook namens mijn ouders en zusjes, mijnoprechte dank aan H.H. Geestelijken, Kath. Thuisfront,Verkennerij, de Gildenbondsharmonie, familie, vrienden enkennissen voor de prachtige cadeaux, felicitaties en andereblijken van belangstelling welke ik bij mijn terugkeer uitIndonesië mocht ontvangen. Een extra woord van dank aande buurt voor de versiering en de prachtige fiets. Dpi. Sergt. J. W. v. d. BRAAK,Clarissenstraat 3 5. 
Ter overname: een cafébuffet220 x 95 x 59, met 3-kraans bierpomp. Café van <ler Meijden, Fellenoord 6. 
Te koop: een snelweger, wegens overcompleet, z.g.a.n.,aan spotprijs. Bevragen Molenstraat 19. 

Gevraagd tegen 1 Augustus, wegens huwelijk der tegenwoordige, een nette R.K. hulovoor gezin van drie personen.Roelvink, Wilhelminalaan 16,Vught. 
Te koop zware biggen bijW. van Esch, Roond toa. 

Voor direct gevraagd net R.K. Te koop: slachthanen bij M.Dagmeisje, boven 20 jaar. Pa- Schoenmakers, Roond 2a. viljoen Molenwijk, Boxtel. 
Gevraagd: flinke zelfstandigewerkster, voor enige dagen inde week. H, Opheij, Breukelsestraat. 
Gevraagd: Slachtkippen, JongeHanen en Voederbonnen. G. Koks, Molenstraat 37. 
Te koop: beste kalfkoe, vierdekalf, aantelling 10 Juli, of een schot met veertien liter melk,t.b.c.-vrij. Vermulst, Mijlstr. 45

Te koop bij W. van der Linden, Kinderbos 7, een toombiggen. 
Dagmeisje gevraagd: 8.30 v.m.tot 5 uur n.m. Zondagsmorgens 10-12 uur. Woensdagmiddag vrij. Mgr. Wilmerstraat 14. 
Te koop: een varken aan telling en 12-weekse kippen enkalkoenen bij J. Jennissen,Vrikhoven D 49, Liempde. 

Voldrachtig vark� te koop, Te koop: vers ge kalfde vaars,keuze uit twee. M. J. Veroude, 15 liter melk, A. van Hal,Mijlstraat 66. Roond 13. 
Leest U ook reeds ons 
GRATIS Maandblad 
GEZIN en GEZONDHEID 

Elke eerste week van denieuwe maand 
Drogisterij "DE MOLEN" 

Te koop een toom bestebiggen, waarvan gemerkt voorstamboek N.L. A. van deSande, Kalksheuvel 53. 
Mevr. Verhuist, Stationstraat36, Boxtel, vraagt tegen 1 Juliflink R.K. Meisje, 18 jaar ofouder. 

------------
Jonge kippen te koop bij W.Dekkers, Kinderbosch. 
Te koop: N.D.L. en N.L.zeugjes en biggen. Peijnenburg, Roond 5. 
Weggevlogen: drie witte duiven. (pauwstaartjes). Gaarneinlichtingen verwacht bij dePat_ers van Stapelen. 
Te koop: een kalfkoe, 3e kalf,t.b.c.-vrij, en een partij eikenen dennen geriefhout. M. vanOirschot, Eindhovenseweg 45.

.alle vrienden en kennissen, -------------=

Hulp in de huishouding gevraagd voor dag- of dag ennacht. Mevr. Maas, Bosscheweg 15, Boxtel. maar in 't bijzonder de buurtgenoten uit de nieuwe , wijken Merheimstraat voor debloemen en prachtige cacleaux welke mij werden aangeboden bij mijn terugkeeruit Indonesië. Sold. J. J. Vlaminckx,Jan v. Brabantstraat 26. 
Mede namens mijn familiehartelijk dank aan allendie blijk hebben gegeven vanbelangstelling bij mijn terugkeer uit Indonesië. 

Huz. J. Michielsen. 
Voor de talrijke gelukwensen, in welke vorm ook ontvangen op onze trouwdag,betuigen wij bij deze onzehartelijke dank. 

C. Timmermans L. Timmermans-v. d. Heuvel
Maastrichtsestraat 17a. 

M
ede namens mijn ouders,broer en zusters betuig ik mijn oprechte dank aan H.H. Geestelijken, Katholiek Thuisfront, de Gildenbondsharmonie, familie, vrienden en 

Publieke Veiling 
TE BOXTEL 

Op Vrijdag 7 Juli 1950 
des v.m. 10 uur in de dan
cuig achter het Café J. v. 
Run, Stationsstraat 94 te 
Boxtel, zullen ten overstaan 
van Deurwaarder F. HEN
DRICKS publiek à contant 
worden verkocht: 
100 DEKKLEDEN 

en TENTZEILEN uit En
gelse legerdumps in diverse 
afm. grotendeels nieuw en 
in prima staat, voorts in
dien nog tijdig ter plaatse 
LEGERG0EDEREN De goederen zijn te bezien één uur voor de aanvang, 

Gevraagd: Een halfwas Schildersknecht, goede gelegenheidom zich verder in 't vak te bekwamen. P. v. d. Meijden, Clarissenstraat 17, Boxtel. 
Te koop: een handwasmachinemet wringer. Ridder van Cuykstraat 16. 
Te koop 'n perceel zwarehaver, 'n partij Hollandse dakpannen, 'n donker herencostuum mt. 48, 'n paar voetbalschoenen mt. 42. L. v. Dooremalen, De Schild,Bosscheweg 95. 
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kennissen, in het bijzonder 1-----------------------�l aan de buurtbewoners voor de Op Zondag 2 Juli a.s. hoopt Toneelgroep vele bloemen en cadeaux mij aangeboden bij mijn terugkeer "LEERLINGHE ENDE VERMAECK" uit Indonesië. h 1 aar eerste ustrumfeest te vieren. 
l

Sold. G. C. v. Esch R Merheimstraat 14. eceptie van 12.30-13.30 uur in de zaal
' 

d I k b van Café H. v. Rooy, Baroniestraat. · voor e ta rij e ewijzen ) van belangstelling onder- .,,... .... _.-_.._._ _ _,___,...,..._.,...,__._,..,.__,..-..r,. __ --._,____ __ J'\,__..__,,.� vonden bij mijn terugkomst uit Indonesië, betuig ik, ook namens mijn ouders, broers enzusjes, aan Heren Geestelijken, Paters van Stapelen, Katholiek Thuisfront, R.K. Gildenbondsharmonie, vrienden en kennissen, buren Stationstraat en Stationsplein, voor de fijne versiering, 't mooiecadeau en de prachtige bloemenmand mij aangeboden, deHeer Adelaars, voor de spontane medewerking voor verlichting, allen in en buitenBoxtel die hun belangstelling too�.-.-.�n, r:i;jr. oi;0�ci.te è:mk. 
Dpi. sold. Jo van BerkelStationstraat 71. 

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 
De betere Dames- en HerenkleermakerlJ 

ACHTER 'T STADHUIS 17 
'S-HERTOGENBOSCH 

ADRES VOOR B OXTEL: 
BREUKELSESTRAAT 30 

Ook In mindere prlJskl■sse. 
'Vra■gt ■talen collectla. 

Harris Tweedjassen à 185.• 
Uit voorrsad lavarb■■r. 

Heeft U last van Bus- of Treinziekte? 
AMOSYT-, REMOVINE- of 

VITAGIST-TABLETTEN 

verzekeren U een genotvolle reis! 
Drogisterij "De Molen" 

1 Rechterstraat 37 

Gevraagd Nette Meisjes 
van 16 jaar en ouder, voor de mangel• en strijkafdeling 

Wasserij Crols & Co. Eindhovenseweg 

BUR. KNECHTEN 
VEGHEL - TEL. 209 

voor AL uw belastingzaken, 
Speciaal ook : 

opmaken van successiememorie 
Elke Vrijdag van 11,l uur in Café H. van Rooy 
nabij Landbouwschool en H. Hartkerk in de 

Baroniestraat. 

H. Bloedprocessie 1950
a.s. Woensdag 5 Juli des avonds
om 8 uur wordt aan alle mede�
werkenden van de H. Bloedprocessie
1950 de gelegenheid gegeven, de

kleurenlichtbeelden van de processie te 
zien; in het St. Paulus� Jeugdhuis, 
Nieuwstraat. 

De kinderen worden verwacht des 
middags om 4 uur. 

k"e heer\iike
en %3 1 ·ngen 

Pen versna ·ng'-"nder"errass1 
een�, n l' \/ A� fL. '2,50 

Bil AA�KO�R _ ARllK 
OE G,RUYl 

rf1j_ lfili,e,IA 'S MORGENS BE STELD 
J:}a.., .,..,_ 'S AVONDS KLAAR. 

1 Ruime keuze Leesglazen voorradig 1 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Opticiën • Horloger - Juwelier 

Le v e r a n c i e r  vo o r  A LLE Zi e k e nfo n d s en 

Tijdelijke aanbieding 

Dekens reinigen f 0.95 
Van 19 Juni tot 15 Juli voor iedereen de mogelijkheidde dekens weer te laten reinigen en als nieuwterug te krijgen. 

2 dekens f 1.80, 3 dekens f 2.85 

Zwit sersche • ASSI 
Genneperweg 138, Telef. 2973, EINDHOVEN 

Depot: Fa J. P. v. d. Velden, Manufac1urenhandel, B oxtel 

Speciaal adres voor uw algehele 

VOETVERZORGING 
Wies Gemen Med. Gedipl. Chiropodiste 
ST ATIONSTRAAT 14 , BOXTEL , Tel. 296 

Hebt U er wel eens aan gedacht 
dat U feitelijk nergens voordeliger 

nergens gemakkelijker 
nergens coulanter 

uw Boekhouding, Belastingzaken, Verzekeringen 
en alle verdere administratieve werkzaamheden kuntlaten verzorgen din bij het 

meest beklante kantoor uit de o mgeving. 
Wij komen op uw eerste wenk bij U aan huis. 
Administratie- & Assurantiekantoor 

Lam b T J d Z d St. Oedenrode • • • V. • an en Telefoon 66 

* Nota: Bij ons is ook gevestigd het 
AGENTSCH A.P v. d. HOLLAND,AMERIKA LIJN 
Voor hen, die willen emigreren nair Canada ofAmerika, zijn wij het aangewezen adres. 

Wilhelmientjes een zeer fijn en licht koekje 
nu 50 cent per 1/2 pond 

Sprits 50 " " " Jan hagel 50 " " " " Sprits koeken 50 " " " ± 12 à 13 stuk• 
Goudse moppen 5 5 " " " " 

Als extra reclame Gevulde koeken 3 voor 25 et. 

Banketbakkerij A. van Duren-Schollen 
Breukelsestraat 62 

Wel beter 
Telelefoon 274

Niet duurder 

Adverteren doet verkopen ! 

De huisvrouw 

die rekent, koopt bij 
Albert Heijn 

NOG GOEDKOPER 
DAN GOEDKOOP 
Tot en met Zaterdag 8 Juli: 

De huisvrouw /d i e  rekent, koopt bij Albert Heijn, want 
week in, week uit geven de cijfers in haar huishoudboekje 
onomstotelijk aan: Albert Heijn maakt het leven goedkoper I 

Bij aankoop van
100 GRAM THEE

200 gram heerlijke
HIPPO D RO M EHier .zijn 12 prij.zen - 12 bewijzen: 

MAIZENA 
1 5 cl per pak . . 

ROZIJNEN 
per 1 00 gram . 

FRISSE DRUPS 
per 200 gram . . 

ANANASBLOKJES 
150 gram . . . . 

25ct 

25ct 

BAK- EN BRAADVET 
100%zuivervet, pak250gr 37 cl 

LEVERPASTEI 
per blik . . . . 29c1 
PERZIKEN 
echteCalilornische, groot blik 198 et 

HUISHOUDZEEP 
zwaar dubbel stuk. 

TOILETZEEP 
per stuk 

WASPOEDER 
per pak . . . . 

SCHOENCREAM 
per doos . 

NATUURAZIJN 
per grote fles . 

1 7 et

24 et 

20 et 

15 c1 

20 et 

31 c1 

ALBER T HEIJN'S KOFFIE E N  THEE 

DE KRACHTIGSTE EN DE GEURIGSTE ! 

.. 

ALBERT HEIJN 
MAAKT U HET-LEVEN GOEDKOPER! 

' . 

(z.g. Bru, .. 11■ Karml1 mat cocos) 

voor 32 et 
PRIMA CUSTARDper pak van 25 et 

voor 20 et 
500 gr. beste RIJST
1 FLES BESSENSAP

tezamen 

voor 67 et Zolang de voorraad strekt
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Belangrijk c0
voor 

Boxtel 

van een nieuw 
systeem van samen• 

werking tussen onze 
fabriek en haar agent• 

schappen, zijn wij in 
staat uw kleding binnen 
een week, in de bekende 
PAL T H E,kwaliteit 
gereinigd, af te leveren. 

Tijdelijk 15°/o korting op het chemisch 
reinigen van japonnen. Profiteer hiervan 
.... ook voor uw winterjaponnen. 

.Agentschap voor Boxtel en omgeving: 

Fa. JOH. THIJS-v. d. BRAND, 
STATIONSTRAAT 38 

Bloemenmagazijn "D E A N J ER" 

levert al haar BRUIDSWERK enz. 

in ULTRA MODERNE STIJL 

Breukelsestraat 110 

DE BIJENKORF 
A. VAN KOL

Stationstraat 55 Markt 14 
BOXTEL 

Ook voor EMAILLE 
DE BIJENKORF 

D.R.U. EMAILLE

Complete D.R.U. Keuken 
92 65 21 delig 1 

VOORTS BRENGEN WIJ IN D.R.U. Steelpannen, diverse maten, vanaf . . 2,80 Vergiet, Fluitketel, Zeepbakje, Gootsteen-vergieten, Melkkokers, Afwasbakjes. Braadpannen, vanaf 5,70 Wildpan 6,80, 4,85 Braadslede 8,00, 4,30, 3,90 Vuurvaste schotels 6,15, 5,45, 5,10 ELECTRISCHE KOOKPANNEN in div. prijzen ULFER PAN (gegoten soeppan) 8,'.20 Gaspannen '.20, 22, 24, '.26 cm vanaf 5,55 LEPELREKKEN, WATERKETELS, enz. enz. 
Ook in B.K. EMAILLE hebben wij grote sortering 

Complete B.K. Keuken 
91 65 24 delig 1 IN LOSSE B.K.-ARTIKELEN vindt U bij ons: Melkkokers, Fluitketels, Vergieten, Afwasbakken Bazar bakken, Emmers, Zeepbakjes, Lepelrekken, Steelpannen, Waterketels 

De bekende P.D. Wandkoffiemolen 
in Rood, Blauw en Groen 12,25 

Verder brengen wij grote sortering 

EDY EMAILLE 

Complete Victoria EDY 
Keukens 21 delig 49.50 

Complete EDY Keuken 

24 delig extra zwaar 69.50 
Complete EDY Keuken 

24 delig Terra Cotta kleur 
24 delig extra zwaar 73.50 
EDY BABYBADJE in rose, blauw en wit 15, -ALLE MATEN PANNEN, ook voor grote gezinnen tot 40 cm. Wasketels, Inzet voor wasketels, Toiletemmers, Melkemmers, Emmers, Koffiepotten, Nachtpo's Enz. Enz. Enz.' GEGALVANISEERDE WASKETELS WECKKETELS - TEILEN EN EMMERS 

VOOR DE INMAAK VEGLA INMAAKGLAZEN compleet met deksel 
¾ Liter 0,'.29 1 " 0,36 1½,. 0,43 INMAAKGLAZEN, plat rand compleet met deksel oud model 
¾ Liter 0,50 1 , 0,55 
t½ ·,, 0,6'.2 BIJPASSENDE RINGEN VOORRADIG!! THERMOMETERS, éompleet 0,75 

,,DE BIJENKORf''' 

In ·onze boekhandel verkrijgbaar: rr==================:::;i 
2 verschillende werken over 

:het leven en sterven van de 

H. MARIA GORETTI
prijs f 2.50 en f 3.90 Ook voorradig het nieuwe boek van Graham Greene : 

,,THE THIRD MAN" met 1.,6 foto's uit de gelijk• namige film prijs f 3.90

Boekhandel Tie Ie n 
ST ATIONSTRAAT 

Onthoud dit! 

VOOR pijnlijke voeten 
NAAR Medisch 6edipl. Voetverzorgster 

Jo v. 6rinsven-v. Summeren 
Ook Electrische behandeling 

Markt 33 - Boxtel 

* Aan huis te ontbieden 

Zuiniq en Zindelijk 
fw-0.kt U op een 

Electrisch Comfoor in verschillende maten knnnen wij ze U leveren alsmede ELECTRISCHE PANNEN. 
ELECTRO. TECHNISCH-BUREAU 

W. VAN DONGEN
van Leeuwenstraat 11 

Wederom ontvangen: 

Heren Kruissandalen 
hout gepend 

voor slechts f 11.25 

HEIJMANS' Schoenhandel

Breu kelsestraat. 

H. W. Fasbender-Valks 
Bosscheweg 12 • Schijndel 

Touringcarbedrijf 
Reizen naar Binnen

en Buitenland 

Bi Il ij k e t a r i e v e n 
Telefoon K 41 04 No. 271 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT alle mogelijke 

School- en Studieboeken voor alle richtingen van onderwijs. Tijdig besteld is tijdig geleverd. 

Voor solide, voordelige Uurwerken 
naar VAN VLERKEN

Hangklokken vanaf 69.50 
Electrische klokken ,, 27.::

Dames horloges l 
Heren horloges 29.50 

Wekkers ,, 8.45 
Schoorsteenklokken 49.50 
Keukenklokken 18.50 
Koekoekklokken 36.::

Alle uurwerken 
met volledige garantie 

U kiest gemakkelijk uit onze grote 
keuze in uurwerken 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel
Kruisstraat /0 Juwelier - Horloger 

Wij ontvingen : 

Franse•Nagellak f 0. 7 5 in blank en naturelle 
Jochems Hormonen•Preparaat 

tegen Kaalhoofdigheid f 6. 9 5

Parfumerie Bert van den Braak I Baroniestraat 73 - Tel. 450 I
--------------= 1 Heden weer verse bokking en zoutevis 1

Nieuwe Haring thans 12 1/2 et. 

VOS Stationstraat 44, Tel. 527 

Wit Emaille 

Wasmachines 
met Electrische 

Veiligheids Wringer 

bij Technisch Bureau 

J. v. d. Brekel
Rechterstraat 42 

BOXTEL 

111111111(1 
Wij menen het ..... 
met deze speciale aanbiedingen 1 

Eiken Huiskamer 
Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 239.50 

Poriën Eiken Slaapkamer 
2 pers. Ledikant 
Linnenkast 
Commode met spiegels 
Nachtkastje 
Tafel 
2 Stoelen 

Moderne Eetkamer 
Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 

369.50

695.00

Gothieke Slaapkamer 
Toogledikant 
Linnenkast 
Commode met spiegels 
2 Nachtkastjes 
Tafeltje 
2 Stoelen 

547.50

Voor woninginrichting zegt iedereen 
eerst naar 

J-J.W� 
■■■■■■■■■■■■ 
F ER IA-druppels en tabletten voor 
het inmaken van fruit en groenten 
Z ON�R WECK-KETEL 

OPEKTA en PEN-JEL 

voor het maken van jam Perkamentpapier • Inmaakvlies • Zwavellint • Flessenlak Kurken , Inmaakkruiden • Vaste Parafine, enz. 
Drogisterij 91DE MOLEN" 

u HEBT ZE NODIG, 

Uw spaarpot viert feest; .. 1 
en U ook ... 1 DANK ZIJ DE SPARZEGELS IS UW SPAARPOT ZO VOL. 

* 200 gram ANANAS BLOKJES 38 cent 
met 8 .zegels extra (100/o voordeel) 

* 250 gram OUBLIES 50 cent met 1 0 .zegels extra (1 00/o voordeel) 
* 

OOK DE AANBIEDINGEN 

VAN DE FOLDER ZIJN 

DEZE WEEK NOG GELDIG 

* Garantie voor kwaliteit 

* Altijd extra zegels 
en daardoor 1 0 0/o voordeel 

Dat bieden U artikelen met het SPAR· WAARBORG MERK PUDDING, MAIZENA, CUSTARD, BAKMEEL, KANDIJKOEK, SCHUURPOEDER, TOILETZEEP, HUISHOUDZEEP, HEERLIJKE JAM 
A

(diverse smaken en 
prij.zen). KOFFIE EN THEE 
"Land v. Belofte" ook o:r.Mm 
met 1 QO/o voordeel. -"'01 KWAUft\l 

WIJ WILLEN ZE KWIJT Alle ✓voorradige coupons van de meest uiteenlopende stoffen en materialen verkopen wij gedurende een week, . aanvangende 9 uur, a.s. Zaterdag, v.èr beneden onze Inkoop.
van 1 tot' 8 Juli 

daverende 

* Benut deze gelegènheid om 'VQor de abnormaal fage -"schoonschip". prijzen de prochtigste kwaliteiten te kunnen kopen.
WIE TEERST KOMT TEERST MAAlT 
Slechts één enkele week 
hebben wü roor dit "schoons�hip" ·mahen t,tUJtgesteld 

f 
maar dan fl&Oeten sv ook weg sijn! 

l�ê�:t�}�� B00ME�:.l!f �!N� 
� -....,........,. __ ... 

Koopt uw PHILIPS RADIO bij Van Boxtel 
In prijzen vanaf f 115.-

DE ZAAK met de bekende Philips Service 

Clarissenstraat 3 • BOXTEL - Telefoon 479 

1 

' 

invoering--------~ 



!Bcaêant' s Cattaun 
No. 292 - 30 JUNI 1950 

Sociale verzekeringen 
Vele vragen bereiken mij omtrent de 
ouderdomsvoorziening na October 
1950. Sommigen zijn van mening dat 
geen verdere toekenningen van uitkerin
gen zullen worden gedaan na die datum, 
anderen zijn er die in de veronderstel
ling leven dat de thans lopende uitkerin
gen ingevolge de Noodwet voor de 
ouden van dagen op 1 October a.s. ten 
einde lopen. Noch het een, noch het 
ander is waar. 
De toestand is als volgt: 
Op 24 Mei 1947 kwam een wet tot stand, 
houdende een voorlopige regeling ter 
voorziening in de nood van ouden van 
dagen, kortweg Noodwet Ouderdoms
voorziening genoemd. Deze wet trad 1 
October 1947 in werking en zou drie 
jaar geldig blijven totdat de definitieve 
regeling der ouderdomsvoorziening voor 
het gehele Nederlandse volk zou zijn 
geregeld. Thans wordt echter van de
partementale zijde bekend gemaakt, dat 
deze wet nog dit jaar in behandeling zal 
komen, doch dan zeker nog twee jaar 
nodig zouden zijn ter voorbereiding van 
de uitvoering. Het is derhalve nodig dat 
de geldigheidsduur der Noodwet Ouder
domsvoorziening een paar jaar zal wor
den verlengd. 
In verband hiermede is reeds een wet 
ingediend en kunnen dus de "oudjes" die 
na 1 October 1950 65 jaar worden, ge
rust zijn. Zij, die de uitkering reeds ont
vangen, behouden deze vanzelfsprekend 
en die ná 1 October 1950 in aanmerking 
komen voor deze uitkering, dienen zoals 
de anderen voordien deden, een aan
vraag in bij de Gemeente, afdeling So
ciale Zaken, alhier, waar de betreffende 
formulieren gratis verkrijgbaar zijn_ 
Tevens is bij de ingediende wet om de 
geldigheidsduur der Noodwet te verlen
gen, bepaald de inkomengrens te ver
hogen. 
Thans komen in aanmerking de perso
nen, die als zij gehuwd zijn niet meer 
dan f 1150,- inkomsten per jaar heb
ben, inkomsten van de echtgenote inbe
grepen. Voor de ongehuwden, weduw
naars, weduwen is dit bedrag gesteld op 
!725,-.
Zodra de wet is aangenomen en de 
nieuwe inkomensgrenzen bekend zullen 
zijn, wordt hierop in dit blad terugge
komen. Niet alleen zullen meerderen in 
de toekomst daardoor voor de uitkering 
in aanmerking komen, doch zeer zeker 
zullen er nog personen zijn, die reeds 
eerder een aanvraag indienden, doch op 
grond van te veel inkomsten per jaar, 
een uitkering is geweigerd. Deze kunnen 
dan een nieuwe aanvraag indienen. 
Een belangrijke wijziging der lnvalidi-

teitswet, Ongevallenwet, Ziektewet en 
Kinderbijslagwet heeft plaats gehad bij 
de wet van 1 April 1950 en wel als volgt: 
De loongrens voor wat de verzekerings
plicht ingevolge de lnvaliditeits- en 
Ziektewet betreft is gebracht van f 3750 
op f 4500. met ingang van 1 Januari 
1950. 
De ongevallenwet is gewijzigd voor wat 
het dagloon betreft; dit is van f 10 op 
f 12 gebracht, zowel voor de premie
berekening als voor de uitkering aan 
getroffenen. 
Hetzelfde geldt voor de Ziektewet, ter
wijl voor de Kinderbijslagwet het dag
loon voor premieberekening eveneens is 
verhoogd van f 10 tot f 12. Deze laat
ste wijiigingen zijn ingegaan per 2 Mei 
1950. 
Zij, die dus tussen 1 Januari 1950 en 2 
Mei 1950 een jaarlijks inkomen genoten 
tussen f 3750 en /4500, zijn vanaf 2 Mei 
1950 èn voor de Ziektewet èn ook voor 
het Ziekenfondsenbcsluit verzekerd. 
Deze arbeiders hadden zich vóór 11 Juni 
l.i. bij een erkend Ziekenfonds moeten
melden. Zo zulks nog niet is geschied
dient dit alsnog spoedig te geschieden.

H. v. d. K.

,,Kerken in oorlogstijd" 
Van 17 Juli t/m 15 September a.s. zal 
de P.T.T. een serie van 5 bijzondere 
frankeerzegels met bijslag uitgeven. De 
bijslag komt ten goede a;-111 algemeen 
christelijke belangen, waaronder de we
deropbouw van de, in oorlogstijd ver
woeste kerken in Nederland. De zegels 
geven een voorstelling te zien van de 
barmhartige Samaritaan, met bovenaan 
op de achtergrond een verwoest kerk
gebouw. De vijf waarden en kleuren zijn: 

2 cent + 2 cent, brons 
5 cent + 3 cent, roodbruin 
6 cent + 4 cent, groen 

10 cent + 5 cent, purper 
20 cent + 5 cent, blauw. 

Landjuweel 1950 
Het culturele familiefeest van de 
Bossche Diocesane Bond van de 
K.A.B. dat een volledig succes 
werd. 

Ondanks de druilende regen marcheer
den j.l. Zondag vier tamboerkorpsen en 
twee harmonieën vanuit verschillende 
punten van Boxtel naar het prachtige 
park van Stapelen om daar enige minu
ten voor twaalf met vliegende vaandels 
en slaande trommen onder geweldige be
langstelling binnen te rukken. Dan kon
digt een bazuingeschal vanaf de oude 
torens van het kasteel, dat beantwoord 
wordt door de bazuinblazers van har
monie St. Canisius uit Nijmegen, aan, 
dat het twaalf uur is, tijd dus, dat 
bondsvoorzitter P. Vriens met de dui
zenden aanwezigen het Engel des Heren 
gaat bidden. Na de vele geestelijke en 
wereldlijke autoriteiten en alle vrienden 

van de arbeid hartelijk welkom geheten 
te hebben, brengt hij het grote cultu
rele belang van dit landjuwel naar voren. 
Niet de prijs of het behaalde aantal 
punten is hier van de grootste betekenis, 
doch de prestatie als zodanig, de uiting 
van hetgeen er op cultureel gebied leeft 
onder de leden nn de K.A.B. en K.A.V., 
K.A.J. en V.K.A.]. Dan geeft de advi
seur en technisch leider, de heer A. Mi
chels ·een laatste instructie en onder de 
vrolijke tonen van de Kajottersharmonie 
uit Eindhoven en de St. Canisiusharmonie 
uit Nijmegen, begeven de deelnemers 
aan de verschillende tournooien zich 
naar de betreffende zalen en terreinen. 
Op onze tocht langs de verschillende 
zalen konden wij overal een enorme be
langstelling constateren. Tot in de uiter
ste hoeken gevuld en voor de deur een 
wachtende menigte. Er was overal pre
cies op tijd begonnen (hetgeen ook voo1· 
Boxtel iets heel bijzonders is) maar ook 
precies op tijd waren de toumooien be
eincligd. Niet minder dan 70 personen 
kampten in 3 zalen om de 1 ste prijs voor 
declamatie. In de zalen van de Ark, het 
Jeugdhuis en het Missiehuis Stapelen 
bekampten 22 toneelverenigingen elkaar 
om de zilveren beker van de Bossche 
Bond als trophee mee naar huis te ne
men. In de muziekzaal van het klooster 
St. Ursula, kon men genieten van volks
zang, koorzang en solo-zang, terwijl het 
instrumentaal toumooi gehouden werd in 
de zaal van de St. Franciscusschool en 
concertzaal Ri(he. In het park van Sta
pelen werd het vendel- en volksdans
toumooi gehouden, terwijl daar ook het 
marstrom- en bazuintournooi plaats had. 
Op het athletiekveld werd de 100 meter 
en 1000 meter loop gehouden, 4 x 100 
meter estafette, handbalwerpen, kogel
stoten, hoogspringen en verspringen. Het 
spel-toumooi voor meisjes was onder
gebracht op het sportpark van het jeugd
huis. 
Was het een grote dag, die door velen 
organisatorisch voor onmogelijk gehou
den werd, wij kunnen niet anders zeg
gen dan dat er door de organisatoren 
van het Landjuweel en door medewer
kers en publiek getoond is, dat practisch 
alles mogelijk is wanneer er tenminste 
een behoorlijke samenwerking bestaat. 
Moge het de K.A.B.-familie gegeven zijn 
om op de thans ingeslagen weg te blijven 
doorgaan, waardoor werkelijkheid zal 
worden, dat de arbeidende mens "ook 
cultureel een kop groter moet worden". 

Bloemenverzorging 
DE VERZORGING VAN 

SNIJBLOEMEN. 
Hoe duurder en schaarser de bloemen 
zijn, hoe meer zorg er over het alge
meen aan besteed wordt. Maar zitten we 
midden in de zomer, als er volop snij
bloemen zijn, dan gaan we meestal maar 
nonchalant met onze bloemen om. Dik
wijls hebben we ze dan uit eigen tuin 
of kopen clan voor enkele dubbeltjes een 

flinke bos snijbloemen aan de deur. We 
zetten ze dan rustig pal in de kom, ver
geten ze nieuw water te geven en laten 
ze daarbij 's nachts nog in een rokerige, 
broeierige huiskamer staan. We staan 
hierbij niet stil, en verwonderen er ons 
hoogstens over als de bloemen spoedig 
zijn uitgebloeid. We zeggen clan wat 
zijn die bloemen toch vlug uitgebloeid, 
maar denken er niet aan, dat we zelf 
hiervan de schuld zijn, door onze non
chalance. Maar waarom zonden we het 
hele jaar door niet zuinig zijn op onze 
snijbloemen? Is het eigenlijk niet onbil
lijk tegenover de natuur, dat we, naar
mate zij ons meer biedt, haar gaven min
der gaan waarderen? Op de eerste plaats 
is het van belang dat we de bloemen op 
het juiste tijdstip snijden. Om bij de 
rozen te beginnen: deze worden gesne
den als de knop nog maar half geopend 
is . . .... Wordt de roos te vroeg gesne
den, dan hangt ze spoedig slap; wordt 
ze te laat gesneden, dan vallen de bloe
men spoedig uit. Rozen worden van on
der schuin bijgesneden, omdat ze dan 
meer water kunnen opnemen. Ten over
vloede kan men ook de stengels nog 
enkele centimeters insnijden, hetgeen 
vooral bij langstelige kasrozen van be
lang kan zijn. We snijden de rozen, dit 
geldt trouwens voor alle bloemen die we 
uit eigen tuin snijden, bij voorkeur niet 
op de dag, maar liefst 's morgens vr_oeg, 
als de dauw nog op de planten ligt. 
Krijgen we rozen of andere bloemen van 
de bloemist, dan snijden we altijd, al 
hebben we het nog zo druk, een stukje 
van de stelen af. Houtige stengels van 
seringen of andere heesters, alsmede 
Chrysanten worden tevens nog met een 
hamer bewerkt. Het onderste, 5 à 7 cm, 
van de stengel wordt met een hamer 
geplet. Dit is om de bloemen in staat te 
stellen veel en vlug water op te nemen. 
Papavers, pioenen en irissen worden ge
sneden zodra de knop enige kleur laat 
zien, dan kunnen we er het langst van 
profiteren. Bloemen die mèt meerdere 
bloemen aan een stengel bloeien, zoals 
gladiolen. riddersporen, leeuwenbekken, 
campanula's e.d. snijden of kopen we 
wanneer ze halverwege de tros in bloei 
zijn. De rest komt clan in het water 
prachtig open. Bloemen die vlug slap 
gaan hangen snijden we in volle bloei. 
Dit zijn o.a. dahlia's, asters, goudsbloe
men, magrieten en lathyrus. Een gedeel
te van de bladeren wordt van alle bloe
men weggenomen. In ieder geval maakt 
men de stengel vrij van blad, aan het 
stuk dat in het water komt. Het water 
wordt dan niet zo vlug troebel en blijft 
langer fris. 's Avonds plaatsen we de 
bloemen in een koele ruimte liefst in een 
kelder. De volgende morgen worden de 
bloemen weer in de huiskamer geplaatst 
nadat we het water hebben ververst of 
bijgevuld. Tenslotte is het nog van be
lang dat de bloemen niet te dicht op 
elkaar in een vaas worden gepropt. Men 
zet de bloemen liefst één voor één in de 
vaas. De bloemen komen dan wat vrijer 
staan, en men kan ze ook mooier 
schikken. 

Parochie-Agenda 
Een aoed 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. 

5e Zondag na Pinksteren. 
2 Juli 1950. 

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 op
gedragen als gelezen jaargetijde voor 
Frederica Looijmans-Peters; de 1-I. Mis 
van 9 uur voor Emilie van Rijckevorsel 
en de Hoogmis als gezongen jaargetijde 
voor 1-Ienrica Smits. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. Bloed
doek ter verering worden uitgesteld. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie_ 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje, waarna gelegenheid tot 
biechten tot 8 uur vanwege de eerste 
Vrijdag. 
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand, 
tevens Feestdag van de Zoete Lieve 
Vrouw van Den Bosch. Wij sporen voor
al onze oudere jongens en meisjes aan, 
om deze dag zoveel mogelijk de H. Com
munie te ontvangen. 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 <lag van half 3 tot 3 uur. 
Donderdagavond om 8 uur recollectie 
voor de propagandisten van de Maria
congregatie in de kapel van de Witte 
Zusters. 
Binnenkort zullen de kerkmeesters rond
gaan voor het kerkegelcl. 
Zaterdag is het Priesterzaterdag_ 
MAANDAG: om kwart voor 7 g·el. jrgt. 
voor \v'illibrorclus Vogels; z.a. gel. H. 
Mis voor Antonius Schellen; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Antonius Brusselers; 
om half 8 gel. jrgt_ voor Cornelia Ver
baeten; z.a. gel. H. Mis voor de over
leden parochianen in Indië, vanwege fa
milie v. d. Braak; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Antonius Voets; om half 9 
gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa. 
Hedenavond om half 8 Mariacongre. 
gatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Marinus v. cl. Sande; z.a. gel. 
H. Mis voor Elizabeth Schapendonk-v.
d. Staak; H. 1-Iartaltaar gel. rondst. voor
Franciscus v. d. Meerendonk; om half 8
gel. H. Mis voor Cornelia Cox-Zoete
kauw; z. a. gel. mndst. voor Hendricus
v. Uden; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Anna Hens en; om half 9 gel. H. Mis
voor Alfonsus v. Vlerken en Sjaak
de zoon.



WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Antonius Schellen; z.a. gel. 
mndst. voor Gerdina Broeren-Schalkx; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de over
leden parochianen in Indië vanwege de 
familie v. d. Laak; om half 8 H. Mis
tot behouden thuiskomst van onze jon
gens in Indië vanwege Maria's Biddend
Leger; z.a. gel. mndst. voor Adriana van 
Haeren-Paymans; om half 9 gez. J--1. Mis 
voor de overleden familie van Oerle
Cremers. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria Loerakker-van Geel; 
z.a. gel. jrgt. voor Elizabet Schapendonk
v. d. Staak; om half 8 gel. H. Mis voor 
Harrie v. d. Wetering; z. a. gel. mndst. 
voor Barthelomeus Voets; om half 9 gel. 
H. Mis voor Adriana Prick-van Son.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid tot biechten 
tot 8 uur en om 8 uur recollectie van 
de propagandisten der Mariacongregatie 
in de kapel van de Witte Zusters. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Hendricus v. Osch; z. a. gel. 
H. Mis voor Lucia de Visser-Padden
burg; om half 8 gel. H. Mis ter ere van 
het H. Hart; z.a. gel. mndst. voor Petro
nella Verheyden; om half 9 gel. jrgt. v. 
Lambertus v. d. Wiel. Hedenavond om 
7 uur Lof met rozenhoedje. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Hendrica v. Dijk-Beukenex: 
z.a. gel. H. Mis voor Maria van Hal
vanwege Directie en personeel Wasserij 
Giesbers; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Adrianus Hensen; om half 8 gel. H. Mis
voor Jacobus Cox; z.a. gel. H. Mis voor
Barbara v. Erp-v. d. Meerendonk; om 
half 9 gel. jrgt. voor Cornelis v. d. Wiel. 
In het Liefde huis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. mndst. voor Petronella v. 
Opstal-v, d. Posten, de overige dagen 
gel. H. Mis voor Johannes Rukven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Reinhardus Cornelis 
Franciscus Maria van Heereveld geb. te 
Druten en won. te 's-Bosch en Johanna 
Wilhelmina Maria Bergman geb. te St. 
Michielsgestel en won. in deze parochie; 
Gerrit v. d. Eerden uit deze parochie 
en Catharina de Koning uit St. Oeden
rode, 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. 

5e Zondag na Pinksteren, tevens 
de feestdag van O.L.Vr. Visitatie. 
2 Juli 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur: tot zekere 
intentie; om 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om 8 
uur voor behouden terugkeer uit Indo
nesië; om kwart over 9 voor overleden 
vader; om half 11 de hoogmis met 
volkszang ter ere van Onze Lieve Vrouw. 
De eerste schaal is voor de kerk; en de 
tweede voor de Bijzondere Noden. 
Heden is het tevens de jaarlijkse speld
jesdag ten bate van de thuiswerkende 

blinden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje uit dank
baarheid voor de velen die behouden uit 
Indonesië zijn teruggekeerd en voor 
degenen die nog in het buitenland ver
blijven. 
Donderdag - om 3 uur H. Familie voor 
Moeders en Gehuwde Vrouwen. Gele
genheid tot biechten van 6 tot 7 uur. 
Vrijdag - eerste Vrijdag van de maand, 
tevens feestdag van de Zoete Lieve 
Vrouw van Den Bosch. Om kwart voor 
7 de plechtige H. Mis ter ere van het H. 
Hart. Ook om half ï wordt de H. Com
munie uitgereikt. 
Des avonds om half 8 Lof met. oefening 
van Eerherstel. 
Zaterdag - biechturen <les middags van 
3 tot 4 uur en van 6 tot 8 uur. 
MAANDAG 3 Juli: 7 uur 1. d. voor Pe
trus Baayens; Maria-altaar Lel. voor me
vrouw Adriana - v. Haeren-Spierings; 
kwart voor 8 1. m. voor Maria Bloemers
v. d. Wittenberg; half 9 pl. gez. j. voor 
de -+leer en Mevrouw Frans van Oerle
Cremers. 
DINSDAG 4 Juli: 7 uur I. d. voor Hen
ricus v. d. Meijden; Maria-altaar 1. d. 
voor Anna Hensen vanwege broers en 
zusters; kwart voor 8 I. d. voor gesneu
velde kameraden van soldaat van . der 

- Steen; half 9 gez. j. voor Marinus van
Breugel.
WOENSDAG 5 Juli: 7 uur 1. j. voor
Cornelia van Bel jouw-van Kasteren; Ma
ria-altaar 1. d. voor Constant en Jos. van
Kleef vanwege familie en kennissen; 
kwart voor 8 I. m. voor Marinus Johan
nes van de Sande; half 9 1. m. (Juni) voor
Adriana Scheutjes-van Dijk.
DONDERDAG 6 Juli: 7 uur l. d. voor
Antonius van Rooij-Peters; Maria
altaar I. d. voor Martinus Michielsen en 
Johanna van Krieken z.e. en familie; 
kwart voor 8 I. d. voor gesneuvelde 
vrienden in Indonesië (Scheutjes); half 
9 I.m. voor Cornelis Pijnenburg.
VRIJDAG 7 Juli: kwart voor ï pl. gez. 
d. voor de leden van de Broederschap 
van het H. Hart; Maria-altaar 1. d. voor
Franciscus Vlamings (vervallen 23 Juni); 
kwart voor 8 1. d. voor Willem Dielis
v. d. Langenberg vanwege de kleinkin
deren; half 9 1. m. voor Petronella van
Esch-van Breugel.
ZATERDAG 8 Juli: 7 uur I. d. voor ge
sneuvelde militairen in Indonesië; Maria
altaar 1. j. voor Maria Timmermans-van 
Rumund (vervallen 24 Juni); kwart voor 
8 I. m. voor Petrus van de Pasch; half 9 
I.m. voor Jacobus Johannes van Eind
hoven" 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
5e Zondag na Pinksteren. 
2e Juli 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Pe
trus Vervoort. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
hsvr. van Petrus Vervoort. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Vervoort. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dorus v. Grinsven. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus Zwanenberg en Wilhelmina de 
hsvr. 
VRIJDAG, eerste Vrijdag, half 8 jrgt. 
voor Frans v. Osch en Wilhelmina de 
hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
Verhagen. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag, Dinsdag en Woensdag H. Mis 
voor Henricus v. Oorschot vanwege de 
buurt. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 
H. Mis voor Marinus v. Grinsven van
wege de buurt. 

Nog zullen deze week geschieden: 
Zondag tot Donderdag H. Mis als ze
vende voor Cornelia v. Helvoirt. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

5e Zondag na Pinksteren. 
2 Juli 1950. 

ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 8 uur H. Mis tot 
intentie van de leden der St. Elisabeth
stichting wegens het feest van het Bezoek 
van Maria aan haar nicht Elisabeth, 
tweede patrones van St. Elisabethstich
ting; 10 uur gez. H. Mis voor Johanna 
v. Heerebeek-de Beer. De gelovigen wor
den in de gelegenheid gesteld aan hun 
offerplicht te voldoen in de eerste schaal 
voor de belangen van onze parochie, in
de 2de schaal voor de B. N. Verr>aderin!!
van St. Vincentiusvereniging. Half 3 Lof
met rozenhoedje, om God's zegen te ver
krijgen over "Orion" en de kapel van
Stapelen.
MAANDAG: 7 uur H. Mis vanwege de
zusters voor Adrianus v. d. Sloot; 8 uur
mndst. voor Johanna Petronella v. Grins
ven-v. Hal. 
DINSDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis
voor Peter Hazen berg; 8 uur gez. mndst. 
voor Jos. v. d. Aker. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
Kath. Thuisfront voor Harry v. Dijk;· 9
nur H. Mis waarbij de kerk met een 
kaars wordt vereerd voor Theodorus 
Huvberts vanwege feest-comité Marinus 
v. Son. 
DONDERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige; 8 uur H. 
Mis tot intentie van de leden der God
vruchtige vereniging ter ere van de H.
Theresia. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag van de maand, 
daarom toegewijd aan het Goddelijk 
Hart van Jezus; 7 uur H. Mis voor Ma
ria Maas-v. d. Langenberg; 8 uur H. Mis
ter ere van de Zoete Lieve Vrouw van
Den Bosch uit dankbaarheid. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Adria
na v. Kerkoerle-Roosen, te Oirschot
overleden; 8 uur gez. mndst. voor Gode
fridus v. Gestel. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
6 tot 8 uur, daarna Lof met rozenhoed
je, om God's zegeningen te verkrijgen
over Zijne Heiligheid de Paus en het
H. Jaar. 
Bereiden we ons voor door een noveen 
ter ere van de Zoete Lieve Vrouw van 
Den Bosch tot een vrede voor de wereld. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 

voor Adriana v. Kerkoerle-Roosen, te 
Oirschot overleden en Z. Eerw. Pater v. 
Grinsven, in Roermond overleden. 
Zaterdag 1 Juli worden huis aan huis 
speldjes verkocht ten bate van de thuis
werkende blinden. Ten zeerste wordt U 
deze collecte voor de arme blinden aan
bevolen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

5e Zondag na Pinksteren. 
2e Juli 1950. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor de Eerw. 
Zuster Bartholemée v. Gestel; 8 uur 1. 
m. tot welzijn der parochie; 10 uur z. j.
voor Maria Jan v. d. Broek; 3 uur Lof 
daarna meisjesscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Ant. van
Laarhoven; half 8 z. j_ voor Rogier van
de Broek; 8 uur 1. j. voor Joh. v: Gestel.
DINSDAG: 7 uur z. m. voor Com. v. d.
Boer al, overleden weldoener van kerk
en Liefdegesticht; half 8 z. j. voor Al

bertus v. d. Berk; 8 uur 1. j. voor Heili
gert v. Gestel.
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor Corn. 
v. d. Boer als over!. weldoener van kerk
en Liefdegesticht; half 8 z. j. voor Ma
ria Albertus v. d. Berk; 8 uur 1. j. voor 
Adriaan v. d. Sande. 
DONDERDAG: 7 uur z. m. voor Corn. 
v. d. Boer als overleden lid: H. Theresia;
half 8 z. i. voor Ant. v. d. Pas; 8 uur
1. j. voor Helena en Johanna Adriaan v. 
d. Sande. 
VRIJDAG te Vrijdag der maand, daar
om ook Donderdag biechthoren als op 
Zaterdagen, d.i. na de middag van 2-3 
en van 7 -8 uur. 
half 7 1. m. voor de bijz. noden der pa
rochianen; 7 uur 1. i. voor Helena Leo
nardus v. Rooij; half 8 z. mndst. voor
de overl. familie v. Boeckel van Rumpt;
deze H. Mis met uitstelling van het Al
lerheiligste. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Petronel
la v. Abeelen; half 8 z. j. voor Marinus
v. Weert; 8 uur 1. j. voor Johanna van
Rooij.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Lamb. Kel
ders; 8 uur 1. j. voor Adr. de Beer.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur 1. m. voor Maria Frans 
v. d. Meijden. Dinsdag 7 uur 1. m. voor
Antoon v. d. Velden. Woensdag 7 uur
1. m. voor de leden proc. van Sittard. 
Donderdag 7 uur I. m. Ger. Spikmans.
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Hendrica Hen
dricus Quinten als overleden lid H. Cu
nera. Zaterdag 7 uur I.m. voor Com. v.
d. Boer als overleden weldoener der
armen. Zondag 7 uur 1. m. voor Theo
v. Hal enz. vanwege Kasteren enz.
Nog zullen geschieden 16 H. Missen 
voor Theo v. Hal enz. vanwege Velden 
en Vrilkhoven. 
Op Zondag 2 Juli zullen speldjes ver
kocht worden ten bate der R.K. Blinden
zorgvereniging "St. Antonius. 
Gedoopt: Antonia Cornelia Wilhelmina 
dochter van Johan v. d. Dungen-Vin
gerhoets; Wilhelmina Anna Maria Go
retti dochter van Ant Bakx- v. d. 
Velden. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
5e Zondag na Pinksteren. 
2 Juli 1950. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Onder de 
H.H. Missen predikatie over de H. An
tonius Abt. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor de nieuwe glas-in
lood-ramen. Na de middag om 3 uur 
plechtig Lof met rozenhoedje, waarna 
(omstreeks half 4) zegening der paarden 
voor de kerk. 
Donderdag gelegenheid om te hiechten 
van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Om 
half 8 Oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om ZEVEN 
uur gez. H. Mis met uitstelling waarna 
Litanie van het H. Hart en Oefening van 
Eerherstel. 
Vrijdag tevens feestdag van 0. L. 
Vrouw van den Bosch. We verzoeken de 
gelovigen 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. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere van de 
H. Antonius Abt uit dankbaarheid; half 
9 H. Mis voor Albertus van Gemert; 10
uur plechtige Hoogmis voor de parochie.
MAANDAG: half 8 H. Mis ter ere van 
0. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
uit dankbaarheid; 8 uur jrgt. voor 
Adrianus van Wagenberg. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Hendri
kus van der Meyden; 8 uur jrgt. voor
Maria van Wagenberg- de Jong.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis van Uden; 8 uur H. Mis voor Johan
nes Rutten vanwege Br. 0. L. Vr. in 't
Zand. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Petro
nella van Uden-Olieslagers; 8 uur jrgt. 
voor Antonius Rutten 
VRIJDAG: ZEVEN �ur gez. gef. jrgt. 
voor Francisca van den Braak; 8 uur H.
Mis voor Johannes Rutten.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Maria
Rutten-Schoones; 8 uur jrgt. voor Cor
nelis van Kempen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van
Gemert.

ST. CHARLES. HAL, BOXTEL. 
Zondag 2 Juli: Feestdag van het Bezoek 
van Maria aan hare nicht Elisabeth. Deze 
middag om 3 uur Lof met rozenhoedje. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: 1ste 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: om half 9 H. Mis voor de
overleden leden der familie Windstosser.
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk. 
VRIJDAG: om 7 uur tot zekere intentie.
om half 8 voor mevrouw Henket-Wind
stosser.

, 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De grenzen moeten weg. 
De staten zijn te klein geworden. 

Op politiek-economisch terrein spelen erzich dit ogenblik in Europa dingen af,die wijzen op een terugkeer naar hetoude ...... en naar het gezond verstand.Want als ge met een douane-beambtepraat, dan zal hij U zeggen, dat wat wijthans met veel ophef "Benelux" noemen,eigenlijk nóg minder is dan wat onze vaders vóór 1914 aan economisch verkeer met België bezaten. Toen was erimmers - op een zéér klein invoerrechtje na, volkomen vrij handelsverkeertussen Nederland en België. En ook cultureel had er voortdurend uitwisseling plaats met Vlaanderen. 
Het was nog de tijd van de onbeperktevrijheid van het individu en schokkentengevolge van werkloosheid werdenautomatisch voorkomen, doordat men gemakkelijk in de nabuurlanden België enDuitsland ging werken. In Oost-Nederland was de mark een even normaal betaalmiddel als de gulden en hetzelfdegold in Zuid-Nederland voor de Belgische franc. Onze ouders kunnen ons nog vertellen,hoe duizenden in de Achterhoek naarde boerenbedrijven gingen van Rijnlandof naar de industrieën van Emmerik,
Rees, Kleef e.a. Duitse steden. VeleDuitse technici vonden echter hier hunbrood en in grote trekken was dit allesook in ons verkeer met België. Veel Belgische landarbeiders gingen op hun beurt 
weer in N. Frankrijk in de oogstmaan
den werken . Dit alles was als het ware al een voorloper van de Europese economische éénwording, waar thans ieder over spreekt.Er waren aan dit systeem ook nadelenverbonden, Hele groepen jongemannenliepen verlore_n in • den vreemde . en datwas voor het.moreel ook niet zo bijzonder goèd. Had zich deze ontwikkeling door· kunnen zetten, dan zouden de Europ1!6e sta·
ten als vanzelf naar elkaar to� hebben kunnen groeien, maar de oorlog van1914-1918 is een lelijke spelbreker geworden. De vijandschap en het wantrouwen, die daardoor ontstonden, dedenook ná de Vrede van Versailles degrenzen over en weer gesloten houden,over geheel ons werelddeel. Tegelijkertijd kwam echter wat men kan noemende "sociale beweging" op. Het verzorgen van de belangen der kleine werkerswerd - in tegenstelling met de onbeperkte vrijheid van vroeger - in handen genomen door de verschillende staten.Soms was dat goed, maar waar het opuit is gelopen maken we nu, ná de tweede wereldoorlog mee, nu bijna allesvoortaan door de overheid wordt geregeld Met dat al, werd het hoe langerhoe moeilijker om de oppermachtig geworden staten, die de gehele productie 

Plaatselijk Nieuws 
NAAR DE MISSIE. 
Onze plaatsgenoot de Weleerw. PaterBern van Roosmalen van de Paters Obla"ten van Maria heeft, na een jaar 
lang gewacht te hebben op de permits voor toelating in Z.W.-Afrika, thans dedefinitieve benoeming gekregen voor deMissie in Windhoek. Z. Eerw. maakt zich thans gereed om
in September te vertrekken naar hethem toegewezen missiegebied. 
EEN MOOI SUCCES. 
De Boxtelse Harmonie wist op het Zondag j.l. te Leende gehouden Bondsconcours van de R.K. Federatie voor muziekgezelschappen beslag te leggen op de1 e prijs in de afd. Uitmuntendheid. 
De prijs werd toegekend op punten. 
Onze harmonie verkreeg voor het verplichte concoursnummer en het eigen gekozen nummer 331 punten, ruim 10 %meer dan het vereiste aantal. 
BEDRIJFSONGELUK. 

Woensdagvoormiddag kreeg de arbeiderv. d. Boogaard van de Export Centraledoor het neerslaan om een transportwagen een slag van de stuurstaaf tegende keel. 
Hij viel bewusteloos neer, en scheenernstig getroffen. 
Geestelijke en geneeskundige hulp werdonmiddellijk ingeroepen en daarna werdde getroffene naar het Ziekenhuis vervoerd. 
Het ongeluk, dat zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, bleek echter nogal meete vallen. 
LOTERIJ DER STICHTING 
,,Vrienden van de A,-beidersjeugd" 
Van de in Boxtel verkochte loten zijnprijzen gevallen op de nrs.: 747, 837, 1020, 1366, 1459. Degenen die in het bezit zijn van eendezer loten, kunnen deze opzendennaar Stichting "Vrienden van de Arbeidersjeugd", St. Anna-Plein 211 Tilburg.Waarna de gelote prijs wordt toegezonden. 

met allerlei "plannen" regelden, totreden te brengen en het werkzoeken was voortaan beperkt alléén tot het eigen land, wat dan de werkeloosheid natuurlijk in de hand werkte. En nu, eindelijk zijn we er aan toe,weer vrijer verkeer in Europa te gaanwillen. De grenzen moeten weg. En onze vliegtuigberoemdheid, Dr. Piesman, is zelfs met een geheel intemationaat plan rrekomen, om de arbeiders aanhet werk te houden, ter bevorderinig vande gehele wereldwelvaart. Niet alleenmoeten de staten, in zijn plan, de overschotten aan arbeidskrachten over en weer gaan opnemen, maar ze moetenook gezamenlijk grote werken ten batevan de wereldeconomie aan gaan pakken Honderdduizenden kunnen te werkworden gesteld bij het graven van kanalen die landen verbinden, bij het ontginne� en in cultuur brengen vandorre gebieden in Azië, bij het aanleggen van waterwerken in de Alpen totopwekking van electrische energie. Laten wij hopen, <lat van dit alles ietsterecht komt. Deze samenwerking zalde volkeren tot broederschap brengen. Er is intussen grote winst in vergelijkingmet de toestanden vóór 1914. Paste toenieder willekeurig het systeem der internationale economische samenwerking opzijn eigen houtje toe, thans weten we, dat een en ander wel degelijk regelingbehoeft van hogerhand. Dr Plesman wil daartoe in al de deelne�ende landen directeurs-generaal voorde internationale samenwerking hebben,die niet gebonden zijn aan enig nationaalpartij-belang, maar alléén te letten hebben op het stelselmatig afbreken van de ál te grote bemoeizucht der staten methun burgers, op het gebied dereconomie. Die kleine verarmde staatjes, die thansWest-Europa kent en die zich zoveelmogelijk nog vastklampen aan hun souvereiniteit, moeten verdwijnen. Zij moe
ten onderdelen worden van een nieuw,groot Europa. Het moet mogelijk worden, dat onzeboeren met name behoorlijk kunnen emigreren naar Frankrijk en dat er dááreen organisatie is, die zorgt dat ze zichlangzaam kunnen aanpassen aan denieuwe situatie. Nu is het zó, dat zevaak zelfs nog geen eigendom kunnenverwerven en dat ze geen middelen hebben om hun groenten of boter af te zetten. Al dergelijke zaken moeten geregeld kunnen worden en het Europeseoppergezag moet zóveel macht krijgen,dat het egoïstische beslissingen van deoude staten moet kunnen breken. Een plan als dat van Plesman biedt voorons en onze kinderen veel mogelijkheden. 

JONGE ARBEIDERS OP V ACANTIE. 

De vacantietijd breekt weer aan. Natuurlijk moeten we in de vacantie zoveel mogelijk profiteren van al het goede en schone wat ons geboden kanworden. Velen weten niet waar en hoe zij hetbeste zo'n vacantieweek kunnen doorbrengen. Er zijn echter mogelijkhedenbij de vleet. Maar je moet ze kennen.En er gebruik van weten te maken. Een vacantieweek kan ook juist zo vallen, dat je misschien alleen staat omdatje vrienden reeds de vacantie er op hebben zitten of er nog niet aan toe zijn. Om er dan alleen op uit te trekken is ook al zo wat. Bedenk dan dat er in het bisdom of in het land meerdere jongenszijn van dezelfde leeftijd, die tijdens hunvacantie alleen staan. Waarom zou je in zo'n week dan nietgezelschap zoeken, wat gemakkelijk tevinden is. De KA.]. organiseert gedurende de gehele zomerperiode kampen, fietstochten,waterkampen, enz., waar iedereen welkom is. Ook als je er met een groep op uit wilttrekken kan de K.A.J. je helpen aanadressen van goede en verantwoordekampeergelegenheden. Spoedig zul je hierover meer horen. Inlichtingen kun je te allen tijde krijgenbij het bestuur van de K.A.J. in Boxtel.Kampleider J. v. GEFFEN,Maastrichtsestraat 22. 
OPBRENGST ANJERACTIE. 

De Anjeractie heeft alhier opgebracht 
f 255,39. Het vorig jaar bedroeg de opbrengst f 212,74, zodat er een stijgendelijn te constateren valt. Het plaatselijk Anjercomité rekent hetzich tot plicht aan allen, die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan hetwelslagen der actie, zijn hartelijke dankte betuigen. 

Missie-Thuisfront 
Bij gelegenheid der begrafenis van hetkind van de familie A. v. d. Heijden-v. Nieuwburg werd een inzameling gehouden voor de Missie van Pater Jan v.Amelsvoort. De opbrengst à f 4,50 is aan de procure der Witte Paters afgedragen. 

GESLAAGD VOOR VAKEXAMEN.Voor het examen Bloemist-Hovenier, Dinsdag j.l. afgenomen te Amsterdam, is geslaagd onze dorpsgenoot Chr. v. Esch. 
GESLAAGD. Op het op 13 Juni te Utrecht voor hetschriftelijk en op 4 Juli te Amsterdamvoor het mondeling gehouden examenvoor Vakbekwaamheid "Speelgoederen",slaagde onze plaatsgenote Mej. Lauravan Kol. Voorwaar een mooi succes als men bedenkt dat dit het eerste Examen is datniet alleen in Nederland doch zelfs ingeheel Europa wordt afgenomen en dathet niet alleen betreft de kwaliteit vanhet speelgoed, doch tevens de kwaliteitvan de grondproducten waaruit het speelgoed is vervaardigd, zoals: hout, plastiek, rubber, textiel, metaal enz., tevens en niet in het minst voorname, de geschiktheid van het speelgoed voor hetkind van de verschillende leeftijden enontwikkeling. Dat hier clan nog bijkomt de In- en Verkoopkunde behoeft nauwelijks gezegd, Wij wensen mej. van Kol dan ook vanharte "proficiat" met het behaaldesucces. 
GESLAAGD: 

Op 22 Juni slaagde op het St. Janslyceum te 's-Hertogenbosch voor H.B.S.
A onze dorpsgenoot de heer Th. deVroom Voorwaar een mooi succes. De ge;laagde van harte proficiat. 
MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL 

De loterij onder het motto "zes violistenvoor het Boxtel's Orkest" zal over enigedagen worden uitgeloot. De prijzen zijn: 1ste prijs: een Easy chair (ligstoel) metkussens; 2e prijs: kroonlamp (5 armig) compleet;3e prijs: Een herenhoed (event. in teruilen). Verder een aantal mooie prijzen. Of we uit de opbrengst werkelijk zesjonge mensen aan een instrument kunnen helpen is nog een open vraag, gezien de lotenverkoop veel minder wasdan het vorige jaar. In ieder geval zalde totale opbrengst hieraan worden besteed. Uiteraard zullen alleen zij in aanmerking komen, die over een muzikale aanleg beschikken. Tezijnertijd zal aan belangstellenden een oproep worden gedaan in dit blad; een muzikale test zalworden afgenomen en met de gegadigden zal worden overlegd. Op de leerlingenmiddag, die gehouden

wordt op Zondag 23 Juli a.s., zal de uitslag van de loterij worden bekend gemaakt. Op deze leerlingen-uitvoering komen we nog nader terug. 
Tentoonstelling van de 

Missienaaikring 
De dames van de Missienaaikring werken de laatste dagen onder hoogspanningaan de tentoonstelling, die Zaterdag geopend wordt. En als we het eerlijk moeten zeggen, zalhet werkelijk de moeite waard zijn, eenbezoek te brengen aan Stapelen op 8, 9en 10 Juli. Wat er te doen is? Op de eerste plaats kan men <laar eensgaan zien, wat er in twee jaar tijds metveel geduld en heel veel zorg is genaaiden geborduurd voor de Boxtelse missionarissen. Een prachtige collectie kostbare, met de hand bewerkte kasuifels,superplies, stolas. koorkappen, enz. teveel om op te noemen, maar het bekijken volledig waard. Rond deze officiële tentoonstellingszaalwerden verschillende aardige attractiesopgebouwd, die alleen ten <loei hebben,de Boxtelse missienaaikring de nodige finantiën te verschaffen, om dit prachtigewerk in stand te kunnen houden enzelfs nog uit te kunnen breiden. De Missienaaikring vraagt geen bewondering alléén, maar sympathie en daadwerkelijke steun van alle ingezetenen. En daarom zijn de attracties ook zo gekozen, dat, naast de dames, die uitkunstzinnig oogpunt de paramenten gaanzien, ook de heren de gelegenheid wordtgeboden, de Missie op een aangenamewijze te steunen. Zelfs de kinderen werden niet vergeten. Zaterdagmiddag om half 5 wordt de tentoonstelling geopend door de Hoogeerw. Heer Deken Broekman. En iedereen is hierbij van harte welkom. Degrote zware poort van het kasteel zalwagenwijd openstaan! ..... . 
De attracties: In de tentoonstellingszaalbestaat de gelegenheid, een groet te zenden aan een Boxtelse missionaris. Tenminste als de Boxtelse familieleden hetadres hiervoor opgeven, ofwel bij Mej.v. d. Laar, Molenstraat of bij Mevr.Mertens, Rechterstraat 1. Vergeet het nueens niet en geef het door vóór de
opening, dan kan ook uw zoon, dochter, broer of zuster, een groet uit Boxtel ontvangen. Voor de kinderen is er een grabbelton,een dóórlopende filmvoorstelling, eendraaischijf. 

Kerk en kunst in de Middeleeuwen 
De politieke macht in Europa was in deMiddeleeuwen naar het Westen verschoven. Het Pausschap verdween tijdelijkuit Italië, door de gevangenschap van depausen in Avignon. Zo was er in Italiëeen tijd van wanorde gekomen, waardoor in velen een heimwee opkwam naarde glorierijke tijden van het RomeinseRijk. Dit algemeen verlangen in Italiënaar herstel van grootheid - politiek encultureel - deed er verschillende staatjes ontstaan: rijke vorstendommen zoals: Milaan, Ferrara en Mantua; en machtige republieken als Florence, Genua enVenetië. De vorsten en besturen vandeze staatjes omringden zich met geleerden en kunstenaars. De Pausen, op heteind van de 14e eeuw naar Rome teruggekeerd, werden de grootste en machtigste bevorderaars van kunst en wetenschap. 
In wetenschap en kunst spoorde men deoude beschaving weer op uit documenten en uit overblijfselen van de oudeGriekse en Romeinse kunst. Dit groeideen ontwikkelde zich, vooral in de kunst,tot de beroemdste periode van de helegeschiedenis: de hergeboorte - renaissance - van de oude kunst. 
De voornaamste kenmerken van dezekunstperiode waren de kenmerken vanhet Italiaanse volk zelf: werkelijkheidszin en schoonheid van vorm. Zo werdde kunst van de Renaissance een "uitdrukking van de werkelijkheid op zijnmooist!" Dit zou een les worden vooralle geslachten van alle tijden, 'n les in: wat eigenlijk kunst is! Er zijn zeker vóórde Renaissance en ook daarna andere enandersoortige kunstvoortbrengselen geschapen van hoge waarde, maar iedereen- ook de kunstenaar - die gewoon isalles critisch te beschouwen, zal dézekunst van déze tijd zien, als het hoogste in zijn soort tot nu toe. En daarom zalieder weldenkend mens zijn schoudersophalen voor de vele wanstaltigheden en smakeloosheden van vele kunstenaarsdie gebrek aan talent, vaardigheid en vakmanschap, proberen goed te praten door te schermen met: persoonlijkheid, ,persoonlijke expressie, moderne visie, enz., terwijl ze vergeten dat persoonlijke visie niet alleen omdat ze modern is, enexpressie niet alleen omdat ze persoonlijk is, kunst zijn. Is het smekend geschrei van een baby kunst, omdat heteen eigen manier is om zich te uiten?Of is 't weerzinwekkende gelal van dedronkaard kunst omdat het een zéér persoonlijke uiting is? - De kunst hoeft de Renaissance niet na te doen, maar de les 
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Leonardi der Vinci 

van de Renaissance geldt wél voor alletijden en geslachten: dat de hoogstekunst steeds zal moeten zijn: de werkelijkheid op zijn mooist! 
Er wordt wel eens beweerd dat de Renaissance in de kern, heidens was. Hetis waar dat men terugstreefde naar deheidense tijd, trachtte deze weer op tenemen om van daaruit weer voort tegaan. Maar in zijn algemeenheid is diebewering onjuist. Het Italiaanse volk vandie tijd en ook de grote kunstenaars onder hen, waren Christelijk en hebben, ofschoon in de vorm, in de uitbeelding, navolgers der vroegere heidenen, hunkunst een christelijke inhoud gegeven,hun christelijke geest geuit in de van deheidenen geleerde vorm; en de inhoudbepaalt het karakter! De grote namen van deze tijd zijn in hun kunstproductenonverbrekelijk verbonden met de geesten de inhoud van het christendom. In de kunst der letteren ontmoeten we in deze tijd de door en door christelijkeDante, één der grootste dichters van alletijden, en de meer profane Petrarca. 
Onder de zogenaamde Renaissance-pausen vanaf Nicolaas V tot Leo X, dat is van' 1447 tot 1521, bereikten de bouwkunst beeldhouwkunst en schilderkunsthun hoogste bloei. Het pauselijk hof wastoen zeker te weelderig, te luxe, te werelds, maar één grote verdienste komt de 

OMGEVING 

Voor de groten een rad van avontuurmet prachtige prijzen. 
Op Zondag 9 Juli heeft de R.K.S.V.Boxtel zich bereid verklaard voor hetspelen van een Missiewedstrijd: Boxtel I-Zwaluw V.F.C. (2e klasser), des middags om 3 uur op het terrein bij hetjeugdhuis. Ge ziet, zelfs de sportliefheb0 

hers kunnen hier twee heren dienen! En terwijl op 't groene tapijt gekampt wordt om de overwinning, staan de kinderen op de Markt klaar voor de ballonwedstrijd. 
Er worden kaarten verkocht, waardoorde gelukkige bezitters van deze kaartenom 4 uur op de Markt een ballon wordtuitgereikt, die deel zal nemen aan deluchtrace! Hoe dat gaat. Wel zeer eenvoudig. 
De Ham10nie van La Salie trekt, naopluistering van de Missiewedstrijd ophet "Boxtel" -terrein, naar de Markt,waar de deelnemende luchtvaarders instoet achter de harmonie aansluiten, omnaar Stapelen te trekken. 
En op een gegeven signaal stijgen daarde ballons de lucht in, met onbekendebestemming. En de verste vliegers krijgen van de Missienaaikring een prachtige prijs. 
Het zal misschien de kinderen wel watkruim kosten om ze zo maar los te laten,maar dés te fijner, als de ballon van V<:fover de grenzen wordt teruggestuurd. Dat is 't progranima van de middag. 
's Avonds om 8 uur zijn de boerinnekesin haar schone costumes, zoals ge dievoor 't eerst in de H. Bloedprocessie van dit jaar kondt bewonderen, de gastvan de missionarissen. Ze geven een reidansdemonstratie, puur voor de missie. En dan verwachten we van zelf al devaders en moeders, om hun belangstelling te tonen. 
En zo zou ik kunnen doorgaan met opte sommen het program van Maandag,maar dat doe ik nou eens niet, want danzou de spanning helemaal zijn weggenomen. En daarom: voor de attractiesvan Maandag: komt zelf eens kijken, enheus ... : .. ge zult er geen spijt van hebben en bovendien: ge bezorgt de Boxtelse Missionarissen weer een flinkedosis steun bij hun moeilijk en eenzaamwerk. 

Kamer van Koophandel 
Nieuwe inschrijving: 
Café Restaurant "Moorwijk", Parkweg 1,Boxtel. 

pausen van deze tijd zeker toe: dat zijin hun taak: de leiding der mensheidnaar haar doel, hun steun en hulp boden ook op aards gebied, door het steunenen voorthelpen van de grote talenten,waardoor de pausen toen de machtigste bevorderaars waren van de beschaving.Ze gaven • aan de kunstenaars de opdrachten en de middelen tot het uitvoeren van de prachtigste kunstwerken, en in navolging van hen deden dit ook deandere Italiaanse vorsten en rijken. Onder de pausen van deze tijd zijn erverschillende die niet leefden zoals hetbehoorde, maar hun bedoelingen als kunstbevorderaars waren zuiver: door 'tkunstwerk de mensen te brengen tothet geloof, en te bevestigen in hun geloof. Daartoe werd in deze tijd de Vaticaanse bibliotheek gesticht door Nicolaas V en deze maakte ook het plan eennieuwe St. Pieter te bouwen, een Vaticaans paleis. Onder Sixtus IV werd de onvergelijkelijk mooie Sixtijnse kapel gebouwd. Vele kardinalen lieten grootse paleizen bouwen. Beroemde schilders als Fra Angelica, Michaël Angela en RafaëlSanzio, verfraaiden ze. Eén der grootsteen tegelijk diepst-gelovige kunstenaarswas Leonardo da Vinci (1452-1519),tegelijk een geleerde van naam in denatuurwetenschappen. In zijn studie hiervan leerde hij de meetkundige indelingkennen van het vlak en de wetten vanhet perspectief: het verhoudingsgewijs kleiner worden op afstand. En eveneensde indruk van licht en· donker, in al hunschakeringen, op het menselijk oog, enhij paste zijn ontdekkingen toe op zijnkunst: de groeperingen van zijn personen, en de uitdieping van het tableau,de speling van licht en schaduw, dekleurschakeringen, die aan zijn schilderijen hun buitengewone levendigheidgeven. Daarbij hebben zijn kunstwerkenhet stempel van zijn diep geloof en ontroerende, vaste overtuiging. Het prachtigste komen, èn zijn techniek èn zijnkunstenaarsvisie èn zijn geloof, uit inzijn voornaamste kunstwerk, dat iedereenwel eens afgedrukt heeft gezien: ,,HetLaatste Avondmaal", geschilderd te Milaan in de jaren vlak voor 1500, waarinhij de reactie schildert van de apostelenna de waarschuwing van Christus bij 'tlaatste avondmaal: dat één van hen Hemzou verraden. Deze hele groepering is meesterlijk dramatisch in de uitbeelding .van iedere apostel, die in hun gebaren en bewegingen ieder hun eigen karakter doen spreken, terwijl de hele Christusfiguur duidelijk Zijn gevoelens van vergeving uit. Zo schildert alleen een grootkunstenaar en een diep gelovige. 
T.
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Opde lstefeestdagvanonzejongste Heilige l 
Maria Goretti. 6 Juli � 

Waarmee zou ik Je, kleine, kunnen vergelijken, 
Nu je daar zieltoogt in een bad van ronnend bloed, 
Dat lauw en purperrood der Maagden Bruidegom deed blijken 
Van liefde, trouw, van deugd en meisjesheldenmoed? 

, Ben Jij het lam, dat wolventanden fel verslonden? 
Ben Jij de roos, die zinloos ruw werd afgerukt?
Ben Jij de duif, die scherpe gierenklauwen wondden? 

• Ben Jij de leliebloem, door geile schennershand geplukt?

Jij bent, hoe klein dan ook, één van de sterke Maagden,
Die het Lam gevolgd zijn in haar blanke kleed gehuld
En die om Bruigoms min het broze leven waagden,
Tot prijs der zuiverheid, in bloedig rood geduld!

Wil, witte Lelie, uit de dampen der moerassen

i
Zoet geurend in de glans van Godes zon ontbloeid,
Bij onze jeugd, de bloem der reinheid weer doen wassen,
Tot zij in wond're vruchtenweelde is volgroeid.

���� 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 27 Juni t.e.m. 3 Juli 1950. 
GEBOREN: Franciscus C. J. zoon van 
H. J. M. Strik en D. M. de Koning -
Anna M. dochter van J. Lorist en J. .M 
J. Pastoor - Gerardus P. H. M. zoon
van G. P. Hoenselaars en J. M. v. 
Liempd - Maria C. M. dochter van J. 
M. v. d. Brand en A. G. van Maurik.
ONDERTROUWD: Hendrikus J. G. van
den Boogaard en Petronella J. van Dijk 
- Hendrikus van der Schoot en Jose
phina Boeren. 
GEHUWD: Gerardus M. Ha braken en
Adriana Voets Bernardus J. Keu
rentjes en ·Catharina J. Smits - Gijsber- •
tus H. van Rooij en Adriana G. van 
Beurden. 
OVERLEDEN: Franciscus Chr. I. Strik
- Wilhelmus van der Meijden, oud 81
jaren - Wilhelmina van Breugel, oud 
84 jaren. Wed. van D. Olijslagers 
Maria van Nistelrode, oud 76 jaren,
echtgenote van A. Kurvers - Maria J. 
Fick, oud 71 jaren, echtgenote van J. J.
de Leijer. 
---- ADVERTENTIE ----
- Met ingang van 28 Juni Is TECH. BUR.
W. F. VAN DONGEN, v. Leeuwen
straat 5 en 11, erkend als LANDELIJK 
INSTALLATEUR. 

GEMONDE.
FANFARE "ST. LAMBERTUS"
VOOR DE RADIO· 
t::anfare "St. Lambertus" gaat voor de
radio spelen. Een dezer dagen was de heer P. Lusten
houder van de K.R.O. in Gemonde op
bezoek, niet om muziek te maken, maar 
om te luisteren naar de muziek van de 
fanfare "St. Lambertus". 
De fanfare, die onlangs op het concours
in Ravestein de eerste prijs behaalde, 
bracht de nummers op zulk een uitste
kende wijze ten gehore dat de heer 
Lustenhouder vol lof was over de muzi
kale prestaties. 
Nu zal de fanfare binnenkort plaats ne
men aan de microfoon om voor de 
K.R.O.-zender te concerteren. 

Kring•sportdag te Gemonde
De Jonge Boerenstand van Gemonde kan
met voldoening terugzien op de j.l. Zon
dag gehouden sportdag, waarvan de 
organisatie voortreffelijk was en de 
prestaties van de deelnemende afdelin
gen schitterend waren. 
De burgemeester van Boxtel, die om
streeks 3 uur officieel opende, wees in 
zijn toespraak op de bijzondere stijl van 
de sport die in de organisaties van de 
Jonge Boerenstand wordt beoefend en 
noemde de kringsportdag het middel om 
de ambities aan te wakkeren en het 
sportleven onder de Jonge Boerenstand 
levendig te houden. 
Na de opening werd het programma vlot
afgewerkt. Om beurten zag men de 
meisjes de verschillende gezelschapsdan
sen uitvoeren eri de jongemannen hun 
behendigheid en kracht demonstreren. 
Waren de reidansen der meisjes hierbij 
als een spel, met de pyramidenbouw de
monstreerden de jonge boeren hun 
gymnastische behendigheid en athleti
sche kracht. 
Na afwerking van het programma wer
den de prijzen uitgereikt door de gees
telijke adviseur van de R.K.].B., afd. 
Gemonde, prof. De Wert van het Klein
Seminarie te St. Michiels-Gestel. 
De kwalificering op punten in het alg.
klassement toonde slechts een gradueel 
verschil aan. Tussen de afd. Drunen, 
aan wie de eerste prijs werd toegekend 
met 227 punten en de 7 opvolgende af
delingen lag slechts een verschil van 10 
punten. Een extra prijs bestemd voor 
een der afd. Gemonde of St. Michiels
gestel, werd gewonnen door de laatste 
met 216 punten, tegen 207 afd. Gemon
de. - Ook voor de verplichte oefenin
gen en reidansen werden de prijzen na 
de eerste, door loting toegewezen. De 
afd. Herpt verwierf in de verplichte 
oefeningen de eerste prijs, terwijl voor
reidansen de eerste prijs werd gewonnen 
door de afd. Drunen. Voor marcheren 
verkreeg afd. Vucht de eerste prijs, 
Liempde de 2e en Nieuwkuik de 3e prijs. 
De afdelingen Vucht en Gemonde kwa
men uit in de afd.: Zelf samengestelde 
oefeningen op muziek. Hierin verwierf 
afd. Vucht de eerste prijs en Gemonde 
de 2e prijs. 
De kracht en gymnastische behendigheid
der Jonge Boeren werd behalve in cte 
nummers Kogelstoten, Ver- en Hoog
springen en touwtrekken wel voorname
lijk gedemonstreerd in de pyramidebouw 

en de 1500 m Veldloop. 
Voor wat de prijstoekenning betreft mag 
de vlotheid en vorm van opbouw der 
pyramidestanden als vorm gelden, 
over het geheel was hetgeen hierin door 
de jonge boeren werd gepresteerd wer
kelijk bewonderenswaardig. Ook de 
1500 m. Veldloop was een schitterend 
staal van athletiek. 
Met recht mag de sport, zoals die door 
de jongelui van onze dorpen beoefend 
wordt, tot de culturele ontspanning ge- . rekend worden. Ze eist zelfbeheersing, 
waardoor behendigheid, kracht en 
schoonheid tot harmonische ontwikke
ling komen. 
De Boerenorganisaties hebben zich met 
de doorvoering van dit sportwezen on
der de jongeren van hun stand een scho
ne taak gesteld en de organisatie van 
kringsportdagen zal veel bijdragen om 
de sport en volksdansspel op te voeren. 

Arbeidsbureau Boxtel 
Ingeschreven aanbod: 1 leerling druk
ker (zetter); 1 straatmaker; 1 halfwas 
schilder; 1 chemisch bleker-appreteer-

• der; 1 handperser confectiefabriek/was
serij; 1 schoenreparateur; 1 halfwas 
schoenreparateur; 1 grofsmid; 1 metaal
draaier-bankwerker; 1 chauffeur/mon
teur; 2 vertegenwoordigers; enige admi
nistratieve krachten; 1 bewaker; los ar
beiders, loopknechten. Gevraagd worden: 1 hulp voor magazijn 
en andere werkzaamheden; 1 aankomen
de jongen voor licht fabriekswerk; 1 
metselaar, uitsluitend prima vakman 
(voor vast werk); 1 timmerman; jongens 
van 14-17 jaar voor rubberverwerking 
(omgeving); jongens van 14-17 jaar op
leiding sigarenmaker; 1 huisjuffrouw 
voor groot hotel (omgeving); diverse 
meisjes voor fabrieks- en atelier-werk
zaamheden; hulpen in de huishouding
(dienstbode). 
Alle inlichtingen evenals aanvragen voor
personeel -bij het Arbeidsbureau. Tele
foon 459. 

*** Er zit "muziek" in ons Boxtels 
leventje! En als er een dissonant te be
luisteren valt, toont men over goede 
oren te beschikken! Tipten we de vorige 
week het euvel aan van de Fellenoordse 
vuilnisbelt e.a., dan blijkt die tip een 
goede reactie te hebben opgewekt. De 
bewoners van de Parallelweg stellen er 

, althans prijs op, dat terloops óók nog 
eens speciaal op hun vuilnisbelt gewezen 
worde. Ze zouden zeer dankbaar zijn, 
als de gemeentedienst zo mogelijk het 
hele puinrommeltje daar en de over
schotten van oorlogsruiïnes incluis zou 
komen opruimen!. . .. . .  *** De harmo
nie-muziek heeft bovendien onze Box
telse lucht in de laatste tijd herhaalde
lijk doortrild! Altijd stieten dan de bla
zers met evenveel "Schwung" hun mu
zikale tonen de aether in; meestal was 
't ook voor een sympathiek doel! *** 
Jammer, dat het sympathieke doel van 
de muzikale wandeling op 29 Juni j.l. 
niet bereikt werd! Toen moesten de 
muzikanten de duiten in de beurzen van 
de goegemeente lósblazen ten bate van 
het Anjerfonds; doch de collectanten, 
om de lósgeblazen duiten bijeen te ga
ren waren met geen booglamp te vinden! 
Het enige nut van de rondwandeling 
was dus een muzikale "hots" en muzi
kaal genot voor de Boxtelaren! En dat 
was ook al niet onaardig! Er moesten 
méér van die muzikale rondwandelingen 
gemaakt worden met een speciaal-mar
sen-program·, desnoods van de drie har
monieën tesaam ! Jong, wat zou er dat 
ingaan! *** Terloops vernamen we in 
dit verband, dat aan de opmars van de 
"De la Salleharmonie" door onze straten 
eerlang vernieuwde luister zal worden 
bijgezet; de muzikanten zullen n.l. in 
gloednieuwe uniformen gestoken wor
den! *** Wanneer zal "Boxtels Har
monie" voor haar zuster-verenigingen 
niet meer ónderdoen en opdagen in een 
uniform harer waardig??.. .  *** Sjon
ges, wat heeft het j.l. Maandag toch 
donders gebliksemd en bliksems gedon
derd! Hebt U 'm óók geknépen? Als je 
hoort, dat er verscheidene merisen zijn 
doodgebliksemd en op meerdere plaat
sen hevige branden ontstonden, dan zou 
je 'm haast knijpen! Doch we houden 
ons maar aan ons "kruiske" vast en 
laten het clan maar bliksemen en donde
ren en Gods water over Gods land lopen! 

*** Zo'n donderbui spoelt de straten 
schoon! Jammer, dat de K.A.B. de rich
tingsborden van de Landjuweel links en 
rechts zo hecht bevestigd heeft; anders 
zouden die er meteen ook mee afgere
gend kunnen zijn; dat was "hendig" ge
weest voor de K.A.B., want die schijnt 
aan haar meer dan duizend leden nog 
niet genoeg te hebben, om de bordjes 
op te ruimen! Of hangen er die alvast 
voor het volgende Landjuweel! Da's bij
tijds!!! *** op sommige heester- en vo
gelrijke plekjes, langs de Bosscheweg 
speciaal, mócht wel een bordje komen 
staan met het vriendelijk verzoek: ,,Na
mens alle nuttige en zangerige vogel
tjes : haal onze nestjes niet uit en schiet 
ons niet dood." *** Want we zagen en 
vernamen, dat er kleinere en grotere 
,,snuitneuzen" zijn, die geen énkel vo
gelnestje met rust kunnen laten en zich 
niet ontzien merels en lijsters e.d. voor 
het snoepen van een handje vol kersen 
met een windbuks dood te schieten of 
te verminken ! Aan die telgen van de 
"Spes patriae" mankeert ietwat! *** En 
als we niet oppassen, ontstaat er nóg 
een kwaal voor onze spes patriae, die 
niet gemakkelijk te genezen zal zijn, n.l. 
de snoepkwaal. Wie zijn ogen niet in 
z'n zak heeft, kan zien, dat er de laatste 
jaren door onze jeugd beangstigend véél 
en regelmátig gesnoept wordt! De 
kauw-gum o.a. speelt hierin een hoofd
rol ! Afgezien van de vraag, of die 
"chewing-gum" gezond dan wel nodig 
is, en of het niet onbeschoft is, als men 
almaar sjiekende en pruimende de men
sen te woord staat, is het een overwe
ging waard te bedenken, dat dit geïm
porteerde kauwgum-gebruik tot diefstal 
leidt of leiden kan. Onlangs gebeurde 
het, dat een jongen kauwgum-kauwende 
op de communiebank zat! Zij zijn ze 
aan dat spul verslaafd, dat ze er mee 
opstaan en te bed gaan! Ouders, houdt 
uw spruiten in de gaten en slaat acht 
op de gangen van uw huis! *** Wilt ge 
uw kinderen een pretje gunnen, dat 
tevens een ideële zijde heeft, laat hen 
dan a.s. Zondag meedoen aan de Ballon
wedstrijd voor de Missie! Daar kunnen 
ze van smullen! 

Gesprek van Vanavond 
Er verklinkt weer muziek in de hoog
welvende lucht. Even geluisterd of het 
van een of andere radio uit de buurt af
komstig is, neen, toch niet, 't is mars
muziek. De harmonie trekt uit, zeker 
weer voor serenades aan gerepatrieerden. 
Ja, ze komen in deze richting, luister 
maar. Gauw even buiten kijken. 
Zie je wel, daar hebt ge de harmonie, 
ze komt hier door de straat. 
Een deinende massa, op de trottoirs, vóór 
ei:i achter het muziek, langzaam zig-zag
gend op de fietskes, hele klissen jonge
lui, genietend van de fikse marsmuziek. 
Is dat van avond weer 'ns leuk! 
Ja, dat kan je geloven. Maar of het nu 
voor onze muzikanten zo leuk is, week
na-week een of meer avonden door Box
tels straten te trekken, ik ben zo vrij het 
te betwijfelen, neen, zelfs mag ik wel. 
zeggen overtuigd te zijn, dat de muzi
kanten lang zo vrolijk niet gestemd zijn, 
als hun muziek wel klinkt. 
Zeker, zij "maken" muziek uit zoge
naamde liefhebberij, echter, het gevaar 
voor verflauwing is niet denkbeeldig, als 
de liefde-voor-de-muziek al te veel van 
een kant moet komen. _ En dat schijnt wel een beetje gebleken 
te zijn bij aanbieding van donateurs
kaarten!!! 
Nu is uit enkele weigeringen niet persé 
gevolg te trekken, doch het ligt er ook 
al aan wie weigerde en hoe. 
Misschien was het tijdstif van aanbie
ding niet goed gekozen, o wat dan ook. 
Het zou ook kunnen, dat degene van 
wie betaling gevraagd wordt, juist n!et 
van de muziek kan genieten, en dus met 
inziet waarom er voor moet gehonoreerd 
worden. 
't Zijn meestal verpozing zoekende _jon
gelui, die profiteren van de muzikale 
marsen onzer harmonie. En zou het 
daarom zo vreemd zijn, als hun liefde
voor-de-muziek eens getoetst werd door 
aanbieding van een donateurskaart? 
Het lijkt mij te proberen! 
Bovendien er moet geld komen voor
onkosten 'en vernieuwing van instru
menten! 

WEERPRAATJE 
WORDT JULI EEN NATTE 

ZOMERMAAND? 
De eerste zomermaand, Juni, heeft zich 
dit jaar als een prachtige zomermaand 
gekenmerkt. De gemiddelde temperatuur 
te De Bilt, berekend uit uurlijkse waar
nemingen, bedroeg 17.3 tegen 15"0 gr. 
C, normaal. Berekend over de laatste 50 
jaren waren alleen de Junimaanden van 
1917, 1930 en 1947 warmer, zodat Juni 
1950 over deze periode op de vierde 
plaats komt. Het aantal zomerse dagen bedroeg te 
De Bilt 11 (normaal 5) en wij moeten 
tot Juni 1917 (toen er 14 voorkwamen) 
teruggaan om een groter aantal zomerse 
dagen te vinden. Het aantal tropische 
dagen bedroeg 4 (normaal 1). De gemid
delde maximumtemperatuur lag 2.5 gr. 
C. en de gemiddelde minimumtempera
tuur 1 .7 gr. C. boven normaal. 
Dat het tevens ook een zeer zonnige 
maand was, blijkt uit het aantal uren
zonneschijn te De Bilt geregistreerd, n.l. 
260 uren tegen 210 normaal. Hiervan
kwamen maar liefst 158 uren voor in de 
eerste 13 dagen van Juni. 
De regenval liep van plaats tot plaats
sterk uiteen en viel in hoofdzaak tussen 
20 en 26 Juni. De gemiddelde landsom 
bleef even beneden het normale van 59 
mm; dit uit voorlopige berekeningen. 
Het regenstation op het eiland Terschel
ling kreeg de grootste hoeveelheid, n.l. 
81 mm, tegen maar 27 mm in Vlissingen. 
Ook in Zuid-Holland viel meer dan nor
maal; in De Bilt 61 mm, Den Helder 57
mm en Groningen 33 mm. Alleen de
zware buien met vernielende hagelval, 

Hemel boven het moeras 
Marietta Goretti 

Lange rijen mensen verdringen zich op 
dit ogenblik voor de bioscopen om een 
plaatskaartje voor de film "Maria Go
retti". In fel licht schittert die naam 
boven de ingangen. In de hal trachten 
gekleurde biljetten de wachtenden een 
voorsmaak te geven van de inhoud der 
rolprent: een bang meisjesgezicht met 
grote angstogen achter het sinistere sil
houet van een jongeman, die dreigt. Duizenden zagen reeds de film, duizen
den wilden haar weer zien en duizenden 
andere, die nog geen gelegenheid had
den, zuchten opgelucht, als boven de 
raambiljetten het woord "geprolongeerd" 
bevestigd wordt. De zalen zijn tot de nok 
gevuld met een doodstille, intens mee
levende menigte. Doodstil is eigenlijk 
het woord niet, want wat zich op het 
witte doek afspeelt is zo ongemeen aan
grijpend, dat velen zonder menselijk op
zicht hun tranen laten gaan en hoorbaar 
uiting geven aan hun gevoelens. Wat er 
dan wel te zien valt? De vertolking van 
een gebeurtenis uit het jaar 1902 ergens 
in de Pontijnse moerassen nabij Rome, 
waarbij een klein meisje gemoeid is, dat 
niets anders deed, dan wat moeder haar 
leerde: liever dood gaan dan iets te doen 
wat 0. L. Heer niet wil hebben. Dood
gewone boerenmensen hebben er de 
plaats ingenomen van de wereldberoemde 
filmsterren, doodgewone boerenmensen, 
die met de natuurlijkheid van - geboren 
kunstenaars de dingen zo doen herleven, 
dat men henzelf vergeet en twee uren in 
ademloze spanning aan het doek blijft 
vastgeboeid. · _ De Hemel zij gedankt, dat 'n misplaat
ste gevoeligheid de schaar niet in d_�ze 
film heeft gezet. Er worden vreseliike 
dingen vertoond, rauw en bar als het on-

-menselijk bestaan in een helse, trooste
loze poel van modder en moeras, mala
ria en ontbering. Maar met nog groter 
eerlijkheid wordt dat andere aanschou
welijk gemaakt: de passie yan e�n v�r
dorven jongen van zeventien, die zich 
vergrijpen wil aan de onschuld van een 
elfjarig kind en dit in een vlaag van ge
tergde drift met veertien messteken 
doorkerft. De doodskreten van de kleine 
tere Maria klinken gesmoord als het 
blaten van een lam dat leegbloedt. Een 
poignante close-up laten. t_wee . kram1;>
achtig samengeknepen vu1st1es zien, die 
rood van bloed, de rokken over de 
knietjes trekken ..... . 
De mensen zijn stil als ze de zaal ver
laten. Wat zou men ook moeten zeggen?. 
De gevoelens zijn te sterk geweest om 
zich door banale woorden te laten uit
drukken. Weemoed, toom, ontroering, 
medelijden, bewondering, angst, eer
bied verontwaardiging, jubel hebben de 
toes�houwers doorwoeld bij het zien van 
de verbeten strijd tussen deugd en zon
de tussen de duif en de adder, het lam 
en 1 de wolf. En het gold hier geen fü:ti�, 
maar een historisch feit, dat Goddank m 
staat is gebleken duizenden ondersteb

<;>


ven en binnenstebuiten te keren. Wie 
deze film ziet, wordt er beter van, maakt 
tenminste mee, ervaart de ramp der teu
geloze hartstocht en de kracht van een 
genade die boven het moeras de hemel 
doet st�alen, en voelt walging voor iets, 
dat elke mens belaagt en iedere dag het 
Maria Goretti-drama opvoert, ver van 
ons of vlak bij ons, in de duisternis der 
heimelijkheid of in het licht van de 
volle dag. * *"'
Zaterdagavond, 24 Juni. Op het . St. 
Pietersplein verdringt zich een memgte 
van 600.000 koppen. Zij wacht op de 
komst van de H. Vader, die een heilig
verklaring gaat uitspreken. De basi_liek 
van St. Petrus bleek te klein voor de 
enorme mensenmassa: ze kan "maar" 
100.000 gelovigen bevatten! Rond zeven 
uur komt er deining onder de honderd
duizenden. Reikhalzend zien zij uit naar 
de stoet van hoogwaardigheidsbekleders, 
die de pauselijke draagstoel voorafgaat. 
Een oorverdovend gejuich bruist op, als 
eindelijk de H. Vader zichtbaar wordt, 
die zegenend naar zijn troon gedragen 
wordt, om daar, bekleed met de kostbare 
gewaden van de Hogepriester, de heilig
verklaring uit te spreken van... ... een 
elfjarig boerinnetje, dat een vijftig jaar 
geleden ergens in de Pontijnse moeras-

windhozen en blikseminslagen op 21 Juni, 
brachten op vele plaatsen de schaduw
zijde van deze overigens voortreffelijk 
warme en zonnige zomennaand JUNI. 
Begin Juni spraken wij over de amateurs, 
die een warme Junimaand verwachtten. 
Zij hadden het, in tegenstelling met De 
Enkhuizer almanak, bij het rechte eind. 
Of zij met de verwachting van een ge
middeld te natte Julimaand ook succes 
zullen hebben, moeten wij afwachten. 
Zoals de situatie er in het midden van 
de week uitzag, wijst het begin van Juli 
al wel in deze richting. Tijdens het on
weer van j.l. Maandagavond en -nacht, 
waarbij vooral Noord-Holland het door 
de talrijke blikseminslagen moest ontgel
den, vielen er op vele plaatsen grote 
hoeveelheden neerslag. Zo kreeg b.v. 
Twente met 41 mm al meer dan de helft 
van de normale som voor Juli. Eelde 
meldde 29 mm en Den Helder 19 mm. 
Daar komt nog bij, dat er Woensdag j.l. 
weer een onweersstoring over Frankrijk 
met warme lucht naar het Noorden op
trok, waardoor deze week wel rijk aan 
onweders is geweest met plaatselijk veel 
regen. Van het onweer op Maandag j.l. 
zij nog opgemerkt, dat in Zuid-Limb_urg 
het kwik 's middags tot 31 gr. C. opliep, 
in het midden van het land tot 22 à 24 
gr. C. en in het Noorden tot om de 
20 gr. C. 
De akkerbouwbedrijven, waar de graan
oogst voor de deur staat, zullen hopen 
dat de verwachting van een te natte Juli
maand dit keer eens niet zal uitkomen, 
evenals de duizenden vacantiegangers, 
die deze maand van een reeds lang te 
voren gemaakte illusie hopen te genieten. 
(Nadruk verboden). 

sen in een vies keukentje doodgestoken 
werd, omdat ze niet wilde doen, wat 
God verbiedt! Boven in de grote gevel 
zit een kleine zwarte gestalte : Mamma 
Assunta, de moeder van de kleine meid. 
Naast haar staan twee zusters van de 
martelares en beneden haar houden 
twee broers de koorden van het glorie
vaandel vast...... De Paus spreekt over 
de nieuwe heilige. De Paus bidt: ,,H. 
Maria Goretti, bid voor ons 11' En dan 
vraagt Hij aan de menigte: ,,Belooft gij, 
jongens en meisjes, dat gij zult vechten 
voor uw deugd?" Het antwoord luidt: 
,,Si, si!!!" Ja, ja!!! ,,Belooft gij mij. Va
ders en Moeders, in tegenwoordigheid 
van de Moeder der martelares, steeds te 
zullen waken over de deugd van uw 
kinderen?" Wederom schalt het ant
woord: ,,Si, si!!!!". * * * 
De cont�asten zijn wel groot tussen het 
vuile vertrek waarin het zuivere kirid 
werd afgeslacht en de majesteitelijke ba
siliek van de Eeuwige Stad;, tussen de 
eenzaamheid van dit twee pc-rsoonsdra
ma en .1" werelaomvattende menigte op 
het plein; tussen de verborgenheid van 
de heldenmoed en de praal van heilig-
spreking. • 
Noch de moeder, noch het kind, noch 
de moordenaar zijn zich bewust geweest, 
meegespeeld te hebben in een tragedie, 
waarvan deze verpletterende apotheose 
vijftig jaar later zou plaats hebben voor 
het forum van gans de wereld. Ze wis
ten niet, dat uit het slijk der moerassen 
een lelie zou opbloeien, die met haar 
zoete geur de hele aarde zou bedwel
men. Ze wisten niet, dat eens Gods Ste
dehouder haar naam zou bekend maken 
aan het menselijk geslacht. En zij, de 
kleine afgemartelde, was zich niet be
wust, iets anders te doen dan Gods wil 
in de doodsaaie beslommeringen van het 
dagelijks bestaan, in het spoelen van 
luiers, het stoppen van kousjes en ...... 
in het verdedigen van haar meisjeseer. 
Dit en al het andere vond zij doodge
woon, vanzelfsprekend. 
Is het woord van de Bruidegom niet 
waar, dat de kleinsten de grootsten zul
len zijn en dat de zuiveren van hart God 
zullen aanschouwen? 

* * *
Alwie met de geest van geloof en zon-
der critiekjagerij de film van Maria Go
retti beleeft, voelt de drang in zich om 
op de straten en pleinen, van de hoogte 
der daken uit te schreeuwen, dat de 
wereld,dat vele vaders en moeders, vele 
jongens en meisjes zich eindelijk eens 
mogen gan bezinnen op de eeuwige 
waarden van deugd en eerbaarheid. Het 
gaat om grote dingen, om kostbaarhe
den, die met geen geld gekocht kunnen 
worden, en waarmee nochtans zo licht
vaardig wordt omgesprongen. • D_r ��� die gevoerd moet worden is1Jrlile . • •. 
hard en wordt niet opgeluisterd met toe-
gepaste muziek. Hij is even rauw en 
eentonig, even nuchter en kleurloos als 
hij het geweest is in dat krot ergens, in 
de modderpoelen van Rome, maar hij is 
evenzeer de moeite waard en even 
groots. 
Ononderbroken blijft de weemóed om 
zoveel vergooide schoonheid en gratie, 
om zoveel verknoeide bevalligheid en be
koorlijkheid de toeschouwer verbitteren. 
Hoeveel Alessandro's lopen er nog rond, 
die om hun eigen lusten te voldoen arge
loze Maria's trachten te misbruiken? 
Hoevele meisjes maken van hun toekom
stige levensgezellen- Allesandro's door 
haar onbegrijpelijke lichtzinnigheid? Zou 
de verontwaardiging, die ieder rechtge
aard toeschouwer ondergaat bij dit dra
ma, in staat zijn een kentering te bren
gen in de steeds wassende vloed. van 
zinnelijkheid en afstomping? Moge het 
zo zijn, Moge het om 's Hemels wil zo 
zijn! 

* * *
En toch werd de heilige sfeer rondom 
dit vreselijke drama aan flarden ge
scheurd, . door twee jonge kerels, die 
tegen het einde der voorstelling ostenta
tief de bioscoopzaal in een grootstad 
verlieten met de luidruchtige opmerking: 
"D'r is geen donder aan!" Het klonk als 
een vloek in een heiligdom. Waren dát 
misschien Alessandro's? 

Voor Horloges, Wekkers, Klokken 
F. P. v. Langen, Statlonstr. 62 
Uurwerkreparaties in EEN WEEK klur 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
De A-Junior.en van Boxtel namen Zon
dag 2 Juli deel aan een toumooi bij 
R.K.}.V.V. te 's-Hertogenbosch. 
Door de overwinning op R.K.].V.V. op
Zondag 25 Juni l.i. had Boxtel zich in 
de demi-finale geplaatst. 
De eerste wedstrijd werd van O.J.C. ge
wonnen met 3-0. 
In de finale kwamen tegen elkaar uit
D.V.C. uit Drunen en Boxtel. Onze jon
gens wisten in 'n spannende strijd met 
sterk wisselende kansen met 4-3 te 
winnen en zo voor de tweede maal de 
wisselbeker mee te nemen. 
NIEUWS R.K.S.V. BOXTEL. 
In het kader van de Missieactie speelt 
Boxtel 1 a.s. Zondag 9 Juli een vriend
schappelijke wedstrijd tegen Zwaluw 
V.F.C. Aanvang 3 uur. 
Aangezien de baten van deze wedstrijd
geheel ten goede komen aan het Mis
siewerk, maken wij onze leden, terrein
kaart- en tribunekaarthouders er ep 
attent, dat niemand voor deze wedstrijd 
gratis toegang heeft tot het terrein. 
Deze re�eling geldt eveneens voor de
op Zondag 23 Juli te spelen wedstrijd 
tegen W oensel ten bate van "Herwon
nen Levenskracht." 



TENNIS. 
In de eerste rond� om het clubkampioenschap van Boxtel van de tennisclubs opZondag 2 Juli wist de club Flang vanBens te winnen met 4-1 en de clubReady van Quick met 3-2. 
Een van de beste wedstrijden was' demixed van Jo van Haaren en Jac. Jurriens tegen Riek de Leyer en Fried deLeyer. Al gaven beide laatste goed partijen wisten ze scherp te crossen, ze konden toch Jac. Jurriens aan het net nietvoldoende passeren, die met hardesmashes de punten in de wacht sleepte,terwijl Jo van Haaren met lange slagende crosses wist te retourneren. Uitslag 7-5 en 6-2 voor Ready. 
In de andere mixed liet Jackie van Heerturn wel zien, dat er tennistalenten schuilen in deze speelster. Mevr. v. d. Meerleverde verdienstelijk werk aan het net.Uitslag 6-1, 6-4 voor Flang. 
Els de Rooy en Toos Vekemans brachten in de damesdubbel tegen Ter Mertens en Jo v. d. Bragt niet de fightingspirit op nodig om de sets te winnen.Uitslag 6-0, 4-6 en 6-2 voor Quick.De andere -dames-dubbel van Mevr. v.d. Meer en Mej. Bauwens tegen Annetteen Els van Grinsven levérde aardige rally's op, maar het netwerk en de scherpe passes van Mevr. v. d. Meer en partnergaven de doorslag, Uitslag 8-6, 6-4voor Flang. 
Ondanks dat er voor Margr. van Oerle voor haar club niets meer viel te verdienen in haar partij tegen Me�rouw Van Hoogerwou leverde zij behoorlijktegenspel, maar de grote ervaring van Mevr. van Hoogerwou bezorgde dezeeen overwinning met 6-1, 6-3. 
Annie Jurriens bewaakte in de damesenkel tegen Fr. de Leyer te angstvalligde baselirie en startte nog niet snel genoeg op het korte spel van haar tegenstandster, die met 6-1, 6-3 won. 
Henk van Horen en Toon van Nestelrooy bleken beide reeds de waarde vaneen snelle volley te kennen. Toon vanNistelrooy wilde echter te geforceerd de punten in de wacht slepen, waardoorvan Horen met 6-4 en 6-2 voor Flangd«; weg naar de overwinning baande. 
Het was voor Loe Bordat, door groteregeoefendheid, snel oplopen en zuiverplaatsen mogelijk H. v. d. Eerden, dietoch wel een aantrekkelijk spel leverde,met 6-0, 6-1 te verslaan. 
De wedstrijd van de heren Teppemategen de Graaf en T. v. d. Laar werdontsierd door veel double-faults. T. v. d.Laar plaatste wel goed en Jac Teppemawist krachtig netwerk te leveren. Flangwon met 6-1, 7-5. Een derde sethad men hier wel verwacht. 
De beslissende partij - de stand was2-2 - tussen Quick en Ready was de heren-dubbel, die door M. Schellekensen Groenhuis vrij gemakkelijk van N. enJos. de Leijer werd gewonnen. Groenhuisliet in deze harde partij zeer aardigedropshots zien. 
Zaterdag 8 Juli om 2 uur begint de beslissende wedstrijd tussen Flang enReady, die nog spannende sets kan opleveren. 
DAMNIEUWS D.O.S. 
Uitslagen van vorige week. 
M. v. d. Anker-G. v. d. Voort 1-1P. Mathijssen-G. v. Eindhoven 2-0H. Schuurmans-L. Schalks 2-0H. v. Rooij-C. v. Oosterhout 1-1P. v. Boxtel-N. Walrave 0-2Iedere Woensdag na de onderlinge wedstrijden worden er damlessen gegeven. Damliefhebbers zijn steeds welkom. Aanvang 8 uur bij H. v. Rooij, Baroniestraat. 

Parochie-Agenda 
6e Zondag na Pinksteren.
9 Juli 1950. 

PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 
De 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 Hendrica v. BeurdenVerwetering, de H. Mis van 9 uur voor Maria Loerakker-v. Geel. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de2e schaal voor de bijzondere noden vanhet Episcopaat welke bijzonder in demilddadigheid van de gelovigen wordtaanbevolen. 
Om kwart voor 12 Mariagarde in de kapelvan Duinendaal. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof metrozenhoedje. Donderdag om kwart voor 8 KA. in hetzaaltje op de Burgakker. Vrijdagavond om half 9 vergadering vande H. Familie. 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.MAANDAG: om kwart voor 7 gel. H.Mis voor Antonius Schellen; z. a. gel.H. Mis voor ene overledene; om half 8:gel. jrgt. voor Maria v. Gerwen; z. a. gel. H. Mis voor de overleden parochianen in Indië v.w. familie v. d. Laak; omhalf 9 gel. mndst. voor Henricus Prick.DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. Misvoor Marinus v. d. Sande; z.a. gel. H.Mis voor ene overledene; om half 8 gel. jrgt, voor Lamberdina v. Gerwen; z.a.gel. H. Mis voor Andreas Schuurmans;om half 9 gel. H. Mis voor de overledenfamilie Hendricus v. Boxtel-v. Kuijk. WOENSDAG: om kwart voor 7: gez.mndst. voor Petrus Ghijssens; z.a. gel. H. Mis voor ene overledene; om half 8 gel.jrgt. voor Joanna Bosch; z. a. gel. mndst.voor Gerard Clemens; om half 9 gel. H.Mis voor Emilie v. Rijckevorsel. DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Elizabeth v. d. Meijden; z. a.gel. H. Mis voor ene overledene; omhalf 8 gel. H. Mis voor Hendricus v.Uden; z. a. gel. H. Mis voor MartinusGiesbers; om half 9 gez. mndst. voorAdriana v. Haaren-Paymans. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Cornelia Bosch; z. a. gel. H.Mis voor ene overledene; om half 8 gel.mndst. voor Petrus Ghijssens; z. a. gel. H. Mis voor Willem v. d. Meijden v. w. Kaartgezelschap; H. Hartaltaar gel. jrgt.voor Hendricus v. Weert; om half 9gez. jrgt. voor Petrus Hoek. Hedenavond om half 9 vergadering voorde H. Familie. ZATERDAG: om kwart voor i gef. gez.jrgt. voor Philibertus Bosch; z. a. gel.H. Mis voor ene overledene; om half 8gel. H. Mis voor de overl. parochianenin Indië v. w. Martinus v. Nieuwburg;om half 9' gel. H. Mis voor Alfonsus v.Vlerken en Sjaak de zoon. In het Liefdehuis zal nog geschieden:Maandag gel. H. Mis voor JohannesRukven. Het H. Sacrament des Huwelijks wensente ontvangen: Hendricus van der Schootuit Gemonde en Josephina Boeren, geb.in deze parochie en won. te Gemonde, waarvan heden de 1 e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht dehun bekende huwelijksbeletselen, waarinniet is gedispenseerd, ten spoedigste aande pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
De H. Missen zijn: 6 uur 1. d. totzekere intentie; 7 uur 1. d. voor het· geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie; 8 uur 1. d. voor Anna Ant. Smetsers-v. Overdijk v. w. Broed H. Bloed;kwart over 9 voor Petrus v. d. Pasch v. w. Broed. H. Hart; half 11 de Hoogmis voor Frans Voets v. w. de Proc. BoxtelHakendover. Onmiddellijk na de Hoogmis SantaTeresa voor de meisjes bij de Zusters, kwart voor 12 H. Fam. voor de jongensin de kerk. De eerste schaal is voor de kerk; detweede voor de B. N. Om 7 uur Lof met volkszang voor hendie nog in het buitenland vertoeven. Vrijdag om kwart voor 8 Kindsheidmismet toewijding voor alle leden der H.Kindsheid. Wat de kinderen dan offeren zal dienen tot vrijkoop van eenslaafje. De ouders zorgen dat alle kinderen aanwezig zijn. Kinderen die niet schoolplichtig zijnworden slechts toegelaten onder geleide.Vrijdagavond om half 9 H. Familie voorde mannen. De brief der Bisschoppen van l.i. Zondagsprak over oplegging van het scapulier.Parochianen bij wie het scapulier nogniet is opgelegd, behoren zich schriftelijk te melden op de Pastorie vóór Zondag 16 Juli. MAANDAG 10 Juli: 7 uur gef. z. j.voor Adriaan Verhoeven; Maria-altaar1. m. voor Willem van de Langen berg; kwart voor 8 l. d. voor Antonius v.Rooy-Peters; half 9 I. m. Jan v. d.Zanden. DINSDAG 11 Juli: 7 uur 1. d. Constantv. Kleef v.w. zijn ouders; Maria-altaar1. d. voor de overl. fam. LeermakersVerbunt; kwart voor 8 1. d. voor overleden vader; half 9 1. d. voor Adrianav_ Galen-v. d. Liefvoort. WOENSDAG 12 Juli: 7 uur 1. d. voorClazina Steegenhoek te Kampen overl.; Maria-altaar I. j, Jan Spierings; Kwartvoor 8 I. d. voor Piet Voets v. w. zijnouders; half 9 1. d. voor Johanna M.Geerts-Peijnenburg, Maria de dochteren Johannes de zoon. DONDERDAG 13 Juli: 7 uur gef. 1. d.voor Mej. Wilhelmina v. Oerle en afgest. familie; Maria-altaar· 1. d. voorAdriaan v. Kleef v. w. zijn collega's; kwart voor 8 I. d. voor gesneuvelde militairen in Indonesië; half 9 l. m. voorAnna Ant. Smetsers v. Overdijk, VRIJDAG 14 Juli: 7 uur pl. l. m. voor Hubertus Jos. v. Susante; Maria-altaar 
I. d. voor Riet van Nunen; kwart voor 8 Kindsheidmis (Mis met zang) voor delev. en overl. leden van de Kindsheid;Half 9 I. m. voor Warner Jan Heintjes. ZATERDAG 15 Juli: 7 uur l. j. voorJohanna Hesselmans-Belzer; Maria-altaar1. j. voor Hendrikus van Eijk; kwart voor8 I. d. voor gesneuvelde kameraden van sold. v. d. Steen; half 9 1. m. voor Waltherus van Tuyn. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn derparochie; 10 uur Henrica hsvr. van Marinus Verhagen. MAANDAG: half 8 jrgt. Joannes v. d.Mugheuvel. DINSDAG: half 8 jrgt. Christianus v.Esch, Wilhelmina de hsvr.; Maria de dochter. WOENSDAG: half 8 jrgt. LeonardusVoets en Gertruda de hsvr. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Antoon v. Kempen; half 10 gez. huwelijksmis. • VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Antonettahsvr. van Antoon v. Kempen. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor HenricusKemps. 

VERLOOFD: Te koop: een toom biggen en Te koop z.g.a.n. Damesrijwiel. Electrische waschmachine metof zonder wringer te koop.Motor ook afzonderlijk. Rechterstraat 28. 
RIET TIELEN een partij slachthaantjes. Bosscheweg 40. 
GIJSBERT STAATS Oirschotseweg 18• Te koop bij J. v. Dinther, 

�t�'.:Gestel, 16 Juli 1950 Te koop: een toom beste B 66 Gemonde, een toom biggen. G. van Esch, Luisel 4. zware biggen en alle soorten Nette werkster gevraagd voordriftvarkens. D d d f Geen ontvangdag. Te koop: Salon- en Huiska- on er ag- o Vrijdagmiddag. 
mer-ameublement, zeer zwaar Te koop: een toom beste Te bevragen Molenstraat 19. 

Langs deze weg betuig ik gothiek, handwerk. Dekkers, biggen bij M. van Beljouw, mede namens mijn ouders, Brugstraat 2. Roond 3. Nette fietsjongen gevraagd. Brieven onder nr. 37, Molenstraat 19. broers en verloofde, mijn dank -----------------------
aan H.H. Geestelijken, Kath Thuisfront, de Gildenbondsharmonie, Familie, Vrienden GEMEENTE BOXTEL GEVRAAGD 

Deze week zullen geschieden: Maandag H. Mis voor Cornelia v. Helvoirt, broederschap H. Hart. DinsdagH. Mis voor Wilhelmus v. d. Meijden,broederschap H. Hart. Woensdag H. Misvoor Wilhelmina Olyslagers, processieVught. Vrijdag mndst. voor Frans v.Logten. Zaterdag mndst. voor Henricusv. Oorschot. Nog zullen deze week geschieden: Zondag H. Mis als zevende voor Wilhelmina Olyslagers. Maandag H. Mis alszevende voor Wilhelmina Olyslagers.Dinsdag mndst. voor Christina Kapteijns.Woensdag mndst. voor Marinus v. Grinsven. Vrijd;ig H. Mis voor Henricus v.Oorschot v. w. de buurt. Zaterdag H.Mis voor Henricus v. Oorschot v.w. debuurt. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. ZONDAG: half 7 H. Mis voor Johannes Vissers; 8 uur H. Mis tot intentie van de parochianen; 10 uur Hoogmis totbijzondere intentie. De gelovigen worden in de gelegenheidgesteld aan hun offerplicht te voldoenin de eerste schaal voor onze eigen kerk in de 2de schaal voor B. N. '
Vergadering van St. Vincentiusvereniging; half 3 Lof met rozenhoedje omGod's zegen te verkrijgen over Orion ende kapel van Stapelen. Maandag 10 Juli om half 9 vergaderingvan St. Elisabethstichting in de pastorie.MAANDAG: 7 uur H_ Mis vanwege de Broederschap "H. Bloed" te Boxtel voorGodefridus v. Gestel; 8 uur gez. mndst.voor Peter Hazenberg. DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Jan Johannes v. Kasteren en Anna v. Buul hsvr" WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Francisca v. Doremalen-v. Grinsven; 8 uurgez. jrgt. voor Anna v. Beers-v. Geffen.Hierbij wordt de kerk met 'n kaars vereerd. DONDERDAG: 7 uur 1-1. Mis voor Marinus v. d. Sande, in de parochie v. d.H. Petrus te Boxtel overleden• 8 uur H Mis tot intentie van de leden' der God:vruchtige vereniging ter ere van de H.Theresia van het Kind Jezus. VRIJDAG: 7 uur 1-1. Mis vanwege rijvereniging voor Adrianus .v. d. Sloot; 8 uur1-1. Mis voor Jo Bergmans, in Indonesië overleden. ZATERDAG: 7 uur H. Mis vanwege personeel van Export-Centrale voorHarry v. Dijk; 8 uur H. Mis vanwegefeest-comité voor Marinus v. Son voorTheodorus Huyberts. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van6 tot 8 uur, daarna Lof met rozenhoedje, om Gods' zegen te verkrijgenover Zijne Heiligheid de Paus en hetH. Jaar. 30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Adriana v. Kerkoerle-Roozen teOirschot; Z. Eerw. Pater v. Grinsven in�oermond ei:i Wilhelmus v. d. Meijden, m de parochie van de H. Petrus in Boxtel overleden. Van nu af aan worden de gelovigen inde gelegenheid gesteld om het bankengeld te betalen wegens de jaarlijksepacht. De tarieven daarvoor zijn als devorige jaren. Mocht iemand zijn banklaten vervallen of zijn plaats, dan moetdeze persoon zulks laten weten in dezeweek. Heden zullen de speldjes ten bate vande_ �issie_ v_erko_cht worden wegens deM1ss1enaa1knng a 10 cent per speldje. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDINGESCH. ZONDAG: half 7 I. i. voor Lamb. Kelders; 8 uur l.j. voor Adr. de Beer; 10 uur de hoogmis tot welzijn der parochie . 
3 uur Lof, daarna jongens congregatie. ' MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. v. Kaathoven; half 8 z.j. voor Augustinus Lodewijks en Maria de hsvr.; 8 uur 

l.j. voor Catharina Lamb, Kelders. DINSDAG: 7 uur z mndst. voor Hendrica Corn. de Laat; half 8 z, j, voorLamb. Bakx; 8 uur 1. j. voor AdrianaAdr. de Beer. WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voorHendrica Afb. v. d. Tillaart; half 8 Wouter v, Abeelen; 8 uur l.j. voor JosefinaMart. Kelders. DONDERDAG: 7 uur z. mndst, voorCatharina Marinus v, d. Sande; half 8z. j. voor Maria Wouter v. Abeelen; 8uur I. mis voor Antoon v, d. Velden. VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor MariaWilh. Kelders; half 8 z. j, voor Andriesv. Abeelen; 8 uur 1. j, voor Adriana deBeer, ZATERDAG: 7 uur z, mndst. voorTheod. Timmermans; half 8 z, j, voorCornelia v. Abeelen; 8 uur I. mndst. voorAnna v. d. Velden. ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn derparochie; 8 uur l. m. voor Joh, Verhoeven te St. Oedenrode overleden; 10 uurplechtige hoogmis voor Maria v.Abeelen. In de kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. voor Antoon v. d.Velden vanwege Kerkeind. Dinsdag 7 uurl. m. voor Albert v, d, Wiel vanwege debuurt. Woensdag 7 uur I.m. voor Ger.Spikmans. Donderdag 7 uur I. m. voorde leden proc. van Sittard. Vrijdag 7 uur
I. m. voor Hendrica Hendr. Quinten, alsoverl. lid proc. van Sittard, Zaterdag 7uur I. m. voor Corn. v. d. Boer vanwegehet kaartgezelschap, Zondag 7 uur I. m. voor Theo v. Hal enz. vanwege Kasteren, Savendonk en de Maay, Gedoopt: Theod. Ant. Corn. Maria zoonvan Jos. v. Kan-Thomassen, 30e Joh. Verhoeven te St. Oedenrodeoverleden, 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uurHoogmis voor de Parochie. Tweedeschaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de nieuwe glas-in-loodramen. Na de middag om 3 uur Lof metrozenhoedje, na het Lof een lied. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de bekering der zondaars; half 9 H. Mis voorAlbertus van Gemert; 10 uur Hoogr:nis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 mndst. voor Adrianus van Esch; 8 uur H, Mis voor de bekering der zondaars. DINSDAG: half 8 mndst. voor Wilhelmina Catharina Spooren-v. Grinsven; 8uur H. Mis voor Johannes Rutten v.w.Br. H. Cornelis Bokhoven WOENSDAG: half 8 H.' Mis voor Johannes Konings; 8 uur H, Mis voor Johannes Rutten. DONDERDAG: half 8 mndst. voor Albertus van Gemert; 8 uur jrgt. voor Petrus van Oers. VRIJDAG: half 8 H, Mis voor bijz. intentie (E); 8 uur jrgt, voor Cornelia vanOers-v, d. Braak. ZATERDAG: half 8 mndst. voor Johannes Rutten; 8 uur H. Mis ·uit dankbaarheid, Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak. H. Mis voor Albertus vanGemert. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 9 Juli: Zesde Zond:io na Pinksteren. Deze rr.idáag om 3 ��r Lof metrozenhoedje. Deze week Donderdag en Zaterdag om8 uur Lof. ZONDAG: om half 9 H. Mis voorHans Janssens. MAANDAG: 7 uur tot bijzondere intentie. WOENSDAG: om 7 uur voor Wilhelmina van Uden-v. d. Bruggen, haar zonen en dochter; om half 8 jaargetijdevoor Adrianus van Uden. 

Sectie Zuivel 

De Sectie Zuivel nodigt allen,die zijn aangesloten bij de afdeling K. I. van "De Kempen'" 

Aandeelhouders 
van de N.V. Maatschappij totExploitatie van het Hotel vanDijk, gevestigd te Boxtel, worden hierbij 

Voor goedkope 

MEUBELS 
nieuw en gebruikt 

ter ver_gadering op 

Maandag 10 Juli 

's avonds 8 uur in Café H. v. Rooij. Voornaamste agendapunten: Oprichting Sectie K.I.en bezoek aan het K.1.-station 
te Oerle, 

opgeroepentot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhoudersdier N.V. te houden 
op Maandag 24 Juli 1950 voorm. 11 uur, in Hotel Richete Boxtel. 

Meubelhuis P.C. 
MARKT 22 

Kennissen, het bestuur van d� Het hoofd van het gemeentebestuur van Boxtel maakt be
R.K Bouwvakarbeidersbond, kend, dat vanaf 10 Juli 1950 ter gemeentesecretarie voor 
de Voetbalvereniging "Boxtel" eenieder gedurende veertien dagen ter inzage is nedergelegd 
en in 't bijzonder aan Buurt het door de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 14 
bewoners voor de prachtige April 1950 vastgesteld plan tot herziening van het plan van 
versiering, bloemen en ca- uitbreiding, waarbij de bestemming van de in dat plan begre
deaux mij aangeboden bij mijn p�n grond in hoofdzaak en in onderdelen (kom Boxtel, Len
terugkeer uit Indonesië. msheuvel en Gemonde) wordt aangewezen met bijbehorende 

flink meisje 
voor hulp in de huishouding, Voor B r 111 e n 

De opgave van de op die vergadering te behandelen onderwerpen, ligt, overeenkomstigde bepalingen van de statuten dier N.V., ter inzage ten kantore dier N.V. te Boxtel, Stationstraat 47. 

Adverteren 

doet 

verkopen. 

Sld. H. P. van Weert bebouwingsvoorschriften. 
Nieuwstraat 192, Boxtel. Binnen zes weken na de terinzagelegging kunnen de belang-
voor de vele blijken van be-langstelling ondervondenbij ons 40-Jarig Huwelijksfeest betuigen wij aan allen, medenamens kinderen .en kleinkinderen, onze Hartelijke Dank G. van Esch W. van Esch-van Grinsven,v. Merheimstraat 18. 
H iermede betuig ik mijn hartelijke dank aan H.H.Geestelijken, Kath. Thuisfront, Buurtbewoners, Gildenbondsharmonie en verder allen die blijk van hun belangstellinghebben_ gegeven bij mijn terugkeer uit Indonesië. Korp. P. Leenen. 
Te koop: een toom biggen en slachthaantjes, Th. v. Krieken,Oirschotseweg 5, 
Net meisje voor hele of halvedagen gezocht. Aanbieding:Stationstraat 15, Boxtel. 
Te koop: 4-wielige wagen opluchtbanden, 1 dogkar zo goed als nieuw, 1 brabantse kachel,1 vulkachel, 1 baktrog, 1 krui-• wagen. W. Kelders, A 39,Liep1pde. 

hebbenden, die zich· met bezwaren tot de raad hebben gewend, bij gedeputeerde staten bezwaren tegen het planindienen. Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

Boxtel, 7 Juli 1950, 

Vacantie! 
Heeft u voldoende ledikanten 
om uw gasten te ontvangen? 
Wij hebben een uitgebreide 
sortering IJz e r e n  ledikanten 
tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 

1 PERSOONS 

met prima gezondheidsmatras 
2 PERSOONS 

met voetbord . . .  , . 

J�J {\ \ 7. . .  W�
QOXTE.L 

37.50 

47.50 

18 jaar of ouder, voor 1 Augustus of later. F. P. VAN LANGEN 

GARAGE DE MOL STATIONSTRAAT 62 Stationstraat 100, Boxtel Leverancier van ALLE Ziekenfondsen. HET BESTUUR. 

'n tweeling? V.H.V. betaalt de tweede uitzet I

••• 

Prinses Irene uitzet

4 navelbandjes 3 

4 hemdjes I 

4 truitjes 1 

12 luiers (american) 1 
6 luiers (hydr.) 1 

2 flanellen I uiers 1 

40 stuks 

onderleggers 
pak watten 
pak gaasJes 
stk. veterband 
bus poeder 
dozijn spelden 

38.75

Een uitzet van Koninklijke kwaliteit 

Voor iedere volledige baby, 
u itzet die U bij ons koopt, 
krijgt U een "cert i fi c aa t", 
waarop de waarde van het 
bestede bedrag vermeld is. 
Dit certificaat geeft U recht op 

gratis besteding 

voor dit bedrag aan baby,art. 
als de tweeling geboren is. 
Onze verkoopsters verstrek, 
ken U gaarne inlichtingen. 

• • • • • • • • • • •• •• • 
En de andere Prinsessenuitzet: 

Prinses Beatrix,uitzet, 30 stuks 27.75
van Hout� 

V ervergaard Molenstraat 1 = Boxtel 

• 



Onttrekking weg aan het openbaar verkeer Geen uithangende Krullen of Piekharen! Voor een BETER COSTUUM Onthoud dit!

naar TH. van AAR LE, Herenkleermakerij VOOR pijnlijke voetenBURGEMEESTER EN WETHOUDERS vAN BOXTEL DANK z,J Kerasol Plastic Wave
gelet op het bepaalde in artikel 10, der Wegenwet, 

brengen ter openbare kennis: 
dat het voornemen bestaat aan het openbaar verkeer te 
onttrekken: het gedeelte van de op de wegenlegger der ge
meente Boxtel voorkomende weg, voorzover liggende ten 
Oosten van het perceel, sectie H nummer 177. 
Belanghebbenden kunnen tegen <le voorgenomen onttrekking 
hun bezwaren schriftelijk inbrengen bij de raad der gemeente 
Boxtel vóór 1 Augustus 1950. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL 
De Secretaris, De Burgemeester, 
J. P. C. v. d. Hout. Drs M. A. M. v. Helvoort. 

Boxtel, 7 Juli 1950. 

r 
1 

P.DEGRUYTER&ZnN.V.
te 's,HERTOGENBOSCH

VRAAGT wegens uitbreiding van diverse
verpakkingsafdelingen 

Flinke NETTE MEISJES 
Hoog loon, Vrij vervoer. Goede sociale voor, 

zieningen. 
Aanmelden dagelijks van 8,12 uur en van 3,5 uur, 
Zaterdags alleen van 8,12 uur bij de Sociale 
Werkster, Visstraat, Den Bosch. 

NIEUWE NAAIMACHINES 
Uit voorraad leverbaar: 

SALONKAST • INLAAT , HAND , ZIG,ZAG 
en ELECTRISCHE KOFFERMACHINES 

Ook maken wij van Uw machine een 
electrische à f 85.-

,, VAN KESSEL'S" 
NAAIMACHINEHAN DEL• BOXTEL 

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

W�;�::•12 ;�R 1 

VÉGÉ KINDERMIDDAG ! 
TE BOXTEL, In de zaal "RICHE"' Stationstraat 
* De echte levende Jan Klaassen en Katrijn

Goochelen. Kinderwedstrijd. Muziek. Enz.
* Kinderen, dit wordt een prachtige middag

met een flinke tractatie 

Toegang Gratis 
tegen inlevering van 1 vol Végé,zegelboekje 
bij Uw Végé,kruideniers: 

Wed. B. Endstra, Gemonde 
Levensmiddelenbedrijf "De Ster" 
A. G. Jansen, Mijlstraat 

C. de Jong,v. Kempen, ,,'t Anker"
van Hornstraat 12 

Toegangskaarten hier verkrijgbaar. 
Ook inlichtingen worden verstrekt. 

Engelse Huiskamer 
Dressoir met 
Gebogen noten deuren 
Trektafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 
Bekleding terra velours 

795.::

Voor woninginrichting 

zegt IEDEREEN 

EERST NAAR 

T7W� 
u �• u • g O X T El

Per flacon f 1.20. Voldoende voor meerdere malen. 

Gratis proeff lacon verkrijgbaar. 
HEREN COSTUUMS vanaf f 72.50 R . . 
JONGENS COSTUUMS f 35. 

_ NAA Medisch Gedrpl. Yoetverzergster " 
Alleenverkoop voor Boxtel 

Parfumerie Bert van den 

c0Ms1 TWFEDJ AssEN " f 1s. - Jo v. Grinsven-v, Summereo
B k GABARDINEREGENJASSEN " f106.-

raa 'VRAAGT STALENCOLLECTIE OokElectrischebehandeling 
Baroniestraat 73 - Tel. 450 

voor 

Boxtel 

van een nieuw 
systeem van samen, 

werking tussen onze 
fabriek en haar agent, 

schappen, zijn wij in 
staat uw kleding binnen 
een week, in de bekende 
PAL T H E,kwaliteit 
gereinigd, af te leveren. 

Tijdelijk 15°/o korting op het chemisch 
reinigen van japonnen. Profiteer hiervan 
.... ook voor uw winterjaponnen. 

Agentschap voor Boxtel en omgeving: 

Fa. JOH. THIJS-v. d. BRAND, 
STATIONSTRAAT 38 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 408
Markt 14 • Tel. 489

SCHIJNDEL - Hooldstr. 141 • Tel. 31 9 

BYOUTERIEËN 
Snoeren KRALEN 
geweldige sortering. 

DE MOOISTE COLLECTIE 
SNOEREN KRALEN Wit: 65, 70, 85, 

95 1,10 1,25 1,40 2,25 3,25 3,50 5,75 
PARELSNOEREN, iets geheel aparts 

in de prijs van 2,50 2,75 3,50 7,50 
SNOEREN KRALEN, ROOD, bijzondere 

aanbieding 65 1,10 1,50 3,25 3,50 5,95 
SNOEREN KRALEN, Blauw, werkelijk 

iets moois 65 95 1,50 3,50 4,95 
SNOEREN KRALEN, diverse andere 

kleuren 50 60 95 1,25 1,50 2,25 2,50 
3,75 en duurder. 

BROCHES van de meest gewone 
tot de f ijnste uitvoeringen 10, 25, 45, 

50 59 65 75 95 1,25 1,45 1,75 1,95 
2,25 2,50 2,95 3,25 3,50 4,75 5,25 5,50 6,95 

RINGETJES voor kinderen 50 60 
HANGERTJES (zilver) 1,95 3,75 6,95 
KETTINKJES (zilver) 3,45 3,75 
OORKNOPPEN 1,40, 1,50 
POEDERDOZEN 2,25 2,50 2,75 

ONZE SORTERING 

DAM EST ASSEN 
GELIJK EEN SPROOKJE 

NOOIT TWEE DEZELFDE!!!! 
WIJ BRENGEN EEN PRACHTSORTERING 
IN DIVERSE KLEUREN EN MODELLEN, 
STEEDS DE LAATSTE SNUFJES, EN ........... . 
NIET DUUR 6,50 - 8,75 - 9,75 - 9,95 

10,90 - 11,50 - 14,25 - 15,25 - 16,60 
19,50 

- -- - -- ·- - -- --

KINDERT ASJES, ook hierin hebben we 
altijd iets aparts 1,35 - 1,50 - 1,95 
2,10 - 2,50 - 3,40 - 3,50 - 4,20 enz. 

NAGELMANICURES, met en zonder spiegel 
in diverse prijzen. 

ZAKKAMMEN, met en zonder etui 

POEDER, alle prima merken vanaf 15 c ent. 
tot 1,60 

ROUGE 69-1,10

CREME, de beste kwaliteiten 30 - 40 - 60 
65 - 75 - 82½ - 90 - 1,20 - 1,25 

LIPPENSTIFT - DONSJES enz. 

PARFUM, de fijnste soorten vanaf 50 cent 
tot 4,95 

EAU DE COLOGNE, Boldoot en verder alle 
bekende merken. 

Losse EAU DE COLOGNE 2 cent per gram. 

KOFFERS, echt vulcanfibre of hardplaat, 
prima afwerking. 

Voor de VACANTIE - RUGZAKKEN. 

Speciale aanbieding 

inmaakglas 
¾ liter 29 et, 1 liter 36 et. 1 ½ liter 43 et. 

INMAAKGLAS VLAKRAND 
¾ liter met ring 

1 liter met ring 
1 ½ liter met ring 

44 cent 
46 cent 
51 cent 

,,DE BIJENKORF" 
BOXTEL • Stationstr. 55 - Markt 1 4 

Markt 33 - Boxtel 

Dorpstraat A 66, LIEMPDE * Aan hul• te ontbieden

'n Doeltreffende besteding 
van uw Kinderbijslag 
is profiteren van onze 
verlengde KOOPJESWEKEN 

Tot 12 JULI a.s. 
VERLENGEN wij voor dit doel 

ONZE • T ricot::Reclame
• Huishoud week
• Couponweek

ZIET ONZE SPECIALE ETALAGES 

EN DE STANDS IN DE WINKEL 

' 
,,In den Ooievaar" 
\..._ 

Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 
• 

De nieuwe 

J 

IH 4D4D ,v1EJR, 
ELECTRISCHE WASMACHINE 

MET WRINGER 

'n OM WE NTELINQ 

OP WASQEBIED; 

t8 KOKEN VAN DE WAS OVER
BODIG 
Toch een kraakheldere w■a 

VERBAZEND SNEL 
Wast 1 ½ KG. in 4 minuten

� ZEER VOORZICHTIG 
Geen beschadiging v11n het goed, 

ook niet v11n de fijnste weefsels 

6 VOORDELIG 
Stroomverbruik 1 ½ et. per uur

i: GESCHIKT VOOR DE KLEINSTE 
KEUKEN, 
EN DE GROOTSTE GEZINSW AS 

Formaat 77 a 42 x 40 cM, 

Prijs f 330.-

Een wonder van techniek 
Een wonder van eenvoud en gemak 
Laat ons U overtuigen ! 

Zonder verplichting demonstreren wij gaarne bij U 
thuis de HOOVER ELECTRISCHE WASMACHINE 

Service en levering door geheel Nederland 
N. V. HANDELMAATSCHAPPIJ

,v IA� IB4DX1llEIL 
HOOVER DEALER 

Hoofdkantoor: Raadhuisstraat 1 Tilburg, Tel. 4941 (K 4150) 4 lijnen 
Filiaal: Boxtel, Clarissenstraat 3. Tel. 479 

Il 

Belangrij 1 

·' 

'1 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Het gevaar van de ambtenarenstaat 
Wij leven in een tijd, die de techniek 
verafgood. Wat noemen wij beschaving, 
wat cultuur? De man van de straat be
doelt er mee de radio, televisie, electri
sche spoorwegen, vliegmachines, atoom
energie. De machine en haar krachten. 
Als het maar ingewikkeld genoeg is; als 
het maar over veel wieletjes, draadjes, 
kammetjes en veertjes loopt en alles past 
feilloos in elkaar en we hebben het zó 
ver gebracht dat de menselijke arbeid in 
de fabrieken nog slechts een klein on
derdeeltje is geworden van het werk der 
machine. De mens hoeft er zelfs bijna 
niet meer bij te denken; de spierkracht 
van zijn arm alleen is voldoende om dit 
werk te doen. Als men voortaan zo veel 
waarde hecht aan het mechaniek en zó 
weinig aan het menselijk verstand bij de 
arbeid, dan noemen we dat een materia
listische denkwijze. Het gevaar is groot, 
dat dit idee van de mens als onderdeeltje 
van de machine, ook op ándere terrei
nen van het leven dan die van het eco
nomische wordt overgebracht. Zo op het 
Staatkundige. 
Ziet gij, Ïêzer, geen verband tussen het 
tegenwoordige grootbedrijf, waar de top
leiding op onfeilbare wijze machines én 
personeel tot een technisch welhaast on
overtrefbaar rendement weet te brengen 
en de huidige staat met zijn ambtenaren
corpsen, die U in alles, in verzorging 
van Uw woningbouw, in genezing van 
Uw ziekte, bij de geboorte van Uw kind, 
bij het voeren van Uw huishouden zelfs 
(in verband met de belastingen) U pre
cies zó dwingend weten te leiden als zij 
het willen; zó dat gij precies dat rader
tje in hàn onfeilbare staatsmachine 
wordt, dat zij verkiezen? 
In zo'n staat leven we nu. We wilden 
terug naar de gemeenschapsgedachte en 
we kregen er de bureaucratie voor in de 
plaats. Instede van werkelijk van on
derop levende samenwerking tussen vrije 
mensen kregen we een kaste van amb
tenaren, met "Den Haag" aan top, die 
ons niet meet naar onze kwaliteiten, 
maar naar d�veelheid�v..a.n onze pres
taties, naar ons getal. naar wat de sta
tistieken in dorre cijfers van ons zeggen. 
Dat wij geregeerd worden door de mi
nisters, die onze partijen zélf kiezen, dat 
de burger dus indirect het staatsgezag 
benoemt, is een schoon fabeltje, dat wij 
nog steeds "rechtsstaat" noemen. Zoge
naamd de democratische vertegenwoor
diging van onderop. In werkelijkheid 
héerst en beheerst de ambtenaar met zijn 
alwetendheid (waarbij hem de sterke 

Plaatselijk Nieuws 
Kindsheidfeest in Boxtel 

500 kinderen trekken Zondag door de 
straten van Breukelen. 
500 kinderen vieren feest, omdat de 
Kindsheid 40 jaar bestaat. 
En een schone oude traditie werd bij dit 
jubileum in ere hersteld. De kinderen 
lopen door de straten, verkleed als Pater 
of Zuster, met afgemeten stappen en 
bengelende rozenkransen, onwennig in 
die vreemde kleren. Of ze stappen trots 
en fier, omdat ze een koning, ridder of 
Zouaaf voorstellen. Negers zingen hun 
eentonig lied en de roodhuiden scharen 
zich om een kampvuur. Spiedend kijken 
de kinderen rond of ze tussen de toe
schouwers ouders of bekenden ontdek
ken en hopen dat iedereen zal zien hoe 
mooi ze zijn_ En de volwassenen herin
neren zich de tijd, dat ze zelf ook als 
slaaf, chinees of zuster rondtrokken, 
even blij en opgetogen als deze kinderen. 
Zondag is het feest voor de kinderen! 
Maar deze lange, kleurige stoet is niet 
enkel bedoeld om de kinderen een pret
tige middag te bezorgen. Hij beoogt 
vooral de Missiegeest in U wakker te 
roepen. 
Bij dit veertigjarig jubileum kloppen de 
kinderen bij U aan om een feestgave 
voor de Missie. Om een extra gift, die 
de Missionarissen zo broodnodig hebben. 
Daarom, laat de collectantjes bezwijken 
onder hun last van kwartjes, dubbeltjes 
en centen. Vul de levende Missiebussen 
tot aan de rand. Maak de zakjes van 
patertjes en negers boordevol! Laat het 
Zondag feest zijn voor de kinderen, maar 
maak er ook een feestdag van voor de 
Missionarissen, die Uw geld zullen ont
vangen. 

Heraut. 
Jeanne d'Arc. 
Chinezen. 

Kindsheid-optocht. 

Indisch huisje (wagen). 
Laplanders. 
H. Lodewijk met 12 ridders.
Jezus. Maria en Jozef.
H. Theresia met rozendraagsters.
0. L. Vrouw, Koningin der engelen

(wagen).
Harmonie van La Salie. 
Roodhuiden (wagen). 
Geloof, hoop en liefde. 
Engelbewaarder met kindje. 
Rozenkrans-groep. 
Je�s en Sint Janneke.
H. Willibrordus, Apostel van Brabant

(wagen). 
De Zaligmaker met Zijn Apostelen. 
Missie-arbeiders. 

arm desnoods helpt) en met zijn papie
ren formulieren geheel ons leven. Ook 
de ministers, die namens ons zitting heb
ben in de regering en die immers toch 
telkens te kort "regeren" om zich vol
doende in te werken, ook dezen worden 
door hem beheerst. Alleen de ambtenaar 
blijft, hij is terzake kundig en bezit 
daardoor de opoermacht over ieder. In
plaats van een bewind van een monarch 
of van een adel hebben we de macht van 
de ambtenaar gekregen. 
Moeilijk controleerbaar is hij, voorzover 
hij in het hoogste staatsgezag, in het 
Haagse apparaat zitting heeft. 
Déze verstikkende ban moet doorbro
ken worden. Krachtige volksregeringen 
met constant zetelende ministers zullen 
veel goed kunnen doen, maar veel be
langrijker is dat de burgers zelf zoveel 
mogelijk, hun zaken in eigen handen 
gaan nemen. We moeten komen tot 
levende corporaties en dan willen wij 
hier een lans breken voor het toekennen 
van meer bevoegdheid aan -de kleinere 
gemeenschappen van gemeente en pro
vincie, en dus ontneming van macht aan 
Den Haag. 
In de kleinere gemeenschappen kent men 
elkaar en staat men geregeld met elkaar 
in contact. Dáár kunnen zodoende de 
burgers, met de toestanden op de hoog
te en de situatie overziende, gemakke
lijk de door henzelf aangestelde en ge
controleerde gezagshebbers in toom hou
den. En de ambtenaar in deze kleinere 
werelden zullen van hun kant ook, daar 
het terrein van hun werk overzichtelij
ker is, gemakkelijker in contact blijven 
met degenen, wier belangen zij hebben 
te dienen, In plaats van despoten wor
den zij stuwers in de goede richting. In 
plaats van dorre bureaufrikken die het 
werkelijke leven niet kennen, vangen zij 
het rijke leven op, en weten het te ver
edelen. 
Zó zullen zij niet de maatschappij dood
drukken in hun papieren waanzin en zul
len zij ook niet hun tijd kapotslaan met 
onderlinge oorlogjes en wrijvingen. Pre
sident Truman noemde onlangs de amb
tenaar "de man, die het baantje heeft 
waar een ander op zit te kijken", aldus 
aangevend hoe in het ambtenarencorps 
zelf weer jalouzie en ellenbogensysteem 
een gezonde samenwerking ten bate van 
de mensheid vaak onmogelijk maken. 
De dictatuur van de bureaucratie, deze 
parasiet der menselijke samenleving, 
moet worden vernietigd. Het is de 
hoogste tijd. 

Het thuisfront der Missie. 
Beeldje van de Kindsheid. 
0. L. Vrouw van Lourdes (wagen).
Slavenhandelaar met sliiven.
Da jak-opperhoofd.
Negers.
Missie in de Congo (wagen).
Maria Goretti.
H. Agnes.
H. Barbara.
H. Catharina.
H. Cecilia.
H. Elisabeth met arme kinderen.
De wonderbare visvangst (wagen).
Pelgrims naar Rome in het Heilig Jaar.
Paus-wagen.
Vertrek van de Ark om 3 uur.
Route: Prins Bernhardstraat, Station
straat, Breukelsestraat, v. Hornstraat,
Tongersestraat, v. Ranststraat, Hertogen
straat, Jan v. Brabantstraat, v. Horn
straat, Breukelsestraat, Baroniestraat.
N.B. Er worden geen programma's ver-

kocht. Bewaar daarom deze krant of 
knip dit stukje uit. 

AANMELDING VAN 
NIEUWE LEERLINGEN. 
Aanmelding van nieuwe leerlingen voor 
de lagere school en kleuterschool der 
Ursulinen moet als volgt geschieden: 
Zaterdag 22 Juli van 2-4 uur en van 
4-6.30 de letters A tot en met F.
Zondag 23 Juli, van 2-4 uur en van
4-6.30 uur de overigen.
Leeftijd leerlingen: voor de eerste klas:
voor 1 Oct. 6 jaar; voorlopig voor de
kleuterschool: voor 1 Oct. 4 jaar.
Bij de aangifte s.v.pl. trouwboekje der
ouders meebrengen.
Schoolgeldregeling kleuterschool: per
maand of per 3 maanden bij vooruitbe
taling. Leerlingen die reeds op de kleu
terschool zijn, behoeven niet opgegeven
te worden voor de 1 ste klas.
Aangifte St. Ursulaklooster, zij-ingang.
TUINCONCERT OP STAPELEN. 
A.s. Zondag 16 Juli om 7.30 uur zal het
Gemengd Koor "De Verenigde Zan
gers" uit Tilburg, in samenwerking met
de Gildenbondsharmonie een concert
geven in het park van Stapelen. Hierbij
zal de nieuw benoemde dirigent van de
Gildenbondsharmonie, de heer Jan Jan
sen uit Tilburg, voor het eerst als zoda
nig in Boxtel optreden. Moge dit con
cert eenzelfde grote belan�stelling heb
ben van het Boxtelse publiek als het
j.l. Zondag door beide gezelschappen ge
gevene te Tilburg.

MISSIE-THUISFRONT. 
Gift voor de weesjes van de Ursulinen
missies in Indonesië f 6,13, geschonken 
voor de zielerust van Mevr. de Leijer
Fick. 

DODELIJK ONGELUK. 

Woensdagmorgen om half acht geraakte 
het 8-jarig meisje Johanna Baast, dat per 
fiets van Kalksheuve1 op weg was naar 
de kerk in Breukelen, onder de vracht
auto van Langenhuizen. 
Met zware verwondingen aan het hoofd 
werd het kind opgenomen. 
Hulp van geestelijkheid en dokters was 
spoedig aanwezig en Deken Broekman 
kon de H. Olie nog toedienen, terwijl 
het kind stervende was. 
Omtrent de toedracht van het ongeluk 
werd door de politie onmiddellijk een on
derzoek ingesteld. 
De chauffeur kon het niet verklaren. Hij 
reed dicht bij het kruispunt Breukelse
straat-Baroniestraat het fietsende meis
je voorbij en merkte plotseling, dat het 
achterwiel ergens mee in aanraking 
kwam. 
Voor zover door een der personen, die 
het ongeluk zagen gebeuren, aan de po
litie werd verklaard zou de chauffeur 
geen schuld treffen. 

HEEMKUNDIG WERKKAMP. 
Na het succesvolle heemkundige werk
kamp te Alphen in 1949, organiseert de 
Stichting "Brabants Heem" een soort
gelijk kamp in Eersel, de oude Vrijheid 
aan de Run, het aan historie zo rijke 
dorp van de Kempen. 
Deze heemkundige dagen worden gehou
den vanaf Woensdag 2 Augustus tot en 
met Zaterdag 5 Augustus. 
Op 2 Augustus worden de deelnemers 
omstreeks 4 uur te Eersel verwacht. Zij 
worden vervolgens bij verschillende par
ticulieren ingekwartierd. 
Het programma vermeldt o.m.: 
Voor Donderdag 3 Augustus: een fiets
tocht langs de verschillende oude ker
ken en torens in de Acht-Zaligheden. 
Voor Vrijdag 4 Augustus: bezoek aan 
de opgravingen van enkele bronstijdgraf
heuvels tussen Eersel en Riethoven on
der leiding van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek en een 
excursie per fiets naar de abdij van 
Pastel. 
De avonden worden verzorgd door har
monie en zang- en toneelvereniging van 
Eersel (o.m. Bonte Avond, oude rechts
zitting op de Markt, volksdansen, enz.) 
Zaterdag 5 Augustus sluiting met een 
koffietafel op het marktveld, aangebo
den door de gemeente Eersel. 
De totale kosten van deelname zijn 
f 10,-, pensionprijs inbegrepen. Ook 
zijn dagkaarten verkrijgbaar. 

Men wende zich spoedig tot de heer G. 
Beex, A 125 te Hoogeloon. 
De leden van de heemkundige studie
kring voor Boxtel en omstreken kunnen 
zich ook bij het bestuur opgeven. 

KERMIS-V ACANTIEWEEK BOXTEL. 
In een Katholiek Vacantiehuis in Zuid
Limburg of in de Gelderse Achterhoek 
zal de Boxtelse K.A.J. in de week van 
21 tot 26 Augustus een vacantie-kamp
organiseren voor alle jonge arbeiders van 
Boxtel en omgeving. De kosten bedra
gen ongeveer f 15 ,- per persoon. 
Bij voldoende deelname is het ook moge
lijk in dezelfde week een boottocht te 
organiseren op een flinke vrachtschuit 
waarmee we de Nederlandse wateren 
kunnen afzwerven. De kosten hiervoor 
bedragen f 25,- per persoon. 
Op Maandag 21 Augustus is er gelegen
heid een bustocht mee te maken naar de 
Ardennen (in een dag op en neer). Kos
ten f 7,- per persoon. 
Je ziet er zijn mogelijkheden genoeg. 
Alles staat onder goede en deskundige 
leiding. 
Inlichtingen en opgaven bij K. A. J. 
Boxtel: 

Jo van Geffen, Maastrichtsestr. 22 
Jan Siemerink, Fellenoord 4 
A. Voets, Breukelsestraat 103
H. Den Otter, van Hornstraat 23d.

TENTOONSTELLING 
MISSIENAAIKRING. 

Terwijl de beschermende hand van Sinte 
Clara de dreigende regenbuien terug
hield, werd Zaterdagmiddag door de 
Hoogeerwaarde Heer ·Deken Broekman, 
de tentoonstelling officieel geopend. 
Spreker vergeleek deze tentoonstelling 
met die van twee jaar geleden, en sprak 
zijn lof uit over de vooruitgang, die er 
te bemerken viel, in de uitvoering van 
de vervaardigde paramenten, en noem
de deze tentoonstelling een rijke ten
toonstelling waarvan de resultaten met 
vreugde door de Boxtelse missionarissen 
zouden worden begroet. En tevens hoop
te spreker, dat deze tentoonstelling niet 
alleen bewonderaars maar ook bezoekers 
zou tellen, om door hun sympathie ook 
finantieel dit mooie werk te kunnen 
doorzetten. En hiermede verklaarde hij 
de tentoonstelling voor geopend. 
En het was er Zaterdagmiddag nog echt 
rustig, om de verschillende paramenten 
van dichtbij te bewonderen, waarvan dan 
ook een druk gebruik gemaakt werd. 

Kerk en kunst 
MICHEL ANGELO 1475 - 1564. 

De grootste kunstenaar van de Renais
sance is Michaël Angelo Buonarroti, of 
kortweg: Michaelangelo, die in zijn 
talent verenigde: de bouwkunst, de 
schilderkunst en de beeldhouwkunst en 
in alle drie kunstwerken heeft gemaakt 
van eerste en onovertroffen schoonheid. 
De familie Buonarroti behoorde tot de 
aanzienlijkste van Florence, een der 
meest kunstzinnige steden van Italië. 
6 Maart 1475 werd Michaelangelo ge- ,
boren. Zijn familie leefde van de han- •· 
del, zoals alle voorname Florentijnen. 
Ook zijn broers en zusters kozen deze 
richting. Maar Michaelangelo werd door 
7ijn ouders voor de studie bestemd. Hij 
had er weinig interesse voor: hij tekende 
ieder ogenblik waarover hij kon beschik
ken, en wilde schilder worden. In 1488 
werd hij leerling bij de beste schilder 
van Florence. Nog voor er drie jaar om 
waren viel de aandacht van Lorenzo de 
Medici, één der bestuurders van Floren
ce, op de jonge kunstenaar. Hij kreeg 
toegang tot de tuin der Medici, die als 
echte kunstliefhebbers van die tijd, hun 
tuin versierd hadden met de beste beeld
houwwerken welke te krijgen waren. 
Michel copieerde er een faun - een 
bosgod - die al direct opviel als een 
zeer goed werk. Lorenzo haalde daarop 
Michel in zijn paleis en stelde voor hem 
de weg open tot verdere studie. Toen de 
Medici's vluchten moesten vanwege po
litieke onlusten, werkte Michel te Ve
netië en Bologna. Van deze tijd zijn nog 
enkele beeldhouwwerken bekend, meest 
heidense. maar ook een crucifix. 
In 1496 had hij een mooie Cupido -
een liefdesgodje - gemaakt, dat zo mooi 
was dat Lorenzo de Medici hem aan
raadde het voor antiek te doen door
gaan, om er een flinke prijs van te ma
ken. Kardinaal di San Giorgio kocht het, 
maar 'n tussenpersoon in Rome stak er 
270 dukaten van in zijn zak en betaalde 
Michel er slechts 30 uit. Om deze te 
gaan opeisen reisde Michel in 1496 naar 
Rome, waar hij 12 Juni aankwam. Op 
deze manier kwam hij in Rome, waar zijn 
kunst zijn grootste triomfen ging vieren 
in dienst van zijn Kerk en van zijn H. 
Geloof. Hier kreeg hij aanstonds op
drachten van dezelfde kardinaal, zoals 
Michel zelf schrijft in een brief aan Lo
renzo di Medici. 
In Rome leerde hij de beroemde wer
ken kennen in bouw-, schilder- en beeld
houwkunst van zijn voorgangers. Hij 
vond er de beroemde oudheden van 
vroeger en het prachtige nieuwe van de 
herleefde antieke kunst, en deze beide 
waren voor hem de beste leerschool; 

Michel Angelo 

vaardigheid en kunstzin bezat hij van 
zichzelf in hoogste mate. 
Zijn eerste grote werken welke hij in 
Rome maakte, waren beeldhouwwerken, 
waaronder zijn prachtige Piéta 'n 
beeld van de Moeder Gods met haar 
gestorven Zoon op de knieën - dat nog 
te zien is in de St. Pieter. Dit beeld, dat 
hij op 24-jarige leeftijd uit marmer 
beitelde, maakte hem onmiddellijk tot 
een beroemdheid. Het is een kunstwerk 
van allerhoogst gehalte, waarin zijn diep 
geloof en zijn groot vakmanschap op 
zijn duidelijkst uitkomen. Hoe zijn eigen 
opvattingen over zijn werkwijze waren, 
blijkt uit een antwoord dat hij schreef 
op een vraag: waarom hij Maria, de 
Moeder, zo jong had uitgebeeld in ver
gelijking met haar Zoon. ,,Weet U dan 
niet", schreef hij, ,,dat reine vrouwen 
langer hun frisheid behouden dan an
dere? Hoeveel te meer dan een jonge 
vrouw die nooit de • geringste zondige 
begeerte had, daardoor haar jeugd op 
de natuurlijkste wijze behield, zodat we 
wel moeten geloven dat een goddelijke 
kracht haar hielp om haar jonge-meisjes
natuur en onvergankelijke reinheid aan 
de wereld te tonen. Wat de figuur van 
de Zoon betreft moest integendeel ge
toond worden dat Hij in zijn lichaam 
alles had verduurd wat een mens maar 
verduren kan behalve de zonde. Zo moet 
het U niet verwonderen dat ik de Moe
der Gods in verhouding tot haar Zoon 

OMGEVING 

En, hoewel Zaterdagavond het aantal 
bezoekers aan de lage kant bleef, Zon
dag en Maandag was het des te beter. 
Zondagmiddag - het was eigenlijk voor 
iedere sport te heet - was er een mis
siewedstrijd, door de R.K.S.P. Boxtel 
spontaan aangeboden ten bate van de 
Missie. En hier past ook een apart be
dankje aan 't adres van Zwaluw V.F.C., 
die, om de onkosten te drukken, per fiets 
gekomen waren. Het was alleen erg jam
mer, dat vele sportliefhebbers voor de 
warmte zijn thuisgebleven. 
En dan de ballonwedstrijd voor de kin
deren. Verschillende factoren hebben er
aan meegewerkt, dat dit onderdeel, waar
voor zoveel belangstelling van de jeugd 
horen we achteraf, dat er toch nog zeker 
bestond, grotendeels mislukt is. Toch 
een 300 ballons zijn opgestegen, en de 
teleurgestelden werden op een andere 
manier weer zoveel mogelijk tevreden
gesteld. Maar om teleurstelling te voor
komen, mag men de volgende keer dit 
tevoren wel eens heel goed bekijken. 
Want ook de ouders leven hierin met 
hun kinderen mee. wat wel bleek uit de 

grote drukte, die er was op het terrein 
van Stapelen, toen de ballonoptocht met 
de harmonie van La Salie hier arri
veerde. 
En vanaf 8 uur werd het programma 
voortdurend afgewisseld door de kleu
rige reidansclub van de R.K. Boerinnen
bond, die met de verschillende nummers 
een dankbaar enthousiast applaus wisten 
te veroveren. 
Ook dit trok weer aparte bezoekers. 
En de verschillende attracties konden 
hiervan een dankbaar gebruik maken. 
Want dat moeten we zeggen, dat er door 
de verschillende medewerkers vóór en
tijdens en ná de tentoonstelling hard is 
gewerkt, om deze dagen, ook financieel 
te doen slagen. 
De Missienaaikring en de Boxtelse Mis
sionarissen op de verre achtergrond zul
len ze hiervoor dankbaar zijn. 
En dit alles was alleen maar mogelijk, 
omdat de Paters van Stapelen het mooi
ste plekje van Boxtel voor de zoveelste 
keer vrijwillig voor dit mooie doel heb
ben afgestaan. 
En als Broeder Bernardus na de tentoon
stelling de Missievlag op de toren gaat 
binnenhalen, zal hij toch weer blij zijn, 
dat met de vlag ook de rust weer bin
nen de muren is teruggekeerd, want alle 
bewoners van het kasteel hebben zich 
in die dagen uitgesloofd, zodat eenieder 
er zich thuis voelde. 

zo jong uitbeeldde." Zo bleek, hoe hij
zijn diep geloof neerlegde in zijn kunst
werken, en met hoeveel talent: dat zien 
wij zelf, als wij de kunstwerken van 
Michelangelo zien afgebeeld, zo we ze 
zelf niet kunnen gaan bezichtigen. 
De pausen, die zijn talent zagen, riepen 
hem tot zich om ook voor hen te werken. 
Sixtus IV, paus van 1471 tot 1484, had 
in het Vaticaan een nieuwe kapel laten 
bouwen voor persoonlijk gebruik, door 
de architect Bramante. Het was een 
een rechthoekige ruimte met een gewelf_ 
Paus Julius il riep Michelangelo bij 
zich en droeg hem op om het plafond 
van de kapel te schilderen. Het is een 
hele geschiedenis van moeilijkheden en 
tegenslagen, maar wat hij hier presteer
de, behoort ook weer tot de grootste 
kunstwerken van de mensheid. Hij schil
derde er de hoofdmomenten van het 
scheppingsverhaal van de wereld, omge
ven van taferelen uit de geschiedenis van 
het Joodse volk en daartussen figuren 
van profeten en vrij-gefantaseerde figu
ren ter versiering. En achter het altaar 
schilderde hij het indrukwekkende 
"Laatste Oordeel" gefantaseerd naar het 
apocalyptische verhaal van St. Jan. 
Onder paus Nicolaas V werd ook reeds 
een plan uitgewerkt voor een nieuwe St. 
Pieter, groter en kunstiger dan de oude 
van Constantijn, die bouwvallig gewor
den was. 
Bramante ontwierp het plan, leidde on
der paus Julius II de afbraak van de St. 
Pieter en legde in 1506 de eerste steen 
voor de nieuwe basiliek. Bramante kwam 
niet verder dan de gigantische zuilen die 
de koepel zouden dragen. 
Na Bramante namen eerst Raphaël San
zio met enkele andere kunstenaars het 
plan over. Raphaël maakte het plan voor 
de nieuwe fundamenten. Zijn opvolger 
Peruzzi bouwde de enorme bogen op de 
zuilen. 
Onder Sixtus V werd Michelangelo aan
gesteld als architect voor de St. Pieter. 
Hij keurde het plan voor de hele op
bouw af omdat deze te weinig licht zou 
toelaten. Op het grondplan van Raphaël 
ontwierp Michelangelo een nieuw plan, 
dat ook verwezenlijkt is, en nog op dit 
ogenblik bewijst deze St. Pieter zijn 
bouwkundig genie. Geen slaafs gebruik 
van alle middelen van vroegere bouwers 
en geen samenvoegsel van allerhande 
kleine plannen, maar één grote massale 
bouw, één grote ruimte omhuld en over
dekt met muren en gewelven van gewel
dige afmetingen en bekroond met de 
geniale en fraaie koepelconstructie. Hij
zelf kreeg de bouw niet klaar. Hierin 
slaagde pas Bernini in de 17e eeuw, 
maar alles werd gebouwd wegens de 
plannen van Michelangelo, die in de 
bouw van de St. Pieter zijn meest groot
se werk leverde, als bewijs van zijn diep 
en rotsvast geloof in een machtige God. 

T.



WIE ONTBREEKT ER NOG 
aan deze lijst van Boxtelse Missionaris
sen, Broeders en Zusters, die in de Mis
sie werkzaam zijn 1
Pater Jac. v. d. Eerden. 
Pater Harry v. d. Eerden. 
Pater J. v .. d. Laar, Senior. 
Pater J. v. d. Laar, Junior. 
Pater G. v. d. Laar. 
Pater Meulendijk. 
Pater Welling. 
Pater van de Bogaart. 
Pater Bevers. 
Pater Raaymakers. 
Pater J. v. Amelsfoort. 
Pater P. Witteveen. 
Pater v. Roosmalen. 
Sr. Adriëto. 
Sr. M. Clemens Hofbauwer, Afrika. 
Sr. M. Mathias, Afrika. 
Sr. Theodoretha v. Dongen. 
Sr Marie Johenis Cantius, Celebes. 
N�men en adressen van Boxtelse Mis
sionarissen die op deze lijst niet zijn 
vermeld, kunnen alsnog worden opgege
ven bij Mej. A. van de Laar, Molen
straat 92. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 4 tot en met 10 Juli 1950. 
GEBOREN: Francisca A. M. dochter 
van Fr. M. Kluijtmans en M. A. Mer
tens - Adrianus M. C. zoon van C. H. 
Schellekens en A. M. Verbruggen -
Raphaël A. J. M. zoon van C. M. Zink 
en M. Th. Wieskamp - Gerardus C. W. 
zoon van A. M. Huijberts en M. A. Roo
vers - Edouard M. zoon van E. Bevers 
en J. v. Meurs -Marinus A. H. zoon 
van C. D. Eradus en H. v. Hamond -
Adrianus M. G. zoon van C. J. Schelle
kens en A. M. van Hal - Wilhelmina 
J. Th. dochter van A. H. Hagemeijer en
G. J. Driessen - Petronella C. Fr. M. 
dochter van A. v. Amstel en J. M. Blum
mel - Leonardus A. zoon van A. A. 
Arts en G. D. van Helvoort - Wilhel
mina M. dochter van P. G. van der 
Weide en W. H.M. van Geel - Hen
ricus M. J. zoon van H. G. J. Voets en 
Th. G. C. Coppens. 
ONDERTROUWD: Wilhelmus J. Vor
stermans en Henrica T. van Breugel -
Johannes J. Aleva en Huberta P. G. van 
Oers. 
GEHUWD: Henricus J. Heerkens en 
Barbara M. Mestrum - Hendrikus A. 
Vermelis en Cornelia E. Ligtenberg. 

BEDRIJFSPENSIOENFONDS 
LANDBOUW. 

ESCH. 

De Sociale Verzekeringscommissie van 
het Bedrijfspensioenfonds voor de Land
bouw, keerde deze week in Esch haar 
eerste pensioen uit en wel aan de Heer 
Jan v. Rooij. De Heer van Rooij verwierf 
dit pensioen op grond van het feit, dat 
hij na zijn 35e verjaardag meer dan 10 
jaar in de betreffende bedrijfstak heeft 
gewerkt. Het is niet ongewenst in dit 
verband er nog eens op te wijzen, dat er 
onder de boerenbevolking nog te veel 
zijn die min of meer afwijzend tegenover 
dit pensioenfonds staan. We kunnen hun 
aanraden alsnog eens te gaan praten bij 
de Secretaris Th. v. d. Meijden. 

LIEMPDE 
FILM. 
Door de Nederlandse Vereniging van Ex 
Politieke Gevangenen (uit de bezettings
tijd) zal a.s. Zaterdag 15 Juli, des avonds 
om 7.30 uur, in het Parochiehuis alhier 
een film worden vertoond over de Duit
se concentratiekampen. 
De opbrengst van deze voorstelling is 
bestemd voor de weduwen en wezen van 
hen die in deze kampen gestorven zijn. 
Ook voor onze vrijheid zijn hier veel 
Nederlanders gestorven en gemarteld. 
Laten wij daarom onze dankbaarheid 
tonen door op deze avond allen de voor
stelling bij te wonen. 
Voor de kinderen zal a.s. Zaterdag om 
2 uur een speciaal kinderprogramma 
worden vertoond. 

*** De geruchten liepen, dat er de 
vorige week in Boxtel 'n soort razzia op 
banditisme werd gehouden! Er is na
tuurlijk geen sikkepit van waar, maar 
toch werd het Boxtelse straatbeeld op
vallend veel doorkruist door een razen
de politie-jeep met diverse lading. Iets 
ongewoons, en dan is de fantasie, vooral 
in ons "dörp" direct aan 't werk. *** 
Zolang die fantasie maar onschuldig is, 
kan men er hoogstens plezier van bele
ven! Zo genoten de kinderen vóór Zon
dag j.l. reeds volop van de ballon-wed
strijd, die nog komen moest. De "mis
ters" en "misteressen" deden dat mee, en 
de vaders en moeders ook al! Zij allen 
smulden van de duizenden ballonnen, 
die in hun fantasie het luchtruim kozen, 
méér dan van de werkelijke wedstrijd. 
*** De tentoonstelling van de Missie
naaikring was de moeite waard! Onze 

Missienaaikring heeft heel wat gepres
teerd voor de missie, waarmee weer ver
schillende missionarissen te gerieven zijn! 
*** In verband met het gouden jubi
leum van de Breukelense parochie, wordt 
gewerkt aan het tot stand komen van 
een "Boxtelse Revue", vernamen we. Als 
de speurzin naar de echt-Boxtelse hu
mor z'n werk goed doet, zullen we ons 
hartje nog eens kunnen ophalen, aan wat 
we hier net "ge-skên" noemen!. . ...... . 
*** En om in de stijl hiervan te blijven 
en zonder propaganda te willen maken 
voor een landelijk katholieke zaak, zou 
ik terloops aan de Boxtelse propagan
disten van de K.R.O. willen vragen: 
,,Wanneer beginnen jullie met een knet
terende propaganda-campagne voor de 
K.R.O.? Je weet toch wel dat onze Ka
tholieke Radio Omroep in November a.s. 
zijn zilveren jubilé viert! En je weet 
toch ook, dat het nodig is, dat, in ver
band met de op til zijnde nieuwe radio
wetswijzigingen het nodig is, dat het 
ledental van de K.R.O. zo gróót moge
lijk is 1 - Wanneer dus begint de pro
paganda- en wervingsmolen hier te 
.draaien? ...... We zijn benieuwd! 

Het Bondsconcours in Leende. 

BOXTELS' HARMONIE GEEFT EEN 
FEESTCONCERT OP 18 JULI A.S. 

Op die stralende middag van Zondag 
2 Juli om ongeveer drie uur, stapten ze 
in de' bussen, de instrumenten al of niet 
in froudralen of anderszins opgeborgen, 
met zich sjouwend. 
Trommen en pauken werden ingeladen, 
portieren klapten dicht ...... Boxtels Har-
monie was "op concours". 
En de concourssfeer is er dan onmiddel
lijk. Die gedrukt-uitgelaten stemming van 
"het zal misschien wel gaan" en "ja, we 
winnen de eerste prijs zeker." Vrees aan 
de ene hoop aan de andere kant. Het 
is die s

1

temming wëµrin juist in deze tijd 
van het jaar, nu zoals men dat zegt, de 
ene helft van Nederland de andere helft 
examineert, zovelen verkeren. 
Er is gestudeerd, gerepeteerd en nog 
eens gerepeteerd. De concoursnummers 
zitten er dik in en toch ..... . 
Er zit een jury, die, vanzelfsprekend 
loyaal, maar toch ook in alle gestreng
heid, haar oordeel zal vellen. Zij zit 
achter de groene tafel, luistert, noteert 
en spreekt straks haar oordeel uit. Dat 
werkt beklemmend, inderdaad, het is 
lichtelijk adembenemend, 't is enigszins 
koortsverwekkend, ja het is zelfs, onge
vaarlijk, besmettelijk. Ook de vergezel
lende hoofdbestuursleden en andere be
langstellende worden er door aangesto
ken. Ook zij sussen hun angst met de 
woorden ze maken 't wel hoor, daar 
ben ik niets bang voor maar ...... je kunt 
natuurlijk nooit weten." 
Dat is de stemming bij een examen en 
evenzeer bij een muziekconcours. En, 
zou het wel aantrekkelijker zijn als die 
stemming er niet was? 
Leende lijkt één grote muziektempel. 
Corpsen, al of niet in uniform gestoken, 
al of niet voorafgegaan door als een on
weer aandonderende tambours (waarvan 
we in Boxtel trouwens met het Land
juweel van de K.A.B. al hebben kunnen 
genieten) marcheren af en aan. De zon 
doet het' koper van de instrumenten 
schitteren als goud en de goudbestikte 
vaandels lijken als met juwelen bezaaid. 
Het is de sfeer van het Brabantse mu
ziekfeest. Een sfeer, die blijkbaar ook 
kan leiden tot het meest gevaarlijke op
timisme voorzover men in deze dan van 
gevaarlijk spreken mag! Want, het is 
geen grap maar werkelijkheid: al vóór
dat het tweede aan het concours deel-
nemende corps de kiosk besteeg ..... . 
waren alle kaartjes met de opdruk ,,te 
Prijs" reeds uitverkocht! 
Boxtels' Harmonie kocht vooraf geen 
kaartjes (ze waren er toen trouwens ook 
al niet meer), maar ...... repeteerde nog 
even. De Heer Molenschot hield z'n 
mannen vast tot 't laatst en zorgde, dat 
ze behoorlijk geconcentreerd de strijd in
gingen. De juiste opvatting. 
Te ongeveer half zes besteeg Boxtels' 
Harmonie de kiosk. Het Hoofdbestuur 
nam zijn plaats in dicht bij de kiosk en 
her en der verspreid tussen "het publiek 
achter de draad" zagen we familieleden 
van de executanten en andere Boxtela
ren. We zagen de Heer Prick, een der 
oudste Bestuursleden, helemaal in de 
achterhoede een plaats innemen, een 
beetje wit om de neus van spanning. 
De dirigeerstok van de Heer Molenschot 
ging omhoog, het rumoer rondom de 
kiosk verstomde en machtig en onberis
pelijk zette onze Harmonie het ver
plichte nummer in: Y elva, ouverture v3:n 
Reissiger. De spanning, de angst, die 
trouwens niet nodig was maar er nu een
maal bij hoort, verdween op slag, gevan
gen als we werden door de muziek, die 
daar vanaf die kiosk het land van Leen
de binnenstroomde. We kijken elkaar 
aan, we letten op het publiek en we zien 
de knikjes van de een tegen de ander, 
knikjes die te kennen geven: ,,ja, zó 
moet het prachtig!". 
We worden vervuld van grote trots, we 
weten het: dit wordt een eerste prijs! En 
na het gekozen nummer zijn we er zeker 
van. 
Het is dan ook zo geworden. En dat 
verplichte nummer: het leverde 180 pun
ten op, voor die dag het hoogste aantal 
en zoals na afloop van het gehele Bonds
concours blijkt, het allerhoogste aantal 
punten van het gehele concours! 
Bravo, Boxtels' Harmonie. Gij hebt, on
der leiding van Uw eminente Directeur, 
de Heer Molenschot, Boxtels' grote naam 
op muzikaal gebied weer hooggehouden. 
Boxtel is trots op U en bracht dat reeds 
onmiddellijk ·na Uw terugkeer tot uiting 
door Uwe Zusterverenigingen, verenigin
gen die eveneens een grote naam op mu
zikaal gebied bezitten en die dit succes 
daarom des te meer weten te waarderen. 
En het was onze Burgemeester, die na
mens alle inwoners U huldigde en prees 
voor de uitstekende muzikale prestaties. 
Na de viering in intieme kring, een vie
ring die ook lang niet geluidloos verlo
pen is en waarbij de droog geblazen 
kelen weer behoorlijk in de nattigheid 
gezet zijn, gaat Boxtels Harmonie haar 
overwinning vieren met een feestconcert 
op Dinsdag 18 Juli aanstaande, des na
middags om 8 uur in "De Ark". 
Dit concert wordt den leden en dona
teurs aangeboden, terwijl daarnaast nog 
bijzondere uitnodigingen zullen worden 
verzonden. 
Het programma van dit concert luidt: 
1. The Contemptibles,

Mars van L. R. Stanley 
2. Yelva, ouverture van K. G. Reissiger 

(verplicht nummer v. h. concours) 
3. Hofballtänze, 

Walzer van Jos. Lanner 
4. Le Veuve Yoyeuse van Fr. Lehar 

(arr. F. Andrieu) 
5. Une Matinée, une Après Midi, une

Soirée à Vienne, ouverture van Fr.
v. Suppé. (Gekozen nummer van het
concours).

6. Death or Glory, Mars van R. B. Hall
Moge uit de grote belangstelling voor dit
concert blijken de grote waardering, die 
men heeft voor de wijze waarop Boxtel's
Harmonie de naam van Boxtel wederom
heeft hooggehouden en moge Boxtel's
Harmonie in deze belangstelling een sti
mulans vinden om op de ingeslagen weg
voort te gaan. 

Waardoor wij bruinbranden 
ULTRA-VIOLETTE . . .. EN NIET DE 
WARMTESTRALEN VAN DE ZON, 

ZIJN HIERVAN DE OORZAAK. 
(Van onze weerkundige medewerker). 
Zelfs al in de maanden Maart en April, 
wanneer er enkele heerlijke zonnige en 
vrij warme dagen voorkomen, gaan 
velen, wanneer ze er maar even tijd voor 
kunnen vinden ...... in de zon liggen ... : .. 
om toch maar BRUIN te worden. 
Wanneer in Mei en Juni de eerste zo
merse dagen aanbreken, trekken al 
velen naar het strand en is het water dan 
nog te koud om in te baden, dan gaat 
men in het zand liggen zonnebaden. 
Vooral bij onze jongere generatie is het 
laten bruin branden een blijkbaar zeer 
belangrijk iets geworden. 
Ook op het platteland treft men, zonder 
dat ze daar speciaal gaan zonnebaden 
veel bruingebrande mensen aan. Uit 
hoofde van hun beroep staan deze, in 
tegenstelling met de stedelingen1 waar
van de meesten overdag op een kantoor 
werkzaam zijn, veel op de akkers in de 
brandende zon en winnen het daar
door, wat betreft het bruinbranden, in 
de meeste gevallen van deze stedelingen. 
De zon zendt een groot aantal stralen 
uit, zowel zichtbare als onzichtbare en 
tot deze laatste behoren ook de Ultra
Violette stralen (die wij UV zullen noe
men). Het zijn deze UV-stralen, die, 
wanneer wij geruimen tijd in de zon lig
gen, onze huid gaan bruinkleuren en ... 
soms ook flinke blaren veroorzaken met 
alle gevolgen van dien, pijn, vermoeid
heid, niet kunnen slapen enz. 
Zonnebrand. De naam zegt het al. De 
huid absorbeert de stralen en verbrandt 
doordat bij deze absorptie hoge tempe
raturen ontstaan. In werkelijkheid is de 
zonnebrand geen echte brand, want hij 
heeft met de licht- en warmtestralen, die 
de zon uitstraalt, niets te maken. Wan
neer wij b.v. een luchtfilter boven ons 

zouden hangen, die zowel het zonlicht 
als de warmtestralen zou tegenhouden 
en alleen de UV-stralen zou doorlaten, 
dan zouden· wij toch bruin worden en 
zelfs onze huid tot blaren kunnen laten 
verbranden. Hieruit blijkt dus, dat de 
warmtewerking van de zon geen invloed 
heeft, maar alleen de chemische werking 
van de UV-stralen. Of U dus in de 
zomer bij een temperatuur van 15 gr. C. 
of van 30 gr. C ligt te zonnebaden, zal 
voor het bruinbranden NIETS uitmaken. 
Het is maar gelukkig, dat een ozonlaag, 
die zich hoog in het luchtruim ophoudt, 
slechts één-derde van deze UV-stralen 
doorlaat. Wanneer de gehele hoeveel
heid UV-stralen, zoals wij nu georgani
seerd zijn, ons zou treffen, dan zouden 
wij zeker "verbranden". Een gat in de 
ozonlaag zou dan ook verschrikkelijke 
gevolgen hebben. 
De gevoeligheid van de menselijke huid 
voor UV-stralen is niet gelijk. In de eer
ste plaats zijn er de rasverschillen, die in 
sterke mate tot uiting komen in de bruin
kleuring der huid. Bij de blanken zijn de 
blonde mensen gevoeliger dan de don
kerharigen en geslachtsrijpe mensen 
weer gevoeliger dan kinderen en grijs
aards. 
Tenslotte nog enkele tips. Overmaat van 
langdurige bestraling is gevaarlijk. Ook 
het insmeren met vet en daarna in scherp 
zand liggen, is niet bevorderlijk voor de 
transpiratie, daar zulks de warmterege
ling van ons lichaam belemmert. Achter 
glas zult u nooit bruin worden; daar 
hierdoor wel de licht- en warmtestralen 
van de zon komen, maar niet de UV
stralen en, zoals U hierboven hebt kun
nen lezen, zijn het juist deze Ultra
Violette stralen die ons bruin branden 
en niet de warmtestralen van de zon, 
zoals men zou verwachten. Een wat 
bruingebrande huid is gezond, maar ..... . 
overdaad schaadt! 
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Van bulten kunt U onmogelijk zien wat een wonder van besparing de 

HOOVER ELECTRISCHE WASMACHINE 
Is. Wij willen daarom de Hoover een was voor U laten doen. U ziet dan hoe weinig tijd en geld Uw gehele wekelijkse was kost en hoe gemakkelijk zij wordt gedaan. U draait aan de wringer - een nieuw wonder! Dan begrijpt U pas, dat duizenden huisvrouwen wèg zijn van de Hoover. Geef ons een telefoontje ! 
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SPORT-NIEUWS 
TENNIS. 
Zaterdag 8 Juli werd de eindwedstrijd 
gespeeld tussen de club Flang en Ready 
om de z.g. Bens-Ready-beker, des tijds 
aangeboden door de oud-vooi,zitter van 
de S.E.T. wijlen de heer H. Jos. van 
Susante. 
Flang wist in deze finale beslag te leg
gen op de beker met een 3-2 overwin
ning, 
De heren Jac. en Jos. Teppema wisten 
in een heren-dubbel tegen de heren 
Groenhuis en M. Schellekens meteen een 
zeer kostbaar punt voor Flang te ver
overen. De uitslag 8-6, 8-6 geeft wel 
aan dat de spelers tegen elkaar opge
wassen waren. Het was een harde partij. 
In de eerste set werd Flang de kans ge
boden uit te lopen tot 5-2 en dit 
aarzelend begin wisten de Ready-spelers 
niet geheel meer in te halen. 
In de dames-dubbel tussen de Flang
dames Mevr. v. d. Meer en Mej. Bau
wens tegen Toos Vekemans en Els de 
Rooy domineerde Mevr. v. d. Meer 
door scherp plaatsen, goed netwerk en 
af en toe een zeer goede drop-volley. 
De Ready-speelsters bleven veel te veel 
achterin, en bleven maar in het defen
sief. Uitslag 6-2, 6-2 voor Flang. 
De vele deuce-games in de heren-enkel 
tussen Loe Bordat en Henk van Horen 
geven wel aan hoe hier om de punten 
werd gestreden. De beide spelers durf
den flink naar het net op te lopen, waar 
zij prachtige volley's losten. Achterin 
putten zij elkaar uit in een spel van kat 
en muis. 
In de tweede set gaf Bordat na een 
4-2 stand geen kans meer om het ver
schil te verkleinen.

Met 6-4, 6-3 sleepte Bordat voor
Ready een punt in de wacht.
Zeer sportief, maar fel en verbitterd is
er daarna in een dames-enkel tussen

Mevr. van Hoogerwou en Jo van Haaren
gekampt. Gedurende niet minder dan 44
games en ruim 2 uur tijd hebben beide
dames elkaars krachten gemeten. Het was
dan ook de spannendste wedstrijd
dit tournooi. Er was maar geen kans voor

Mevr. van Hoogerwou om de rally af te
maken. Steeds weer wist Jo van Haaren
de bal te retourneren.
Hier waren het werkelijk de allerlaatste
loodjes, die beslisten.
Flang won met 4-6, 7-5, 12-10.
Voor Ready was de kans verkeken, maar
in de mixed van Mevr. v. d. Meer en
haar broer B. Clercx tegen Jac. en Annie
Jurriëns verzette Jac. Jurriëns bergen
werk.
Ondanks mooie slagen van Mevr. v. d.

Meer forceerde Jac. Jurriëns de beslis
sing ten gunste van Ready met 6-2,
6-0
In het paviljoen Molenwijk reikte de
Voorzitter van de S.E.T, de heer Charles
van Susante de beker aan Flang uit, ter
wijl hij in zijn begeleidend woord van
felicitatie vooral de prestatie van Mevr.
van Hoogerwou memoreerde.

DAM-NIEUWS D.O.S. 
Uitslagen van vorige week: 
H. Ophei-L. Schalks 2-'-0 
H. v. Rooij-F. v. Du,n 0-2
C. v. Oosterhout-P. Mathijssen 2-0
G. v. d. Voort-H. Schuurmans 1-1·
G. v. Eindhoven-N. Walrave 0-2
A.s. Woensdag voortzetting onderlinge
competitie om 8 uur bij H. v. Rooij,
Baroniestraat.
R.K.S.V. ,,O.D.C. 

Training O.D.C. 
De training bij ODC zal Maandag 17 
Juli worden hervat. Wegens het grote 
aantal gegadigden is het bestuur genood
zaakt selectie toe te passen. Die Maan
dagavond moeten trainen krijgen allen 
bericht. 
Het derde elftal dat zonder een verlies
punt het k�mpioenschap behaalde, won 
de promotie op een glorieuze wijze, 
door van de vier wedstrijden er drie te 
winnen en een gelijk te spelen. 
Proficiat! 
Het eerste elftal zal de rust-periode on
derbreken door a.s. Zaterdag deel te 
nemen aan het nederlaag-tournooi uit
geschreven door de Ver. V.E.S. uit 
Oudenbosch. Aanvang 7 uur, vertrek 
per bus om 4 uur. 

Laten wij U demonstreren welke Hoover het geschiktst Is voor Uw woning. De Hoover doet zoveel méér dan 'n gewone stofzuiger. Hij klopt het vuil - dat Uw tapijten vernielt - diep uit het kleed; hij vaa1t het uit de pool en zuigt het op. De Hoover met zijn agitator maakt Uw kleed zo stralend fris. Geef 'n telefoontje! 
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Kleine Weetjes 

Om stallen vliegcnvrij te houden kan 
men D.D.T. verdund met water met de 
flitspuit tegen muren en ramen van de 
stal sproeien. De vliegen, die daarop 
komen zitten gaan onherroepelijk dood. 
De werking houdt wel 6 weken aan. 

Arbeidsbureau Boxtel 

Ingeschreven aanbod: 1 leerl. drukker
zetter; 1 schoenreparateur; 1 kapper; 1 
perser, confectie - wasserij; 1 chem. ble
ker apprêteerder; 1 grofsmid; 1 chauf
feur-monteur; enige vertegenwoordigers; 
enige administratieve krachten; 1 maga
zijnmeester; 1 nachtwaker; enige los
arbeiders. 
Gevraagde· krachten: 1 leerl. plastic
instrumentmaker; leer!. sigarenmakers, 
leeftijd 14-15 jaar; 1 jongen 17-18 jaar 
voor houtzagerij (buiten Boxtel); 1 juf
frouw 25-30 jaar voor leiding in was
serij; 1 huisjuffrouw voor groot hotel 
(omgeving); flinke meisjes voor hulp in 
de huishouding; flinke meisjes voor fa.
briek en atelierswerkzaamheden. 
Ouders. 
Als uw kinderen van school gaan en U 
weet nog niet welk beroep zij zullen 
kiezen, komt dan eens even praten. Het 
verplicht U tot niets, terwijl het voor 
Uw kinderen belangrijk kan zijn. 
Alle inlichtingen evenals aanvragen voor 
personeel bij het Arbeidsbureau. Tele
foonnummer 459. 

Koffiebon 465 geldig 
Bon 465 Algemeen is aangewezen voor 
het kopen van 125 gram koffie. Deze 
bon kan met ingang van Vrijdag 14 Juli 
worden gebruikt en blijft geldig tot en 
met 29 Juli. 
Het rantsoen moet dienen voor zes we
ken. De eerstvolgende bonaanwijzing zal 
op 24 Augustus geschieden. 

Parochie-Agenda 
7e Zondag na Pinksteren. 
16 Juli 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Het is vandaag de feestdag van 0. 
L. Vrouw van de Berg Carmel, van
welk feest dan ook in de Hoogmis de H.

Mis zal gezongen worden. De H. Mis
van half 7 wordt opgedragen voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, de H. Mis ".�n kwart voor .8voor Adrianus van Sch1indel, de H. Mis 
van 9 uur voor de levende en overleden 
leden van de St. Vincentiusvereniging 
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 plechtig Lof van
wege de feestdag van 0. L. Vrouw· van 
de Berg Carmel. Degenen, aan wie het 
scapulier nog niet is opgelegd en die dit 
verlangen, kunnen zich daarvoor opge
ven in de sacristie. 

Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biecliten 
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 �etronella v. Zeeland-Habra
ken; z.a. gel. jrgt. voor Johannes Tim
mermans; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 

Maria van Hal ; om half 8 gel. jrgt. voor 
de overleden familie Antoon Bosch en 
Johanna de hsvr.; z. a. gel. H. Mis voor 
Harrie W eyers; om half 9 gel. H. Mis 
voor Geertruida v. d. Schoot-v. d. Hey
den. Hedenavond om half 8 Mariacon
gregatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Joannes v. Zeeland;. z. a. gel. 
H. Mis voor Marinus v. d. Sande; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Johanna Tim
mermans-Schellekens; om half 8 gel.
jrgt. voor de over!. familie Antoon Bosch
en Johanna de hsvr.; z.a. gel. H. Mis
voor Adriaan en Constant van Kleef
vanwege de familie v. d. Broek; om half
9 gel. H. Mis voor Emilie v. Rijckevorsel.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Andreas v. Zeeland; z.a.
gel. H. Mis voor Antonius Schellen; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Geerdina Tim
mermans-Leermakers; om half 8 gel. H.

Mis voor de overleden parochianen in
Indië vanwege Maria's Biddend Leger;
z.a. gel. mndst. voor Gerdina Bordat-v.
Lange;' om half 9 gel. mndst. voor Hen
ricus v. Oirschot.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Adrianus v. Zeeland; gel.
jrgt. voor Johannes v. d. Heuvel; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Petronella v. d.
Steen-v. Griensven; om half 8 gel. H.

Mis voor Hendricus v. Uden; z.a. gel.
H. Mi� voor de overleden parochianen
in Indië vanwege soldaat v. d. Braak;
Om half 9 gez. jrgt. • voor Martinus
v. -Zeeland. Hedenavond om 7 uur Lof •
met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Antoinetta v. Dongen-Goyaerts; z. 
a. gel. jrgt. voor Helena Timmermans;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Adrianus
Bredo te Vught overleden; om half 8
gel. jrgt. voor Petrus Bosch; z.a. gel. H.
Mis voor de overleden parochianen in
Indië vanwege soldaat van Vught; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Christianus
van Breugel; om half 9 gel. jrgt. voor
Hubertus Verrijt.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Johannes v. d. Ligt; z. a. gel. H.

Mis voor Maria Loerakker-van Geel;
om half 8 gel. H. Mis voor Jan van
Deursen; z.a. gel. H. Mis voor de over
leden parochianen in Indië vanwege

Martinus v. Nieuwburg; H. Hartaltaar
gel. mndst. voor Maria Poirters-van Dijk;
om half 9 gel. H. Mis voor Jos. v. Su.
sante vanwege zijn vrienden.
In het Liefdehuis zal nog geschieden:

Maandag gel. mndst. voor Petronella v.
Opstal-v. d. Posten.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Petrus v. d. Langen
berg uit deze parochie en Cornelia Hen
rica Christina v. d. Ven uit 's Hertogen
bosch (parochie Munte!); Johannes Wil
helmus v. Houtum en Gerarda v. d.
Broek, beiden uit deze parochie; Henri
cus Paulus van Vugt, geb. te 's Bosch en
won. in deze parochie en Petronella Mar
tina Cornelia Heykants uit deze par.1 



Gerardus Petrus Maria' Willockx uit deze oarochie en Antonia Victorina Hubertina Bloemen uit Schaesberg; Hendricus v. d. Schoot µit Gemonde en Josephina Boeren geb. in deze parochie en won. te Gemonde, waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen, waarin niet is gedispenseerd, ten spoedigste aan de pastoor bekend te maken. PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
7e Zondag na Pinksteren, tevens de feestdag van 0. L. Vr. van de Bere Carmel en Klndsheidoptocht door onze parochie. De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere intentie; om 7 uur voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; om 8 uur uit dankbaarheid (H); om kwart over 9 voor Gijsberta van Hommel van den Bosch vanwege de Missienaaikring; en om half 11 plechtige hoogmis (met volkszang) bij gelegenheid van het zevende eeuwfeest van het scapulier. De eerste schaal is vandaag voor de kerk; en de tweede voor de Bijzondere Noden. Onder de H. Missen van 7 en 8 uur algemene H. Communie voor de leden van de H. Familie van Moeders en gehuwde vrouwen. Hedenmiddag om half 3 Kindsheidoptocht vanwege het 40-jarig bestaan van het Genootschap. De kinderen, die aangekleed moeten worden in de Angela

en Franciscusschool, gelieven een uur tevoren aanwezig te zijn. Om 7 uur plechtig Lof ter ere van 0. L. Vrouw van de Berg Cannel; na het Lof oplegging van het scapulier. Woensdag - feestdag van de H. Vincentius a Paulo, die leefde van 1581 tot 1660, en in 1737 werd heilig verklaard. Hij is de Patroon van alle liefdewerken, en de St. Vincentius-vereniging is naar hem genoemd. MAANDAG 17 Juli: 7 uur 1. d. tot zekere intentie (D); Maria-altaar 1. d. voor Rosalia Hennes-Schüller; kwart voor 8 1. d. voor Waltherus Ossenblok, vanwege kinderen en kleinkinderen; Maria-altaar 1. m. voor Petrus Jozef Eltink; half 9 1. d. voor Gerarda van Hemmen-v. Vught. DINSDAG 18 Juli: 7 uur gez. d. voor Gertruda Ruys-v. Veghel; Maria-altaar I. m. voor Wim v. d. Laak; kwart voor 81. d. voor Jean Smeets en Gertrudis v.Halbeek z.e.; Maria-altaar 1. d. voor Joh.de Koning en Johanna v. Brunschot z.e.;half 9 1. m. voor Johannes Hubertus

Timmennans. WOENSDAG 19 Juli: 7 uur gef. I. j. voor Willibrordus van der Linden; Maria-altaar 1. d. voor Hendricus Mandos en Barbara v. Hazenberg. z.e.; kwart voor 8 1. d. voor gesneuvelde kameraden van soldaat v. d. Steen; Maria-altaar I. d. voor Adriana Scheutjens-v. Dijk; half9 1. d. voor Adrianus van Erp.DONDERDAG 20 Juli: 7 uur 1. d. voorMaria de Leijer-Fick vanwege de buurt;Maria-altaar 1. tl. Jan v. tl. Nosterumvanwege de Rijvereniging St. Martinus;kwart voor 8 1. d. voor gesneuvelde militairen in Indonesië, vanwege soldaatKuenen; Maria-altaar 1. d. voor Piet v.d. Kruis; half 9 1. m. voor Adriana Sleutjes-Goossens.VRIJDAG 21 Juli: 7 uur gef. gez. j. voorAdriana Verhoeven-v. Rulo; Maria-altaar1. tl. voor Wim v. d. Laak vanwege debuurt; kwart voor 8 1. d. voor MariaKurvers-v. Nistelrooy vanwege de St.Elisabethvereniging; Maria-altaar 1. d.voor Hubertus Josephus van Susante;half 9 1. m. voor Francis Voets.ZATERDAG 22 Juli: 7 uur 1. d. totzekere intentie (D.); Maria-altaar 1. d.voor Theo van Hal te Liempde overleden; kwart voor 8 1. tl. voor levende enoverleden leden v. d. St. Elisabethvereniging; Maria-altaar 1. m. voor Waltherus Ossenblok; half 9 1. d. voor Antonius v. Roov-Peters.
PAR. H, LAMBERTUS, GEMONDE. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Henrica Manders. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v. Lange en Joanna de hsvr.DINSDAG: half 8 H. Mis voor JoannesWagenaars; half 10 gezongen huwelijksmis.WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Nicolasina Toeten.DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v. Nistelrooy.VRIJDAG: half 8 jrgt. voor JoannesMerloc en Maria Cath. de hsvr.ZATERDAG: half 8 jrgt voor JosephusLavrijssen en Anna de hsvr.Deze week zullen geschieden: Maandag H. Mis voor Cornelis v. Aarle te Olland overleden. Dinsdag H. Mis voor de overleden familie Verhagen en v. d. Pol. Woensdag H. Mis voor Cornelia v. Helvoirt: Lev. Rozenkrans. Donderdag H. Mis voor Wilhelmus v. tl. Meijden: Lev. Rozenkrans. Vrijdag H.Mis Wilhelmina Olyslagers: Lev. Rozenkrans. Zaterdag H. Mis voor Wilhelmina Olyslagers: Retraitepenning.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. ZONDAG: half 7 H. Mis voor Adrianus Dankers; 8 uur H. Mis tot intentie van de parochianen; 10 uur gez. H. Mis uit dankbaarheid voor behouden thuiskomst. De gelovigen worden in de gelegenheid gesteld om aan hun offerplicht te voldoen in de eerste schaal voor de anne doofstommen, in de 2de voor B. N. Half 3 Lof met rozenhoedje, om de zaligverklaring van Frederic Ozanam te verkrijgen. Deze is de stichter van de St. Vincentiusverenigingen en de grondlegger van de St. Elisabeth-stichtingen. MAANDAG: 7 uur H. Mis v.w. vader voor Adrianus v. d. Sloot; 8 uur jrgt. voor Johanna v. Kasteren. DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de familie Manders-Mooren; 8 uur H. Mis voor mej. Wilhelmina v. d. Boom. WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus Ghijsens, in de parochie v. d. H. Petrus te ,Boxtel overleden; 8 uur jrgt. voor Petrus Schellen. Hierbij wordt de kerk met 'n kaars vereerd. DONDERDAG: 7 uur H. Mis vanwege Boerenbond voor Godefridus v. Gestel; 8 uur H. Mis tot intentie van de leden der Godvruchtige vereniging 11H. Theresia". VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Maria Maas-v. d. Langenberg; 8 uur gez. mndst. voor Phelemina Vermulst-Reijnen. ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Maria de Punder-Huige; 8 uur jrgt. voor Cornelia v. Kasteren-Boons. Biechthoren van half 3 tot 4 en van 6 tot 8 uur, daarna Lof met rozenhoedje om Gods zegeningen te verkrijgen over ,,Orion" en de kapel v. Stapelen. 30 Dagen worden de gebeden verzocht \s'OOr de Z. Eerw. Pater v. Grinsven in Roennond en Wilhelmus v. d. Meijden, in de parochie van de H. Petrus te Boxtel overleden. Verenigen wij ons met onze schoolkinderen, die iedere dag de hulp van 0. L. Vrouw van de Carmel afsmeken tot hulp voor Z. H. de Paus inzake de terugkeer van afgedwaalde volkeren tot het ware geloof, de bekering van de communisten en voor de vrede des Heren in de wereld te verkrijgen. In deze week zijn degenen, die nog zijn achterstallig inzake de betaling van de gepachte plaatsen of banken, in de gelegenheid, te voldoen in de sacristie of de pastorie. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, LIEMPDE. ZONDAG: feestdag van 0. L. Vrouw van de Berg Cannel; half 7 1. m. tot wel-

zijn der parochie; 8 uur I.m. voor Joh. Verhoeven te St. Oedenrode overleden; 10 uur plechtige hoogmis z. j. voor Maria v. Abeel en; 3 uur plechtig Lof; na het Lof te zingen lied no. 9 van het bundeltje, dat zal worden uitgereikt. In alle H. Missen de 1 e schaal voor het Instituut van Doofstommen te St. Michiels-Gestel. MAANDAG: 7 uur z. m. voor Adriana Joh. v. Weert te Schijndel overleden; half 8 z. j. voor Joh. v. d. Velden; 8 uur I.m. tot bijzondere intentie.DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor deWeled. Heer Franc. v. Boeckel v. Rumpt;half 8 z. j. voor Johanna Joh. v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. voor Frans v. Beers.WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voorWout. v. d. Velden; half 8 z. j. voorFrancisca Com. v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. voor Engelina Hendr. v. Overbeek. DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor Jos. Schellekens; half 8 z. j. voor de Eerw. Zuster Egidia v. Dijk; 8 uur 1. mndst. voor Marinus v. d. Wiel. VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Willem Appeldoom; half 8 z. j. voor Mart. Kelders; half 8 1. mndst. voor Johanna v. Houtum. ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Mart. Quinten; half 8 z. j. voor Adriana en Margaretha Mart. Kelders; 8 uur I. mndst. voor Maria Frans v. d. Meijden. ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Jan v. Asveld; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 10 uur z. j. voor de Heer Mart. v. d. Broek. In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur 1. m. voor Antoon v. d. Velden vanwege Kerkeind. Dinsdag 7 uur I.m. voor Albert v. d. Wiel vanwege de buurt. Woensdag 7 uur 1. m. voor Ger. Spikmans. Donderdag 7 uur 1. m. voor de leden proc van Sittard. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Antoon v. tl. Velden. Zaterdag 7 uur 1. m. voor Com. v. d. Boer als overleden lid 0. L. Vrouw van Mariahout. Zondag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal enz. vaQwege Kasteren enz. Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur algem. H. Communie der kinderen, de jongens komen biechten Donderdagmorgen om 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen 8 uur. 30e Joh. Verhoeven te St. Oedenrode overleden; mej. Wed. Maria Jan de Leijer te Boxtel overleden; Adriana Joh. v. Weert te Schijndel overleden.PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH.Vandaag wordt het feest van 0. L. Vr.v. d. Berg Cannel plechtig gevierd. H.H.Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur Hoog-

mis voor de Parochie. Onder de H.H. Missen zal gepreekt worden over het Scapulier. Tweede schaalcollecte voor de arme Doofstommen; derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur plechtig Lof tot sluiting van deze feestdag. Dinsdag moeten de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar komen biechten; Woensdag die van het 3de en 4de leerjaar. Donderdag onder de H. Mis van half 8 zullen ze gezamenlijk communiceren. ZONDAG: 7 uur mndst. voor Pieternella van de Nosterom van Wezel; half 8 H. Mis voor de overl. Familie van den Hoogen-Hartjes; 10 uur plechtige Hoogmis voor de parochie. MAANDAG: half 8 mndst. voor Cornelis van den Boogaard; 8 uur H. Mis voor Johannes Rutten v.w. Br. H. Bloed. DINSDAG: half 8 mndst. voor Adrianus van Beers; 8 uur H. Mis voor de bekering der Zondaars. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petronella v. d. Sande-v. d. Loo; half 9 H. Mis uit dankbaarheid. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis van der Meyden; 8 uur H. Mis uit dankbaarheid. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus van Roosmalen; 8 uur H. Mis voor de overl. leden Proc. Tilburg-Hakendover. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Jan Schoones, Geertruda de hsvr., Lambertus de zoon; 8 uur H. Mis voor Johannes Rutten. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak. H. Mis voor Albertus van Gemert. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 16 Juli. Zevende Zondag na Pinksteren. Feestdag van Onze Lieve Vrouw van de berg Cannel; om 10 uur plechtige Hoogmis. Deze middag om 3 uur plechtig Lof met Rozenhoedje. Deze week Woensdag; Donderdag en Zaterdag om 8 uur l..ot. ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jaargetijde voor Lambertus van Brekel en Anton ia van Boxtel; om half 9 voor de overleden leden der familie Henket; om 10 uur jaargetijde voor Adrianus van Uden. MAANDAG: 7 uur voor Johannes Verhoeven te St. Oedenrode overleden. DINSDAG: 7 uur voor Johannes Verhoeven te St. Oedenrode overleden. WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de Voortplanting des Geloofs. VRIJDAG: 7 uur maandstond voor Piet van Liempd. 

�...-.. 
j Op Zaterdag 22 Juli vieren Mede namens mijn Ouders, Werkster gevraagd voor 1 of 2 dagen per week, of meisje voor halve dagen. Stationsplein 3. 

AANBESTEDING 
-----------------------------

1 BOEKHANDEL Tielen( onze geliefde Ouders JOHANNES HOBBELEN en CORNELIA SNOEREN hun 40-Jarig Huwelijksfeest. Wij hopen nog vele jaren ' onze ouders te mogen behouden. Hunne dankbare kinderen. < Maastrichtsestraat 33. J 
-�

Mede namens mijn vrouwbetuig ik mijn welgemeende dank aan familie, vrienden en kennissen, Gildenbondshannonie, Kath. Thuisfront en speciaal de buurtbewoners voor de prachtige cadeaux, versiering en belangstelling bij mijn behouden --thuiskomst uit Indonesië. Sld. te klas L. Janissen, Nieuwstraat 190 D. 
Mede namens mijn ouders, broers en zusters betuig ik mijn hartelijke dank aan H,..H. Geestelijken, KatholiekThuisfront, Kath. Fabr. Arb. Bond, de Voetbalver. Boxtel, de Biljartver. 11't Schipke", familie, buurtbewoners en kenc nissen, voor de p-rachtige bloemen en cadeaux en belangstelling bij mijn terugkeer uit Indonesië ondervonden. Dpi. Sld. Leo v. d. Laak, Nieuwstraat 62, Boxtel. 
H iennede betuigen wij onzehartelijke dank aan familie, vrienden en kennissen voor de vele blij!<en van belangstelling, welke wij bij ons Zilveren Huwelijksfeest mochten ondervinden. 

]. v. d. VEN 
M. v. d. VEN-DE LAAT.

Or. A. J. ,an Groeningen 
Afwezig van 13 tot 27 Juli Waarneming als volgt: Dokter Hoek: letters A. t.e.m. H. Dokter Kluytmans: letters I. t.e.m. P. Dokter W entholt: letters Q. t.e.m. Z. Boodschappen te bezorgen :zoveel mogelijk vóór 9 uur. 

Onze bakkerij is 
wegens vacantie 
GESLOTEN van 16 t.m. 22 Juli 

W. VersantvoortBosscheweg 79 Tel. 534GEVRAAGD 
beschaafd jong Meisje IN BEZIT VAN DIPLOMA ,COSTUUMNAAIEN, dat handig is in 't naaien en borduren van leuk kindergoed enz. Halderheiweg 1 (Achter Restaurant Moorwijk). 

Broers en Zusjes betuig ik mijn hartelijke dank aan de Z.Eerw. Heer Pastoor, Kath.Thuisfront, Buurtbewoners, familie, kennissen, Gildenbondsharmonie voor de mooie cadeaux en de vele blijken vanbelangstelling bij mijn terugkeer uit Indonesië.Sold. M. F. v. SON. Lennisheuvel 17, Boxtel. 

B.z.a. voor Boxtel R.K. meisje,als hulp in huishouding. Liefstals dag-meisje. Tien jaar inzelfde betrekking geweest.Brieven no. 30 Molenstraat 19. .Te koop: een toom beste biggen, gekruist ras en een D.K.W-motor. G. Eijkemans, Vorst 19. Te koop twee tomen beste G. Y. biggen, bij M. van der Heijden, Vorst 18. Te koop een toom beste Te koop een toom biggen. biggen. P. Hulsen, Kasteren B 27, M. van Beljouw, Roond 3. Liempde. Wie wil grote woning ruilen met woning voor klein gezin in centrum. Aanbieding v. Leeuwenstr. 2. 
Te koop: Morellen voór de inmaak. Van den Braak, Kalksheuvel 12 (bij de Boterfabriek) 

Door het Gemeentebestuur van Boxtel zal op VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1950 te 11 uur in het raadhuis te Boxtel 
in het openbaar worden aanbesteed: Bestek nr. B. 32: 
het maken van straatriolering nabij 11Molenwijk" in de gemeente Boxtel. Inlichtingen omtrent het werk worden verstrekt ten raadhuize te Boxtel op Vrijdag 4 Augustus 1950 van 10 - 12 uur. Bestek met tekeningen zijn vanaf 24 Juli 1950 verkrijgbaar á f 10, - per stuk bij de Directie van de Dienst van Gemeentewerken, raadhuis te Boxtel, en bij de adviseurs ,,Ingenieursbureau Irs. Witteveen en Bos", van Twickelostraat 6, Deventer. Burgemeester en Wethouders van Boxtel: De Secretaris, De Burgemeester, J. P. C. v. d. Hout. Drs. M. A. M. van Helvoort. 
Via de reiskas van de K.A.B. 

l Stationstraat Boxtel 
levert alle mogelijke 

• SCHOOL- en STUDIEBOEKEN
aan de door uitgevers vastgestelde prijzen. 

Gaarne tijdige bestelling 

Ook grote keuze in alle benodigheden 
voor de school. 

naar 
Voor modern Bloemwerk 
en prima Snijbloemen Bloemenma_gazijn "De Anjer" Te koop een toom beste biggen, waarvan gemerkt voor stamboek. A. van de Sande, Kalksheuvel 53. 

Te koop: 2 tomen biggen en te weiden 2 ha nagras in de Vossenpoel. J. van der Heijden, Knuistenkoepel. zullen in de Vacantieweek der Bouwvakarbeiders, en in de Kermisweek des Maandags verschillende reizen georganitoom beste seerd worden, en wel: Te koop biggen bij Vorst 15. 
een 
H. van Ingen,

Breukelaestraat 1 1 0 • Telefoon 448 

Te koop bij J. Vullings, Oorsprong 47, Boxtel, een beste zeug bijna aan telling. Te koop: Pic-up (Philips) en luidspreker. Prijs Billijk, Parallelweg Nrd 13. Te koop een toom beste biggen bij P. v. d. Pas, Oirschotseweg 9. Te koop: 15 weken drachtig varken. Jo,. van der Sande, Onrooi 18. 

Een partij jonge en halfwa� konijnen te koop. Konijnshoolsedreef 2. Te koop: 15 weken drachtig varken N. L., en een toom beste biggen. Jan de Bie, Roond 8. Zaterdag 15 Juli 
begint onze jaarlijkse 

Opruiming 
Pro6teert van de koopjes 

Naar VALKENBURG Naar AMSTERDAM Naar DEN HAAG Naar ROTTERDAM 

à f 3,80 per persoon , à f 3,60 per persoon à f 3,60 per persoon à f 3, - per persoon Met het oog op de bestelling der bussen is spoedige opgave hiervoor gewenst bij onderstaande adressen: H. v. Grinsven, Nieuwstraat 94
C. v. Oers, Dr. Hoekstraat 6Mevr. v. d. Heuvel, Molenpad 1 AMevr. Pennings, Ten Brinkstraat 2Mevr. v. Roosmalen, Julianastraat 27Wed. Vlamings, Jan v. Brabantstraat 26J. v. Hal, Parallelweg Z 33.Laatste datum van aanmelding 21 Juli. 

GRATIS 
EEN REEP HEERLIJKE 

Melkchocolade 

BIJ AANKOOP VAN 

IEDER PAKJE 

AVEHA KOFFIE 
Te koop: een sterk kinderledikant en een prachtige Guitaar. Zandvliet 14. Gevraagd: nette leerjongens voor plastic-fabriek. Aanmelden iedere dag van 9-12 en 1-5, Markt 29, alhier.

Ziet etalages r;;;::::;;::::;;:::;;::;;;;;;;;====::;;::::;;::====�.... 
HEIJMANS' Schoenhandel MOOI WONEN 

A VEHA KOFFIE PAARS per pakje van 250 gram 97 et 
Breukelsestraat 

GEVRAAGD voor zo spoedig mogelijk 

een NETTE DIENSTBODE geheel :zelfstandig kunnende werken, in gezin met kinderen. Niet beneden d e  20 jaar. Loon f 60.- per maand. Te bevr. Molenstraat 19 

k"e heer\iike
en %3 1 ·ngen Peri vers na 

,.. derverr ass1n9
neen �,n 

OP VAi'� fl. '2,50 91) ,.,.�1(.0 " 
Oi GRUYHR -

• DAMES!!!Nu ook in Boxtel verkrijgbaar de artikelen van de bekende Parijse Parfumeur 
JEAN PATOU ALLEENVERKOOP: 

Parfumerie M. J. van den Broek BREUKELSESTRAAT 34 • 

in vrije huizen in westelijk Noord•Brabant Binnenkort wordt aangevangen met de bouw van 52 Middenstandswoningen langs de grote weg van Bergen op Zoom naar Antwerpen, onder de Gemeente Woensdrecht in het dorp Hogerheide. Vrije woningen met tuin en schuur, bij de kom der gemeente, in prijzen van f 9200, - tot f 9700, - . Hypotheek beschikbaar tot circa 50 %. Vrije bouw zonder Rijkssteun. Vestigingsvergunning gegarandeerd. Wendt U voor inlichtingen en voorwaarden tot: A. A. J. v. d. Poel, Burg. Voetenstraat A 10, Ossendrecht, Telefoon 19. H. C. Brugmans, Zuidsingel 35, Bergen op Zoom_F. A. L. Luykx, Directeur Gemeentewerken, Tel. 41, Polderstraat 20, Oudenbosch. Woningbureau v. d. Berg & Co., Nieuwe Ginnekenstraat 43, Tel. 8686, Breda. Heimel's Bureaux, Koestraat 32, Zwolle, Tel. 5095 

v. Luik's Aannemingsbedrijf, Oudorpweg 11, Rotterdam, Tel. 24983. F. v. d. Windt, Graaf Florisstraat tob, Rotterdam,

AVEHA KOFFIE R O OD per pakje van 250 gram 92 et 

AVEHA KOFFIE GROEN per pakje van 250 gram 82 et 

gebrand uit eigen branderij 

KRACHTIG 

Deze bijzondere aanbieding is geldig tot 22 Juli in alle winkels van 

\... Telefoon 36261. 
J ..,.,.,,_..-,.-.,......_,-,-.,..-.�--------\J'--"'----.J--.--� 

Als het gaat over Zaden of Bloemen✓ ! -� -
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen KANTOORBOEKHANDEL Tielen � 

U zoekt een vulpen of een ballpen? l 
Speciaal adres voor algehéle 

Voetverzorging en steunzolen naar maat 
Wies Gemen Med.  Gedipl. ChiropodisteSTATIONSTRAAT 14 • BOXTEL , Tel. 296 

Wij hebben alle bekende merken als PARKER, OSMIA, WATERMAN, PELIKAN en nog tal van andere soorten. 
Wij geven op alle vulpennen nog de 

speciale Tielen=garantie 



ZOMER OPRUIMING 
ZATERDAG 15 JULI A.S. 

ENORME KOOPJES 
IN ALLE AFDELINGEN VAN ONZE 

WONINGINRICHTING 

F. J. WITTEVEEN 

Uit voorraad leverbaar 
DE BEKENDE
Eys in k-Rijwielen 
Tevens alleenverkoop van
hulpmotoren "Berini" 

M. v. Schijndel
Clarissenstraat 

"Gt 

ROESTVRIJE 

MAG NEET 
RIJWIEL E N

KEUS 

uit 10 verschiliende kleuren 

VAN BOXTEL N.V.
Clarissenstraat 3 • Tel. 479 • BOXTEL 

Indien g ewenst kan betaling met 
koper worden geregeld. 

13"'

Voor solide, voordelige Uurwerken 
naar VAN VLERKEN

Hangklokken 
Electrische klokken 
Dames horloges t 
Heren horloges � 
Wekkers 
Schoorsteenklokken 
Keukenklokken 
Koekoek klokken 

vanaf 69.50 
,, 27.=

29.50 
8.45 

" 49.50 
18.50 
36.= 

Alle uurwerken 

met volledige garantie 

U kiest gemakkelijk uit onze grote 
keuze in uurwerken

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Kruisstraat JO Juwelier - Horloger 

H. W. Fasbender-Valks •Bosscheweg 12 • Schijndel ■ 
Touringcarbedrijf ■
Reizen naar Binnen• 

en Buitenland ■ 
Bi Il ij ke tarieven 

-----, 
O PRUIM ING 

■ Die mag u niet missen 

Begint a.s. Zaterdag 15 Juli bij 

Telefoon K 4104 No. 271 ■ BOVEN DEERT

Geen uithangende Krullen of Piekharen! 
DANK z1J Kerasol Plastic Wave 
Per flacon 1 1.20. Voldoende voor meerdere malen. Gratis proefflacon verkrijgbaar.
Alleenverkoop voor Boxtel 

Parfumerie Bert van den Braak 
Baroniestraat 73 - Tel. 450 

Zaterdag a.s. begint onze halfjaarlijkse 

OPRUIMING 
Heerenhoeden vanaf f 5 

Koopjes 
in overhemden, polohemden, 

zelfbinders, slippovers, enz. 

H. van Eijck- de Louw
KRUISSTRAAT 1 BOXTEL 

1 Heden weer verse en gebakken Bokking 1
VOS Stationstr. 44 Tel. 527

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 406 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 - Tel. 319 

LEDERWAREN 
Zoekt U een mooie damestas 1 dames- of heren
portemonnaie, school- of actetas, koffer of rug
zak, reisnécessaire of manicure, dames- of 
heren- portefeuille of een kindertasje of bood
schaptas? In al deze artikelen hebben wij een 
uitgebreide sortering. 

DAM EST ASSEN 8,75 9,75 9,95 10,95 
11,'.25 14,14 '.21,00 '.23,75 3'.2,75 

BOXTEL 

h t nd moedert
Zij was een se a ' vo 

en ..... nog steeds een schat (vindt haarman!) Een goede huisvrouw, die tovertmet 't huishoudgeld ! Maar ze kooptdan ook bij de Spar en dat betekentGULDENS sparen ! 
200 gram ZOMERDRUPS 32 cent 

6 Sparzegels extra 

250 gr. overheerlijke JANHAGEL 
55 cent 1 2 Sparzegels ·extra 

DE AANBIEDINGEN 
VA N DE FOL DER 

ZIJN NOG STEEDS GELDIG! 

Artikelen met het Sparwaarborgmerk 

* Garantie voor kwaliteit
* ALTIJD extra zegels en 

daardoor 100/o voordeel 
WANTIEVOORKWAUTEll ONTBIJTKOEK, VERMICELLI 
PUDDING, MAIZENA, CUSTARD, BAKMEEL, 
KANDIJKOi:K, SCHUURPOEDER, lOILET
ZEEP, HUISHOUDZEEP, HEERLIJKE JAM 
(diverse smaken en prijzen) KOFFIE EN THEE 
" Land van 

_
••lolt•" ook m" 10'/rij 

DE SPAR 1t,:1
Onthoud dit! 

■ Schoenhandel naast Gemeentehms ■ 
VOOR pijnlijke voeten • • • - • • • 

KINDERTASJES 1,35 1,95 '.2,50 '.2,60 3,40 6,75 

REISTASSEN 6,50 7,50 8,50 8,95 10,50 16,50 

BOEKENTASSEN 7,'.25 8,50 9,95 13,50 

RUGZAKKEN . . . . . . 4,95 6,90 7,95 

PORTEFEUILLES . . . 5,95 6,50 8,50 8,60 

DAMES EN HEREN PORTEMONNAIE'S 

ZE LFS T ANDIGE K RUIDENIERS 

NAAR Medisch Gedipt. Voetverzorgster -
Jo v. Grinsven-v. Sum·meren Speciaalzaak SYLPHIDE 
Ook Electrische behandeling I E. Verhoeven, Stationstraat 60, Tel. 4 75

Markt 33 • Boxtel Nieuwst e 
� 

75 et Gypsy � * Aan huis te ontbieden m e r k e n 75 " Barclay Virginia 
Sigaretten 70 " Douglas 

W t 
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KATHOLIEK WEEKBLAD \IOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De moderne mens. Waarheen? 
Heeft U de schildering gezien, dïe kort
geleden de door de gemeente Den Haag 
uitgeloofde Jacob Marisprijs heeft ge
haald? Niet? Och, het is niet zo moei
lijk. Geef Uw driejarige zoon of doch
ter een potlood in de hand en laat hem 
of haar twee poppetjes tekenen - een 
groot en •een klein. Inderdaad zult ge 
zien, dat er menselijke figuren worden 
afgebeeld; ge zult waarschijnlijk een 
hoofd, een lijf. twee harken als armen 
en handen en twee harken als benen en 
voeten zien neergetekend. Het is pri
mitief, maar toch ziet ge dat er een 
zeker begrip bij uw kind bestaat van 
wat een mens moet zijn, al drukt hij dit 
dan nog zo stuntelig uit. Het is heel 
eenvoudig i!n het heeft voor U enige 
waarde, omdat ge ziet, dat Uw kind wat 
we noemen "voorstellingsvermogen" 
krijgt. 
En bekijk mi het werkstuk eens, dat in 
Den Haag kortgeleden de bovenbedoel- • 
de prijs, groot f 1000,- won! Bij Uw 
kind was altijd nog iets begrijpelijks aan
wezig, toen dit tekende. Maar voor dit 
prijswinnende schilderij, voorstellende 
,,vader en zoon" staat ge werkelijk ver
bijsterd stil. Deze voorstelling is !lóg 
eenvoudiger dan Uw kind van 3 Jaar 
ze maakte. Het zijn eenvoudig een paar 
lijntjes, al of niet gekromd, met enkele 
punten er tussendoor gezaaid. Klaar. 
Waarde f 1000,-. Er komt natuurlijk 
nog iets bij. Natuurlijk moet ge nog, om 
deze nonsens te "begrijpen", een diep
zinnige verklaring aanhoren van de ma
ker, wát die streepjes en puntjes • alle
maal betekenen. Dan komen de "bedoe
lingen van de maker" op de proppen, 
waarvoor we, zo is de opzet, eerbiedig 
onze pet moeten afpakken, zéker als de 
maker dan bovendien nog een ,_.echt" 
kunstenaar is, met een fluwelen jasje, 
lange haren, desnoods nog een baard 
rondom zijn verwaande bakkes. 
Dát is nu de moderne kunst. De dwaas
heid heeft is ons land mi toch wel zijn 
hoogtepunt bereikt en ná dit krankzin
nige gedoe moet het voor velen toch 
wel duidelijk worden, dat het mis gaat 
met onze kunst. • 
Wat toch moet de bedoeling zijn van 
een schilderij, van een beeldhouwwerk? 
Natuurlijk, dat het U iets te zeggen 
heeft, dat het bij U een zekere ont
roering te weeg brengt. Zeker, de kun
stenaar moet proberen U een voorstel
ling te geven, die niet "ouderwets" is. 
Platen, zoals onze ouders ze kenden, 
met de voorstellingen b.v. van wilde 
bergen en bergstromen of jagers, die in 
diepe wouden op wild jagen, dergelijke 
voorstellingen kunnen mooi zijn, maar 
men kan ze mi niet meer maken. Ze 
horen in een andere tijd thuis. Tegen
woordig is alles nuchterder, vlugger, een
voudiger en dát mag gerust in een 
hedendaags kunstwerk tot uiting komen. 
Dit geld óók voor de ambachten. Een 
meubelstuk van mi mag en moet minder 
krullen en tierelantijnen vertonen dan 
een stuk van 50 jaar geleden. 
Dát is natuurlijk gezond en er zijn wer-

Ouden•vansDagen•tocht 19 50 
Maandag en Dinadag aanmelden. 

De achtste Ouden-van-dagen-tocht staat 
,,op stapel"! 
Boxtel Vooruit bepaalde de datum op 
Dinsdag 8 Augustus a.s., dus over onge
veer drie weken. 
De route en de "pleisterplaats" moeten 
nog worden bepaald. Dit is een niet zo 
eenvoudig probleem, voor de oplossing 
waarvan met vele factoren rekening moet 
worden gehouden. 
Gelet op de ervaring, op de zeven • 
vorige tochten opgedaan, zal echter ook 
ditmaal zeer zeker een prettig uitstapje 
beraamd worden. 

• Boxtelse auto-bezitters, wilt Dinsdagmid
dag, 8 Augustus a.s. reeds reserveren
voor onze oudjes! Gij weet het van
vroeger: geen prettiger en dankbaarder
passagiers kunnen in Uw wagens ver
voerd worden.
Bakkers en slagers, stookt de ovens en
slijpt de messen, want ook op Uwe
medewerking wordt wederom gerekend!
Onze onvolprezen motor-ordonnans van
het vorige 'jaar is nu in het bezit van
een machtige Harley en zal zeker weer
gereed staan om de lange sliert Boxtelse
auto's in het gareel te houden!
Ouden-van-dagen, waaronder wij dan
verstaan allen, die de leeftijd van om en
nabij de zeventig tot honderd jaar be
reikt hebben, U kunt zich voor deze
achtste tocht aanmelden op Maandag of
Dinsdag, 24 of 25 Juli eerstkomende, tel
kens des namiddags tussen 5 en 6 uur
bij Hotel "Riche".
Gij weet, dat deze tocht U kan worden
aangeboden, dank zij de geheel belan
geloze medewerking van Boxtelse auto
bezitters, bakkers, slagers en vele
anderen.
Boxtel Vooruit vertrouwt dan ook, dat
alleen die ouden-van-dagen zich zullen
melden, voor wie het bezwaarlijk is voor
eigen rekening zich een uitstapje te per
mitteren.
Zorgt er voor Uw aanmelding op Maan
dag of Dinsdag, eerstkomende te doen
op plaats en uur als hierboven reeds
vermeld,

kelijk veel goedwillende kunstenaars, die 
naar de eenvoudige weergave van óns 
dagelijks leven in hun werkstukken 
teruggaan. 
Maar als het voor het publiek, waarvoor 
het werkstuk toch gemaakt is, onbegrij
pelijk wordt, wanneer de kunst gewoon 
een krankzinnig soort verwaandheid 
wordt, om iets nu zó uit te beelden, dat 
niemand het kan begrijpen tenzij de 
maker alléén (én degene die zijn ge
klets belieft te aanvaarden). dan zijn we 
averechts aan de gang. En op dát punt 
zijn we nu gekomen. Dan is de kunste
naar (of wat zich zo noemt) hoog te 
paard gezeten en vervult hij niet meer 
de rol, die hij vroeger vervulde: name
lijk in liefde iets schoons aan het volk 
mee te delen; maar moet het "domme" 
volk maar luisteren naar wat diè mijn
heer slechts aan onzin belieft uit te kra
men, om zijn kinds gekrabbel aanvaard
baar te maken. 
Het is een feit, dat onze moderne tijd 
nog niet zijn eigen "stijl" heeft gevon
den, nog niet precies de methode heeft 
gevonden om zijn schoonheidsgevoelens 
op moderne wijze tot uiting te brengen; 
of dat dit nu in de schilder- of beeld
houwkunst is, of in de edele ambachten 
(die trouwens niet van elkaar te schei
den zijn). 
Maar één ding is zeker: men moet met 
overgave en met eenvoudig gemoed 
tegenover het leven staan, wil men 
waarlijk iets schoons scheppen. 
Tot de dwaasheid van enkele krulletjes 
en puntjes zónder enig verband komt 
men slechts, als men opgeblazen genoeg 
is, om te menen, dat men als "kunste
naar" zo iets mág doen. 
En Den Haag, dat deze krankzinnigheid 
als prijswinnend schilderij aanvaardde, 
toont weer eens, (wat het ook in zijn 
ambtenarendom ten duidelijkste bewees 
te zijn): een verwaand wereldje, dór en 
zónder verband met het leven. 

Plaatselijk Nieuws 
PROGRAMMA VAN DE 
ZIEKENDAG OP Tl JULI. 
IN HET PROCESSIEPARK. 
Half 9 Stille H. Mis, waaronder gelegen

heid tot Communiceren. Na de H. 
Mis ontbijt. 

10 uur Plechtige Hoogmis met Assisten
tie en predikatie. 

Half 1 Diner 
2 uur Vrolijk intermezzo, verzorgd door 

de schoolkonderen van de Eerw. 
Zusters van Duinendaal. 

3 uur Plechtig Lof met predikatie. 
Bloemenhulde der Zieken aan Maria. 
Ziekenzegen. 

-o-

De predikaties worden gehouden door 
de Zeer Eerw. Pater Goes. 
De gezangen tijdens de Hoogmis en het 
Lof worden verzorgd door het Maria
koor der Congregatie o.l.v. de Heer 
van Moorsel. 
Familieleden en belangstellenden mogen 
de Hoogmis en het Lof bijwonen. Voor 
hen worden plaatsen gereserveerd. 
Er wordt echter niemand bij de zieken 
toegelaten. 

RAADSVERGADERING. 
Heden, Vrijdagavond, 21 Juli, om 7 uur, 
komt de Gemeenteraad bijeen ter behan
deling van diverse voorstellen, waaron
der een tot aankoop van woningen in de 
Rechterstraat ter uitvoering van de vast
gestelde rooilijn, vaststelling van een ver
ordening op de geneeskundige armen
verzorging en behandeling van het rap
port betreffende de annexatieplannen 
Gemonde. 

TARIEF HONDENBELASTING. 
Ter informatie van diegenen, aan wie in
gevolge de verordening op de honden
belasting een aanslagbiljet voor het hou
den van 'n hond is uitgereikt, delen wij 
mede dat de belasting voor bedrijfshon
den, uitsluitend gehouden ten dienste 
van de landbouw, enig bedrijf van nij
verheid of beroep, f 2,50 bedraagt. 
Voor waakhonden, uitsluitend gehouden 
voor bewaking van gebouwen en erven 
wordt f 8,- belasting geheven, en voor 
luxe honden f 10,-. 
Uit deze gegevens kunnen houders van 
honden zelf vaststellen of er voor hen al 
of niet redenen zijri tot het indienen 
van reclames tegen de hun opgelegde 
hondenbelasting. 

Zr. CLERCX WEER IN FUNCTIE. 
Naar we vernemen is door de Dr. 
Hoeksvereniging per 1 Aug. tot wijk
verpleegster benoemd Zr. G. Clercx, die 
voorheen als zodanig reeds voor de ver
eniging in Boxtel werkzaam is geweest.
Zr. Clercx is na haar vertrek uit Boxtel 
werkzaam geweest in het St. Franciscus
Ziekenhuis te Rotterdam, daarna op 
Voorburg te Vucht, en vervolgens heeft 
zij op de school voor Maatschappelijk 
werk te Amsterdam nog een speciale 
cursus gevolgd. 
Volledig bevoegd, met diploma's Zieken-, 
Kraam- en Wijkverpleging aanvaard Zr. 
Clercx thans de haar zo goed bekende 
werkkring, zeer ten gerieve der te ver
I!_legen bevolking. 

GRATIS RIJWIELSTALLING. 
Ten behoeve der bezoekers van de we
kelijkse markt heeft de gemeente gele
genheid gegeven voor gratis stalling van 
rijwielen. 
Het is dan ook niet meer nodig, dat de 
marktbezoekers met de fiets aan de hand 
zich begeven tussen de kramen en uit
stallingen, wat zeer hinderlijk is voor het 
marktpubliek. 
Nogmaals wordt bij deze verzocht bij 
aankomst op de markt de fietsen af te 
geven bij de bewaarplaats. 

INBREKERS GEARRESTEERD. 
Na een speuractiviteit gedurende onge
veer 4 maanden is het de politie thans 
gelukt de dader te arresteren van de in 
de nacht van 16 op 17 Maart gepleegde 
inbraken in het pantoffelfabriek der fa. 
Roosen & Co en in het kantoor der 
Honingzemerij. 
Tegenover de geraffineerdheid van de 
beroepsinbrekers, moet de politie zich 
ten volle inzetten, en geen schakel in 
het politiële apparaat mag vergeten wor
den te benutten, om uiteindelijk met suc
cus te kunnen toeslaan. 
Dit is bij deze arrestatie weer eens te 
meer gebleken. Na het eerste onderzoek, 
waarbij de "werk"methode van de inbre
ker door de politie was vastgesteld, stel
de onze gemeentepolitie zich met ver
schillende politie-instanties in verbinding 
en werd het speuren naar de inbreker 
over zo goed als het gehele land begon
nen met het resultaat, dat de dader ein
delijk in het Noorden van ons land kon 
worden gearresteerd. 
Het is een rijksduitser. 
Niet minder dan 150 inbraken kunnen 
deze beroepsinbreker ten laste worden 
gelegd_ 
Een goede vangst na een taai volgehou
den speurtocht. 

* * *
Ook zullen onze lezers zich de inbraak 
herinneren in de Sigarenwinkel van de 
heer Jo Knoops in de Breukelsestraat. 
Hierbij maakten zich de dieven meester 
van een grote partij sigaren en sigaret
ten. Deze inbrekers opereerden eveneens 
over het gehele land met gebruikmaking 
van een auto. 
Bij hun kraakje in de Breukelsestraat 
hadden zij de auto geparkeerd in de 
Stationstraat, doch hierbij er niet op ge
rekend, dat er speciale notitie van was 
genomen. 
Bij het inwerkingstellen van het politiële 

speurapparaat, werd natuurlijk het num
mer van de op een ongelegen nachtelijk 
uur geparkeerde auto niet vergeten, met 
het gevolg, dat de bandieten met de 
auto in de val- zijn gelopen. 
De inbraak is gepleegd door een Am
sterdammer en een Haarlemmer. Deze 
laatste werd in zijn woonplaats gepakt, 
terwijl naar de eerste, die bij de inbraak
operaties de leiding heeft, nog wordt 
gezocht. Zijn arrestatie kan evenwel 
spoedig verwacht worden. 
Dit misdadige tweetal heeft voorzover 
reeds bekend is, 30 inbraken gepleegd, 
voornamelijk in sigarenwinkels en wol
lenstoffenzaken in verschillende plaatsen. 
Voor hun gestolen goederen vonden de 
zware jongens gretig aftrek in Amster
dam. 

SPELDJESDAG EN VOETBALWED
STRIJD VOOR HERWONNEN 
LEVENSKRACHT. 
Zaterdag 22 en Zondag 23 Juli wordt 
door het plaatselijk Comité voor Her
wonnen Levenskracht de jaarlijkse speld
jesdag gehouden. 
Verwacht mag worden dat iedereen Zon
dag zich zal willen doen tooien met een 
speldje, waarvan de opbrengst wordt be
steed voor t.b.c.-patiënten. 
Ook zal Zondag 23 Juli door de voet
balvereniging "Boxtel" om 3 uur een 
wedstrijd gespeeld worden tegen Woen
sel, waarvan de opbrengst eveneens ten 
goede komt aan Herwonnen Levens
kracht. 
Dus alle sportliefhebbers naar het Box
telterrein om deze wedstrijd te zien. 
Leden, donateurs en begunstigers heb
ben geen vrije toegang. 

PRIJZEN VAN DE 
LOTERIJ VAN H. L. 
Op de in Boxtel verkochte loten zijn de 
volgende prijzen gevallen: nr. 3188 mas
sief zilveren manchetknopen, nr. 7847 
zilveren schaaltje, nr. 13619 electrische 
klok (hout), nr. 13650 15-steens Anker
horloge. 

,,REGINA'S LIEFDE". 
Naar wij vernemen is door het "Bra
bant's Toneel" in studie genomen het 
romantisch toneelspel in drie bedrijven 
,,Regina's Liefde" door Jac. Ballings, 
onder regie van de heer P. Prince. 

Kerk en Kunst 
DE KERK BRACHT DE MUZIEK 

TOT BLOEI. 

'n Tak van kunst die haar oorsprong 
zo goed als geheel dankt aan de Kerk, 
aan het christendom, is: de meerstem
mige muziek. 
Oorspronkelijk kende men niet meer 
dan de eenstemmige melodie in zang of 
spel, en de wonderlijke samenklank van 
meerdere juist gekozen tonen en van 
meerdere kunstig verweven melodieën 

• was nog niet ontdekt.
Wat de eenstemmige zang betreft, had 
het christendom, reeds vóór de Middel
eeuwen, het grootste tot dan toe beken
de kunstwerk geleverd in de gregÓriaan
se zang. Dit werd vooral beoefend en 
verspreid in West-Europa (zie ons arti
kel van 2 Juni). 
De meerstemmigheid in de muziek zou 
ook ontdekt en tot bloei gebracht wor
den door het christen volk van West
Europa en meer precies in Noord-Frank
rijk en Zuid-Nederland. 
Uit de 9e eeuw zijn maar een viertal 
kleine voorbeelden bekend van melo
dieën die tegelijk moesten gezongen 
worden. Ze komen vóór in een muziek
leerboek. Uit de tiende eeuw is er hele
maal niets van dien aard bekend. Pas na 
1100 komt deze muziekvorm meer op, 
met Parijs als centrum. 
In Parijs werd een universiteit gesticht, 
die geruimen tijd de leiding in de weten
schap van de christen-wereld zou behou
den. Deze universiteit trok geleerden en 
kunstenaars naar Parijs. Hier zijn het de 
muziekmeesters Leoninus en Perotinus 
de Grote, Verbonden aan de Notre 
Dame van Parijs, die, uitgaande van 
gregoriaanse melodieën, een samenweef
sel van een langzame en een vluggere 
stem weten te componeren, die reeds 
aardig aandoet ook voor onze verwende 
oren. 
Eenmaal het begin gemaakt, breidt de • 
meerstemmigheid zich na 1300 uit en 
voert snel tot een hoge bloei. De eerste 
werkelijk grote kunstenaar hierin is 
Guillaume de Machaut in de Noord
Franse stad Reims. Hij is dichter en com
ponist, zodat hij naast kerkmuziek ook 
tekst en muziek maakte voor liederen 
die hij zelf als hofminstreel voordroeg. 
De nieuwe compositiewijze van meer
dere stemmen tegelijk, samengeweven 
tot een mooie harmonie, was juist iets 
voor de verstandelijk en systematisch 
aangelegde Westerlingen. Wat tussen de 
9e en 13e eeuw nog een proberen was, 
groeide langzamerhand uit tot een echte 
kunst van levendige, mooie muziek, en 
na 1400 bereikt dit een bloei in de mu
ziek die nog steeds de bewondering 
wekt van alle muziekkenners en muziek-
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Pierluigi Palestrina 

liefhebbers. Deze bloei vindt men vooral 
in onze Zuid-Nederlandse streken. Hier 
zijn vele namen te noemen die tot de 
beroemdheden in de muziek behoren. 
Van Guillaume Dufay, 'n geestelijke te 
Kamerijk die leefde van ongeveer 1400 
tot 1474, zijn 'n 200 composities be
waard gebleven. Hij is de eerste die een 
bepaald muzikaal thema kiest, en dit be
werkt in de verschillende zanggedeelten 
van de H. Mis en zo voor het eerst de 
mis-composities maakt tot een geheel, 
waarin 2, 3 en 4-stemmigheid afwisselen. 
In de tweede helft van de 15e eeuw 
komt 'n muzikale richting naar voren 
onder de Nederlanders, de "eerste Ne
derlandse Polyphonistenschool", met de 
hoofdfiguren van de Vlaming Ockeghem 
en de Bergen-op-Zoomenaar Obrecht. 
Zij richten zich geheel op de kerkmu
ziek en kiezen hun thema's dikwijls uit 
de profane liederen van het volk, maar 
de wijze van componeren, de manier 
waarop zij die thema's verwerkten en 
met andere stemmen omgaven, en voor
al het ernstige en devote rhythme ont
namen aan die melodieën hun profane 
aard en maakten ze tot gewijde muziek. 
Zij brachtten het tot een verbazende 
virtuositeit, zo componeerde Ockeghem 
zelfs een mis voor 36 verschillende 
stemmen. 
Iets later dan Ockeghem komt een an
dere Nederlandse richting op, onder aan
voering van de Zuid-Nederlander Jos
quin des Prez (hij leefde van 1450 tot 
1521). Deze had lang in Italië verbleven 

R.K.H.B.S. TE BOXTEL. 
Op Zaterdag 15 Juli had in "De Ark" 
de plechtige sluiting plaats van het eer
ste cursusjaar van de R.K.H.B.S. 
Burgemeester van Helvoort reikte als 
voorzitter van het plaatselijk schoolbe
stuur de overgangsrapporten uit. Hij 
uitte zijn tevredenheid over de goede 
geest van het onderwijs en spoorde de 
leerlingen aan, mede te werken aan de 
opbouw van een hechte schoolgemeen
schap, die haar stempel moet hebben 
gedrukt op allen, die deze school na vol
brachte studie verlaten. 
De directeur bracht in zijn toespraak 
een speciaal woord van hulde aan Bur
gemeester van Helvoort. Alleen geleid 
door het welbegrepen belang van de bur
gers zijner gemeente, heeft deze on
danks vele moeilijkheden een belangrijke 
onderwijsinrichting voor Boxtel tot stand 
weten te brengen nog juist voor de tijd, 
dat de oprichting van nieuwe scholen 
steeds moeilijker zal worden. 
Pater Gondulphus A.A. gaf als gods
dienstleraar enige overwegingen voor 
een goede vacantiebesteding. De bijeen
komst werd door de leerlingen opgeluis
terd met een Chopin-vertolking en decla
matie van gedichten. 

TOELATINGSEXAMENS 
R.K.H.B.S. BOXTEL 1950. 
Geëxamineerd 31 candidaten. Geslaagd: 
P. Bakker, L. Beduwé, J. Dekkers, F. v.
Etten, W. v. Etten, H. Florie, J. Gerich
hausen Th. Grob, M. v. Hemmen, V.
Houba, M. Koevoets, H. Kuper, K.
Louwers, J. Morssink, A. v. Oorschot,
A. v. Roessel, A. v. Rooy, A. Smits, W.
Snellaars, J. Spijkers, J. v. Trigt, T. v.
Wamel, A. François.

Overgang van klas l naar klas 2. 
Bevorderd: H. v. Beers, J. v. d. Boom, 
M. Brok, F. de Bruyn, J. v. Erp, F. v.
Etten, P. v. Griensven, F. Heintjes, T. v.
Heyst, H. Hooyman, F. Hurks, P. Jan
sen, H. Linsen, J. Linsen, W. den Otter,
J. Roeffen, A. Smits, A. Welvaarts.
Herexamen: 2 leerlingen.
Niet bevorderd: 5 leerlingen.

KATHOLIEK THUISFRONT 
PAROCHIE ST. PETRUS. 
Opgehaald bij de thuiskomst uit Indo
nesië van C. J. van de Sloot, Eindhoven
seweg 36, f 10,60. 

en daar de invloed ondergaan van de 
Renaissancekunst. Bij hem werd het zeer 
ingewikkelde weefsel van de polyphonis
ten, klaarder, helderder, gemakkelijker 
om te volgen. Hij kreeg tientallen na
volgers 
Na 1550 is er weer een nieuwere richting 
onder de Nederlanders, waarvan Lassus 
de meest sprekende naam is gebleven. 
Hij is de hoofdfiguur van de 3e Neder
landse school van Polyphonie. Hij was 
breed ontwikkeld, kende verschillende 
talen, had veel gereisd als gevierd zan
ger. Zijn muziek is vol van de meest be
wogen stemmingen: van de meest speel
se ondeugendheid tot de diepste gods
vrucht. In zijn vele motetten toont hij 
zich 'n diep gelovig mens, die in zijn 
muziek de fijnste uitdrukking weet te 
leggen van de verlangens en de twijfels, 
maar toch vooral van de vaste overtui
ging en de liefde voor het goddelijke, die 
leven in een oprecht gelovig christen. 
In dezelfde tijd als de 3e Nederlandse 
school, is in Italië de Romeinse school 
opgekomen. Italië leerde van de reizen
de Nederlandse kunstenaars de polypho
nie kennen en namen deze over. Hier 
werd de beroemdste van alle polypho
nisten geboren: Palestrina, of voluit: 
Giovanni Pierluigi van Palestrina (een 
dorp bij Rome). Hij werd er geboren in 
1526. In Rome was hij reeds als knaap 
op verschillende koren. Als jonge man 
werd hij zanger van de Sixtijnse kapel 
en klom op tot kapelmeester van het nu 
nog zo beroemde Sixtijnse koor. 
Zijn werk is zeer omvangrijk: in 33 zwa
re boekdelen zijn in de vorige eeuw al 
zijn composities uitgegeven. Er zijn van 
hem 93 missen, 600 motetten een 200 
madrigalen (dit zijn wereldse gezangen 
in dezelfde polyphone stijl). 
Palestrina redde de meerstemmige mu
ziek voor de kerkzang. In zijn tijd was, 
vooral in Italië, de kerkzang ontwikkeld 
tot het theatrale en concertachtige, zó
zeer dat de paus voornemens was om 
alle meerstemmigheid in de kerk te ver
bieden. Toen redde Palestrina de eer van 
de muziek door zijn mis "ter ere van 
Paus Marcellus" te componeren en voor 
de paus uit te voeren. Deze mis was zo 
mooi en tegelijk zo vol godsdienstzin en 
tot vroomheid stemmend, dat de paus 
de meerstemmigheid voor geoorloofd 
verklaarde. Ook nu nog, n.l. door een 
rondschrijven van Paus Pius X, is Pa
lestrina's muziek ten voorbeeld gesteld 
aan de kerkmusici en geldt nog de regel 
dat meerstemmige zang in de kerk ge
oorloofd is, als maar het concertachtige 
in compositie en in vorm wordt verme
den en de composities gemaakt zijn in 
een geest van godsvrucht en gebed. 
Palestrina had vele navolgers in Italil! 
en ook daarbuiten: o.a. de Bruggenaar 
Willaert in Venetië, Vittoria in Spanje, 
Gallus, Haszler en Praetorius in Duits
land. T.



K.A.J. BOXTEL. 

A.s. Zondag viert de Boxtelse K.A.J. 
haar 5-jarig bestaan.
's Morgens om acht uur H. Mis in de
kerk van het H. Hart, daarna koffietafel 
in de "Kajuit", dan om 1.30 uur voet
balwedstrijd op het terrein van Kasteel 
van Stapelen ingang door de Konijn
hoolsedreef. Maandagavond is er een 
feestelijke bijeenkomst om 8 uur in de 
Kajuit, waar alle leden der K.A.J. wor
den verwacht. Ook oud-militairen der 
KA.}. Zoveel mogelijk alle in uniform 
der K.A.J. 
Allen present. 

Bij examen geslaagd. 
Onze dorpsgenoot de heer M. Baayens 
slaagde te Delft voo :r Cand. Werkt. Ing. 
De geslaagden proficiat! 

-o-

De heer P. Mertens Jr. slaagde Woens
dag voor het 2e deel van het notarieel 
examen. Proficiat! 

-o-
Pater G. van Hoorn O.5.C., uit Boxtel, 
is te Rome geslaagd voor het examen 
Paleografie (kennis der oude hand
schriften enz.) en Diplomatiek (Oorkon
deleer). 
Hij heeft zijn studies gemaakt aan de 
Pauselijke school, die verbonden is aan 
het Vaticaanse Archief. 

-o-

Op 5 Juli slaagde onze dorpsgenoot P. 
Verhagen voor de 4-jarige cursus Han
dels U.L.O. van de St. Dionysiusschool 
te Tilburg_ Hierbij werd hem tevens het 
diploma typen B uitgereikt. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 11 tot en met 17 Juli 1950. 
GEBOREN: Regina G. C. M. dochter 
van A. W. v. Geel en J. A. Aarts -
Henrika P. Th. dochter van H. Timmer
mans en M. P. de Bever - Marius A. 
M. zoon van J. Langenhuizen en C. Fr.
v. Beers - Antoine A. M. zoon van C.
A. M. A. v. Gils en E. H. P. Leenarts
- Huibrecht zoon van J. M. Balthazar 
en A. M. Heijt - Theodora A. J. doch
ter van Q. v. d. Nieuwenhuijzen en A. 
Fr. Gloudemans - Adrianus M. Fr. zoon
van L. E. van Maaren en H. J. de Ko
ning - Josephus A. Th. zoon van J. C.
van Breugel en E. A. Thijs. 
ONDERTROUWD: Antonius Bergman
en Barbara G. M. van den Oetelaar -
Marinus M. van de Braak en Francisca 
M. Kerkhoff.
GEHUWD: Hendrikus Sterks en Wil
helmina A. van Esch - Hendrikus J. G. 
van den Boogaard en Petronella J. van 
Dijk 
OVERLEDEN: Johanna Adriana van 
Baast, oud 8 jaren. 

Arbeidsbureau Boxtel 
Ingeschreven aanbod: 1 straatmaker; 1
schoenhersteller; 1 kapper; 1 chemisch 
bleker-apprêteerder; 1 grofsmid; 1
electro techniker; 2 vertegenwoordigers; 
1 onderwijzer; enige administratieve 
krachten; 2 aank. adm. krachten; 1 vrou
welijke kantoorkracht (16 jaar). 
Terwijl door werkgevers wordt gevraagd: 
jongens 14-15 jaar voor opleiding tot 
sigarenmaker; 1 goede timmerman; 3 
schilders; 1 loopknecht 17-18 jaar; 1 
loopknecht 14-15 jaar; 1 jongen voor 
winkel en boodschappenwerk (15 jaar); 
4 leerling wevers 14-18 jaar; jonge
mannen tot 26 jaar voor houtzagerij; 
mannen en jongens 18-35 jaar voor 
montagewerk metaalindustrie, 1 huisjuf
frouw voor groot hotel; meisjes voor 
confectie, tricotage, wasserij, sigaren, 
gloeilampen e.a. industrie; meisjes voor 
hulp in de huishouding; meisje voor dag 
en nacht voor café-restaurant. 
Alle inlichtingen vrijblijvend bij het Ar
beidsbureau, tel. 459. 

*** De Kindsheidoptocht van Breu
kelen was interessant. Een compliment 
voor de missievrienden, die hem in 
elkaar timmerden! En ook een dikke 
pluim voor het enthousiasme1 waarmee
de jeugd zich de moeite gat, om de 
regenbuien te trotseren en er voor zorg
de, dat Boxtel alle wagens en groepen 
tóch nog te zien kreeg. *** Ideëel zal 
de optocht voor de missie z'n vruchten 
wel afgeworpen hebben *** Hoe fijn 
onze harmonieën kunnen musiceren heb
ben we j.l. Zondag en Dinsdag op Stape
len en in De Ark mogen ervaren! Wat 
heerlijk vooral is zo'n muziek- en zang
concert in 't Stapelense bos!. .. *** De 
ambitie en prestatie van onze Boxtelse 
muziekgezelschappen mogen een prikkel 
zijn voor ons, dorpsgenoten, om hen 
naar vermogen met sympathie en "ping
ping te steunen! *** Soms kost het zo 
weinig moeite, om de Boxtelaren bij 
elkaar te krijgen! Dat zagen we Maan
dag l.i. toen om een uur of zeven een 
reclame-auto de mensen opriep om 
tegen half 10 naar de Markt te komen 
kijken naar enkele Amerikaanse films! 
Van alle kanten kwamen de lui toege
stroomd. En van half 10 tot half 12 ston
den enkele honderdtallen met interesse 
te kijken en te luisteren naar een reeks 
reclame-film e.d.! Nu was het een ver
toning, die niets kostte. En dat scheelt 
iets!...... * * * Als 't maar niks of weinig 
kost, zijn we wakker! Dat lieten ook 
degenen zien, die enkele dagen geleden 
vanaf 's morgens 4 uur reeds bij som
mige winkelpuien in de rij stonden te 
wachten, om bij de opening 'n "koopje" 
in de wacht te kunnen slepen!...... * * * 
Na de verkeersongevallen van de laat
ste tijd stond de afgelopen week weer 
in 't teken van de vier "O.O.O.O.'s ! 
*** Een juffie, dat zonder teken te 
geven, plotseling afstapte, kreeg een 
auto tegen haar achterlichie; ze viel en 
incasseerde met wat verdiende schrik 
nog een paar gaten in haar "Nylons". 
*** Een jochie, dat heel gemoedereerd 
op de rand van een trottoir zat, kon niet 
vlug genoeg zijn, benen terugtrekken, 
om zijn tenen te sparen, toen er een 
,.Chryssler" in mei tempo passeerde! 
*** En waar het Molenpaadje op de 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-NIEUWS. 

Op Zaterdag 15 Juli hield de R.K.S.V. 
Boxtel onder grote belangstelling van de 
leden, haar jaarlijkse algemene ledenver
gaderin_g. 
De diverse verslagen, getuigend van een 
algemene vooruitgang in de vereniging, 
trokken zeer de aandacht vooral het ge
detailleerde en goed gefundeerde ver
slag van de penningmeester, mocht zich 
in de algehele belangstelling verheugen

L 

getuige het daverend applaus dat de 
penningmeester na zijn boeiende voor
dracht te beurt viel. 
In de bestuurscommissie kwam ook dit 
jaar geen wijziging, bewijs van het grote 
vertrouwen dat de vereniging in het be
stuur stelt. 
In de elftalcommissie kwam in zoverre 
een wijziging, dat de heer A. Poirters 
vervangen werd door de heer L. Schelle, 
terwijl de kascommissie werd samenge
steld uit de Heren P. Bevers en A. 
Leijten. 
Van de rondvraag werd een zee·r druk 
gebruik gemaakt. Enige misverstanden 
en_ tekortkomingen werden tot ieders 
genoegen en tevredenheid opgelost, 
waarna de Weleerw. Heer Kap. Damen, 
adviseur van de Vereniging in een kern
achtige toespraak, de leden vermaande 
in eendracht en clubtrouw te vol
harden. 
Te ongeveer half 11 kon de voorzitter 
deze vlot verlopen vergadering sluiten. 
A.s. Zondag speelt Boxtel 1 ten bate van
Herwonnen Levenskracht een vriend
schappelijke wedstrijd tegen Woensel. 
De wedstrijd begint om drie uur.
Lidmaatschapskaarten, tribunekaarten en
donateurskaarten zijn voor deze wed
strijd niet geldig. 
Als voorbereiding voor de a.s. competi
tie organiseert <le R.K.S.V. Boxtel op de 
Zondagen 15 Aug. 27 Aug. en 3 Sept. 
een nederlaagtournooi, waarvoor een 
drietal sterke derde klassers zijn uitge
nodigd. 
Van de verenigingen Boeimeer en 
W.V.V.Z. zijn reeds toezeggingen ont
vangen, terwijl de Ver. Sarto waar
schijnlijk als derde tegenstander zal 
fungeren, zodat Boxtel een drietal in
teressante ontmoetingen staan te wach
ten. Nadere mededelingen volgen. 

ij hebben een 

OVE 

Laten wij U demonstre
ren welke Hoover het 
geschiktst Is voor Uw 
woning. De Hoover 
doet zoveel méér dan 
'n gewone stofzui
ger. Hij klopt het vuil 
- dat Uw tapijten
vernielt - diep uit
het kleed; hij veest
het uit de pool en 
zulat het op. De 
Hoover met ziin 
agitator maakt 
Uw kleed zo 
stralend fris. 
Geef 'n tele
foontje! 

VAN BOXTEL 
N.V. Handel■maat■chapplj

Clarissenstraat 3 Tel. 479 Boxtel

Bosscheweg uitkomt, werd Pietje van W. 
door een aansuizende "car'.' van J. aan
gereden; Pietje was onthutst en 't voor
wiel van z'n fiets totaal in ,frut". *** 
Gelukkig viel het in alle drie gevallen 
nog al goed uit. Tóch moge hier nog eens 
op "waakzaamheid" gewezen worden. 
En omdat er op de Bossche weg en ook 
in de kom vaak veel en veel te hard door 
auto's en motoren gereden wordt, waren 
enkele verkeersborden, en dáárna een 
voortdurende strenge controle, wel ge
wenst! Deze laatste zal heus wel wat in 
't "laatje" brengen en de veiligheid van 
't "vege lijf" is er zeker mee gebaat! 
*** Voor dat "vege lijf" wordt toch 
alles gedaan! Daar worden hele oorlo
gen voor gevoerd, elders, en door "hel
derzienden" hier wordt er al weer volop 
voor gehamsterd! Vraag 't maar eens 
aan de winkeliers! Die maken beste 
zaken momenteel met al dat gehamster ! 
Maar wat is het slot van 't "liedje"? 
Héél gauw weer distributie! En de 
"zwarte pieten" van de laatste oorlog 
doen zich dan nu al weer te goed aan 
het gemeenschappelijk goed ten koste 
van de minder-kapitaalkrachtigen! 
Bah, wat een samenleving! - Maar is 
het dan alweer wonder, dat er ondanks 
alles tóch nog mensen zijn, die zich 
naar het communisme gedreven voelen? ... 
Maar daar geven die "hamsteraars van 
volle kasten" niks om! Die meesmuilen 
maar een beetje!. ..... 

Missie Thuisfront 
Bij de begrafenis van Joke van Baast op
gehaald door haar nichtje Sjaantje van 
Baast f 11 ,04 voor de weesjes der Ursu
linen op Java. 
Voor de missie van Sr. Cantius (Mej. B. 
Maas uit Lennisheuvel) werd opgehaald 
bij gelegenheid der thuiskomst van Ma
rinus van Son en de Zilveren bruiloft 
van M. Habraken-v. d. Sande f 12,50; 
bij de uitvaart van Theo van Hal f 5,
en van N. N. f 2,50. 
KAPEL VAN ST�PELEN. 

Op de bruiloft van Rika van de Bosch 
en Gerard de Rooij werd ! 6,- opge
haakl voor de kapel van Stapelen. 

WEERPRAATJE 
St. Margriet (20 Juli) van belang voor 

het weer gedurende de komende 
zes weken? 

(Van onze weerkundige medewerker). 
St. Margriet, de beschermster der 
kraamvrouwen en de patrones der tuin
lieden, heet in Drenthe "pissende griet". 
Daar zij één van de meest populaire 
regenheiligen is, is deze dag, zoals de 
volksmond wil, belangrijk voor de eerst
volgende zes weken. Zo zijn er verschil
lende bekende rijmpjes die op St. Mar
griet slaan, o.a. ,,Regent het op St. Mar
griet, dan regent het zes week dat het 
giet" en "Regen op St. Margriet - Zes 
week boerenverdriet". 
Daar deze periode tevens bekend staat 
als de "Hondsdagen" en tot het warm
ste gedeelte van de zomer wordt gere
kend met gevreesde regenbuien en 
zwoel, bedervelijk weer, is het misschien 
geen wonder dat men hierop vroeger tal 
van rijmpjes ging maken. 
Prof. Dr. van Everdingen, oud Hoofd
directeur van het K.N.M.I. te De Bilt, 
heeft in 1942 St. Margriet eens aan een 
nadere beschouwing onderworpen, om 
na te gaan of deze volksweerregel; als 
zou het zes weken regenen wanneer het 
op St. Margriet regent, wellicht op enige 
waarheid berust. 
Letterlijk genomen, komt deze voor
spelling nooit· uit, daar er na een natte 
20ste Juli nog nooit 42 natte dagen zijn 
gevolgd. Voor De Bilt heeft Prof. van 
Everdingen dit over het tijdvak van 1904 
tot 1933 eens onderzocht. 
Van de 21 gevallen, waarop het op de 
20ste Juli DROOG bleef, kwamen 15 
droge en 25 natte weken voor. Van de 

9 gevallen waarop het REGENDE kwa
men 9 droge weken en 12 natte weken 
voor. In het kort komt het dus hier op 
neet; dat de kans op regenachtig weer 
na een DROGE 20ste Juli (St. Margriet) 
bijna even groot is, als wanneer er regen 
valt op deze datum. Het is in deze perio
de van de zomer n.l. zo, dat wanneer het 
weer na een betrekkelijk droge en war
me periode omslaat, er veelal enige we
ken aaneen koel en regenachtig weer 
voorkomt, maar de datum 20 Juli, waar
op St. Margriet valt, heeft hierop niet 
de minste invloed. Vacantiegangers en 
oogstende boeren doen dan ook verstan
dig zich niet ongerust te maken ingeval 
het dit jaar op St. Margriet eens niet 
droog mocht blijven. Wel, schrijft Prof. 
van Everdingen in zijn artikel, is het een 
ongunstig teken als er in deze meestal 
droge tijd regen valt, welk karakter zich 
ook in Augustus nog enigszins schijnt te 
handhaven. 
De VOORZOMER was mooi! Nu wij in 
de tweede helft van deze zomer zijn aan
gekomen, willen wij nog even een korte 
terugblik werpen op de voorzomer, 
waarvan enkele amateurs verwachtten 
dat deze wanner en beter zou zijn da� 
de nazomer. Wat ons de nazomer nog 
zal brengen, is niet te zeggen, maar dat 
de voorzomer, dank zij een prachtige 
zonnige en wanne Juni-maand over het 
geheel mooi en warm was, behoeft geen 
betoog. 
De gemiddelde etmaaltemperatuur, die 
tot de 1 Ode van deze maand nog boven 
het normale bleef schommelen, daalde 
nadien tot onder normaal. 
Op enkele stations, w.o. Twente, en in 
Brabant en Limburg is reeds nu al meer 
gevallen dan de normale regensom voor 
Juli, die ruim 70 mm bedraagt. 
(Nadruk verboden). 

Internationale 
. 

spanning 
�unnen de krijgsverrichtingen worden gelocaliseerd ? 

De reactie van het grote publiek op de 
strijd in Korea getuigt van politiek in
zicht: niet zozeer de loop van het front
trekt de belangstelling (al is natuurlijk 
zo'n gevecht "sensationeel") als wel de 
vraag: zal de vonk overslaan naar Euro
pa? Hierbij is de vrees voor de oorlog 
niet gering, en tal van mensen hebben
zich al vertrouwd gemaakt met de on
afwendbaarheid van een derde wereld
krijg, zodat zij geneigd zijn, die steeds
te verwachten. Nochtans zien zij terecht
in, dat de strijd in Korea van secundaire
betekenis is. 
Niet voor de Amerikaanse soldaten, die 
onvoorbereid op deze "ouderwetse" 
manier van vechten tegen een tienvou
dige overmacht stonden. Ze hebben ver
schrikkelijke weken beleefd en zullen er 
nog verscheidene van teleurstelling moe
ten doormaken. De taak van éne divisie, 
de vier en twintigste, slechts gesteund 
door verspreide Zuid-Koreaanse krach
ten, was het, om minstens tien divisies 
op te houden. Aan het Westelijk front, 
omdat daar de druk het hevigst was. 
Zonder kans op overwinning hebben 
deze mannen, van wie tientallen in pa
niek geraakten bij het zien der enorme 
overmacht aan wapenen en manschap
pen, twee grote gevechten geleverd, bij 
Tsjonan en aan de Koem. In het cen
trum moeten de Zuid-Koreanen dat 
doen, aan de Oostkust de Amerikaanse 
vloot. En dat alles, om aan MacArthur 
gelegenheid te geven, intussen bij de lijn 
van de havenstad Poesan tot Taegoe, 
meer in het binnenland, en vandaar via 
Tsjinjoe naar de zuidkust bij Masan, een 
bruggenhoofd te vormen van voldoende 
sterkte. om verdere aanvallen af te 
slaan, kanonnen en tanks en manschap
pen aan te voeren, en dan over te gaan 
tot het offensief. Veel terrein zal dus 
nog verloren gaan, maar hoe langzamer 
hoe beter MacArthur zijn basis in ge
reedheid kan brengen. Zou dit niet ge
lukken, dan zouden de Amerikanen 
eerst Korea moeten verlaten om het te 
heroveren. 

Diplomatieke actie. 
Neen, niet voor de soldaten in Korea 
is dit front van secundaire betekenis. 
Maar wel op het wereldtoneel. leder 
weet dat de Amerikanen zich hebben 
voorbereid op de mogelijkheid van een 
derde wereldoorlog met de "wapenen 
van morgen" (atoombommen, bestuur
bare raketten en wie weet wat meer?) 
Nu moeten zij met "de wapenen van 
gisteren" vechten zoals zij dat tegen de 
Japanners hebben gedaan. Zij zullen het 
doen en goed doen. Hun prestige en dat 
der V. N. is er mee gemoeid. En zij zul
len niet onderhandelen, voordat de 
Noordelijken het vuren hebben gestaakt 
en Zuid-Korea hebben verlaten. Op die 
uitdaging paste geen ander antwoord. 
Maar de hele wereld vraagt zich af: en 
wat dan? De 38ste breedtegraad is de 
grens tussen Russische en Amerikaanse 

invloedssferen, men vergete dat niet. 
Zal Rusland straks volharden in zijn 
niet-inmenging, als de Amerikanen eens 
Noord-Korea zelf aantasten? 
Het is waar, dat geen van beide partijen 
klaar is voor een grote oorlog. West
Europa is nog onbeschermd, zodat de 
Russen het zouden kunnen overvallen. 
Maar ook de Russen moeten nog veel 
opbouwen, zijn in staalproductie en olie
winning en vetvoorziening enz. zo ten 
achter, dat een· conflict ook hun niet 
gelegen komt, want zij zouden (ook al 
konden zij het West-Europese vasteland 
uitschakelen), heel Amerika, Afrika en 
het Gemenebest met enorme hulpbron
nen tegenover zich vinden en meer ver
woestingen ondergaan dan zij zelf kun
nen toebrengen. Toch zijn de gevaren 
zeer groot. 

Een nieuwe Veiligheidsraad?
Vandaar dat Nehroe, de premier van In
dia, de zaak wil doen behandelen door 
een Veiligheidsraad, waarin Rusland 
weer zitting zal hebben. En dat kan al
leen, als ook het rode China wordt toe
gelaten. Een op zichzelf goed plan. 
Maar.... . .  de Amerikanen hebben For
mosa "geneutraliseerd" en onder hun 
bescherming geplaatst, als een eiland 
dat formeel nog onder Japans gezag 
staat zolang het bij vredesverdrag niet 
aan China is toegewezen. Daarop stuit 
het initiatief van Nehroe, want Peking 
wil, dat eerst de Amerikanen Formosa 
verlaten. Zo zullen dus voorlopig wel 
de wapenen in Korea moeten spreken. 
Maar moge dan diplomatieke wijsheid 
het conflict localiseren, nadat de Sowjet
poging tot succesrijke agressie zal zijn 
mislukt! Heeft het Westen zijn kracht 
getoond, dan moet het die aanwenden 
om de oude toestand te herstellen, die 
wel een koude, maar tenminste geen 
echte oorlog was. Deze laatste zou on
voorspelbare rampen over de mensheid 
brengen, dat weet ieder. 
In Frankrijk is minister Pleven er in ge
slaagd, een kabinet te vormen van de 
middenpartijen, met de socialisten, radi
calen en katholieken, zodat de "derde 
macht" weer aan het bewind is. Daar
mee is voorkomen, dat vóórtijdige ver
kiezingen moesten worden gehouden, 
waarvan allen bang zijn. 
Nu zal het nog niet meevallen, de socia
listische looneisen te bevredigen. Boven
dien wil men hervorming van het kies
stelsel, om de versnippering over zo vele 
partijen te voorkomen. Doch ook dat zal 
niet gemakkelijk gaan. Voorlopig even
wel kan Frankrijk weer normaal verte
genwoordigd zijn. 
In België wordt de strijd om 's konings 
terugkeer voornamelijk in het parle
ment gevoerd, waar tenslotte die terug
keer zal worden aanvaard. Waarschijn
lijk zal Leopold dan echter toch zijn 
zoon tot regent maken als hij in zijn eer 
is hersteld. 

'n Klein apparaat - 'n 1rota spaarpot 1 

Van bulten kunt U onmogelijk 
zien wat een wonder van be
sparing de 

Lea"" wuj� 
klaar. Hn: ftf• 

pticbt U tot aicu. 

HOOVER ELECTRISCHE 
WASMAClilNE 

Is. Wij willen daarom de Hoover 
een was voor U laten doen. U 
ziet dan hoe weinig tiid en geld 
Uw gehele wekelijkse was kost 
en hoe gemakkelijk zij wordt 
gedaan. Udraaltaandewrlnger 
- een nieuw wonder! 
Dan begrijpt U pas, dat dui
zenden huisvrouwen wèg zijn
van de Hoover.
Geef ons een telefoontje ! 

VAN BOXTEL 
N.V. HANDELSMAATSCHAPPIJ

Clarinenatraat 3 Tel. !79 • Boxtel 

Een nieuwe conferentie 

De netelige Nieuw Guinea-kwestie staat 
in het middelpunt van onze belangstel• 
ling. Op nieuw zullen wij binnenkort 
worden "verblijd" met een conferentie, 
vroegere wereldrijk in het Verre Oosten. 
Wij zijn waarlijk niet enthousiast over 
deze nieuwe conferentieziekte, die ons 
alleen maar narigheid, verder prestige
verlies en kosten kan bezorgen. Narig
heid, omdat wij meenden, dat onze rege
ring dit gebiedsdeel immers wil behou
den. Een gesprek met onze uniepartner 
over Nieuw-Guinea, waar blijkens een 
regeringsverklaring exploitatiemogelijk
heden in verschillende richtingen zijn, 
kan voor lndonesia alleen maar voorde
len brengen. Wij worden opnieuw be
dreigd met overdracht van onze gehele 
of gedeeltelijke souvereiniteit. Het ware 

. toch verstandiger geweest, wanneer Ne
derland nu onomwonden had verklaard, 
dat er voorlopig één gebied in het woe
lige Azië zal zijn, waar wij nog willen 
tonen, hoe men daar regeren moet. Een 
conferentie voor het forum van de we
reld, waar opnieuw de R.I.S. haar vrij
heidstrompot zal steken en wellicht erin 
zal slagen nieuwe voordelen te bemach
tigen, kan de achting voor 8e Neder
landse vlag op dit ondermaanse alleen 
nog maar doen dalen. 
Tenslotte vragen we ons met angst en 
beven af wat dit grapje nu weer gaat 
kosten. Voor 2 millioen guldens, die we
gul op de rondetafelconferentie uitdeel
den, waren we de voornaamste eilan
den van Indië kwijt. We kunnen bijna 
opmerken, dat een conferentie beneden 
f 1 millioen als een koopje kan worden 
beschouwd voor het loslaten van Nieuw
Guinea. 

dr. H. R. MES. 

V acantie ! ! !
Wie zou zich niet een week of wat wil
len vermeien in de heerlijke leegte van 
de zorgeloosheid? Zich nergens om be
kommerend, genietend waarvan te ge
nieten is. 
Ieder mens, of hij grote, kleine of zelfs 
vermeende zorgen heeft, kent het ver
langen om zich eens van alles los te
maken en zich in volle vrijheid uit te 
vieren, in de goede zin wel te verstaan. 
Zo is het dan ook te begrijpen, dat 
velen uitzien naar de vacantiedagen, de 
dagen waarop men zogenaamd kan doen 
en laten wat men wil, alles regelen naar
eigen goeddunken, zonder rekening be
hoeven te houden met anderen. 
Heerlijke vrijheid! 
Jammer, zo dachten wij bij het doorbla
deren van de (Vacantie) Gids voor 
schoolreizen, dat die heerlijke vrijheid 
zelfs voor een zekere categorie kinderen 
nooit, maar dan ook nooit onder het 
bereik ligt. 
Kinderen toch, die aan de vreselijke sui
kerziekte lijden blijven altijd verstoken 
van ontspanningen, die gezonde kinde
ren kunnen genieten. Voor hen geen 
heerlijke vrijheid van beweging en nog 
minder van genietingen. Altijd gebonden 
aan diëet en injecties op vastgestelde 
uren. 
Het was de klacht van de secretaris van 
de Ned. Vereniging voor Suikerzieken 
die ons zozeer trof. 
Door die vereniging was aan 10.000
hoofden en directeuren van Neder!. On
derwijsinrichtingen verzocht per leer
kracht 5 of 10 cent te willen storten of 
1 cent per leerling, om daarvan een va
cantie te financieren voor 400 aan sui
kerziekte lijdende kinderen. Zegge en 
schrijve 79 scholen hadden gevolg ge
geven aan het verzoek en een bedrag 
van f 425,27 opgezonden. 
,,Nooit versagen, beste kerel", zo be
moedigde de Redactie van genoemde 
Gids de Secretaris van de Vereniging 
voor Suikerzieken, ,,want vergeet niet, 
dat het gelukkig (nog) kleine aantal 
jeugdige suikerpatiënten in ons land, 
maakt, dat men op de scholen geen ken
nis draagt van hun leed". 
En wij, die uit ervaring dat leed wel 
kennen, bedoelen met het vorenstaande 
een bijdrage te hebben geleverd met een 
gunstig gevolg voor het fonds tot stich
ting van een vacantieoord voor suiker
zieke kinderen in Nederland. Daarom zij 
hier ocik nog vermeld, dat de Neder
landse Vereniging van Suikerzieken te
's-Gravenhage gaarne bijdragen ont
vangt op haar girorekening nr. 401246. 

Moe Hamster. 
Er staat een koopman voor de deur,
Het is een handige sinjeur, 

Hij heeft zijn garen en sajet 
Vast op het matje uitgezet, 

Moe Hamster koopt vandaag misschien 
Wel voor een guldentje of tien, 

Zij weet nog uit de oorlogspech: 
,Een klosje garen is nooit weg 

De kruidenier en diplomaat,
Een stut en steun en toeverlaat, . 

Zorgt voor wat extra rijst en meel, 
Voor koffie, peper en kaneel, 

Moe Hamster slaat vandaag weer in, 
Dat eist de zorg voor haar gezin, 

Ze loopt weer op een sukkeldraf 
En wacht haar beurt met moeite af. 

De margarine en het vet 
Doorkruisen haar vacantiepret 1 

Wie denkt vandaag nog aan de :zee? 
't Gaat nou om vijftig pakjes thee,

Ze lacht om centjes op de bank, 
Foks voorraad op de kelderplank, 

Een kist met suiker, vat met stroop, 
Moe Hamster weet het wel te koop 1 
Maar juffrouw Blut, geen cent crediet, 
Zegt, als :ze moeder slepen ziet: 

"Mens, ast-ie komt ben u d'r bij 
Tot aan uw laatste kippenei" 1 

(Ze hoopt dat juffrouw Hamster voelt 
Wie of :ze met die ,,ie" bedoelt), 

,,Hij :zeit, geloof niet dat dat mist: 
Je ben een grote kaptalist .... I" 

JAAP MIJDERWIJI( 
(Nadruk verboden) .. 

E,11 HO0VER 
~ doet wvetl I]!!!! 

da11 cm g1wo11e 

~' Jtof:u1ger.' 



Làngdurige strijd in 't Verre Oo sten Het is weldra duidelijk geworden, dat de strijd in Korea niet kan worden beslecht met een actie der Amerikaanse luchtmacht. Het was weldra, door het ineenstorten van het Zuidkoreaanse 
leger noodzakelijk troepen te zenden,die niet zo spoedig ter plaatse konden 
zijn. Daardoor waren de eerste succes
sen voor de noordelijke aanvallers1 maar
aan de einduitsag kan geen twijtel be
staan: de Amerikanen moeten de Koreanen verslaan. De moeilijkheid is evenwel, dat misschien de Chinezen zich in de strijd mengen ten gunste van de Noordkoreanen: zij hebben doèn weten, dat zij zich aangevallen achten door de V.S., omdat deze het eiland Formosa onder 
hun bescherming hebben geplaatst, een eiland, dat volgens Peking chinees bezit is. Inderdaad is het in Cairo (1943) toegezegd aan China, voorlopig afgestaan aan Tsjang Kai-sjek, maar nog door geen vredesregeling officieel aan Japan ontnomen. Formeel kunnen de Amerikanen dus zeggen, dat zij als bezetters van Japan voor
lopig rook ve�twoordelijk zijn voorFormosa. Zou Peking evenwel hierin een aanleiding zoeken, de V.S. in Korea te bestrijden, dan doorkruisen twee acties elkaar. De eerste is die van de V.N., welke aan Amerika hebben gevraagd, sancties toe te passen tegen Noord-Korea. Daarbij hebben de V.S. steun van Britse, Nieuw-Zeelanders, Australische en Nederlandse strijdkrachten. Achter deze actie staan 45 leden van de V.N. Maar de tweede campa,gne zou dan zijn: een veldtocht van China tegen Amerika, waarmee de andere leden van de V.N. formeel niets te maken hebben. Hoe die twee te scheiden, als het eens zo ver komt? En dat is niet alles. Men veronderstelle, dat de Amerikanen heel Korea bezetten. Dan wijken de noordelijke troepen naar het Chinese Mantsjoerije uit en wordt een conflict met China welhaast volkomen onvermijdelijk. Alleen Rusland, dat zich officieel afzijdig houdt, doch de V.S. van agressie beschuldigt, zou kunnen ingrijpen om de noordelijken totrede te brengen. Maar het doet dat niet.Niemand kan dus voorzien, welke complicaties zich op de duur in het VerreOosten nog voordoen.

Wrijvingen in het Westen. Het is nu begrijpelijk, dat de Russen pogen, de aandacht der Amerikanen 
van het vere Oosten af te leiden, doorspanningen te verwekken in Europa. Geruchten over troepen-concentraties rond Joegoslovië behoren daartoe. Tito heeft pas weer een felle aanval gedaan op Rusland en in zijn eigen land decentralisatie van het bestuur en democratisering beloofd. Moskou is nu zeer vertoornd! Men mag zich ook niet verbazen. als zich moeilijkheden zullen voordoen in Berlijn of in Perzië. Bovendien verspreiden de communisten geruchten - die sommige bladen dan argeloosovernemen - dat de Russen binnen eenjaar West-Europa zullen overstromen.Daarmee hopen zij zichzelf een hart on-

Denksport 

.} 

HORIZONT AAL:1. vervoeging van bidden (lat.), 4. godin, 7. serie schoten, 9. plaats in Drente,11. Indisch voedsel, 12. niet dicht, 15. gezang, 16. soort stof, 19. reeds, '.20. vorm,22. voornaamste toren, 23. diergeluid, 24. muzieknoot, 25. hevig, 27. kerel, man,30. borst-beeld, 33. alles (lat.), 36. gegoede stand, 37. vetten, 38. schoon, 41. echtgenoot, 43. namiddag, 44. per, langs, 47. opluchting, 49. verlenging van been,51. landbouwwerktuig, 52. stekelvarkens, 54. opslagruimte voor vis, 55. schop,56. rekening, 58. eiland in Midd. Zee, 59. zetel, 60. vaartuig, 61. leger derrepubliek.VERTICAAL: 1. plaats in N.B., 2. schatten (in 3e pers. enk.), 3. me1s1esnaam1 4 Azië (eng.),
5. kweek, 6. eind, 8. water, 10. reptiel, 13. vader (spaans), 14. dorp in geannexeerdgebied, 17. voornaamste straat in Rotterdam, 18. bovendien, 20. munt, 21. club,26. kellner, 27, opslagplaats, 28. opschik, 29. huis, 31. Utrechtse Liga, 32. bekenderaces, 34. middelbare leeftijd, 35. tweeklank, 39. beneden, 40. eindletter gr. alphabet, 41. jongensnaam, 42. kunst (fr.), 44. leven (fr.), 45. politieman, 46. keizerder Russen, 48. plaatsje in N.-Brabant, 50. poeder, 53. twijgje, 54. Kon. Mil.Academie, 57. Arabische voornaam.

der de riem te steken en willen de Russen verwarring wekken. Er is echter van militaire concentraties nog steeds geen sprake, en industrieel en technisch is het onwaarschijnlijk, dat de Russen klaar zouden zijn voor een derde wereldoorlog, indien zij daarbij al belang hebben met zo geduchte tegenstanders als Amerika en het Britse Gemenebest. Intussen dwingt de rose agitatie de Amerikanen wel tot grotere economische inspanning. De industrie moet weer gedeeltelijk op bewapening worden ingesteld voor West-Europa en 

waarschijnlijk ook voor Japan, en om de sociale oorzaken voor communisme weg te nemen, moeten achterlijke landen worden geholpen en hervormingen doorgevoerd, die veel geld kosten. Het ve·rwaarlozen van agrarische verbeteringen in Zuid-Korea blijkt de noordelijken -die de grond nu opnieuw verdelen -een sociale voorsprong te geven. Intussen late men zich niet te zeer intimideren door oorlogsgeruchten in WestEuropa. Voorlopig pedoelen zij vooral onrust te wekken. 
M

et vreugde geven wij Ukennis van de geboorte van ons zoontje ren zeerste verrast door de vriendelijke ontvangst bij mijn thuiskomst uit Indonesië, acht ik mij verplicht mijn daf)k te betuigen aan allen, die mij op enigerlei wijze hebben verwelkomd, de H.H. Geestelijken, Kath. Thuisfront, Gildenbondsharmonie, vrienden en kennissen maar vooral de buurtbewoners voor de door hen aangebrachte vers1enng en het mij geschonken cadeau. 

Te koop: Morellen voor de inmaak. Van den Braak, Kalksheuvel 12 (de de Boterfabriek) JOSKE dat bij het H. Doopsel de namen ontving van : Josephus, Augustinus, Theresia. Jos. v. Breugel Elisabeth v. Breugel-Thijs Henkie, Ineke, Hansje, Helma. Boxtel, 17 Juli 1950. Bosscheweg 61. St. Lidwina-Ziekenhuis, kamer 4. ONDERTROUWD: G. P. M. WILLOCKX apotheker en A. V. H. BLOEMENgeven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats hebben op Woensdag 26 Juli om 10 uur in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg. 

Sld. C. J. v. d. SLOOT. Eindhovenseweg 36. 
Hartelijk danken wij allen, die op enigerlei wijze hulp hebben verleend aan ons zo noodlottig om het leven gekomen dierbaar Dochtertje 

JOKE VAN BAAST, en ook hen die hunne deelneming betoonden 111 het voor ons zo smartelijk verlies, in het bijzonder deFamilie, Eerw. Zusters, Onderwijzeressen en Buurtbewoners. 

Een toom zware V.D.L. biggen met gemerkte zeugjes. Peijnenburg, Roond 5. 
Per 1 Aug. net R.K. zelfstandig meisje voor dag en nacht gevraagd. Lief voor kinderen Boven de 18 jaar. Tevens voor direct een kamermeisje en huisnaaister voor herstelwerk. Hótel Riche, Stationstraat, Boxtel. 
Te koop: een toom biggen V.D.L. W., van Nieuwburg,Langenberg 12. •Te koop: 1'1-Watt gramofoonversterker, met balansuitgang (een stel nieuwe reservelampen), dynamische luidspreker, Philips pic-up met motor en 23 platen. 's avonds na 6 uur). 
]. M. Strik, Eindhovensew. 39. 

NOTARIS P. MERTENS 
te Boxtel zal aldaar voor de Erven van de Heer P. Ghijsens, voor Inzet op Dinsdag 1 Augustus 1950 in Café A. v. Heesch, Rechterstraat en voor Toewijzing op Dinsdag 8 Augustus 1950 in Café van Run, Stationstraat, telkens des nam. 

5 uur. 
Publiek verkopen: 
onder Boxtel Koop 1. Twee hulzen met erf, Raaphof 2 en Pr. Hendrikstr. 17, kadaster sectie F nrs. 4046 en 4047 samen groot 1.99 are, verhuurd aan J. Brusselers en Kruyssen, resp. voor f 3, - en f 3,50 per week. Koop 2. Twee huizen met erf en tuin, Onrooi 3 en 4 groot ongeveer 13.80 aren, kadaster sectie D nrs. 2159 en 2160 geheel nr. 2161 gedeeltelijk verhuurd aan J. Leermakers en Langemans, resp. voor f 2, -en 1 2, - per week. Koop 3. Het huis met erf en tuin, Onrooi 5, groot ongeveer 12 aren, kadaster sectie D nr. 2161 gedeeltelijk verhuurd aan Keurentjes voor f 2,50 per week. Koop 4. Massa van de kopen 2 en 3. Koop 5. Bouwland in Onrooi, naast koop 3, kadaster sectie D nr. 131 groot 33.70 aren. Huren van kopen 1, 2, 3 voor kopers vanaf de te dag der week volgend op de betaaldag der koopsom. Aanvaarding koop 5 op 1 Nov. 1951. Lasten voor kopers vanaf 1 Juli 1950. Betaling kooppenningen uiterlijk 8 Nov. 1950. 

VERHUIZINGEN Laat uw verhuizing doen 
vakkundig en secuur door 
een erkend verhuizer. 
Zowel in Boxtel als naar 
elders. 

H. TIMMERMANS
v. Hornstraat 14, Boxtel. Tel. 393

H.H. Landbouwers Voor herfst, en stoppel uitzaai voorradill : Knolzaad half, 
lange en ronde blauwkop, spurrie, alle soorten gras,en klaverzaden,zoete lupinen enz. 

BILLIJKE PRIJZEN 

MILITAIRE KLEDING 
Wij komen a.s. Vrijdag 28 Juli op de 
markt te Boxtel. 

Wollen en katoenen broeken, windjacks 
en regenkleding enz. enz. 

Alles zo goed als nieuw en lage prijzen. 

TH. VAN VEGHEL, Veghel. 

Slechts 3 dagen 

SEIZOEN OPRUIMING 

J. A. GEMEN 
Schoen11 en Sporthandel 
Stationstraat 14 BOXTEL 

Uw zoon of dochter geslaagd? 
Geef dan als blijk van waardering 

EEN MOOI BOEK 
Boekhandel TIELEN Stationstraat. 

Zie onze speciale boeken,etalage. 

ONTTREKKING WEG AAN HET OPENBAARVERKEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL, gelet op artikel 11 der Wegenwet; BRENGEN TER OPENBARE KENNIS: dat belanghebbenden tot uiterlijk 6 Augustus 1950 in de gelegenheid worden gesteld ter gemeente-secretarie kennis te nemen van een bij de gemeenteraad ingekomen verzoek van de heer A. A. Brekelmans, Boomstraat 7 te Boxtel, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de op de wegenlegger der gemeente Boxtel onder nummer 31 voorkomende weg, voorzover betreft het voetpad vanaf de noordoostelijke hoek van perceel, sectie B 1547 tot de zuidwestelijke hoek van perceel, sectie B 560, alsmede gelijktijdig tot medewerking aan het geven door de heer Brekelmans voornoemd van de bestemming van openbare weg aan een voetpad langs de gehele zuidelijke grens van perceel, sectie B 1547. Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 6 Augustus 1950 hun bezwaren tegen het ingekomen verzoek schriftelijk inbrengen bij de raad der gemeente Boxtel. BOXTEL, 21 Juli 1950. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, De burgemeester, J. P. C. v. d. HOUT Drs. M. A.M. VAN HELVOORT. 
Een Vulpen, Vulpotlood of Ballpen 

is een PRACTISCH CADEAU 

voor uw kinderen die geslaagd zijn 
* Kom eens geheel vrijblijvend kijken naar onze
uitgebreide sortering in alle merken. 

Zaadhandel P. P. V, Zogchel TIELEN Kantoorboekhandel, Stationstraat

10% 
Cheque-kortin g 

rk Receptie van 12-1 uur Heerlenseweg 18-20, Schaesberg. J. van Baast
A. van Baast-v. d. Broek
Harrie. 

Te koop: een toom biggen waarvan gemerkt N.L., bij A. v. d. Sande, Ruiting B 49,Esch. HOE U KUNT BESPAREN ! IToekomstig adres: Boxtel, Stationsstraat 103. 
················�·--·-----·

l Donderdag 27 Juli is het 1 25 jaar geleden dat onze iOuders i 
t W. H. v. ROOSMALEN t l H. C. v. ROOSMALEN-1•

v. d. HEIJDE 
in het huwelijk zijn ge- !1 treden. t Dat zij nog lang voor ons f gespaard mogen blijven is ,• de wens van hun kinderen. 1 Adriaan, Betsy, 1Willy, Jan en Nico. Jan v. Brabantstraat 14. 
·····-·--·-·········-·-·

G. C. WENTHOLT

Arts 
AFWEZIG 

van 22 - 30 JULI 
en 

van 6- 20 AUGUSTUS 
Waarneming: 

Dokter v. Groeningen: A - H 
Dokter Kluytmam: I - P 
Dokter Hoek: Q - Z 

Kalksheuvel 54. Te koop : een toom zware biggen N.L. waarbij gemerktvoor stamboek en een wendploeg Turnis II. A. v. d. Pasch, Tongeren 18.

Gevraagd: Werkster voor dag in de week. Bevragen Molenstraat 19. 
Jonge Duitse Herders te koop bij A. Coppens, Kalksheuvel 20 
Te koop: een toom biggen. Net Dagmeisje gevraagd voor W. v. d. Meijden, Selissen 4.hele dagen. Bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop: dresseerkar op luchtbanden met tuig en stel paardetuig, stel hondentuig, 7 driftvarkens, waarbij gemerkt voor stamboek. G. Vorstenbosch, Braken 7. Boxtel. 
Vlees afslag. Grote jonge hanen f 1 ,50 per fond. Kippen
f 1,10 per pon . Alles panklaar. Koks, Molenstraat 37. 
Fietsjongen gevraagd: leeftijd 14-17 jaar. L. van de Vliert, Rechterstraat 13. Wie heeft een kleine ruimte beschikbaar om in te richten voor een fijn-slijperij? Liefst in het centrum van Boxtel. 
Aanbiedingen mondeling of
schriftelijk, Molenstraat 19. 

Geldbesparing door kwaliteit

In 't ANKER" " 
6oedkopere Boterhambelegglng 

"CHOC"-Boter m50ct

nu 45 et per pak 
Smeert mooi uit, dus voordelig,
GOEDKOPER dan margarine 
Alle soo rten Vleeswaren In koelcel voorradig Prima rookvlees 40 et p. kg Leverpastei 35 et per blik Limonadesiroop 80 et. p. fles Heerlijke Boterkoekjea 40 et per 250 gram

C. de Jongr:iv. Kempen
van Hornstraat 1 2 

Dat de hoge prijzen voor letterlijk alles wat U nodig hebt, U dikwijls hoofdbrekens bezorgen, weten wij maar al te goed. Daarom bieden wij U de gelegenheid, ditmaal eens extra voordelig uit te zijn. Niet alleen zijn in deze u itverkoop al onze vermaarde kwaliteiten zo LAAG mogelijk geprijsd, maar bovendien krijgt U ook nog onze bekende "waarde,cheques"'. Daardoor geniet U op AL UW AANKOPEN (zelfs de grootste gelegenheidskoopjes) buiten de uitverkoop,prijs nog een extra korting van 10 PROCENT, door middel van onze waarde,cheques. Indien U namelijk voor minstens f 10.- besteedt (en contant aan de cassa betaalt) ontvangt U een cheque, groot f 1.-(een gulden) die van 1 - 16 Augustus 1950 kan worden ingewisseld tegen goederen naar Uw keus. Wordt door U f 20.- besteed, dan bedraagt het cheque,bedrag de somma van niet minder dan f 2.-, en zo verder in veel, vouden van f 10.-. Koopt U dus voor f 50.-, dan ontvangt U f 5.- aan cheques, enz. (Enige merkartikelen met vaste prijzen, zijn van elke korting uitgesloten.) 
U KUNT GELD VERDIENEN, PROFITEER ER VAN! 

• 

;M�lt� 
11w � #1 IJl!Ue

ZOMER-UITVERKOOP 

HOEK 
STATION STRAAT 
MOLEN STRAAT 
BOXTEL 

van Hout
Ververgaard 

1 

"'-~st ~'Je ,,,Wf_, 
en bovendien nog 



Voor Uw PHILIPS RADIO naar VAN BOXTEL 
Ruime keuze in de nieuwste modellen ERKEND PHILIPS RADIO SERVICE 1 

BOXTEL ::::: Clarissenstraat 3 Telefoon 479
Betalingen regelen wij desgewenst 
in overleg met kopers. 

Tot en met Zaterdag 2 2 Juli

handhaven wij onze 

l t0¾ korting j
op alle goederen buiten 

de opruiming. 

Alle opruimingsgoederen 
en de kortingen op 

Dames:: en Kinderconf ectie 

blijven gehandhaafd zolang 
de voorraad strekt. 

WITTEVEEN 
Oude bekenden keerden weer! 

Ideale Geschenken 
EEN ROOMSERVIESJE 
EEN BROODS C H AAL 

EEN COMPoTE-SCHAAL 

IN EERSTE KLAS PLEET 
Een grote keuze in de nieuwe buitenlandse modellen 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

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

VOOR DE AANKLEDING VAN UW WONING 

hebben wij nog diverse 

EXTRA KOOPJES 
F. J. WITTEVEEN 
BOXTEL 

• Kaloderma-gelei in tuben f 0.95 en 1.45 �----------------:
)f,,. Kaloderma• dag• en nachtcrême tube f 1.30 
)f,,. Khasana lippenstiften f 0.95, 1. 75 en 4.25 

in diverse kleuren. 
)f,,. Aspirin Bayer f 0. 75 

Drogisterij "De Molen" 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 406 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 - Tel. 31 9 

Gegalvaniseerde inmaakketels 
Compleet met inzet en 8 95Thermometer ■ 

Losse Thermometer met huls 
Compleet 99 et 

Inmaakketel emaille 
met inzet compleet 18. 75 

INMAAKFLESSEN VEGLA 
¾ liter 29 cent 

1 liter 36 cent 
t½ liter 43 cent 

LOSSE RINGEN 
voor Vegla flessen . . . 5 et. 

VEGLA BEUGELS . . . . 7 et. 
KETELHOUDERS (veren) . 9 et. 
INMAAKFLESSEN PLA TRAND 

met deksel en ring 
¾ liter 44 cent 

1 liter 46 cent 
t½ liter 51 cent 

Wij ontvingen heden een grote partij 
AARDEWERK 

o.a. koffiekoppen - diepe-, platte- en 
ontbijtborden - melkkannen - suiker
potten - sauskommen - eierdopjes -
puddingvormen, enz. enz. enz. enz. 

U SLAAGT BETER IN 
,,DE BIJENKORF" 

Vakkundige verzorging verhoogt de kwaliteit 
van TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN 

U vindt die bij 

BERT VAN DEN BRAAK 
Baroniestraat 73 Telefoon 450 

••••••••••••• 

PRACHTIGE 

Bekendmaking VACANTI E ENGELSE HUISKAMER 
MODERNE BLANKE 
SLAAPKAMER 

R.K. Bakkersvereniging "St. Nicolaas" 
17-22Juli:
24- 29 Juli:
31 Juli - 5 Aug.:

7- 12 Aug.:

14- 19 Augustus:
20 - 26 Augustus:

28 Aug. - 2 Sept.: 

4 - 9 September:

W. VERSANDVOORT
A. v. d. MEIJDEN
W. v. d. LAAR
MELIS-v. ROOY
F. HAZENBERG
GOOSSENS
H. v. GEFFEN
THAUS
H. V. DIJK
J. v. ASVELDT
JAC. GHIJSENS
J. v. d. SANDE
JO v. GRIENSVEN
A. HEEREN
J. v. LIEMPDT
A. DE LEYER, Baroniestraat
FR. GHIJSENS
WIM VAN GRINSVEN, .,Nova'
V. d. VLIERT
C. BARTEN

Voor verkoop van kruidenierswaren en chocolade mogen de 
winkels geopend zijn. Beleefd verzoeken wij een beetje mede
werking van de Boxtelse bevolking. 

Dressoir 
Tafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 

GEPOLITOERD 
BANKSTEL 

Bank 
2 Clubs 
Tafel 

569.50

428.50 

Ledikant 
Linnenkast 
2 Nachtkastjes 
Tafel 
2 Stoelen 

GOTHIEKE 
HEREN KAMER 

Bureau 
Boekenkast 
Fauteuil 

568.50 

329.-

Knip deze bekendmaking uit om misverstanden te voorkomen. 
Het Bestuur. • •••••••••••

NET DAGMEISJE 
voor hele of halve dagen. 
Adres te bevr. Molenstr. 19 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is MAANDAG 
2 4 JU L I  van 9.30 - 12.00 uur 

aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 
Stationstraat 1 1, Boxtel, Tel. 420 

Corset,Centrale P. Tilanus. 
VOOR pijnlijke voeten 
NAAR Medisch Gedipl. Voetverzorgster ���������������� 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 1
Ook Electrische behandeling 

Markt 33 - Boxtel 
* Aan huis te ontbieden 

Heden weer Nieuwe Haring in 't zuur. 
Vers gebakken Bokking uit eigen bakkerij 
VOS Stationstraat 44, Tel. 527

• Verzorgt Uw Haar
MET EEN GOEDE SH AMPO
INDO LA• ZWARTKOP, SIL VIKRIN • BERKEN
CASTELLA • PALMOLIVE, BLONDA
BRUNETTA, enz. en:z:. Zowel in flacons als in pakjes 
Parfumerie M. J. van den Broek
Breukel■estraat 34 Tel. 220. 

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 
De betere Dames• en HerenkleermakerlJ 

ACHTER 'T STADHUIS 17 Ook In mindere prlJakl■■H. 
' S•HERTOGENBOSCH Vr■agt at■len collectie. 
ADRES VOOR B OXTEL: Harris Tweedjassen à 185.-
BREUKELSESTRAAT 30 Uit voorra■d leverbaar. 

Maandag, Dinsdag en Woensdag 

Meubelkoopjes-dagen 
TOONZAAL: BREUKELSESTRAAT 9 

,,IN DEN OOIEVAAR'' - Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 

~---1 
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Het Veertigjarig Kindsheidfeest 
Zelden is een kinderfeest zo geslaagd! 
Op Vrijdagmorgen werd het geopend 
met een KinJermis, w:i:ironder Roodhui
den en J:ip.:mse meisjes, 'n bruin zuster
tje en een r:isecht Ursulientje collec
teerden voor het vrijkopen van een hei
dens kindje, dat genoemd zal worden 
,,Johanna Maria", naar het pas gestor
ven Kindsheidlid, Joke Baast. 
Zondagmiddag trok de grote Kindsheid
optocht door de straten. Of er in deze 
regenachtige zomer al te veel worsten 
aan de H, Clara beloofd zijn, of de toe
gezegde worst haar niet kon bekoren, 
we weten het niet; 'n feit is, dat de 
regen stroomde en 't er niet naar uitzag, 
dat het weer nog zou opklaren. De w:i
gens stonden opgesierd klaar, de kinde
ren waren verkleed en geschminkt ...... 
Sinte Clara liet zich niet vermurwen; 
het bleef stortregenen, Maar wat deze 
heilige niet klaar speelde, bereikten de 
kinderen. Qe negers maakten een oor
verdovend lawaai op hun tam tams, om 
de regengod te verjagen, Op Nergena 
werd de wagen, die klaar stond om "naar 
Boxtel" te rijden, teruggebracht in de 
schuur en de Koningin der Engelen, met 
haar stoet van rose en witte bruidjes, 
baden twee rozenhoedjes "voor mooi 
weer". Op de Roond knielden Roodhui
den en herderinnetjes eendrachtig op de 
stalvloer en baden talloze weesgegroet
jes. ,,En ze baden niet zo maar flauw; 
neen, ze baden al de heiligen uit de he
mel!" In het dorp zongen de wachtende 
kinderen "Onze Lieve Heertje, geef 
mooi weertje". Tegen zoveel smeekbe
den bleek de hemel niet bestand. Het 
weer klaarde op en de stoet kon uit-

'trekken. Voorop reed de Heraut met de 
Missie-vlag en daarachter kwam Jeanne 
d' Are. Afwisselend volgden nu wagens 
en groepen kinderen, die liepen. Het 
Indisch huisje met de keurige Chinees
jes, Maria, Koningin der Engelen, de 
Roodhuiden om hun kampvuur, Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes met het de
vote Bernadetje en de sprokkelende her
ders en herderinnetjes, de wonderbare 
visvangst, de Congo-wagen met zijn 
negers, en tot slot de zegenende Paus 
met de lange stoet van pelgrims, het was 
alles even mooi en verzorgd. De Zalig
maker en de Apostelen met hun wandel
stokken liepen door de Breukelse stra
ten, alsof ze over de velden van Galilea 
trokken. Het broedertje reed zijn bestel
wagen vol missiebusjes, vergezeld van 
"de opvolgster van Mère C:inisia". Veel 
bekijks had de dikke slavenhandelaar 
met zijn arnitierige neger-slaafjes, die 
doo� de moeders niet eens herkend wer
den. ,,Waor is mijn baoske?" - ,,Daor, 
vlak veur oe." - Neeje, da's er gin van 
mijn. Of jao, nou ge het zegt ...... " En 
de zingende, dansende en springende 

negers maakten het paard voor de 
Congo-wagen zo dartel, dat het een 
flinke hap beet uit een verlokkend rieten 
rokje! Te veel is het om alles te noe
men. Jammer was ook, dat de mooie 
Willibrorcluswag_en uit Luissel te laat 
kwam om nog in de stoet mee te rijden. 
IJverig werd gecollecteerd. En met suc
ces. Triomfantelijk leverde een Pater 

Gespleten gehemelte 
Als Ü 'n kind hebt met 'n gespleten ge
hemelte, dan weet U, wat d:it is. Anders 
dit ter inleiding. Uw eigen gehemelte 
kent U toch. Dit voelt vlak achter Uw 
boventanden hard aan, verder naar ach
teren, naar de keel toe, wordt het weker 
of zachter. Zo dan de n;unen van harde
en weke- of zachte gehemelte. Het ge
hemelte vormt 'n afscheiding tussen 
mond- en neusholte. Het gehemelte zorgt 
ervoor dat het eten de normale weg van 
de mond na:ir dt slokdarm volgt, en dat 
het spreken ook normaal tot stand wordt 
gebracht, via de mond. 
Nu zijn er sommige mensen, waar dat 
alles niet nonnaal kan gaan, omdat hun 
gehemelte niet normaal is. Hun gehe
melte is niet één geheel, maar er zit 'n 
gat, 'n spleet in. We noemen dat een 
gespleten gehemelte. Die spleet kan 
groot of klein zijn. Men kan ze hebben 
in het weke gehemelte, in het harde- of 
in beide. In de meeste gevallen zit ze 
aan de linkerkant, 'n enkele keer rechts 
en soms ook aan beide kanten. Ze kan 
optreden op zichzelf of gepaard gaande 
met 'n hazenlip. Zo'n gespleten gehe
melte heeft men reeds bij de geboorte, 
later kan ze dus niet meer ontstaan. 
Voor de gezondheid is 'n gespleten ge
hemelte niet bevorderlijk en 'n normale 
spraak kan zo'n patiënt niet verkrijgen. 
Als we hier nog bij vermelden, dat ver
schillende van deze kinderen 'n minder
waardigheidscomplex krijgen, clan zult U 
wel met mij eens zijn, dat iemand die 
aan zo'n kwaal lijdt, heel wat meer lijdt, 
clan men zo van buitenaf kan denken. 
Is 'n gehemeltespleet te genezen? 
Gelukkig is men met operatie zo ver ge
komen, dat niet alleen de spleet kan 
"weggewerkt" worden, maar dat ook de 
spraak weer heel normaal kan worden. 
Dit laatste is zeker ook van zeer groot 
belang, omdat bovenbedoeld minder
waardigheidsgevoel heel vaak 'n gevolg 
is van de slechte spr:iak. Om een en 
ander duidelijk te maken, wil ik U een 
voorbeeld aanhalen uit mijn praktijk. 
Op onze school hadden we 'n jongen 
van acht jaar met een gespleten gehe
melte. Zolang hij thuis was geweest 
,,praatte" hij wel, d.w.z. hij kon zich ver
staanbaar maken tegenover zijn ouders. 
Op school echter verstond hem niemand. 
Telkens werd hem gevraagd: wat zeg 
je. Misschien hebben de kinderen ook 
wel gezegd: ik versta je niet. Geplaagd 
hebben ze hem in elk geval nooit om 
zijn gebrek, Velen zullen wel opkijken 

Norbertijn zijn bus in: ,,hardstikke vol". 
De levende Missiebussen hadden het 
zwaar, maar ze wilden van geen aflos
sen weten en hielden vol tot het einde. 
Deze eerste optocht na zoveel jaren is 
wel geslaagd en aan allen, die hieraan 
hebben meegewerkt door arbeid, hulp
vaardigheid of giften een hartelijk 
woord van dank. 

en operatie hiervan 
als ik zeg, dat onze kinderen geen enkel 
ander kind zullen plagen, dat een of 
ander lichamelijk gebrek heeft. Wellicht 
is dit 'n merkwaardig, maar zeker 'n lof
waardig verschijnsel van onze kinderen. 
En toch merkte die jongen zijn eigen 
gebrek nu op. 't Deed hem pijn, hij zei 
liefst niets meer, hij voelde zich "min
der-waard" Gelukkig voor hem begreep 
zijn juf hem goed. Zij voelde zijn enorm 
gebrek. Met haar sprak ik af, dat zij met 
de ouders zou gaan praten om hun jon
gen te laten opereren. 
Om geen risico te lopen drong ik erop 
aan, enkel en alleen de operatie te laten 
uitvoeren door 'n specialist, die op het 
gebied van gehemelte-operaties zijn spo
ren ruimschoots verdiend heeft, e.en van 
de beste, zo niet de beste van ons land. 
De moeder volgde die raad op en ...... 
de operatie is prachtig geslaagd. De 
jongen heeft nu 'n nonnaal gehemelte. 
En zijn spreken zult U vragen. Dat was 
mét de operatie nog niet verholpen. Hij 
moest léren praten, Om kort te gaan, de 
jongen kreeg twee keer per week 
spraakles. Ongeveer negen maanden 
volgt hij die lessen met het resultaat dat 
hij normaal kan spreken. En wat nog ver
blijdender is. Zijn teruggetrokkertheid is 
heel wat minder en de juffrouw in de 
klas zegt, dat hij al wel eens stout kan 
zijn. Wat een geluk zei ze erbij, en met 
recht. De ouders zijn nog gelukkiger 
dan de jongen zelf. 
De kosten van de operatie èn van de 
spraaklessen worden in zo'n geval ver
goed door het ziekenfonds. Voor minder
draagkrachtigen kan dit dus nooit een 
bezwaar zijn. 
Op de vraag, wanneer moet ik mijn kind 
laten opereren, kan ik U zeggen, dat be
doelde dokter al opereert beneden 1 jaar. 
Hoe vroeger U er bij bent, hoe beter. 
Bij jongere kinderen is alles nog soepel. 
Dat de genezing dan vlugger en beter 
g:iat is te begrijpen. Hoe 't bij andere 
jongens of meisjes zal gaan, zal afhan
gen èn van de ouderdom èn van d.e 
grootte van de spleet. Dat kan de dok
ter U wel vertellen, ik niet. 
De genezing zal langzaam gaan en de 
spraakbehandeling zal langer duren. 
En, k:in niet meer overgegaan worden 
tot operatie, dan is er toch nog een weg 
om beter te leren spreken. 'n Obturator, 
oftewel 'n kunstmatig gehemelte, kunt U 
krijgen en met spraaklessen is clan nog 
heel wat te bereiken. 

J. KEUNEN.

Bloemenverzorging 
De COLEUS. 

De Coleus, ook wel eens siemetel ge
noemd, is een goedkope kamerplant, die 
men vrij algemeen aantreft. Het is een 
echte plant om mee te liefhebberen. 
Iedereen kan ze gemakkelijk vermeerde
ren, door middel van stekken. Wanneer 
men een volwassen plant heeft, kunnen 
daarv:in de koppen, op een lengte van 
± 10 cm, worden afgesneden. In een 
flesje met water gaan ze vrij vlug wortels 
vormen. U kunt de stekjes ook in een 
potje met zandige aarde zetten. Beide 
methoden zijn goed, en ik zou zeggen 
probeer het dus allebei. 
De Coleus is een gemakkelijke plant, die 
practisch nooit mislukt, doch een be
zwaar is, dat ze in de winter moeilijk 
is over te houden. De ·Coleus heeft na
melijk veel wannre nodig, terwijl ook 
zonlicht een eerste vereiste is. Vooral 
aan dat laatste hebben we in de winter 
nogal eens gebrek, zodat er vele dames 
niet in slagen de plant goed door de 
winter te brengen. 
M:iar een troost is, dat het plantje goed
koop is, en we dus in het voorjaar voor 
een vrij luttel bedrag weer een nieuwe 
hebben. Willen we het toch proberen 
om een plant te overwinteren, dan doen 
we goed om in de loop van de zomer te 
stekken. De jonge planten die we uit 
deze stekjes kweken, zijn veel sterker 
dan de oude moederplant en dus ook ge
makkelijk over te houden. Deze jonge 
planten zullen er in de loop van de win
ter ook wel eens kaal bij komen staan, 
omdat ze vrijwel altijd het merendeel 
der bladeren verliezen, doch het voor
jaar blaast er weer nieuw leven in, en in 
de zomer krijgen we nog een mooie 
plant. 
De Coleus kan hoog opgroeien en wan
neer ze dat doet, wordt ze van onder 
kaal, hetgeen een minder mooi aanzien 
geeft. Dit is evenwel goed te-voorkomen 
door de jonge planten tijdig te toppen. 
Wat toppen is? Zodra het plantje pl.m. 
15 cm hoog is haalt U de kop eruit. De 
plant gaat zich hierna vertakken. Dit
zelfde kunstje kunt U later nog eens 
een paar maal herhalen, en het uitein
delijke resultaat is dan, dat U een mooi 
gevulde Coleus opkweekt, met vele 
scheuten. Wanneer de Coleus niet wordt 
getopt wordt ze ijl en gaat spoedig 
bloeien. In de loop van de zomer komen 
dan de blauwkleurige bloemaren te voor
schijn. De bloem is echter van zeer wei
nig sierwaarde, zodat U het toppen daar
voor niet achterwege moet laten. 
Waar in de zomer vooral op gelet moet 
worden is dit: Zorg dat de Coleus zoveel 
mogelijk in de volle zon staat, want hoe 
zonniger de standplants des te mooier 
zijn de bladtinten. Een plant op zo'n zon
nige standplaats moet natuurlijk rijk ge
goten worden. Het is daarom ook geen 
luxe om de Coleus een paar maal per 
dag te controleren of er soms water 
nodig is. Geef de Coleus ook iedere 
week wat vloeibare bloemenmest. G. H. 

Parochie-Agenda 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlllllt 
eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 

Se Zondag na Pinksteren. 
23 Juli 1950, 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om h:ilf 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van kwart voor 8 wordt op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, de H. Mis van 
9 uur tot bijzondere intentie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. 
Na de Hoogmis om kwart voor 12 Ma
riagarde in de kapel van Duinendaal. 
Vandaag zal een Pater Capucijn in alle 
H. H. Missen de grote belangen van de 
St. Vincentiusvereniging in onze pa
rochie aanbevelen, waarna in de loop 
van de week de jaarlijkse collecte huis 
aan huis zal worden gehouden. 
Vandaag is het aangeven van de kinde
ren yoor de kleuterschool van 2 tot 4 
uur: De kinderen moeten vóór 1 Octo
ber 4 jaar zijn. Gelieve trouwboekje 
mee te brengen en op die tijd te komen 
aan de Kleuterschool. 
Hedenavond om 7 uur lof met rozen
hoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje_ 
Vrijdagavond om half 9 vergadering van 
de H. Familie. 
Zaterd

af 
is er gelegenheid tot biechten

van hal 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 4 uur. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering 
van de zelatricen van de Bond van het 
H. Hart.
In aansluiting op het Eucharistisch Con
gres, dat op Zondag 4 Juni in Boxtel 
werd gehouden, vraagt het Eucharistisch 
Secretariaat nog eens bizonder uwe aan
dacht voor de viering' van de Donder
dag ter ere van het H. Sacrament, door 
het bijwonen van de H. Mis en het Lof. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Johannes v. d. Langenberg, Marti
na de hsvr. en Henrica de dochter; z.a. 
gel. H. Mis voor Maria van Hal; om 
half 8 gel. jrgt. voor Anna v. Oerle-v. 
d. Ven; z.a. gel. mndst. voor Johannes
v. d. Meyden; om half 9 gel. mndst.
voor Christianus v. Breugel.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jan v. Lieshout; z. a. gel. H. 
Mis voor Marinus v. d. Sande; om half 
8 gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Lan
genberg en Lamberdina Schoenmakers 
de hsvr.; z. a. gel. H. Mis voor de over-



leden parochianen in Indië vanwege sol
daat van Vugt; om half 9 gel. H. Mis 
voor de overleden parochianen in Indië 
vanwege soldaat v. d. Braak. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrg_t. voor Franciscus v. Zeela1�d; 
om half 8 gel. jrgt. voor Anna Catharina 
Vullings; z.a. gel. jrgt. voor Anna v. Roy
v. d. Velden; om half 9 gel. H. Mis voor 
Antonius Schellen. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmina Cordewinders; 
z. a. gel. mndst. voor Martina Kerkhof
v. d. Staak; om half 8 gel. H. Mis voor 
Hendricus v. Uden; z. a. gel. H. Mis
voor Martinus Giesbers; om half 9 gel. 
H. Mis voor Adriana v. Haeren-Pay
mans v. d. de Broederschap van de H.
Joachim en Anna te St. Joachimsmoer; 
om half 10 Huwelijksmis. Hedenavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
DONDERDAG: in het Processiepark:
om half 9 stille H. Mis; om 10 uur 
plechtige H. Mis; om 3 uur plechtig Lof 
met ziekenzegening. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Martinus Jacobs en Petronella Ne
lis de hsvr.; z. a. gel. mndst. voor Mari
nus v. d. Sande; om half 8 gel. H. Mis 
voor Constant v. Kleef en Harrie v. Dijk 
v.w. twee teruggekeerde vrienden; om
half 9 gel. H. Mis voo Emilie v. Rijcke
vorsel. Hedenavond om half 9 H. 
Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Maria Loerakker-van Geel; 
om half 8 gel. H. Mis voor Willie 
Derkx; z.a. gel. H. Mis voor Lies Wil
lems; om half 9 gel. mndst. voor Heq
drica Voennans Vervoort. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hendricus v. d. Boogaard 
uit deze parochie en Petronella van Dijk 
uit de par. van het H. Hart; Gijsbertus 
Hendricus van Rooij, geb. in de par. van 
het H. Hart en Adriana Gijsbertha van 
Beurden uit deze parochie, waarvan he
den de te afkondiging geschiedt. 
Marinus Martinus van den Braak, geb. te 
Haaren en won. in deze parochie en 
Francisca Maria Kerkhoff geb. te De 
Kwakel, gem. Uithoorn en won te Hedel, 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. 
Petrus v. d. Langenberg uit deze par. 
en Cornelia Henrica Christina v. d. Ven 
uit 's Bosch (Parochie Munte!); Johan
nes Wilhelmus v. Houtum en Gerarda v. 
d. Broek beiden uit deze parochie; Hen
ricus Paulus van Vugt, geb. te 's Bosch 
en won in deze parochie en Petronella 
Martina Cornelia Heykants, geb. en 
won. in deze parochie; Gerardus Petrus 
Maria Willockx uit deze parochie en 
Antonia Victorina Hubertina Bloemen 
uit Schaesberg; Hendricus v. d. Schoot
uit Gemonde en Josephina Boeren geb. 
in deze par. en won. in Gemonde, 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. 
8e Zondag na Pinksteren. 
23 Juli 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie; om 7 uur voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie. 
Om 8 uur om God te danken en tot 
bloei van de K.A.J., en voor het welzijn 
van alle jonge arbeiders in Nederland: 
ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan 
van de K.A.J. in Nederland. 

Om kwart over 9 voor de levende en 
overleden leden van de R. K. Bond van 
Harmonie- en Fanfaregezelschappen in 
het bisdom van 's-Hertogenbosch; bij 
gelegenheid van het 12½ jaar bestaan 
van deze Bond. 
Om half 11 de hoogmis, voor overleden 
vader. 
De eerste schaal gaat vandaag voor de 
arme doofstommen; 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 t 2 H. Familie 
voor de jongens in de kerk 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor hen 
die nog in het buitenland vertoeven. 
Dinsdag - feestdag van de H. Jacobus 
de Meerdere, die als eerste van de Apos
telen de marteldood stierf. 
Woensdag - feestdag van de H. Anna, 
de moeder van de H. Maagd Maria, Pa
trones voor een gezegend huwelijk. 
Vrijdag - des avonds om half 8 H. Fa
milie voor de meisjes; en om half 9 voor 
de mannen. 
Zaterdag - de biechturen zijn des mor
gens tijdens de H. Missen, en des mid
dags van 3 tot 4 en van 6 tot 8 uur. 
MAANDAG 24 Juli: 7 uur 1. d. tot bij
zondere intentie; Maria-altaar 1. i. voor 
Gerardus Voets; kwart voor 8 1. d. voor 
Anna Maria v. d. Ven-v. d. Bogaard; 
Maria-altaar 1. m. voor Adriana Kersse
makers-v. Nistelrooy; half 9 I. d. voor 
Antonius v. Rooy-Peters. 
DINSDAG 25 Juli: 7 uur 1. d. tot zeke
re intentie; Maria-altaar 1. d. voor de 
overleden familie v. d. Burgt en v. 
Veghel; kwart voor 8 1. d. voor gesneu
velde kameraden van soldaat v. d. Steen; 
half 9 1. m. voor Adriaan Kerssemakers; 
half 10 gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG 26 Juli: 7 uur 1. d. ter 
ere van de H. Moeder Anna; Maria
altaar I. d. voor Egidius Legierse en Jo
sina v. Tilburg z.e.; kwart voor 8 I. d. 
voor gesneuvelde militairen in Indonesië 
vanwege soldaat Kuenen; Maria-altaar 
I. j. voor Alphonsus v. d. Brekel; half 9
1. d. voor Jan v. d. Sande.
DONDERDAG 27 Juli: 7 uur gef. pl. 
gez. j. voor de Zeer Eerw. Heer Rector 
Cornelis Rekkers; Maria-altaar 1. d. voor 
Maria de Leyer-Fick vanwege de buurt; 
kwart voor 8 1. m. voor Johanna Voets
v. d. Braak; Maria-altaar 1. m. voor 
Adrianus v. Kleef; half 9 1. d. tot bij
zondere intentie. 
VRIJDAG 28 Juli: 7 uur 1. d. tot zekere 
intentie; Maria-altaar 1. d. voor Theo-

dorus Timmermans; kwart voor 8 1. m. 
voor Adriana Scheutjens-v. Dijk; Maria
altaar 1. m. voor Petrus Wilhelmus Me
lis; half 9 1. d. voor Johannes v. d. Eer
selaar de Jong, te Udenhout overleden. 
ZATERDAG 29 Juli: 7 uur 1. d. voor 
Maria de Leyer-Fick vanwege de St. 
Elisabeth vereniging; Maria-altaar 1. j. 
voor Hendrikus van Eik (vervallen 15 
Juli); kwart voor 8 1. m. voor Anna Ma
ria v. d. Ven-v. d. Boogaard; Maria
altaar I d. voor Maria Kurvers-v. Nistel
rooy v�nwege de buurt; half 9 1. j. voor 
Adriana v. d. Sande en de Eerw. Zus
ters Prisca en Leonar<lina v. d. Sande. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
8e Zondag na Pinksteren. 

23 Juli 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis'voor het wel
zijn der parochie; t O uur jrgt. voor Jo
annes Wagenaars. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor de fam. 
v. Schayk.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon v.
d. Akker; half 9 gez. H. Mis voor bij
zondere intentie. 
WOENSDAG: dag van aanbidding voor
onze parochie; half 8 jrgt. voor Adria
nus v. Oirschot; 9 uur jrgt. voor Maria 
Eykemans. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus Eykemans. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus
Eykemans. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor bijzon
dere intentie.

Deze week zullen geschieden: 

Maandag H. Mis voor Maria Joanna de 
Leyer-Fick te Boxtel overleden. Donder
dag H. Mis voor Gerrit Schreurs te 
Tilburg overleden. Vrijdag H. Mis voor 
Cornelia v. Helvoirt, proc. Hakendover. 
Zaterdag H. Mis voor Wilhelmus v. d. 
Meyden, proc. Hakendover. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

8e Zondag na Pinksteren. 
23 Juli 1950. 

ZONDAG: half 7 H. Mis voor het wel
zijn van de parochianen; 8 uur H. Mis 
voor Johanna Maria v. Nunen-v. d. 
Schoot; to uur Hoogmis als gez. jrgt. 
voor Helena Renders. De gelovigen 
worden in de gelegenheid gesteld aan 
hun offerplicht te voldoen in de eerste 
schaal voor hun eigen kerk; in de 2de 
schaal voor B. N. 
Vergadering v. d. St. Vincentiusvereni
ging. Half 3 Lof met rozenhoedje om 
Gods' zegen te verkrijgen over Orion 
en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
de Punder-Huige; 8 uur gez. jrgt. voor 
Godefridus v. Gestel. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Barbara 
v. Kasteren, wed. v. Hendrikus Veroude;
8 uur H. Mis vanwege feest-comité v. 
Marinus v. Son· voor Theodorus Huy
berts. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege
Boerenbond voor Peter Hazenberg; 8 
uur H. Mis voor Johanna Heerebeek
de Beer. 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis vanwege 
de zusters voor Adrianus v. d. Sloot; 8 
uur H. Mis tot intentie v. d. leden der 
Godsvruchtige Vereniging ter ere v. d. 
H. TI1eresia.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis vanwege Ho
ningzemerij "Het Zuiden" voor Harry 
v. Dijk.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis vanwege
klein-kinderen voor Adriana v. Kerkoer
le-Roosen; 8 uur H. Mis voor Marinus 
Veroude, als weldoener van onze par. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot 8 uur, daarna Lof met rozenhoed
je om God's zegen te verkrijgen door de 
voorspraak van 0. L. Vrouw v. d. Berg 
Carmel voor Z. H. de Paus. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Wilhelmus v. d. Meijden, in de 
parochie van de H. Petrus te Boxtel 
overleden. 
Vragen we aan de goede God wegens 
de ziekendag "berusting voor de zieken 
of de gezondheid" gelijk onze H. Vader 
de Paus het uitdrukt in zijn bede van 
het H. Jaar. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

8e Zondag na Pinksteren. 

23 Juli 1950. 

ZONDAG: half 71. mndst. voor Jan v. 
Asveld; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 
10 uur z. j. voor de Heer Mart. v. d. 
Broek; 3 uur Lof, daarna jongenscon
grcgatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Ca
tharina Jan v. d. Langenberg; half 8 z. 
j, voor mej. Elisabeth Mart. v. d. Broek; 
8 uur I mndst. voor de Wed. Johanna 
Petrus Swinkels. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Theo 
v. Hal, Adr. v. Hastenberg en Cor Saris;
half 8 z. i. voor de Heer Arnoud v. d. 
Broek; 8 uur I. mndst. voor Gerardus 
Spikmans. 
WOENSDAG: 7 uur z. m. ter ere der 
H. Moeder Anna vanwege de Boerin
nenbond; half 8 1. m. voor Joh. v. Kaat
hoven als over!. lid 0. L. Vrouw van 
Lourdes.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendr. Quinten; half 8 1. m. voor Mevr. 
Wed. Maria Jan de Leyer te Boxtel over
leden; 8 uur 1. j. voor Maria v. Rooy. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn. 
v. d. Boer; half 8 I. j. voor Ant. Thomas
sen Cornelia en Johanna de huisvr.; 8
uur' 1. j. voor Petrus Scheutjes. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Theod. v. 
d. Meerakker; half 8 1. j. voor Arnolda
Hub. v. d. Laar; 8 uur 1. j. voor Lamb.
v. Rijzewijk.
ZONDAG: half 7 I. j. voor Hendrica 
Frans v. Eyndhoven; 8 uur 1. j. voor Jan 
v. d. Velden; to uur de hoogmis tot wel
zijn der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters. 

Maandag 7 uur l. m. voor Antoon v. d. 
Velden vanwege Kerkeind. Dinsdag 7 
uur 1. m. voor Albert v. d. Wiel vanwege 
de buurt. Woensdag 7 uur 1. m. voor de 

leden der proc. van Sittard. Donderdag 
7 uur 1. m. voor de Wed. Johanna Petrus 
Swinkels als over!. lid van 0. L. Vrouw 
van Mariahout. Vrijdag l. m. voor Adr. 
Berkels. Zaterdag 7 uur 1. m. v9or Hen
drica Hendr. Quinten als over!. lid proc. 
van Bokhoven. Zondag 7 uur I. m. Theo 
v. Hal enz. vanwege Kath. Thuisfront.
Gedoopt: Maria Gemma Josepha doch
ter van Adr. Bressers- de Koning.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
8e Zondag na Pinksteren. 
23 Juli 1950. 

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. 
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. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
't Diocesaan Jeugdwerk. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 
Adriana van Baast te Boxtel overleden; 
half 9 H. Mis voor Johannes Rutten; 10 
uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor The
resia Jansen-Schrouwen; 8 uur jrgt. voor 
Gerardus Johannes Rutten. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Wilhel
mina Catharina Spooren-v. Grinsven 
v. d. Br. 0. L. Vr. v. d. Bosch; 8 uur H. 
Mis voor de bekering van de zondaars.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
van den Akker; 8 uur H. Mis uit dank
baarheid (0). 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mar
tinus Witlox; 8 uur jrgt. voor Maria van 
den Akker van Zeeland.
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Dym
phena van Groesen-Blijlevens; 8 uur 
jrgt. voor Gerardus van den Akker.
ZATERDAG: half 8 mndst. voor de 
Wed. Catharina van de Sande-Schoen
makers; 8 uur jrgt. voor Johanna van 
Kaste ren. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert.' 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 23 Juli. 8ste Zondag na Pink
steren. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje, 
Dinsdag: Feest van de H. Apostel Jaco
bus. Om 8 uur Lof. 
Woensdag: Feest van de H. Moeder 
Anna. Om 8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Jo
hanna Feldbrugge-Otterbeek; om to uur 
voor een overledene. 
Dinsdag : om 7 uur jaargetijde voor 
Caspar van den Aker. 
WOENSDAG: om 7 uur maandstond 
voor Tonny Schaffer. 
VRIJDAG: om half 8 voor mevrouw 
Henket-Windstosser. 
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KATHOLIEK 

Raadsvergadering 
van Vrijdag 21 Juli. Als na opening en trekken van het stemmingsnummer de voorzi�ter de notulen ter vaststelling aankondigt, passeert de goedkeuring ervan de vo�rzit�_ershamer niet zonder het gewone sttlzw11gen. Na een onverstaanbare opmerking van het lid P. van der Meijden, uitte De Laat zijn bevreemding over het o!1vermeld blijven (ook in B.C.) van het m de vorige raadsvergadering besprokene omtrent de woningbouwvereniging St. Joseph, waarbij toen de voorzitter een ietwat hardklinkende opmerking maakte ten opzichte van het bestuur van St. Joseph. De voorzitter was ridderlijk genoeg om, na de bedoeling van die opmerking toegelicht te hebben, ten ove.rvloede een amende honorable te doen. De brief van het bestuur der woningbouwvereniging, naar welke in het dispuut in de vorige vergadering werd verwezen, had nadien nog eens speciale aandacht gekregen. Thans gaf de voorzitter te kennen, dat B en W niet absoluut afwijzend staan t�gen het in beheer en exploitatie geven aan de Bouwvereniging St. Joseph van een 200-tal door de gemeente gebouwde woningen, doch daarbij zou de . eis voorbestuursuitbreiding tot uitdrukkmg moeten komen in toevoeging van een of meer afgevaardigden van het gemeentebestuur. Met deze critiserende bespreking was dan de correctie der notulen vastgesteld en is de woningbouwvereniging de weg gewezen om zich nader met B. en W. te verstaan ·omtrent overdracht in beheer •en exploitatie van woningwetwoningen,waarna dan voorstellen aan de Raadkunnen worden gedaan.Van de ingekomen stukken lokte de ontslagaanvrage van de heer Jac. van Susante als lid van de commissie voorwoonruimteverdeling nogal enige discussie uit.Van Nistelrooij begrijrL niet waarom B.en W. zich tegenover de commissie doengelden als toeziende v_oogd, waarop_ �evoorzitter mededeelt dat de comm1ss1eeen adviserende taak heeft.De Visser zou graag de oorzaak dezerontslagaanvrage vernemen.De voorzitter beschouwt de ontslagaanvrage gewoon als een gevolg van eenverschil van mening, waarbij de heerVan Susante zich niet kon verenigen metde gang van zaken, en hij acht het derhalve beter niet op het geval verder inte gaan.Op de vraag van De Visser of er ietsin de commissie hapert, zegt de voorzitter toe de raad straks nader te zulleninlichten.De voorzitter stelt voor het gevraagdeontslag te verlenen en over te gaan totaanvulling der vacature, waarvoor deraad practisch benoemen kan wie hijwenst. Van Nistelrooij zou tijd willennemen om een keuze te kunnen maken,doch het lid Baaijens wil maar direct totbenoeming overgaan en stelt de heer Vander Weijst als candidaat.Paulus van der Meijden beveelt P. J.Smits aan hoofdcontroleur der C.C.D.De candidatuur Van der Weijst wordtgesteund. Bij de aanstonds daarop gehouden stemming worden op deze 8stemmen ·uitgebracht, tegen 5 op P. J.Smits en t blanco.De gekozene aanvaard de functie engeeft te kennen te hopen dat in denvervolge geen conflicten in de commissiezullen voorkomen.De voorzitter zegt daarop, dat het lidmaatschap van deze commissie geensenecure is.Dan komt het adres van Horecaf inzakehet tapverbod gedurende de kermis aande orde, en de voorzitter stelt voor hetvoor kennisgeving aan te nemen.Het lid De Visser is het hiermee nieteens en stelt de raad een motie voor,waarbij de burgemeester als hoofd derpolitie wordt verzocht om gedurende dekermisdagen geen tapverbod te stellen.Hij wijst er daarbij op dat ook in anderegemeenten het tapverbod gedurende de

kermisdagen achterwege is gebleven.G. van de Meijden valt de voorstellerder motie bij met een vergelijking vantwee plaatsen, en noemt een gemeenteuit de omtrek van Boxtel waar bij eentapverbod veel drankmisbruik was gestateerd, terwijl in een andere gemeentezonder tapverbod geen misbruik wasvoorgekomen. Hij acht een tapverbodook een moeilijkheid voor caféhouderslangs de grote weg, mede in vcrbaa<lmet het toerisme.De voorzitter zegt het tapverbod de laatste jaren • te hebben toegepast wegenshet toenemende drankmisbruik. Eenoverzicht van hetgeen in de politierapporten naar voren komt heeft hem alshoofd der politie aanleiding gegevenvoor uitvaardiging van het tapverbod.Hij heeft evenwel geen bezwaar de mening van de raad te vernemen, Voor debeslissing, al wordt die ook in overlegmet de wethouders genomen, is hij zelfverantwoordelijk, en aangezien er ookkasteleins zijn, die vóór een tapverbodzijn, blijft het wikken en wegen.Wie zich wilden bedrinken konden hetvrij per fles doen, meent het lid VanNistelrooij. En als dan een tapverbodalzo toch de uitwerking mist, kan het
naar: zijn mening gerust achterwege blij-

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

ven. Ook het lid Kurstjens zou in deze vertrouwen stellen in de zelfbeheersing van de mensen, terwijl G. van der Meijden de bekwaamheid der kasteleins nog een remmende invloed toekent. Inmiddels heeft De Visser zijn motie, waarbij de burgemeester als hoofd der politie verzocht wordt geen tapverbod 

terstraat nog ter sprake met de opstoppingen en verkeersgevaren wegens de lange duur van wagenlossingen en in verband daarmee werd naar de juistheid van gemaakte procesverbalen geïnformeerd, ook tegen ontsierende reclame werd gewaarschuwd. Op de wenselijkheid van toezicht op verkeer op spitsuren ter plaatse Baroniestraat-Brukelsebrug werd gewezen, en ten slotte schrokken we van de schrikdraad, waarop de P.N.E.M., om toch zeker maar geen inkomsten te missen, nog een speciale heffing toepast behalve de betaling van het stroomverbruik. 

staan op het programma. Noodzakelijk blijft het echter, dat de kinderen eigen speelgoed meebrengen als zandschopjes, zandvormen, bal, springtouw. De speeltuin moet een ongestoord plekje kunnen zijn voor de kleinere kinderen, zodat de grotere jongens hun speelterrein elders moeten zoeken. De commissie is bereid ook hiervoor bemiddeling te verlenen. liefst wijksgewijze. 

LANGE AFST ANDSW ANDELAARS. Een vijftal uit Boxtel en een uit Liempde schijnen geen afstandsvrees te hebben en sloten zich aan bij de lange afstandstippelaars. Het zijn Bertus Adelaars, Joh. Heek, Joop v. d. Velden, Bertus Verhoeven, Joh. v. d. Linden uit Boxtel, en Henk Scheutjes uit Liempde. uit te vaardigen, geformuleerd. In stemming gebracht wordt ze met 10 tegen 5 stemmen aangenomen. Vervolgens is de benoeming der commissie tot wering van schoolverzuim aan de orde. De thans zittende leden worden herbenoemd verklaard, n.l. mej. Peters, en de heren Voortman, J. Schellekens, J. de Rooij en J. 1-lavennans. De agendapunten betreffende verlening medewerking ex art. 72 en wijzigingen begrotingen passeren als hamerstukken. Als echter vaststelling der gemeenterekening aan de orde komt, geeft het lid Van Nistelrooij te kennen, dat in de beantwoording der nota van aanmerkingen door B. en W., een passage voorkomt waaraan de commissie aanstoot heeft genomen. Uit de �iscussie" tus�_ende voorzitter en Van N1stelroo11 bli1kt een verschil van mening omtrent de taak der commissie en in verband daarmede wijst de voorzitter op de bevoegdheid van de raad bij de behandeling van de gemeentebegroting, wat Van Nistelrooij reden gaf te verklaren met die les rekening te zullen houden bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling. Hierna wordt de aankoop van woningen • Rechterstraat 25 en 25a van mej. M. vander Eerden voorgesteld en goedgekeurd,evenals de verkoop van een perceelgrond aan de Leenhoflaan aan J. deHaan te Groningen.Punt 13. voorstel tot wijziging van deformatieregeling en die voor de bezoldiging van het gemeentepersoneel, wordtna enige bespreking aangehouden voorzover het betrekking heeft op de gradatie in de functie van opzichter. Inzakebezoldiging hulpkeurmeester wordt hetgoedgekeurd met dien verstande dat zalworden bezien of in de toekomst op demotoritoelage de rijksregeling zal kunnenworden toegepast.Dit laatste zal ook geschieden voor detoepassing van de gratificatieregelingvoor het gemeentepersoneel.Vervolgens wordt de vaststelling van eenverordening op de geneeskundigearmenverzorging en een nieuwe instructie voor de vroedvrouw aan deorde gesteld.De voorzitter licht toe, dat een ontwerpis gemaakt om alle verzorging over deziekenfondsen te doen geschieden, waartoe door het armbestuur de ziekenfondspremies zullen worden betaald. Betreffende de instructie der vroedvrouw moetrekening worden gehouden met een verkregen recht in de functie ambtenaar invaste dienst.Het lid Van der Weijst meent, dat defunctie van gemeentevroedvrouw nietgehandhaafd behoeft te blijven. In 1949is slechts in 6 gevallen als gemeentevroedvrouw hulp verleend, en hij vraagtof het in de bedoeling ligt van de postaf te komen.De voorzitter zegt, dat het wel van belang kan zijn, dat er een vroedvrouw is,doch de instructie moet worden herzienin het kader van het aanhangige voorstel. Het voorstel wordt dan aangenomenverklaard.Dan passeert het rapport aangaande deannexatievoorstellen omtrent Gemonde.In bespreking komt nu <le opzegging vande vestigingssubsidie van de dierenarts.Het voorstel wordt na enige besprekingtot de volgende vergadering aangehouden, opdat intussen in landbouwerskringen geïnformeerd kan worden naareventuele practische bezwaren.Nu kregen de raadsleden in de rondvraag gelegenheid op diverse aangelegenheden de aandacht te vestigen ofinformaties te vragen.Het lid Bekkers, hierbij de rij openende,maakt van de gelegenheid gebruik deD.U.W. een duwtje te geven, omdat diehet onderhanden zijnde werk te Gemonde ten halve heeft laten liggen.-G. v. d. Meijden informeert naar de gunning van de 75 woningen en het totaalbedrag der kosten, waarop de voorzittermededeelt, dat de laatste inschrijverSchellekens uit Schijndel was, aan wiehet werk gegund behoort te worden, ongeacht hoe gering het verschil van inschrijvingsbedrag der Boxtelse aannemers. De plannen zijn evenwel inmiddelsgewijzigd moeten worden, waardoor dewoningen iets groter en ruimer wordenen de rijksbijdrage 10 gld hoger, dus120 gulden. De kosten per woning,grond inbegrepen, zullen zijn 7600 gld.Omtrent afwerking der omgeving van debrug Molenstraat en de huur der in de
Van Coothstr. te bouwen woningen wor,ltgeïnformeerd, gewezen op een verkeerdwerkend verkeersbord op de markt, opgewenste verbreding der Clarissenstraatdoor opruiming der verschillende hekken,wegens gevaar voor <lc schoolkinderen.De verhoogde tarieven van de P.N.E.M.gaven aanleiding te vragen of dit inovereenstemming was te brengen metonze contractuele overeenkomst, geattendeerd werd op tijd van opzegginglidmaatschap welstandstoezicht, op degevolgen van de zware regenval, vnl. inde Dufourstraat, waar wel 20 à 30 cmwater bleef staan. Dan kwam de Rech-

Nadat dit alles gepasseerd was ging onze Raad (nog wat keuvelen) in geheime zitting, 
Plaatselijk Nieuws 
V acantie speeltuin Evenals het vorig jaar zal in de a.s. grote vacantie aan de kinderen vanaf 4 jaar tot en met tien jaar gelegenheid worden gegeven gebruik te maken van de speeltuin in het Park. Door het gemeentebestuur is de speeltuin opnieuw ingericht. De commissie is er in geslaagd een aantal leidsters bereid te vinden toezicht te houden, terwijl een algemeen opzichter voor het terrein zal worden aangesteld. Ter vereenvoudiging zullen de toegangskaarten in de speeltuin worden verstrekt. Op de eerste dag, dat is op Maandagmorgen 31 Juli zullen de deelnemende kinderen zich verzamelen aan de kerk van St. Petrus en aan de kerk van het H Hart• onder toezicht van de leidsters w�rdt t� negen uur gezamenlijk naar de speeltuin gewandeld. Op alle overige dagen wandelen de kinderen direct van huis uit naar de speeltuin. De speeltuin is geopend gedurende vier weken, te beginnen Maandag 31 Juli, alle dagen behalve Zaterdagen en Zondagen. De toegangsprijs bedraagt per week voor ieder eerste kind uit een gezin 25 cent; voor ieder volgend kind uit een gezin .10 cent. Boterhammen moeten worden meegebracht. Ouders, de commissie is overtuigd, dat ook dit jaar de vacantiespeeltuin een succes zal worden voor uw kinderen. Alles wat mogelijk is om de kinderen een gezonde ontspanning te verschaffen, zal gedaan worden. Verschillende attracties 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de sociale werksters van het Sociaal Charitatief Centrum, Burgakker, Tel. 397 
DE BOXTELSE K.A.B. GAAT REIZEN. Allen, die omtrent de door de Centrale Reiskas te organiseren reizen gedurende de vacantie der Bouwvakarbeiders en de Kermisweek iets meer willen weten worden uitgenodi0d op de bijeenkomst in de foyer van De Ark op Maandag 31 Juli om half nePen 's avonds. Men kan zich dan nog opgeven voor deelname. Vermeld zij, dat ook huisgenoten van de voordelige reizen kunnen genieten. 
KERMISVERMAKELIJKHEDEN. Op de Markt zullen dit jaar de volgende vermakelijkheden en kramen standplaats hebben: een variëté-theater, twee vliegbomspelen, een steilwand, rupsbaan, kijkshow, lijntreksport, kop van jut, waarzegautomaat, robot-kijktent, autoen lijntrekspel, auto-scooter, luchtschommel, twee bumperspelen, lichtsport. draaiijzer, paling- en viskraam, gebakkraam en. chocolade en suikerwerkkraam. Op het terrein houtwerf: twee dancings, motorbaantje, babymolen, zweefmolen, hangmolentje, kinderdraaimolen, gebakkraam. 
R. K. J. B. De leden van de sportclub worden a.s. Zaterdagavond om 8.30 uur verwacht in het eierlokaal. Tevens worden degenen. die nog niet in 't bezit zijn van de foto, gemaakt bij gelegenheid van de excursie, verzocht deze dán af te halen. 
VOOR HERWONNEN 
LEVENSKRACHT. De' speldjesverkoop voor H. L. heeft
f 331.18 opgebracht. De voetbalwedstrijd Boxtel-Woensel bracht bruto op f 154,48. Het plaatselijk comité dankt de ingezetenen, alsmede bestuur ·en spelers der V.V. Boxtel, namens alle t.b.c.-patiënten.

Kerk en maatschappij 
INVLOED VAN DE KERK IN DE EERSTE EEUWEN. De Kerk is het instituut door Christus gesticht om, in eerste instantie, de mensen naar hun eindbestemming te brengen en hen hierin te leiden. Zij moet daarom de leefregels die God aan de mensen gesteld heeft, aan hen voorhouden, ze handhaven en op de fouten wijzen. De mensen leven als particulier: als mens apart; maar ook als deel van een samenleving: met anderen samen, m.a.w. de mens is ook een sociaal wezen. En hiervoor heeft een mens óók beginselen nodig, en hierin maakt de mens óók fouten. Vandaar dat de Kerk haar invloed ook moet aanwenden op de gang van zaken in de hele samenleving. En in feite heeft de Kerk deze plicht ook altijd vervuld, zij het niet altijd in gelijke mate, wat ook niet mogelijk was. In de eerste tijden van haar bestaan was zij een groeiende minderheid; in de Middeleeuwen had zij de leiding over de Westerse maatschappij; in de latere eeuwen werd zij weer uit de leiding verdrongen, - en deze veranderende positie, veranderde vanzelfsprekend ook telkens de maat van haar invloed. Bij haar stichting vond de Kerk een heidense wereld. De samenleving bestond uit een groep die de macht had en alleen aan zichzelf rechten toekende, daarnaast een groep: de grote massa, die geen rechten bezat en alleen maar plichten: plichten van dienstbaarheid, en die overigens vrijwel aan haar lot was overgelaten. Armenzorg bestond niet, gebrekkigen en onvolwaardigen werden alleen maar beschouwd als een last, die het best deed zo spoedig mogelijk te verdwijnen. De slavernij bestond nog volop en was de normale vorm van dienstbaarheid: ieders ondergeschikt personeel was vanzelfsprekend slaaf. Over het algemeen was de positie van de slaven bij de Romeinen niet zo slecht, maar ze waren toch overgeleverd aan de willekeur van hun eigenaars, ze waren koopwaar zonder meer, hadden geen enkel recht, werden behandeld naar de waarde die ze voor de eigenaars vertegenwoordigden. De groep die de macht bezat - de zelfstandigen, de vrijen - leefden naar Romeinse zeden, beleden de heidense godsdienst en, daar staatsgodsdienst en burgerlijk leven een geheel was, was het leven doortrokken van heidense praktijken. Hoe gedroeg de Kerk zich in deze tijd, tegenover deze wereld, waarin zij een kleine minderheid vormde? 

!f�}l)1f?•;;;;_,:;·,:<::.:?•::::,: ;;· \ 
r?;•.� ·r� 
j! ," ' 

tl�:>.·::�; • 
� <;/? . i,= '. ' 
{ i.,

;�. 

,· 
� 
1 

• ;� 

,.Slaven werden op handslag verkocht", 
naar een oud Romeins reliëf. 

Zij kon weinig meer doen dan het voorbeeld geven van christelijk leven en christeliike zeden, en langzamerhand drong dit toch door tot in de voornaamste kringen. eenvoudig doordat de Kerk bekeerlingen kreeg onder alle standen. In het dagelijks leven leefden de christenen als ieder ander: gehoorzaamden aan de wetten, voorzover ze niet in strijd kwamen met de kerkelijke leer. 
In het begin hielden ze zich buiten de staatsambten en buiten het leger, niet omdat ze daar in princiep tegen waren, maar omdat ze er niet toe konden behoren zonder mee te doen aan heidense godsdienstplechtigheden. Wel bleven ze uit princiep weg van de onzedelijke voorstellingen in de schouwburg, van de gevechten tot de dood van de gladiatoren en van de wedrennen in het circus, omdat al deze vermakelijkheden ingingen tegen de algemeen-menselijke en dus ook tegen de christelijke zeden, vanwege de onzedelijkheid, het doden uit spel en de afgodische keizersverering. Sterke invloed hebben de christenen uitgeoefend door hun beleving van het christelijk beginsel van de naastenliefde. Zij erkenden en aanvaarden het feit van de economische ongelijkheid onder de mensen, maar voor het eerst in, de geschiedenis werd georganiseerde hulp verleend aan de economisch misdeelden, n.l. door de armenzorg onder leiding derbisschoppen en uitgevoerd door diakensen diakonessen. Latere Romeinse keizers volgden dit kerkelijke voorbeeld na;zo verzorgde de gemeente Rome, om-

MEDEDELINGEN VAN DE R.K, VOLKSMUZIEKSCHOOL.De uitslag van onze loterij is als volgt: Ie prijs No. 400 R; 2e prijs No. 1180 R; 3e prijs No. 888 R; 65 R, 455 R; 86 R; 274 R; 66 R; 1123 R; 953 G; 859 R; 694 G. R : rose loten. G : groene loten. 
Bij examen geslaagd. Onze plaatsgenoot A. van de Nosterum slaagde te Utrecht voor het diploma Brandstoffenhandel. 
Geslaagd voor Diploma Boekhouden van de Ned. Associatie Praktijkexamens, de heer H. Habraken, Dufourstraat 14. 
BEKROOND. In de Vakwedstrijd van de Bakkerijtentoonstelling te 's Hertogenbosch werd aan de inzending siersuikerwerk van banketbakkerij A. v. Duren-Schollen een ereprijs toegekend. Voor koekjes werd een tweede prijs toegewezen. 
Arbeidsbureau Boxtel Op het Arbeidsbureau Boxtel staat het volgend aanbod ingeschreven. leerling drukker; schoenreparateur, chemisch bleker, electro-techniker 2 chauffeurs, onderwijzer, kantoorbediende met ervaring, kantoorbediende zonder ervaring, magazijnchef - bediende, kapper, maatschappelijke werker, aank. personeelschef, schilder (halfwas). Terwijl door werkgevers wordt gevraagd: loopknecht 17-18 jaar, kracht voor magazijn en loopwerk 14-15 jaar, leerlingen sigarenmakers. sjouwers voor houtzagerij en kistenfabriek; krachten 18-35 jaar voor montagewerk metaal-industrie, schilders, 2 jongens schoenfabriek Oisterwijk, hulp e.a. in de huishouding Den Haag en elders, meisjes voor tricotage, textiel, sigaren, wasserij, gloeilampen e.a. industrie. Alle inlichtingen vrijblijvend Arbeidsbureau, Tel. no. 459. 
streeks het jaar 170, 1500 arme weduwen en wezen. Ook in het huwelijksrecht en de rechten v:in de vrouw paste de Kerk haar nieuwe beginselen toe en stelde ze ten voorbeeld a:in de wereld. In de heidense wetten kon iedere man zijn vrouw wegsturen, 'n ander nemen of er méér bijnemen. De rechten der vrouw stonden ver beneden die van de man en algemeen werd de vrouw beschouwd als een lager wezen dan de man, ofschoon het toch weer verboden was dat 'n vrouw huwde met 'n man van lager stand. Tegenover deze heidense opvattingen plaatste de Kerk: de gelijkheid in rechten van man en vrouw; de heiligheid, de • onontbindbaarheid en dus ook de trouw van het huwelijk; de vrijheid van huwelijk, zowel voor de vrouw als de man, met wie zij wilden, zonder aanzien van rang of stand. Dit alles betekende een grote vooruitgang in de rechten en de vrijheid van de mens. Ontzaggelijk veel heeft de Kerk gedaan aan de verzachting en opheffing van de slavernij. Dit was de normale vorm van dienstbaarheid bij de heidenen, maar was en bleef mensonterend. Toch kon dit niet zonder meer direct worden afgeschaft, dan was de hele structuur van de maatschappij in deze tijd, ineengestort. Voordat de afschaffing mogelijk was, was het eerst nodig dat de arbeid zelf in ere werd hersteld, niet meer beschouwd werd als een schande, maar als een plicht. Voor de heidense wet was de slaaf geen persoon, maar een verhandelbare zaak. Hij mocht niet deelnemen aan het burgerlijk en godsdienstig leven, en kon geen wettig huwelijk sluiten. Tegenover deze opvattingen verkondigde de Kerk de menselijke waardigheid van de slaven, gaf hun .volledig recht op deelname aan de christelijke godsdienst, verklaarde hun huwelijk wettig, Onder christelijke invloed verklaarde keizer Constantijn het doden van een slaaf �trafbaar als moord, gaf keizer Justinianus volledig burgerrecht aan vrijgelatenen. Steeds sterker drong de Kerk aan op het vrijkopen en vrijlaten van de slaven, en voorname christenen gaven hiervan het voorbeeld. Tot opheffing van de slavernij hebben zeker ook andere oorzaken meegewerkt, zoals het groeiend inzicht dat slavernij geen natuurrechtelijke instelling was, en het inzicht dat vrije arbeid productiever was dan slavenarbeid; maar toch heeft niets zo sterk gevoerd tot afschaffing van de slavernij als de christelijke leer over het wezen, de plichten en de rechten van de mens, en zijn juiste plaats in de samenleving. T. 
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Jas de Keistamper kreeg ,,'n neie klak" 

Al met al een leuke gebeurtenis", zo 
besloten we ons verslag der begroeting 
bij gelegenheid der ingebruikneming van 
het nieuwe geëlectrificeerde baanvak 
Boxtel-Dordrecht. 
Toen was niet te vermoeden dat het 
humoristisch debuut van Jas de Keistam
per dát gevolg zou hebben als we nu 
j.l. Maandag mochten beleven.
Wel was vernomen dat aan het verzoek
van Jas om een "nèie klak" door Mr.
Lee Smith, de Amerikaanse vertegen
woordiger van de ECA-missie in Neder
land zou worden gevolg gegeven.
Jas zou z'n klak krijgen.
Vorige week Donderdag nu kwam bij 
Keistamper no. 1, de telefonische mede
deling, dat Mr. Lee Smith Maandag
middag Jas z'n nieuwe klak in de vorm 
zoals Mr. Hunter, het hoofd van de 
ECA-missie in Nederland, zich die ge
dacht had, zou komen brengen. 

-o-
Kund oe veurstellen hoe "Jas de Kei
stamper" begos te "hoesten" bij dè be
richt? Wè zal ie dur zun dunne haar 
hebben gestreken, polletieke slimmeling 
as ie is! Zaagt ge zun lippen pie krullen 
en heurde ge 'm nie smekken? 
Gauw alles klaar gemakt, krintemik ge
bakken, goed mals mi veul krinten en 
lekkere brökskes secade, gedachtig ut 
gevleugelde gezegde "de liefde gaat dur 
de maag" en van de naosmaok kunne 
we nog plezier beleven. 
Inmiddels trok de andere Jas z'n Zon
dagse boezeroentje aan om 'r toch maar 
netjes op te staan voor de Amerikaanse 
vrienden en weer ,,'n goeie beurt" te 
maken. 
Zo brak de Maandag aan en "beide Jas
sen" waren volop in actie. 
De "Stars and Stripes" werd gehesen 
naast onze breedbanige driekleur, de ge
luidsinstallatie op de Markt aangebracht, 
en toen was het wachten op Mr. Lee 
Smith. 

-o-

De hal van het gemeentehuis was vol
bezet Het bestuur van Boxtel Vooruit, 
Raad�leden, genodigden, persfotografen 
en journalisten stonden de komst van 
Mr. Smith en zijn gezelschap af te 
wachten. 
Op de vastgestelde tijd, om 4 uur, kwam 
het aan, Mr. Smith, de vertegenwoordi
ger van het departement van Economi
sche Zaken Mr. Verheul en Mr. 
Rombach. 
De heren werden eerst door onze Bur
gemeester in zijn kabinet begroet en 
verschenen daarna op het bordes van 
het gemeentehuis. 
De burgemeester leidde de ontmoeting 
in met een verwelkoming van Mr. Smith 
in Boxtel en verklaarde hem zeer gaarne 
het genoegen te doen van een tweede 
ontmoeting met Jas de Keistamper, die 
indertijd op Mr. Smith en de andere· 
autoriteiten zulk een prettige indruk had 
gemaakt met zijn vrije en losse manier 
van spreken. 
Toen riep de burgemeester "Jas, ik zoll! 
gère hebben, dè ge oe nog 'ns laat zien,. 
Kom 'ns, Mr. Smith is hier!" 
En meteen kwam Jas de hoek al om_ 
"Hier ben ik, ge wit ut, ge behoeft mar 
'nen keer te hoesten!" 
Daar stond Jas dan met een op ziftt 
lengte afgestelde microfooninstallatie· 
voor 'm. En met 'n vlotheid die we alken: 
maar van onze Jas kennen hier in Box
tel, begon hij zijn "woordje" te doen irr. 
smakelijk Amerikaans-Engels tot zijn, 
Amerikaanse vriend Mr. Smith. Die had'. 
er plezier in. 

foto'•: Atelier Jo■. W. de  Koning

Omdat Jas wist dat de Boxtelse" Kei
stampers ook gère weten wat h1J zoal 
aan die grote heren had sta�n ��rtellen, 
gaf hij het in een ond�rons1�-st1JI wee�: 
Boxtelse Keistampers, hier b1J mekare, 1k 
gao jullie gauw efkes vertelle '!ia 'k hi�r 
in 't Engels, zo'n bietje op z1Jn Am�n
kaans geknauwd, heb staan weggeve . 
Gullie wit de ge welkom bent, da moet 
ik ok zegge tegen meneer Mr. Ve�heul 
van 't Departement van Economische 
Spulle in Den Haag. Meneer ge het er 
goed aan gedaan mee naar Boxtel te 
komme. Ge moet er vandaag mee oew 
vriende mar 's 'ne slordigen dag van 
make. Maondog houwe, dè doen ze h1�r 
in Boxtel ok gère ! En ge ziet er ok 1!'1e 
naar uit, dè ge van vier, vijf borreltJeS 
buikpijn krijgt! En daar me�gde dank
baar veur zijn! Veur één dmg hoef�e 
hier in Boxtel mar op te passe as ge n 
borreltje vat, en des veur de jeep van 
de pliesie, des 'n lillek ding! 
En de aandere here, ok van harte wel
kom war. Gullie ok, persmanne en pers
fotografe. Zurgt dè ge me nie afbrikt en 
dè ge me skon uitportret heur. Blef_t mar 
goed in de buurt v'.1n die �enkane, 
want dan geleuf ik met, da ge m ,slecht
vaarwater zit. Zeg, zitte er nog we zak
ke mee Marshall-dollars in diee wage 
daar. Past er wè op, want ok hier i� Boxtel zèn me Nederlanders en ge wit 
ze zegge altijd: tot de honderdduzend 
zijn 't goei ! 
Meneer Verheul, de groete aan Exce_llentie van den Brink war; zegt dat 1e 
z'ne rug gestrekt houdt mee al die lilleke 
hamsteraars, die slaolie-apen. 
Veul plezier nog war! Gullie amaol ! 
En nou gao 'k jullie heel in 't kort ver
telle we 'k krek alemaol tegen Mr. 
Smith en de anderen gezeed heb! 
Ik begos dan mee te zegge, da 'k skr(�
kelijk blij was dè ze speciaal veur m1Jn 
naor Boxtel gekomme ware. We _kenden 
mekare al zon bietje van de opening van 
de illetriese trein op 11 Mei witte nie. 
Witte wel da waar dieen dag da onzen 
Burgemistçr op 't station z'n kartje be
kant in z'n haand fijn geknepe ha, om
dat ie bang was dè d'n een at andere 'm 
da vrijkartje zo wegdieve ! .. , .. Toen zin ik: ik zeg zeik: w11 zen bhJ 
dè gullie hier gekomme bent nie alleen 
as leje van de Marshall-hulp, mar as 
echte ouwe vriende. 
As brengers van centen alle�n zijn 
me gin vriende, mar as leie van 
eenzelfde maatschappij, op de wereld 
neergezet om same te leve in vrede en 
vriendschap. En toen vertelde 1k van 
Marshall, hoe die van z'ne stoel op
stond en zin: hier hedde 'n plan waar
mee ge de mense ok in Holland k.unt 
helpe. En de President van _Ame_nk�,
meneer Truman die zin toen: Ja, zm ie 
zo doem et! En het Congres zin ook zo 
doen we 't, en 't hele Amerikaanse volk 
zin toen: ja zo doen we 't ! En toen was 
't Marshall-plan ur! 
En zo beweze daarmee de Amerikane, 
de zij wiesse wè ze doen m?esse urn te 
zurge dè me amaol samen m vrede en 
Ik zin toen dè'k zo gère nauw achter
mekare naar de een of andere mert in 
Amerika zo vliege, 'n mert waor ik 't 
hille Amerikaanse volk zo aantreffe en 
dan zo'k uitroepe, uitskreuwe: Wè gul
lie nauw doet dè is 't beste wè ge kond 
doen! Jullie Marshall-plan en jullie mili
taire hulp is de allerbeste bijdrage veur 
de vrede! En as ur 'ne Nobel-prijs waar 
veur naties dan zo Amerika die krijge 1 
Ik zeg, ik 'wo, dat ik 'ne propagandist 
mag zijn veur 'n nog betere, nog ste�
kere vriendschap tussen de grote Ameri
kaanse volk en de kleine volk van Ne
derland, dè zin ik! 
Toen zaag ik die uitdrukking op 't ge
zicht van Mr. Smith en die andere. Ze 
doch te: verdomme wij minde da diee 
Keistamper alleen mar 'n flauwe kulleke 
waar. Ik zin toen: bè nee, ik ben flau
we kul erbè. 
Ik heb 'ne grote kop, zin ik, en 't aan
tal gedachten in mijne kop is in verhou
ding tot die grootte en de soort van ge
dachten is krek zo verschillend as die 
bij gewoon mense ! 
Nou moet ik efkes zegge: diee meneer 
Smith komt ut San Woaguin, des 'n 
platske dicht bij San Francisco en die 
gao alted verskrikkelijk groot op de me
loenen die ze daar kweke. Ze zen zo 
zwaar, zeet ie, die ie ze zelf nie kwik
ke kan! 
Maak 't 'n bietje. Ik zin toen tegen 
hum: ge kekt amaol zo stijl naar m'ne 
kop, ge denkt zeker aon die meloene bij 
jullie. Ik zeg, zin ik, ge denkt zeker: 
ik kan beter tranen in mijn ogen hebbe 
dan gij 'ne San-Woaguin-meloen op de 
jouw! 
Dat hat ie goed gedocht 1 
In zin toen: meneer ge bent nie ver
plicht om te antwoorden, mar zegt is: 
.is dè waar, dè die neie Amerikaanse 

'"'wapens die ze in Korea tege de Russi
sche tanks gebruike, da da San Wa
gaon-Meloenen zen? 
Toen skoot ie in de laach de lillekerd ! 
Hij docht toen: verrekt, diee Boxtelse 
Keistamper hee nog 'n soldaotenhart ok ! 
Ik zeg: Jao, de hek. Ik ben kaod, dè 
Meneer Truman mijn nie geroepe hi om 
in Korea te komme. En ik wier hil kaod 
toen ik dè zin. Ik zeg zin ik: as ik nauw 
in Korea ston dan zo'k die snotneuze 
mee m'n klo�pe in de kortste kirre 
aachter de 38e breedtegraad stampen. 
Ben ik 'ne Boxtelse Keistamper of nie? 
Mar ja, ze zo'n 't zonder mijn ok wel 
klaor speule daor ! En as de dan in Ko
rea afgelopen is, dan zien me wel waar 
dat da soepie overneit moet !ere wè me 
doen mee aanvallers! 
Ik zin toen, dè 't jammer was, dè me 
same zo alle Boxtelse inwoners nie kon
ne gaan opzuuke, dan kos is zo is zien, 
hoe dè me hier leefde. Ik zin: mens we 
zen zo dankbaar veur die dollars. Ik ben 
er zeker van, zin ik, dè as we bij al die 
Boxtelse families binne kwame, de moe
ders en dochters hum urn de nek zon
vliege en <lat ie evenveul kusjes zo krij
ge as ie Marshall-dollars naar Neder
land gebracht ha! Ik zeg, ge had zeker
't liefst de kusjes van de dochters. Ik ok 

zin ik en ik skrok toen ik 't gezeed ha! 
Hadd� gullie dieen Amerikaan zien op
leve? Worde wakker? Hè? Nie wijer 
over praote war. 't Bleft onder ons! 
Als ie zo is 'n tedje hier in Boxtel mee
kuierde dan kos ie ok zien, de ze zoas 
ze in Amerika denken, hier lang niet 
amaol in breej broeke en op klompe 
lope. Des nie waor zin ik! Ik zin, de me�kes be jullie in Amerika lope toch ok me 
amaol in korte bruukskes (shorts noeme 
ze dè) rond, zoas dè altijd in jullie bla
jer stao uitgebild? Zut ie wel wille! 
Hij keek amaol op de mert rond en ie 
docht: toch nie veul volk hier! Ik zeg, 
ja dè komt umdet ze profitere van de 
Marshalldollars ! Ze zen aan 't werke, 
mar as ie tegen 'n uur of zeven gekom
me was, dan ha't hier zwart gezien van 
't volk, wè gij! 
Dank zij ondermeer de Marshall-hulp 
hemme in Boxtel nie veul werkelozen en 
dè is 'n groot geluk veur amaol ! 
Ik zin tegen um: we hebben 't nie breed 
hier, mar we leven en dè is al hil wé ! 
Mar ik wo 't nie alleen late bij woorde ! 
Mar ik zeg: urst moet ik 't in 't Boxtels 
nog us herhale, want er zijnder mus
kien op de mert die me nie verstaan 
kosse. Ik zeg: hier ziede nou ok mee op 
de mert, 't beste we me hebben! Ge ziet 
ur Dokter Hoek, de Voorzitter van 
Boxtel Vooruit mee alle leje ! In dokter 
Hoek zaag ie dan ook <lalijk de vereen
zelviging van de welvaart van Boxtel! Ik 
zeg: ge ziet hier ok onze drie muske
tiers, gullie kent die drie onafscheidelijke 
vriende. Ik zeg, die wandele zo d'n hil
len dag deur de straote van Boxtel en 
die wete alles. Ik moet ze nou dus ok 
vertelle wa dek krek gezeed heb! 
En nou gao ik iets aanbiee aon onzen 
Amerikaan en de andere here! 
Nadat Jas z'n praatje met de Keistam
pers had gemaakt, werden de door de 
Honingzemerij disponibel gestelde ca
deaux aangeboden, waarbij Jas er de 
heren opmerkzaam op maakte, dat het 
niet de bedoeling is honing om de mond 
te smeren. Het geschenk, door bijen ver
zameld en door de Honingzemerij ge
slingerd, moest worden beschouwd als 
een symbool van nijverheid. 

Niet bekroond en toch geprezen! Zo 
kwam Boxtels Harmonie uit Den Bosch, 
waar zij bij de viering van het koperen 
jubilé der R.K. Federatie van Muziek
gezelschappen een concert had gegeven, 
waarmee ze als primus der gezelschap
pen werd gekwalificeerd door de muzi
kale adviseur der Federatie. Zowel mu
ziek als directie was superieur. Voor 
zo'n compliment wil de Harmonie wel 
een medaille missen. *** Toch wordt 
er overigens veel gedaan om een medail
le te winnen. In Nijmegen moeten er 
tenminste heel wat kilometers voor wor
den afgestapt, cier dagen achtereen. We 
zijn benieuwd of de jongelui uit Boxtel 
en Liempde zo'n metalen versiering op 
hun shirt zullen meebrengen. Zo ja, dan 
krijgen ze bovendien een eervolle ver
melding onder de sportrubriek. *** Een 
zeer eervolle vermelding komt onze Gust 
toe, want Jas de Keistamper mag dan al 
niet ter bene zijn om kilometers te ver
stappen, de geestigheid in tale is groter 
bewondering waard, dan gespierde 
benen. La'ten we daarom nu meteen al 
'n Boxtelse pluim op Gust z'n Ameri
kaanse hoed steken, en daarbij "de hoop 
uitspreken", dat hoed en pluim en .. .... 
Gust het nog lang zullen doen. 

Laten wü U demonstre
ren welke Hoover het 
geschiktst is voor Uw 
woning. De Hoover 
doet zoveel méér dan 
'n gewone stofzui
ger. Hij klopt het vuil 
- dat Uw tapUten 
vernielt - diep uit 
het kleed; hij veegt 
het uit de pool en 
zulct het op. De
Hoover met zUn
agitator maakt 
Uw kleed zo 
stralend !Ms. 
Geef ·n tele
foontje! 

VAN BOXTEL 
N.V. Handelamaatschappij

Clari11ea1traat J Tel. �79 Bo;s;tel

Mr. Smith, de verwelkoming door Jas 
de Keistamper beantwoordend, zei ge
troffen te 7"n door het hartefó'1< welkom 
uit naam van de inwoners van Boxtel, bij 
gelegenheid van de opening der geëlectr(: ficeerde spoorlijn, Die ontvangst zou h1J 
niet spoedig vereeten, en omdat Jas 
toen op bescheiden wijze de aandacht 
vestigde op zijn "bescheiden gard��obe" 
en tamelijk verlegen vroeg of WIJ nog 
niet een paar Marshall-dollars konden 
vinden om een nieuwe hoed te kunnen 
kopen, besloten wij hem daarmee te ge
rieven, omdat wij, van de ECA, 't pre_ttig vinden hen die zich zelf helpen wil
len, bij te staan. Zo krijgt Jas vandaag 
een nieuwe hoed. 

Op de foto kan men zien hoe Mr. 
Smith Jas z'n nieuwe hoed op zet, wat 
eveneens als een symbolische geste is te 
beschouwen, waarmede Mr. Smith zijn 
genoegen tot uitdrukking brengt voor de 
door Jas de Keistamper uitgebrachte 
dank aan het Amerikaanse volk. . 
Op het bordes wordt de heer Van der 
Meer de hoed op het hoofd gezet ter 
beloning van en uit bewondering voor 
zijn humoristisch optreden, waarmee hij 

destijds zovele autoriteiten enige vro
lijke momenten bezorgde . 

-o-

Na deze wederkerige gestes in het pu
bliek werd het gezelschap, waaronder 
ook familieleden van de Heer Van der 
Meer uit Rio de Janeiro, uitgenodigd 
op de krentenmik en koffie in de raads
zaal. 
Na dit gezellig samenzijn stelde de bur
gemeester Mr. Smith op de hoogte van 
de uitbreidingsplannen der gemeente om 
vervolgens met de heren een toertje te 
maken door de nieuwe woonwijken. 
Op deze toer stapte het gezelschap even 
binnen bij de familie Van der Velden 
om z'n belangstelling te tonen voor onze 
Boxtelse drieling. 
Zo verliep een voor Boxtel heel tv"ische 
dag, waaraan we hopen nog meermalen 
herinnerd te wor<len. 

SPORT-NIEUWS 
ACCOMMODATIE O.D.C.-TERREIN. 
Naar wij vernemen staat het thans vast 
dat B.V.V. ('s Bosch) en V.V.V. (Venlo) 
elkaar op 12 Augustus a.s. op het 
O.D.C.-terrein zullen ontmoeten bij ge
legenheid van de ingebruikneming van
de nieuwe tribune. Wij komen hierop
nader nog terug,
R.K SPORTVERENIGING O.D.C.
Wij· maken onze leden er op attent, dat
in de komende weken de lidmaatschap
kaarten, welke tevens gelden als toe
gangsbewijs op onze wedstrijden, zullen
worden uitgereikt.
Nadrukkelijk wordt er nog eens op ge
wezen, deze kaarten zorgvuldig te be
waren, daar deze bij verloren gaan tij
dens het verenigingsjaar niet opnieuw
kunnen worden verstrekt. Zoals reeds in
ons rondschrijven is bekend gemaakt,
moeten deze ter verkrijging van een
eventuele tribuneplaats worden getoond.
leder lid zal dus in de periode van 1 tot
en met 15 Augustus per bode van een
nieuwe lidmaatschapkaart worden voor-
zien.

Het Bestuur. 
O.D.C.-JUNIOREN.
Het A-elftal neemt a.s. Zaterdag deel 
aan het jeugdtournooi van Hladella te
Bladel. 
In verband met de vacantie worden voor
lopig geen wedstrijden vastgesteld. Met 
de samenstelling der nieuwe competitie
elftallen wordt pas eind Augustus be
gonnen. 
Alle jongens van 12 jaar en ouder kun
nen deelnemen aan de officiële jeugd
competitie. 
Zij die nog geen pasfoto inleverden, 
moeten dit spoedig doen. 
Aan allemaal: prettige vacantie ! 
DAMCLUB D.O.S. 
Uitslagen van vorige week. 
M. v. d. Anker-G. v. Eindhoven
P. Mathijssen-H. v. Rooij
G. v. d. Voort-F. v. Dun
P. v. Boxtel-L. Schalks
C. v. Oosterhout-H. Schuurmans
N. Wahave- H. Ophei
De stand is thans:

2-0
2-0
1-1
2-0
0-2
2-0

H. Schuurmans 5 4 1 0 9 
P. Mathijssen 5 4 0 1 8 
N. Walrave 5 3 1 1 7 
G. v. d. Voort 5 1 4 0 6 
C. v. Oosterhout 5 1 3 1 5
M. v. d. Anker 3 1 2 0 4 
P. v. Boxtel 4 2 0 2 4 
F. v. Dun 2 1 1 0 3 
H. Ophei 4 1 0 3 2 
L. Schalks 5 1 0 4 2 
G. v. Eindhoven 4 0 1 3 1
H. v. Rooij 5 0 1 4 1 
A.s. Woensdag voortzetting onderlinge
competitie om 8 uur in café H. v. Rooij.

HANDBOOGSPORT. 
Zondag j.l. 23 Juli traden op de ten
toonstellingsterre111en van "l{otterdam 
Ahoy" het Nederlands en het Belgisch 
1:l-tal aan voor de landenwedstrijd in 
het boogschieten. 
L· Umon gmg met een volle bus suppor• 
ters met hun internationaal H. de Ko
ning mee naar Kotterdam. 
Het Nederlands team verloor met 2551 
punten van de Belgen, die 2691 punten 
schoten. 
Hierna kwam de persoonlijke wedstrijd 
van l :i pijlen tussen de Nederlandse en 
de Belg1sc�e kampioen. 
LJe geweldige prestatie van de Neder
landse kampioen, onze dorpsgenoot H. 
de Koning, n.l. 6� punten 111 15 pijlen, 
werd echter door de J:lelg1sche kampioen 
nog met één punt n.l. ,u punten in 15 
piJ1en overtrotten. Uok voor de Koning 
dus een nederlaag, al was deze zo klein 
mogelijk. 
We hopen echter voor L'Unions koning 
a.s. Londag ;SU Juli in Antwerpen op
revanche.
HANDBOOGSCHUTTERIJ. 
Op Zondag 23 Juli werd het tweede
concours genouden van de Boxtelse Bond 
van Hanuouogscnutterijen op de banen 
van "Uel. baart Kunst" bij F. v. d. 
Aker 111 de :::,poorstraat. De uitslag was 
als volgt: 
Korpspnjzen: t. Amicitia 108 punten, 2. 
Concordia lUO punten, :1. Diana 74 pun· 
ten; 4, Uet. Haart Kunst 6:l punten. 
Kamp1oenspnjzen: 1. Concordia 3H pun• 
ten, :i. Arrucma :14 punten. 
Personele pnJzen: 1 L. v. Erp, Amicitia, 
2.> p., :i. l,, Habraken, Concordia, 22 p.,
3. J. S1emennk, Amicitia, 20 p.
Rozenprijs: Jos. "verheijelen, Uiana.
VierenpnJS: C. Pastoor, Concordia.
DrieënpnJS: H. v. Kerkoerle, Concordia,
·rweeenpnjs: P. Siemer111k, Amicitia.

WEERPRAATJE
WAT TE DOEN TIJDENS EN BIJ 

NAUJ::Kt:NO UNW'EER? 
(Van onze weerkundige medewerker).
Wanneer wij lukraak een jaarboek uit 
de kast pakken over ai de onweders, 
welke zich in een jaar· voordeden en 

. waarover de gegevens werden bijeenge
bracht door vn1willige waarnemers en 
samenges,eld door bet K.N.M.l., dan 
zien wij, dat er b.v. in het jaar 1939 in 
ons land 23 personen doelelljk door de 
bliksem werden getroffen. Hiervan wer•
den er 7 in het open veld getroffen, 6 
in de nabijheid van of scbwlend onder 
bomen, terwijl 2 op een tiets waren ge
ze,en en 8 b111nenshuis vertoetden. 
bk jaar weer opmeuw maakt het onweer 
slacntotfers en al zijn dit er dan gemid
deld wel geen 500 per jaar zoals in 
Amerika, toch is 20 per jaar voor ons 
land nog te veel. In de meeste, ook van 
boven genoemde gevallen, is het treffen 
door de bliksem niet te voorkomen, 
maar. . . . . .  van de 2 getroffenen op de 
fiets kon het wel eens roekeloosheid zijn 
geweest. We menen dan ook in het kort 
enkele tips te moeten geven voor het 
geval U door een zwaar onweer mocht 
worden overvallen. Geen enkele instantie 
heelt tot nu toe de moed gehad om een 
handleiding op te stellen over wat er te 
doen staat bij een naderend onweer. De 
reden hiervan zal wel moeten worden 
gezocht in het teit, dat de bliksem zeer 
grillig is en zich elk jaar weer opnieuw 
tretgevallen voordoen waarover men zich 
verwondert. 
Om te beginnen geldt voor een ieder, 
waar hij zich ook bevindt, steeds, dat de 
hoogste punten moeten worden venne
den. Wanneer U al niet meer dan 10 
seconden tussen bliksem en donder telt, 
is het onweer nabij, n.l. kan voor elke
seconde 333 meter worden gerekend. 
Met de FIETS: U zoekt tijdig een
schuilplaats op, echter in geen geval on· 
der een rij hoge bomen of onder een
telefoon- of e1ectrische leiding. Rijdt 
niet, zoals men zo vaak ziet, door totdat 
het plotseling hard begint te regenen, 
want dan kan het al ï ë LAAT zijn! 
Vraag, wanneer U bij huizen of binnen 
de bebouwde kom bent, ergens binnen 
te mogen komen; niemand zal U dit bij 
onweer weigeren en het is heel wat vei
liger dan buiten onder een boom te blij
ven staan. 
In het OPEN VELD: veelal vindt men 
hier geen schuilplaats en mocht deze er
wel zijn in de vorm van een boom, gras
machine, hooiwagen of wat ook, maak
daarvan dan nooit gebruik door daar
onder te schuilen, want daardoor zijn in 
de loop der jaren al heel wat mensen 
dodelijk getrotfen. Waag er gerust een 
nat pak aan en ga languit ergens liggen. 
Zorg er steeds voor nooit het hoogste 
punt van Uw omgevini;i te zijn en schuil 
ook nooit onder dat hoogste punt van 
Uw omgeving. Veehouders raden wij 
aan nooit één of meer bomen in de wei
de te laten staan (voor de zon, zoals het
heet). Slaat ze nog vandaag om, want
heel veel dieren vinden hieronder tijdens 
onweer de dood. In 1939 b.v. sloegen 
maar liefst 117 runderen en 20 paarden 
dood. 
Met de AUTO: doet U het beste bij 
zwaar weer te stoppen, daar tijdens on
weer vaak zware plasregens vallen, 
waardoor U slecht kunt zien, terwijl er
heel wat automobilisten door een felle 
bliksem verblind werden. Al is gevaar 
voor inslag dan nog niet zo groot, het 
veiligst doet U toch de bui af te 
wachten. 
IN HUIS: hier bevinden zich de meeste 
mensen tijdens onweer, waar het in de 
meeste gevallen ook het veiligste is. 
Maar ga nooit voor de schoorsteen zit
ten, daar de bliksem in de meeste geval-· 
!en door de schoorsteen binnen komt.
Het licht kunt U gerust aan laten; de 
antenne van de radio uittrekken en zo 
mogelijk aarden. Ook nooit onder de 
lichtmeter of een stopcontact gaan zit
ten. Het openen van ramen en deuren 
heeft i;ieen zien, alleen in geval van bol
bliksem, waarop wij nog eens terugko
men. De hele familie midden in de
kamer om de tafel is het veiligst, hetgeen 
de praktijk duidelijk heeft bewezen, 
(Nadruk verboden). 
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Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag 30 Juli 1950, 
9e Zondag na Pinksteren. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 1 1  de Hoog
mis, die wordt opgedragen tot bizondere 
intentie uit dankbaarheid. De H. Mis van 9 uur wordt opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
'.2e schaal voor de bijzondere noden van 
het Episcoraat, terwijl de I e  schaal ge
houden za worden voor de arme Doof
stommen, welke beide collectes ten zeer
ste in uwe aandacht worden aanbevolen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoédje waarna gelegenheid tot biech
ten tot 8 uur v.w. de eerste Vrijdag. 
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand. 
Om half 8 gel. H. Mis ter ere van het 
H. Hart, waaronder algemene H. Com
munie van de leden van de Bond van 
het H. Hart. 
Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand, 
tevens Priester-Zaterdag, Des middags 
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. 
Onder de vacantie is de kindermis om 
half 9. Wij willen bij het begin van de 
vacantie speciaal de ouders nog eens 
vragen zoveel mogelijk eraan mee te 
werken, dat de kinderen juist onder va- . 
cantietijd dagelijks de H. Mis bijwonen. 
MAANDAG : om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Lucia de Visser-Padden
burg; z.a. gel. H. Mis tot bizondere in
tentie ;  om half 8 gel. jrgt. voor Jacoba 
van Diessen ; om half 9 gel. H. Mis voor 
Emilie v .  Rijckevorsel. 
DINSDAG : om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Marinus v. d. Sande;  z.a. gel. 
mndst. voor Christianus v. Breugel ; om 
half 8 gel. H. Mis voor de overleden 
parochianen v.w. soldaat van Vugt ; z.a. 
gel. mndst. voor Lucia de Visser-Pad
denburg ; om half 9 gel. H. Mis voor de 
overleden parochianen in Indië vanwege 
soldaat v. d. Braak. 
WOENSDAG : om kwart voor 7 gel. 
jrgt. voor Gerardus Schellekens ; om 
half 8 gel. H. Mis tot behouden thuis
komst van onze jongens in Indië v.w. 
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Petronella v. d. Eerden ; H. Hart
altaar gel. H. Mis tot bizondere intentie ; 
om half 9 gel. H. Mis voor Marcelus 
v. Boxtel en Anna v. d. Ven.
DONDERDAG : om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Antonius Schellen ; om half 8
gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wetering ;
z.a. gel. H. Mis voor Hendricus v. d.
Langen berg ; om half 9 gez. H. Mis 
voor Wilhelmus v. d. Meyden ; om half 
10 gez. Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje waarna gelegenheid tot biechten 
tot 8 uur v.w. Eerste Vrijdag.· 
VRIJDAG : om kwart. voor 7 gez. mndst. 
voor Maria Loerakker-van Gee l ;  z.a. gel. 
H. Mis voor Lucia de Visser-Padden
burg ; om half 8 gel. H. Mis ter ere
van het H. Hart; z.a. gel. mndst. voor
Antonius Voets ; om half 9 gel. H. Mis
voor Adriana Leermakers-Avendonks.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
ZATERDAG:  om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Maria Loerakker-van Geel ;
om half 8 gel. H. Mis ter ere van het
Onbevlekt Hart van Maria ; z.a. gel.
H. Mis voor Francisca Mombers ; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Anna Hen
sen ; om half 9 gez. H. Mis voor de
overleden familie v. d. Eerden-Bussing.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen

. te ontvangen :  Hendricus v. d. Boogaard 
uit deze parochie en Petronella van Dijk 
uit de par. van het H. Hart; Gijsbertus 
Hendricus van Rooij geb. in de par. van 
het H. Hart en Adriana Gijsbertha van 
Beurden uit deze parochie, waarvan he
den de '.2e afkondiging geschiedt. 
Marinus Martinus van den Braak geb. 
te Haaren en won. in deze parochie en 
Francisca Maria Kerkhoff geb. te De 
Kwakel, gem. Uithoorn en won. te He
del, waarvan heden de derde afkondi
ging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht, de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan ae 
pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

9e Zondag na Pinksteren, 
30 Juli 1950. 

De HH. Missen zijn om 6 uur tot 
zekere intentie ; om 7 uur voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de paro
chie;  om 8 uur voor overleden moeder; 
om kwart over 9 ter ere van St. Jozef en 
om half 1 1  voor de zelatricen van het 
St. Willibrordus' Broederschap. 

Onder de HH. Missen van 6 en 7 uur 
wordt het Zielboek afgelezen. 
De eerste schaal gaat vandaag voor het 
Diocesane Jeugdwerk ; de tweede voor 
de Hijzondere 1-.Joden. 
Om / uur Lot met rozenhoedje voor 
degenen die nog in het buitenland ver
toeven, waarna de oefening van de 
Kruisweg voor hen wier namen op het 
zielboek staan. 
\i andaag jaarlijkse bijeenkomst van de 
Zelatncen van het Broederschap van St. 
Willibrord. De Zelatricen van de Voort
planting en van de Kindsheid worden 
naar aanleiding daarvan ook om kwart 
voor 2 in de Ark verwacht, en andere 
parochieële zelatricen. 
Uonderdag - van 6 tot 7 uur gelegen
heid om te biechten vanwege de l:::erste 
Vrijdag. 
VriJdag - om kwart voor 7 de plechtige 
H. Mis ter ere van het H. Hart.
Des avonds om half 8 Lof. ,
Zaterdag - Priester-Zaterdag.
N.B. - Gedurende de Augustusmaand
G!:::1:::N bijeenkomsten van 1-1. ramilie en
Congregatie.
l:::r zijn nog enige plaatsen open bij de
nieuwe Ka1otstersgroep.
Meisjes van D en 16 jaar kunnen zich
melden op de pastorie.
MAANDAG ;1 1  Juli : 7 uur Ld. tot bij
zondere intentie ; Maria-altaar l.d. voor
Marinus van de Sande ; 1-amilie-altaar
Ld. voor 1 heodorus Bart en ; kwart voor
8 I.m. voor Maria Kurvers-van Nistel
rooy ; halt 9 I.m. voor Petrus Voets.
D1N::ilJAG 1 Aug. : 7 uur l.j . voor Hen
ricus v. d. Wiel en Johanna Schilders
z.e. ; Maria-altaar l.d. voor Jan de Leyer;
Familie-altaar I.m. voor Hcndricus l:'en
nings ; kwart voor 8 Ld. uit dankbaar
heid ; Maria-altaar l.d. voor de overleden
familie van Nieuwkuyk-van der Linden ;
half 9 l.d. voor Jos. van Susante. WOENSDAG 2 Aug. : 7 uur pl. I.m.
voor Maria de Leyer-fick ; Maria-altaar
1.d. voor l:::lisabeth van Pinksteren-van
Nieuwburg ; ramilie-altaar 1. j. voor Cor
nelia I immennans-van Beek; kwart voor 
8 1.d. voor Piet Melis v.w. de buurt (Mer
heimstraat) ; Maria-altaar 1.j. voor Riet 
van Nuenen; half 9 I.m. voor Gijsbertha 
van Hommel-v. d. Bosch. 
DONlJl:::IWAG 3 Aug. : 7 uur Ld. tot 
zekere intentie ; Maria-altaar l.d. voor 
Maria de Leijer-Fick vanwege de buurt; 
Familie-altaar Ld. voor Anna Maria v. 
d. Heyden-van Beljouw ; kwart voor 8
Ld. voor Cornelis Strijbosch en Theo
dora -1 heunissen z.e. ; Maria-altaar I.m.
voor Petronella van Esch-van Breugel ;
half 9 pl. gez. j. voor de heer en me
vrouw van Dijk-van l:::upcn, en afgestor
ven familie. VRIJDAG 4 Aug. : kwart voor 7 pl. gez. 
d. voor de leden van de Broederschap
van het H. Hart ; Maria-altaar l.d. voor
de leden van de Broederschap van St. 
Willibrord ; Familie-altaar l.j. voor Mar
tinus Timmermans ; kwart • voor 8 Ld. 
voor Willem Dielis v. d. Langenberg en 
Adriana de dochter; Maria-altaar 1.d. v. 
de heer Hubertus Josephus van Susante 
v.w. het personeel ; halt 9 l.d. voor An
tonius van Rooy-Peters. 
ZATERDAG 5 Aug. : 7 uur l.d. tot ze- -
kere intentie ; Maria-altaar I.m. voor 
Wim v. d. Laak; Familie-altaar Ld. voor 
Adriaan van Kleef vanwege de R.K. 
Sportvereniging "Boxtel" ;  kwart voor 8 
1.d. voor Maria Kurvers-van Nistelrooy
vanwege de buurt ; Maria-altaar I.m. v.
Petrus v. d. Pasch ; half 9 Ld. voor Pe
trus Baayens. 
PAR. H. LAMBERTUS, Gemonde. 

9e Zondag na Pinksteren. 
30 Juli 1950. 

ZONDAG : half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie ; 10 uur jrgt. voor 
Adrianus van der Sande en Maria de 
huisvrouw. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Theodora 
Rijken. 
DJNSDAG : half 8 jr"t. voor Gerdina v. 
d. Eerden. WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Joannes
Essens.
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Petrus
v. Breugel en Antonetta de hsvr.
VRIJDAG : eerste Vrijdag , half 8 jrgt. 
voor Lamberta Geerts. 
ZATERDAG : half 8 voor Adrianus v. 
Ruremonde. 

Deze week zullen geschieden : 
Maandag H. Mis voor Marinus v. Grins
ven vanwege familie. Dinsdag H. Mis 
voor Marinus v. Grinsven, v.w. familie. 
Woensdag H. Mis voor Cornelia v. Hel
voirt proc. Kevelaar. Donderdag H. Mis 
voor Cornelia v. Helvoirt vanwege fami
lielid. Vrijdag H. Mis voor Wilhelmina 
Olyslagers broederschap H. Cornelis. 
Zaterdag H. Mis voor Wilhelmina Oly
slagers broederschap H. Theresia. 

Missie Thuisfront 
Bij d e  thuiskomst van Marinus van Son 
werd f 4,- opgehaald voor de Missie 
van Sr. Cantius (Mej. B. Maas uit Len
nisheuvel). 

'■ Klein apparaat - 'n 1rote spaarpot 1 

Van bulten kunt U onmogelijk 
zien wat een wonder van b"
sparlng de 

Loa ..., wuje 
klaar. Het yc,. 
plidat U tor Dien. 

HOOVER ELECTRTSCHE 
WASMACHINE 

Is. Wij willen daarom de Hoover 
een was voor U laten doen. U 
ziet dan hoe weinig tijd en geld 
Uw gehele wekelijkse was kost 
en hoe gemakkelij k zij wordt 
gedaan. U draalt aan de wringer 
- een nieuw wonder!
Dan begrijpt U pas, dat  dui
zenden huisvrouwen wèg zijr. 
van de Hoover. 
Geef ons een telefoontje ! 

VAN BOXTEL 
N.V. HANDELSMAAT�CHAPPIJ

Clariasenstraat 3 Tel. 479 , B oxtel

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG : half 7 H. Mis voor Johanna 
v. t1aHle Laat ;  8 uur H. l'vl1s v. t'etrus
v. Heers en l'vlana, cte ctoc1Her ; lU uur
1-toognus tot 11ue11<1e v. d. parocn1anen ;
de ge1ov1gen woruen 111 cte ge1egenne1ct
ges«:10, aan 11un 011erp11cnt te vo10oen
111 oe eers,e s.;11aa1 voor net b1sctomme
llJk ieuguwerk; m cte .!de scnaal voor
b.1'-J. na1t .! Lot met rozennoect1e, om
(.;oas· zegenmgen te verknigen over 
Unon en ue kapel· van :,tape1en. 
MAAI\JUAI.... : , uur ti. 1v11s voor Johan
nes V ennuls t ;  IS uur Jrgt. voor l:1uoertus 
Kruyssen. 
U11,_::,urtG : 7 uur H. Mis v.w. de neef
jes voor A0nanus v. ct. :,10ot; 8 uur ver
valt de H. Mis. 
\vUt:1'-J::,UAI.... : 7 uur H. Mis voor Jos. 
v. d. Aker; IS uur M. Mis v.w. teest
conuté v. Marmus v. Son voor · 1 heo
dorus Huyberts. lJU1'-JUl::�UAG : 7 uur H. Mis voor Wil
helmus v. d. Meyden, in de parochie
v. d. H. Petrus te tloxtel oveneden; 8
uur H. Mis tot intenue v. d. Jeoen cter
l,;odvruclrnge Vere111gmg ter ere v. d.
H. 1 heres,a v. h. Kmo Jezus. y l{JJUAI...., eerste V nJUag v. d. maand : 
7 uur H. l'vhs v.w. hon111gzemenJ "net 
Zuiden"' voor Harry v. U1Jk; IS uur H. 
lVhs ter ere v. d. h. l-ranc,scus, patroon 
v. h. Genootschap tot voor,p,anong ctes 
ge10ots voor t'eter rlazenberg. 
L.A I cl{UAG, t'nester-L.ateroag : 7 uur 
jrgt. voor nendncus tiuybens en fran
cma v. :,chayk hsvr. ; 8 uur H. lVl1s voor 
Maria Maas-v. d.  Langenberg. 
B1ec11thoren van ha1t .! tot 4 uur en 
van b tot halt 8; daarna. Lot met rozen
hoedje, op1 Gods zegen te verknJgen 
over Lijne He1llgheid de 1-'aus en net 
H. Jaar.
3U oagen worden de gebeden verzocht
voor Wilhelmus v. d. Meijden, in de
parochie v. d. H. Petrus te tioxtel over
leden.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

9e Zondag na Pinksteren, 
30 Juli 1950. 

ZONDAG : half 7 l.j. voor Hendrica 
v. 1:::yndhoven ; 8 uur !-j. voor Jan v. d.
Velcten ; JU uur de 1-toogm,s tot welz.
der par. ; 3 uur Lot, daarna me1sjes-con
gregaue. In alle HH. Missen de I e
schaal voor het Kath. Jeugdwerk i n  ons
bisdom.
MAANDAG : 7 uur z.j. voor Hendrica
1 heodorus v. d. Meerakker ; halt 8 1.j.
voor Johanna Jan v. d .  V elden ; 8 uur
l.j. voor Adnanus v. Boxtel.
DINSDAG : 7 uur z.j. voor Gerardus v. 
l:::ymlhoven ; halt 8 J.1. voor Hendrica v. 
�oxtel ; 8 uur 1.j. voor Maria tiendncus 
v. d. Sande.
WOENSDAG : 7 uur z.j. voor Anna
Catharina Gerardus v. l:yndhoven ; half 
8 l.i. voor Josephus Petrus v. d .  V elden; 
8 uur 1.j. voor Antonius v. Alphen. 
DONDERDAG : 7 uur z.j. voor Petrus 
v. Esch ; halt 8 Lj. voor Petronella Jo
sephus Petrus, v .  d. Velden; 8 uur l .j .
voor Maria Antonius v .  Alphen. 
VRIJDAG. Ie Vrijdag der maand, daar
om ook Donderdag biechthoren als op 
Zaterdagen : halt / I.m. voor bij:z:. noden 
der parochianen ; 7 uur l.j. voor Corne
lis Antornus v. Alphen ; half 8 z. mndst. 
voor overleden tam. v. Boeckel van 
kumpt ; deze H. M,s met uitstelling enz. 
ZAï ERDAG : 7 uur z.j . voor Adrianus 
Cornelis Kuppens ; halt 8 Lj. voor An
toon v. Alphen; 8 uur l.j . voor Lamber
tus v. Roosendaal. 
ZONDAG , half 7 I.m. tot welz. der 
par. ; 8 uur l.j. voor Adrianus Goyaerts ; 
IU uur z.j. voor Johannes v. d. Higge
laar-v. Mensvoort. 

In de Kapel der Eerw. Zusters : 
Maandag tot en met Woensdag 7 uur 
I.m. voor Hendrica Hendncus Quinten
nl. :  Maandag als overleden lid : ü. L.
Vrouw van den H. !::ik ;  Dinsdag als
overleden lid van de Boerinnenbond ;
Woensdag als overleden lid : 0. L. Vr.
van Mariahout. Donderdag 7 uur I.m.
voor Gerardus Spikmans. Vrijdag en Za
terdag 7 uur I.m. voor Cornelis v. d.
Boer nl. :  Vrijdag als overleden lid der
proc. van Bokhoven ; Zaterdag als over
leden lid van de Boerenbond. Zondag
7 uur I.m. voor Theo v. Hal enz. v.w.
Kath. Thuisfront.
Gedoopt : Johanna Maria Henrica d. van 
Marinus Verhoeven-Raaymakers. 
30e Josephina Verberk overleden te 
Mill. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

9e Zondag na Pinksteren. 
30 Juli 1950. 

H.H. Missen om 7 uur ; half 9 en 1 0  uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor 't Diocesaan Jeugd
werk, derde voor Bijz. Noden Episcopaat 
en voor de nieuwe glas-in-lood-ramen. 
Na de middag om 3 uur Lof, na het Lof 
een lied. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. Om half 
8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 Uitstelling van het Allerheiligste 
en Communieuitreiken ; 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. 
Zçndag a.s. tweede schaalcollecte voor 
,,Onze Arme Kerken". 
ZONDAG : 7 uur Jrgt. voor Petronella 
van der Sloot-v. Roosmalen ; half 9 H. 
Mis voor Johannes Rutten ; 10 uur Hoog
mis voor de parochie. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor de Wed. 
Catharina van de Sande-Schoenmakers ; 
8 uur 1-1. Mis voor Cornelis v. d. Boo
gaard v.w. St. Willibr.-gilde. 
DINSDAG : half 8 H. Mis voor Wilhel
mina Spooren-v. Grinsven v.w. Br. 0. L. 
Vr. v. d. Bosch ; 8 uur H. Mis voor de 
bekering der zondaars. 

WOENSDAG : half 8 H. Mis voor Cor
nelis van den Boogaard ; 8 uur jrgt. voor 
Cornelis Denissen en Cornelia Smolders 
hsvr . . 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 30 Juli : Negende Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof · 
met rozenhoedje. DONDERDAG : h:ilf 8 jrgt. voor Hen

drikus Denissen en Eerw. Broeder De
nissen ; 8 uur jrgt. voor Cornelis van der 
Zanden. 

Donderdag : om 8 uur Lof. 
Vrijdag : ! ste Vrijdag van de maand. Om 
8 uur Lof met rozenhoedje. 
Zaterdag : Priesterzaterdag : om 8 uur 
Lof. VRIJDAG : ZEVEN UUR gez. gef. jrgt. 

voor Elisabeth van den Braak ; 8 uur jrgt. 
voor Francisca van der Zanden-v. d. Ven. 
ZATERDAG , half 8 jrgt. voor Johanna 
van der Bruggen-Dominicus ; 8 uur H. 
Mis voor de overl. familie Fiévez
Kepser. 

MAANDAG : om 7 uur H. Mis voor 
Caspar van den Aker. 
DINSDAG : om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk. 
VRIJDAG : om 7 uur tot zekere intentie ; 
om half 8 voor mevrouw Henket-W1nd
stosser. Elders : H. Mis voor Cornelia van Oers

v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. ZATERDAG : om half 8 tot bijzondere 

intentie. 
Te koop : z.g.a.n. guitaar, Rid
der v. Cuykstraat 40. F. F. M. Kluijtmans ATTENTI E !  l 

ARTS Onze zaak zal wegens 

AFWEZIG YACANTIE gesloten zijn
Aangeboden : korte leren jas 
met extra binnenvoering. Be
vragen Molenstraat 1 9. 
_______ b ___ van Zaterdagmiddag 29 Juli van 13 tot 19 Aug.Te koop : een toorn este big-
gen V.lJ.L. bij W. v. Alphen, tot Zondag 6 Augustus FOTO,ATELIER 

JOS W. de Koning Luissel 1 3 . WAA RNEMING :
Te koop : een herenfiets, in Dokter v. Groeningen goede staat en een luidspreker. o"kter c. H oek Prins Hendrikstraat 43. Dokter Wentholt 

A-H1 -P 
Q-Z 

Pastoor Erasstraat 10 
BOXTEL 

Te koop : een partij jonge kip- Boodschappen s.v.p. pen bij C. Schoenmakers, vóór 9 uu r 's-morgens
Roond 2. H.H. Landbouwers 
Te koop bij W. v. d. Linden, 
Kinderbosch 7 :  een toom beste 
biggen, waaronder gemerkte. 
Te koop : een toom beste big
gen bij de Wed. J. Hendriks, 
Kasteren B 28, Liempde. 
Te koop wegens plaatsgebrek : 
3 P.K. draaistroommotor op 
kogellagers, 1 P.K. draai
stroommotor. Verder volgum
miekabels 2- en 4-aderig, zeil 
voor kampeertenten. Bevr. 
wagen, v. Salmstraat, t.o. voet
brug. 
Koopje. Prima electrische was
machine met dito wringer. Mo
lenstraat 80. 
Portemonnaie met inhoud ge
vonden. Terug te bekomen bij 
M. van Pinksteren, Tongerse
straat 38. 
Te koop : twee onderstellen op 
luchtbanden en een stel hoog
karwielen. M. van Pinksteren, 
Tongersestraat 38. 
Te koop : jonge kippen en een 
damesfietsje, klein model, bij 
A. v. Mensvoort, Loe-eind D
18, Liempde. 
AAN DEELHOUDERS 
van de  N.V. Maatschapl)ij tot 
Exploitatie van het Hotel van 
Dijk, gevestigd te Boxtel, wor
den hierbij 

OPGEROEPEN 
tot het  bijwonen van de Bui
tengewone Algemene Verga
dering van Aandeelhouders 
dier N.V. te houden op 

Vrijdag I l  Augustus 1950 
voorm. 1 1  uur in Hotel Riche 
te Boxtel. 
De opgave van' de op die ver
gadering te behandelen onder
werpen, ligt overeenkomstig de 
bepalingen van de statuten 
dier N. v'. ter inzage ten kan
tore dier N.V. te Boxtel, Sta
tionstraat 47. 

HET BESTUUR 

6 A U G U ST U :, a.s.

naar Bea u raing 
O pgave tot Zondag, 

bij Missiehuis St. Theresia, Boxtel 

NO T ARIS P. MERTENS 
te Boxte l 

zal aldaar voor de Erven van 
de Heer P. Ghijsens, voor In
zet op Dinsdag I Augustus 
1950 in Café A. v. Heesch, 
Rechterstraat en voor Toewij
zing op Dinsdag 8 Augustus 
1950 in Café van Run, Sta
tionstraat, telkens des .nam. 
5 uur. 
Publiek verkopen : 
onder Boxtel 
Koop 1. Twee huizen met erf, 
Raaphof 2 en Pr. Hendrikstr. 
17, kadaster sectie F nrs. 4046 
en 4047 samen groot 1 .99 are, 
verhuurd aan J. Brusselers en 
Kruyssen, resp. voor f 3, - en 
f 3,50 per week. 
Koop 2. Twee huizen met erf 
en tuin, Onrooi 3 en 4 groot 
ongeveer 1 3.80 aren, kadaster 
sectie D nrs. 2 1 59 en 2160 ge
heel nr. 2 1 6 1  gedeeltelijk ver
huurd aan J .  Leermakers en 
Lani:emans, resp. voor f 2, -
en 1 2, - per week. 
Koop 3. Het huis met erf en 
tuin, Onrooi 5, groot ongeveer 
12 aren, kadaster sectie D nr. 
2 1 6 1  gedeeltelijk verhuurd 
aan Keurentjcs voor f 2,50 
per week. 
Koop 4. Massa van de kopen 
2 en 3. 
Koop 5. Bouwland In Onrool, 
naast koop 3, kadaster sectie 
D nr. 1 3 1  groot 33.70 aren. 
Huren van kopen 1 ,  2, 3 voor 

Voor Horloges, 
Wekkers en Klokken 

F. P. van Langen 
STATION STRAAT 62 

Voor herfst, en stoppeluitzaai 
voorradig : Knolzaad half, 
lange en ronde blauwkop, 
spurrie, alle soorten gras• 
en kla verzaden, :zoete lupinen 
enz. 

BILLIJKE PRIJZEN 

* Alles onder garantie Zaadhandel p I p I V. Zogchel

VOOR LICHT 

CARTONNA G E WERK 
VR A G E N  W IJ 

N E T T E  J O N G E N S  
14 15 jaar 

DRUKKERIJ &. CARTONNAGE,INDUSTRIE

,,B OXTEL" 
BURGAKKER 15 

1 .  1r  1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 , 1 1 . i 1 1 1 · 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 11 1 1 , 1 , 1 1 111 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , , 1 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Stelt U prijs op kwaliteit ? ? ?  
�

Bekroond met ERE,prijs sierwerken � 
Bekroond met 2e prijs koekjes . � 

Dit is ons succes ·op de grote vakwedhtrijden te � 
's,Bosch. � 
Koop daarom Uw gebak in de Speciaalzaak 
BANKET8A KKER lJ 
A. v. D U R E N - SCHOLLEN
Breukelsestraat 62 Tel. 274

WEL BETE R. . . . .  N I ET DUURDER 
Ziet deze week onze Etalage. iii 

l.ll\ l ll i ll l 111 l ll l lli ll111 1' 11 1 1 11 1 1 1 1 1 ' 1 1 1' 1 1 11 1 f' 1 1 1 ' 11 ( 1 ll l l ll l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 J l l i ll l l l+ 1 1 1 , 1 •1 • 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1�� 

ROOSE N DE BAK KER's 
SCHOENFABRIEK TE OISTERWIJK 
vraagt 
Jongens en Meisjes 

voor diverse afdelingen. 
Aanmelden aan de fabriek of bij M. Boley 
H ugenpothstraat 23 na 7 uur. 

dat in 
deze tijd! 
VISTRA 

10 verschillende 
m e e r k l e u r i g e  
dessins 70 breed 

per meter 

98 
C E N T  

van Hout
Ververgaard 
• 

Molenstraat 

hoek Stationstraat 

Onze ■ortering Is weer uitgebreid met een
aantal merken van 

kopers v;inaf de I e  dag der Eerste klas fabrikaten week volgend op de  betaal-
dag der koopsom. Aanvaar- s·g •• 

BERT d BRAAK . ding koop 5 op I Nov. 195 1 . I aren magaz1Jn  V .  • 
Lasten voor kopers vanaf 1

1 
Baronlestraat 73, Tel. 450 

Juli 1950. Betaling kooppen- O b" d P" d 
ningen uiterlijk 8 Nov. 1950. ._ __ P_g_e_•e __ v_an_..;lJ;.;,P_e_n,;., _e...:;:g;.

r_o_o_t_s_e_s_o_r_t_e_r•_n.:g::.....I 
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NOG3DAGEN (tot en met 31 Juli)

handhaven wij AL onze 

OPRUIMINGS A ANBIEDINGEN 
tegen de allerlaagste prij-zen 

Nog restant partijen Manufacturen, Tricotage, Stoffen en Meubelen 
VOOR HALVE PRIJZEN 

,,IN DEN OOIEVAAR" 
Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink • Breukelsestraat 9 • Stationstraat 43 

-----------------■■--------------------------------■

VERHUISD!!
Jo v. Grinsven-v, Summeren 
Medisch 6edlpl, Voetverzorgster 
is "anaf heden verhuisd naar 

MARKT 15
boven Mag. De Bijenkorf 

DUS 1 heeft u pijnlijke voe, 
ten laat u vakkundig helpen 
en gaat naar M A RK T 15 
Ook aan huis te ontbieden 

GELDBESPARING
door KWALITEIT

in 't ANKER 

Prima Rookvlees 
40 et per 100 gr.
C. de Jong•v. Kempen

3/cuulemensen 
bieden wij een prettige werkkring. 
Wij vragen 

e VERKOOPSTER
voor manufacturen en stoffen afd. 

e KANTOORMEISJE 
m. Mulo dipl. typen en steno.

e aankomend VERKOPER 
voor tapijtafdeling. 

De mogelijkheid bestaat om met Mulo diploma als 
leerling geplaatst te worden. 

Soli. schriftelijk. 
,.IN DEN OOIEVAAR" 

Fa. A. P. ,. d, BOOM EN-RE SIN K 
Stationstraat 43 BOXTEL 

Bezoekt a.s. Zondag 30 Juli LENNISHEUVELSE KERMIS 

VOOR WONINGINRICHTING 

ZEGT IEDEREEN .... 

EERST NAAR .... 

BOXTEL 
v. Hornatraat 12 -----------------

Accountantskantoor van 

H. CUPPEN
lid: Nederl, 6enoolschep v. Accountants 

Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Neremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Specïale aanbieding 

Sterke Herenmoliéres 
met rubberzool 
en leren tuasenzool 
in bruin en zwart 

voor slechts 14.95

Wilt U een a a n g e n ame vacantie 
hebben, laat dan eerst uw voeten 
verzorgen bij : 

WIES GEMEN 

Fa M. CORVERS & F. VERHAG EN- - - - - 7
De betere Dames• en HerenkleermakerlJ I Nog ·twee dagen 

ACHTER 'T STADHUIS 17 Ook In mindere prlJsklasH. 
o p R u I M I N GMedisch Gedipl. Pedicure 'S-HERTOGENBOSCH VrHgt stalen collectle. 

1 1Tel. 298 Stationstraat 141 BOXTEL ADRES vooR aoxTELr Harri• Tweedja-■en àt&5.- van de laatate restanten tegen 
---

-----
--

--
-

BREUKELSESTRAAT 30 Uit voorrHd leverbaar. 

1 
s p O T p R IJ z E N 

1

k"e heer\iike 
en xa 1 •ngen aper1 versn . 9

kinderverrass1n 
neen 50 

P 'I/At-1 f\.. l, 
&Il AM-IKO�R . AR11K 
Oi <:;RU�l 

Bij BOVENDEERT 
1 SCHOENHANDEL naast Gemeentehuis 1 
.._ ___ -

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationatr. 55 - Tel 408 
bij Heijmans 

Schoenhandel, Breukelsestraat -----------------
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hoold■tr. 141 - Tel. 319 

Voor Brillen 
F. P. VAN LANGEN

Voor modern Bloemwerk 
en p r i m a S n ij b I o e m e n

naar Bloemenmagazijn "De Anjer" 
Breukelsestraat 1 1 0 - Telefoon 446 

STATIONSTRAAT 62 =================================�Leverancier van ALLE Ziekenfondsen. ... 

BUR. K N E C H TE N 
VEGHEL • Tel. 209

Voor al uw Belastingzaken, 

Voor uwe Boekhouding 

Voor al uw contracten. 

Lid van het Nederlands College van Belastingconsulenten te Den Haag 
Elke Vrijdag zitdag van 11 tot 1 uur in Café 
H. v. Rooij, Baroniestraat t.o. de H. Hartkerk.

Wij handhaven! ... 

[ t/m Zaterdag 29 Juli

onze kortingen op 

DAMES- en KINDERMANTELS 
en 

DAMES- en KINDERJAPONNEN 

WITTEVEEN 

, 

.NU IS ZIJ 28 

en verwent op bààr beurt baar man ! 
En toch weet zij oog GULDENS te 
sparen..... door bij de Spar te kopen ! 

Ook nu weer aanbiedingen met 
extra zegels : 

250 gram MADELEINE voor 60 cent 
en 12 zegels extra (10 °/0 voordeel) 

200 gram SUIKERWERK, div. soorten 
1 0 ° / 0 voordeel In Sparzegels 

OOK DEZE WEEK KUNT U GEBRUIK 

MAKEN VAN DE AANBIEDINGEN 

UIT DE FOLDER. 

_, À" EEN VOORDEEL VAN 1 O"/o � 
èn PRIMA KWALITEIT. DAT 

6WNIIYoouwwrm BIEDEN U DE ARTIKELEN 
MET HET SPA R-WA A R

LET OP: BO RGM E R K. 
BAKMEEL, CUSTARD, MAIZEN A, PUDDING, 
HUISHOUDZEEP, SCHUURPOEDER, JAM, 

;;:�;;;
r

1· 
ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

Wederom ontvangen een grote partij 

Porcelein en Aardewerk o.a. 
DIEPE EN PLATTE BORDEN 

wit of crème 
ONTBIJT BORDJES 
LOSSE KOPPEN (koffie) 
BOTERVLOTEN, Crème 
SAUSKOMMEN, Crème 
VLEES SCHAALT JES 
KOFFIEPOTTEN, 

hotel porcelein 
MELKKANNEN, 

38 cent 
31 cent 
26 cent 

2 -
2,-

90 cent 

3,15 2,70 2,15 

Wit porcelein 1,70 1,40 1,10 1,05 
ZULTKOMMEN, 3 maten 75, 57, 44 cent 
BOUILLONKOPPEN met schotel 

1,70 1,44 1,32 
DEJEUNER, in diverse prijzen 
KINDERDEJEUNER, 3-delig 
KINDERDEJEUNER, 5 delig 

TAFELSERVIES 
crème, 24-delig 

GROENTE SCHALEN, vanaf 
NES.E SCHALEN, 5-delig 
DEKSCHALEN 
SUIKERPOTJES, creme 
MELKKANNETJES, crème 

1,45 
2,25 

24,35 ·1
43 cent 

3,75 
2,46 
1,15 

75 cent 

THEE- EN ONTBIJTSERVIES 
met koffiepot, Delft's Blauw 32-delig, 
iets aparts 83,75 

WASSTELLEN, ivoor, 5-delig 
WASSTELLEN, bloem, 5-delig 
KOEKTROMMELS, pracht décor 
MELKSTELLEN, 7-delig 
KAASSTOLPEN, iets aparts 

12,25 
18,45 
5,75 
6,50 
3,85 

Voor 't betere naar 

,,DE BIJENKORF" 
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KATHOLIEK WEEKBLAD \IOOR BOXTEL EN 

Ziekendag 1950 

In de stralende morgen van 27 Juli j.l. 
reden auto's af en aan, om de zieken • 
van Boxtel, Esch. Gemonde en Liempde 
in staat te stellen, de plechtigheden in 
het Processiepark mee te maken. Een 
leger van helpers en helpsters stond hier 
klaar om de zieken te ontvangen, en om 
half 9 werd een stille H. Mis opgedragen 
door de Directeur van het Ziekendag
comité, Pater Leonardus in 't Zandt, 
waaronder de H. Communie werd uitge
reikt. 
Het was een gelukkige keuze geweest 
van het Comité, om de geestelijke lei
ding van de dag op te dragen aan de 
Weleerwaarde Heer J. Goes, oud-kape
laan van Tilburg, die reeds 5 jaar lijdt 
aan een ongeneselijke verlamming. 
Onder de plechtige Hoogmis, opgedra
gen door Pastoor Manders van de St. 
Theresiaparochie, met assistentie van 
Kapelaan v. Gorp en Kapelaan Damen, 
hield Kapelaan Goes een treffende toe
spraak tot de zieken, waarin hij o.a. 
schetste de moeilijkheden, waarmee een 
zieke dikwijls te kampen heeft en hij 
spoorde de zieken aan zich geheel aan 
0. L. Heer weg te schenken, omdat .Hij
voor ons alles ten goede leidt. 
Na de Hoogmis, bij de gebruikelijke 
kopjes koffie, konden vooral de oudjes 
weer eens genieten van de zeldzame ge
legenheid, om zich met oude bekenden 
te onderhouden. Bovendien merkten we 
onder de belangstellenden op o.a. de 
Hoogeerwaarde Heer Deken en de ver
schillende geestelijken van Boxtel, alsook 
de Edelachtbare Heer Burgemeester, die 
aan het Ziekendagcomité de sympathie 
en de medewerking van de gemeente 
voor een volgend jaar verzekerde. 
En ondertussen waren de Zusters van 
Duinendaal volop in actie, om de mid
dagmaaltijd, zoals ieder jaar, weer extra 

De Ouden-van-dagen 
naar "De Warande" 

in Oosterhout. 

Dank zij de medewerking van vele Box
telse auto-bezitters, die bereids hunne 
wagens ter beschikking stelden, dank zij 
ook de medewerking van bakkers, sla
gers en vele anderen, die het hunne deden 
"ter versteviging van de inwendige 
mens·", J<an ook dit jaar wederom het 
startsein gegev_en worden voor de 
,,Ouden-van-dagen-tocht". 
Ten zeerste zal h�t nog op prijs gesteld 
worden over nog meer auto's te kunnen 
beschikken. 
Boxtel Vooruit heeft zoveel mogelijk 
zich in verbinding gesteld met de haar 
bekende auto-bezitters. Mocht U ver
geten zijn: wilt dan even 317 bellen of 
U in verbinding stellen met de Heer 
P. Tielen, Stationstraat 28.

We gaan dit jaar naar Oosterhout, naar 
,,De Warande", een der schoonste plek
jes natuurschoon van Noord-Brabant! 
De oudjes ontvangen nog een kaart voor 
deelname, terwijl ook de auto-bezitters 
nog nadere mededelingen zullen ont
vangen. 
Zowel oudjes als automobilisten worden 
om één uur, Dinsdag 8 Augustus aan
staande op de Markt verwacht. Oudjes, 
die zulks verzochten, worden aan huis 
afgehaald. 
Het spijt Boxtel Vooruit, te moeten 
mededelen, dat een aantal opgegevenen 
van de lijst moest worden geschrapt. 
Er gaven zich n.l. verscheidene personen 
op, die op geen stukken na de leeftijd 
bereikt hebben waarop men als "oudje" 
kan worden aangemerkt. Waar het niet 
juist is, dat ook door deze personen 
wordt geprofiteerd van de spontane en 
belangeloze medewerking van ·zovele 
Boxtelse ingezetenen, werden zij van de 
deelnemerslijst geschrapt. 
De Ouden-van-dagen-tocht 1950 staat 
startklaar! Moge het, zoals alle vorige 
jaren, wederom een genoeglijke tocht 
zijn! 
Tot Dinsdagmiddag één uur op de 
Markt! 

te verzorgen, terwijl de tijd die over was 
door verschillende schoolkinderen met 
zang• en declamatie werd aangevuld. 
Om 3 uur werd het plechtig Ziekenlof 
gecelebreerd door Pastoor v. Besouw 
met assistentie van de Z. E. Heer Pastoor 
Hackfoordt uit Esch en Kapelaan v. d. 
Hout uit Liempde, waaronder de middag
predikatie van Kapelaan Goes. Treffend 
zette hij uiteen de waarde van het ziek
zijn temidden van een ontkerstende 
wereld, die het lijden en de ziekte tracht 
te ontvluchten. Laten wij zieken, aldus 
spreker, de alarmklok luiden, om de 
wereld te redden van zijn ondergang. En 
als voorbeeld haálde hij aan het woord 
van de H. Bernadette: Ik vervul mijn 
taak, van ziek te zijn". En hij eindigde 
met het verzoek aan de zieken: zorgt, 
dat God op uwe trouw en offervaardig
heid mag rekenen! 
Hierna volgde de symbolische Maria
hulde, waardoor iedere zieke zijn offer 
aanbood aan de Moeder van Smarten. 
Het hoogtepunt van de ziekendag was 
de plechtige Ziekenzegen, die aan iedere 
zieke afzonderlijk met het Allerheilig
ste werd ·gegeven, en daarmee werd 
deze dag gesloten. 
En al heeft het weer bij deze dag een 
voorname rol te vervullen, het succes is 
tevens te danken aan de vele goodwill 
van de Boxtelse bevolking, die men 
steeds bij de jaarlijkse organisatie mag 
ondervinden en last not least aan de 
toewijding en de ijver van het Zieken
dagcomité en haar Directeur. 
En als we goed zijn ingelicht, wordt de 
mogelijkheid ernstig overwogen, om dit 
jaarlijkse gebeuren, waarvan de zieken 
geestelijk en lichamelijk gesterkt huis
waarts keren, een volgend jaar nog 
grootser op te zetten. 

Plaa�selijk Nieuws 
MUTATIES BIJ de B.O.V. 
De heer C. Bevers, directeur en oprich
ter van de Boxtelse Orkestvereniging, 
heeft, na in een tijdsverloop van drie 
jaren de grondslag te hebben gelegd 
voor de prestaties waartoe het orkest 
thans in staat is, zijn functie als diri
gent neergelegd. 
Hij zal worden opgevolgd door de heer 
C. Suijs, die nu naast de directie van
Boxtels Gemengd Koor ook die van de
B.O.V, op zich heeft genomen.

V ACANTIEREIZEN 
VAN DE K.A.B.

Na de j.l. Maandag gehouden vergade
ring, waarop de vacantiereizen werden 
besproken en deelnemers zich· konden 
opgeven, heeft het comité nog de gele
genheid gelaten voor opgave tot deel
neming aan een der reizen tot en met 
Zaterdag 12 Augustus. 

MISSIE THUISFRONT. 
Opgehaald bij de begrafenis van Frans 
v. d. Velden voor de Missie van Pater
Meulendijk: f 8,50. 

KATH. THUISFRONT. 

A.s. Zondag zal in de parochie St. Pe
trus de laatste collecte worden gehouden
voor 't Thuisfront.

BESTRIJDING ZWARTE RAT. 

Ten kantore van de Dienst van Ge
meentewerken zijn "torpedo's" verkrijg
baar voor de bestrijding van de zwarte 
rat. De· prijs hiervan bedraagt f 0,30 per 
10 stuks. 
Deze torpedo's zijn vooral geschikt voor 
magazijnen en boerderijen. 

Kamer van Koophandel 
Ingeschreven: Mich. v. Kerkoerle, Hor
logemakerij en handel in uurwerken, 
Breukelsestraat 41; H. M. Clemens, 
Loodgietersbedrijf, Breukelsestraat 12;
Groenten- en Fruithandel "De Meikers", 
Bosscheweg 2-4.

GROOT INITIATIEF VAN DE KOREN
ST. PETRUS EN ST. CAECILIA. 
Vrijdag 28 Juli was er een soort gene
rale repetitie van de eerste acte der 
opera "Der Waffenschmid", die eind 
September of begin October zal worden 
uitgevoerd door de koren St. Petrus en 
St. Caecilia. 

-o-

De geschiedenis van de Wapensmid als 
blijspel begon al in 1770 toen Ziegler 
er de eerste hand aan lei. 
In 1845 bewerkte Albert Lortzing dit 
blijspel tot een opera, die in Wenen in 
in 1846 voor 't eerst werd opgevoerd. 
Zelf uit de wereld van 't toneel afkom
stig, had Lortzing vele malen de rol van 
Graaf en die van Ridder Libenau ge
speeld in dit blijspel. Hij kende dus vol
ledig de sfeer van dit spel voor hij deze 
opera componeerde. 
Hij heeft van dit spel een volledige 
opera gemaakt_ In 't begin werd dit werk 
zeer onderschat. Pas in 1887 vond dit 
werk z'n toegang tot de Koninklijke 
Schouwburg in Berlijn. Maar latere 
meesters der muziekgeschiedenis hebben 
dit werk geprezen als een muziek-tech
nisch en toneel-technisch zeer kunstzin
nig werk. 
Lortzing had zijn muzikale capaciteiten 
reeds bewezen in "Ali Pascha" ( 1824)
"Zar und Zimmerman", ,,Casanova" en 
verschillende andere werken. Dit werk 
wordt echter wel als een zijner beste 
scheppingen beschoupwd. 

-o-

Het St. Petrus en St. Caeciliakoor o.l.v. 
Jacques Driessen heeft het aangedurfd 
dit werk in studie te nemen. Het Eind
hovens orkest ,Richard Wagner" zal 
hierbij assisteren en de heer P. Prince 
heeft de regie in handen. 
De heer Driessen heeft nog een paar in
teressante koorwerken ingelast. En dit 
alles tesamen zal eind September of be
gin October worden uitgevoerd. 

-o-
De repetitie, die wij meemaakten j.l. Vrij
dag, houdt een zeer grote belofte in. Er 
zit reeds grote vaart in deze komische 
opera. Koor en orkest verstaan elkaar 
goed. De regie heeft reeds wonderen 
verricht door van de zangers tevens to
neelspelers te maken. De dirigent is zijn 
stof goed meester. Er zijn uiteraard nog 
vele dingen te doen, zoals de ordelijke 
overgang der diverse s�ènes; maar dat 
alles is slechts van toneel-technische 
aard: na wat training en strenge regie 
zal dit zeker zijn oplossing vinden. 

Over de muzikale prestaties van deze 
amateurs staat men zonder meer ver
baasd. 
Voor de cultuurgeschiedenis van Boxtel 
betekent dit een groot initiatief. Het is 
de eerste maal dat in Boxtel een opera 
wordt opgevoerd, door eigen plaatselijke 
verenigingen nog wel. 
Men kan dit alleen maar toejuichen. 
Het enthousiasme van koor en leiding is 
zeer groot. Het is te hopen dat het 
kunstminnend Boxtel straks zal bewijzen 
hoezeer het dit groot initiatief weet te 
waarderen 

Benaming nieuwe straat in 
het konijnshol 

Burgemeester en Wethouders hebben 
het navolgende aan de Raad medege
deeld: 
In verband met het gereed komen van 
de daar gebouwde woningen was het 
nodig een naam te geven aan de in het 
Konijnshol geprojecteerde straat, welke 
loodrecht staat op de Konijnshoolse 
dreef, vandaar in Westelijke richting zal 
worden verlengd en dan verbinding zal 
geven met de Burgakker en, over de 
Dommel, met de Raaphof. 
Wanneer deze straat gereed zal zijn zal 
zij de z.g. Grote Beemd snijden. 
De naam Grote Beemd is ter plaatse 
sinds onheuglijke tijden bekend. In de 
winter placht de Grote Beemd over
stroomd te worden en gaf bij vorst, een 
voor Boxtel aangewezen gelegenheid tot 
ijsvermaak. In dit verband zijn aan de 
Grote Beemd bij vele oudere Boxtelaren 
aangename herinneringen verbonden. 
Zoals wij reeds op 8 November j.l. aan 
Uw Raad mededeelden, wordt bij de be
naming van straten door ons allereerst 
nagegaan of ter plaatse perceelsnamen 
worden gevonden, welke een aankno
pingspunt kunnen bieden voor de nieu
we straatnamen. Dit is uit een oogpunt 
van historie en plaatselijke topografie 
belangrijk. 
In het onderhavig geval menen wij zulk 
een naam gevonden te hebben in de per
ceelsnaam Grote Beemd. 
De betreffende straat zal dan Grote 
Beemd worden genoemd. Naar de vorm 
komt deze naam overeen met namen als 
Grote Berg en Kleine Berg (te Eindho
ven), Oude Hulst ('s Hertogenbvsch), 
Grote Gent en Kleine Gent (te Vught), 
terwijl ook aan een naam als b.v. Raap
hof een overeenkomstige gedachtengang 
ten grondslag ligt. 

Kerk en maatschappij 
DE CHRISTELIJKE MAATSCHAPPIJ 

DER MIDDELEEUWEN. 

Bestond de invloed van de Kerk op het 
sociale leven in de eerste eeuwen onzer 
jaartelling hoofdzakelijk in het goede 
voorbeeld, het zélf beleven van de chris
telijke beginselen temidden van de hei
dense wereld; in de Middeleeuwen was 
dat anders! , 
In de Middeleeuwen was in heel West
en Zuid-Europa Kerk en maatschappij 
één, omdat er alle mensen tot de Kerk 
behoorden. De hele maatschappij was 
christelijk van Geloof, de hele maat
schappij had derhalve hetzelfde gods
dienstig leven, burgerlijk en kerkelijk 
leven vloeiden volkomen ineen, burger
lijk en kerkelijk bestuur eveneens, de 
hele Westerse maatschappij stond onder 
leiding van het christendom, het eens
gezinde christendom onder leiding van 
het kerkelijk oppergezag in Rome. 
Hierdoor werd ook een éénvormig bur� 
gerlijk leven opgebouwd, de volmaakste 
maatschappij welke er tot nu toe, over 
zo'n grote uitgestrektheid, heeft bestaan. 
Er is vroeger en later geen maatschappe
lijk bestel geweest dat de rechten en 
plichten zo rechtvaardig verdeeld vond 
over de groepen en over de enkelingen. 
De economie werd niet beheerst door 
een bepaalde groep of klas, er was der
halve geen overheersende groep en geen 
onderdrukte groep, er was gelijk recht 
voor iedereen, gelijke kans voor ieder
een, iedereen was in het rustige, vrije 
bezit van zijn eigendom, iedereen kon 
een betrekkelijke welstand volgens de 
eisen van de tijd bereiken, en het alge
meen welzijn was aldus op z'n best ver
zekerd. Hoe kwam deze goede ordening 
tot stand? 
In de steden en grotere dorpen die zich 
rnnd het jaar 1000 aan het vormen 
waren, voelde men de behoefte, door 
samenwerking 'n betere uitoefening va,, 
het ambacht te verkrijgen. Degenen die 
hetzelfde ambacht uitoefenden, gingen 
zoveel mogelijk bij elkaar wornm; waar
vandaan men in oude plaatsen nog 
straatnamen ontmoet als Brouwersgracht, 
Wevershoek, Verversdijk, enz. Bij elkaar 
wonend verenigden ze zich spontaan tot 
een gesloten groep en daar iedereen 
katholiek was, sloot men zich ook tot 
een godsdienstige groep samen: men 
koos een patroonheilige; men stelde een 
feest in voor het eigen ambacht op de 
naamdag van de betreffende patroon
heilige, men bekostigde een eige� altaar 
in een eigen kapelletje in de kerk en 
men kreeg een eigen geestelijke, die vast 
verbonden werd aan hun kapel (vandaar 
de naam: ,,kapelaan"). 
Deze organisaties werden in verschillen-

Nijvere gildenbroeders 

bouwden schone Kathedralen. 

de landen verschillend genoemd: zo 
noemde Italië hen: vakken; Frankrijk 
sprak van meesterschappen; Duitsland 
noemde ze broederschappen; Belgiè: 
corpsen; Spanje en Nederland spraken 
van "gilden". Amsterdam bezat zo 50

gilden, 's Gravenhage 40, Delft 30. 
Wat was het grote voordeel van deze 
gilden voor het sociale leven? - Dat 
men geen tegen-over-elkaar-staan kreeg 
van rijken en arn1en, bazen en knechten, 
werkgevers en werknemers, de maat
schappij verdeelde zich op deze manier 
niet in klassen qvereenkomstig de groot
te van hun bezit en macht, maar verdeel
de zich naar ambacht, dus naar belan
gensfeer; de gilden waren belanv,en
groepen, waar baas naast knecht samen
werkte aan het gemeenschappelijk be
lang. Men noemt dit de vertikale inde
ling van de maatschappij, dwars door de 
verschillende klassen heen, en gericht op 
het algemeen welzijn van de vakgroep, 
de hele bedrijfstak_ Zo had men de tim
mermansgilden, de schildersgilden, de 
smidsgilden, enz. 
Tegelijkertijd werd die godsdienstige 
groepering vanzelf ook een sociale groe
pering: de goede samenwerking was im
mers verzekerd doordat de bedrijfstak 
één organisatie vormde, door dezelfde 
christelijke geest bezield was en door 

OMGEVING 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 
vanaf 18 Juli tot en met 31 Juli 1950. 
GEBOORTEN: Cornelis W. zoon van 
W. A. v. d. Sande en W. M. M. Pijnen
burg - Josephus C. zoon van P. J. v. 
d. Made en J. C. Lauwerijssen - Gerar
dus M. H. zoon van M. P. v. d. Lan
genberg en W. J. Verdook - Josephus
W. M. G. zoon van M. Hellings en
E C Maas - Lucia H. F. J. dochter
v;n j_ M. v. Dijk en H. G. v. d. Meij
den -; Johanna E. Th. M. dochter van
H. J. v. d. Laar en M. J. Rekkers -
Maria A. E. dochter van A. M. Warmer
dam en H. P. Schrama - Anna M. G.
dochter van W. H. Boleij en L. W. v.
Mierlo - Waltherus J. M. C. zoon van
A. M. ). Creemers en J. ). M. Roos -
Theodorus H. zoon van A. C. v. Hal en
Th. G. Jansen - Elisabeth M. Th. P.
dochter van A. A. J. Zebregs en E. J.
P. v. Merkhoven - Anna M. R. W. 
dochter van P. C. Doevendans en W. A. 
de Koning. 
ONDERTROUWD: Antonius J. M. v. 
d. Oetelaar en Henrica C. Th. v. d. Laak.
GEHUWD: Wilhelmus J. Vorstermans 
en Henrica Th. van Breugel - Theodo
rus L. v. d. Burgt en Henrica Th. v. 
Vegchel - Hendrikus v. d. Schoot en 
Josina Boeren - Marinus van de Braak 
en Francisca M. Kerkhoff. 
OVERLEDEN: Franciscus v. d. Velden, 
oud 69 jaren - Johanna Russens, oud 
79 jaren. 

Arbeidsbureau Boxtel 
Aanbod: 1 metselaar voor halve dagen. 
1 timmerman, 17 jaar; 1 beton-timmer
man; 1 opperman; 1 schoen reparateur; 
1 chemisch bleker; 1 geoefend bank
werker; 1 metaaldraaier; 1 grofsmid; 2 
chauffeurs; 2 vertegenwoordigers; kan
toorbedienden met ervaring; 2 kantoor
bedienden (17 jaar); 1 vrouwelijke kan
toorkracht (16 jaar); 1 geoefend schil
der; 1 corveewerker en diverse anderen. 
Gevraagd: 1 leerling slager ( ook voor 
bestel werk) 14-15 jaar; leerlingen siga
renmakers; jongens voor schoenfabriek 
en meubelindustrie; 1 voeger; krachten 
van 18-35 jaar voor metaalindustrie; 
meisjes voor schoen-, confectie, sigaren, 
wasserij, metaalmontage-industrie e.a. 
meisje voor dagbetrekkingen, hulpen in 
de huishouding (ook voor elders). 

dezelfde christelijke beginselen geleid 
werd. 
Naast de godsdienstige statuten 'ont
wierp ieder �ilde ook zijn sociale statu
ten, die hoofdzakelijk op drie punten ge
richt waren: de regeling van productie 
en afzetgebied; vervolgens het gedrag 
en de onderlinge verhouding der leden; 
op de 3e plaats vaststelling van de 
arbeidsvoorwaarden en de werkwijze. En 
wat het voornaamste was: de overheid 
eerbiedigde deze statuten volkomen: liet 
ieder gilde zijn zelfstandigheid, zodat 
het gilde niet alleen de wetten stelde, 
maar ook rechtsprak in eigen zaken. De 
gilden waren dus, wat men tegenwoordig 
noemt: publiekrechtelijk. 
In het gilde kon men opklimmen langs 
de maatschappelijke ladder, met voor 
ieder evenveel kans volgens ijver en be
kwaamheid. Men werd er eerst leerling. 
Na verloop van enkele jaren, voldoende 
om het vak goed te kennen, kon men 
zijn proef afleggen als gezel, waarna 
men het recht kreeg een overeenkomst 
aan te gaan met een meester, in welke 
overeenkomst de proeftijd werd vastge
steld en het loon werd geregeld. Na de 
proeftijd in loondienst kwam een officieel 
proefwerk en bij goedkeuring kon men 
dan zelfstandig meester worden, op 
voorwaarde dat men goed katholiek was 
en op het gedrag niets was aan te mer
ken. 'n Buitengewoon gezonde sociale 
maatstaf dus! - De meesters kozen uit 
hun midden vertegenwoordigers voor de 
gemeenteraad. De dekens bijgestaan door 
de overlieden, vormden het bestuur van 
het gilde en vonnden in het gilde ook 
de rechtsprekende macht in alle geschil
len over zaken die het ambacht betrof
fen, en berechtten ook de geconstateer
de overtredingen. 
De hele sociale structuur van deze 
eeuwen was een voorbeeld waarnaar 
iedere socioloog, katholiek of niet, met 
verlangen en heimwee uitziet. 
Het gildesysteem bevorderde sterk de 
vakkennis door het systeem van opklim
ming tot zelfstandig meester, het weerde 
onbevoegde krachten en beschermde zo 
het product, het regelde· het aantal on
dernemingen zodat er niet te veel kon
den komen, het voorkwam grootbedrij
ven, zodat de mindere niet konden weg
gedrukt worden, het regelde arbeids
duur, loon en prijs, oefende controle uit 
en nam maatregelen voor de volksge
zondheid. Het gevolg van dit alles was 
bovendien: geen klassenstrijd, 'n rustige, 
redelijke welvaart voor iedereen. En het 
is jammer dat de gilden zelf mede oor
zaak zijn geworden van hun verdwij-· 
ning, doordat zij verstarden in hun 
systeem: zich niet aanpasten aan de 
nieuwe eisen van nieuwere tijden. Maar 
de hoofdoorzaken van hun verdwijning 
liggen toch elders. Hierover een volgen
de keer iets. T._ 



Een Eeuwfeest 
In het jaar 1850 stichtte burchtgraaf 
Emmanuel d'Alzon, vicaris-generaal van 
het bisdom Nîmes in Zuid-Frankrijk, 
met enkele leraren van een door hem 
aangekocht college, dat de naam droeg 
van Notre Dame de l'Assomption, een 
nieuwe Congregatie van mannelijke reli
gieuzen. In de volksmond werden deze 
al spoedig Assomptionisten of Assump
tionisten genoemd, zoals trouwens de 
studenten van het college ook al As
sumptio,nisten werden geheten. De offi
ciële benaming van de Congregatie 
luidt: ,,Priesters van 0. L. Vrouw Ten 
Hemel opgenomen". 
Oorspronkelijk uitsluitend bestemd voor 
het Bijzonder Middelbaar Onderwijs, 
waarvan Pater d'Alzon in Frankrijk een 
der vurigste voorvechters is geweest, 
kreeg de Stichting na enkele jaren reeds 
een bredere bestemming. In 1860 ver
trokken de eerste missionarissen naar 
Australië en in 1862 naar Turkije en 
Bulgarije in rechtstreekse opdracht van 
Paus Pius IX. Het Apostolaat door de 
pers werd ook ingezet tijdens het leven 
van de Stichter. Doch pas na diens dood 
in 1880 en vooral na haar verbanning uit 
Frankrijk in 1901 begon de Congregatie 
der Assumptionisten zich uit te breiden 
zowel voor wat het aantal leden als wat 
de veelvuldigheid en de verscheidenheid 
der werken betreft. 
Bij haar eeuwfeest is ze verdeeld in 7 
provincies en 2 vicariaten: 3 provincies 
in Frankrijk zelf, 1 in België, 1 in Ne
derland, 1 in Noord-Amerika en 1 in 
Engeland, het vicariaat van het Nabije 
Oosten en dat van Zuid-Amerika. Ze 
telt plus minus 1700 geprofeste religieu
zen en een honderdtal novicen, verspreid 
over 153 huizen en residenties. In 
Europa werken de Assumptionisten in 
Frankrijk, België, Nederland, Engeland, 
Spanje, Italië, Joegoslavië, Griekenland 
Bulgarije, Roemenië en zelfs Rusland, 
waar ze de enige katholieke kerk bedie
nen, die in de Sovjet-republiek Rusland 

Geslaagd en gediplomeerd 
UITREIKING GETUIGSCHRIFTEN 
VAN DE AMBACHTSSCHOOL. 
J.1. Zaterdag werd aan 46 leerlingen van 
de Ambachtsschool, die met goed gevolg
de tweejarige cursus hebben afgemaakt,
het getuigschrift uitgereikt, door de voor
zitter van het bestuur, de H. E. Heer
Deken Ign. Broekman.
Hij gaf daarbij de jongens de les voor
het leven mee, hen voorhoudende dat zij
door arbeidzaamheid en godsdienstzin,
de twee pijlers die het levensgeluk van
de mens schragen, aan hun leven maat
schappelijke waarde zouden geven, de
franje daarbij latende voor hetgeen
het is.
De leerlingen gefeliciteerd hebbende
met het succes van hun ijver reikte de
Deken de getuigschriften uit.
Van de afdeling Timmerlieden ontvin
gen het getuigschrift: C. de Bresser en
N. Vogels, Best; L. Beekmans, N. v. d.
Broek en A. Slijters, Boxtel; C. Verha
gen, Esch; C. Bergman, Haaren; Th.
Prinsen, Liempde; J. v. d. Heuvel en M.
Peijnenburg, St. Michiels-Gestel; H. v.
Gestel, Middelbeers; 111. Bressers, P. v. 
Gerven en A. Nouwens, Oirschot; J. 
Em1en, Oisterwijk; G. v. d. Heijden en
M. v. d. Koevering, Schijndel; C. Hoe
venaars, Vught.
Van• àe afd. Meubelmakers: R. Vogels,
Best; J. v. Kuringe, Boxtel; M. Kouwen
berg, Esch; J. Branteri, Liempde; M.

• Klom pers, Oirschot; Th. Peijnenburg,
Vught.
Van de afd. Smeden Bankwerkers: P. v.
de Eerden, J. Habraken, M. Snijders, C. 
Sterke, M. Sterke en G. Zoest, Boxtel;
A. Rovers, Liempde; J. Vos, St. M.
Gestel; J. Kronen burg en J. v. Overdijk,
Oirschot; A. Peijnenburg, M. Schmitt,
H. Smit, J. Stads en A. Vriens, Vught.
Van de afd. Metselaars: P. Grill is en
A. v. d. Laar, Boxtel; C. v. Aarle, Liemp
de; A. v. Boven en J. v. Boven, St. M.
Gestel; M. Smolders, Moergestel; F.
Smetsers, Oirschot.
Na de uitreiking der getuigschriften
feliciteerde de Directeur de leerlingen
en gaf hun nog enige behartigenswaar
dige wenken voor de praktijk, waarbij
hij verzocht in hun maatschappelijke
werkkring door gedrag en ijver de naam
der school hoog te houden.
Dan spoorde hij hen nog aan door ver
dere vakstudie aan de 2-jarige cursus
van de avondschool de kans waar te
nemen om zich verder te bekwamen,
en zegde toe hen nog gaarne met goe
de raad te willen bijstaan.
Hierna sprak de heer J. van den Hout
een kort woord namens de Burge
meester, die wegens ambtsbezigheden
niet aanwezig kon zijn. Hij dankte daar
bij ook Directeur en Leraren voor hun
toewijding, waarmee zij zich geven aan
het opleidingswerk van de school.
Hierna sprak de Hoog Eerw. Heer De
ken een slotwoord en attendeerde hier
bij voor de keuze van een naam voor
de school op de martelaar van de 
Boxeropstand in China, Mgr. Hamer,
wiens naam en wapenembleem voor de
ambachtsschool als toepasselijk geacht
kan worden.
De Ambachtsschool heeft met deze uit
reiking van getuigschriften haar tweede
cursus besloten.
DIPLOMA-UITREIKING 
R. K. HUISHOUDSCHOOL. 
Bij de beëindiging van de cursussen van 
de Huishoudschool werden aan 17 Pri
mairen diploma's uitgereikt, n.l. aan de 
jongedames Dien Sterke, Kitty Kuijpers, 
Anda v. d. Horst, Rie v. d. Velden, Cor. 
v. d. Sloot, Tinny van Overbeek, Mien
Stoof, Cor Schulpen, Ria Grilles uit Box
tel; Sjaan van de Zande, Paula Rutten,
Mien Schoones, Annie van Eijndhoven,
uit Esch; Adri van Vleuten uit Liempde;
Toos Matheeuwsen uit Oirschot 
Het diploma voor de Landbo

.
uwhuis

houdcursus werd uitgereikt aan de dames
Annie van Esch, Thera Geerts, Regina
Verhoeven uit Boxtel; Thera Essens en
Mien Schepens uit Best; Jo van Alphen, 
Felicia van Weert uit Liempde; Maria 

nog open is; in Azië, in Turkije" Pales
tina en Mandsjoerije; in Afrika, in Tu
nis en de Congo; in Zuid-Amerika, in 
Brazilië, Argentinië, Chili en Columbië; 
in Noord-Amerika, in Mexico, de Ver
enigde Staten en Canada. 
De Assumptionisten hebben zich een 
grote vermaardheid verworven door de 
Bonne-Presse van Parijs en hun dagblad 
La Croix evenals door hun bedevaarten 
naar Jerusalem, Rome en Lourdes. In 
een tijd, dat niemand het aandurfde 
bedevaarten te organiseren, herstelden 
zij deze tochten van gebed en boete 
weêr in ere ondanks de spotternij van 
een al te natuurlijk en materialistisch in
gestelde wereld. Op het gebied van de 
Oosterse wetenschappen bezetten ze 
steeds een vooraanstaande plaats: man
nen als Mgr. Petit en de Paters Jugie, 
Janin, Salaville, Grumel en Pargoire zijn 
mannen van wereldformaat. 
De Congregatie telt op het ogenblik drie 
bisschoppen in leven. 
De Nederlandse Provincie van de As
sumptionisten heeft haar Moederhuis op 
het aloude kasteel van Stapelen, waar èn 
het Provincialaat èn de Procure zijn ge
vestigd; ze heeft opleidingshuizen te 
Boxtel (Missiehuis H. Theresia), te Hal
steren (Noviciaat), Bergeyk (Philosophie 
en Theologie) en te Nijmegen (Univer
sitaire studies). Te Herkenbosch (L.) is 
een assistentiehuis gevestigd. 
De Nederlandse Assumptionisten missio
neren in het Nabije-Oosten, de Congo 
en Brazilië; ze hebben verschillende ne
derzettingen in Frankrijk, waar ze 
vruchtbaar werk verrichten in een ont
kerstende omgeving. 
Het Eeuwfeest werd reeds met grote 
luister gevierd bij de bakermat te Nîmes 
in tegenwoordigheid van talrijke bis
schoppen en wereldlijke autoriteiten. Op 
15 Augustus a.s. zal de Nederlandse 
Provincie op meer bescheiden wijze 
deze heuglijke gebeurtenis herdenken. 
Het zal Stapelen, dat zich zeer nauw 
111,t Boxtel verbonden voelt, op die dag 
niet aan belangstelling ontbreken. 

Joh. van Dijk, Johanna Essens, uit Schijn
del; Adriana v. d. Broek, Tilly Hooij
man, Antonia de Laat, uit Vught; Hu
berdina den Otter uit St. M.-Gestel. 
Verder werden getuigschriften voor ko
ken uitgereikt aan 9 dames, voor naaien 
aan 8 dames en van de cursus 3e jaars 
naaien aan 17 dames. 

R.K. JONGENSSCHOOL VOOR 
M.U.L.O., Burgakker, Boxtel.
Geslaagd voor het diploma Mulo-A:

1doops .... 
Hoe is het nu eigenlijk? Zijn de auto's 
en razende motoren, of het florisante 
plantsoen langs de weg een gevaar? 
*** Oordelende naar de begrippen des 
tijds, dan mag de snelheid niets in de 
weg komen, dus mogelijke gevaren voor
komen worden. Het verkeer moet vei
lig zijn. Het mooie moet zelfs wijken. 
Wel jammer, doch "safety first" en 
daarom mag het uitzicht niet belemmerd 
en zullen de prachtige heesters langs de 
Bosscheweg besnoeid of verwijderd moe
ten worden. *** Spring maar 'ns op de 
fiets en ga 'ns kijken op het kruispunt 
Mgr. Wilmerstraat-Bosscheweg. U zult 
zien dat het uitzicht bij het uitrijden van 
eerstgenoemde straat door de hoogop
groeiende heesters wordt belemmerd. 
** * Geen enkel raadslid heeft er tot
nog-toe erg in gekregen anders was deze
"belemmering" wis en zeker al bij de
"rondvraag" gesignaleerd. *** Evengoed
als het foutief geplaatste verkeersbord op
de hoek bij hotel Van Vlerken. Dit is
echter geen obstakel, alleen oorzaak dat 
sommige chauffeurs menen een rondje
te moeten rijden om de Markt, om dan
weer op hetzelfde punt uit te komen en
mopperend op "die stom geplaatste
richtingwijzer" na het omritje pas de
Kruisstraat in te rijden. In alles moet het
snelverkeer tegemoet gekomen worden,
v.anwege de veiligheid en de economie,
begrijpt ge. *** Zelfs de melkboer met
zijn kar en paard moet er rekening mee
houden, zoals we in de laatste raadsver
gadering bij de rondvraag hoorden. Die
was namelijk "de sigaar", omdat hij niet
vlug genoeg uit de Rechterstraat was
verdwenen. *** Waarom schaft die
melkboer ook niet een flinke grote en
brede auto aan, dan kan hij "laden en
lossen" zolang als nodig is! Is niet zo!
In de Rechterstraat moet het verkeer
veilig zijn!!!

SPORT-NIEUWS 
EERVOLE VERMELDING. 
Zoals in ons vorig nummer toegezegd, 
zouden wij de zes - ons bekende -
deelnemers aan de vierdaagse eervol 
vermelden. 
Welnu, Bertus Adelaars heeft de vier
maal 55 km rondom Nijmegen met suc
ces genomen, de vijf anderen: Bertus 
Verhoeven, Joh. van Heek, Joh. van de 
Linden, Joop van de Velden, uit Boxtel, 
en Henk Scheutjens, uit Liempde, tippel
den, als jongens beneden 18 jaar, de 
voor hen gestelde afstand van 40 km 
per dag. 
Hun shirt versierd met het bronzen 
prestatiekruis zijn zij fit thuis gekomen. 
Et;n flinke marsprestatie, een eervolle 
vermelding waard. 

DAMCLUB D.O.S. 
Uitslagen van vorige week: 
P. v. Boxtel-C. v. Oosterhout 2-0
N. Walrave-F. v. Dun 0-2
G. v. Eindhoven-H. v. Rooij 2-0
L. Schalks-G. v. d. Voort 0-2
P. Mathijssen-H. Ophei 2-0
M. v. d. Anker-H. Schuurmans 0-2
A.s. Woensdag voortzetting onderlinge
competitie om 8 uur in café H. v. Rooij.

Laten wij U demonstre
ren welke Hoover het 
geschiktst Is voor Uw 
woning. De Hoover 
doet zoveel méér dan 
'n gewone stofzui
ger. Hij klopt het vuil 
- dat Uw tapijten 
vernielt - diep uit 
het kleed; hij vaagt 
het uit de pool en 
zuigt het op. De 
Hoover met zijn 
agitator maakt 
Uw kleed zo 
stralend fris. 
Geef 'n tele
foontje! 

VAN BOXTEL. 
N.V. Handelamaatschappij

Clarisaenstraat 3 Tel. 479 Boxtel

WEERPRAATJE 
HET ONTSTAAN VAN HAGEL IN 

ONWEERSBUIEN. 

Zwaarste steen woog 3 pond. (Spanje 1). 

(Van onze weerkundige medewerker). 
Velen zullen zich al wel eens hebben 
afgevraagd hoe het toch mogelijk is, dat 
er op een zeer warme zomerdag met 
tropische temperaturen een onweersbui 
tot ontwikkeling komt, waaruit enige 
minuten later een groot aantal hagelste
nen naar beneden komt. Het zou on
doenlijk zijn om dit proces in één enkel 
artikel uitvoerig te beschrijven, maar wel 
willen wij even in het kort en zo een
voudig mogelijk uitleggen wat hiervan 
de oorzaak is. 
Wij weten al, dat de temperatuur naar 
boven steeds lager wordt en dat er 

H. v. Berkel, J. v. Bragt, H. v. d. Brand,
J. v. d. Brekel, C. Buitenhek, P. v. Dru
nen, H. Elting, J. Ghijsens, H. v. d. 
Horst, H. v. d. Krabben, K. Langenhoff,
G. Maas, M. v. d. Oetelaar, J. Traa, S.
v. d. Vries, H. v. Weerdt allen uit Box
tel ;A. v. Brunschut, H. v. d. Hoogen uit
Esch; W. Lukkenaer uit Haaren; A. v.
Montfort uit Olland; J. Broekman, F. v.
de Grint uit Vught.
Geslaagd voor het vaardigheidsdiploma
Machineschrijven: J. v. Asveldt, A. van
Oers, A. Verhoeven, F. Florie, W. van
Dongen allen uit Boxtel.

Johann Sebastiaan Bach

Geslaagd voor het Praktijkdiploma Ma
chineschrijven: P. v. Drunen, B. v. d.
Vorst uit Boxtel.

MEDEDELINGEN VAN DE 
R. K. VOLÎ<SMUZIEKSCHOOL. 
Voor het diploma A - Zangklassen 
slaagden de volgende leerlingen: 
Zangklas Duinendaal, meisjes: Dini v. d. 
Vorst, Annemieke Bevers, Elsje Wen
tholt,, Trees v. d. Sloot, Anny Spijkers, 
Thea Hurks, Cilio Jansen, Ria v. Oos
terhout, Pieta de Laat, Betty Diesveld, 
Cecile Witteveen, Regi v. Erp, Nel v. d. 
Aa, Riet v. cl. Ven, Mien v. d. Steen. 
Zangklas St. Franciscusschool, jongens: 
Kees. v. Hamond, Willy Sen, Piet van 
Beek, Jan v. d. Zanden, W. J. v. Laarho
ven, Frans Hazenberg, Jan Siemerink, 
Ad. v. Oosterhout, Piet Koelink, Jos. 
Schulpen, Ephie Hagemans, Tonny Hol
ten, Ger. v. Esch, Bert v. Esch. 
De geslaagden voor diploma B worden 
nog bekend gemaakt. 

*** 

Bij het te 's Hertogenbosch door de 
Stichting "Middenstandsexamen" afge
nomen examen werd het diploma Alg. 
Handelskennis uitgereikt aan G. v. d. 
Broek, Clarissenstraat 3, en aan Th. v. 
d. Heijden, Vorst 17.

Op het van 26 Juni tot 15 Juli gehouden 
eindexamen der Middelbaar Technische 
school te 's Hertogenbosch slaagden 
onze plaatsgenoten de heren N. Richelle 
voor de afdeling Werktuigbouwkunde en 
J. v. Geffen voor de afdeling Electro
techniek.

*** 

Op het op 21 Juli gehouden examen 
der Bata Nijverheidsschool te Best slaag
den L. Adelaars, J. v. Heek, J. v. d. Lin
den, G. Poulissen en J. v. d. Velden voor 
machinale schoenbewerker. 

• GROOTSTE ORGANIST ALLER
TIJDEN. 

200 jaar geleden overleed te Leipzig de 
beroemde organist en componist, Johann 
Sebastiaan Bach. In hem herdenken wij 
een der grootste muziekkunstenaars, die 
de wereld ooit heeft voortgebracht. Het 
hoogtepunt van zijn werk vinden we 
ongetwijfeld in zijn passiemuziek, de be
roemde Mattheus Passion en Johannes 
Passion en ook in de Hohe Messe maar 
daarnaast getuigt ook zijn kamermuziek 
van een veelzijdig talent, dat de wereld 
met vele bladzijden van de schoonste 
muzikale kunst heeft verrijkt. Bachs 
muziek spreekt tot hen, die de vele ge
nietingen van dit aardse leven zoeken 
maar vooral plaveit hij ons met zijn ker
kelijke muziek de weg naar een hoger 
leven, van welker schoonheid en vol
maaktheid hij een onmiskenbare proeve 
geeft in zijn vele composities van ge
wijde muziek. 

* * *

Johann Sebastiaan was geen uitzonder
lijke verschijning in de kring van zijn 
familie, want zowel zijn voorvaderen als 
zijn ooms en broers waren zeer muzi
kaal. Van al de Bachs is hij echter verre
weg de grootste geweest. Zijn vader was 
stadsmusicus, had geen groot inkomen 
en moest met "boeren" zijn groot gezin 
een behoorlijk levenspeil verzekeren. 
Johann's geboortehuis, dat te Eisenach 
staat en in de oorlog beschadigd werd, 
lijkt dan ook meer op een boerenhoeve. 
dan op het paleis ener familie van mu
zikale vorsten. 
Al waren dus zijn ouders niet rijk en is 
hij zelf evenmin een vermogend man ge
weest, toch heeft hij in zijn leven niet 
zoveel kommervolle dagen gekend en is 
hij ook minder miskend - althans als 
organist - dan velen van zijn kunst
broeders. Toch was zijn jeugd niet be-

f)g 1100!�?!" 
WIJIJf11PUWW

Lq ttn wujc 
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'■ ICleln apparaat - 'n 1rate 1pa1rpat 1 
Van bulten kunt U onmogelijk 
zien wat een wonder van be
sparing de 

HOOVER ELECTRISCHE 
WASMACHINE 

is. Wij willen daarom de Hoover 
een was voor U laten doen. U 
ziet dan hoe weinig tijd en geld 
Uw gehele wekelijkse was kost 
en hoe gemakkelijk zij wordt 
gedaan. U draalt aan de wringer 
• een nieuw wonder! 
Dan begrijpt U pas, dat dui
zenden huisvrouwen wèg zijn 
van de Hoover. 
Geef ons een telefoontje ! 

VAN BOXTEL 
• N.V. HANDELSMAATSCHAPPIJ

Clarissenstraat 3 Tel. 479 • Boxtel 

paald zonnig, Reeds op 10-jarige leeftijd 
verloor hij zijn vader eJ omdat zijn 
moeder reeds eerder overleden was, 
werd hij door zijn oudere broer, Johann 
Cristoph Bach, die ook al organist was, 
verder opgevoed. Weldra streefde hij 
zijn broer in muzikale prestaties voorbij, 
hetgeen de verhouding tussen deze bei
den niet is ten goede gekomen. 
Op 15-jarige leeftijd neemt Johann zijn 
intrek in het Michaëlisklooster te Lüne
burg. Hij kwam daar op verzoek, want 
hij had een prachtige stem. Drie jaar 
later trekt hij naar Weimar, waar hij 
het orkest van Prins Johann Ernst gaat 
versterken, maar ook deze functie is van 
korte duur. In hetzelfde jaar - 1703 -
werd hij organist te Arnstadt en hier 
heeft hij gewerkt aan zijn vorming als 
organist. Meermalen treffen we hem aan 
in Lübeck om bij de grote or�elcompo
nist Buntehude zijn licht op te steken; 
een licht dat nu nog schijnt in de harten 
van duizenden, die telkens weer door 
zijn bijna bovenaardse muziek uit de 
alledaagse beslommeringen worden uit
geheven. 

Twee maal gehuwd. 

In 1707 werd Bach naar Mühlhausen 
geroepen om organist van de St. Blarius
kerk te worden. Daar trouwde hij met 
zijn nicht Maria Barbara Bach, die hem 7 
kinderen schonk. Dertien jaar mocht hij 
deze vrouw bezitten. In 1720 stierf zij, 
terwijl Bach met de Prins van Cöten, die 
hij als hofkapelmeester diende, een reis 
maakte naar Karlsbad. Over zijn huise
lijke leven in deze jaren is weinig be
kend geworden. De componist heeft wei
nig brieven geschreven. Meer weten wij 
van zijn tweede huwelijksleven, dat in 
1721 een aanvang nam. Hij trouwde 
toen met Anna Magdalena Wülken, een 
vrouw met muzikale gaven, die Bach in 
zijn latere zeer drukke leven veel steun 
heeft geboden. Zij schonk hem liefst 
dertien kinderen. Men krijgt een indruk 
van het vele verdriet, dat de grote orga
nist in zijn leven gekend heeft, wanneer 
men weet, dat slechts twee van die der
tien kinderen hun vader overleefden, ter
wijl van de kinderen uit zijn eerste hu
welijk er vijf op zeer jonge leeftijd 
stierven. 
Bach zocht kracht in zijn grote geloof 
en in zijn werk, dat hem in 1723 naar 
Leipzig riep om daar cantor te worden 
aan de Thomasschule. Tevens werd hij 
organist van de Thomas- en Nicolaikir
che. Hier begint de periode, waarin hij 
zijn belangrijkste scheppingen tot stand 
bracht. Zeven en twintig jaar heeft hij 
op die post gewerkt, dikwijls met veel 
tegenwerking, omdat men hem liever zag 
als leraar dan als componist. Niemand 
vond zijn composities uitzonderlijk. Als 
organist daarentegen werd hij beroemd 
in geheel Thüringen en ver daarbuiten. 
In die jaren schiep Bach zijn Mattheus
en Johannes Passion, een groot aantal 
kleinere werken, drie oratoria en nog 
200 cantaten. Groot is zijn werkkracht 
geweest. 

buien voorkomen, waarvan de bloem
koolvormige donderkoppen tot hoogten 
van vier, vijf of meer kilometer omhoog
schieten. Hierin komt een grens voor, 
waar een temperatuur van· 0 gr. C. 
'heerst. (Vriespunt dus!) De waterdamp 
van de lucht, die vooral bij warm weer 
groot is, zal in deze bui naar boven 
worden gestuwd en gaat Jan conden
seren in druppels. Daar er, vooral in on
weersbuien zeer sterke stijgwinden voor
komen (het is al gebeurd, dat er een 
vleugel brak van een vliegtuigje, 'dat in 
een dergelijke bui verzeild r:iakte), zul
len deze waterdruppels, en dat zijn er in 
een minimum van tijd vele duizenden, 
ook deze grens van het vriespunt pas
seren, echter zonder te· bevriezen. Als 
z.g. ondergekoelde druppels gaan ze
steeds hoger, soms tot temperaturen van
-10 gr. C, om dan plotseling tè bevrie
zen. Hierbij ontstaan dan al hagelstenen,
al zijn deze nog klein. Nu zoudt U ver
wachten, dat ze, doordat ze zwaarder
worden, onmiddellijk naar de aarde zul
len vallen ... . . .  Dit is nu juist NIET ht:t 
geval. Door de zeer sterk afwisselende 
stijgende en dalende luchtstromingen, die 
er in de bui voorkomen, kan het gebeu
ren dat de. hagelsteen enige keren ach
tereen enige honderden meters stijgt én 
weer valt. Bij het vallen raakt hij weer 
onderkoelde druppels en groeit daardoor 
steeds aa11. Totdat op het laatst de steen 
zo zwaar wordt, dat de stijgende lucht
stroom hem niet meer m·ee omhoog kan 
nemen en hij met grote snelheid (van 
ongeveer 8 m per seconde) naar de aar
de valt. Hoe groter dus de verticale 
stromingen in de bui, hoe groter de ha
gelstenen kunnen worden. Hoe groter de 
stenen worden, hoe zeldzamer ze wor
den, hetgeen maar gelukkig is ook, want 
er kan door stenen ter grootte van knik
kers en duiveneieren, die in de zomer 
toch veelvuldig voorkomen, al heel wat 
schade worden aangericht. De grootste 
stenen vielen in ons land ruim 10 jaar 
geleden in Hierden bij Harderwijk en 
hadden de grootte van een hand en had
den een platte vorm met kartelrand. 
Een zeer grote steen viel er op 6 Juli 
te Potter (Nobraska V. S.) Deze had een 
diameter van 13 Cm. In 1935 werd dit 
record verbeterd door een steen van 15 
cm met een gewicht van 1 /5 kg, die op 
20 October te Oliva in Spanje viel. Wij 
zullen maar hopen dat dergelijke mon
sters in ons land niet naar beneden te 
krijgen. 
De echte hagel ziet er glasachtig uit en 
is doorzichtig en niet wit, zoals de kor
relhagel of korrelsneeuw die tijdens 
buien in het voorjaar of winterhalfjaar 
wel valt. Deze hagel ontstaat ook bij 
hogere temperaturen en wordt ook niet 
door die talrijke op en neer gaande be
wegingeh en op die grote hoogte ge
vormd, als de echte hagel, die in de 
zomer tijdens onweerswuien valt. 
(Nadruk verboden). 

Zijn gevoelens in zijn muziek. 
Waarin ligt nu ,het gehl!im van zijn ·w�r
ken, die ieder uit zijn zorgen vermogen 
los te rul<ken en die ons meevoeren 
naar hoogten, die wij zonder zijn.muziek 
nimmer zouden bereiken? 
Dat moeten wij stellig zoeken in zijn 
vaste geloof, waarvan hij niet afliet te 
getuigen. Hij had een diep innerlijk 
leven en legde al zijn gevoelens bloot in 

. zijn muziek. Hij beleefde zijn scheppin
gen en moest die openbaringen uitdra
gen. Het drama van Golgotha greep, hem 
aan als oprecht christen en zijn mee
lijden met de stervénde Christus kristal
liseert zich in de passionen. In velerlei 
opzicht stond hij boven elke godsdien
stige richting. Zijn "Hohe ·Messe" is een 
diep getuigenis van de gemeenschap der 
heiligen en de eeuwigheid van Gods 
kerk, die door de eeuwen heen als een 
rode draad de geschiedenis zal . tekenen. 
Onvermoeid werkte Bach voort. Steeds 
werd hij opnieuw gegrepen door het 
majestueuze van de schepping en dan 
moest hij dat uitzingen in zijn compo
sities. 

Blind .... 

Het vele schrijfwerk verzwakte tenslot
te zijn gezichtsvermogen, zodat zij 
vrouw hem te hulp moest komen. Aa 
haar is het te danken, dat Bach zijn laat
ste grote werken heeft kunnen voltooien. 
Tenslotte werd hij geheel blind. 
Bach heeft ons onnoemelijk veel ge
schonken; zoveel, dat zijn gezicht op de 
wereld en de natuur er geheel door werd 
verduisterd. Nadien heeft hij een stil en 
veelal in zichzelf gekeerd leven geleid, 
geheel opgaand in de orgelmuziek. Hij 
had een gave als zeer weinigen en liet 
zijn gehoor geheel in de klanken van het 
pijpinstrument opgaan. Wat zal er in de 
laatste iaren van zijn rijke leven in hem 
zijn omgegaan? Heeft hij gebeden om 
nog eenmaal de wereld, die hij zo Jief 
had, te mogen aanschouwen? Wij zullen 
het nooit weten, maar hoe het zij, op 
18 Juli 1850, tien dagen voor zijn dood, 
herkreeg hij plotseling zijn gezicht. Nog 
eenmaal flakkerde zijn levenskaars hel
der op, alsof zij de wereld wilde tonen, 
dat het gehele leven van de kunstenaar 
was opgebrand om anderen iets na te 
laten van de hemelse schoonheid en 
heerlijkheid, die hij in zijn leven meer
malen moet hebben aanschouwd. 
De wereld sinds Bach is veranderd. Veel
al zijn de wortelen van het geloof in de 
toekomst van een Nieuwe Wereld aan
getast of uitgerukt_ De eeuw van het 
niets, van de afbraak, beleeft Bach's 
tweehonderdste sterfdag. Overal in de 
wereld zal zijn muziek weer door ker
ken nusen en concertzalen vullen_ Zij 
zal klinken als een oase van eeuwigheid 
in een eindige wereld. Moge zijn muziek 
ons dan weer met geloof en dank ver
vullen voor de boodschap van hoop op 
een volmaakte wereld, die Bach ons In 
zijn werken heeft mogen ov.erbrengen 
als een opdracht van zijn Schepper. Dan 
zullen wij hem op waardige wijze her-
denken. 

mr.A. G. 
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Bloemenverzorging 
DE GLOXINIA. 

Gedurende de zomermaanden is het aan
tal bloeiende potplant.en niet zo erg
groot. Doch de Gloxinia is juist in deze 
tijd in bloei, en dankbaar profiterèn we 
daar dan ook van in deze tijd van 
schaarste aan bloeiende, potplanten. De 
Gloxinia is een zeer mooie plant, doch 
is niet gemakkelijk in zijn verzorging. 
Ook zijn de Gloxinia's tamelijk duur, 
maar daar staat tegenover dat ze over
blijven. De Gloxinia is namelijk een 
knolgewas, en de knol is zeer gemakke
lijk te overwinteren, zodat men er meer
der� jaren plezier van kan hebben. 
Wanneer' U thans een Gloxinia aan
schaft kijk dan uit naar een plant met 
een dubbele vertakking, daarvan kunt 
U de. meeste bloemen verwachten. Hoe
wel een in volle bloei zijnde Gloxinia 
zeer mooi is; is het toch gewenst een 
plant te kopen die naast enkele bloemen 
ook nog een aantal knoppen heeft. 
Van zulke planten heeft men langer ple
zier. In de kamer zal aan de Gloxinia 
een lichte, doch geen zonnige standplaats 
gegeven dienen te worden. Een stand
plaats aan een Oostvenster kan in dit 
verband als zeer geschikt worden be-
schouwd. . •
Gloxinia's verlangen in de bloeitijd veel 
water, houdt daar dus terdege rekening 
mee. Om de veertien dagen geven we 
wat vloeimest, hetzij een oplossing van 
verdunde oude koemest of kunstmest 
zoals deze bij de bloemisten te koop is. 
Pas cip bij het mesten, dat U niet op 
de bladeren knoeit, anders ontstaan er 

• brandvlekken op deze behaarde blade
ren. Na de bloei gaan we geleidelijk
minder gieten, en zetten we het bemes
ten geheel stop. Langzaam zien we dan
de bladeren verkleuren en tenslotte ge
heel afsterven. Als de plant is afgestor
ven zetten we de pot in een luchtige
kast, of halen de knol uit de pot, waar
na we deze in een kistje met turfmolm
of wit zand bewaren. Gedurende de
winter bewaart men de knollen bij een
temperatuur van ongeveer 50° Fahren
heit.

In het vroege voorjaar, Maart, halen 
we de knol weer te -1/0orschijn. Men 
moet dan zien de knol weer opnieuw 
tot ontwikkeling te brengen. Het is niet 
aan te raden de knol direct in een pot 
met bladgrond te plaatsen, daar dan het 
wegrotten van de knol lang niet denk
beeldig is. 
Zet de knol in het begin liever op een 
theeschoteltje dat gevuld is met zandige 
turfo10lm. Leg de knol gewoon boven 
op dit grondmengsel en houdt de zaak 
goed vochtig. Zet het hele geval in een 
verwarmde •kamer op een lichte plaats. 
Na een paar weken zult U dan de nieu
we scheutjes voor de dag zien komen. 
Zodra deze scheutjes een lengte hebben 
van 6 à 7 cm kan de knol in een pot 
worden gezet. Gebruik voor het oppotten 
voedzame doch luchtige bloemaarde. 
Verder kweekt men de Gloxinia op in 
het volle licht, doch niet in de felle zon. 
Om de veertien dagen geeft men dan 
ook weer vloeibare mest. Nou beste 
bloemenliefhebbers, probeert er deze 
keer ook een iets van te maken. Ik wens 
U reeds bij voorbaat veel succes. 

H. 

Oplossing 

Kruis woord raadsel 
Horizontaal: 1. oro; 4. Ate; 7. salvo; 
9. Assen; 11. sago; 12. open; 15. lied;
16. macco; 19. al; 20 ovaal; 22. hoofd
toren; 23. tok; 24. re; 25. erg; 27. vent;
30. buste; 33. omnia; 36. elite; 37.
oliën; 38. mooi; 41. ega; 43. n.m.; 44.
via; 47. verademing; 49. stelt; 51. eg; 
52" egels; 54. kaar; 515. trap; 56. nota; 
58. Malta. . .  59. stoel; 60. ark; 61.
T.N.I.

Verticaal: 1. Oss; 2. raamt; 3. Olga; 4. 
Asia; 5. teelt; 6. end; 8.vocht; 10. slang; 
13. padre; 14. Elten; 17. Coolsingel; 18.
ook; 20. ore; 21. vereniging; 26. ober;
27. veem; 28. tooi; 29. pand; 31. u.i.;
32. t.t.; 34. m.l.; 3'5. ie; 39. onder; 40.
omega; 41. Evert; 42. art; 44. vie; 45.
agent; 46. tsaar; 48. Asten; 50. talk; 53.
loot; 54. K.M.A.; 57. Ali.

P AROCHIE==AGENDA 
PAROCHIE ST. PETRUS. 

tOe Zondag na Pinksteren. 
6 Augustus 1950. 

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 Johanna v. d. Oever-v. d. 
Sande te Schijndel overleden, de H. Mis 
van 9 uur wordt opgedragen tot bijzon
dere intentie ter ere van het H. Bloed, 
terwijl de Hoogmis wordt opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 

'schàal voor het Diocesane Jeugdwerk, , 
terwijl de 2e schaal gehouden wordt 
voorilë.i'è • bîiöndëre noden- van het 'Epis
copaat, welke beide collectes ten zeer
ste in de milddadigheid van de. gelovi
gen wordt aanbevolen. 
Vandaag na de Hoogmis wordt de H.
Bloeddoek ter verering uitgesteld. 
H�dem1vond om 7 uur Lof met rozen
hoèdje, · ·. • 
Donderdagavond om 7 uur lof met 
rozenhoedje ep Vrijdagavond om half 
9 vergadering van de H. Familie. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot 
halt 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Martina v. Zeeland; z.a. gel. 
H. Mis ter ere ,van het H. ,·Bloed tot
genezing van een zieke; H. Hartaltaar
gel, mndst. • voor Bartholomeus Voets;
om half 8 gel. H. Mis voor Franciscus
v.· d. Velden v.w. de K.A.B.; om half 9
·gel. mndst. voor Adriana v. Haeren
. Paijmans.
DfNSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt, voor Deken Franciscus de Wijs;
-z.a. gel. H. Mis voor de overleden fami
lie v. Tits; om half 8 gel. mndst. voor
Henricus Prick; om half 9 gel. H. Mis
voor Antonius Schellen; om half 10 gez.
H. Mis tot ·bizondere intentie uit dank
baarheid.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Josefina v. d. Vliert; z. a.
gel. H. Mis voor de overleden familie
v. d. Ven-de Laat; om half 8 gel. jrgt.
voor tambertus Groenendaal; om half 
9 gel. H. Mis voor de overleden pa
rochianen in Indië v.w. soldaat v. d. 
Braak. 
DONDERDAG om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Petrus Ghijssens; z.a. gel. 
mndst. voor Adrianus Hens en; om half 
8 gel. jrgt. voor Lambertus Groenendaal, 
-z.a. gel. mndst. voor Hendricus v. Uden; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voqr Martinus
Giesbers; om half 9 gez. mndst. voor 
Adriana v. Haeren-Paymans; Heden
avond om 7- uur Lof met Rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Christianus v. Breugel; z ... a. gel. 
mndst. voor Franciscus v. d. Meeren
<lonk; om half 8 gel. jrgt. voor Lamber
tus Groenendaal; z.a. gel. mndst. voor 
Petronella Verheyden; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Henriette Witteveen
Schöne; om half 9 gel. H. Mis voor 
Emilie v. Rijckevorsel. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Elizabet v. d. Meyden; z. a. 
gel. H. Mis voor Marinus v. d. Sande; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria
Loerakker-van Geel; om half 8 gel. H. 
Mis voor overleden ouders; z.a. gel. 
mndst. voor Antonius Schellen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor de overleden 
parochianen in Indië vanwege soldaat v. 
Vagt; om half 9 gel. H. Mis voor Wil
helmus Traa; om half 10 Huwelijksmis. 
Het H. Sacramant des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Adriaan Smit, geb. te 
Zevenbergen en won. te Boxtel (H. 
Hart) en Frederica Gerarda v. d. Laak, 
geb. en. won .. in deze parochie, waarvan 
heden de 1 e afkondiging geschiedt. 
'Hendricas v. d. Boogaard uit deze pa-

rochie en Petronella van Dijk uit de 
parochi� van het H. Hart; Gijsbertus 
Hendricus van Rooij, geb. in de par. van 
het H. Hart en won. in deze parochie en 
Adriana Godeberta van Beurden uit 
deze parochie, waarvan heden de 3è af
kondiging 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. 
6 Augustus 1950, feestdag van de 
Gedaanteverandering van Onze 
Heer Jezus Christus. 
(10e Zondag na Pinksteren). 

De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie; om 7 uur voor het geestelijk·· 
en tijdelijk welzijn van de parochie; om 
8 uur voor Cornelis Pijnenburg vanwege 
de missienaaikring; om kwart over 9 
voor de overleden familie Baayens; om . 
half 11 de hoogmis met volkszang, voor 
Franciscus van der Velden, vanwege de 
R.K. Bouwvakarbeidersbond. 
De eerste schaal gaat vandaag voor 
"Onze Arme Kerken" en de tweede 
voor de Bijzondere Noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze parochianen die nog in het buiten
land vertoeven, en voor het' behoud van 
de vrecle. 
A.s. Zondag - 13 Augustus - neemt
pater Bernard van Roosmalen afscheid
onder alle H. Missen, voor zijn vertrek
naar Z. W. Afrika. De eerste schaal zal
dan voor die Missie gaan.
MAANDAG 7 Aug.: 7 uur 1. d. voor
Petrus Baayens; Maria-altaar 1. j. voor
Martina van Erp; kwart voor 8 1. m .
voor Waltherus Joh. van Tuyn; Maria
altaar l. d. voor Maria Kurvers vanwege
de buurt; half 9 l. j. voor Jan v. d.
Meijden.
DINSDAG 8 Aug.: 7 uur 1. d. tot zekere
intentie; Maria-altaar l. j. voor Louis
Nomsfens; kwart voor 8 l. d. voor Anna
Maria v. d. Ven-v. d. Boogaard; half 9
l. d. voor Antoon v. d. Meijden; half 10
gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG 9 Aug.: 7 uur 1. j. voor 
Wilhelmus v. d. Horst en Jacoba Rade
makers z.e.; Maria-altaar 1. i. voor Jo
hanna van Erp; kwart voor 8 1. m. voor 
Marinus Johannes van de Sande; Maria
altaar l. m. voor Jacobus Johannes van 
'Eindhoven; half 9 l. m. voor Johannes 
Hubertas Timmermans. 
DONDERDAG 10 Aug: 7 uur 1. d. tot 
zekere intentie; Maria-altaar 1. m. voor 
Anna Antonia Smetsers-v. Overdijk; 
kwart ·voor 8 1. m. voor Maria Bloemers
v. d. Witten berg; Maria-altaar l. m. voor 
Willem v. d. Langen berg; half 9 1. m, 
voor Cornelis Pijnenburg. 
VRIJDAG 11 Aug.: 7 uur gef. gez. j. 
voor de heer Jan de Vries en mej. Ca
tharina Padden berg z.e,; Maria-altaar 
l. d. voor Johanna Maria Driessen-Wil
lems; kwart voor 8 1, d. voor Piet Melis
vanwege de buurt (Merheimstraat); Ma
ria-altaar 1. m. voor Jan van der Zan
den; half 9 l. m. voor Warner Jan
Heintjes.
ZATERDAG 12 Aug.: 7 uur 1. d. voor
Antonius van Rooij-Peters; Maria-altaar
1. j, voor Wilhelmus van Erp; kwart voor
8 1. d. voor Maria Kurvers-van Nistel
rooy, vanwege de buurtvereniging; Ma
ria-altaar 1. m. voor Petrus Jozef Eltink; 
half 9 1. m. voor Adriana Sleutjesc 
Goossens. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

toe Zondag na Pinksteren 
6 Augustus 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
annes Cornelis v. d. Oetelaar en Maria 
Johanna de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
Sanders. 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
de Laat, Henrica de hsvr. en Marinus 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Regi
na hsvr. van Henricus Schellekens. 
VRIJDAG: half 8 jrgt, voor Henrica v. 
Logten. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
v. Alebeek.

Deze week zullen geschieden:
Maandag mndst. voor Christina Kap
teyns, Dinsdag mnclst. voor Frans van 
Logten. Woensdag mndst. voor Henri
cus v. Oorschot. Donderdag nmdst. voor 
Marinus v. Grinsven. Vrijdag mndst. 
voor Cornelia v. Helvoirt. Zaterdag 
rnnclst. voor Wilhelmus v. d. Meyden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
toe Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 7 jrgt. voor Cornelis v. 
Kempen en Gertruclis v. d. Ven hsvr.; 
8 uur H. Mis tot intentie van de pa
rochianen; 10 uur Hoogmis als gez. 
mndst. voor Adrianus v. cl. Sloot. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld aan hun offerplicht te voldoen 
in de eerste schaal voor de arme kerken 
van ons Bisdom, in de tweede schaal 
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 voor Joanna 
Kruyssen-v. Mol; 8 uur jrgt. voor An
ton ia Schellen-v. d. Ven. Hierbij wordt 
de kerk met 'n kaars vereerd. 's Avonds 
om half 9 vergadering van de St. Elisa
bethstichting in de pastorie. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Theodorus 
Baijens, Ardina v. d. Velden hsvr. en 
Lambertus de zoon; 8 uur mndst. voor 
Johanna Petronella v. Grinsven-v. Hal. 
WOENSDAG: 7 uur I-1. Mis vanwege 
Honingzernerij "Het Zuiden" voor Harry 
v. Dijk; 8 uur wekelijkse I-1. Mis voor
Maria de Punder-Huige.
DONDERDAG: 7 uur H. Mi6 vanwege
Kath. Thuisfront voor Theodorus Huy
berts; 8 uur H. Mis tot intentie van de
leden der Godvruchtige vereniging H.
Theresia.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis vanwege Broe
derschap 0. L. Vr. in 't Zand te Roer
mond voor Phelemina Vermulst-Reijnen;
8 uur H. Mis tot bijzondere intentie.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus
Ghijsens, in de parochie van de H. Pe
trus overleden; 8 uur H. Mis vanwege
godvruchtige vereniging H. Theresia
voor Godefridus v. Gestel.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
6 uur tot half 8; daarna Lof met rozen
hoedje om Gods' zegeningen te verkrij
gen over Z. Heiligheid de Paus en het
H. Jaar.

• 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

toe Zondag na Pinksteren. 
6 Augustus 1950. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Adrianus 
Goyaerts; 10 uur z. j. Joh. v. d. Bigge
laar-v. Mensvoort; 3 uur Lof. De Ie 
schaal voor de Arme Kerken in ons 
Bisdom. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Wilhel
mina Petrus v. Esch; half 8 1. j. voor 
Hendrica Willem v. d. Langen berg; 8 
uur I. mndst. voor Anna v. d. Velden. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Theod. 
Timmermans; half 8 l. j. voor Jan Nys
sen en Hendrica hsvr.; 8 uur 1. mndst. 
voor Antoon v. Jl. Velden. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor de 
Weled. Heer Franc. v. Boeckel v. 
Rumpt; half 8 l. j, voor Adr. Oerlemans; 
8 uur l. mndst. voor Frans. v. Beers. 
DONDERDAG: 7 uur z. 1�111dst. voor 
de Wed. Catharina Jan v. d. Langen
berg; half 8 1. Ï· voor Henrica Adr. Oer
lemans; 8 uur l. mnclst. voor Engelina 
Hendr. v. Overbeek. 
VR [JDAG: 7 uur z. mndst. voor Wout 
v. d. Velden; half 8 I. j. voor Joh. Ha
braken; 8 uur 1. mndst. voor Marinus v.
d. Wiel.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Jos.
Schellekens; half 8 l.j, van Francisca
Joh. Ha braken; 8 uur l. mndst. voor
Johanna v. Houtum.
ZONDAG: half 7 l. mndst. voor Maria
Frans v. d. Meijden; 8 uur 1. m. tot wel
zijn der parochie; 10 uur z. j. voor de
Familie Dierking.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Corn. v. d. 
Boer als over!. lid: St. Willibrord. Dins
dag l. m. voor Adr. Corn. Kuppens. 
Woensdag en Donderdag l. m, voor 
Hendrica Hendr. Quinten, n.l. Woens
dag als over!. lid: H. Rochus, Donder
dag als over!. lid: H. Pastoor v. Ars. 
Vrijdag tot Zondag 7 uur l. m. voor 
Theo v. Hal enz. vanwege Kath. Thuis
front. 
Gedoopt: Wilh. Corn. Maria Gem ma 
zoon van Wilh. Rovers-v. Dijk. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
tOe Zondag na Pinksteren 
6 Augustus 1950. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 ·uur 
pl. Hoogmis ter gelegenheid van de in
zegening van het nieuwe klooster. 
Tweede schaalcollecte, welke zeer in de 
milddadigheid van de parochianen wordt 
aanbevolen, voor de Eerw. Zusters; der
de voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de 
middag om 3 uur plechtig· Lof, dat ge
celebreerd zal worden door de Door!. 
en Hoogwaardige Heer Monseigneur F. 
I-lendrikx, Vicaris Generaal, waarna de
inzegening van het klooster zal plaats
hebben.
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor
Onze Anne Kerken.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes
Rutten; half 9 H. Mis voor de bekering
der zondaars; 10 uur plechtige Hoogmis
ter gelegenheid van de inzegening van
het nieuwe klooster.
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina Catharina Spooren vanwege Br.
H. Cornelis, Bokhoven; 8 uur gef. jrgt.
voor de Weled. Heer Gerardus Ver
heyen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de over
leden familie van Schijndel-Konings; 

half 10 gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG; half 8 H. Mis voor Cor
nelis van den Boogaard; 8 uur jrgt. voor 
Antonius van den Braak. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Johanna van den Akker-Doleweerd; , 8 
uur jrgt. voor Henrica van den Braak
v. Abeelen. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 6 Augustus. Tiende Zondag na 
Pinksteren. Feestdag van de gedaante
verandering des Heren. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Donderdag, Feestdag van de H. Lauren
tius, om 8 uur Lof. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 

Zr. Philippa van den Braak; 8 uur H. 
Mis voor Adrianus Petrus Scheltus. 
ZATERDAG; half 8 jrgt. voor Wilhel
mina Maria van den Braak; 8 uur gef. 
jrgt. voor Mevr. Anna El. Maria van 
Velddriel. 

Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
overleden leden der familie Winclstosser . 
MAANDAG: om 7 uur voor Piet van 
Lii;mpcl. 

Voor reparatie van Glasdn•Lood 
Atelier P. VAN ROSSUM 
bij Sportpark O.D.C. - Boxtel 

Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

Op 17 Augustus a.s. hopen 
onze geliefde Ouders 

ANTOON VOETS 
en 

CERARDA BERGMANS 
de dag te herdenken, waar
op zij vóór 2;5 jaar in het 
Huwelijk traden. 
Dat God hen nog lang 
moge sparen is de wens 
van hun dankbare kinderen 

Piet en Verloofde 
Jan en Verloofde 

I-lertogenstraat 20.
De feestelijke viering zal 
plaats hebben na de terug
keer van hun zoon Jan uit 
Indonesië. 
................... .., ............ ..

t Heden overleed, tijdig
voorzien van de laatste 

H.H. Sacramenten, mijne 
dierbare Echtgenote en der 
kinderen zorgzame Moeder 

Catharina Verspaandonk 
geb. Hendrikse 

in de ouderdom van 36 
jaren. 

Antonius Verspaandonk 
Franciscus 
Adrianus 

Boxtel, 2 Aug. 1950. 
De uitvaart zal plaats heb
ben Zaterdag om half 10 
in de parochiekerk van St. 
Petrus te Boxtel. 

Enige en algemene 
Kennisgeving. 

Als geslaagde voor het Mid
denstandsexamen dank ik de 
Heer A. Robben, Baroniestr., 
Boxtel, voor de succesvolle 

. opleiding van hem ontvangen. 
Th. v. d. Heijden, Vorst 17. 

DANKBETUIGING 
Voor de vele blijken van 
deelneming,' ondervonden 
bij het overlijden van onze 
lieve zuster 

GRIETJE, 
betuigen wij onze harte
lijke dank. 

FAMILIE DE BOER 
Julianastraat 5. 

NOTARIS P. MERTENS 
te Boxtel 

zal aldaar voor de Erven van 
de Heer P. Ghijsens, voor 
TOEWIJZING op Dinsdag 8 
Augustus 1950 in Café van 
Run, Stationstraat, des nam. 
5 uur. 
Publiek verkopen: 
onder Boxtel 
Koop 1. Twee huizen met erf, 
Raaphof 2 en Pr. Hendrikstr. 
17, kadaster sectie F nrs. 4046 
en 4047 samen groot 1.99 are, 
verhuurd aan J. Brusselers en 
Kruyssen, resp. voor f 3, - en 
f 3,50 per week. 
Ingezet op f 5800, - . 
Koop 2. Twee huizen met erf 
en tuin, Omooi 3 en 4 groot 
ongeveer 13.80 aren, kadaster 
sectie D nrs. 2159 en 2160 ge
heel nr. 2161 gedeeltelijk ver
huurd aan J. Leermakers en 
Langemans, resp. voor f 2, -

' en f 2, - per week. 
Ingezet op f 2000, - . 
Koop 3. Het huis met erf en 
tuin, Onrooi 5, groot ongeveer 
12 aren, kadaster sectie D nr. 
2161 gedeeltelijk verhuurd 
aan Keurentjes voor f 2,50 
p, week. Ingezet op f 1950, - . 
Koop 4. Massa van de kopen 
2 en 3. Ingezet op f 4100, - . 
Koop 5. Bouwland in Onrooi, 
naast koop 3, kadaster sectie 
D nr. 131 groot 33.70 aren. 
Ingezet op f 650, - . 
Haren van kopen 1, 2, 3 voor 
kopers vanaf de te dag der 
week volgend op de betaal
dag der koopsom. Aanvaar
ding koop 5 op 1 Nov. 1951. 
Lasten voor kopers vanaf 1 
Juli 1950. Betaling kooppen
ningen uiterlijk 8 Nov. 1950. 

Een klok en ronde tafel te 
koop. Van I-lornstraat 42. 

Gevraagd: een Dienstbode 
voor dag of dag en nacht. Ook 
genegen in winkel te helpen. 
Liefst boven 20 jaar. Bevragen 
Molenstraat 19. 

Slachthanen te koop bij W. 
van Esch, Roond 10a. 

Te huur aangeboden: ruimte 
geschikt voor magazijn of 
pakhuis in het centrum van 
Boxtel. Te bevragen onder No. 
1, Molenstraat 19. 

Te koop: 2 dragende varkens, Te koop: een toom biggen 
14 weken drachtig. J. v. d. V.D.L. P. van der Made, 
Broek B 48, Ruiting, Esch. Schijndelseclijk 11. 

Te koop: een toom zware Te koop: zo goed als nieuwe 
biggen, N.L., bij 111. Witlox, kinderwagen en een trekwa-
Nergena 10, Boxtel. gen. Breukelsestraat 76. 

Te koop: vleessnijmachine in 
goede staat, en grote ronde 
eiken tafel, deze ook te ruil 
voor kleinere. F. Janssen, 
Liempdseweg 16. 

Te koop: een fornuiskachel. 
Ridder van Cuykstraat 48. 

Alle oude rommel, koper, lood, 
zink, ijzer, dorsmachines en 
lompen koop ik op en betaal 
de hoogste prijzen. Aangeb.: z. g. a. n. reiswieg. 

Ook te ruil voor wandelwa
gentje, event. met bijbetaling. 
Bevragen: Molenstraat 19. 

Klijssen, Maastrichtsestraat 49. 

Wie heeft een bril, bruin 
montuur, gevonden? Terug te 
bezorgen Molenstraat 19. 

fe koop: plattebuiskachel. 
Zandvliet 30. 

U BENT GESLAAGD! 
Te koop bij A. Schoenmakers, 
Munsel 25, gemerkte V.D.L. U wenst een goede positie? 
zeug, aan telling eerste worp. Neem dan les in  

Ik heb af  te  geven 2 prima 
honden, Bouvier en Duitse 
Herder, ,beiden reu, (wegens 
plaatsgebrek). Jan van Bra
bantstraat 33. 

STENO 
bij NETTY HURKS 

GEDIPLOMEERD LERARES 
Te koop bij A. v. d. Sande, 
Kalksheuvel, Boxtel, een toom 
beste biggen en driftvarkens, 
gemerkte. 

in HOLLANDS, DUITS en 
ENGELS. 

RECH fERSTRAAT 54 

KANTOORBOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT 

Zijt u al in 't bezit van een 

BALL-PEN? 
Wij hebben ze in alle mogelijke 
prijzen vanaf 95 cent 

Door inkoop van grote por• 
tijen beste breiwol, juist vóór 

de prijsverhoging, kunnen wij 
U thans extra verwennen met 

een extra loge prijs 1

GOEDE BREIWOL. 
sterk en voordelig -in mooie 
kleuren en zwart 

100 gram f 1.65

KOUSENWOL, in beige 
en grijze tinten, prachtige sterke 
wol 

100 gram f 1.95 

JAEGER WOL, een primo, . 
goed uitbreiënde grote knot van 

100 gram f 1.95 

INCONÉ WOL, waarmee het 
breien een genot Is etl schitterend 
resultaat geeft, extra fijn gesponnen. 
inprachtigetinten100gram f 2.45 

Ziet de speciale etalages! 

,,:J,,n den Ooievaac" 
v. d. BOOMEN•RESINK

STATIONSTRAAT 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT 

U weet toch dat alle s tudie b o ek e n  
voor M.M.S. • H.B.S. e n  alle verdere 
inrichtingen van onderwijs, door ons 
aan de door de uitgevers vastgestelde 

prijzen geleverd worden. 
SPOEDIG BESTELD = SPOEDIG GELEVERD 

Speciaal ook vestigen wij de aandacht op 
onze grote sortering sch oolartikele n. 

i ......................................... . 
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't Pakhuis van GEVRAAGD

de Boerenbond Nette R.K. Hulp in Huishouding

is Woensda g  9 Aug. 
de gehele da g 

GESLOTEN 

Accountantskantoor van 
H. CUPPEN

Lid: Nederl. Genootschap v. Accountants 
Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 

Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel 512 

BOEKHOUDIIIIGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Leerling-electriciën 
GEVRAAGD. 

E lec tro t e ch nisch Bureau 
A. ADELAARS

Breukelsestraat 4, Boxtel 

Lief voor kinderen. Vrouw 
des huizes voor zaken af, 
wezig. Goed loon en behandeling 

MARKT 47 - VUGHT 
GAAT U DANSEN? 

Laat tevoren uw voeten 
vakkundig verzorgen door 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 

(j.tas=in= food 
is Art i s t i e k f 
en Modern• 

* 

Verfraait uw interieur 

M aaktvitrage overbodig 
* 

Het wordt gemaakt bij: 

ATELIER P. VAN ROSSUM 
bij Sportpark 0. D C. 

BOXTEL 

Verse Bokking . . 10 et. 

Gebakken Bokking 2 stuks 25 et. 

Verders gez., gest. en verse Vis 

VO S, Stationstraat 44, Telef. 527 

Wat denkt U van een 

taf el zonder kleed ? 

't Doet koud aan 

't Staat niet 

Dat behoeft U niet te overkomen. 
Wij brengen een schitterende sar,' 
tering, zowel in modern als in 
kelimdessins. Komt U 'ns naar 
onze speciale etalage kijken? 
Prijzen?! Te veel om op te 
noemen, echter vanaf 9 • 9 5 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 408 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 - Tel. 31 9 

Voor de Vacantie 
BRENGEN WIJ U : 

KOFFERS 
IN ALLE MATEN EN PRIJZEN 
OOK IN VULCAN . F I  B R E  

KINDERKOFFERTJES, vanaf 1, -
RUGZAKKEN 7,95, 6,90, 4,95 
ACTETASSEN 13,50, 9,95, 8,50, 7,25 
HEREN PORTEMONNAIES "Leder" 

vanaf 2,50 
DAMES PORTEMONNAIES "Leder" 

vanaf 1,25 
NAGELMANICURES 2,50, 1,75, 1,35 
PORTEFEUILLES 8,50, 6,50, 5,95, 5,50 
VERKENNERSRIEMEN met sleutelring 1,45 
HERENRIEMEN, zuiver leder 1,95 
BUIDEL TASJES "het nieuwste", vanaf 2,35 

LINNEN BOODSCHAPT ASSEN 
MET RITSSLUITING, vanaf 6,50 

BADZAKJES 1,75, 1,35, 1,15 
TOILETZAKKEN iets aparts 2,95 

Leuke "Souvenirs" 
W APENLEPEL T JES "Sola Zilver" 1,65 
WAPENLEPELTJES "wit-metaal" 1,50 

diverse voorstellingen. 
DELFTS BLAUWE VAASJES, PULLETJES, 
KANNETJES, ASBAKKEN, MOLENTJES, 

vanaf 1,25 

U SLAAGT! in de "Bijenkorf" 

VACANTIE SLAGERS 
De slagers van Boxtel maken bekend, dat alle 
slagerijen 

a.s. Maandag wegens vacantie gesloten
zullen zijn. Bovendien zullen de twee daarop• 
volgende Maandagen eveneens a 11 e slagerijen 
wegens vacantie gesloten zijn. 

HET BESTUUR. 

BEKENDMAKING 
Met ingang van 1 Augustus 1950 zijn de kan, 
toren van de Dienst van Gemeentewerken voor 
het publiek geopend op 

Maandag, Woensdag en Vrijdag 
in de voormiddag van 10 - 12 uur. 
Acn deze spreekuren zal streng de hand worden 
gehouden. 

FA. GEBR. VAN ENGELEN's SELECTIEBtORIJF 
Zaadteelt en Zaadhandel - VLIJMEN N.B. 
vraagt voor de verkoop van land- en tuinbouwzaden, zaai
granen en pootaardappelen, op plaatsen waar nog niet ver
tegenwoordigd 

ACTIEVE AGENTEN 
Bij serieuze behartiging van vertegenwoordiging is ruime bij
verdienste mogelijk. Nieuwe vertegenwoordigers worden door 
hoofdagent met de verkoop bijgestaan. Nadere inlichtingen 
worden gaarne verstrekt, terwijl bezoek van hoofdagent kan 
worden aangevraagd. 

Ned. Kath. Schildersschool "St. Lucas'' 
vraagt voor haar school een R.K. georganiseerd 
SCHILDER ais 

CONCIERGE 
gedurende de schooltijd, welke loopt van October 
t.m. Februari.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directeur
der school Burgakker 5 te Boxtel vóór 20 Aug. a.s.
Persoonlijke aanmelding alleen na oproep.

Gevraagd voor Eindhoven: 

enige nette Meisjes 
Prettige werkkring 

Inlichtingen te bekomen bij 
Sigarenmagazijn J. Knoops, Breukelsestraat 40 • 

WINKELJUFFROUW 
gevraagd. 

Drogisterij ,,DE MOLEN" 
Rechterstraat 37. 

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 
De betere Dames• en Herenkleermakerlj 

ACHTER 'T STADHUIS 17 

'S-HERTOGENBOSCH 

ADRES VOOR B OXTEL: 

BREUKELSES TR AAT 30 

Ook In mindere prijsklasse. 

Vraagt stalen collectie. 

H,uris Tweedjassen à 185-. 
Uit voorraad leverbaar. 

Stelt Uw vacantle-
·. genoegens velllg 1

Op het juiste moment kochten
wij nog een grote collectie regen•
kleding tegen uiterst lage prijzen.
Deze week kunt U daarvan pro

fiteren en ... in deze voordelige.
en solide regenkleding gaat U
onbezorgd op reis 1

DAMES REGENMANTEL DAMES REGENMANTEL 
von gegumm•erde stof In de moderne licht 

f 13 95 WOft Her soepele gegummeerde .kotq,en f 19 75 
beige tint mei chopuehon • • In beige, chl�u• model met •lolc • • 

HEREN REGENJAS TRENCHCOAT 
royaal model In wersehillenda beige lcleu"n f 14 90 echt leren k�open stevige n,bbe, stof, •• f. 2 2. 50 
gegummeerde stol in olle herenmolen • • prochtjos voor 

PLASTIC MANTELS 
met cop1o1chon, eatro reclomeprij• 

DAMES MANTEL 
f. 4.75 MANTELS , . 75 

van eatra 1o'epele plo1tlc, met capuchon l 7 • 
leuli: lllp denln 

Blj·zonder mooie collectie mantels en lanen "0n Egyptisch katoen, gehHI dubbel met f 49 50
capuchon • • In poplin en wollen gabardlnL 

Ziet de speciale etalages! 

,,JM- den Oo.ieoaac'' 
Fa. A. P. v. d. BOOMEN�RESINK 

STATIONSTRAAT 

H.H. Landbouwers 
Uit voorraad leverbaar :l..uttüµ, wec&kcûtq, aanqeB.oden CORSETTEN NAAR MAAT 

Prima half lange knolzaad 
per kilo 11.95 

Firma GEBR. van OERS 
ZAADHANDEL 
Breukelsestraat 112 

Voor Klompen 
• de van vroeger bekende
• fijn passende, gemakkelijk
• lopende modellen,
kunt U weer terecht bij,,,, 
A. LIGTEN BERG

KERKSTRAAT 2
-1( Alle maten voorradig 

't Consultatiebureau 
tot bestr. der T.B. C. 
is wegens 

VACANTIE 

GESLOTEN 
van 8 • 29 Augustus· 

Voor verzorging 

UWER pijnlijke voeten 
NAAR 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 

Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

MARKT15 

Ook aan huis Ie ontbieden 

H.H. Landbouwers 
Voor herfst, en stoppel uitzaai 
voorradig : Knolzaad half, 
lange e;; ronde blauwkop, 
spurrie, alle soorten gras, 
en kla verzaden, zoete lupinen 
enz. 

BILLIJKE PRIJZEN 
ZaadhandelP.P.v.Zogchel 
Neem geen risico !

Leer autorijden bij 

WIM WINKENS, gedipl.
T■al,tra■t 93 VUGHT 

Telefoon 6148 

voor keurig net meisje, leeftijd 19 à 20 jaar, 
niet ouder, bij : 

1 J. Witteueen' s 
Manufacturen= en Confectiebedrijf 

Alleen zij, welke reeds eerder in een derge, 
lijke zaak werkzaam zijn geweest, genieten 
de voorkeur. 

Voor de kermis: 

Een mooi sieraad 
Een prima horloge 

Speciaal voor de Kermis een prachtcollectie 

en een grote keuze. 

ZIET ONZE ÉTALAGES ! 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

ROESTVRIJE 

MAGNEET 

R IJWIELEN 
KEUS 

uit 10 verschillende kleuren 

VAN BOXTEL N.V.
Clarissenstraat 3 • Tel. 479 • BOXTEL 

Indien g ewenst kan betaling met 
koper worden geregeld. 

• 

Onze coupeuse is D I N S D AG 
8 Augustus van 14.00 - 16.30 uur 
aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 
Stationslraat 1 1, Boxtel, Tel. 420 

Corset,Centrale P. Tilanus. 

VOOR EEN RUIME KEUZE IN 
doublé Herensteenringen en 
doublé Slavenbanden 

F. P. van Langen �ta�0�t�aai 6i

■ GEZOND HAAR 
■ GLANZEND HAAR

■ JEUGDIG 
BRVL CREEM Speciaal voor Heren! 
Parfumerie M. J. v. d. BROEK 

• Tel. 220 Breukelseslraat 34 • 

B loemenmagazijn "DE A NJ E R"
leverl voor iedere beurs 

EEN BRUIDSBOUQUET 
Vraagt prijs. Breukelseslraat 1 1 0 - Telefoon 488 

Heden ontvangen 
E NG E L SE PIJ P E N

Speciaal voor hen, die een kunstgebit of geen 
tanden hebben, en een gewone pijp niet in de 
mond kunnen houden. 

NIEUWSTE VINDING OP DAT GEBIED. 
Komt U eens kijken, het verplicht U tot niets. 
Alleenverkoop Voor Boxtel 

Sigarenmagazijn BERT V. d, BRAAK 
Baroniestraat 73 Tel. 450 

We gaan verbouwen 
en kunnen daarom tijdelijk niet etaleren zoals gewoon. 

We hebben echter een noodwinkel ingericht 
te bereiken door de poort, waar de verkoop gewoon 
doorgaat van : Timmer-, Metsel-, Schilder• en 
andere gereedschappen, wasketels, teilen, 
schoppen, rieken, en andere ijzerwaren, 

verf, enz. enz. 

Wa H. v. d. WETERING 
IJ11erwaren en gereedschappen, Stationstraat 2t. . 

* 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Naar nieuwe loon:: en prijsmaatregelen 
ECONOMISCHE AFBRAAK 

NA KORSTSTONDIGE 
VOORUITGANG ..... . 

Komende begroting wordt een somber 
staatsstuk. 

Het Amerikaanse ingrijpen in de 
oorlog op Korea wordt door ons 
allen met intensieve belangstelling 
gevolgd. Wij beseffen hoe de po
litieke en militaire situatie in de 
wereld erdoor worden beïnvloed. 
Geven wij er ons echter wel vol
doende rekenschap van, dat ook de 
economische positie van Nederland 
en dus van onze eigen huishouding 
door deze interventie zal worden 
gewijzigd? In de komende weken 
en maanden zal ons dit wel duide
lijk worden. Om hierin enig inzicht 
te verkrijgen, wenden wij eerst onze 
blik naar het land van T ruman, 
dat door zijn leidinggevende posi
tie, ook op economisch terrein, de 
toon aangeeft bij de te verwachten 
wijzingen in de strijd om het be
staan. 

Wij zien in de Ver. Staten een haas
tige omschakeling plaatsvinden naar een 
algehele oorlogseconomie. De productie 
van vredesartikelen wordt drastisch in
gekrompen om plaats te maken voor de 
aarimaak van oorlogsmateriaal. 
Deze oorlogsproductie wordt op zo 
grote schaal uitgevoerd, dat zij een 
groot deel van de wereldvoorraad aan 
grondstoffen zal opeisen, de arbeids
markt voor een kopers- in een verko
persmarkt zal veranderen en het geld
stelsel ernstige mate zal aantasten. 
Alle drie genoemde factoren leiden tot 
prijsstijging. De eerste omdat de vraag 
naar gewone verbruiksartikelen niet zal 
verminderen terwijl er minder aanbod 
komt. De tweede factor oefent een op
waartse druk uit op de lonen en derde 
omstandigheid verruimt het arbeidsveld 
van het welbekende inflatiespook. Dit 
alles zal zijn invloed op het europese 
prijspeil niet missen. 
Europa was arm in 1945 en kon zijn 
langzaam herstel in de voorbijgegane 
"vredesjaren" alleen financieren dank zij 
.de Marshallhulp. Het is bekend, dat 
deze in 1952 zou ophouden, hoewel wij 
deze ruggesteun ook nadien nog niet 
kunnen ontberen. 
De jongste ontwikkeling in de wereld 
heeft ons echter duidelijk doen zien hoe 

-onvoldoende de militaire kracht • der
westerse landen is. Men wil daar op
korte termijn verandering in aanbrengen.
Daartoe tekende president i ruman
dezer dagen een militair-hulpcontract
van ruim 1 milliard dollar.
Dit is echter nog niet voldoende en men
overweegt derhalve een deel van of de
gehele nog resterende Marshall-gelden
voor militaire middelen aan te wenden.
Ook dat zal ons het gewenste gevoel
van veiligheid nog niet schenken.
De westerse landen, dus ook Nederland,
zullen ook hun eigen hulpbronnen zo
veel mogelijk op de productie van ver
dedigingsmiddelen moeten richten.
TEN KOSTE VAN DE HEROPBOUW.

Voor ons land betekent het voorgaande
een strop of in elk geval vertraging van
de heropbouw. De inkrimping van het
bedrag der amerikaanse hulp voor vre
desdoeleinden moet onherroepelijk lei
den tot vermindering van onze con
sumptiemogelijkheden. Zien wij daar
naast naar de noodzakelijkheid om een
gedeelte van onze eigen productieve
kracht in dienst te stellen van het oor
logsmonster, dan moet men wel con
cluderen, dat het woord luxe voorlopig
uit onze woordenboeken zal kunnen
worden geschrapt.
Bovendien zal Nederland, met zijn
sterk ingekrompen hulpbronnen sedert
het verlies van Indië, alle zeilen moeten
bijzetten om zijn inwoners in de komen
de zenuwslopende tijden een acceptabel
consumptiepakket voor te zetten.
De aanvoer van verschillende goederen
zal verminderen, de prijzen zullen de
neiging hebben tot stijgen. terwijl de
toenemende uitgaven voor defensie de •
rijksbegroting tot een somber staatsstuk
zullen maken.
Deze onaangename problemen worden
ons voorgezet in een tijd, ·waarin wij
juist meenden een stap vooruit te maken,
waarin wij in Benelux-verband hoopten
op een verhoogd levenspeil en dalende
lasten. De vooruitgang, die wij maken
zal • in de naaste toekomst geheel wor�
den opgeslokt door militaire behoeften
en een stuk van onze bestaande levens
standaard zal wellicht nog worden af
geknipt. Dat is zuur in een tijd van
vooruitgang.

SCHERPE TEGENSTELLINGEN.
Het gevolg van de oorlog op Korea is
toename van moeilijkheden voor elk
land op bijna ieder terrein. Dit houdt
een mogelijkheid in tot verscherping der
tegenstellingen tussen die landen, waar
door er een hernieuwd streven zal gaan
bestaan naar zelfvoorziening en isolatie.
Hierdoor zou een samenwerkings-project
als dat der Benelux gemakkelijk kunnen
mislukken.
Anderzijds kan men door toenemende

nood zo aan de grond komen te zitten, 
dat alleen nog door collectieve oplos
sing een chaos zal zijn te voorkomen. 
Wij geloven, dat isolationisme voor een 
europees land niet meer mogelijk is, 
omdat het hierdoor zou worden ver
stoken van elke amerikaanse hulp. Bo
vendien is er de druk van Rusland uit, 
waardoor elke staat bedreigd wordt en 
waartegen geen volk zich afzonderlijk 
zal kunnen wapenen. 
In de derde plaats zijn alle europese 
staatsschepen zodanig lekgeslagen, dat 
een reparatie van elk van hen afzon
derlijk niet meer mogelijk zal zijn. 
Daarom zal de toename der economi
sche problematiek in de staten van het 
oude werelddeel er toe leiden, dat men 
in versnelde pas het punt der meest 
volledige samenwerking op economisch 

• terrein zal trachten te bereiken. Alleen
het inzicht, dat men als afzonderlijke
staat in een wereld van kolossen verloren
is, kan leiden tot realisering van de
europese eenheid. Dat inzicht breekt
door na de ontwikkeling op Korea en
haar gevolgen. Dat is een winstpunt uit
miserabele omstandigheden verkregen.

NIEUWE ZORGEN!

Onze taak als burgers is in deze tijden
niet gemakkelijk. Mogelijk wachten ons
nieuwe maatregelen van prijsbeheersing
en loonstop_ Mogelijk neemt de span
ning tussen Ionen en prijzen andermaal
toe tengevolge van de hierboven uit
eengezette vraagstukken. Misschien
zullen nieuwe fiscale maatregelen onze
zorgen doen toenemen.
Bedenken wij echter, dat onze overheid
in deze dagen voor een gigantische op
gave wordt geplaatst. Laten wij vooral
onze zelfbeheersing niet verliezen, waar
de regering pogingen zal aanwenden
om de machine van staat en maatschap
pij zo soepel mogelijk te doen draaien,
terwijl vrijheids-vijandige elementen een
spaak in het wiel der democratische lan
den trachten te steken. Het programma
voor het nieuwe parlementaire jaar zal
niet opwekkend zijn, maar een mani
festatie van ons aller wil: verdediging
van vrijheid en menselijkheid.

Dr H. R. MES. 

Viert lustig Kermis! 
Maar niet met het geld van 

Bakkers, Melkboeren, Krulde• 

niers, Slagers, Schoenmakers 

Betaalt vooral deze weken contant l 

De ouden-van-dagen 
op toer 

Onrustig zat Antje op de bank tussen 
de andere vrouwtjes. Ze wilde toch nog 
'ns informeren, stond voor de zoveelste 
keer op en scharrelde, steunend op haar 
stokje, in de richting van de drukbewe
gende verpleegsters. 
Juffrouw, Juffrouw!. ........ Maar Antje 
kreeg geen gehoor ........ . 
Plots zag een der heren Antje schuife
len. Ja hoor, Antje is present en kreeg 
haar deelnemerskaart. Nu was ze niet 
zenuwachtig meer en ging weer zitten, 
rustig haar beurt om in te stappen af
wachtend. 
Voor geen geld van de wereld zou Antje 
dieë mooie dag willen missen, daar 
,,telt" ze het hele jaar op. 

0-0-0 

De laatste voorbereidingen voor de tocht 
werden getroffen. Dames en verpleeg
sters droegen_ de mee te nemen provi
and aan, broodjes, koeken en snoepjes, 
reusachtige oranjestrikken werden· aan 
de auto's bevestigd, er werd geteld en 
passagierslijsten gecontroleerd. 
Toen kreeg ieder zijn plaats in de auto's, 
die daarna in dubbele rij aanreden, het 
startsein wachtend. 
Gauw kwam Cor van Hoof en Sinetje 
van de Ven nog het traditionele "snoep
je voor de reis" aan de vrouwtjes uit
reiken en aan de mannen een zakje met 
sigaren. 
Om kwart voor twee kwam de "be
faamde" jeep met de twee "goedge
mutste" politiemannen in beweging. 
Rond de Markt en een ogenblik daarna 
slierden 35 auto's de Kruisstraat in en 
namen de richting Eindhovense weg. 
Over Oirschot-Tilburg· ging deze keer 
de tocht. Naar het ontspanningsoord 
De Warande te Oosterhout. 
Een mooie tocht langs prachtige wegen, 
enthousiast zwaaiende vacantiegangers 
passerend. De flora van de wegbermen 
neigde zelfse haar kleurige kelkjes met 
een glimlachje naar de oudjes. 
De havenbindsters strekten even de· ge
bogen ruggen en verpoosden een ogen
blik, die öranjegestrikte sliert auto's 
nastarende. 
In een kalm vaartje ging het voorbij 
wit gebaste berken en stugge eiken. 
Een kort oponthoud bij Moergestel we
gens een defect aan een der wagens en 
voort ging het op Tilburg aan. 
Op de Heikant weer een koppige wagen 
en... even uitstappen want er was een 

ijssalonnetje in de buurt. De een 'n 
ijsje, de ander een Coca Cola, vlug .. . 
voort ging het weer in de richting 
Dongen. 
Goed vier uur kwam de steilklimmende 
Baileybrug in zicht en daar overheen 
lag het doel van de reis voor ons: De 
Warande. 
Hier zouden de Boxtelse gasten enige 
genoeglijke uren verpozen op het terras 
van de restauratie, met uitzicht op het 
mooie natuurbad, waarin honderden kin
deren dartelden en stoeiden als visjes in 
een aquarium. 
Wegens de grote drukte moest onze 
oudjes aanvankelijk wat verspreid een 
plaatsje gegeven worden, doch de ver
gezellende dames en verpleegsters hiel
pen hen al heel spoedig over de eerste 
schuchterheid heen. Vlug werden de 
meegebrachte broodjes geserveerd· met 
een heerlijke koffie en het gezelschap 
had zijn "bezigheid" en kon daarbij 
keuvelend toezien naar het vermaak 
der badende jeugd. 
Wie niet tegen een wandelingetje opzag 
kon daarna de omgeving van De Wa
rande nog gaan verkennen om vervol
gens zich nog 'ns te goed te doen aan 
de aangeboden koeken en een frisse 
dronk. 
Zo kwam ongemerkt de tijd voor de 
terugreis. 
Over Tilburg-Vught kwam het gezel
schap omstreeks n·egen uur te Boxtel 
aan waar onze Gildenbonds klaar stond 
om met enige vrolijke marsen de ouden
van-dagen naar het eindpunt van de 
reis te begeleiden. 
Opgewekt keerden zij van deze genoeg
lijke dag huiswaarts. 
Daarna werden chauffeurs en allen, die 
zich voor de organisatie van de dag ver
dienstelijk hebben gemaakt, uitgenodigd 
in Hotel Van de Ven. 
Namens Boxtel Vooruit dankte de heer 
Stinessen allen voor de medewerking. 

Plaatselijk Nieuws 
HET EEUWFEEST OP STAPELEN. 
Op de feestdag van Maria ten Hemel
opneming, Dinsdag 15 Augustus a.s. her
denken de paters van Stapelen dus het 
honderdjarig bestaan. 
In de ridderzaal van het kasteel (nu in
gericht tot museum) bestaat gelegenheid 
gelukwensen aan te bieden 15 Augustus 
a.s. van 12 tot 2 uur.
Receptie dus op Stapelen van 12 tot
2 uur.

AMBTSJUBILE. 

De heer H. Graste, Stationsambtenaar 
alhier, is op Zondag 13 Aug. 40 jaren in 
dignst bij de Spoorwegen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Op Maandag 21 Augustus a.s. organi
seert de Heemkundige Studiekring voor 
Boxtel en omstreken een excursie naar 
de Belgische Kempen (Turnhout, Geel, 
Herentals, Vorselaar). Des avonds zal te 
Geel het St. Dimphna-openluchtspel 
worden bijgewoond. Bijzonderheden 
worden aan de leden per circulaire be
kend gemaakt. 

UITSLAG BALLONWEDSTRIJD. 

Wat leven we toch snel! Nu is er meer 
dan een maand verstreken sinds die 
Zondagmiddag, toen al die ballonnekes 
de lucht in gingen. 
Daar lezen we op een der kaartjes: 
,,gedaald 9 Juli te ongeveer 19.30 uur''. 
38 kinderen kregen de aan de ballons 
bevestigde kaarten door de vinders 
thuisgestuurd. Op sommige bijzonder
heden vermeld als "de ballon was nog 
heel" of "kwam in de Dommel te
recht", ,,in onze tuin terecht gekomen" 
en "gevonden in het hooiland langs de 
Z. Willemsvaart".
Ook een kaart met het verzoek aan
Gijsje om te schrijven als hij de eerste
prijs mocht ontvangen.
Gijsje heeft echter de eerste prijs niet,
want een andere ballon is verder afge
dreven dan de zijne. Wij zullen de be
langstelling van Dora Peters • te Groes
sen (bij Zevenaar) bevredigen en haar
ons blad toezenden.
Waar de ballons zoal zijn gedaald?
Enige dreven niet verder dan St. Mi
chiels-Gestel, Den Dungen, Rosmalen,
doch ook uit verschillende plaatsen in
Overijse! kwamen vinderskaarten bin
nen, o.a. uit Almelo, Wierden, Holten,
Harfsen enz., en uit Dolde, Eefde, An
gerlo, Tienmorgen in Gelderland.
Wel interessant zo'n ballonwedstrijd.
De verst gedreven ballon was die van
Leo. Traa. Hij werd gevonden door J.
A. W essels. Ootmarsumsestraat 37 te
Almelo.

KERMIS. 
De vermaarde telepaath, hypnotiseur en 
helderziende !NORA, de man met het 
zesde zintuin, zal op Maandag 21 en 
Dinsdag 22 Augustus in de Ark optre
den en een serie zeer interessante expe
rimenten ten tonele brengen. Op 
Woensdag 23 Augustus komt het in 
Boxtel bekende "Zuid Hollands Toneel"
gezelschap met een vrolijk blijspel. 

R.K.J.B. 
De R.K.JB. houdt Zondag a.s. direct na 
de Hoogmis een algemene vergadering. 
Belangrijke agenda, w.o. bespreking om 
te komen tot oprichting van een voet
balclub. De vergadering wordt gehou
den in lokaal 6 van de Landbouwschool. 
Ieder zorgt aanwezig te zijn. 

Kerk en maatschappij 
HAAR INVLOED 

IN DE MODERNE TIJD. 

Er zijn verschillende oorzaken aan te 
wijzen voor het feit, dat het hele maat
schappelijke leven een groot vraagstuk 
geworden is en nog is. 
De christelijke maatschappij der middel
eeuwen kende een vrij goede, voor die 
tijd zeer geschikte ordening in het gilde
wezen. Dit heeft zich niet voldoende 
aangepast o.a. door het star verzet 
tegen het ontstaan van centrale bedrij
ven die door de uitbreiding van de 
steeds groeiende behoeften nodig waren 
geworden. Maar de hoofdoorzaken voor 
het verdwijnen van het gildewezen en 
het ontstaan van de economische chaos 
van de vorige eeuw, tot de klassenstrijd 
toe, liggen buiten de gilden, ze liggen 
in de veranderde geest van de mensen 
zelf. 
Het begin hiervan ligt in de Hervorming 
die in de 16e eeuw opkwam: dit verwierp 
het kerkelijk gezag in zijn geheel, zodat 
ook de maatschappij van toen, haar op
perste, centrale leiding verloor. Boven
dien loochende de Hervorming het orga
nisch karakter van de Kerk, d.w.z. de 
grote eenheid van het gelovige volk dat 
de Kerk vormt; gevolg hiervan ,:,vas een 
volkomen individualistische opvatting 
van de mens, d.w.z. dat men slechts een 
strikt persoonlijke verhouding erkende 
van de enkeling tegenover God. Dit be
ginsel is al heel gauw toegepast op het 
maatschappelijke leven doordat men ook 
daar ieder gezag verwierp en ieder zich 
los van het geheel ging beschouwen. 
Wat de Reformatie begon n.l. de be
weging: los van het gezag, werd gevolgd 
door: een revolutie van de geest: het 
losslaan van de wetenschap van de oude, 
beproefde fundamenten van het Geloof; 
én door een politieke revolutie: de op
ruiming in vele landen van het koning
schap en daarmee van het hechte ge
zagsbeginsel. De wereld werd daardoor 
bandeloos zowel in godsdienstig als we
tenschappelijk, als sociaal opzicht. 
Dit bracht weer de verderfelijke stromin
gen als het materialisme: dat slechts het 
bestaan van stoffelijke dingen erkent en 
hiermee God en al Zijn geboden uitsluit; 
het rationalisme: dat alleen aan wil 
nemen wat we met eigen verstand kun
nen achterhalen - een bedroefd beetje 
dus - en het liberalisme: het egoïstische 

z. H. Paus Leo XIII zg.

systeem van "ieder voor zich" en "wat 
kan mij de ander schelen!" Vooral. dit 
laatste systeem heeft de samenleving 
verknoeid tot de heksenketel die het nog 
is, 'n maatschappij van bezitters en be
rooiden, machthebbers en rechtlozen. En 
daardoor is dit systeem ook de hoofd
schuldige van de scherpe tégenbewegin
gen, voortgekomen uit de onderdrukte 
lagen van het volk: het communisme en 
de verschillende vormen van socialisme. 
Hoe heeft de Kerk zich tegenover deze 
sociale ommekeer gehouden? Het ant
woord is: wat heeft zij kunnen doen? 
Uit haar machtspositie verdrongen, kon 
zij niets anders.meer doen dan haar stem 
laten ho·ren over de wereld, de mensen 
telkens en telkens te waarschuwen voor 
de grove_ fouten die gemaakt werden en
richtlijnen aan te geven tot verbetering, 
en .. . dit hééft de Kerk gedaan! 
Het dieptepunt van de sociale ont
wrichting lag op het einde van de vorige 
eeuw, en het keerpunt hierin is geweest: 
de encycliek "Rerum Novarum" van 
paus Leo XIII. Deze encycliek is de eer
ste stoot ·geworden, niet alleen voor de 

OMGEVING' 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Van de eerste Zangklas - Duinendaal 
- die examen B maakte, slaagden de
volgende leerlingen: Jos Clerx, Ria
Gemen, Beppie van Oirschot, Trees Peij
nenburg, Netty v. d. Sloot, Rikie van
de Velden, Jetje Witteveen en Mientje
van Zogchel.

MET KERMIS OP REIS. 

Gedurende de kermisdagen organiseert 
Garage De Mol diverse inooie uitstap
jes. Liefhebbers verwijzen wij naar de 
in dit blad voorkomende advertentie. 

EERVOLLE ONDERSCHEIDING. 

Vrijdag j.l. werd door Majoor Swart 
van het Rode Kruis te 's Hertogenbosch 
in hotel "Centra!" aan de heer J. Ver
weij, Bosscheweg 111, alhier, het Kruis 
van Verdienste uitgereikt voor de be" 
langrijke diensten door hem na de be
vriiding verleend als assistent van de 
Voedselcommissaris te Amsterdam en 
ook voor de diensten in Boxtel verricht. 
Gefeliciteerd met deze onderscheiding. 

EEN COLLECTE VOOR HET 
,,MGR. MUTSAERTSOORD". 

In gedachten horen wij al mompelen 
alweer een collecte. Inderdaad, doch 
iedereen zal moeten toegeven, dat de 
spoormannen de Boxtelse ingezetenen 
niet overlopen met de bekende bussen 
en speldjes. 
De collecte wordt gehouden om het 
Mgr. Mutsaertsoord te doen herstellen 
van de oorlogsgevolgen. 
Het herstel, dat een onbegonnen werk 
leek, is door de inspanning van hen, die 
23 jaar geleden hun ideaal verwezen
lijkten in de bouw van het Mgr. Mut
saertsoord, zover gevorderd, dat het 
hoofdgebouw herrezen is, doch aan de 
herbouw van het kinderpaviljoen St. 
Agnes moet nog worden begonnen. 
Dit laatste nu is het doel der collecte: 
herbouw van het kindertehuis. 
De katholieke spoorwegmannen beloof
den het bestuur van de Herstellingsoord
Vereniging een nieuw kinderpaviljoen 
aan te bieden bij gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van het Mgr. Mut
saertsoord i11 1952, en daan,m wordt nu
een beroep gedaan op het Boxtels pu
bliek om de collecte van Zaterdag 19 
Aug_ naar vermogen te steunen. 
Door een offertje te brengen voor dit 
mooie doel behoeft men zich gedurende 
de kermisdagen slechts een luttel iets te 
ontzeggen, en de kermisviering behoeft 
er niet minder om te zijn. 
Als iedereen zijn goede wil toont en iets 
bijdraagt, komt er een mooi bedrag bin
nen. wat dan ook de wens is van alle 
Boxtelse Spoormannen. 

katholieken. maar ook voor vele niet
katholieken, vooral in Amerika, tot een 
beter inzicht in de sociale noden van de 
tijd en de middelen tot verbetering: 
terugkeer tot de natuurlijke rechten van 
de mensen en doelbewuste ordening op 
basis van de natuurwet en van het alge
meen en particulier welzijn. 
Onverbiddelijk wees deze encycliek de 
fouten aan zowel bij de bezittenden en 
machthebbers, als bij de armen en on
derdrukten, en vooral deze laatsten wer
den aangespoord door gezamenlijke actie 
in de organisaties, betere toestanden af 
te dwingen met christelijke en rechtvaar
dige middelen. 
Nog andere richtlijnen gaf Leo XIII. Zo 
gaf hij een encycliek uit over de christe
lijke inrichting der staten en tegen ver
schillende verkeerde stromingen zowel 
buiten als binnen de katholieke Kerk. 
Zijn opvolger, Pius X, schreef richtlijnen 
voor de katholieke actie ter verbetering 
der maatschappij, en richtlijnen voor de 
vakorganisaties. 
Pius XI besprak in zijn magistrale ency
cliek "Quadragesimo Anno" - op de 
40e verjaardag van Rerum Novarum -
opnieuw de hele maatschappelijke toe
stand. Hij gaf aan wat er reeds veran
derd was: dat de staatslieden in vele 
landen de ernst van de toestand gingen 
inzien en hun volle aandacht begonnen 
te wijden aan een betere sociale politiek, 
zodat in verschillende landen reeds goe
de sociale wetten waren aangenomen ter 
bescherming van leven, gezondheid, 
lichaamskrachten, gezin, behuizing, 
werkplaatsen, loon, arbeidsrisico, en tot 
regeling van vrouwen- en kinderarbeid. 
Ook de· belanghebbenden: werkgevers 
en werknemers, waren reeds dichter bij 
elkaar gekomen door de verenigingen • 
waardoor men in georganiseerd verband 
sterker kwam te staan, en invloed kon. 
uitoefenen op elkaar. Hierna besprak 
Pius XI vele punten van sociaal belang: 
zo gaf hij de juiste omschrijving van het, 
eigendomsrecht, de juiste verhouding en, 
de wederzijdse waardering van kapitaál 
en arbeid.· richtlijnen voor het rechtvaar
dige loon en de rechtvaardige markt. 
Hierna besprak hij nog de onchristelijke: 
stromingen in de maatschappij, die geen 
verbetering· kunnen brengen en de zaak 
alleen maar erger maken, door het ge
brek aan de juiste opvattingen en de 
juiste beginselen, die alleen maar te 
vinden zijn in de leer van Christus, 
waarvan de Kerk de behoedster en de 
bewaarster is. T. 



, � •ó.p.ç. io •�ai 
Met de officiële opening in zicht geraken 
de O.D.C.-ers meer en ·meer onder 
hoogspanning van puu·r enthousiasme 
over hun sportterreinen met accommo
datie. 
Trots maken zij vergelijkingen met de 
terreinen van diverse clubs uit de om
trek, en durven zelfs al speculeren op 
uitverkiezing bij bijzondere gelegenhe
den als beslissingswedstrijden. 
Nu kunnen wij, na bezichtiging van ter
rein, tribune met ingebouwde kleedka
mers en de cantine, volkomen begrijpen, 
dat bestuur en in de sport opgaande 
jongelui, en zelfs de oudere supporters, 
het hoofd hoog houden als zij wijzen op 
het domein, wat zij het hunne kunnen 
noemen. 
Alles ingericht naar de hoogst te stellen 
eisen. Onder de tribune twee ingebouw
de kleedkàmers, elk voórzien van een 
drietal douchecellen met koud- en 
warmwatervoorziening en W.C.'s, een 
afzonderlijk vertrek voor scheidsrechters. 
De tribune zelf, riant geconstrueerd, 
met 300 ruime zitplaatsen. 
Rondom het speelterrein, met prachtig 
grastapijt, ruimte voor 7 à 8000 toe
schouwers. En dan aan de andere zijde 
van het terrein de cantine. 
Zo mogelijk zijn de O.D.C.-ers hier nog 
trotser op dan op het zo even be
schrevene. 
Deze cantine immers is de weergave 
van de teamgeest onder de O.D.C.-ers. 
Van een zogenaamde houten keet, voor
heen verdeeld in hokjes, die als kleed
kamers werden gebruikt, hebben zij zelf 
na hun dagtaak een prachtig clubhuis 
gemaakt. Een in baksteen opgetrokken 
schoorsteen bemanteling, met scherp
lijnige boogmetseling om het haard
muurvlak geeft een royaal effect. De 
wand- en plafondbetimmering met 
board, door lijstwerk in vakken gedeeld, 
geeft aan het interieur een cachet van 
standing." 
Bij de indeling van dit oude houten 
bouwsel is een vak tot kleedkamer inge
richt gebleven voor de junioren, aan wie 
het aangrenzende terrein voor bespeling 
!s toegewezen.
Aan deze cantine is met temeer liefde
gewerkt omdat hierin de harteklop van
het clubleven van dag tot dag contro-
1eerbaar zal zijn in bijeenkomsten van
<le sportjeugd. Het is in één woord een
gezellig sporthome.
Zaterdag zal dit vernieuwde centrum
van het Boxtels sportleven door onze
Burgemeester officieel worden geopend,
om half zes, en daarna zullen twee be-·
leende rivalen, B.V.V. uit Den Bosch en
V.V.V. uit Venlo, het veld inspelen.
De sportwereld zal hierbij vertegen
woordigd zijn in afgevaardigden van 
diverse sportinstanties en clubs. 
Muzikale medewerking zal worden ge
geven door de R.K. Gildenbondshar
monie, die vanuit het dorpscentrum naar 
het terrein marcheert. 
Voor wat de te spelen wedstrijd betreft 
zij verwezen naar de gegevens omtrent 
beide clubs onder de sportrubriek. 
Met de voltooiing van dit sportterrein 
mag Boxtel zich beroepen op een prima 
sportaccommodatie. 

Burgerlijke Stand , 
der Gemeente Boxtel 

van 1 tot en met 7 Aug. 1950. 
GEBOREN: Maria H. G. dochter van 
H. A. v. d. Broek en H. C. v. d. Langen
berg - Cornelis J. zoon van J. J. Kerk
hofs en van C. W. M. Leijten - Johan
na P. L. L. dochter van W. P. M. v. 
Geffen en P. J. M. Voets - Maria G. 
C. dochter van P. J. v. d. Bremer en C.
S. E. Venveij - Elisabeth H. W. doch
ter van H. H. v. Doorn en W. M. van
Esch - Yvonne H. J. M. dochter van
H. J. A. v. d. Broek en W. H. Bergmans
- Marinus M. A. zoon van J. A. Hose
wol en M. Keepers - Adrianus G. P.
Fr. M. zoon van A. P. C. Verspaandonk
en A. C. Hendrikx - Adriana M. C.
dochter van Th. Meijs en H. Schellekens
- Johanna P. L. dochter van A. C. v.
Esch en C. J. Michielsen - Aloysius M.
P. zoon van M. J. v. d. Meijden en P. J.
v. d. Hout.
ONDERTROUWD: Johannes W. van
Zeeland en Antonetta A. M. Raaijma
kers.
GEHUWD: Antonius Bergman en Bar
bara G. M. van den Oetelaar.
OVERLEDEN: Adriana C. Hendrikx,
oud 36 jaren, echtgenote van A. P. C.
Verspaandonk - Johanna M. Dankers,
oud 83 jaren, weduwe van J. Gloude
mans,

Voor reparatie van Glas�in,Lood 
Atelier P. VAN ROSSUM 

bij Sportpark O.O.C. • Boxtel 

GEMONDE. 
FANFARE "ST. LAMBERTUS". 
Dinsdag 15 Augustus a.s. zal fanfare 
"St. Lambertus" een concert geven op 
de kiosk waarbij een uitstekend geva
rieerd muziekprogramma onder leiding 
van de Directeur de heer J. v. d. Braak 
te gehore zal worden gebracht. Het con
cert zal alsdan beginnen om 19.30 uur. 
1.Vieux Camerades, mars,

C. Teike, arr. E. Laré
2. Leichte Cavallerie, Ouverture

Fr. Suppé, Par. L. Chi! 
3. Heinselmännchem, wachtparade

Karakterstuk, arr. A. J. Maas 
4. Mariëtta, Ouverture H. Lureman

Pauze. 
5. Le Chef de Corps, Mars v. Bury
6. Espana, valse Waldteufel 
'7. Indische Bruidstoet, Karakterstuk 

arr. Dreissen 
8. Carpe Diurn, ouverture

S. P. v. Leeuwen 
9. Finale.

Over de oorzaak van deze cycloon wil
len wij kort zijn. De voornaamste bron 

Op het te 's Hertogenbosch gehouden voor_ dit onweer met wervels was g�le
examen voor Algemene Handelskennis , , gen m de grote temperatuurtegenstellmg 
slaagde onze dorpsgenoot de Heer W._ë tussen twee luchtmassa!s. Veelal dringt 
C. v. Ruremónde. er in· de hogere luchtlagen een koude 

Geslaagd en gediplomeerd 

Hij _genoot zijn opleiding te Liempde luchtstroom binnen, terwijl :zich boven 
• Proficiat. . . • het land een warme luchtstroom bevindt.

*** Met enige vrees zien velen op 
tegen de kermis. *** Denken we hier
bij eens even aan het stellen van een 
tapverbod en de redenen voor het ont
staan daarvan. Of een zodanig verbod 
al of geen ·uitwerking heeft is van on
dergeschikte betekenis. *** Boxtel ont
komt met de kermisdagen ook weer niet 
aan zulk' verbod. *** En toch, voor zo
ver nodig moet het gemis aan stijl in 
gedrag gedurende de kermis omgezet 
worden in burgerlijke degelijkheid en 
fatsoen. *** Op de kasteleins is voor
al gedurende die pretdagen de hoop ge
steld. Als zij hun bekwaamheid deze 
dagen tonen tot 's avonds 6 uur en als 
de "vrienden" van Oude Bols tot dat 
uur hun "zelfbeheersing" niet verliezen, 
zou de bekende jeep tenminste alvast 
dit jaar gestald kunnen blijven. *** En 
nu we het over de kermis hebben gehad 
komen we als vanzelf tot stuivertje wis
selen. *** Hoe moet dat nu met die 
kwartjes en stuivertjes? Kunnen de 
kwartjes blijven rollen tot 15 Augustus 
of 15 November? (De stuivertjes rollen 
niet hard, ze zijn te vierkant en te min, 
nog amper voldoende om een ijsje te 
kopen!) *** 't Is maar een vraag. Want 
zeer waarschijnlijk zullen de "spulleba
zen" wel op de kwartjes zitten te sprin
gen, 't zij zinken, nikkelen of zilveren. 
*** Als ze maar willen rollen naar 
hunne kant. *** Op 't ogenblik schijnen 
ze vast te zitten, zoals men overal be
weert, want het is komkommertjestijd. 

Laten wij U demonstre
ren welke Hoover het 

geschiktst Is voor Uw 
woning. De Hoover 
doet zoveel méér dan 
'n gewone stofzui
ger. Hij klopt het vuil 
- dat Uw tapijten 
vernielt - diep uit 
het kleed; hij veert 
het uit de pool en 
zuigt het op. De 
Hoover met zijn 
agitator maakt 
Uw kleed zo
stralend fris.
Geef 'n tele
foontje! 

VAN BOXTEL 
N.V. Handelsmaatschappij

Clarissenstraat 3 Tel. 479 Boxtel

WEERPRAATJE 
De Borculoramp 

DIT JAAR JUIST 25 JAREN 
GELEDEN. 

(Van onze weerkundige medewerker). 
10 Augustus van dit jaar is het op de 
dag af 25 jaren geleden, dat het dorp 
Borculo door een zware cycloonachtige 
wervelstorm voor een groot deel werd 
vernield. Velen van ons zullen zich deze 
rampzalige dag nog weten te herinne
ren, daar er ook elders in het land een 
inktzwarte lucht overdreef met zware 
regen en windvlagen. 

Op· de lijn van aanraking nu, dwingt
de koude lucht de warme lucht tot snelle
condensatie. Tijdens dit proces ontstaan
er s·terke wervelingen van de lucht, die
zich gelukkig in de meeste gevallen
horizontaal in de bui voordoen, maar ... 
een enkele keer gebeurt het dat een
dergelijke wervel naar de aarde afzakt
en waar zij de aarde raakt, moet, als
gevolg van de grote drukverschillen in
deze wervel (die veelal niet breder is
dan enkele honderden meters) en door
de sterk draaiende beweging, alles waar
mee zij maar in aanraking komt, het
ontgelden. 
Om U enigszins een beeld te geven van
wat de mensen in Borculo toen· in enkele
minuten hebben meegemaakt, geven wij
hier een verslag van de heer Heuvel
(sindsdien overleden), waarnemer van het
K.N.M.I., zoals wij dit in het onweers
verslag over 1925 lezen.
,,Tegen 6 uur begon de lucht een drei
gend aanzien te krijgen. Na half 7
waren wij gedurig buiten op het school
plein, om de bui zo nauwkeurig moge
lijk te volgen. Het zat daar· in het
Westen. Al dreigender en al zwaarder
werden de slagen. In het N. Westen
was de lucht vaal als voor een hagelbui.
Eerst dacht ik nog, dat de bui langs zou
drijven, maar al gauw zag ik dat ze
overkwam. • Als een draaikolk kwamen
de wolken aanwentelen. Om 7 uur, toen
ik in huis ging, heb ik voor het laatst
op mijn horloge gekeken: Het was vre
selijk donker in de huiskamer, waar we
allen angstig bijeen zaten. Buiten was
alles in één horizontale beweging; de
regenvlaag - 17.5 ·mm - kwam; afge
rukte boombladeren, stof en allerlei
voorwerpen; één grijze muur. Grote
bomen zwaaiden neer, ruiten waaiden
door de storm in, de voordeur smakte
open, welke ik met mijn lichaamsgewicht
dichtdrukte. De huisgenoten stonden in
een nis voor de kelderdeur, dichtopeen,
als om elkaar te beschermen. Buiten
huilde de orkaan, binnen gerinkel en
gerammel van vallende glasscherven,
dakpannen enz. leder ogenblik een helle
bliksem, waarvan de donderslag ver
stierf in het stormgeloei. Waren wij
angstig? Ik weet het niet meer. Welke
gedachten gingen door ons hoofd? Aan
de dood; aan het einde van de wereld?
Het werd lichter. ..... Goddank. Het
ging over. Hoelang het geduurd heeft?
Naar mijn schatting 10 à 15 minuten.
Anderen spreken van 5 à 8 minuten.
We gingen naar buiten. De storm was
bedaard, de regen was over en na enige
minuten scheen de zon weer."
De heer van der Lugt, Hoofd van de
M.U.L.O., schrijft nog, dat het gedu
rende 5 à 7 minuten pikdonker was,
welke duisternis samenging met het
overtrekken van een zware wolkenrand.
Ook in de omgeving van Staphorst en
Smilde werden vernielingen aangericht.
Gelukkig is er voor zulk een hevige
windhoos een zeldzame samenloop van
omstandigheden nodig, waardoor ze
voor ons land zeldzaam blijven. Wij
moeten dan ook tot 1 Augustus 1674
teruggaan om een dergelijke zeer zwa
re windhoos ter vergelijking te vinden.
Deze n.l. deed in Utrecht een aantal
torens en een deel van de Domkerk in-
storten.
(Nadruk verba.den). 

Bloemenverzorging 
EEN PAAR "MODERNE" 

KAMERPLANTEN. 

In de kringloop, die het gehele leven be
heerst, maken onze kamerplanten geen 
uitzondering. Wanneer we de kamer-"
planten die we thans algemeen zien, ver
gelijken met die welke vroeger hoogtij 
vierden, dan zien we dat ook op dit ge
bied een radicale omwenteling heeft 
plaats gehad. Zeer zeker is hier de mo
derne bouwstijl onzer woonhuizen, zowel 

V ACANTIE-PUZZLE. 
Van links naar rechts: 1. Vacantieverblijf; 4. werpstok; 9. waarmee u misschien 
niet, maar een ander wel de reis onderneemt; 13. meisjesnaam; 14. hemelse we
zens, helaas niet in elk vacantie-oord aanwezig; 16. elementair deeltje; 17. veel
gebruikte term aan spoorwegloket; 19. uitdagen; 21. idem; 22. uw dienaar in 
hotel of restaurant; 23. duivel; 24. tijdsbepaling, waarop u het liefst met vacantie 
zou gaan ...... ; 25. verlegen; 27 deel v. d. koe; 29. wat in in Duitsland tegen een 
stuk touw zegt; 30 waarop u heerlijk kunt spelevaren; 33. afval; 35. een Ned. 
schilder, wiens werken u in 't Rijksmuseum kunt b-ewonderen. 37. oud obstakel 
op vacantiewegen; 38. degene, die met uw afval bedeeld wordt; 40. bureau of 
kantoor (Duitsl.); 41. iets, wat de huisvrouw ondanks vacantie, moeilijk laat rus
ten; 42. ik; 43. zangspel; 45. buiten!. munt; 46. treft u aan in oorlogsmuseum; 
48. ik bid (Lat.); 49. tussen, in een taal die u moet kennen als u naar Australië
reist; 51. eind hout; 53. Young Men's Christian Association; 55. delen van mast;
58. rivier in Rusland; 60. Ierland; 61. verkoelende drank; 62. staat nu op stal;
63. inner!. gezindheid; 66. vacantie-oord op de Veluwe; 68. meisjesnaam (verk.);
69. waar u beslist naar toe moet gaan als u in Italië komt; 72. kleefstof; 73.
dier met onvriendelijk uiterlijk; 74. tuin; 75. ziet u o.a. in dierentuinen.
Van boven naar beneden: 1. waarsch. uw vervoem1iddel als u op reis gaat; 2.
noemt u de afstand, die u reist; 3. hals; 4. ziet u wel in winter-, maar niet in
zomervacanties; 5. prot. geloof; 6. aanzien; 7. oude maat; 8. heen en terug; 10.
gaat u, als u niet thuisblijft; 11. destijds; 12. niet van nut; 14. kunt u in N. W. 
Duits!. bevaren; 15. volgeling der nat. soc. partij; 18. God van de wind (de A be
hoeft er niet altijd bij); 20 opvolging; 25. neemt u beslist mee als u een zaklan
taarn bezit; 26. rol stof; 28. grote radijs; 29. snelheid; 31 kerndeeltje, waar u in
uw vacantie maar niet aan denken moet; 32. vrouw!. wezentjes (waar u weer wel
aan denken mag; 34. muziekinstrument; 35. berucht Chinees; 36. land waar zo
veel toeristen vandaan komen; 38. vaartuig, dat u op de Friese meren niet zien
zult; 39. kloosterlinge; 44. de minnaar van Julia; 47. noodsignaal; 49. lief; 50.
uiterwaard; 52. soort graan; 54. zo noemt u de hemel in Frankrijk; 56. Latijnse

in- als uitwendig niet vreemd aan. 4n-· 
mers, wil men een modern interieur 
smaakvol completeren, door het plaatsen 
van enige kamerplanten, dan zullen 
deze, wil er geen disharmonie ontstaan, 
voor wat betreft huti groeiwijze en vorm 
een passend gehe�l ¼:f10eten vormen met 
.de directe omgeving�è.Waren voor tien
à twintig jaren terug, de Palpen Aràu
caria's (kamerden), Aspidistra's e.d. de 
meest gevraagde planten, thans zijn deze 
vrijwel geheel vervangen door planten 
die zich qua groeiwijze en vorm beter 
bij onze moderne woonkamers aanpas 
sen. Behalve de Fiens en de Aralia 
(Vingerplant), die hun reputatie als 
kamerplant nog steeds gehandhaafd heb
ben, dank zij hun aanpassingsvorm bij 
het moderne interieur, zijn het op het 
ogenblik vooral de Sansevieria en Philo
dendron, die in de étalage's en ook in 
vele huiskamers, de hoogtoon voeren. 
De Sansevieria's zijn afkomstig uit In
donesië. Het zijn warme-kasplanten, die 
het als kamerplant ook zeer goed doen, 
mits maar gezorgd wordt voor een niet 
te lage temperatuur. Ze vragen verder 
een voedzame grond en een geregelde 
bemesting met vloeimest. 
Met het gieten dient men enigszins 
voorzichtig te zijn. In de zomer verlan• 
gen ze véel water, doch in de winter 
moet .men matig zijn met gieten, daar 
anders wegrotten niet uitgesloten is. 
Men plaatst de Sansevieria ook vooral 
niet te donker, maar geve haar bij voor
keur een plaats dicht bij een raam. Deze 
plant met zijn slanke leerachtige blade
ren, is beslist een sieraad in de moderne 
huiskamer. De meest voorkomende va
riëteiten zijn: Sansevieria Aureovariegata 
en Sansevieria Laurentii. De eerste is 
geel gestreept en de tweede is zebra
achtig getekend. 
Een geheel andere plant, zowel wat be
treft de vorm als de groeiwijze is de 
Philodendron. Deze plant is afkomstig 
uit Zuid-Amerika, en heeft doorboorde 
bladeren. Ze brengt ook meestal zeer 
lange lucht- en hechtwortels voort. De 
lichtgroene bladeren zijn diep ingesne
den en glimmend. De gehele plant heeft 
een echt tropisch voorkomen. Er zijn 
verschillende variëteiten in de Philoden
drons. Een van de meest gevraagde 
soorten, die ook bijzonder geschikt is 
voor kamerplant is de Philodendron deli
ciosa. Wanneer U deze plant een goedé 
standplaats geeft, en behoorlijk bemest, 
kunt U ook hiervan veel plezier hebben. 
We zouden iedere liefhebber die over 
een moderne kamer beschikt, en boven
genoemde planten nog niet bezit, willen 
adviseren ze aan te schaffen, om hier
door de gezellige sfeer van zijn woon
kamer te verhogen. 

OP 'T HOOG. 

Inkomenverdeling 1948. 
Daar het nog wel geruime tijd zal duren 
voordat de belastingdienst de gegevens 
ter beschikking kan stellen betreffende 
de aanslagen in de loon- en inkomsten
belasting voor 1948, is getracht reeds nu 
enig inzich te verkrijgen in de verdeling 
der inkomens naar de grootte. 
Zowel voor de loon- als voor de inkom
stenbelasting is hiertoe een steekproef 
genomen omvattende ongeveer O 6 % 
van de ruim 4 millioen belastingplichti
gen voor dit jaar. Voor deze personen 
werd het inkomen afgeleid uit de aan
giftebiljetten of beschrijvingslijsten der 
inkomstenbelasting dan wel uit de loon
belastingkaarten. 
Uit deze door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek gepubliceerde gegevens 
blijkt, dat het aantal belastingplichtigen 
in beide belastingen van 1941 op 1948 
vermeerderd is met 41 %, terwijl het 
totale inkomen der gezamenlijke belas
tingplichtigen in deze periode is ver• 
dubbeld. 
Het gemiddelde inkomen per belasting
plichtige is gestegen van f 1.637 over 
1941 tot f 2,319 over 1948. Zowel voor 
de inkomensgroepen beneden f 2.000 als 
voor die van ten minste f 50.000 is het 
aantal belastingplichtigen verminderd. 
Daarentegen vallen voor de inkomens
groepen van f 2.000-f 50.000 sterke 
toenemingen waar re nemen. Vooral 
voor de· inkomens van f 2.000 tot 

• f 5,000 is de· .toen,e.mi!lg ��l;1ngrijk. _ "
Duidelijk blijkt, dat de 'hogere ihkoni'éns
relatief minder hebben bijgedragen tot
de algemene stijging der inkomens en
dat - een nivell�ring der inkomens heeft
plaats gehad.

1.::.·. .:,--· 

·.·, ADVERTENTIE --
PECH MET ONZE 
WOLAANBIEDING. 

Door een vervoersafwijking kwamen 
onze wolsoorten van f 1,65 en f 2,45 
per 100 grartls knot eerst Maandag bin
nen, terwijl deze normaal Donderdag 
hadden moeten aankomen. 
Door deze omstandigheid hebben wjj 
velen moeten teleurstellin. 
Het doet ons daarom een genoegen U 
te berichten, dat U van bovengenoemde 
buitengewone aanbieding alsnog kunt 
profiteren tot Donderdag 17 -Augustus;• 

IN DEN OOIEVAAR 
, • ,,. 

F" A. P. van den Boomen-Resink. 

Nederland heeft 10 Millioen 
inwoners. 

Op grond van de thans ter beschikking 
staande gegevens mag worden aangeno
men, dat in de loop van de maand Oc
tober 1949 de Nederlandse bevolking de 
10.000.000 zielen heeft overschreden." 
Daarmee is een verdubbeling bereikt 
binnen een tijdvak van 50 jaar. 
Bij de eeuwwisseling had Nederland 
juist de 5 millioen gepasseerd en sinds
dien werd telkens na ongeveer tien 
jaren een vermeerdering van één mH
lioen zielen geboèkt. 
In 1911 kwam het inwonertal 

boven de 6 millioen 
In 1921 kwam het inwonertal 

boven de 7 millioen 
In 1931 kwam het inwonertal 

boven de 8 millioen 
In 1941 kwam het inwonertal 

boven de 9 millioen 
Deze bevolkingsaanwas is in belangrijk 
sneller tempo verlopen dan in de andere 
landen in West- en Noord-Europa. 
De oorzaken van deze relatief grotere 
bevolkingsvermeerdering in Nederland 
dient zowel gezocht in hogere geboorte' 
cijfers als in gunstiger sterftecijfers. ' • • 
Wel valt, wat de geboorte betreft, sinds 
het einde van de vorige eeuw ook in 
Nederland een niet onbelangrijke terug
gang daarvan waar te nemen, maar 
toch is deze teruggang steeds achter ge
bleven bij die in de andere genoemde 
landen. 
Omgekeerd is, nadat in het midden der 
dertiger jaren in alle landen een diepte
punt bereikt, de toeneming der geboor
te in Nederland hoger geweest dan 
overal elders. 
Hoogconjuctuur in tentoonstellingen 

Waarheen? 

Wel zelden - zo dunkt ons althans -
werden in ons land zoveel stadsjubilea 
en andere festiviteiten gevierd als dit 
jaar het geval is. In welke provincie men 
ook vertoefd, overal ontmoet men stad
jes of steden, die teruggrijpen op hun 
historisch verleden en daarom gemeta
morphoseerd zijn in middeleeuwse woon
oorden. Daarbij komt dan nog een uit
gesproken hausse in tentoonstellingen op 
allerhande gebied, die her en der werden 
georganiseerd, zodat de vacantieganger 
zich over een gebrek aan keuze werke: 
lijk niet behoeft te beklagen. Veeleer 
zal hij zich naar het hoofd grijpen en 
afvragen: waarheen zal ik mijn schreden 
richten? 
Het komt ons overigens voor, dat de 
betreffende festiviteiten en tentoonstel
lingen alle een commerciële achtergrond 
hebben, en er door de veelheid van 
evenementen een duidelijke concurren
tie aan de dag treedt. Zelfs tegenstan
ders van "planning" of op een of an
dere wijze geleide economie, zullen zich 
afvragen of het wel verstandig is zo
veel geld te investeren in dergelijke 
evenementen, als het - tegenwoordig 
zeker niet kapitaalkrachtige - publiek 
niet meer weet of het eerst links, dan 
wel rechts moet gaan. Er zullen hier 
en daar ongetwijfeld flinke stroppen ge
leden worden 

lucht (verb.); 57. geur; 59.waar u graag tegenop klimt als u vacantie hebt; 62. 
overal; 64. mede; 65. American Overseas Airlines; 67. echtgenoot; 70. vader; 
71. rekenk. reeks.

TIELEN de kantoorbo.ekhandel met .. de 1001 artikelen • 
. , 



Hel Dt'mee·aande bestrijding 
van de • gevreesde kanker. 
Vanaf Maandag 21 Augustus wordt in 
Boxtel begonnen met inzameling of lie
ver met de speldjesvefkoop voor het 
fonds tot bestrijding van dè kánlêët. 
Waarom wordt een 'beroeJ? •gedaán op 
ons gehele Nederlandse ' volk 'óm de 
middelen vàn dit' fonds te versterken? 
Kortweg gezegd, omdat deze kwaad
aardige gevreesde ziekte zo geweldig is • 
toegenomen, de bestrijding enorm veel 
geld kost en ons gehele volk er belang 
bij heeft dat de wetenschap wordt ge
holpen bij het onderzoek naar de effec
tieve bestrijding. 

'■ ll1ln ■pparut • · •• 1rote spaarpot 1 
Van bulten kunt U onmogellikzien wat een wonder van besparing de 

HOOVER ELECTRISCHE WASMACHINE 
Is. Wij willen daarom de Hoovereen was voor U laten doen. U ziet dan hoe weinig tijd en geld Uw gehele wekelijkse was ko'sten hoe gemakkelijk zli wordtgedaan. U draalt aan de wringer- een nieuw wonder ! Dan begrijpt U pas, dat duizenden huisvrouwen wèg zijnvan de Hoover. Geef ons een telefoontje ! 

VAN BOXTEL 

De opstelling ,van beide elftaUe11 is : 
B.V.V.

Saris 
Huybrechts v. d. Sluis. 

Remmers Krijgh Vos 
Quaadvliet, Steripher, Don'liuizen 

v. Beurden Overbeek 
v.v.v.

Brinkman 
Lommen Schreurs 

Heger Deckers Klaassen 
Bachus v. Rhee Nàss 

M. Sijbers • B. Carlier
* * *

Dinsdag 1 5  Augustus aanvang half drie : 

een tribunekaart voor het seizoen, . 1 
Sept. 1950 wt 1t Sept! 1951. 
Hiervoor 

I 
is de volge�de regellng g_�-

trdffen : ' 
De kaarten kunnen in het clubhuis wor
den afgehaald op. Maandag 14  Aug. tus
sen 7-8 uur, Dinsdag 1 5  Aug. tussen 
2-5 uur; Woensdag 16, Donderdag 17
en  Vrijdag 18  Aug. tussen 7-8 uur, Z11-
terdag 19 Aug, tussen 3-5 uur en Zo'n- _
dag 20 Aug. tussen 1 1  -12  uur. Na • 
Zondag 20 Augustus vervalt het recht 
van • voorrang. Lidmaatschapskaarten 
m·eebrerigèn.

Attentie voor onze leden.. � . . ,. . -Was vijftig jaar geleden de. tuberculose 
de grootste vijand; de bestrijding hier-. 
van heeft eveneens met steun van het 
gehele voik, grote vorderingen gemaakt. 
De toeneming van de kanker eist nu, 
naast de t.b.c. bestrijding, een zo moge
lijk nog sterkere bestrijding. 
Het volk moet door financiële steun de 
wetenschap in staat stellen de nodige on
derzoekingen te verrichten. 

Leg een wasje klaar. Het vrr• plicbt U lot niec:s. 
N.V. HANDELSMAATSCHAPPIJ 

Clarissenstraat 3 Tel. 479 ,' Boxtel 

O.D.C. - V.E.S. (Oudenbosch)
Enkele weken geleden kreeg O.D.C. in 
Oudenbosch van V.E.S. een fikse 6-4 
nederlaag, en we rillen nog als we aan 
de schoten denken, die de V.E.S.-voor
hoede op .het O.D.C.-doel afvuurde. Ge
lukkig waren het allemaal · geen eend
vogels, anders was de nederlaag nog gro
ter geweest. We weten dat V.E.S. ander
maal van plan is haar meerderheid te 
bewijzen, doch de O.D.C.-ers willen hier 
een stokje voor steken, wat een span
nende wedstrijd doet verwachten. 

Hedenanond 11 Augustus wordt aa� ·
leden VOORRANG verleend, ter ver• 
krijging van een tribunezitplaats voÖr 
de wedstrijd ván :à.s. Zaterdagavond. 
Vanaf : s uur ,; avonds kunnen 1 :zij
tegen betaling van f 0,75 een zitplaats
bekomén. Zij worden uitgereikt in de 
cantine. Denkt er aan, lidmaatschaps• 
kaarten meebrengen. • 

* * *
Enige cijfers zulen wellicht de beste 
overtuiging geven hoe noodzakelijk het 
fonds tot bestrijding van kanker moet 
worden gesteund. 

de strijd tegen de ' kanker met succes te 
voeren, daar is veel geld voor nodig, en 
gedurende een lange reeks van jaren. 
leder begrijpe zijn plicht. Het beroep 
op ons zij niet tevergeefs. 

(Venlo), welke wedstrijd natuurlijk de 
hoofdschotel vormt van het programma. 
Over B.V.V. behoeven we niet veel te 
schrijven, goede wijn behoeft geen krans, 
en de prestaties van deze club zijn over
bekend. Wanneer we zeggén dat B.V.V. 
een der sterkste zo niet het allersterkste 
elftal is uit het gehele land, dan zal nie
mand ons --van overdreven chauvinisme 
beschuldigen. Spelers als Krijgh, Over
beek, Saris, Huybrechts en v. d. Sluis, 
droegen allen reeds een of meermalen 
het Oranjeshirt. V.V.V. is hier niet zo 
goed bekend, maar toch weten we dat 
het een der sterkste elftallen uit Limburg 
is, en zeker uit technisch oogpunt be
zien. Ook deze ploeg beschikt over pro
minente spelers die reeds meerdere ma
len in vertegenwoordigcnqe elftallen 
uitkwamen. 

Verleden week vergaderde O.D.C. in de DAMCLUB D.O.S. 
18 procent van de totale sterfte in Ne
derland wordt veroorzaakt door kanker. 
Dit percentage wordt het duidelijkst be
grepen als men weet, dat in 1948 1 3380 
patiënten -aan kanker stierven. In 1?49 
is zelfs een toeneming met enige hcm
,derden geconstateerd. 

Het minste wat men doen kan is een 
speldje kopen, doch wie meer kan doen 
beperke zijn bijdrage niet tot het sim
pele dubbeltje, en geve meer ! 

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

Ark waarvan we als voornaamste pun
ten noemen, dat de Heer J. Knoops 
door het bedanken van de heer v. d. 
Krabben (wegens drukke werkzaam
heden) als voorzitter werd benoemd. 
Ook de elftalcommissie onderging enkele 
wijzigingen, en werd terug gebracht van 
vijf op drie leden. Hier in werden ge
kozen de heren H. Traa, J. v. d. Aa, en 
A. v. d. Broek. In de vacature voor het
Bestuur werd benoemd de heer B. Berg
mans 

* * *

Uitslag van de vorige week : 
P. v. Boxtel-G. v: d. Voort 0-2
N. Walrave-H. v. Rooij 2-0
P. Mathijssen-H. Schuurmans 0-2
F. v. Dun-G. v. Eindhoven 2-0
H. Ophei-M. v. d. Anker 0-2
A.s. Woensdag voortzetting onderlinge
competitie om 8 uur in café H. v. Rooij. 

HANDBOOGSPORT. 
Zondag 6 Aug. had op de banen van 
Nimrod te · Hintham het districtscon
cours plaats voor 1950 van de Ned. 
Bond van Handboogschutterijen. 

Om nog duidelijker tot de verbeelding 
te spreken : per drie kwartier sterft in 
Nederland één patiënt aan kanker. 
Vooral onder oudere mensen openbaart 
-zich de kanker, doch ook onder de 
1ongeren komt de gevreesde ziekte veel 
voor, want geconstateerd is dat 40 % 
,der kankersterfte voorkomt bij personen 
tussen de 20 en 65 jaar. 
Naar schatting telt Nederland thans 
minstens 80.000 kankerpatiënten. 
Het wetenschappelijk onderzoek voor 

• bestrijding kan dan ook niet krachtig ge
noeg worden gesteund, en iedere bur
ger rekene het zich tot een sociale plicht 
hiertoe bij te dragen.
Immers, om alle ter zake kundige krach
ten te coördineren om in samenwerking 

Maandenlang heeft het lied van de ar
beid geklonken op het O.D.C.-terrein. 
Overdag met de bouw van de machtige 
tribune, en 's avonds, door de leden, met 
het omtoveren van de oude kleedkamers, 
in een clubtehuis. Aan dat alles is nu 
een einde gekomen, en de tribune zal 
dan a.s. Zaterdag door de Burgemeester 
om half zes (in tegenstelling met de 
raamaffiches die aangeven van zes uur) 
officieel worden geopend. Het club
tehuis kan niet worden geopend voor 
a.s. Dinsdag.
Daarna heeft de ontmoeting plaats tus
sen B.V.V. (Den Bosch) en V.V.V. 

Het staat dan ook vast dat B.V.V. aan 
V.V.V. geen gemakkelijk kluifje zal heb
ben. De grootste overwinning die B.V.V. 
in het verleden op V.V.V. behaalde was 
dan ook slechts 1-0. Daar beide ploe
gen volledig aan de start verschijnen, en 
deze wedstrijd als de opening van het 
voetbalseizien kan worden beschouwd, 
kunnen we voor Boxtel een ongekende 
mooie wedstrijd verwachten. 

Wij maken er de werkende leden op 
attent, dat de lijsten der opstellingen van 
de diverse elftallen in het • clublokaal 
worden opgehangen. Er worden dus geen · 
briefjes meer gegeven. 

VERKRIJGING TRIBUNEKAARTEN 
NIEUWE SEIZOEN. 
Zoals reeds eerder per circulaire is be
kend gemaakt, hebben de leden van 
O.D.C. tot Zondag 20 Augustus, recht
van voorrang, voor het verkrijgen van 

L'Union uit Boxtel behaalde hier met 
217 punten in klasse A de 3e prijs in 10  
pijlen. Het tweede zestal in  klasse C met 
147 punten de 7e prijs. Bovendien schoot 
het eerste drietal met 61 punten in 5

pijlen een prijs van f 4,50. 
Persoonlijk schoot H. de Koning met 26 
punten in 5 pijlen een prijs van f 10,
en H. op de Buis met 24 punten een 
prijs van f 5,-. Alles bij elkaar dus een 
succesrijke dag voor L!Union. 
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• ♦ : Op Zondag 1 3  Augustus :
: a.s. hopen onze geliefde :
: Ouders • : 
! J. W. v. d. Broek ! 
! H. v. d. Broek-v. d. Meijden :
1 hun 25-jarig Huwelijksfeest : 
. .: te vieren. : • Dat God hen nog lang • • • d •: moge sparen 1s e .  wens : : van hunne dankbare kin- : : deren. : ,: JAN en FRANS. : 
.! Nieuwstraat 170. ! 
• ♦ 
••••••••• •••••••••••••••••• 

H iermede betuigen wij onze 
t� hartelijke dank aan fa. 
milie, vrienden en kennissen, 
voor de waardevolle cadeaux 
-én de bloemen, ons aangebo
den bij gelegenheid van ons 
Zilveren Huwelijksfeest. 

W. H. v. Roosmalen 
H. C. v. Roosmalen-

v. d. Heijden. 
Jan v. Brabantstraat 14. 

Bij ons 'vertrek uit Boxtel 
roepen wij middels deze 

onze vrienden en kennissen, 
van wie wij niet allen persoon
lijk afscheid 1konden nemen, 
een vaarwel toe, onder dank
zegging voor het in ons ge
stelde vertrouwen en voor de 
vele blijken van medele11en in 
voor- en tegenspoed onder
vonden gedurende ons meer 
dan 20-jarig verblijf alhier. 

Familie KOOL. 
Nieuw adres : Voorschoten, 
Leidscheweg 147. 

Te koop : toom beste biggen. 
P. Hulsen, Kasteren B 27, 
Liempde. 

Te koop bij P. van Overbeek, 
Esch A 1 1 2, een varken, 1 5  
weken drachtig, V.D.L., eerste 
worp. 
Te koop bij H. Vugs, Haaren
seweg A 107, Esch, 1 dragend 
stamboek varken en 3 dek
rijpe stamboek zeugjes. 
�-----------
Te koop : een Kalfvaars t.b.c.
vrij, aan telling 19 Aug. J. v. 
d. Heuvel. Kinderbos 9.

Te koop 'n toom beste biggen 
G.Y. bij M. v. d. Heijden, 
Vorst 1 8, Boxtel. 

Te ikoop : houten ; gierkist, 
wentelploeg "Tumis V", maai
machine met korenapparaat, 
a.i.g.st. en een 6-maands kalf. 
v. d. Nostrum; Hal 3a.

Te koop : Een huiskamertafel 
{uittrekbaar) en een bouclé 
:gangloper, lang 6 meter en 
breed 70 cm, alles in prima 
staat. Adres te bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop 3500 kilo hooi en 
.een timmermans-werkbank J. 
J. v. Schijndel, Parallelweg 41 
·noord. 

�=in=food 
is A r t  i s t i e k f 
e n  M o d e r n •  

Koopt voor uw kermisgeld 

'n Horloge of 'n Sieraad 
in goud, zilver of doublé 

RICHE 
* 

Verfraait  uw interieur

HORLOGES vanaf f 25 .==
wordt Zaterdag heropend. 

* 
M aaktvitrage overbodig 

H et wordt gemaakt bij : 

ATELIER P. VAN ROSSUM 

Alles met volledige garantie, 
ZIET ETALAGE 

bij Sportpark O.O.C.  

BOXTEL 
F� P. v. Langen, Stationstr. 62. 
Horloger Opticiën Juwelier Goed verzorgde 

keuken Te koop een toom biggen 
G.Y. en een onderstel van 
hoogkar. M. van Roosmalen, 

Leverancier voor al le ziekenfondsen 

Vorst 16. • • 

Heb 2 kinderfietswieltjes 26x 
1 ½, wil ruilen tegen 24xl½.  
Deken Spieringstraat 1 3 . 

Te koop : lichte handwagen 
met nog apart 1 stel ijzer
werk voor handwagen, repen, 
dommen, as met veren, poten 
enz. P. P. v. Zogchel, Bossche
weg 5 .  
Te koop : Hollandertjes-voed-

0. L. Vrouw in 't Zand
Roermond 

Autobussen vertrekken op 
26 Augustus te 7 uur vanaf 
Gaarage. 

Haal tijdig uw Plaatskaarten 
retour f 3.00 

Garage DE MOL 
BOXTEL TEL. 336 

ster met 3 jongen. A. J. van Prachtige ToekomstElk, Burgakker 16. geboden 
Te koop : zware biggen V.D. Grote Spaarverzek. Mij 
L. Vermulst, Mijlstraat 45. VRAAGT voor Boxtel e.o. 

Werkster biedt zich aan, 2 à 
3 dagen per week. Bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop : Telefoonpalen van 
2 tot 8 m. Te bezichtigen 
Tongersestraat 38. Verkoop
plaats Tongersestraat op 14 
Aug. tussen 9 en 15 uur. 
Firma A. Uit de Willigen, 
Oudenbosch. 

Te koop : een D.K.W.-motor 
98 cc. G. Eijkemans, Vorst 19. 

Te koop : beste slachthanen : 
L. van de Loo. Vorst 12.

Met Boxtel=Kermis 

E E N  N E T  PERSOON 
ter opleiding tot Inspecteur 

Brieven onder nr. 33 
Molenstraat 19 

Accountantskantoor van 
H. CUPPEN

Lid : Nederl. Genootschap v. Accountants 
Lid : Bond van Belasllngconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel 512 

BOEKHOU DINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Eendaagse Tochten Vo�r ��r�?rging

naar Arn�terdam, Volendam UWER PIJnl lJke voetenover Hilversum, langs Ko-
ninklijk paleis Soestdijk 

retour f 5,00 
NAAR 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 

Ruilverkaveling "SPOORDONK
"

De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling "Spoor
donk" brengt het volgende ter kennis van de belangheb
benden : 
Eén dezer dagen wordt begonnen met het uitzetten der 
nieuwe kavelgrenzen. DEZE GRENZEN WORDEN UIT
GEZET MET ZWARE PIKETTEN, VOORZIEN VAN 
EEN BLAUWE KOP, waarop TE ZIJNER TIJD de naam 
van de nieuwe eigenaar wordt aangegeven. 
Het is van het grootste belang, dat deze palen NIET WOR
DEN ÇESTOORD, opdat, wanneer binnenkort het plan van 
verdeling openbaar wordt gemaakt, een ieder op het terrein
zijn nieuwe percelen zal kunnen terugvinden. •• 
De Commissie doet op U allen EEN ERNSTIC BEROEP 
om deze palen niet om te rijden of op andere wijze te storen, 
want het zal de eerste tijd niet mogelijk zijn verdwenen 
palen te herplaatsen, zodat men in zo'n geval tijdens de 
tervisielegging van de stukken z'n percelen op het terrein 
niet terug zal kunnen vinden. 

De Plaatselijke Commissie, 
J. v. d. SCHOOT, Voorzitter
P. v. d. MEYDEN, Vice-Voorzitter
A. v. LEUVEN, Secretaris.

De R.K. Vakveren iging van Schoenmakers 
m aken bekend, dat in de kermiswee1i, 
van 21 t.m. 26 Augustus 

wegens vacantie geen schoenreparatie 
wordt aangenomen 

W. Bovendeert
A. H. ten Bras 
A. Heijmans

P. Leermakers
P. C. v .  d. Weide
R. v. Weerdt

VOOR DIRECT GEVRAAGD 

Houtbewerkers 
Geschoold of ongeschoold 

1nge== 
weer 

p rim a 

Modern en comfortabel 
richt biedt Hotel Riche 
een gez e l l i g  zitje en 
consumptie. 

Aanbevelend 
B. 1. M. VAN DONGEN

Als 't Kermis is • • • • 
gaat iedereen natuurlijk graag netjes gekleed. Dat kan, maar 
zorgt dan dat op Maandag Uw te reinigen garderobe is 
ingeleverd. - Uiterlijk Woensdagvoormiddag nemen wij 
nog goederen aan om chemisch te reinigen die nog Zater
dag voor kermis gereed komen. Ditzelfde geldt ook voor 
Boorden en Overhemden. 
)f,. WEGENS V ACANTIE ZIJN WIJ GESLOTEN 

VAN 20 TOT EN MET 26 AUGUSTUS a.s. 
Chem. Wasserij Stoomververlj en Fijnstrijkinrichting "DEN DRIES" 
RIJKSWEG 2, BOXTEL - TELEFOON 232 

Toch even komen kijken 
naar de 

prachtcollectie zelfbinders en overhemden 
welke wij heden ontvingen. 

ZELFBINDERS in 100 verschillende dessins 
1 ,95 2,65 3,50 

OVERHEMDEN in effen en fantasie 
met vaste boord 7,90 9,25 13,75 
met 2 boorden 8,90 10,90 14,90 

Onze Herenmode•artikelen ZIJN AF 
,,IN DEN OOIEAAR" 

Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK 
Stationstraat 43, Boxtel 

Gemeente Boxtel 
Bij de Centrale Boekhouding der Gemeentebedrijven te 
Boxtel kan wegens vervulling van dienstplicht door de 
huidige kracht voor het tijdvak van deze dienstplicht, per 
1 September a.s. op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht worden geplaatst een 

ADMINISTRATIEVE KRACHT naar Den Haag, Scheveningen, 
Rotterdam. 's Avonds gele
genheid tot bezoek van de 
Tentoonstelling Ahoy met 
schitterende verlichting en 
bezoek Oud-Rotterdam. 

Loon volgens officiele regeling met de Houtbewerkers 
Medisch Gedipl. Yoetverzorgster Bond voor de werknemers. Aanmelden : Stationstraat 29 S o l l i c i t a t i e s  ye,or 21 Augustus 1950 te richten aan de 
MARKT 15 ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=; Burgemeester. 

retour f 5,00 

naar ZUID-LIMBURG met 
bezoek aan Valkenburg -
Klein Zwitserland, Vaals, 
Maastricht. 
Schitterende tocht f 5, -

naar Nijmegen, Arnhem, Hoge 
Veluwe. 
Een prachttocht f 6,00 

Bespreek tijdig uw plaatsen bij 
Garage "De Mol" 

Ook aan huis te ontbieden 

Modevakschool E.N.S.A. l ,D , 
Rechterstraat 20, Boxtel 

Nieuwe leerlingen gelieven 
zich op te geven vóór 

1 SEPTEM BER a.s. 
Opleiding: 
, H uishoudelijk gebruik,• Lingerie, Costumière, 

Coupeuse, 
Lerares,Coupeuse, enz.

BUR. K N E C H T E N 
VEGHEL • Tel. 209 

Lid van het Nederlands College van Belastingconsulenten te Den Haag 
Voor AL uw BELASTI NGZAKEN 

Voor uwe BOEKHOUDING 

Wegens VACANTIE D EZE WEEK geen zitdag 
bij café H. van Roolj, Baroniestraat Boxtel. 

B l oe m e n m a g a z ij n  "D E  A N J E R"

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 
De betere Dames• en Herenkleermakerlj 

ACHTER 'T STADHUIS 17 
S-H ERTOGENBOSCH
ADRES VOOR B O XT E L :  
BREU KELSESTRAAT 3 0  

Heden ontvangen 

Ook In mindere prlJsklas-■.
Vraagt stalen collectie. 

Harris Tweedja•s•n à f 85·. 
Uit voorreed leverbaar, 

E N G E L 5 E P IJ P E N 
Speciaal voor hen, die een kunstgebit of geen 
tanden hebben, en een gewone pijp niet in de 
mond kunnen houden. M. J. J. Font Frelde-v. Nlstelrooy

Verloren 4 Aug., markt Boxtel, Stationstraat, Boxtel. Tel. 336 Rechterstr. 20 , Boxtel , Tel. 454 
'n beige baret. Terugbez. s.v.p. ----------------------
Jan v. Brabantstraat 3• Voor de kermis Nieuwe Inlegharing 

levert voor i�dere beurs 
EEN BRUIDSBOUQUET 

Vraagt prijs. Breukelsestraat 1 1 0 • Telefoon 468 

NIEUWSTE VINDING OP DAT GEBIED. 
Komt U eens kijken, het verplicht U tot niets. 
Alleenverkoop voor Boxtel 

Sigarenmagazijn BERT v. d. BRAAK Een nog nieuw vloerkleed te 
koop, door verhuizing over
.compleet, 2.30-3.30 m. 
. Rechterstraat 66. 

Verder alle soorten gerookte, gestoomde en verse vis. 

vos Stationstraat 44 . Tel. 527
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen Baroniestraat 73 Tel 450 

• 

* • 



Een nieuwe schooltas nodig 
Kom dan eerst bij ons eens 
kijken. 
'n mooie leren tas 

vanaf 7.95 
met zakken, vol rundleer 

15.25 

HEIJMANS' schoenhandel
Breukelsestraat 63 

1n CORSETTEN en 

BUSTEHOUDERS 
h ebben wij een uitgebreide 

COLLECTIE i n  de beste 

kwaliteiten 

TWILFIT 
M AXIS' 
KEEP-UP 

Onze speci ale et a lag e 

toont U de verschillende 

m odellen. 

Komt U eens vrijblijvend 

kijken en profiteert van 

onze vakkundi ge voor

lichting, 

GAAT U DANSEN? 

Laat tevoren uw voeten 
vakkundig verzorgen door 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MART15 

H.H. Landbouwers 
Uit voorraad leverbaar 
Prima halflange knolzaad 

per kilo f 1.95 

Firma GEBR. van OERS 
ZAADHANDEL 
Breukelsestraat 112 

In LINGERIE

zijn wij rui m ges orteerd 
z owel in 

D AMES-, 
HEREN- als 
KINDERLINGERIE 
in uitsluitend P R I M A 

KWALITEITEN, 
welke door ons ten v olle 
worden gegarandeerd. 

Zi et o n z e  et a Ia g e, 
doch dit is slechts een 
gree·p uit onze uitgebreide 
collecti e. 

CORSETTEN 
Speciaal voor zware figuren leveren wlJ een goed 
paa■end MAATCORSET tegen redèlljke prijs. 

Ook positiecorsetten 
Iedere dag gelegenheid tot aanmeten 
Over onze buikgordels, breukbanden, elastieken kousen, 
knie, en enkelstukken is eenieder tevreden. 
Voor Boxtel en omstreken het àangewezen adres voor 
VERPLICHT VERZEKERDEN. 
Drogisterij "DE VIJZEL" Markt 12, Boxtel - Tel, 462 

VOLOP RUBBERLAARZEN 

vanaf maat 20 tot en met 47. 

Op alle Zomerschoenen 

10°/o KORTING 
J. A. Gemen 

SCHOEN- en SPORTHANDEL 
Stationstraat 14 - Tel. 296 

EEN GOEDE RAAD 
Koop v.:>or U kermisgeld 

EEN FOTOTOESTEL 
Maak bijtijds Uw keuze uit onze sortering. 

Fotohandel JANSSEN 
Prins Hendrikstraat 10 

Een Kermisaanbieding 
in 

100 % COCOSLOPER EN 
CO COST APIJT 

in 25 verschillende kleuren en dessins. 
50 cm breed, per meter 3,50 - 3,95 
70 cm breed, per meter 4,95- 5,50 

100 cm breed, per meter 6,95 - 7,95 
120 cm breed, per meter 8,45 - 9,50 
140 cm breed, per meter 9,50 - 9,95 
Cocoskarpet, 200 x 275 . . 42,50 

Bij alle dessins hebben wij: 
Bijpassende matjes . . . . . 2,45 
Bijpassende deurmatten, 40x70 3,9'5 4,90 
Bijpassende deurmatten, 48x85 5,90 7,90 

ONZE COCOS WORDT MET 
E E R S T E KWALITEIT BAND 

AFGEWERKT. 
's Morgens besteld, 's Avonds thuis. 

Alleen: 
,,IN DEN OOIEVAAR" 

BOXTEL 

Het ideale kermis-cadeau 

Een mooi sieraad 
Een prima horloge 

Speciaal voor de Kermis tonen wij U een 
bijzonder grote collectie in 

DAMES- EN HERENHORLOGES. 
• 

Uitstekende uurwerken Chique modellen 

Prijzen vanaf f 29.50 
Alle uurwerken met garantie. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

k"e heerliike
en xa 1 ·ngen aperl versn • 9

k·nder"errass1n 
een 1 

n p '1/ ,_� fl. 'l,50 
Bil ,_,._�KO'! R _ 11,Rll 

E c;RUYh 

Speciaal adres voor uw 

Alg ehele Voetverzorging 
Ook steunzolen naar maat. 

WIES GEMEN 
PEDICURE 

Stationstraat 14 Tel. 296 

Een rakker vol kwajongensstreken i 

_ en zelf vader van een gezio. En hij 
waardeert 't dat zijn vrouw bij de Spar 
koopt... en GULDENS spaart ! 

Ook deze week een stroom van 
extra zegels! Want de aanbiedingen 
uit de folder van de vorige week 
zijn ook nu nog geldig. 

EXTRA: 

250 gram SALON-SPRITS voor 50 et. 
met 1 0 Sparzegels extra 

200 gr. FRISSE ZUURTJES voor 32 et. 
met 6 Sparzegels extra 

DE ME ESTE EXTRA 
6WlfflEVOOUWAUml S PA RZ E G ELS BIJ 

DE ARTIKELEN MET HET 
SPAR-WAARBORGMERK 

ALTIJD 1 0-1 2 0/o VOORDEEL 

DE SPAR@ 
ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 406 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 - Tel. 319 

Wederom ontvangen een grote partij 

Porselein en Aardewerk 
KOFFIESERVIES, 32-delig 

fijn porselein met mooi décor 53,50 
THEESERVIES, 15-delig 

fijn porselein, mooi décor 23,95 
KOFFIEPOTTEN, eveneens fijn por-

selein, wit en gedecoreerd 3,30 3,15 2,80 
THEEPOTTEN, als boven, fijn porselein 

wit en gedecoreerd 3,40 2,40 2,10 1,73 
VLEESSCHALEN (étalage schalen) 

wit i_voor 3.00, 2,25 1,95 
KOFFIEKOPPEN, wit ivoor 26 cent 
KOFFIEKOPPEN, crème 26 cent 
WASSTELLEN, 5-delig, wit 12,25 
WASSTELLEN, 5-delig, gebloemd 22;10 
DIEPE EN PLATTE BORDEN 38 cent 
ONTBIJTBORDJES 31 cent 
KOFFIEPOTTEN, hotel porselein 

3,15, 2,70 2,15 
MELKKANNEN, wit porselein 

1,70 1,40 1,10 1,05 
ZUL TKOMMEN, 3 maten 75, 57, 44 cent 
BOUILLONKOPPEN, met schotel 

1,70 1,44 1,32 
DEJEUNER en KINDERDEJEUNER 

3-delig, vanaf 1,45 

crème 
EETSERVIES 

24-delig

GROENTESCHALEN, vanaf 
NESTENSCHALEN, 5-delig 
DEKSCHALEN 
SUIKERPOT JES 
MELKKAN NET JES 
KOEKTROMMELS, iets aparts 
MELKSTELLEN, 7-delig. 
NACHTPO'S, crème 
NACHTPO'S, wit ivoor 

24,35 

33 cent 
3,75 
2,46 
1,15 

75 cent 
5,75 
6,30 
1,90 
2,30 

Vegla Inmaakglazen 
COMPLEET MET DEKSEL 

'.2 liter, per stuk 48 cent 
l½ liter, per stuk 43 cent 
l liter, per stuk 36 cent 
¾ liter, per stuk 29 cent 

Losse deksels 9 cent 

THERMOMETER 
eompleet met huls 99 cent 

U slaagt beter in 
,,DE BIJENKORF" 

'N -GEZELLIGE SALON 
KUNT U MAKEN VAN ONZE 
GOTHIEKE OF GEPOLITOERDE 
BANK• EN FAUTEUILSTELLEN. 

ONZE ETALAGE'S GEVEN U ER 
'N KLEIN VOORBEELD VAN. 

KOMT U 'NS KIJKEN? 

SMYRNA ROZIJNEN 100 gram 
PINDA'S IN DOP . 250 gram 
FIJNSTE LIMONADE per f Ie s 
RUMBONE N  . . . 100 gram 
PEPERMUNT . 2 grote rollen 

Heerlijke Candijkoek per stuk 

14 et 

42 et 

85 et 

27 et 

25 et 

55 et· 

HUISHOUDJAM 1e soort 
Abrikozen • Aardbeien • Kersen " Frambo.tin-Bessen 

* NIEUWE OOGST

per pot van . . . 67 voor 61 et

ALBERT H EIJN 
· MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER!

e Voor de a.s. Kermis hebben wij voor U 
een prima Eau-de-Cologne vanaf 45 et.

Parfums ' 95 et. 

Parfumerie M. J, v. d. BROEK, Dameskapsalon 

Deze week bieden wij U aan 

tegen speciale prijzen: 

Tel. 220. e 

FANTASIESCHORT, wasechte 
,tof In mooie dessins.leuk model mei 2zakJes f. 2.25 
FANTASIESCHORT, buHen-
gewoon m�ole fleurige dessins, oport model 

Il l 25met strookJes ... • 

FANTASIESCHORT, 1n wtjd 
model, mooie patronen f, 3.75 
FANTASIESCHORT, In extra 
wijd model geschikt voor zware figuren f, 4. 9 5 
VERPLEEGSTERSSCHORT, 
van sterke witte graslinnen, zéér voordelig f. 5. 90 
JASSCHORT, mei rltssluHlng In 
nieuwe dessins, alle moten, mooie pos

- f 1 O 95vorm mei elastiek In de taille • , 

Ziet onze speciale etalages 

,,IN DEN OOIEVAAR" 
Fa.'A. P. v. d. BOOMEN-RESINK 

-- ' 
' 
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Arbeidsbureau Boxtel 

Op het Arbeidsbureau Boxtel staat het 
volgend aanbod ingeschreven: 
AANBOD: 1 metselaar, 1 metselaar 
voor halve dagen; 2 leerlingen timmer
lieden met ambachtsschool, zonder prak
tijk; grondwerkers; opperlieden; 1 
schoenhersteller; 1 apprêteerder-bleker; 
administratieve krachten met en zonder 
ervaring; aankomende kantoorbediende 
met handelsschool; reizigers; chauffeurs 
met kennis van eenvoudige reparaties; 
losse arbeiders. 
Terwijl door werkgevers wordt gevraagd: 
AANVRAAG: jongens 16-17 jaar; ge
reedschapmaker; vakbekwame bankwer
kers; krachten 18-35 jaar voor mon
tage e.a.; goede schilders; grondwerkers; 
meisjes voor de wasserijen; 1 goede 
schoenstikster; 1 leerling overledersnij
der; jongens 16-17 jaar voor licht 
werk; 1 slagersleerling; 1 fietsjongen 
(tevens voor magazijn); meisjes voor 
confectie, sigaren-, metaalmontage-in
dustrie, e.a.; meisjes voor dagbetrekkin
gen, hulp in de huishouding (oqk voor 
elders. 
Alle inlichtingen vrijblijvend op het 
Arbeidsbureau, achter het Gemeente
huis, telefoon 459. 

* * *

Ouders, als Uw kinderen van school 
afkomen en U zoekt voor hen een goe
de werkkring, komt dan eens even pra
ten. Wellicht kunnen wij U helpen. 

EEN SCHRIJF MACHINE 
VOOR BLINDEN. 
Door een bewoner van Béthune, M. Syl
vaine, die zelf blindgeboren is, werd on
langs een schrijfmachine voor zijn lot
genoten uitgevonden. Deze machine 
heeft een klavier met zes toetsen, waar
van elk correspondeert met het bakje 
van de rechthoek dat door blinden 
wordt gebruikt om hun letters te vor
men. Deze machine wordt op de braille
plankjes vastgezet. 
Volgens de uitvinder is het mogelijk om 
drie bladzijden Brailleschrift van het ge
wone formaat in tien minuten te tikken. 

R.K. Bond van Ouden van Dagen 
en Gepensionneerden. 

Ook in 't Bisdom Den Bosch heeft de 
Diocesane K. A. B. than� deze organi
satie opgericht. 
Dezer dagen kwamen afgevaardigden 
van verschillende in K.A.B. verband be
staande groeperingen te 's Hertogen
bosch bijeen, waar in beginsel werd be
sloten 'n R.K. Diocesane Bond van 
Ouden van Dagen en Gepensionneer-

den op te richten, binnen 't verband van vage voorstelling. Dat zijn stoffen die in 
de K.A.B. het lichaam zelf worden gemaakt en wel 
Er werd 'n voorlopig bestuur gevormd in de klieren met inwendige afscheiding. 
bestaande uit 'n vertegenwoordiger wo- Klieren zijn organen waarin een bepaal
nende te Tilburg, Eindhoven, Nijmegen, de stof wordt geproduceerd: de speek
Goirle en Zevenbergschehoek. selklier maakt speeksel, de darmklieren 
Aan dit bestuur zijn door de Diocesane darmsap. Tal van klieren, zoals de talg
K.A.B. 'n tweetal van haar bestuurders en zweetklieren in de huid en de klieren 
toegevoegd, t.w. de heren J. de Zwart die de spijsverteringssappen maken, 
uit Nijmegen en A. L. W. Cools uit Til- hebben één of meer afvoergangen om 
burg. Dit voorlopig bestuur 'zal 'n regie- hun product af te laten vloeien; dat zijn 
ment ontwerpen en de organisatie ver- de klieren met uitwendige afscheiding. 
der uitbouwen. Organen als de bijnieren, de schildklier 
Plaatsen in 't Bisdom Den Bosch waar en de hersenaanhangselklier hebben zulk 
men deze organisatie wil oprichten, een afvoergang niet. Het zijn klieren 
kunnen zich wenden tot 't kantoor van• met inwendige afscheiding, d.w.z. dat zij 
de Diocesane Bond te Tilburg, St. Anna- de door hen gevormde stoffen (hormo
plein 21, of de bijkantoren te Eindho- nen) afgeven aan de bloedbaan. De ver
ven, Helmond, Den Bosch, Nijmegen schillende hormonen circuleren dus door 
en Oss. het bloed, zij bereiken op hun weg door 

Vitamines en Hormonen 
IN EEN ADEM GENOEMD, 
MAAR NIET HET ZELFDE. 

Het is een vreemd verschijnsel dat de 
woorden hormonen en vitamines meestal 
in één adem worden gebruikt. Het gaat 
hier namelijk om stoffen die wel nau
welijks iets met elkander . te maken 
hebben. 
Vitamines zijn stoffen die wij - als we 
tenminste gezond willen blijven - met 
het voedsel tot ons moeten nemen. Van 
deze vitamines hebben wij maar zeer 
kleine hoeveelheden nodig, ontbreken 
zij echter een tijdlang in ons dagelijks 
menu dan treden er ziekteverschijnse
len op. 
Men wist al heel lang dat het ontbreken 
van verse groenten en fruit scorbuut 
(scheurbuik) ten gevolge heeft. Bij gro
te zeereizen trad deze ziekte vroeger 
herhaaldelijk op door de zeer eenzijdige 
scheepsvoeding in die dagen. Lang voor
dat er iets over de vitamines bekend was, 
had men ook reeds de ervaring opge
daan dat rachitis (Engelse ziekte) niet 
alleen genezen, maar ook voorkomen 
kon worden door het gebruik van lever
traan. 
Pas in 1912 werd door Fonk bewezen, 
dat er vitamines bestaan. Thans weten 
wij dat zich in verse groente en in fruit 
vitamine C bevindt en dat het speciaal 
deze stof is die het optreden van scor
buut voorkomt. Er is nu ook bekend. dat 
het werkzame bestanddeel van de lever
traan bij het voorkomen van rachitis het 
vitamine D is. 
Er zijn op het ogenblik een groot aan
tal vitamines beh;nd; het wetenschap
pelijk onderzoek in deze materie is nog 
lang niet afgesloten, de vitaminologie is 
een tak van wetenschap die nog steeds 
in het middelpunt van de belangstelling 
staat. 

* * *

En wat zijn nu hormonen? De meeste 
mensen hebben daarvan wel een zeer 

het lichaam alle weefsels en zij spelen 
een zeer belangrijke rol bij de �tofwis
selingsprocessen. 
De klieren met inwendige afscheiding 
werken in "team-verband", z11 vormen 
in ons lichaam een samenhangend, min 
of meer gesloten, systeem. Het hormoon 
van de ene klier prikkelt weer andere 
klieren tot verdere hormoonvorming, 
andere hormonen hebben weer een aan 
elkaar tegengestelde werking en bij een 
goede gezondheid is dit "endocrine stel
sel" in evenwicht. Verstoringen van dit 
evenwicht kunnen de meest uiteenlo
pende ziektebeelden tengevolge hebben. 

* * *

Evenals bij de vitamines gaat het bij de 
hormonen om zeer kleine hoeveelheden. 
Dat zou een reden kunnen zijn waarom 
men deze twee groepen van stoffen zo 
dikwijls tegelijkertijd hoort noemen. Nog 
waarschijnlijker is het echter dat dit ge
beurt omdat zowel de vitaminologie als 
de hormonologie jonge wetenschappen 
zijn (de naam hormoon is in het jaar 
1905 door Starling ingevoerd), die tege
lijkertijd een enorme ontwikkeling heb
ben doorgemaakt, die beiden grote in
vloed hebben gehad op het medisch den
ken van vandaag en die in de toekomst 
denkelijk nog grote geheimen zullen ont
sluieren. 

Verzameling Bidprentjes 
GEDENKT ... 

Deze gedachte zet zich onwillekeurig 
vast, als men een verzameling bidprent
jes bekijkt. Alledaags is een dergelijke 
collectie zeker niet, ook al hebben velen 
van ons vaak een behoorlijk aantal in 
hun bezit. Oppervlakkig bezien schijnt 
het een weinig aantrekkelijke hobby, 
maar toch, indien men U iets meer zou 
vertellen omtrent het nut, en de vele be
langwekkende kanten, die er in ver
sluierd liggen, dan ontkomt U niet aan 
de zekere bekoring, die deze ongewone 
verzamelwoede met zich meebrengt. De 
grootste collecties bevinden zich in Bel-

g1e, maar ·ons land heeft in de heer L. 
Bisterbosch, Amsterdam, een verzame
laar van de eerste orde. In onze omge
ving is het de heer A. v. d. Hoogenhoff, 
Molenstraat, Veghel, die deze liefheb
berij als de zijne heeft gekozen. Behal
ve aan zijn eigen verzameling, werkt hij 
ook aan de verdere uitbreiding van de 
grootste nationale collectie in de hoofd
stad. Regelmatig vinden hele series van 
Brabant uit, hun weg naar Amsterdam, 
waar zij een steentje gaan vormen van 
het docume'iitaire monument van ons 
Katholieke volksdeel. 

* * *

Al de oudste exemplaren zijn uit de 
hoofdstad afkomstig, vanwaar het ge
bruik zich over de Nederlanden ver
spreidde. Kende men van 1668 af de 
bidprentjes met geschreven tekst, na 
1730 verschenen zij gedrukt. Aanvanke
lijk was het een gewoonte van de ho
gere standen, die eerst rond 1800 een 
algemeen volksgebruik werd, dat even
wel slechts in een beperkt aantal larrden 
ingang vond. 
Teksten en uitvoering zijn in de loop 
der tijden zeer verschillend geweest. 
Parijse uitgevers hebben gedurende een 
eeuw het monopolie gehad, hetgeen de 
tekst nu niet bepaald ten goede kwam. 
Naarmate zij deze alleenrechten verlo
ren, werd de degelijkheid groter, nog 
temeer, toen de Liturgische Beweging 
exemplaren in omloop ging brengen, die 
van een juiste smaak getuigden. Er be
staat een grote verscheidenheid, zowel 
wat tekst en uitvoering aangaat, als wat 
papiersoort en formaat betreft. 
Kleine, sobere prentjes worden afgewis
seld door grote, rijk uitgevoerde pren
ten, die ternauwernood in een enveloppe 
geborgen kunnen worden. Op de voor
kant bevindt zich soms een reproductie 
van een beroemd kunstwerk, terwijl de 
achterzijde zo mogelijk nog groter ver
scheidenheid toont. De teksten zinspelen 
bijvoorbeeld op beroep of ambt, op 
voor- of familienaam, of zijn geheel op 
rijm gesteld. De mogelijkheden, die de 
inhoud van de H. Schrift hiervoor bood, 
zijn.,.Naak op verrassende wijze uitgebuit. 

* * *

Remember in Your Prayers ..... . 
De algemeenheid van onze H. Kerk 
komt weer eens treffend tot uiting, als 
men enige buitenlandse exemplaren ter 
hand neemt. Allen wekken zij op en 
sporen zij aan tot gebed. Op een Frans 
prentje zult U b.v. vinden "Souvenez-
vous dans vos prières ...... ", terwijl 
"Gedenket im Gebete ...... " aanspoorde 
tot gebed voor een gesneuveld Duits 
soldaat uit de eerste Wereldoorlog. Een 
origineel Engels exemplaar konden wij 
in de verzameling van de heer v. d. Hoo
genhoff niet ontdekken, hetgeen ook 
niet zo verwonderlijk is. Een vertaling, 
met het bovenstaande opschrift, ech
ter wel. 

* * *

Gezien het nut, dat de verzamelingen 

velerlei gegevens kunnen verschaffen 
met betrekking tot geslachtsboomkunde, 
heemkunde, grafische kunst, iteratuur 
enz., geven wij gaarne het verzoek van 
de heer Hoogènhoff door, om hem 
eventueel • overbodige exemplaren toe 
te zenden voor zijn verzameling. 
In Boxtel kunnen prentjes worden be
zorgd bij de heer J. H. de Weerd, 
Dufourstraat 16. 
In de Volkskrant van 8 April 1950 is de 
verzameling van de heer L. Bisterbosch 
een katholiek document van de eerste 
orde genoemd. Thans bestaat zij uit drie
honderdvijftigduizend exemplaren. Om 
het half millioen te bereiken kunt U
wellicht zonder bezwaar Uw "prentje" 
bijdragen. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

1 Ie Zondag na Pinksteren. 
13 Augustus 1950. 

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 tot een bizondere intentie, 
de H. Mis van 9 uur voor Maria Loer
akker-van Geel en de Hoogmis voor 
Hendrica v. d. Loo,
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 
schaal voor de Arme Kerken van ons 
Bisdom, terwijl de 2e schaal· gehouden 
wordt voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke beide collectes ten 
zeerste in de milddadigheid van de ge-. 
lovigen worden aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandag, vigilie van het Feest van Ma
ria Hemelvaart, geboden vasten en ont
houdingsdag. Op deze dag mag men dus 
maar één volle maaltijd gebruiken en het 
is verboden, om die dag vlees of jus uit 
vlees te gebruiken. Des avonds is er ge
legenheid tot biechten van 6 tot half 8. 
Dinsdag, feestdag van Maria Hemel
vaart, verplicht te vieren als Zondag. De 
H.H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 <le Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 wordt opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
De H. Mis van kwart voor 8 tot bizon
dere intentie en de H. Mis van 9 uur 
voor Willem v. d. Langenberg, Hubertus 
de zoon en Johanna de dochter. fn alle
H.H. Missen gaat de 2e schaal voor de
bizondere noden van het Episcopaat,
welke bizonder in de milddadigheid van
de gelovigen wordt aanbevolen. Des 
avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje.
Zaterda� is er gelegenheid tot biechten
van half 3 tot 4 uur en van 6. tot half 8_
Dopen iedere dag van half l tot 3 uur_



A.s. Zondag 20 Aug. zal Pater v. Roos
malen in alle H.H. Missen afscheid nemen
van Boxtel, en de 1e schaal zal dan ge
houden worden voor zijn missie in
Z. W. Afrika.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Cornelis v. d. Meijden; z. a. gel. H. 
Mis voor Barbara Veroude-v. Kas teren;
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Hendricus
v. d. Sloot; om half 8 gel. jrgt voor Jan
van Liempdt; om half 9 gel. H. Mis voor 
Wilhelmus v: d. Meyden. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. 
jrgt. voor Wilhelmus Bergman en Wil
helmina de Bresser de hsvr. en Marinus 
en Adrianus de zonen; om half 8 gel. 
H. Mis voor de overleden parochianen
in Indië vanwege Maria's Biddend Leger;
z.a. gel. jrgt. voor Petrus van Kasteren
en Berdina v. d. Akker de hsvr.; om half
9 gel. mndst. voor Gerdina Bordat-van
Lange.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
H. Mis voor Hendrica v. Beurden-Ver
wetering; z. a. gel. H. Mis voor Elizabet
v. Heesch-v. d. Bosch; om half 8 gel.
mndst. voor Petrus Ghijssens; om half
9 gel. H. Mis voor Jacobus van Elk; om
half 10 Huwelijksmis. Hedenavond om
7 uur Lof met rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Wilhelmus Meulendijk te Schijndel
overleden; z.a. gel. mndst. voor Maria
van Hal; om half 8 gel. H. Mis voor
Marinus van Griensven; om half 9 gel.
mndst. voor Gerard Clemens.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Christianus v. Breugel; z.a.
gel. H. Mis voor Anna van Oirschot
Schepens; om half 8 gel. H. Mis voor
Hendricus Vlamings te Amersfoort over
leden; om half 9 gef. gez. jrgt. voor
Adriana Leermakers-Avendonks.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Adriaan Smit, geb. te Ze
venbergen en won te Boxtel (H. Hart)
en Frederica Gerarda v. d. Laak, geb.
èn won. in deze parochie, waarvan
heden de 2e afkondiging geschiedt.
De gelovigen z�n verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen waarin niet is
gedispenseerd, ten spoedigste aan de
pastoor bekend te maken.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
l Ie Zondag na Pinksteren.
13 Augusts 1950.

De H. Missen zijn om.6 uur ter ere van 
de H. Jozef en 0. L. Vrouw van Altijd
durende Bijstand; om 7 uur voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; om 8 uur voor Harry Pennings 
vanwege de Broederschap van 0. L. 
Vrouw in 't Zand; om kwart over 9 
tot zekere intentie; om half 11 de hoog
mis tot zekere intentie. 
De eerste schaal is voor de Missie van 
pater Bernard van Roosmalen, die van
daag onder alle H. Missen afscheid 
neemt voor zijn vertrek naar Z. W. 
Afrika. De tweede schaal is voor de Bij
zondere Noden. 

Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor hen 
die nog in het buitenland vertoeven en 
voor het behoud van de vrede. 
Maandag - vigiliedag van Maria ten 
Hemelopneming:· geboden vasten- en 
onthoudingsdag I Er zal worden biecht
gehoord van 6 tot 8 uur. 
Dinsdag - feestdag van MARIA TEN 
HEMELOPNEMING: verplicht te vie
ren als Zondag. Des avonds om 7 uur 
Lof. 
MAANDAG 14 Aug.: 7 ttur 1. d. voor 
Woutherus van Heel; kwart voor 8 1. m. 
voor Francis Voets; Maria-altaar 1. d. 
voor Piet Voets; half 9 I. d. voor Petrus 
Baayens. 
DINSDAG 15 Aug.: 6 •uur I. d. tot 
zekere intentie; 7 uur I. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn v. d. par.; 
8 uur 1. d. voor Jan Raaijmakers v.w. de 
kinderen; kwart over 9 1. d. voor Jo
hanna v. Run-Russens in de parochie van 
de H. Petrus overleden; half 11 hoog
mis voor Maria Kurvers-van Nistelrooy 
vanwege de Broederschap van het H. 
Hart. 
WOENSDAG 16 Aug.: 7 uur I. d. voor 
Anna v. d. Ven-v. d. Bogaard en Mari
nus de zoon; kwart voor 8 1. d. voor 
Piet Melis vanwege de buurt (Merheim
straat); Maria-altaar 1. d. voor Jean 
Smeets; half 9 1. d. voor Rosalia Her
mes-Schüller. 
DONDERDAG 17 Aug.: 7 uur 1. m. 
voor Hubertus Josephus van Susante; 
kwart voor 8 1. d. voor Maria Kurvers-v. 
Nistelrooy, vanwege de buurt; Maria
altaar 1. j. voor Hendricus van Erp; half 
9 I. j. voor de heer Hubert van Gemert. 
VRIJDAG 18 Aug.: 7 uur 1. d. tot 
zekere intentie; kwart voor 8 I. d. voor 
Jan Siemering en Jan Raaijmakers; Ma
ria-altaar I. m. voor Wim van de Laak; 
half 9 I. j. voor Johanna Nouwens-van 
Houtum. 
ZATERDAG 19 Aug.: 7 uur 1. d. voor 
Antonius v. Rooij-Peters; kwart voor 8 1. 
d. voor Christiaan Remsen; Maria-altaar
1. d. voor Hubertus Josephus van Susan
te. vanwege het personeel; half 9 1. d.
voor Anna Maria Doevendans-v. �ins
ven. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
l Ie Zondag na Pinksteren.
13 Augustus 1950.

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor An
toon v. d. Heijden. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
Maria hsvr. van Antoon v. d. Heijden. 
DINSDAG: feestdag Opneming van 
Maria ten Hemel; half 8 H. Mis voor 
het welzijn der parochie; 10 uur H. Mis 
voor Josephus Musters. 
WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJ
DAG en ZATERDAG, half 8 jrgt. voor 
de Bloed- en Aanverwanten van de fam. 
v. Heyst en Loutermans.

Deze week zullen geschieden:
Maandag mndst. voor Wilhelmina Oly-

slagers. Woensdag H. Mis voor Corne
lia v. Helvoort, broederschap H. Corne
lus. Donderdag H. Mis voor Cornelia v. 
Helvoirt vanwege de kinderen. Vrijdal{ 
H. Mis voor Cornelia v. Helvoirt v. w.
de kinderen. Zaterdag H. Mis voor Wil
helmina Olyslagers v. w. de kinderen.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
l le Zondag na Pinksteren.
13 Augustus 1950.

ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 8 uur H. Mis voor 
Hendrikus v. d. Loo; 10 uur gez. mndst. 
voor Peter Hazenberg. De gelovigen 
worden in de gelegenheid gesteld, aan 
hun offerplicht te voldoen in de eerste 
schaal voor de belangen van de pa
rochie; in de 2de voor de B. N. Dege
nen, die bruidje willen zijn in de pro
cessie a.s. Dinsdag op het f�est van 0. 
L. Vrouw Ten Hemel Opneming, kun
nen heden na de Hoogmis zich aanmel
den in de pastorie. Half 3 Lof met
rozenhoedje, om Gods' zegeningen te
verkrijgen over Orion eh de kapel van
Stapelen.
MAANDAG, vasten en onthoudingsdag
ter voorbereiding van het Maria-feest.
7 uur wekelijkse H. Mis voor Maria de
Punder-Huige; 8 uur H. Mis v.w. feest
comité Marinus v. Son voor Theodorus
Huyberts.
DINSDAG, geboden feestdag; half 7 H.
Mis tot intentie v. d. Parochianen; 8 uur
jrgt. voor Antonius Vorstenbosch en
Cornelia v. d. Heijden de hsvr.; 10 uur
gez. mndst. voor Jos. v. d. Aker. De
gelovigen worden in de gelegenheid ge
steld te voldoen aan hun offerplicht, in
de eerste schaal voor de opleiding tot
priester in de Seminaries van ons Bis
dom. In de tweede schaal voor B. N.
Half 3 Lof met plechtige processie. Ma
ria opgenomen ten hemel en gekroond
in de hemel blijft glorievol met Chris
tus in het Allerh. Sacrament des altaars
evengoed verenigd met Jezus in het
Allerheiligste Sacrament, als vroeger
met Jezus in Bethlehem, Nazareth en in
Enupte.
Degene, die iets te verzorgen of te dra
gen heeft in de processie, wordt vrien
delijk verzocht, zijn medewerking te
verlenen, of voor een plaatsvervanger
zorg te dragen. Onder die processie gaat
de schaal voor de Kath. Actie van onze
parochie. . 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis v.w. Ho
ningzemerij "Het Zuiden" voor Harrv 
v. Dijk; 8 uur H. Mis voor Barbara van
Kasteren, wed. v. Hendrikus Veroude.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Petro
nella v. d. Sloot-v. Roosmalen; 8 uur
H. Mis tot intentie v. d. leden der God
vruchtige veremgmg ter ere v. d. H. 
Theresia van het Kind Jezus.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus
Brands, Gerarda Walraven de hsvr. en
Johannes de zoon , 8 uur jrgt. voor An
tonetta v. Esch-Bullens. Hierbij wordt
de kerk met 'n kaars vereerd.

ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Adrianus v. d. Sloot; 8 uur H. Mis 
voor de familie Berends. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 uur tot half 8, daarna Lof met rozen
hoedje, om God's zegeningen te ver
krijgen over Zijne Heiligheid de Paus 
en het H. Jaar. 

PAR. ST: JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

l le Zondag na Pinksteren.
13 Augustus 1950.

ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Maria 
Frans v. d. Meijden; 8 uur I. m. tot wel
zijn der parochie; 10 uur z. j. voor de 
familie Dierking; 3 uur Lof, daarna jon
genscongregatie. 
Maandag 7 uur z. mndst. voor Willem 
Appeldoorn; half 8 1. j. voor Adr. Oer
lemans; 8 uur 1. mndst. voor Joh. As
veld. 
MAANDAG: vigilie van 0. L. Vr. He
melvaart, geboden vasten- en onthou
dingsdag, en na de middag biechthoren 
als op Zaterdagen. 
DINSDAG: feestdag van 0. L. Vrouw 
Hemelvaart, geboden te vieren als Zon
dag, half 7 1. mn<lst. voor de Wed. 'Jo
hanna Petrus Swinkels; 8 uur 1. mndst. 
voor Ger. Spikmans; 10 uur de plechtige 
hoogmis tot welzijn der parochie, om 
3 uur plechtig Löf met processie, na het 
Lof te zingen: Groet aan 0. L. Vrouw 
van Kevelaer. En na het Lof insgelijks 
vergaderin� van de broedermeesters van 
de processie van Kevelaar op de pas
torie. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Mart. Quinten; half 8 1. 7 e voor Ma
rinus Kuppens; 8 uur 1. m. voor . Arn. 
Bressers als over!. lid Retraitepenning. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Theo van Hal Adr. v. Hastenberg en 
Cor Saris; half 8 1. j. voor Anna Jan v. 
d. Velden; 8 uur 1. j. voor Johanna
Maria Adr. Ku"pens.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen
drica Hendr. Quinten; half 8 I. j, voor
Johanna Cornelia Kuppens; 8 uur I. j.
voor Adrianus v. d. Laar en Adriana
hsvr.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Cor
nelis v. d. Boer; half 8 1. j. voor Petrus
Kuppens; 8 uur I. j. Arnoldus Bressers.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
par.; 8 uur I. j. voor Johanna Petrus
Kuppens; 10 uur z. j. voor Johannes
v. d. Sande.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Martinus 
Kuppens v.w. de familie. Dinsdag 7 uur 
I.m. voor Cornelis v. d. Boer als over
leden lid: H. Eik. Woensdag en Don
derdag 7 uur I.m. voor Johannes Ver
hoeven overleden te St. Oedenrode.
Vrijdag tot Zondag 7 uur I.m. voor Theo
v. Hal enz. v.w. Vrilkhoven.
GEDOOPT: Gerardus Johannes Maria
zoon van Gerardus Spikmans-Smetsers.
7e voor Marinus Kuppens en Amoldus
Bressers overleden te Liempde.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
lle Zondag na Pinksteren. 
13 Augustus 1950. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor "Onze Arme Ker
ken", derde 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. 
Maandag, vigilie voor 't feest van Maria
ten-hemel-opneming, geboden vasten en 
onthoudingsdag. Gelegenheid om te 
biechten van 3-4 uur en van 6-half 8. 
Dinsdag, feest van Maria ten-hemel-op
neming, te vieren als Zondag Tevens 
dag van eeuwigdurende aanbidding in 
onze Parochie. Om 6 uur uitstelling van 
het Allerheiligste. Na de middag om 3 
uur oefening van het H. Uur; om half 7 
plechtig Lof met Te Deum tot sluiting. 
Lijsten van aanbiddingsuren zullen ach
ter in de kerk worden opgehangen. 
Dinsdag om 7 uur H. Mis en algem. H. 
Communie voor de geestelijke en tijde
lijke belangen van de leden van de L. 
en T.-bond "St. Deusdedit". 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Francis
cus Dieden te Cromvoirt over!.; half 9 
H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de par.
MAANDAG: half 8 mndst. voor Alber
tus van Gemert.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de gees
telijke en tijd. belangen van de leden
van de L. en T.-bond St. Deusdedit.
half 9 mndst. voor Wilhelmina Catharina
Spooren-v. Griensven; 10 uur Hoogmis
voor de parochie.
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Jo
hannes Rutten.
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Pe
tronella van de Nosterom-v. Wesel.
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Adrianus 
van Esch. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Jo
hannes Rutteh.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak H. Mis voor Albertus van
Gemert.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 13 Augustus. Elfde Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 ·uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Maandag: Vigilie van Maria Ten 
Hemelopneming. Geboden vasten- en 
onthoudingsdag. 
Dinsdag: hoogfeest van Maria Ten 
Hemelopnemin,1s. De H.H. Missen zijn 
om 7 uur, halt 9 en om half 10 de ge
zongen Hoogmis. Om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Woensdag: Feest van de H. Joachim, om 
8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens; om 10 uur tot zekere intentie 
(zilveren huwelijksfeest). 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van 
de Voortplanting des Geloofs. 
DONDERDAG: 7 uur voor Theodora 
Kuypers-Sloot. 
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KATHOLIEK 

Spreiding van voorraden 
is gewenst. 

Belangrijke functie van de middenstand. 

(Van onze econ. medewerker) 
De Koreaanse koorts is weer afgezakt 
en de strijd op het Chinese schiereiland 
begint tot de alledaagse gebeurtenissen 
te behoren. Wij zijn geneigd om de 
zenuwcrisis, die zich even van ons 
meester maakte, naar de achtergrond 
van ons leven te verschuiven en sukke
len weer voort langs Ie levensweg, tot
dat nieuwe gebeurtenissen op het we
reldtoneel ons weer zullen doen hollen 
of stilstaan. 
Wij zijn er echter allen van overtuigd, 
dat de explosies in het Chinese kruitvat 
de laatste waarschuwingsschoten zijn. 
Een militaire actie op een ander pur'. in 
de wereld zou het oorlogsrumoer als een 
olievlek over de hele aardbol verbrei
den. Daarom worden ook alom militaire 
voorzorgsmaatregelen getrofferi. Daar
om is het ook nodig na te gaan welke 
zwakke plekken ons economisch leven 
vertoont, vooral het zo kwetsbare ge
deelte van de verzorging der primaire 
levensbehoeften. En dan heeft het Ko
reaanse proefballonnetje ons wel iets 
geleerd. 

.De voornaamste les, die wij kunnen leren 
uit het verwekken van onrust in de we
rel<I, zoals dat rond het geval Korea ge
schiedde, betreft het versterken van de 
economische positie van gezinshuishou
dingen. Immers, wanneer in critieke da
gen moeders en vaders met een zekPre 
rust de toestand onder ogen kunnen 
zien, waardoor binnen het gezinsverband 
de kalmte bewaard blijft, dan zal men 
ook in staatsverband. met minder proble
men te worstelen hebben. Dat zal ertoe 
leiden, dat in moeilijke dagen de aan
dacht kan worden gewijd aan de kwes
ties, die dan in de eerste plaats om op
lossing vragen, terwijl de nevenvraag
stukken niet uitdijen tot bijna onover
momelijke hinderpalen. 
Een van die himlerpalen in critieke 
dagen is de verstoring van het econo
misch leven door hamsterwoede der be
volking. Ook in deze dagen is dat weer 
gebleke11, al kan men nog niet sprekên • 
van verwoede voorraadvorming. 
Wij willen niet pleiten voor de ham
steraars en geen enkel goed woord heb
ben wij over voor de speculanten, die 
reeds visioenen hadden van een her
levende zwarte handel, die juist tot het 
verleden behoort. Maar het is begrijpe
lijk, dat elke huismoeder en alle leiders 
van inrichtingen, ziekenhuizen enz. zich 
eniizszins willen dekken voor eventuele 
dagen van nood, verstoringen in aanbod 
of aanvoer. Die drang is niet af te dam• 
men door de scherpste overheidsmaat• 
regelen. Bovendien is die gedachte juist. 
Een wereld, zoals wij die nu kennen, is 
vol van verrassingen. We moeten daar
mee rekenen en niet onze hoofden in 
het zand steken. Daarom achten wij een 
langzame voorraadvorming van levens
middelen. textiel en wat verder als 
eerste levensbehoefte geldt, ten zeerste 
gewenst. 

Ter voorkoming van onrust. 
De voordelen van een dergelijke poli
tiek, die ons economisch leven bijna niet 
zal aantasten, mits zij verstandig wordt 
toegepast, liggen voor het grijpen. Bij 
een zenuwschok, veroorzaakt door de 
onruststokers achter het gevreesde gor
dijn, wordt de vraag naar vitale goede
ren afgeremd, omdat men reeds voor
bereid is en zich dus niet teveel opwindt. 
Zo'n :tenuwschok wordt maar al te 
graag verwekt om in het West en d� 
chaos te brengen. Bovendien zal door 
dez� gedragslijn de omzet toenemen van 
cJ.étail- en groothandel, die hierdour ook 
tot grotere voorraadvorming worden 
aangespoord. 

Die voorraadpolitiek vraagt in onze 
dagen bijzondere belangstelling. Ons 
volk dient voorbereid te zijn op moei
lijke dagen. Dat is bedroevend maar de 
wereldtoestand eist het. Zelfs dienen wij 
rekening te houden met een nieuwe tij
delijke bezetting van ons vaderland. In 
zulke dagen kan er veel gebeuren, wat 
niemand nu nog kan voorzien. Maar wi\ 
kunnen voorzorgen treffen, waar moge
lijk. Laten wij vooral eraan meewerken, 
dat een vijand bij overschrijding van 
onze grenzen een volk aantreft, dat in 
een vorige oorlog iets geleerd heeft. In
1940 had onze regering gezorgd voor 
machtige voorraden allerhande goede
ren, die de Duitsers zo in treinen kon
den laden, vanuit grote opslagplaatsen.
Nu beschikt Nederland over geringere 
voorraden, die ook tamelijk opeen ge
hoopt moeten liggen, gezien de econo
mische positie van ons volk. 

Opeen gehoopt .... 
Wij menen daaruit, dat de voorraden 
zich concentreren bij enkele grootbe
drijven en bij de fabrikant. Dus op een 
�ering aantal plaatsen kan men de goe
deren vinden waarmee ons volk zich 
moet kleden • en voeden. Dit moet uit 
strategische overwegingen wel ten zeer
ste worden betreurd. 
Is het niet zo, dat de economische posi
tie van ons volk bij een nieuw wereld-

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De Spoorwegen als Gastheer 

Het is van "Boxtel Vooruit" en 't Ge
meentebestuur van Boxtel een gelukkig 
initiatief geweest om bij de opening van 
de nieuwe geëlectrificeerde spoorlijn 
"Boxtel-Rotterdam" acte-de-présence 
te geven. 
De Burgemeester had er een "drukke" 
maar prettige dag mee; de "Geest" van 
Jas de Keistamper bekwam zijn nieuwe 
"Marshall-hoed" en ten slàtte waren 
er 22 kinderen, die de gasten mochten 
zijn van de Nederlandse Spoorwegen. 
Op 9 Augustus, al vroeg in de morgen, 
gaven de bezorgde Moeders hun lieve 
kleintjes - 13 jongens en 9 meisjes uit 
de tweede klas van zeven verschillende 
scholen - over aan enkele onderwijs
mensen, die zich op verzoek van "Box
tel Vooruit" beschikbaar hadden gesteld 
om de leiding van deze reis op zich te 
nemen. 
Aan de ingang van het station werden 
we • officieel ontvangen en afgehaald 
door het Hoofd van de Dienst Econo
mische Zaken, de heer Venema, die als 
gastheer van de Nederlandse Spoorwe
gen optrad en die, als zodanig, de ge
hele reis meemaakte. 

Oranjesluizen en zien we de grote 
oceaanstomers voor Amerika, Afrika, In
donesië en West-Indië, de dokken, de 
scheepswerven en de oude grachten; 
Wanneer we aan de steiger arriveren, 
staat daar. volgens program, de fotograaf 
van de Nederlandse Spoorwegen en 
maakt de mooie foto. die U in dit blad 
ziet afgedrukt. 
En wat we dan verder meemaken, nee, 
dat is om nooit te vergeten! 
In een gereserveerde nevenzaal van de 
Restauratie in 't Centraal Station, staan 
zowaar de tafels gedekt voor een echt 
,,diner". Bloemen op tafel, servetten, 
vingerdoekjes. mes en vork! We heb
ben inderdaad "model" gedineerd. 't 
Ging een beetje· onwennig, maar de lei
ders hadden schik en verleenden, waar 
nodig, assistentie. Met de coupe ijs 
moesten we haast maken, anders hadden 

- we zowaar-de trein naar zee gemist.
Een goed uur later zitten de leiders in
gereserveerde strandstoelen in Zand
voort en de kinderen hebben pret in 't
water. '.t Viel op, dat wij zo véél en de
badgasten zo weinig kleren aan hadden.

Op de terugreis moesten we schelpen 
bewonderen. 
We hebben 's avonds 22 enthousiaste 
kinderen aan de gelukkige Moeders 
weer teruggegeven. 
Geen enkel incidentje_ geen enkel onge
lukje_ Alles is van een leien dakje ge
gaan. De Spoorwegen hebben getoond 
een goede en gulle gastheer te kunnen 
zijn. Men voelde de hele reis, dat hier 
een organisator aan 't werk is geweest. 
Alles sloot in elkaar. Stations- en trein
personeel scheen extra-opdracht te heb
ben om ons met égards te behandelen. 
In de ogen van 't reizend publiek waren 
wij zeer bevoorrechte vacantiereizigers. 
De leiders hebben mede genoten van 
de voortreffelijke service en gulhartig
heid van de Nederlandse Spoorwegen, 
zodat ook voor hen deze reis ongetwij
feld een van hun prettigste vacantieda
gen zal zijn. 
Naast een woord van hartelijke en wel
gemeende dank aan de Directie van de 
N. S. mag een woord van hulde en lof 
niet onthouden worden aan de heer 
Venema, die de reis tot in de puntjes 
heeft voorbereid en alles vlot tot in de 
kleinste bijzonderheden heeft georgani
seerd. Het is een hoge eer om door een 
gastheer van dit formaat te worden uit
genodigd. 
Met bestuursleden van "Boxtel Vooruit" 
hebben we nog wat nagekaart. 

Plaatselijk Nieuws 
RICHE HEROPEND. 

Na het gereedkomen van de nodige 
herstellingen en modernisering van de 
inventaris, heropende de nieuwe onder
nemer. de heer Van Dongen, Zaterdag
middag het bekende Hotel-Restaurant 
Riche. 
Vele voor deze gelegenheid genodigden 
waren aanwezig ter kennismaking. 
De heer Van Dongen heeft Riche in de 
juiste sfeer weten te brengen, waarin 
zowel hotelgasten als cafébezoekers zich 
gezellig thuis zullen gevoelen. 

Na de opgedane indruk menen wij dat 
de exploitant de beste verwachting mag 
hebben omtrent de resultaten der ver-
nieuwing. 
MISSIE THUISFRONT. 

Bij gelegenheid der thuiskomst van 
Serg. Maj. G. J. van der Velden te 
Liempde werd voor de Missie van Zus
ter Paulo een bedrag van f 22,75 opge
haald. 

In gereserveerde coupé's maakten we de 
reis naar Amsterdam. In de trein 
heerste een gezellige sfeer. Eén en al 
verwondering bij deze kleine kinderen, 
waarvan verschillenden voor 't eerst een 
spoorreis meemaakten. En dan die heer
lijke limonade met een rietje! 0, wat 
was dát heerlijk! 

De Missionering· van de Kerk 

En dit was nog maar 't begin. In Am
sterdam brengt een electrische tram ons 
naar "Artis", waar de Dierentuin en 't 
Aquarium de volle belangstelling hebben 
van de kleine reizigers. De consumptie 
aan 't slot was zeer welkom en 't be
zoek aan de aapjes moest herhaald 
worden. 
Met een prachtige boot, een busboot, 
maken we een rondvaart tot aan de 

(Vervolg van de eerste kolom). 

drama zo sterk mogelijk moet zijn? 
Maar dan moet men erop bedacht zijn, 
dat de in ons land aanwezige voorraden 
zoveel mogelijk gespreid worden. Ge
spreid onder groothandel, detaillisten en 
ten dele onder verbruikers. Wij zien, dat 
de midden- en kleinbedrijven hierin een 
belangrijke dienst kunnen bewijzen. 
Maar daartoe is de hulp van de ver
bruiker nodig. De consument versterkt 
door steun aan de middenstand haar 
economische positie, werkt zo mee aan 
de spreiding van aanwezige voorraden 
in ons vaderland en daarmee aan een 
ongevaarlijke distributie in tijden van 
nood. 
Het centraliseren van voorraden uit 
kostenoverwegingen door grote lichamen 
tot stand gebracht, heeft in gevaarlijke 
tijden het nadeel, dat er gemakkelijk be
slag op kan worden gelegd. Hierdoor 
wordt een land in zeer snel tempo in 
dagen van bezetting leeggezogen. Een 
zeer grote spreiding bemoeilijkt een zo
danig optreden. 
Tenslotte kweekt men door de keuze 
van midden- en kleinbedrijf als leveran
cier een kader van vertrouwensmannen, 
die in moeilijke dagen beter het belang 
van de consument zullen dienen, dan het 
meer anonieme grootbedrijf, dat geheel 
moet steunen op een leger van gedien
stigen, die in critieke dagen over 't alge
meen minder op de bres staan voor het 
behoud van de goede gang van zaken 
in hun bedrijf dan de eigenaar. 
Wij zien, dat de positie van midden- en 
kleinbedrijf, die in gewone dagen met 
tal van nadelen te worstelen hebben, in 
tijden van dreiging plotseling versterkt 
wordt. Een belangrijke zijde van de 
functie der kleineren kan echter liggen 
in haar aandeel in de spreiding der goe
derenvoorraden, waaraan ons land op 
de grens van een oorlogstoestand rijk is. 
Deze weken bevinden wij ons weer op 
die grens. Mogen wij haar nooit over
schrijden. 

Dr. H. R. Mes. 

Met missionering bedoelen we het werk 
aan de uitbreiding van het Geloof over 
alle landen en volken. 
In de eerste tijden van de Kerk, was zo 
goed als alle arbeid in de kerk: geheel 
de prediking: missie-arbeid, missionering. 
Alles was nog planten en zaaien. 't W'.;s 
een begin! 
Uit het groepje apostelen en een kleine 
groep leerlingen, moest de Kerk nog 
beginnen te groeien. De activiteit van 
de eersten was enorm. Na en tussen de 
kerkvergaderingen van Jerusalem, on
der leiding van Petrus, de eerste paus, 
gehouden,. trokken de Apostelen alle 
richtingen uit in gezelschap van enkele 
leerlingen. Sommigen trokken vanuit 
het- H. Land oostwaarts naar Perzië en 
Indië, anderen zuidwaarts Afrika in, 
anderen, waaronder vooral Paulus en 
later ook Petrus, westwaarts langs de 
noordelijke kusten van de Middellandse 
Zee, tot in Rome en Spanje. 
De eerste organisatie gebeurde zonder 
vast plan. Er waren te grote verschillen 
in volksaard en in godsdienstig denken, 
om direct een éénvormig systeem te 
kunnen toepassen en men miste boven
dien de ondervinding. 
Binnen de grenzen van het Romeinse 
Rijk richtten de Apostelen zich in de 
grote steden het eerst tot de Jodenge
meenten ter plaatse, waarin zii. zélf 
Joden, toegang hadden en pasten zich 
aan de gang van zaken aan, zoals die in 
een joodse gemeente was. Onder de 
heidenen zelf kon men onmiddellijk 
overgaan tot een zelfstandig ingerichte 
prediking en godsdienstviering. 
De eerste uiterlijke organisatie bestond 
in het vormen van vaste kernen in 
iedere stad waar de reizende predikers 
kwamen en voldoende gehoor vonden. 
Iedere stad van betekenis kreeg zijn 
eigen bisschop, met een groep priesters 
als helpers en diakens voor de admini
stratieve en andere functies, zoals het 
verzorgen der armen. Vanuit deze ker
nen werd de omgeving verder bewerkt. 
Bij het talrijker worden van het aantal 
dergelijke groepen, namen de buurtge
meenten al gauw contact op met elkaar, 
en vormden zich vanzelf groepen van 
gemeenten welke synoden beriepen 
voor gezamenlijke beraadslagingen, 
waarbij de bisschoppen van de hoofd
centra. b.v. de eerst gestichte kern in 
de streek. de leiding hadden. 
Bij dit alles was geen vooropgezet plan, 
geen vast systeem. Men liet zich richten, 
door wat men voor die tijd en die 
plaatsen als nuttig beschouwde: de on
dervinding ontbrak nog, men deed een
voudig wat men voor het beste hield. 
Door de grote activiteit van de wijd 

St. Willibrordus 

verspreid liggende kernen, breidde zich 
in een paar eeuwen de Kerk uit over 
het hele Romeinse Rijk. 
Bij de val van het Romeinse Rijk kwam 
de missionerÎng in een nieuw stadium. 
De Germaanse volken overvielen het 
rijk en brachten het ten val. Men richtte 
zich vanuit Rome onmiddellijk op hun 
bekering. De pausen zelf probeerden 
contact te krijgen met hun vorsten en 
koningen: dikwijls op de eerste plaats 
om hen af te houden van een barbaars 
optreden tegenover de bewoners en 
eigendommen van het veroverde rijk, 
maar toch ook met de bedoeling hen 
te bekeren en zo die volken geheel voor 
het christendom te winnen. 
Zo was de Kerk in de l0e eeuw reeds 
wijd verspreid onder de Germaanse en 
Romaanse volken van west- en midden
Europa. De paus was in deze tijd de 
grootste stuwkracht van de missionering 
ofschoon dikwijls op verschillende ma
nieren. Hij schreef soms brieven naar 
de vorstenhoven om verlof te krijgen 
voor openstelling van het land voor de 
predikers. Dikwijls ook ging de missio
nering uit van een vorst of koning zelf, 
of van afzonderlijke bisschoppen of 
kloosterlingen. Velen van hen gingen 
dan eerst naar Rome om daar een vol
macht tot missioneren te krijgen, en een 
introductiebrief bij de koningen van het 
land waar men heen wilde: zo Willi
brordus voor west-Europa, Bonifatius 
voor midde'n-Europa, Anscharius voor 
nood-Europa. 
Enkele keren zond de paus zelf missio
narissen naar verschillende landen om 
daar te missioneren zoals naar oost-

OMGEVING 

VACANTIE. 

Wegens vacantie van het druk
kerij-personeel moet ons blad 
volgende week in kort tijdsbestek 
worden gereed gemaakt. 
Wij verzoeken daarom adverteer
ders uiterlijk Dinsdag hun op
drachten in te zenden. Plaatsing 
van later binnenkomende adver
tentiecopie kunnen wij niet garan
deren. 

De ADMINISTRATIE. 

W AARSCHUWJNG 

AAN WANBETALERS. 

De R.K. Boxtelse Slagersvereen. heeft 
een maatregel genomen, die een ernsti
ge waarschuwing inhoudt aan al diege
nen, die wat men noemt "slecht van be
talen zijn". Bedoelde personen zullen, 
nadat zij tweemaal verzocht zijn, om aan 
hun betalingsplicht te voldoen en daar
na nog in gebreke blijven. op een z.g. 
"zwarte lijst" worden geplaatst. Deze 
lijst zal onder alle slagers, en zo nodig 
onder alle plaatselijke winkeliers circu
leren. 
Op de zwarte lijst staan betekent tevens, 
dat personen in kwestie van geen enkele 
slager vlees kunnen betrekken, voordat 
in feite gebleken is, dat zij voornemens 
zijn aan hun betalingsverplichting te 
voldoen. 
R.K.].B. / 
De leden van de voetbalclub worden 
heden. Vrijdagavond om 8 uur verwacht 
in het eierlokaal, om een en ander te 
bespreken. 

BURGERLIJKE STAND 
van 8 tot en met 14 Augustus 1950. 
GEBOREN: Johanna P. M. G. dochter 
van A. Peijnenburg en J. M. v. d. Heij
den - Egbertus J. P. zoon van J. C. 
Hazenberg en E. H. Kouwenberg -
Gijsbertus M. zoon van J. Boeren en P. 
M. A. Hobbelen - Arnolda A. A. M.
dochter van J. A. v. Esch en M. M. Pij
nenburg - Adrianus C. zoon van A. W.
van Uden en Tr. M. Langenhuizen -
Catharina M. N. dochter van C. J. Nou
wens en J. B. Stabel - Maria W. A. L.
dochter van J. L. M. Bastings en M. C.
G. Hubertus.
GEHUWD: Godefridus M. de Brouwer
en Petronella M. van Eijndhoven - Jo
hannes P van der Heijden en Wilhel
mina C. Solon.

Europa, naar Hongarije en de landen 
aan de Oostzee en naar Engeland. 
Al deze missie-ondernemingen waren 
aparte acties, los van elkaar, zonder 
vast plan en zonder centrale leiding_ 
Veel veranderde hierin door de kruis
tochten en door de opkomst van de 
bedelorden van Franciscus en Domini
cus. De kruistochten, welke gericht 
waren tegen de Mohammedaanse ver
overaars van de heilige plaatsen in het 
H. Land, deden de gedachte ontstaan
aan een geestelijke kruistocht zonder de
macht van wapenen, maar alleen met
het wapen van de geloofsprediking en
het christelijk voorbeeld. De grote
bedelorden, die in de Middeleeuwen op
kwamen. namen deze gedachte over en
richtten hun geloofsijver op de Moham
medanen en op de Mongoolse rassen in
Azië. De paus zond de eerste predikers
er heen als zijn gevolmachtigde gezan
ten, en stichtte verschillende bisdommen
o.a. in China en Perzië. Honderden mis
sionarissen, hoofdzakelijk Franciscaanse
en Dominicaanse, gingen naar Mongo
lië. De Mohammedanen werden echter
langzamerhand feller in hun verzet, en
in Mongolië volgde een vijandiger
vorstengeslacht het vriendschappelijk
gezinde op, en zo kwam er weer verval
in dit werk.
'n Nieuwe opgang maakte de missie 
weer, toen Portugal en Spanje, twee 
katholieke landen, de grootste koloni
serende mogendheden waren. Overal 
waar zij kwamen om hun handelsrelaties 
en hun gezag te vestigen. brachten zij 
ook geloofsverkondigers, die in de voor
naamste centra direct begonnen met 
oprichting van een parochie voor de ko
lonisten, van waaruit zij ook het missie
werk konden beginnen. Zo werd het 
Geloof overgeplant naar heel Zuid
Amerika, naar de zuidelijker kusten van 
Afrika, en naar het Verre Oosten. Door 
deze koloniserende Portugezen bereik
te het christendom ook Indonesië en
zelfs het verre Japan. 
Wel de grootste missionaris van deze 
tijd was Franciscus Xaverius, een der 
eerste Jezuîeten-volgelingen van lgna- 1tius. Ontzaglijk hard heeft hij moeten 
werken, vooral doordat het slechte voor
beeld en de wreedheid van de kolonis
ten, meer kwaad dan goed deed aan de 
zaak van het H. Geloof; zo erg dat de 
Chinezen hem zelfs eens zeiden: ,,Gij 
predikt Christus den Gekruisigde en 
zelf kruisigt gij de mensen die zich door 
U laten overhalen." 
Vervolgingen in China en Japan vernie
tigden zijn werk grotendeels, maar ge
heel verdwenen is het er nooit zodat de
latere predikers nog op de overblijfselen 
van zijn prediking konden voortbouwen. 

T.



__ Hèt Rood-Wit-Blauw· in top. 
Grootse plannen groots verwezenlijkt. 

Een grasmat als een biljartlaken. grote 
massieve staantribunes, een gloednieuwe 
overdekte tribune met ingebouwde 
kleedlokalen, een riant clubgebouwtje 
dat weggedoken !iat tassén Boxtel's na
tuurschoon, en vele, zeer vete vlaggen 
in allerlei kleuren . . . . dat alles gaf het 
geheel vernieuwde O.D.C.-sportterrein 
- omzoomd door Molenwijk's lomme
ren en beschenen door een heerlijk zo
merzonnetje - Zaterdag j.l. een groots
en feestelijk àanzien.
"Groots en feestelijk", zo moest het ook
zijn_ want spoedig zou de opening vol
trokken worden door Burgemeester Drs.
M. A. van Helvoort, in tegenwoordig
heid van diverse instanties en niet te
vergeten van duizenden sportliefhebbers.

Opening. 
Toen het publiek rond half zes in gro
ten getale het sportpark binnendromde 
en bezit nam van de plaatsen, kondigde 
vrolijke marsmuziek van de Gilden
bonds-in-vol-ornaat aan, dat hèt moment 
was aangebroken: Een aantal O.D.C.
junioren, gestoken in de frisse en ver
trouwde clubkleuren gestoken, vormden 
toen snel een ere-formatie voor de grote, 
nieuwe overdekte tribune, vanwaar de 
heer Knoops (die deelde in de algemene 
nieuwheid omdat hij nog maar een 
blauwe voetbal-Maandag het voorzitter
schap van O.D.C. waarnam) zich via de 
microfoon tot het duizendkoppige pu
bliek richtte om uiting te geven aan zijn 
trots over het bereikte resultaat. Een 
resultaat, dat de vrucht was van een 
aangename samenwerking van de· 
O.D.C.-staf en het Boxtelse gemeente
bestuur. en vooral ook van de belange
loze inspanning van vele vurige O.D.C.
aanhangers, die hun vrije tijd en hun 
kwaliteiten dienstbaar hadden gemaakt 
aan hun favoriete veremgmg, door 
eigenhandig een bekoorlijk clubhuisje te 
maken en de accommodatie van het ter
rein zoveel mogelijk te bevorderen. 
Ook de burgemeester had voor deze 
gezonde clubliefde respect, getuige zijn 
welgemeende dankwoorden aan het 
adres van de betrokken ijveraars. Ook 
had hij bewondering voor de vasthou
dendheid, waannee het O.D.C.-bestuur 
op deze vernieuwing en uitbreiding had 
aangedrongen bij het gemeentebestuur, 
dat na vele strubbelingen eindelijk had 
kunnen geven, wat het Boxtelse sport
leven toekwam. Alvorens de tribune voor 
geopend 'te verklaren, sprak de burge
meester nog de hoop uit, dat de Boxtel
se voetbalsport zich in de toekomst deze 
kostbare vernieuwing ten volle waard 
zou tonen. 
Toen de R.K. Gildenbondsharmonie 
hierna het Wilhelmus speelde, hees Me
vrouw van Helvoort de vaderlandse 
driekleur, tevens O.D.C.'s clubkleur, in 
de top van de vlaggemast op de nieuwe 
tribune, ten teken dat met de sport
manifestaties een aanvang genomen kon 
worden. 

De voetbaldoop. 
De gasten van die dag, het Bossche 
B.V.V. en het Venlose V.V.V., bonden
na deze officiële gebeurtenissen, met
elkaar de strijd aan om het sportterrein
een voetbaldoop te geven, die er zijn

. mocht. Helaas was de krachtsverhouding
wat erg onevenwichting, zodat �en span
nende strijd om de punten achterwege
bleef en B.V.V. zijn superioriteit zelfs
uit kon drukken in de monstercijfers
10-1. Niettemin viel er nog veel te ge
nieten van de magnifieke voetbal-show
der Bosschenaren die met troeven als
v. d. Sluys, v. Ov

0

erbeek, Stenpher en v.
Beurden de voetbalharten nog wel wis
ten te strelen en sneller te doen kloppen. 
Moge hiertoe ook O.D.C. straks in staat 
blijken te zijn. 
Wie weet staat ons dan binnenkort weer 
niet een feestelijke voetbalgebeurtenis in 
Molen wijk te wachten ... . . .  
Dat de Rood-Wit-Blauwen zich hierop 
terdege voorbereiden staat vast. Dat zij 
zich van de taak hiervoor terdege zullen 
kwijten is een wens, die zeer zeker 
leeft bij honderden Boxtelse sportlief
hebbers. Dus O.D.C.-ers: het beste 
beentje voor. 

Helpt u ook mee voor de 
bestrijding van de kanker ? 

De Spaarvereniging "Spaarzaam
heid", gevestigd bij H. van der 
Meijden, in de Nieuwstraat, collec
teerde bij de verdeling van de ker
mispot een bedrag van f 16,35 voor 
het Kankerbestrijdingsfonds. Bravo, 
wie volgt! 

In ons vorig nummer gaven wij enige 
cijfers omtrent de sterfte aan kanker 
onder de bevolking van ons land. Ter 
verdere propagering van de in de aan
staande week te houden collecte het 
volgende. 
Geneeskundig is men zover gevorderd, 
dat deze vreselijke ziekte bij tijdige 
herkenning en doelma.tige behandeling 
te genezen is. 
De strijd tegen de kanker moet echter 
op ruimer basis gevoerd kunnen worden. 
De gevaren, waaruit de kanker kan ont
staan moeten nog onderkend en de 
daarvoor nodige bestrijdingsmiddelen 
gevonden worden. 
Als de mannen der wetenschap zich 

Lichting 1949•11 wordt 
weer opgeroepen 

De Regering heeft deze week beslbten 
de dienstplichtigen van de lichting 1949-
11, die in April van dit jaar met groot 
verlof. werden gezonden per 1 October 
a.s. wederom in werkelijke dienst op te
roepen. Bovendien ziet de regering zich
genoodzaakt. het personeel van de lich
ting 1949-II, dat zich thans nog onder
de wapenen bevindt en dat in Septem
ber a.s. met groot verlof zou worden
gezonden, voorlopig in dienst te houden.
Deze maatregelen zijn nodig in verband
met de snellere opbouw van de defensie
in het kader van het Atlantisch Pact.
Op een persconferentie heeft Zijne Ex
cellentie Mr. W. F. Schokking_ minister 
van Oorlog en van Marine, Woensdag
middag deze maatregelen bekend ge
maakt en toegelicht. Men zal zich herin
neren, dat de lichting 1949-1 voor het 
grootste gedeelte naar Indonesië werd 
uitgezonden. Ook de lichting 1949-II 
was aanvankelijk bestemd voor uitzen
ding naar Indonesië. Tengevolge van de 
souvereiniteitsoverdracht was dat echter 
niet meer nodig. Besloten werd toen de 
helft van de lichting 1949-II met groot 
verlof te zenden. De andere helft werd 
onder de wapenen gehouden voor het 
verrichten van vredesdiensten, het be
volken van opleidingsscholen, enz. 
De bedoeling van het naar huis zenden 
van de helft dezer lichting was: het ka
der vrij te maken voor een herscholing. 
Dit kader was tot dat ogenblik steeds in 
beslag genomen met de opleiding van 

Voor reparatie van Glas�in•Lood 
Atelier P. VA N ROSSUM 

bij Sportpark O.D.C. • Boxtel 

SPORT-NIEUWS 
O.D.C. - V.E.S. 7 - 2.
Dinsdag speelde O.D.C. tegen V.E.S. 
uit Oudenbosch, en nam danig revanche 
voor de nederlaag in Oudenbosch gele
den. Al werkte alles nog wat stroef, 
toch kunnen we over het vertoonde spel 

niet ontevreden zijn. Met vertrouwen 
kan dan ook de a.s. competitie worden 
tegemoet gezien. 
A.s. Zaterdag speelt O.D.C. haar twee
de oefenwedstrijd en wel tegen Hero uit
Breda. Deze wedstrijd begint om 6 uur.
Twee combinatie-elftallen spelen op het
bij-terrein een oefenwedstrijd welke aan
vangt om 4 uur.
A. s. Zaterdag 19 Augustus spelen twee
proefelftallen tegen elkaar. Aanvang 4
uur. Opstelling te bezichtigen in het
clublokaal.
DAMCLUB D.O.S. 
Uitslagen van vorige week: 
P. v. Boxtel-M. v. d. Anker 2-0
F. v. Dun-H. Schuurmans 0-2
G. v. d. Voort-G. v. Eindhoven 0-2
P. Mathijssen-N. Walrave 0-2
H. Opheij-H. v. Rooij 0-2
In de kermisweek geen onderlinge com
petitie.
TENNISKAMPIOENSCHAPPEN 1950. 
Uitslagen van de 1 e en 2e ronde: 
Dames-Dubbel: Els van Griensven en 
T. Mertens slaan Mevr. Brantsen en M.
van Oerle 4-6, 6-1, 6-3.
Dames-Enkel: Mevr. van Hoogerwou
slaat Annie Jurriëns 6-4, 6-3; Jo van
Ha eren slaat A. Kramer 6-1. 6-0; Jo 
van Haeren slaat Mevr. van Hoogerwou 
2-6, 6-2, 6-2.
Heren-Dubbel: F. van Rooij en M.
Schellekens slaan T. v. d. Laar en L.

Pechtold 6-2, 8-6; L. Bordat-J. Jur
riëns slaan T. Brantsen en G. van Oerle
6-3, 6-0 en Jac. Teppema en Jos. Tep
pema slaan H. v. Horen en J. van Hoo
gerwou 6-3, 4-6, 6-1. 
Heren-Enkel: F. van Rooij slaat T. v. d. 
Laar 6-4, 6-4; A van Nistelrooij slaat 
H. van de Eerden 6-3, 3-6, 6-2; H.
van Horen slaat M. Schellekens 10-8, 
6-.4; G. v. d. Schoot slaat G. van Oer
le 6-1, 6-4; G. v. d. Schoot slaat J. 
Smits 4-6, 6-3, 8-6; H. van Horen 
slaat G. van de Schoot 6-1, 8-6; en 
L. Bordat slaat T. v. Rooy 6-4, 6-1.
De finale van deze wedstrijden is op 26
Augustus n.m. 2 uur.

daarvoor inzetten, hun gehele leven 
lang, tot heil van het volk, dan moeten 
zij daarbij geen moeilijkheden van fi
nanciëlen aard kennen. 
Dit is, populair gezegd, zo ongeveer de 
ondergrond geweest voor de stichting 
van het Koningin Wilhelminafonds. 
Ons volk nu heeft in de versterking 
van dit fonds de sociale taak de weten
schap de middelen te verschaffen om de 
strijd tegen de kanker te kunnen voort
zetten. 
De bedragen hiervoor nodig zijn niet te 
schatten. Honderdduizenden, millioenen 
wellicht, moeten ervoor bij elkaar ge
bracht worden. 
Gemeenten zullen hiertoe meewerken 
door de verstrekking van jaarlijkse sub
sidies, particulier kan gesteund woràen 
door lidmaatschap en overigens zullen 
collecten onder het volk eveneens een 
bijdrage vormen tot versterking van het 
Koningin Wilhelminafonds tot bestrij
ding van de kanker. 
Dat de bevolking van Boxtel hierbij tone 
begrip te hebben voor de haar toege
dachte plicht. leder steune dit - werk 
voor de volksgezondheid. 

troepen voor Indonesië. Het had daar
door geen gelegenh_eid gehad zich voor 
te bereiden op een eventuele taak in 
West-Europa, Vandaar dat herscholing 
noodzakelijk was. Deze herscholing heeft 
nu',plaats gehad. 
In, 'verband met de grotere inspanning, 
die ook van Nederland ·gevraagd wordt 
in het kader van de gemeenschappèlijke • 
·verdediging van de landen, die aange�,.
sloten zijn bij het Atlantisch Pact, heeft 
de regering zich thans genoodzaakt ge
zien de naar huis gezonden militairen 
wederom onder de wapenen te roepen. 
Deze militairen hebben n.l. slechts een 
korte vooropleiding gehad van 5 en 6 
maanden. Thans zal hun individuele ge
oefendheid moeten worden vergroot en 
zullen zij ook in groepsverband moe
ten worden getraind. Vandaar dat het 
gedeelte van de lichting 1949-II, dat 
niet met groot verlof werd gezonden, 
ook nu nog in dienst wordt gehouden. 
De bedoeling is, dat zij met degenen, 
die thans weer zullen worden opgeroe
pen, in dienst blijven tot 1 April 1951. 
Ook de a.g. ,,oorlogsencadrering" van 
de lichting 1949-11, die voortkomt uit de 
lichting 1949-1, zou in werkelijke dienst 
moeten blijven of worden opgeroepen. 
De Regering is er zich van bewust, dat 
met deze maatregelen een streep wordt 
gehaald door vele toekomstplannen. 
Daartegenover staat echter, dat de mili
tairen, die in April met groot verlof gin
gen, een veel kortere diensttijd achter 
de rug hebben, dan de militairen van 
andere lichtingen, die 2 of 3 jaren on
der de W;\penen zijn geweest. 
Maar het Nederlandse aandeel in de 
gezamenlijke verdediging vraagt offers, 
die het doel waarvoor zij gebracht moe
ten worden: het handhaven van de 
wereldvrede, volkomen waard zijn. 
(Nadruk verboden). 

Gesprek van Vanavond 
We mogen graag een mooie foto-repor
tage zien van studie-week-ends onzer 
,,jongelui". Dan bestuderen we de ern
stige koppen, de mooie toiletjes en ma
ken vergelijkingen tussen jacquetjassen 
met bijpassende hoge boorden van vroe
ger en de luchtige sporthemdjes met 
opengeslagen boordje van thans. Wat 
een stijfheid toen. wat een losheid nu! 
'n Kwestie van stijl. 
Lezen we dan wat er zoal verhandeld is 
tijdens zo'n studie-week-end en herin
neren we ons de doelstellingen der 
ouderen. die wilden "bouwen" aan de 
toekomst voor het nageslacht, dan krij
gen wij de neiging de aandacht eens te 
vragen voor de realiteit. 
Zo lazen wij: ,,Het is het grote verwijt 
van de jeugd aan de ouderen: te veel 

,,gepraat en te weinig daden". 
Een der minder fraaie verwijten der jon
gelui, meer lijkend op napraterij dan op 
een verstandelijk doordachte uiting. 
Begrijpen zulke jongelui niet, dat onder 
die "ouderen" ook hun eigen vaders en 
moeders behoren. De ouders, die hun 
kinderen "naakt" ontvinl'\en, ze kleed
den en opvoedden tot de "dames en 
heren-jongeren". 
De "jeugd", die nog niet veel meer 
deed dan "studeren" en de kost voor 
het eten had bij vader en moeder. 
Ja, ze willen wel, maar. . . . . .  lezen we 

even verder: ,,De middelen laten niet 
,,toe, dat we groots opgezet beginnen, 
"maar laten we het dan in ieder geval 
"met .�en niet te temperen geestdrift
,,doen . 
Dit klinkt een beetje anders. Jammer 
dat ze zich bij hun week-end-studies 
niet voor ogen hebben gesteld, dat ook 
de ouderen niet beschikten over de mid
delen. Die hadden zelfs nog geen fiets
ke ter beschikking, laat staan auto's, 
electriciteit, radio, vliegmachines enz. 
En toch bouwden de ouderen "het huis", 
waarin de jongeren van heden kunnen 
wonen. 
Een beetje meer bezinning zou de 
"jeugd" op hun week-end-studies wel 

passen, en als zij daaruit tot de conclusie 
komen, dat de ouderen toch nog een 
aardig "gebouwtje" voor hen hebben 
opgetrokken, stellen ze zich misschien 
nog wel eens de vraag, hoe dat moge
lijk is geweest. 

BESEFT UW GELUK! 
U hebt ze gezien die prachtige prijzen, 
die met de Boxtelse kermis aan de lo
pende band zu).len verloot worden, in 
de lotertent opgèzet ten behoeve van 
het Katholiek Sociaal Charitatief Cen
trum. Stralend van. kw�litteiten blil\�ertd 
vati degelijkheid láchenO:zij U tegen. 
Maar ongetwijfeld;hebt'Ü gedatht: hö_e 
zal. dat gaan, wát .• betekenen • al• die 
kaartjes: ,,hoofdprijs", ,,dubbele hoofd
prijs", ,,extra hoofdprijs", ,,extra serie
prijs". 
Heel eenvoudig hoor! 
De verkopers bieden U loten aan van 6 
nummers voor 50 cent. De gelukkige 
mens in het bezit van het nummer, ge
worpen met de vogelpik, mag de étalage 
der tent opstappen en uitzoeken, dat
gene wat hem behoort, uit alle prijzen 
voorzien van het kaartje "hoofdprijs". 
Wordt er een serie verkocht van 3 num:·
mers voor 50 cent, dan mag de overge
lukkige winnaar uitzoeken uit alle prij
zen, gemerkt "dubbele hoofdprijs". 
Bij verkoop van een serie van 2 num
mers voor 50 cent, zoekt de dolgeluk
kige winnaar een prijs uit alle artikelen 
gemerkt "extra hoofdprijs". 
En .. . . . .  omdat alle prijzen afkomstig zijn 
van Boxtelse winkeliers, bestemd voor 
Boxtelse mensen, met het batig saldo 
voor h'et Boxtelse Katholiek Sociaal 

Charitatief' Céntr:iitit;: ,i!'ev'èrl ,, wij, (iiteer
dere malen per avond een extra Boxtelse 
ronde van 1 nummer voor 50 cent. De 
jh 'en' lnfel1,1kkige winnaar hiervan zoekt 

:·�en prijs uit' al die schone dingen voor
·_·zien v"n het'· kaartje "extra serie prijs."
� w;i�' �ou �-iet willen voor 50 cént een
:èx'ttá m�i eetservies, een extra kwaliteit
-keukenuitzet, een prima kinderwagen,
een de'ûfijke fiets, een aardige radio,
een bruikbare �initenkastpakket, een keu
rig cassette tafelzilver of een werkelijk
zuigende stofzuiger. • Ik heb geen geluk
zegt U. Het geluk sch'uilt in ieder mens.
De vraag is maar: wanneer zal het uit
botten. Zou dit niet met. kermis 1950
kunnen zijn? Wilt ,U een antwo9J'.d op
deze vraag? Gaat dan naàr· de kennis,
naar de lotertent bij het gemeentehuis
en probeert, maar bedenkt: Vrouwe
Fortuna is de aanhouder . sympathiek
gezind.
Mocht U dan na vier .. dagen kermis op
deze wijze niet gelukkig geweest zijn,
zoekt dan het geluk in eigen hart, in
het besef, dat U vele mensen in Boxtel
met Uw geld gelukkig hebt gemaakt,
want met de opbrengst zal het Katho
liek Sociaal Charitatief Centrum de
geestelijke en stoffelijke nood der Box
telse mensen lenigen. U ziet alles bijeen
een weelde van geluk en gelukkig de
mens, die het altijd weet te vinden.

HORIZONTAAL: 
1. zaak, 6. erg koud, 12. jongensnaam, 13. ingenieur (afk.), 15. noot, 16. dit is,
18. anno mundi (afk.), 20. klanten, 23. op dit moment, 24. gewest, 26. octaaf
(afk.), 27. riviertje, 28. som geld, die men biedt, 29. telwoord, 31. verschillend,
33. verstand, 34. meisjesnaam, 36. gedeelte van een halm. 37. kweker, 38. niet
recht, 40. meisjesnaam, 41. bep. lidwoord, 42. uitstalkast, 43. ja (it.), 45. grond
soort, 47. gewoonterecht. 50. allemansvriend (in), 52. lor, 54. gegoede stand,
56. meisjesnaam, 57. laten zien, 59. droevig, 60. prul, 61. vroeger, 62. niet thuis,,
64. jongensnaam, 65. meisjesnaam. 66. handwerksman, 69. deel van ontkennin�
(fr.), 70. rivier in Italië, 71. muzieknoot, 72. vader, 73. u edele, 75. lokkende
vrouw, 76. jongensnaam.

VERTICAAL: 
2. pers. vnw., 3. Ned. Olympisch Comité. 4. gewicht, 5. heidebloempje, 7. kring,
8. rustig, 9. lyrisch gedicht, 10. groente, 11. stad in Klein Azië, 14. plaatsbepaling,
17. vader en moeder, 19. inhoud van been, 21. vulkaan in Europa, 22. steenkool
product, 23. nood, 25. middenstander, 28. belager van 25 verticaal, 30 .. zie 61 
horizontaal, 32. wat men op een dag verdient, 33. deel van kippenhok. 35. plaatsje 
in Utrecht, 37. deel van trap, 39. Middelb. Techn. School, 40. echtgenote, 44. 
openbare verkoping, 46. ornament (afk.), 48. voegwoord. 49. zwaar tillen, 51.
leeuw (eng.), 52. gestalte, 53. afsluiting· van in- of uitgang, 55. zeuren, 58. water
godin, 61. ledand, 63. moeilijk breekbaar, 66. kever, 67. maat, 68. cijfer, 70. wis
kundig getal, 7 4. vrucht van kip. 

Oplossing Vacantie-Puzzle 

Horizontaal: 1. tent; 4 speer; 9 auto; 
13. Rie; 14. engelen; 16. ion; 17. enkele;
19. tarten; 21. id.; 22. ober; 23. boze;
24. nu; 25 bleu; 27. uier; 29. tau; 30.
water; 33. kaf; 35. Metsu (Gabriël); 37. 
tol; 38. asman; 40. Amt; 41. stoffer; 42. 
ego; 43. opera; 45. öre; 46. kanon; 48. 
oro; 49. among; 51. lat; 53. Y.M.C.A.; 
55. raas; 58. ob; 60. Eire; 61. bier; 62.
ar; 63. gemoed; 66. Ermelo; 68. Gre;
69. Livorno; 72. gom; 73. egel; 74.

gaard; 75. lama. 
Verticaal: 1. trein; 2. eind; 3. nek; 4. 
sneeuw; 5. p.g.; 6. eer; 7. el; 8. retour; 
10. uit; 11. toen; 12. onnut; 14. Elbe;
15. nazi; 18. Eolus; 20. reeks; 25. bat
terij; 26. stofrol; 28 ramenas; 29 tempo;
31. atoom; 32. elfen; 34. fagot; 35. Mao;
36. U.S.A.; 38. ark; 39. non; 44. Remeo;
47. alarm; 49. aardig; 50. griend; 52.
rogge; 54. ciel; 56. aero; 57. aroma; 59.
berg; 62. alom; 64. mee;_ 65. A.O.A.;
67. ega; 70 va; 71. r.r.

Hiermede betuig ik mijn
dank aan Heren Geeste

lijken, Kath. Thuisfront, Fan
fare Concordia, Zangvereni
ging Ons Genoegen, Buurtbe
woners, Familie en Vrienden 
en alle anderen. die bij gele
genheid van mijn thuiskomst 
uit Indonesië hun belangstel
ling hebben getoond, in het 
bijzonder dank voor de ca
deaux mij door de buurt aan
geboden. 

Te koop: Een jongensfiets, 
leeftijd 10-14 jaar en een wit 
fornuis en 2 kamer-kachels. 
L. Schoenmakers Nieuwstraat
(Café). 

Dagmeisje gevraagd. Station
straat 19. 

Gevraagd: nette Dienstbode 
bij Th. Eltink, Slager, Wil
helminastraat 20. 

Voor direct gevraagd 
NET R.K. MEISJE 

en WERKSTER 

HOTEL RICHE, 
Stationstraat 47, Boxtel 

S.M.A. G. J. v. d. Velden.
Kerkeind A 64, Liempde. 

Te koop: toom zware biggen 
waarbij gemerkte en drachtige 
stamboek zeugen. Dobbel
steen, Tongeren 15. 

Landarbeiderswoning te koop, 
met ruim ½ ha grond. Be
vragen Molenstraat 19. 
Te koop: plattebuis-kachel, 
met nikkel beslag, zonder ge
breken, en kinderwagen, beide 
in goede staat. Vrilkhoven 
D 56, Liempde. 

Te koop bij H. Scheutjens, 
v. Salmstraat 54, een toom 
beste biggen. 

Gelegenheid tot 
elk soort vee op 
we Klaverweide. 
Boxtel. 

weiden van 
een ha nieu
C. v. Rulo, 

Te koop bij W. v. Nieuwburg, 
Langenberg 12, een-jarige 

legkippen en slachtkippen. Een partij slachthanen te koop 
bij M. van der Heijden, 

Te koop bij P. Langerwerf, Vorst 18. 
Tongeren 11, Boxtel, een 14 
weken dragend varken. Fietsjongen gevraagd bij Sla

gerij P. Raaijmakers, RozePrima werkende "Hekel-Dors- marijnstraat 2. machine met manége te koop. ____________ _
M. Timmermans, Munsel 28.

Te koop: twee tomen N.L. 
biggen, waaronder gemerkt 
voor stamboek. Joh. v. Rosma
len, Kasteren B 31a Liempde. 

Gezocht: zit-slaapkamer met 
volledig pension, voor R.K. 
juffrouw b. b. h. Brieven on
der no. 73. 

Uit de hand te koop, wegens 
overlijden van de eigenaar, 
een perceel weiland, gelegen 
nabij de La Salie. Inlichtingen 
te verkrijgen bij Jac. Ghijsens, 
Stationstraat 102. 

Te koop: een hondenkooi, 
binnen- en buitenhok. Spot
prijs. Merheimstraat 4. 

Accountantskantoor van 

H. CUPPEN
Lid: Nederl. Genootschap v, Accountants 

Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel 512 

BOEKHOUDIHGEN en 
BELASTINGZAKEN 

GAAT U DANSEN? 

Laat tevoren uw voetea

vakkundig verzorgen door 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MART15 

Voor Uw PHILIPS RADIO naar VAN BOXTEL 
Ruime keuze in de nieuwste modellen 

BO.XTEL :::: Clarissenstraat 

ERKEND PHILIPS RADIO SERVICE 

3 Telefoon 479 
Betalingen regelen wU desgewenst 
in overleg met kopers. 

... 
• 
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I N K Wilt U met de Kermisdagen een fijne sigaar of s�garet rokenSLAGER IJ Dan moet U eens bij BERT VAN DEN BRAAK aanlopen WILHELMINÁSTR. 20 BARONIESTRAAT 73 • TELEFOON 450 
Te'Iefonisch aangesloten 

onder nummer 5 7 1 

Het adr e s  voor SPECIAAL DEZE WEEK 

Rook met de kermis 
f een fijne sigaar en sigaret. Import sigaretten steeds voorradig o.a. Spangled: Fiftecns, Plane, Graven A, First Lord,State Express 333, Players ook in busjes van 50 stuks

SPEELGOED 
P. SCHELLEKENS

zolang de voorraad strekt Export sigaren Elisabeth Bas, Karel I, Willem Hofnar, Senator, La Paz, Ritmeester, enz. 
Sreukelsestraat 42 Kousen= Reclame 

Ook ontvangen een grote partij h alve p on den tabak à 75 et. voor pijp en sigaret 
Telefonisch aangesloten onder 586 nummer In R.K. gezin 

Flinke Di enstbode GEVRAAGD Hulp van kinderjuffrouw en werkster aanwezig Brieven onder nr 66 
Met de Kermisdagen 

GESLOTEN 

Drogisterij De Molen Rechterstraat 
c;las=in=food is Artistiek f 

en Modern• 

* 

HARRIE VOETS :eg�r;t;;1
EMIGREREN n a ar Australië, Nieuw Zeeland, 
Canada, Brazilië en Amerika, enz. Inlichtingen omtrent passage in "De Ark", Prins Bern, hardstraat te Boxtel, op DINSDAG 29 AUGUSTUS 's avonds vanaf 8 uur. Ook voor gesubsidieerden. Passage- en Reisbureau Wassing WILLEM 11,STRAAT 12, TILBURG , TEL. 4441 

Voor een artistiek portret 

naar JANSSEN Prins Hendrikstraat 
Gedurende de Kermis geopend 
van 9 tot 6 uur. 
Ook Zondag 20 Aug. 

Verfraait uw interieur 
* 

Maakt vitrage overbodig 

Links geweven 
DAMESKOUSEN 

-

- SYLPHIDE SPECIAALZAAK
Het wordt gemaakt bij: zeer fijne kwaliteit. 
ATELIER P. VAN ROSSUM 
bij Sportpark O.D.C. 

BOXTEL 
IN 8 MOOIE TINTEN 2•95 

p. paar

't Is weer: 

VOOR DE KERMIS PRIMA GESORTEERD IN ALLE MERKEN SIGAREN EN SIGARETTEN. Elisabeth Bas, La Paz, Willem II, Karel 1, Hofnar, Velasques, Ritmeester, Aïda, Senator, enz. enz. Voor verzorging EXPORTSIGAREN: Willem II van 50 voor 30 et. Aïda van 18 voor 12 et. 
UWER pijnlijke voeten NAAR ,,IN DEN OOIEVAAR" 

SIGARETTEN: Gypsy (Virginia), Douglas, Barclay. RONY-Sigaretten 20 stuks f 0,35. TABAK wederom van f 0,65 per half pond Verder voor sigaret en pijp: 1,00, 1,25 en 1 ,50 per half p. Jo v. 6rinsven-v. Summeren Fa. A. P. v. d. BOOMEN,RESINK SIGARENKORT f 1,25 per half pond. Medisch Gedipl. Yoetverzorgster MARKT15 ·Ook aan huis te ontbieden
DRUKKERIJ en BOEKHANDEL 

TIELEN Stationstraat
zijn wegens va c a n t i e  vanaf 
Maandag 21 t/m Zaterdag 26 
Augustus gesloten. Alleen spoedeisend drukwerk kan gemaakt worden 

Het ideale kermis-cadeau 

Een mooi sieraad 
Een prima horloge 

Speciaal voor de Kermis tonen wij U een 
bijzonder grote collectie in 

DAMES- EN HERENHORLOGES. 
Uitstekende uurwerken Chique modellen 

Prijzen· vanaf f 29.50 

Alle uurwerken met garantie. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

Blo emenm agazijn "DE ANJE R"levert voor iedere beurs 
EEN BRUIDSBOUQUET Vraagt prijs. Breukelsestraat 1 1 0 • Telefoon 466 

A L L E S op 't gebied van school•
en tekenbenodigdheden , vindt U in grote 
sortering aan billijke prijzen bij 

BOEKHANDEL TIELEN Stationstraat 
Zie thans reeds onze speciale schoolétalages 

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

Fa M. CORVERS ·& F. VERHAGEN De betere Dames• en Herenkleermakerlj ACHTER 'T STADHUIS 17 5-HERTOGENBOSCHADRES VOOR BOXTEL,REUKELSESTRAAT 30 
Ook In mindere prlJsklaaae. Vraagt stalen collectie. Harris Tweedjas■en à 185·. Uit voorraad leverbaar. 

E. VERHOEVEN, Stationstraat 60
Met de kermis kunt U samen even komen kijken. 

Naar onze nieuwe collectie 

SLAAPKAMERS 
HUISKAMERS 
EN SALONS 

welke stuk voor stuk sierlijk van model 
en solide van afwerking zijn. 

0. F. Slaapkamers
met linnenkast, geheel compleet, 
gestoffeerd naar keuze, fl. 575.-, 
425.-, 315.-

0. F. Huiskamers

Salons 

compleet met dressoir, tafel, 2 arm� 
stoelen en 4 stoelen fl 445.-, 395.-
325.-

4 clubs en salontafel fl 525,-, 345. -
235,-

Dit is slechis ëen greep uit onze uitgebreide collectie. welke wij 
U gaarne tonen. 
Ziet onze speciale étalages en komt vrijblijvend even kijken. 
't Is weer 

,,IN DEN OOIEVAAR" 
FA. A. P. VAN DEN BOOMEN,RESINK 

Stationstraat 43 Breukelsestraat 9 

Voor Woninginrichting 

zegt iedereen 

eerst naar ... 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOLBOXTEL Stationair. 55 • Tel. 406Markt 14 • Tel. 489SCHIJNDEL • Hoofdstr. 141 - Tel. 31 9 

KERMIS!! KERMIS!! 

SPEELGOEDEREN MAMA POPPEN met haar en slaapogen 8,25 - 7,'15SL�APPOPPEN met haar zeldzaam mooi 5,50 - 5,25 - 3,90 POPPEN met haar in Rose en Blauw 1,95 
1 DE BIJENKORF een w aar 
1 P O P P E N R IJ K CELLULOID POPPEN (schildpad) in alle prijzen. BABY POPJES 2,50 - i,50 - 95 - 75 

50 - 39 - 24 - 10 - 8 et. WERP POPPEN 75 - 45 et. Gedurende de Kermisdagen zijn onze zaken STATIONSTRAAT 55 en MARKT 14 
tot 'savonds 10 uur GEOPEND 

Sport- en Wandelwagentjes "Torck" IN ALLE PRIJZEN GEWEREN op kaart 2,00 - 1,50 PISTOLEN 90 - 60 et. KLAPPERPISTOLEN 50 - 39 - 25 - 20 et. HONDERDSCHOTPISTOLEN 1,50 - 75 - 50 et. 
1 Kinderfietsjes prima kwaliteit 35., , 29.50 , 24.50 • 19 50 • 15., KINDERSERVIESJES 3,50-2,40- 2,10-1,60 BROMTOLLEN (koraal-muziek) 2,40 - 2,25 DRAAIORGELS 1,60- 1,35-1,00-0,50-0,25 TROMPETTEN 70 - 60 - 50 - 30 et. TIMMERKAARTEN diverse prijzen vanaf 50 et. KINDERHORLOGES 45 - 25 - 10 et. KINDERSTR[JKIJZER 20 et. 
1 De nieuwste mechanische snufjes zojuist uit Duitsland ontvangen AUTOBANDEN 6,50 - 4,95 - 4,20 TREINEN 5,95 - 3,95 - 2,50 - 1,40 - 1,20 MOTOREN met zijspan 2,50 MOTOREN in diverse uitvoeringen 1,50 

Auto's u ziet bij ons een waar
Autopark van 2.50 , 1.95 • 1.501.00 , 60 et • 50 et • 25 et • 15 et MONDORGELS vanaf 50 et. GEKLEURDE BALLEN 2,90 - 2,•10 - 1,80 

l,�5 - 1,15 - 90 VOETBALLEN vanaf VLIEGTUIGEN MOLENS TELEFOONTJES SPAARPOTTEN vanaf DUBBELTJES-SPAARPOT RAMMELAARS, 30 soorten 
70 et. 1,65 60 et. 15 et. 1,00 BIJTRINGEN 50 - 25 - 15 et. VOETBALFLUITEN 20 et. VERFDOZEN 1,00 - 80 - 60 - 40 et. BOUW- EN BLOKKENDOZEN '.l,10 � 1,75 - 1,50 - 1,10 - 75 et. ZANDEMMERTJES MET SCHOPJES TROMMEN MET STOKKEN 95 et. KRAALTJES in doos 40 et. SAXOPHOONS 2,25 - 2,20 TREK-HARMONICA'S 4,95 - 3,40 - 2,10 SPAARKISTJES 1,75 - 1,50 - 1,35 KUIKENWAGENS plastic 1,05 POPPEN-MEUBELS 1,10 - 90 et. 

In all, pojjm 1 

KINDERZONNEBRILLEN 50 et. PADVINDERFLUITEN 85 et. TENNISRACKETS 2,25 - 1,95 - 1,70 - 1,35 PLASTIC KJNDERSCHAARTJES 20 et. PUNTENSLIJPERS, als wereldbol, auto's, hoefijzer, popjes vanaf 15 et. POPPEN PARFUM 30 et. 
Grote sortering 1 Kindertasjes vanaf 135 et 

Voorts Kruiwagens, Trekwagens, Poppentrekwagens, Tafelbiljarts, Trickshots, Kegeldozen en Wagens, Houten Auto's, Kiepwagens, Kacheltjes, Rolschaatsen, Weegschaaltjes. Constructiedozen, Garages, Keukens, Winkeltjes, Telramen, Autosteps, enz. enz. enz. 
---

• LET WEL: Gedurende deKormisdagen elke avond tot
1 0 uur G E O P E N D 
��-�---

,9DE BIJENKORF" A. VAN KOL
Stationstraat 55 B O X T E L Markt 14 

;,___ __ __JI 

* 
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Modevakschool E.N.S,A.I.D, BEZOEKT DE 

Rechterstraat 20, Boxtel 
Nieuwe leerlingen gelieven 

zich op te geven vóór 

Grote locale Rundveefokdag ,,DE ARK,', BOXTEL· KERM-ISPROGRAMMA

1 SEPTEMBER •·•· 
Te organiseren door: 

Fok- en Contr61ever. ,.De Vooruitgang", 
,.Ons Belang" en de Stierhouder!) 

MAANDAG 21 en DINSDAG 22 AUG .. WOENSDAG 2.3 AUGUSTUS 8 UUR BUUR Opleiding: Huishoudelijk gebruik Lingerie, Costumière, Coupeuse, Lingeric,Coupeuse, Lerares,Coupeuse, enz. 
M. J. J. Font Frelde-,. Nlstelrooy

op Dinsdag 22 Augustus a.s., op het terrein van de Heer C. v. d. AKER (Café De Ketting) TE BOXTEL AANVANG 9.�0 UUR. Grote aanvoer van prima Fokvee. Ook voor verkoop. 
Rechterstr. 20. Boxtel, Tel. 454 MUZIEK • STEMMING
H.H.Landbouwers 

The Greens SmokingbandMET VERSTERKING Uit voorraad leverbaar 

Europa's grootste 
hypnotiseur, 

telepaath 
en helderziende ! 

INDRA 
De man met het ZESDE zintuig 

,,HET ZUID-HOLLANDS TONEEL" 
MET 

JAC. VAN BIJLEVELT 

IN 

,,MIJN ZOON DE DOKTER" 
Prima halflange knolzaad Op ent Zaterdagavond o m 7 uur de  Kermis in 

Firm;
e

6EkBR.•,1��
5

0ERS Café M. v. d MEIJDEN

'n Avond in het land der occulte verschijnselen. Aan de hand van foto's, brieven, e.d. vertelt Indra over personen in binnen• en buitenland 
VROLIJK BLIJSPEL MET 

KOSTELIJKE SITUATIES 

ADHA FELLENOORD ZA NDEL Prijzen der plaatsen voor alle avoqden: f 2.-, f 1.50 en f 1.-. Pl�atsbespreken en kaartverkoop vanaf Zondag ?.O Augustus nn 12 • 1, en 's avonds vanaf 6.30 uur aan de zaal Breukelsestraat 112 PRIMA DRANKEN • GEZELLIGHEID 
Gedurende de Kermisdagen 

zijn wij GESLOTEN voor reparaties 
* _Zaterdag 19 Augustus kunnen wij na 3.00 uur geenreparaties meer aannemen vóór Donderdag 24 Aug 
Rijwielhandel en Reparatie P. J, v. d. BONGAARD 

I• Koopt voc;>r uw kermisgeld
+n Horloge of ;n Sieraadin goud, zilver of doublé 

HORLOGES vanaf f 25.=Alles met volledige garantie. 
ZIET ETALAGE 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 Horloger 
Le verancier voor 
alle Ziekenfondsen 

Opticiën Juwelier 
Telefoon 584 

-.. 

KERMIS 1950 
Evenals andere jaren komen wij ook deze 
keer met een collectie speelgoederen voor 
de dag groter dan ooit te voren. 

(..._ ___ Sp_ e_c_ia_I_e_K_e _r_m_is_a_a_n_h1_·e_ d_in_g __ "�) 
}f Onbreekbare baby-pop 38 cM hoog armen en benen en kop beweegbaar, slechts 3,,o. }f 4 prachtige kinderleesboeken met ge-kleurde plaatjes, samen 1,00 

Hebt U onze automatische bromtollen al 
gezien? Wij brengen de nieuwste sirenen• 
fluiten, draaimuziek, dozen kralen, treinen, 
poppen, vliegtuigen enz. Het is beslist de moeite waard tijdens de Kermisdagen even binnen te lopen bij: 
C. STEINMANN

� Rechterstraat 6 Boxtel Telefoon 401 
------

1 Bij B OVENDEERT 1
SCHOENHANDEL naa■t Gemeentehul• 

1 

1 

in 
prima 
calfs 

20,95 

1 
1 

1 bovendien de bekende s p ijke r 1 o ze A V A N G 1
schoenen thans weer voorradig. 

Herensportschoenen reeds vanaf '. 16,95 1 Een keur van de nieuwste damesschoenen zojuist 1ontvangen. ZIE ONZE ETALAGE 1 ' Voor de VACANTIE extra AANBIEDING 1reeds vanaf 7,50 een mooie sterke koffer. 
De gehele kermisweek ,oor mkoop wan schoenen geopend. 

KERMIS BOXTEL 

Zondag 20 Augustus 4-10 uur 

Diverse Attracties 
in ,,'t Paviljoen" 

o.l.v. ,,De Gobstick-Cats"
Entree p. pers. f 1.50; p. paar f 2.50 

Geen consumptieverhoging 

Als kind 

hield zij al van lekker eten 1 

NU IS ZIJ 31 

en let 66k oog op voedzaamheid en 
voordeel I Daarom koopt ze bij de Spar 1
Dat scheelt baar GULDENS ! 

STEEDS AANBIEDINGEN MET 

EXTRA ZEGELS. 

UW SPAARBOEKJE ZO VOL 

200 gram ZOMER MELANGE 50 cent 

1 0 Spar.zegels extra 

250 gr. KOEKJES, div. soorten 50 cent 

1 0 Spar.zegels extra 

BIJ ARTIKELEN 
r.wNIIYOOUWAIJ1BI MET HET 
SPAR-WAARBORGMERK ALTIJD 
ZOVEEL EXTRA ZEGELS, DAT U 

EEN VOORDEEL HEBT VAN 10-120/o 

�DE SPAR m,m 
7ELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

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

Bezoekt tijdens de K e r  m i s d a g e n  De van ouds bekende Vis• en Zuur ... Ger. paling; geb. vis, zure en nieuwe haring enz. enz. aan c o n  c u r r e  r e  n d e  prijzen. 
VO'S Stationstraat 44 Telef. 527 

e Wij ontvingen zo juist de alom bekende Cutex Nagellak . . . à 1 1.25 en Pond's Dag- en Nachtcrême Voor de Kermisdagen hebben wij Heerlijke Parfums en Eau,de,Cologne in alle prijzen 
Kent U reeds Odo-R-o-No 75 et. per doosje HET MIDDEL TEGEN TRANSPIREREN Parfumerie M. J. VAN DEN BROEK 

• BREUKELSESTRAAT 34 TELEFOON 220. 

ROESTVRIJE 

MAGNEET 

RIJWIE LEN 
KEUS 

uit 10 verschillende kleuren 
VAN BOXTEL N.V.:_Clarissenstraat 3 • Tel. 479 • BOXTEL 

i Indien gewen at kan betaling met"': _"_.:__ � koper worden geregeld ... ..:�:

r 

Een leuke verrassing voor de Jeugd 
BIJ AANKOOP VAN MINSTENS f 2.50 BOODSCHAPPEN 

lf. EEN MOOIE BALLON GRATIS 

ONZE BEKENDE 2-DAAGSE RECLAME 
A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG AFGEHAALD UIT DE WINKEL: 

• Heerlijk Rookvlees 100 gram ván 46 voor 39 et
Vruchtenk oe kjes 100 gram van 25 voor 22 et
Co cos R i n ge n 3 stuks voor 22 et

EXTRA AANBIEDING HEERLIJKE DR-UPS 
Gevulde drups - _ Tosca's - Zijdedrups 
Frambozendrups - IJsbonbons - Fruitmelange 150 gram 25 et
Greindrups - Rozetjes - Aardbeien - Schijfjes 200 gram -25 et

ALBERT HEIJN 
Maakt U het leven goedkoper l 

Elke huisvrouw J i1,ding: 
t 'L u uit onuerv1 

wee 11 n 
Presto MAAKT oE VAAT NIET "GEwooN" scHooN

Het zakje Presto, da . • 
U laatst kreeg, is natuur- • . 
lijk al op I U zult incussen 
wel een groot pak bij Uw 
winkelier gekocht hebben! Zoals 
iedereen, die net als U ontdekte, dat Presto 
de vetste afwas glanzend schoon tovert, zonder 
zeepsmaak, zonder vuile kwast of teil. 

Vuil goed, in Presto geweekt, 
laat zich beter en sneller 
wassen I 
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Parochie-Agenda 
t '.2e Zondag na Pinksteren. 
'.20 Augustus 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

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 Wilhelmina v. Gent-v. d. 
Schoot. op het zijaltaar gel. H. Mis voor 
de levende en overleden leden van de 
processie Boxtel-Hakendover. De H. Mis 
van kwart voor 8 wordt opgedragen voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie en de H. Mis van 9 uur voor 
Emilie v. Rijckevorsel. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 
schaal voor de missie van Pater v. Roos
malen, tenvijl de 2e schaal gehouden 
wordt voor de bijzondere noden van het 
Episcopaat, welke beide collectes ten 
zeerste in de milddadigheid van de ge
lovigen worden aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Dinsdag 22 Augustus is het de Feestdag 
van het Onbevlekt Hart van Maria. Na 
de H.H. Missen zal de Toewijding aan 
het Onbevlekt Hart van Maria worden 
gebeden. 
Wij sporen de gelovigen en ook de kin
deren aan, op die dag in groten getale 
de H. Mis bij te wonen en de H. Com
munie te ontvangen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot 
half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Marinus v. Diessen, om half 8 
gel. H. Mis voor Aloysius v. Griensven, 
te Höngen overleden; om half 9 gel. 
mndst. voor Henricus v. Oirschot. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Johanna v. Run Russens v.w. 
de St. Elisabeth vereniging; om half 8 
gel. jrgt_ voor Adriana Bevers-v. d. Vel
den; z.a. gel. jrgt. voor Antoinetta v. 
Dongen-Goyaerts; om half 9 gel. H. 
Mis voor Martinus Giesbers. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. 1-1. 
Mis voor Wilhelmus Meulendi]k, te 
Schijndel overleden; om half 8 gel. 
mndst. voor Hendrica Voermans-Ver
voort; om half 9 gel. 1-1. Mis voor Fran
ciscus v. d. Velden v.w. de H. Familie. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
H. Mis voor Antonius Schellen; om half
8 gel. H. Mis voor Harrie Weyers; om
half 9 gel. H. Mis voor Geertruida v. d.
Schoot-v. d. Heijden. Hedenavond om
7 uur Lof met rozenhoedje.

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Christianus v. Breugel; om half 8 
gel. H. Mis tot bijz. intentie; om half 
9 gel. mndst. voor Martina Kerkhof-v. 
d. Staak.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Maria Loerakker-v. Geel; om
half 8 gel. jrgt. voor Petronella v.
Griensven-v. cl. Steen; om half 9 gez.
mndst. voor Wilhelmina Cordewinders.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Adriaan Smit, geb. te
Zevenbergen en won. te Boxtel (H.
Hart) en Frederica Gerarda van de Laak
uit 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. 
De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie. Om 7 uur voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; om 
8 uur voor de levende en overleden 
leden van de Broederschap van de H. 
Bernardus van Ulecoten; om kwart over 
9 voor Maria Kurvers-van Nistelrooy 
vanwege de Broederschap van 0. L. 
Vrouw in 't Zand; om half 11 de hoog
mis, tot intentie van de Boxtelse Pries
terstudentenclub. 
Onder de H. Missen van 7 en 8 uur 
Algemene H. Communie voor de leden 
van de I -I. Familie voor Moeders en ge
huwde vrouwen. 
De 1 e schaal gaat voor de kerk en de 
2e voor de Bijzondere Noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze parochianen die nog in het buiten
land vertoeven, en voor het behoud van 
de vrede. 
Dinsdag - feestdag van het Onbevlekt 
Hart van Maria. 
Donderdag - feestdag van de kerkwij
ding van de Kathedrale Basiliek van St. 
Jan te 's-I-lertogenbosch (diocesaan 
feest). 
Vrijdag - feestdag van de H. Apostel 
Bartholomeus. 
MAANDAG 21 Aug.: 7 uur 1. m. voor 
Johanna Voets-v. c.l. Braak; kwart voor 
8 1. d. voor Jean Smeets; half 9 l. m. 
voor Waltherus Ossenblok. 
DINSDAG 22 Aug.: 7 uur 1. d. voor 
Mia van Kempen; kwart voor 8 1. d. 
voor Jan van Weerd; half 9 1. d. voor 
Cornelis Peiinenburg. 
WOENSDAG 23 Aug.: 7 uur 1. m. voor 
Adrianus van Kleef; kwart voor 8 l. cl. 
voor Hendricus van \X! eercl; half 9 1. d. 
voor Petrus Baayens. . 
DONDERDAG 24 Aug.: 7 uur 1. d. 
voor Maria Kurvers-van Nistelrooy, van
wege de buurt; kwart voor 8 1. d. uit 
dankbaarheid; half 9 r_ d. voor Francis
cus Vlamings. 
VRIJDAG 25 Aug.: 7 uur 1. m. voor 
Petrus Voets; kwart voor 8 1. d. voor 
Piet Melis, vanwege de buurt (Merheim
straat); half 9 1. j. voor Johanna van 

Erp-Baayens. 
ZATERDAG 26 Aug.: 7 uur 1. d. voor 
Petrus Baayens; kwart voor 8 1. m. voor 
Adriana Scheutjens-van Dijk; Maria
altaar 1. m. voor Adriana Kerssemakers
v. Nistelrooy; half 9 1. j. voor Wilhel
mus van Erp. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
sephus v. Grinsven en Henrica de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Josina 
Smits. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Anna Ma
ria v. Oorschot. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dorus v. Doleweerd en Adriana de 
hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmus Bergman. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henricus v. 
d. Wijst, Antonia de hsvr., Cornelia de 
dochter.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus
Corsten.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Arnoklus Bressers 
te Liempde overleden. Dinsdag H. Mis 
voor Arnoldus Bressers te Liempde over
leden. \Voensdag H. Mis voor Cornelia 
v. Helvoirt vanwege de kinderen. Don
derdag I-1. Mis voor Cornelia v. Hel
voirt vanwege de kinderen. Vrijdag I-I.
Mis voor Wilhelmina Olyslagers van
wege de kinderen. Zaterdag H. Mis
voor Wilhelmina Olyslagers vanwege de 
kinderen.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 8 uur H. Mis voor 
Theodorus Huyberts; 10 uur gez. jrgt. 
voor Johanna Cornelia v. Hal-de Laat. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld aan hun offerplicht ·te voldoen 
in de eerste schaal voor onze eigen 
kerk; in de tweede voor B. N .. 
Vergadering van St. Vincentiusvereni
ging; half 3 Lof met rozenhoedje om 
God's zegeningen te verkrijgen over 
Orion en de kapel van stapelen. 
MAANDAG: half 8 1-I. Mis voor Adria
nus Dankers. 
DINSDAG: half 8 gez. mndst. voor 
Adrianus v. d. Sloot. 
WOENSDAG: half 8 gez. jrgt. voor 
Johanna v. I-Ieerebeek-de Beer. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in
tentie van de leden der Godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Peter 
Hazen berg. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Ma
rinus Berends. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 uur tot half 8, daarna Lof met rozen
hoedje om God's zegeningen te verkrij
gen over Zijne Heiligheid de Paus en 
het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Antonia de Punder-Boonman te 

Kwadendam overleden. 
Bereiden we ons voor door een noveen 
ter ere v. d. H. Theresia. patrones van 
de missionarissen tot hulp van de Wel
Eerw. Pater v. Roosmalen, missionaris 
in Z. W. Afrika. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Johanna Petrus 
Kuppens; 10 uur z. j. voor Joh. v. d. 
Sande; 3 uur Lof, daarna meisjescon
gregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Anna 
Hendr. v. d. Velden; 8 uur 1. j. voor 
Wilhelmina Corn. Kuppens. 
DINSDAG: 7 uur z. i. voor Joh. Braken 
en Wilhelmina de hsvr.; 8 uur 1. j. voor 
Johanna Joh. Bakx. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. Nicolaas v. 
d. Velden; 8 uur 1. m. voor Arnoldus
Bressers als over!. lid proc. van Keve
laar.
DONDERDAG: 7 z. j. voor Maria Ni
colaas v. d. Vel den; 8 uur 1. j_ Joh.
Smulders-Swinkels.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Petrus v. d.
Vel den; 8 uur 1. j. voor Adriana Corn.
v. d. Hout.
ZATERDAG: 7 uur z. m. voor de leden
der proc. van Kevelaar; half 8 1. j. voor
Hendrika v. Rijsingen; 8 uur 1. j. voor
Henri v. Aarle en Corn de zoon.
ZONDAG: half 7 1. j .• voor Adr. Tho
massen; 8 uur 1. m. tot welzijn der pa
rochie; 10 uur z. j. voor Huberta Petrus
v. d. Velden.

Bij de Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Antoon v. d. 
Velden vanwege Kerkeind. Dinsdag 7 
uur 1. m. voor Johanna Traa te St. 
Oedenrode overleden. Woensdag 7 uur 
1. m. voor Marinus Kuppens vanwege
familie. Donderdag 7 uur 1. m. voor Ar
noldus Bressers vanwege de kinderen.
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Adr. Corn. Kup
pens. Zaterdag 7 uur 1. m. voor Hendri
ca Henclr. Quinten v. w. de Klein-kin
deren. Zondag 7 uur 1. m. voor Theo
van Hal. enz. vanwege de Koestraat.
30e voor Johanna Traa te St. Oeden
rode; Marinus Kuppens en Adr. Bres
sers te Liempde overleden.
Gedoopt: Ger. Joh. Corn. zoon van

Joh. v. d. Heyden-Smulders; Henr. 
Theod. Joh. zoon van Joh. Legius-Meu
lenbroek. 

PAR. H. WILLIBRORDUS. ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Twee schaal
collecte 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 is het de feestdag van het On
bevlekt Hart van Maria. Om half 8 pl. 
gez. H. Mis en 's avonds om half 8 pl. 
Lof, waaronder toewijding. Na het Lof 
een Marialied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis; half 9 H. 
Mis uit dankbaarheid (K); 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Jo
hannes Rutten. 
DINSDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Cornelis van den Braak. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor dier
bare overledenen. 
DONDERDAG; half 8 rondst. voor 
Theresia Jansen-Schrauwen. 
VRIJDAG: half 8 rondst. voor Adrianus 
van Beers. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina Spooren v. w. Br. H. Bloed. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 20 Augustus. Twaalfde Zondag 
na Pinksteren. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Dinsdag Feest van het Onbevlekt Hart 
van Maria. Om 8 uur Lof. 
Donderdag: Feest van de H. Bartholo
meus, Apostel. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Henket. 
MAANDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Piet van Liempd. 
DINSDAG: om half 8 voor overleden 
familie Johan van Heesch-van der Sande. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 maandstond 
voor Tonny Schaffer. 

KERMIS IN BOXTEL 
Een deeg'lijk càdeaulje om kermis 
ie vieren. 
Hetzij nylons of das van V.H. V.

DAT ZAL U SIEREN. 

VAN HOUTVERVERGAARD 
MOLENSTRAAT BOXTEL 



WEERPRAATJE 
ZOMERS VAN DE LAATSTE 50 

JAREN WORDEN STEEDS WARMER 
(Van onzè weerkundige medewerker). 
Het is een mens eigen om gauw onte
vreden te zijn en wel vooral over het 
weer. Wat is er al niet gemopperd en 
geklaagd als er in <le zomer eens een 
�veek aaneen regenachtig en koel weer 
voorkwam. Daarmee is dan meestal in 
de volksmond het gehele karakter van 
die zomer al gekwalificeerd. Zo is het
ook nu weer; velen zijn de bijna veer
tien mooie en warn1e <lagen van begin 
Juni alweer vergeten. Maar gelukkig 
hebben wij een betere maatstaf om te 
kunnen bepalen of een zomer nu mooi, 
normaal of slecht is te noemen en wel in 
de vorm van een ,gewone, maar zuivere 
kwikthermometer. Zo worden o.a. in
De Bilt elk uur, zowel overdag als des 
nachts, thermometers afgelezen, waar
van de uitkomsten opgeteld en gemid
deld worden. Het menselijk lichaam is 
een slechte thermometer, want als de 
één vindt dat het warm is, dan is een 
ander van mening dat het nog maar koel 
zomerweer is, zodat hier geen pijl op 
te trekken is. 
Wij hebben enkele boeken met tempe
raturen, zomerse dagen enz. over een 
groot aantal zomers er eens op nage
slao-en en willen U thans met enkele 
duîdelijke cijfers aantonen. dat, bere
kend over de laatste 50 jaren, n.l. vanaf 
1900, de zomers van de laatste 25 jaren, 
aanmerkelijk warmer zijn geweest, dan 
gedurende de hieraan voorafgaande 25 
jaren, t.w. van 1900-1925. Wij hebben 
hiervoor de cijfers genomen van De Bilt, 
daar dit station vrijwel midden in het 
land ligt en dus geen uitgesproken land
of zeeklimaat vertoont, zoals b.v. <lat 
van Maastricht of Den Helder. 
Bekijken wij eerst de gemiddelde zomer
temperaturen (over Juni, Juli en Augus
tus), berekend naar uurlijkse waarne
mingen, dan zien wij, dat er van 1900-,-
1925 in totaal 10 zomers voorkwamen 

die te warm waren en in de periode van 
1925-1950 waren er 19 van de 25 te 
warm, 
Wij geven hier voor de drie zomer
maanden de afwijkingen afzonderlijk. 
Het eerste cijfer is het aantal TE war
me zomers sinds 1925 en tussen haakjes 
het aantal TE warme zomers van 1900 
-1925, waaruit duidelijk blijkt dat de
zomers na 1925 aanmerkelijk warmer
waren. Voor Juni bedroegen deze cij
fers 15 (10), voor Juli 17 (12) en voor
Augustus 20 (10). In de periode van
1900-1925 waren er dus 32 "TE" war
me zomermaanden, tegen maar liefst 
52 in de laatste 25 jaren. 
Een zeer duidelijk voorbeeld geeft ook 
het aantal zomerse dagen (in De Bilt 
genoteerd) te zien. Voor de drie zomer
maanden afzonderlijk bedroeg het aan
tal zomerse dagen (dagen met maximum 
temperaturen boven de 25 gr. C !) in 
De Bilt van 1900-1925 voor Juni 108 
Juli 156 en voor Augustus 85, Vergelijk 
dit nu even met het aantal waargenomen 
zomerse dagen in de laatste 25 jaren, n.l. 
voor Juni 134, Juli 200 en voor Augus
tus 160, Het aantal zomerse <lagen in 
de maanden Juni, Juli en Augustus be
droeg dus van 1900-1925: 349 stuks 
tegen 494 stuks in de periode van 1925 
-1950. Uit deze cijfers blijkt toch dui
delijk, dat de zomers van de laatste 25
jaren aanmerkelijk warmer zijn geweest,
dan die in de hieraan voorafgaande 25
jaren. Van 1900-1925 kwamen er nog
11 zomermaanden voor zonder ook maar
één zomerse dag. Van 1925-1950 maar

2, n.l. Juni 1928 en Augustus 1941. De
warmste zomer van <le laatste 50 jaren
was die van 1947 met totaal van Mei
September 62 zomerse dagen en de
koudste zomer was 1907 met 9 zomerse
dagen.
Laten wij dus niet mopperen als er eens
een iets te koude zomermaand voor
komt, want bij de zomers tussen 1900
en 1925 vergeleken, hebben wij heus
geen reden tot klagen, en leven wij
eigenlijk boven onze stand.
(Nadruk verboden). 

VINCENT VAN GOGH 

EEN GROOT SCHILDER 

EEN EENZAAM MENS. 

Tussen de gloriejaren van Rembrandt, 
Frafis Hals en zo vele onbegrepenen van 
vandaag, heeft Vincent van Gogh ge
leefd en gewerkt, In de weinige jaren, 
dat het aardrijk met hem verrijkt is ge
weest, heeft deze stille man zijn belang
rijk deel aan de glorie der Nederlandse 
schilderkunst toegevoegd, Zo veelomvat
tend en zo groot is zijn werk uit die 
enkele tragische schildersjaren in zijn 
ellendig leven, dat hij ons wel toeschijnt 

als een komeet temidden van de schil
ders-sterrenhemel, die daar even door
flitste, zeer snel zijn gloed verbreidde 
om dan te verdwijnen met achterlating 
van een onuitwisbare indruk. 

Van Gogh's schilderkunst is slechts te 
begrijpen wanneer men zijn levensge
schiedenis kent, nog sterker, wanneer 
men iets kan proeven van het lijden, dat 
hem op zijn korte levensweg van 37 
jaren heeft gekweld. Hij was een kun
stenaar als alle anderen; in eenzaamheid 
en zonder liefde heeft hij moeten wer
ken. Zijn jeugd was naar uiterlijke om-

standighe<len vrij gelukkig. 
Hij werd in 1853 te Zundert in Noord
Brabant geboren, waar zijn vader domi
nee was. Hier ging hij naar school en 
was hij een kind als alle andere kinderen 
met een sterk aanhankelijkheidsgevoel 
en groot vertrouwen in zijn ouders, 
Eerst later toen de beschermende bol
ster van h�t ouderlijk huis van hem af
viel, werd hij geconfronteerd met een 
leven. dat te alledaags en onwaarachtig 
voor hem was Vincent leefde in een 
droom, naar ·waarachtigheid strevend, 
naar geluk voor de mensen zoekend, 
want zijn liefde voor de vertrapten was 
groot - misschien al te groot. 
Hij overschreed de drempel naar het 
werkelijke leven in een kunsthandel te 
Den Haag, Hij wist zelf niet waarvoor 
hij geschikt was en omdat zijn oom een 
kunstzaak dreef, moest hij dat vak ook 
maar leren. Hier dronk hij de schoon
heid van schilderij en ets met volle teu
gen en hij wierp zich met alle kracht op 
zijn werk, Zijn werkgever was zeer 
tevreden en zond hem, om zich verder 
te bekwamen, naar Londen, waar hij 
met zijn romantische natuur hartstoch
telijk verliefd werd op een meisje, uit 
zijn kosthuis dat hem bedroog. Zó ont
goocheld was hij door deze teleurstel
ling, dat hij een zwaarmoedig mens 
werd. 
Plotseling kreeg hij een hartgrondige af
keer van het commerciële kunsthandels
bedrijf. Hij verwaarloosde zijn werk en 
werd ontslagen. Veel lezend in de Bijbel 
trachtte hij zijn evenwicht te hervinden 
maar de onrust en tegenzin in het 0e
wone leven bleven hem vervolgen, Na 
een tijdlang hulponderwijzer te zijn ge
weest in Londen en bediende in een 
boekhandel te Dordrecht, belandde hij 
tenslotte in het ouderlijk huis, waar hij 
de rust uit zijn kinderjaren ook niet kon 
terugvinden. Hij beproefde toen een 
theologische studie in Amsterdam, maar 
de afzondering in boeken kon hij even
min verdragen. 

Van evangelist tot kunstschilder. 
Vincent had slechts een drang naar da-

• den, zocht nog enkel naar de juiste
vorm om zich te uiten, die hij vond in 
België, in de Borinage, waar hij als 
evangelist ging werken onder mijnwer
kers. Niet in het woord zal zich echter 
zijn scheppingsdrang kristalliseren maar 
in verf en kleuren. Bewogen met het lot 
van de arbeiders die in zeer slechte 
levensomstandigheden werkten, wilde hij 
zelf mee-lijden en dus verkocht hij al 
zijn bezittingen, daartoe geïnspireerd 
door het evangelie. 
Zijn onmaatschappelijke instelling deed 
hem ook hier zijn werkkring verliezen 
en zo begon hij te tekenen, al bijna der
tig jaar oud. Zijn broer Theo was de 
enige, die Vincent ooit begrepen heeft. 
Wat er ook gebeurde, steeds kwam op 
het kritieke moment zijn broer Theo, 

om hem van de ondergang te redden, 
alhoewel deze zelf maar met moeite kon 
rondkomen, Theo stimuleerde hem in 
zijn nu beginnende kunstenaarsarbeid en 
een intensieve briefwisseling tussen bei
de broers was het gevolg van hun we
derzijdse genegenheid, Liefst 600 brie
ven schreef Vincent aan Theo in die 
moeilijke laatste jaren van zijn leven, die 
toen aanvingen. Hij ging naar Brussel 
om er Millet te bestuderen en leerde in 
Den Haag veel van Anton Mauve. 
Op aandrang van zijn broer Theo ging 
Vincent van Den Haag weer naar zijn 
ouderlijk huis, mrar Nuenen, waar hij 
een atelier kreeg in de mangelkamer, 
verguisd door zijn naaste omgeving en 
slechts een grote desillusie rijker. 

,,Waardelpos prutswerk", 

Hier in Nuenen beleefde Van Gogh een 
van zijn grootste perioden. Eenzaam 
trok hij daar langs de boeren en velden 
en tekende en schilderde er de beste 
stukken uit zijn Brabantse periode. Wij 
noemen ervan "De aardappeleters", ,,de 
hut van de de aardappeleters" en de 
talrijke boerenfiguren. die een buiten
gewone beroemdheid verwierven, helaas 
na zijn dood. Ongekend is zijn werk
kracht geweest in die paar jaar. Stapels 
tekeningen en schilderstukken lagen er 
op de zolder. Veel ervan is verloren ge
gaan, want Vincent van Gogh gaf zijn 
onbegrepen werk met gulle hand weg. 
Lang na zijn dood zijn er kistenvol schil
derijen naar Breda vervoerd, daar aan 
opkopers verkocht en op zolders blijven 
staan als waardeloos prutswerk!!! 
De heer Couvreur, een opkoper, kocht 
op een morgen bij een timmerman en
kele kisten met tekeningen en schilder
stukken voor een rijksdaalder en grooide 
thuisgekomen de rommel maar in de kel
der, Er waren echter veel naaktstudies 
bij en zijn vrouw wilde die dingen niet 
in huis hebben, Wekenlang heeft Cou
vreur ermee op de markt gestaan, waar 
de Van Gogh's voor een dubbeltje en 
een kwartje te koop waren ..... . maar ze 
werden niet gekocht. Er zijn stukken bif 
geweest, die nu f 10.000 en meer zou
den opbrengen! 
Maar keren wij terug naar de schilder 
zelf, die spoedig na zijn vaders dood 
het vaderland had verlaten om naar Ant
werpen en Brussel te gaan en later naar 
Parijs_ waar hij nog een korte periode 
gelukkig is geweest, omdat hij er zoveel 
schoons van verwachtte, er kunstbroe
ders ontmoette en omdat Theo daar 
woonde. Na een korte periode van rust 
kreeg hij zo'n walging van het artistiek 
snobisme in het pàradijs der kunstenaars, 
dat hij geheel gebroken naar het Zuiden 
vluchtte, naar Arles, waar de laaiende 
zon, het ruisende koren, het overweldi
gende· landschapschoon hem nieuwe ver
wachting en bekoring schonken 

Genialiteit grenst aan de 
waanzin .... 

Hier heeft Van Gogh de vervulling van 
zijn leven gezocht, maar helaas niet ge
vonden. De geweldige spanning, zijn 
voortdurend verlangen naar wat liefde, 
zijn intensief beleven van de omgeving 
vertroebelen reeds nu en clan zijn geest. 
Half radeloos van eenzaamheid probeer
de hij samen te wonen met de schilder 
Gaugin, waarvoor hij een grote bewon
dering koesterde, In hem beleefde Van 
Gogh zijn laatste teleurstelling in de 
mensen. Gaugin begreep hem niet, was 
hooghartig en verachtte Van Gogh's 
werk. Steeds leefden de kunstbroeders 
in onmin, die eens zo hoog steeg, dat 
Van Gogh zijn medebewoner met een 
scheermes te lijf wilde gaan. 
Hij deed dit kennelijk in een vlaag van 
krankzinnigheid, want de volgende dag 
vond men hem geheel bebloed in bed. 
Hij had zichzelf het linkeroor afgesne
den, dit in een papiertje gepakt en het 
als presentje afgegeven aan een meisje, 
dat dicht bij hem in de buurt woonde. 
Eerst dacht men dat Van Gogh ver
moord was. toen men hem zo vreselijk 
bloedend vond, maar hij bleek geheel 
aan het eind van zijn krachten te zijn en 
werd dan ook spoedig op eigen verzoek 
opgenomen in een zenuwinrichting in 
St. Remy, 

Zijn levensavond, 
In de stille omgeving van dit tehuis vond 
hij zijn kalmte terug. Hij kon er niet op 
uit trekken en in die tijd schilderde hij 
naar herinneringen aan doeken van 
Rembrandt, Delacroix e.a. Opnieuw 
bracht hij ieder tot verbazing over zijn 
ongelooflijke werkkracht. Zijn leven was 
als een kaars, die hevig brandt, doch 
helaas maar een korte tijd zijn licht laat 
schijnen, 
Kort voor zijn dood, in Mei 1890 ver
liet Van Gogh genezen de inrichting in 
St. Remy. De laatste maanden vlamde 
zijn levenskaars nog op in ongekende 
felheid, Hij ging in Anvers sur Aise 
wonen, dicht bij Theo. Zijn productie 
daar was ongelooflijk. Het was alsof hij 
nog een deel van zijn verloren levens
dagen wilde inhalen, maar de kaars was 
opgebrand. Werkend temidden van een 
korenveld sloeg Vincent van Gogh op 
27 Juli 1890 de hand aan zichzelf met 
een revolverschot. 
Twee dagen bleef hij nog in leven. Te
midden van zijn doodsstrijd had hij nog 
enige aangename ogenblikken met zijn 
broer Theo. Het is practisch het enig 
goede geweest, wat hem in zijn korte 
heftige leven werd gegund. Toen hij 
stierf. nu 60 jaar geleden, verloor cle 
wereld in hem een zijner beste zonen 
der kunst, een vorst in scheppingsdrang, 
een bedelaar om geluk en liefde. 

A.G. H. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

HET WESTEN 

VOOR NIEUWE PROBLEMEN 

Het schijnt wel alsof plotseling 
de westélijke wereld wordt ge
confronteerd met vraagstukken 
welke door de actieve Sowjetpo
litiek actueel zijn geworden. Het 
is bekend dat de V. S. grote ver
plichtingen op zich hebben ge
nomen maar er in het geheel niet 
op waren voorbereid deze te ver
vullen. 
In het algelopen jaar gaven zij 
ruim 14 milliard uit voor defen
sie, ongeveer 6½ % van het na
tionale inkomen van 225 milliard, 
maar van de toegestane fondsen 
was een milliard nog niet eens 
gebruikt. De Sowjet-agressie in 
Korea heeft de V. S. herinnerd 
aan onaangename zwakke plek
ken. Maar daarmee ook de W es
telijke wereld, die niet bij machte 
is om aan de V. S. troepen veel 
hulp te bieden. En zeker geen 
snelle hulp. Men zat eigenlijk nog 
midden in het economisch herstel 
toen de Sowjetuitdaging kwam. 
Nu is Korea niet het 

"
brandend

ste" probleem. 
Nog steeds is het Westen bang, 
dat ook Mao Tse-toeng in de 
oorlog zal komen, om Formosa 
te bezetten, en dan zouden de 
Amerikanen met massa's troepen 
gebonden worden op het Aziati
sche vasteland ten voordele van 
de Russen die zelf nog geen schot 
hebben behoeven te lossen. Deze 
zouden dan wel andere satellie
ten, in Europa, tot agressie kun
nen - aansporen, bijvoorbeeld 
tegen Joegoslavië. 
Maar diplomatiek is het moeilijk 
geworden voor de V. S. te pogen 
een vergelijk te treffen met Pe
king, West-Europa, dat vrijwel 
onbeschermd is, zou gaarne een 
.,neutralisering" zien van China, 
opdat de V. S. en Engeland meer 
troepen kunnen legeren in West
Duit:sla_nd. Vooral ook nog. om
dat men in Londen vreest dat bij 
een Chinees-Amerikaanse oorlog 
allerlei niet-communistische lan
den in Azië zich neutraal zullen 
verklaren ( Indonesië, India, Bur
ma bijv.) wat weer verlies met 
zich brengt van Westerse in
vloed. 

Europa en het Nabije 
Oosten. 

Een complicatie van dezelfde 
aard heeft zich nu voorgedaan 
ten aanzien van de Arabische 
Liga. Zij heeft zich ook al neu
traal verklaard, daar zij aan de 
V.S. steun verwijt aan Israël en
Engeland beschuldigt van impe
rialisme, omdat dit troepen houdt
aan het Suezkanaal en de Soedan
niet geheel wil afstaan aan
Egypte.
Het gevaar bestaat in het alge
meen, dat allerlei groepen in Azië
zich niet willen binden aan het
Westen uit vrees dan bondge
noot te worden van de zwakste
partij.
Ook in West-Duitsland is men
uitermate voorzichtig met het
kiezen van stelling. De meerder
heid wil van herbewapening ten
bate van het Westen nog niets
weten. Indien West-Duitsland
weer geheel souverein en vrij zal
zijn. overwegen deze kringen
deelneming aan een Europees
leger.

Washington ongeduldig. 

Zo is voorlopig de enige metho
de: versterking van economie en 
defensie van West-Europa met 
economische deelneming van 
Duitsland en financiële hulp van 
de V. S. In Washington wordt 
men wel erg ongeduldig. De 
Fransen hebben 7 divisies in Eu
ropa en zullen binnen drie jaar 
er nog 15 uitrusten. Dus 22 in 

1953. Maar in 1939 hadden zij 
90 divisies met 2300 tanks. De 
Amerikanen zullen straks 12 % 
van hvn totale inkomen voor de
fensie besteden, de Europese lan
den geven daarvan 6 à 7 procent. 
Maar ze betogen dat hun levens
peil zoveel lager dan dat der V.S. 
is, dat zij geen 12 % kunnen mis
sen, zonder grote sociale beroe
ring te veroorzaken. Er is maar 
een uitweg: harder werken. 
Daarvan gewaagt het Labour
program niet, 'maar het zal on
vermijdelijk zijn, en realistischer 
dan allerlei geopenbaarde wen
sen. Ook buiten Engeland gaat 
het daarom, en de Straatsburgse 
assemblee, welke voor een Euro
pees leger pleitte, had dit aspect 
niet mogen verwaarlozen. 

Nederlandse 
defensiemaatregelen. 

Het defensiebeleid der Neder
landse regering laat eindelijk 
eens zien, dat men ernst gaat 
maken met het Noordatlantisch 
pact. De twee begrotingen lieten 
veel ruimte voor bespiegelingen, 
doch maakten niet de indruk het 
resultaat te zijn van de vele con
ferénties over dit punt met de 
andere leden van dit verdrag. 
Thans echter schijnt men een 
vast omlijnd plan te hebben, 
waardoor Europa beveiligd kan 
worden. 
Nadat in de vorige weken de 7-
Decemberdivisie bewapend en 
gekleed werd, heeft men nu be
sloten om het tweede gedeelte 
der lichting 1949, dat op groot 
verlof gezonden was, weer in 
werkelijke dienst te roepen. Het 
is de regering dus ernst gewor
den . 
Dat de gebeurtenissen in Korea 
hiervoor de aanleiding moesten 
worden, valt te betreuren. Wij 
meenden dat de staatsgreep in 
Tsjechoslowakije reeds duidelijk 
te verstaan had gegeven, wat er 
geschiedt met een land, dat niet 
gewapend is tegen een dergelijke 
revolutie. Dit is echter niet het 
geval geweest. De Nationale Re
serve is uit de staatsgreep der 
Roden in Tsjechoslowakije voort
gekomen, doch dit instituut, hoe 
lof- en prijzenswaardig het ook 
is, zal niet in staat zijn de vijand 
te keren. Daarvoor is het te klein 
en te zwak. 
Behalve dit heeft het conflict in 
Korea ook nog iets anders dui
delijk gemaakt. De hulp van 
Amerika in de vorm van strijd
krachten kan niet snel genoeg 
aangevoerd worden om onmid
dellijk effectief te kunnen optre
den. Er zijn hiervoor vele rede
nen, doch die vallen op het ter
rein der stategen en historici. 
Ons is echter duidelijk geworden, 
dat de legers der verbondenen in 
Europa de allereerste en zwaar
ste stoot moeten kunnen opvan
gen. Daarvoor is een groot en 
sterk leger nodig. De regering 
heeft blijk gegeven, dit begrepen 
te hebben. Er wordt thans ge
werkt aan de defensie. Het is al
leen te hopen, dat een uitblijven 
van de oorlog deze voorbereidin
gen overbodig maakt! 

VOOR DE 

KAPEL VAN STAPELEN. 

Jeannie van Oers, Thea van 
Giersbergen, Joke Timmermans 
en Ciska Valks organiseerden 'n 
fancy fair voor vriendinnetjes 
ten bate van de Kapel van Sta
pelen en haalden bij die gelegen
heid f 6,30 op. 

Plaatselijk Nieuws 
ZOMERFEEST 
CREDO PUGNO. 

Door Credo Pugno wordt Zon
dag 27 Augustus een Zomerfeest 
gearrangeerd te Heeswijk. 
Het programma vermeld: 11.30 
een plechtige H. Mis; 2 uur bij
eenkomst, waarop de Bonds
voorzitter van de K.A.B., bisdom 
• s Bosch als onderwerp behan
delt: .,Credo Pugno grijpt en be
grijpt de massa".
3 uur opvoering van "Het spel
van St. Geertens-minne" door de
Kunstkring 

"
De Kersouwe".

HOOG BEZOEK. 

Z. H. Exc. Mgr. A. Beek, der 
Paters Assumptionisten, coadju
tor van het bisdom Brentwood 
(Engeland). woonde het Con
gres van "Pax Romana" te Am
sterdam bij. Na het beëindigen 
van het Congres heeft Monseig
neur ook een bezoek aan het 
klooster van Stapelen te Boxtel 
gebracht. 

EEUWFEEST 
VAN BOXTELS 
TEXTIELINDUSTRIE. 

Op Zaterdag 2 September a.s. 
zal de N.V. van Oerle's Band & 

Damastweverijen, alhier, het feit 
herdenken, dat 100 jaar geleden 
het bedrijf werd opgericht. Deze 
gebeurtenis zal vóór alles feeste
lijk worden gevierd in de kring 
van directie met staf en perso
neel. Daarnaast zal vanwege de 
directie een receptie worden ge
houden op Huize Molenwijk, 
waaromtrent naar de desbetref
fende aankondiging in dit blad 
wordt verwezen. 
Bescheiden van omvang begon-

nen als linnenweverij, is in de 
loop der jaren de onderneming 
van de firma van Oerle gestadig 
gegroeid en uitgebreid. Heden 
ten dage vormen de afdelingen 
linnenweverij en bandweverij 
een textielbedrijf van formaat. 
Het eeuwfeest zal op waardige 
wijze worden gevierd. 

GESLAAGD. 

Op de te 's Hertogenbosch ge
houden examens van de Vak
groep Kleermakerij slaagde onze 
dorpsgenoot G. J. M. Biemans, 
voor het diploma A. 

* * *

Bij de te Utrecht gehouden exa
mens slaagde voor lingerie-cou
peuse: Mej. M. Valkx, Gemonde 
en bij de te 's Hertogenbosch ge
houden examens slaagden voor 
costumière: M. v. d. Biggelaa.c, 
Liempde, N. Kruysen en B. v. d. 
Made, Boxtel en N. v. Oirschot, 
Gemonde. Voor coupeuse: P. v. 
Esch, Boxtel en C. v. d. Zande, 
Esch. 
Zij genoten hun opleiding bij M. 
J. J. Font Freide-v. Nistelrooy, 
Rechterstraat 20, Boxtel. Adv. 

BURGERLIJKE STAND 

DER GEMEENTE BOXTEL 
van 15 tot en met 21 Augustus 1950. 
GEBOREN: Johannes T. C. L. zoon 
van J. C. v. d. Biggelaar en J. J. Ker
sten; Antonius Th. zoon van P. v. d. 
Langenberg en L. G. Schellen - Pau
lina A. C. dochter van A. Willems en 
Th. Kerssemakers - Jozef Fr. zoon van 
W. C. v. d. Pol en M. A. v. Dooremalen
Dirk zoon van Fr. L. Smoorenburg en
M. v. Helvoirt - Jacobus H. A. zoon
van M. ]oosten en H. J. Beaard,
GEHUWD: Johannes J. Al eva en Hu
berta P. G. van Oers. 
OVERLEDEN: Adriana van Erp, oud 
79 jaren, weduwe van J. v. d. Linden -
Jacobus Raaijmakers, oud 81 jaren. 

Kerk en Kunst 
DE MISSIONERING IN 

MODERNER TIJDEN. 

Het langzamerhand zeer uitgebreide 
werk aan de missionering, eiste meer 
centralisatie; bestuur en leiding van 
bóven af, vanuit het middelpunt van de 
Kerk. 
In 1662 stichtte Gregorius XV de ro
meinse congregatie tot Voortplanting 
van het Geloof: de zogenaamde "Pro
paganda Fide". De romeinse congrega
ties zijn als het ware de ministeries van

het kerkelijk bestuur. 
De Propaganda Fide kreeg tot taak de 
missionering van de Kerk over de hele 
wereld te ordenen. De verschillende 
missionerende orden werkten tot dan 
toe los van elkaar; de rechten van de 
staten, vooral van Portugal, op de ker
kelijke gang van zaken in de missies, 
moesten veranderd en zo nodig wegge
nomen worden, omdat de missie zelf er 
sterk door geremd werd; het hele missie
werk moest meer één en sterker kerke
lijk gehouden worden door het zo mo
gelijk geheel onder kerkelijke leiding te 
brengen: de uitzending der missionaris
sen, c.le verdeling van de geloofspredi
king over de verschillende orden en de 
verdeling van de verschillende missiege
bieden zelf, diende van de Kerk zelf uit 
te gaan; de dagelijkse leiding en de 
richtlijnen voor de wijze van missione
ren eiste goede ordening en eiste coör
dinering in één groot plan. Dit alles 
werd de taak van de Propaganda Fide. 
In 1626 richtte deze congregatie, onder 
paus Urbanus VIII, een eigen drukkerij 
op, die nog in de 18e eeuw, reeds in 
44 talen drukte 
In 1627 richtte· Urbanus zelf 'n eigen 
college op voor de opleiding van mis
siepriesters. 
De verschillende regeringen van c.le ka
tholieke landen gaven hun rechten 
maar moeilijk prijs en zo duurde het 
nog bijna drie eeuwen voordat het meest 
grootse missietijdperk in de H. Kerk kon 
intreden. Dit gebeurde pas in de tijd 
tussen c.le beide wereldoorlogen van 
1914 en 1940 onder de pontificaten van 
Benedictus XV en Pius XI. 
Beiden stelden de missionering vo·ör als 
één der allereerste taken van de Kerk, 
en wekten er herhaaldelijk toe op. Er 
was reden voor, want in vele volken 
van Azië en Afrika kwam een sterke 
drang op naar zelfstandigheid, los van 
de koloniale westerse mogendheden en 
dit maakte een snelle missionering n�oc.1-
zakelijk, daar het gevaar bestond dat 
vele van deze landen zich voor goed 
zouden sluiten voor het christendom. 
De oproep van Benedictus en Pius werd 
verstaan. 

Gregorius XV 

Hiertoe hielpen vele andere factoren 
mee: het wereldverkeer was veel gemak
kelijker geworden, de aandacht werd 
voortdurend op de vreemde landen ge
vestigd door de ontdekkings- en onder
zoekingsreizigers, verschillende mogend
heden begonnen de missies te steunen 
ome.lat ze er een der voornaamste be
schavingsfactoren in zagen. 
Kard. Lavigerie. de leider van de be
weging tegen de slavernij, vestigde de 
aandacht in het bijzonder op de treu
rige toestand van het Afrikaanse volk. 
Onder de christenen zelf werd een ster
ke missiebeweging merkbaar. De oude 
missionerende orden begonnen zich er 
intenser op toe te leggen en er ver
schenen talloze nieuwe missiecongrega
ties. 
Van zeer grote betekenis was het ver
schijnen van de vrouw in het missie
werk: zij werden een zeer sterke steun 
door hun onderwijs en verpleging, en 
baanden dikwijls de weg voor de ge
loofsprec.liking, omdat zij de harten der 
mensen ervoor wonnen. Onder het chris
tenvolk kwamen de missiegenootschap
pen - ,,tot Voortplanting des Geloofs", 
,,van de H. Kindsheid" voor de kinde
ren, en het "St. Petrus-Liefdewerk" voor 
de vonning der inlandse geestelijken -
opnieuw tot bloei; en de "Priestermis
siebond" verenigde de priesters en be
zielde vooral de seculiere geestelijkheid 
tot hernieuwde actie en propaganda 
voor de missies in hun parochies. 
Er kwamen organisaties voor de tech
nische, medische, landbouw- en vakkun
dige voorziening van de missies. 
Pius XI. in samenwerking vooral met de 
nederlandse kardinaal van Rossum, pre
fect van de Propaganda Fide, organi-

OMGEVING 

De Boxtelse Verkenners te Ommen.· 
In alle stilte, of liever onopge
merkt, want stil waren ze hele
maal niet, vertrokken op 1 Aug. 
's morgens vroeg 40 verkenners 
van de beide St. Paulustroepen 
naar het Nationaal Kamp te 
Ommen. Het kamp dat daar te
midden van die prachtige omge
ving van Ommen georganiseerd 
werd ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van de pàdvinders 
beweging in Nederland. Tien 
dagen hebben daar onze Boxte� 
se verkenners vertoefd temid
den van hun Nederlandse en 
buitenlandse broeders. Evenals 
zij zijn ze nat geworden tijdens 
het defilé voor onze geliefde ko
ningin, toen de regen met stro
men neerviel. Maar ondanks dat 
natte begin, hebben ze genoten. 
Genoten van die broederschap 
en vriendschap, die tussen jon
gens met dezelfde idealen, en zul
ke mooie idealen, ·als vanzelf ont
staan. Ze hebben kunnen genie
ten van die Schotten met hun 
rokjes en doedelzakken. Vooral 
die doedelzak, die we toch zo 
graag hadden willen ruilen tegen 
onze (geleende) trompet, maar 
waar de schot niets voor voelde, 
ondanks de pogingen van onze 
trompetist. Maar ook die Duit
sers, met hun mooie liedjes, de 
lange Zweden, Denen, Britten 
en pittige Fransen, hadden direct 
aller belangstelling. 
Onze verkenners keerden uit 
Ommen terug weer rijker aan 
kampervaring en broederschaps
zin. Ook zij hebben weer eens 
gezien dat ze deel uitmaken van 
die grote broederschap van ver
kenners, die verspreid is over de 
gehele wereld en dat zij niet al
leen staan in hun idealen. 

seerde de missies geheel nieuw. Toen 
Pius XI stierf waren er 535 missiege
bieden en daarvan was meer dan één 
derde, n.l. 208, opgericht onder zijn be
stuur. 
De tactiek was: om snel alle bereik
baar gebied te bezetten met missies en 
missieposten, zodat er zo mogelijk geen 
enkele streek meer overbleef, waar het 
christendom onbekend zou zijn. 
Scherp werd het nationalisme in de mis
sies bestreden. 
De prediking mocht en moest wèl mid
del zijn om het inlandse volk mèt het 
geloof ook de beschaving te brengen, 
maar niet om het Europees te maken. 
De nationale eigenaardigheden der vol
ken moesten worden gewaardeerd en ge
eerbiedigd en zoveel als mogelijk was, 
moest ook het godsdienstig leven zich 
daaraan aanpassen. Daarom werd ook 
sterk aangedrongen op de vorming van

inlandse geestelijken, en moest deze 
vom1ing worden doorgezet ook al meen
den de westerse missionarissen dat de 
inlanders de nodige organisatietalenten 
zouden missen. 
Pius XI wijdde zelf de eerste Indische 
en Chinese bisschoppen. En toen hij 
stierf in 1939, waren er in Azië n.l. in 
Voor-Indië, Indo-China, Japan, Korea 
'en China, reeds 37 missiegebieden be
stuurd en bediend door inlandse gees
telijken. 
Er bleven echter nog vele moeilijkheden. 
Het zedeloos leven. ongeloof en winst
bejag van veel Europeanen in de mis
sies geven de inlanders geen goede in
druk van de westerse beschaving en dit 
stoot hen af van het christendom. 
Nog groter moeilijkheid komt sinds de 
laatste wereldoorlog van het sterke vrij
heidsstreven zowel bij de oosterse vol
ken in Azië, als bij de Mohammedaanse 
in Noord-Afrika, waaronder vooral de 
Witte Paters van Kardinaal Lavigerie, 
de apostel van Afrika, met eindeloos 
geduld werken om bij de Islam, dit meest 
gesloten volk, enig vertrouwen te win
nen en enigszins toegankelijk te maken 
vooral door het stichten van scholen 
hospitalen en weeshuizen. 

' 
Nog een grote moeilijkheid is het veld
winnende communisme dat niet alleen 
doordring_t met macht �an wapens, maar
ook met mvloed op de geest in de stre
ken waar ze nog geen macht bezitten 
zoals in Afrika onder de negers. 

' 
Onberekenbaar veel kwaad hebben de 
oorlogen van de laatste tijden gedaan 
aan de missionering, de uitbreiding van 
het christendom in de vreemde landen . 
en met name voor het zelfstandig ge� 
worden Indonesië, is een tijd van on
zekerheid begonnen niet alleen voor zijn 
maatschappelijke welvaart, maar even
z�er en nog meer voor zijn godsdien
stig leven, voor de uitbreiding van het 
christendom, want hier staat de weg 
open voor communisme en ongeloof. 

T.
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TEKE� NIETl 
De communisten voeren sedert 
enige tijd een campagne, zoge
naamd voor de vrede. 
Onze lezers begrijpen wel, dat 
de communisten van achter het 
ijzèren gordijn alles in het werk 
stellen om de samenwerking van 
de Westerse landen met Ameri
ka in het Atlantisch Pact allerlei 
moeilijkheden in de weg te leg
gen, om daardoor de aandacht 
van hun eigen doelstelling af te 
leiden. 
Zij beleggen "vredescongressen"
en bereiden zichzelf voor op een 
onderwerping van alle landen, 
waarin zij de macht in handen 
kunnen krijgen. 
Wij behoeven daarover niet uit 
te weiden en slechts te verwijzen 
naar Polen, Hongarije, Tsjecho
Slowakije en Oost-Duitsland. 
In Maart 1950 werd zo'n com
munistisch "vredescongres" ge
houden te Stockholm. 
Op dat congres hebben zij een 
zogenaamde "Oproep van Stock
holm" .gericht tot alle mensen 
over heel de wereld. 
Zij eisen in die oproep onder 
andere "verbod van het atoom
wapen en instelling van interna
tionale controle op het gebruik 
er van. 
Zij, die niemand in hun land toe
laten, eisen controle! 
Voor die "Oproep van Stock
holm" ijveren zij nu met man en 
macht om daarvoor handtekenin
gen te verzamelen. 
In Nederland is de ( communisti
sche) .,Vredesraad" belast met 
het verzamelen van handteke
ningen. 
Men behoeft niet veel begrip te 
hebben van politiek om toch aan 
te voelen welke politieke bedoe
lingen achter die handtekenin
gen-verzameling zit. leder wel
denkend mens begrijpt immers, 
dat de communisten met die 
handtekeningen als het ware een 
agitatiemiddel tegen Amerika -
de leidende mogendheid voor de 
Westerse landen - in handen 
willen hebben. 
Het is wel niet zeker, dat Neder
landse communisten in onze 
streek zo hard zullen lopen om 
van onze inwoners handtekenin
gen te verzamelen, doch onze 
bevolking moet in ieder geval 
gewaarschuwd zijn. 
Mocht een of andere, hetzij 
vreemdeling of bekende, zich 
aanmelden om handtekeningen 
voor de "Oproep van Stock
holm", dan wete ieder wat hem 
te doen staat. 
Teken niet! 

Voor reparatie van Glas•in"' Lood 
Atelier P. VAN ROSSUM 

IJIJ Sportpark O.D.C. • Boxtel

RIJKSLANDBOUW 
VOORLICHTINGSDIENST. 

Door splitsing van het rayon van 
bovengenoemde dienst is als as
sistent voor het nieuwe rayon 
wat betreft de plaatsen Boxtel, 
Gemonde, Esch, St. Michiels

Gestel en Den Dungen, aange
steld de heer C. v. Haperen. Het 
adres van de heer v. Haperen is 
voorlopig, Kalksheuvel 1 te 
Boxtel. 

Wij hopen dat de nieuwe assis
tent voor Boxtel en omgeving, de 
heer vao Haperen, dezelfde acti
vf_teit aan de dag zal leggen als
ZIJn voorganger de heer Huberts. 

Arbeidsbureau Boxtel 
Opgave van vraag en aanbod 
per 23 Augustus 1950. 
AANBOD: 2 aank. timmerlieden met 
ambachtsschool opl.; 1 hulptimmennan . 
1 schoenhersteller; 1 rijwielhersteller; i 
vergev?rderde hulp-automonteur; 1 
grofsmid; 2 chauffeurs; kantoorbedien
den_ met ervaring; aankomende kantoor
bedienden. 
VRAAG: schilders; leer!. sigarenmakers. 
leer!. metaalarbeiders 14-17 jaar; ko� 
pery)aatwerker; gereedschapmaker; 
me1s1es voor serveerster/k11menneisje in 
resta?rant; da�eisje in restaurant; hul
pe� _m de hmshouding; dienstboden; 
me1s1es voor wasserij, sigaren- confectie
en montageindustrie. 
�et Arbeidsbureau staat gaarne voor 
iedereen klaar. Alle inlichtingen zijn 
vrijblijvend. Telefoon 459. 

LIEMPDE 

H. KINDSHEID 1950.

Traditiegetrouw zal dit. jaat 
weer de H. Kindsheidoptocht 
door ons dorp trekken p o a.s. 
Zondag 10 Sept. 

Nieuwe Koffiebon. 

Het Bedrijfschap van Granen, 
Zaden en Peulvruchten te 's Gra
venhage, heeft bon 484 Alge
meen aangewezen voor het ko
pen van 125 gram koffie. Deze ' 
bon kan met ingang van Vrij dag 
25 Augustus 1950 worden ge
bruikt en blijft geldig voor het 
kopen bij de detaillist tot en met 
9 September 1950. 
Het rantsoen moet· dienen voor 
zes weken. De eerstvolgende 
bonaanwijzing zal op 5 October 
1950 plaats hebben. 

VOOR DE BIDPRENTJES
VERZAMELING. 
De verzamelaars van bidprentjes 
houden zich nog steeds aanbevo- • 
Jen voor toezending van overbo
dige exemplaren. De oudste 
prentjes het liefst. 
Zoals in ons nummer van 11 
Augustus medegedeeld, kunnen 
bidprentjes waardevolle gege
vens bevatten voor geslachts
boomkunde, heemkunde, grafi
sche kunst, ·Jitteratuur enz. 
Personen die bereid zijn in hun 
bezit zijnde exemplaren af te 
staan voor bedoelde verzameling 
kunnen die bezorgen bij de heer 
J. H. de Weerd, Dufourstraat 16. 
Ook onze administratie zal ze 
gaarne in ontvangst nemen ter 
doorzending. 

Gesprek van Vanavond 
Mijn vriend had zich los gemaakt 
uit het mensenkluwen op het 
"èrmgenooi", zoals hij de kermis 
noemt, en kwam even praten. Dat 
vond ik fijn, want dan behoef ik 
maar te luisteren. 
Hij heeft belangstelling voor 
overheidsbeleid, politiek zegt hij, 
en weet, mede wegens zijn sterk 
geheugen, zo treffend de gevolg
de (politieke?) lijn te tekenen. 
Ook houdt hij er niet van om, ge
lijk hij dat karakteristiek uit
drukt, .,met een overheids
stokje" te lopen", met andere 
woorden, hij moet van de te vele 
regeringsbemoeïngen niets heb
ben. Daar verliezen we steeds 
meer vrijheid mee, zo zegt hij en 
komen we op de duur in een 
greep, waarin we niet op ons ge
mak zijn. 
Neen, zegt hij, ik "strompel" lie
ver op eigen benen, dan dat ik 
,.mag lopen" met een mooie wan
delstok. 
Vanzelf kwam hij te spreken over 
de stakingsbeweging in Amster
dam en Rotterdam, en de gevol
gen. Veel bewondering voor 
"krachtige taal" achteraf bleek
hij niet te hebben, evenmin als 
voor "het vergevorderd stadium"
waarin besprekingen in officiële 
kringen en overheidsinstanties 
op zeker moment plotseling blij
ken te verkeren. 
"Langzame" spoed om tijdig
klaar zijn, is beter dan op het 
nippertje haast te moeten maken. 
Nou, nou, zo bracht ik in, 't lijkt 
wel of gij wantrouwend bent. 
Daar sprong hij op! Om de drom
mel niet, maar wie de plicht heeft 
een actieve rol te spelen heeft het 
tempo bij te houden. 
Denken we 'ns even terug aan 
de laatste 5 % loonronde. Toen 
ging het over streven naar prijs
verlaging of loonsverhoging met 
of zonder doorberekening. Ieder
een weet toch, dat loonsverho
ging met vrije doorberekening 
prijsverhoging meebrengt tot een 
hoger bedrag dan de loonsver
hoging. 
En nu, nu acht de regering bij 
monde van de Ministerpresident, 
het omlaag brengen van de prij
zen het best! 
Wat zal er nu gaan gebeuren? 
Verschillende overheids- en 
openbare nutsbedrijven hebben 
de laatste maanden hun tariefs
prijzen verhoogd, zullen die het 
voorbeeld geven met tafief sver
laging? Of worden de winstper
centages voor de particulieren 
weer van bovenaf gedecreteerd. 
Natuurlijk het laatste, want over
heidsbedrijven maken "nooit
winst". 
Ja, ja, man, maar de kostprijzen ... 
zo voerde ik aan. 
In ieder geval. hoe het met ver
laging van prijzen _zal verlopen 
door voorschriften betreffende 
winstmarges, die binne binne, 
binne binne. 
Toen ging mijn vriend naar huis. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. BOXTEL. 

Op 15 Aug. opende Boxtel het 
nieuwe voetbalseizoen met de 
eerste wedstrijd in het door haar 
uitgeschreven nederlaag tour
nooi, Boxtel-Sarto. 
Bij onze rondwandeling over het 
terrein, trof ons de verbeterde 
accommodatie, in de vorm van 
de deze zomer aangelegde staan
tribunes, die naar men ons ver
zekerde, ook weer geheel met 
eigen krachten zijn tot stand ge
komen. 
Een woord van lof is hier dan 
ook wel op zijn plaats voor hen, 
die elk vrij ogenblik hebben op
geofferd, om geheel belangeloos, 
het toch reeds fraaie terrein, met 
deze nieuwe tribunes te verrijken, 
die zeer zeker in de smaak van 
het publiek zullen vallen, en die 
het volgen van de wedstrijden 
zeker zullen vergemakkelijken. 
Tevens trof ons de geheel nieuw 
aangelegde speeltuin, die, als een 
royaal gebaar van de Zeereerw. 
Heer Pastoor v. Besouw, als be
wijs van dankbaarheid voor hen, 
die het presteerden, het oude St. 
Paulus sportpark om te vormen 
tot wat het nu is, geheel gratis 
ter beschikking wordt gesteld 
voor de kinderen van de werkers, 
die daarvan dan ook een druk en 
dankbaar gebruik maken, tot op
luchting van de vele moeders in 
deze vacantietijd. 
Over de wedstrijd kunnen we 
kort zijn. 
Boxtel kwam met een ploeg in 
het veld, waarin opnieuw enkele 
zeer jonge spelers waren opge
steld die zich nog niet direct aan 
het tempo der derde klas konden 
aanpassen, doch overigens wel -
in het geheel pasten. Aanvanke
lijk vlotte het samenspel wel 
goed, en het begin van de wed
strijd was dan ook eeri strijd tus
sen twee gelijkwaardige krach
ten. Meermalen stelde Boxtel de 
talenten van de • Sartokeeper op 
de proef. doch deze kende geen 
pardon, en wist zelfs de meest 
venijnige schoten van v. d. Meij
den te keren. 
Als de wedstrijd een half uur oud 
is, breekt de Sarto middenvoor 
door, en voor iemand erop be
dacht is, ligt de bal achter Leij
ten. Boxtel raakt hierdoor even 
de kluts kwijt, en nog geen mi
nuut later wordt met een keurige 
kopstoot, uit een corner Leijten 
opnieuw onhoudbaar geslagen. 
0-2.
Dit wordt de Boxtel mannen toch 
wel te bar, en verwoed trekken 
ze ten aanval. W. v. d. Meijden 
scoort in moeilijke positie de 
eerste tegengoal, en als even 
later de Sarto verdediging geen 
raad weet en door hardhandig 
opzij zetten scoren wil beletten, 
fluit de scheidsrechter voor pe
nalty en zijn partijen weer op 
gelijke voet. 
Tot de rust weer een gelijk op
gaande strijd, en gebruik ma
kend van een misverstand neemt 
Sarto opnieuw een voorsprong, 
zodat de rust ingaat met de 
stand 2-3. 
Na rust is het spelbeeld veran
derd. Boxtel zoekt naar zijn 
vorm en Sarto trekt hier heel 
handig partij van. Hard werken 
der achterhoede, waarin vooral 
Timmermans opvalt, slecht 
schieten der Sarto voorwaartsen, 
en in laatste instantie doelman 
Leijten, die goed in vorm is, kan 
voorlopig erger voorkomen. Bij 
een doorbraak echter kan Pas
toor alleen teq koste van een 

penalty een doelpunt voorkomen, 
die prompt wordt benut, waar
door de stand op 4-2 wordt ge
bracht, waarmee het einde komt 
aan deze door Boxtel. vooral na 
rust, slecht gespeelde wedstrijd. 
Boxtel kan een stuk beter, en wij 
verwachten dan ook in de ko
mende wedstrijd tegen WVVZ
op a.s. Zondag, een beter spel
gehalte. 

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

O.D.C.-Hero 7-1.

De tweede oefenwedstrijd van 
O.D.C. was van veel beter ge,
h,:dte dan de c.crste. Vooral de
onderdelen dekking en positie, 
waren minstens een klas beter. 
De gasten die mdividueel over 
een stel prima spelers beschikken 
doch bij wie het ploegverband 
erg zwak was, werden tegen dit 
O.D.C.-elftal tetaal onder de
voet gelopen. Met de rust was
de stand reeds 5-0. Toen het 
halve dozijn vol was redde Hero 
de eer. 
BOXTELSE 
TENNISKAMPIOENSCHAPPEN 1950. 
(Verdere uitslagen). 
Gemengd dubbel, eerste ronde: Fr. de 
Leyer en l-L van Horen slaan M. Bau
wens-H _ v_ Rijckevorsel 6-1, 6-1. 
M. van Oerle-G_ "'l'an Oerle slaan T.
Clercx-L. Pechtold 6-3 2-6 6-3 
J. van Heertum-L. Bord�t sla�n An�ie
Jurriëns-F. van Rooij 6-4 6-3 
P. Mertens-Jac. Jurriëns sla�n M.· Bau
wens-Jos Teppema 2-6 7-5 6-1 
Idem tweede ronde: Fr. 'de L�yer-·H, 
van Horen slaan M. v. Oerle-C. v. Oer
le 6-3 6-0 
P. Mertens-)ac. Jurriëns slaan J. van
Heertum-L. Bordat 6-3, 6-2.
In de finale plaatsten zich: F. de Leyer 
met H. van Horen en P. Mertens met 
Jac. Jurriëns. 
Dames Dubbel: Mevr. van Hoogerwou 
-Fr. de Leyer slaan T_ Mertens en Els 
van Grinsven 6-2, 6-1. (In deze wed
strijd, toen in de tweede set de stand 
voor Mevr. van Hoogerwou en Fr. de 
Leyer 2-0 was, moest Mevr. van Hoo
gerwouw wegens een beenblessure op
geven. Haar plaats werd ingenomen 
door Jacky van Heertum). In de finale 
plaatsten zich: Fr. de Leyer en Jacky
van Heertum. 
Dames-Enkel: Fr_ de Leyer slaat T_ Ve
kemans 6-2, 8-6; Jacky van Heertum
slaat M, van Oerle 6-1 6-1 • Fr de 
Leyer slaat Jacky van Heertu� 6·-4 
6-3. In de finale komen uit Jo va�
Haeren en Fr. deLeyer. 
Heren-Dubbel: L. Bordat en Jac. Jur
riëns slaan F. van Rooy-M_ Schelle
kens 6-4. 6-4; Jac. Teppema-Jos 
Teppema slaan J. Maessen-G. de 
Leyer 6-2, 2-6, 6-1. In de finale 
kampen: L. Bordat en Jac Jurriens tegen 
Jac. Teppema en Jos. Teppema, 
Heren-Enkel: H_ van Rijckevorsel slaat 
P. Mertens 6-4, 6-4; L. Bordat slaat
F. van Rooij 6-4, 6-1. G. de Leyer
slaat Jos. Teppema 7-5, 2-6, 10-8. 
(ee� van de beste partijen van het tour
noo1); H. van Rijckevorsel slaat Jan van 
Hoogerwou 6-4, 1-6, 6-4; J. Jur
Bordat slaat A, van Nistelrooy 6-2 
riëns slaat G_ de Leyer 6-1. 6-4; L'. 
6-3_ In de demi-finale spelen L. Bor
dat tegen H. v_ Horen en Jac. Jurriëns 
tegen H_ van Rijckevorsel. 

OPLOSSING 
KRUISWOORDRAADSEL. 

Horizont�al: 1. winkel; 6 ijskoud; 12, 
Ko; 13_ ir.; 15. fa; 16. d.i.; 18_ a.m.; 
20. cliëntele; 23. nu; 24. g.ew.; 26. oct,;
27. Eem; 28. bod; 29. drie; 31. ander;
33_ rede; 34_ Agnes; 36. aar; 37. teler; 
38. k:om; 40. Erna; 41. de; 42. etalage;
43. s1; 45. loss; 47. adat; 50. flirt; 52.
vod; 54, elite; 56. Sien; 57. tonen; 59. 
sneu; 60. lor; 61. eer; 62. uit; 64. Ger.;
65, An; 66. timmerman; 69. ne; 70. Po; 
ih

L
1

_re; 72. pa; 73. u,e.; 75. sirene; 76.
1 lp, 

V�rticaal: 2. ik; 3_ N.O.C; 4_ kilo; 5. 
Enca; 7_ sfeer; 8_ kalm; 9. ode; 10. ui; 
11. Bagdad; 14. in; 17. ouders; 19.
m_erg; 21, Etna; 22. teer; 23. node; 25. 
winkelier; 28_ belasting; 30_ eer; 32. dag
loon; 33. ren; 35. Soest; 37. trede; 39.
M.T.S.; 40. ega; 44_ afslag; 46. om.; 48.
als; 49, beuren; 51. !ion· 52 vorm· 53 
deur; . 55, teen; 57_ tem�n; 

0

58, ni�ph; 
61 E1re; 63_ taai; 66. tor; 67. el; 68. 

BLIKSEMINSLAG IN 
BOMEN. 

In verschillende bladen en perio
dieken is onlangs een bericht ver
schenen, dat o.m. tot doel heeft 
te waarschuwen tegen het be
houd van bomen in grasland, 
omdat deze bij onweer bij voor
keur door de bliksem zouden 
worden getroffen, waardoor het

onder de bomen schuilende vee 
zou kunnen worden gedood. 
Voorts vermeldt het bericht, dat 
in éért jaar tijd ruim 100 runde
ren en 20 paarden door bliksem
inslag werden gedood en het 
raadt de veehouders aan onver
wijld alle bomen in het grasland 
op te ruimen. 
In verband hiei;mede vestigt het 
Staatsbosbeheer er de aandacht 
op, dat lang niet alle houtsoorten 
door de bliksem worden getrof
fen en dat dit bij de beuk vrijwel 
nooit en bij andere houtsoorten, 
b.v. de paardenkastanje en de
linde, in mindere mate voorkomt. 
Bovendien gaat er van bedoelde 
bomen een gunstige werking uit

met betrekking tot het geven van 
schaduw en beschutting aan het 
vee. Dit bevordert de gezond
heidstoestand van het vee, het
geen o.a. tot uiting komt in een 
grotere melkproductie. 
Tenslotte wordt er de aandacht 
op gevestigd, dat in het algemeen 
voor het vellen van bomen een 
kapvergunning nodig is, zodat 
niet zonder meer tot het kappen 
ban bomen mag worden overge
gaan. 

Denk aan de wet 
bestrijding aardappelmoeheid t
Wanneer men voor het jaar 1951 
pootaardappelen reserveert of 
bestelt, dient men hierbij terdege 
rekening te houden met de bepa
lingen van de Wet Bestrijding 
Aardappelmoeheid. Deze wet 
schrijft n.l. voor, dat na de teelt 
van aardappelen gedurende de 
twee daarop volgende jaren dit 
gewas niet op het betrokken stuk 
land mag worden verbouwd, één 
en ander ter voorkoming van de 
zo gevreesde aardappelmoeheid. 
Het verdient daarom ten zeerste 
aanbeveling per jaar njet meer 
dan 1 /3 van het voor deze teelt

geschikte bouwland met aardap
pelen te betelen, teneinde in vol� 
gende jaren voldoende land voor 
de aardappelteelt ter beschikking 
te hebben. Op reeds met aardap
pelmoeheid besmet terrein mo
gen natuurlijk in het geheel geen 
aa_rdappelen worden geteeld.
Uiteraard dient men bij het op
stellen van het bouwplan ( dus 
ook bij het reserveren of bestel
len van pootaardappelen) .. met 
het bovenstaande rekening te 
houden. 

Particuliere tuinen. 

'( oor volks- en andere particu
liere tuinen ( kleiner dan 1000 
m2) geldt zelfs de verplichting 
dat _niet meer dan 1 /3 gedeelt�
per Jaar met aardappelen mag 
worden beteeld. In 1951 mag dus 
h�ogstens op 1/3 gedeelte van de 
tmn de aardappelteelt worden 
toegep�st en wel op dat gedeelte, 
waar m 1950 geen aardappelen 
werden verbouwd. In 1952 zul
len slechts op dát gedeelte aard
appele� mogen worden geteeld, 
waar �n 1950 en in 1951 het ge� 
was met groeide. 
�ok de telers voor eigen gebruik 
dienen dus bij de aanschaffing 
v�n hun pootgoed terdege reke
ning t� houden met genoemde 
wetteh1ke bepalingen, teneinde 
eventuele financiële stroppen te 
voorkomen. 

Denksport 
�orizontaal: L schrijfgerei; 4. insecteneter; 6. woonschip; 9. in het 
Jaar; 11. bloedvat; 12_ soortelijk gewicht (afk.); 13. niet dik; 16. ge
balk;17. wagen; 18_ potsenmaker; 20. echtgenote; 22. schadelijk insect, 
24, oppervlaktemaat; 26_ buitenste omtrek; 28. hemellichaam; 29. 
vrucht; 30. g�ondsoo_rt; 32. oorlogsgod; 35. berkachtige loofboom; 36.
achting; 38. iep; 39, klamp; 41. zwarte, kleverige stof uit teer; 43. 
voorzet:el; 45_ bouwland; 47. hetzelfde; 48. nobel; 50. wegwijzer; 52. 
opstootJe; 53. badplaats in W. Duitsland; 54. rund. 
Verticaal: L tekenbehoefte; 2, griezelig; 3. ·de naam onbekend; 5. 
deel v_ h_ gelaat; 6. in het jaar des Heren (afk. voor jaartallen); 7. 
dan:koor; 8. uitb_arsting v. e. vulkaan; 10. familielid; 11. soort pape
gaai; 14. behoeftig; 15. loot; 17. keukengerei; 19. knaagdier; 21. eet
ketel; 2�- stapel veldhooi; 25. gewoonte; 27. waterkering; 28. groente; 
30. schnft-�eken; 31. abeel; 33. kledingstuk. 34. smederij; 36. ieder;-
37. plaats 111 Gelderland; 40. soort paling; 42. vreselijk; 44. plaats in 
Gelderland; 46 toiletartikel; 47. wereldtaal; 49. lengtemaat; 51. pers. 
voorn. woord. 



Hoe ziet de wereld van 
morgen er uit? 

Duizenden jonge mensen worden in de 
zomer weer de maatschappij ingestuwd. 
Sommigen gaan het leven in, anderen 
wensen zich nog eerst nader te bekwa
men in een bepaalde richting, welke 
laatste stroom door de toegenomen spe
cialisatie en betere sociale toestanden 
zich steeds meer uitbreidt. In beide ge
vallen staan ouders en kinderen voor 
een beslissendè keuze. Met een diploma 
in de hand of met de rug tegen geslo
ten schooldeuren staat men voor een 
vraagteken, op een kruispunt in de 
levensweg. 
Vele jongeren weten direct al welke 
richting zij moeten inslaan, anderen wei
felen of zijn zichzelf tot een raadsel. Zij 
kijken op naar ouders of onderwijzers 
en vragen om raad. 
We gaan afwegen, kiezen een criterium 
naar eigen ervaringen op de levensweg 
en komen dan voor het grootste deel tot 
de conclusie, dat onze zoon of dochter 
meer moet worden dan we zelf zijn, het
geen meteen dan een manifestatie is 
van onze eigen ontevredenheid en te
leurstelling in ons werk. 
Een aantal ouders zoeken het doorslag
gevend steunpunt in de portemonnaie. 
Die is meestal leeg en nu moet zoonlief 
maar eens een beroep of vak kiezen, 
waarbij hij de kans heeft op minder fi
nanciële zorgen! Men noemt dat dan 
-een keuze uit economische overwegin
gen en men poneert hiennee de stelling, 
<lat het geld een goede toekomst en de 
gelukkigste levensweg garandeert. Een 
andere groep heeft aspiraties naar een 
sociale verheffing. Men wil een geleer
de of belangrijke zoon. omdat men er 
zelf ook door in aanzien stijgt. Een 
derde niet onbelangrijke categorie wordt 
nog gevormd door vaders, die een klei
nere of grotere zaak hebben opgebouwd, 
die door fte zoon zal moeten worden 
voortgezet en de dochters moeten nu 
maar eens naar deze school of in die 
omgeving terecht komen, want ze zul
len straks toch een goede partij moeten 
,doen? 

Let op de aanleg .... 
Slechts de aanleg van uw kind, onze 
jeugd, moet de doorslag geven. Die kan 
men leren kennen door nauwkeurige ob
·servatie vanaf de prilste jeugd, door het
inwinnen van adviezen bij onderwijzend
personeel en zo nodig door een psycho
technische test. Ook wanneer die ge
-schiktheid van een jongen of meisje af
wijkt van de idealen, die ouders of op
voeders zich aangaande een pupil ge
-steld hebben, zullen ze hem of haar de
weg van hun natuurlijke geschiktheid
moeten laten volgen. Aan de vorming of
liever gezegd de vervorming van een
kind zijn grenzen gesteld, intellectuele
beperkingen en lichamelijke begrenzin
gen, die wij in de toekomstberekening 
zullen moeten betrekken.
Zelfs degenen, die zich zo gaarne laten
leiden door wat zij noemen financiële
of econQ,&Pische overwegingen kunnen
wij . volkomen geruststellen. Langs deze

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

13e Zondag na Pinksteren. 
27 Augustus 1950. 

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 Hendrica v. BeurdenVer
wetering. De H. Mis van kwart voor 8 
wordt opgedragen voor Anna Hensen 
v.w. de Spaarvereniging "De Spaar
hoek" .. De H. Mis van 9 uur voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie. Vandaag gaat in alle H.H. 
Missen de 2e schaal voor de bijzondere 
noden van het Episcopaat, welke bizon
der in de milddadigheid van de gelovi
gen wordt aanbevolen. Hedenavond om 
7 uur Lof met rozenhoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje, waarna gelegenheid tot 
biechten tot 8 uur vanwege de eerste 
Vrijdag. 
Vrijdag_ eerste Vrijdag der maand, 
wordt de H. Mis van half 8 opgedragen 
ter ere van het H. Hart van Jezus, 
waaronder algemene H. Communie van 
de leden van de Bond van het H. Hart. 
Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
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. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Lucia de Visser-Padden
hurg; z.a. gel. mndst. voor Johannes v. 
d. Meijden; om half 8 gel. mndst. voor
Maria Poirters-v. Dijk; om half 9: gel.
H. Mis voor Emilie v. Rijckevorsel.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Adriana v. Rumund-Ketelaars·;
z.a. gel. H. Mis voor de overleden fa
milie v. d. Heijden-v. Nieuwburg; om
half 8 gel. mndst. voor Marinus v. d.
Sande; gel. H. Mis voor Petronella Ver
donck-v. d. Koevering en Gerarda de
dochter; om half 9 gel. H. Mis tot bi
zondere intentie uit dankbaarheid.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel.
H. Mis voor Amoldus v. Kempen en
Maria de Laat; z. a. gel. mndst. voor
Lucia de Visser-Padden burg; om half 8
gel. H. Mis voor Gijsbertus v. Weert;
om half 9 gel. H. Mis voor Pater Ed
mundus Mengelberg té Vught overleden.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendricus v. d. Dungen;
z. a. gel. H. Mis voor Marinus v. d.
Sande uit dankbaarheid; om half 8: gel.
mndst. voor Johanna v .. Run-Russens;
z.a. gel. H. Mis voor Cornelis v. Kessel;
om half 9 gel. H. Mis voor Jacobus v.
Elk; om half 10 Huwelijksmis.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Lucia de Visser-Padden burg;
om half 8 gel. H. Mis ter ere van het
H. Hart v. Jezus; om half 9 gel. fl. Mis
voor Antonius Schellen.

aanbevolen weg zal een mens van de 
toekomst tenslotte de beste resultaten 
bereiken. '--
Ook financiële resultaten, want iemand 
die arbeid heeft, welke hem bevrediging 
schenkt, die zal een uitblinker kunnen 
worden op zijn terrein. En voor zover 
er uitzonderingen op deze regel zijn, is 
het de grote vraag welke keus te prefe
reren valt voor onze jeugd, die van het 
best betaalde werk of die van het meest 
bevredigende werk. Hier een keuze
vraagstuk, een economisch probleem van 
de eerste rang. Niet het geld beslist of 
uw leven en straks dat van uw zoon of 
dochter geslaagd mag worden genoemd, 
maar wel of men bevrediging vindt in 
zijn arbeid, die een groot deel van ons 
leven richt en daaraan inhoud moet 
geven. 

En . . . . op de levenstaak. 
De grote vraag, die ons bestaan be
heerst is toch of men levensvervulling 
heeft gevonden. Die vulling van het 
leven, waardoor men opgewekt is, waar
door men levensmoed heeft en tegen 
een stootje kan, ontvangen we door ons 
innerlijk leven. ons geloof, maar ook 
voor een groot deel door de arbeid. Die 
arbeid is een integrerend deel van ons 
bestaa'1. Wanneer we een beroep uit
oefenen, dat ons niet interesseert, wordt 
ons hele bestaan erdoor beïnvloed. 
Het is een maatschappelijk belang, een 
ethische eis, een economische noodzaak, 
dat wij bouwen aan een geslacht, dat 
weer levensvreugde kan vinden. Dikwijls 
heeft men gedacht, dat men met geld, 
goede posities. macht of sociaal aanzien 
zijn leven kon verrijken. In oorlogstijd 
valt alle glorie weg, dat leerden ons vijf 
jaren bezetting. Wanneer men dan ook 
in zijn werk geen bevrediging meer kan 
vinden, is het dan wonder, dat men in 
na-oorlogse jaren ontwortelde volken, 
gedemoraliseerde mannen en vrouwen 
aantreft en dat men geen enkel houvast 
heer heeft naast een grijpbaar geloof? 
In de toekomstkeuze van onze kinde
ren, waarin de huidige generatie haar 
stem heeft, leggen wij het fundament 
ener nieuwe gemeenschap. De wereld, 
die na ons zal verrijzen wordt mede 
door ons gebouwd. Beseffen wij dan 
onze verantwoordelijkheid bij het lei
ding geven aan het Nederland van mor
gen in de keuze zijner toekomstige 
levenstaak. Dr. H. R. MES. 

In Oostenrijk zijn 1.968.000 personen 
werkzaam, waarvan 624.071 vrouwen. 
Het aanbod van vrouwelijke arbeids
krachten in industrie en nijverheid over
treft over het algemeen dat van man
nen. De sterke toestroom van vrouwen 
naar de fabrieken en naar de grote ste
den had aan de andere kant tot het ge
volg dat op het platte land een gebrek 
aan vrouwelijke werkkrachten is ont
staan; het tekort aan vrouwen in de 
landbouwbedrijven wordt op pl.m. 6000 
geschat. Tevens heerst gebrek aan huis
houdelijk personeel in de steden; het 
tekort aan dienstboden wordt op ruim 
3000 geschat. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Maria Loerakker-v. Geel; z.a. 
gel. jrgt. voor Martinus v. d. Struyk, 
Anna Maria de huisvrouw en Anna Em
merentia de dochter; om half 8 gel. H. 
Mis ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering van de zondaars; 
om half 9 gel. H. Mis voor Andreas v. 
Rulo en Hendrica Klomp de hsvr. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Wilhelmus Joannes 
Vostennans geb. te Tongelre en won. te 
's Bosch en Henrica Theresia van Breu
gel uit deze parochie; Hubertus Corne
lis v. Schaayk uit Venlo en Anna Petro
nella Bevers uit 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. 
13e Zondag na Pinksteren. 
27 Augustus 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur ter ere van 
de H. Jozef en 0. L. Vrouw van Altijd
durende Bijstand. Om 7 uur voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. Om 8 uur voor Cornelis Pij
nenburg vanwege de Broederschap van 
de H. Antonius te Waalwijk. Om kwart 
over 9 voor Maria Kurvers-van Nistel
rooy vanwege de Broederschap van het 
H. Bloed. Om half 11 hoogmis, gez. j.
voor overleden echtgenote.
De te schaal is voor de kerk. de 2e voor 
bijzondere noden. Om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor hen die nog in het 
buitenland verblijven, en voor het be
houd van de vrede. 
Donderdag - Gelegenheid tot biechten 
van 6-7 uur. 
Vrijdag - te Vrijdag van de maand, 
om kwart voor 7 plechtige H. Mis ter 
ere van het H. Hart. Des avonds om 
half 8 het Lof. 
Zaterdag - te Zaterdag van de maand: 
Priester-Zaterdag. 
MAANDAG 28 Aug.: 7 uur 1. d. voor 
Paulina Verhoeven-Linsen; kwart voor 
8 1. m. voor Petrus Wilhelmus Melis; 
half 9 1. d. tot bijzondere intentie (H.) 
DINSDAG 29 Aug.: 7 uur 1. m. voor 
Gijsbertha van Hommel-v. d. Bosch;
kwart voor 8 1. d. voor Marinus van de 
Sande; half 9 1. j. voor Gijsbertha Peij
nenburg-Valks. 
WOENSDAG 30 Aug.: 7 uur 1. m. voor 
Maria Kurvers-van Nistelrooy; kwart 
voor 8 1. d. voor Piet Melis, vanwege de 
buurt (Merheimstraat ); half 9 1. d. tot 
bijzondere intentie (B). 
DONDERDAG 31 Aug.: 7 uur 1. d. 
voor Wilhelmina Pijnenburg-Rozen
boom; kwart voor 8 1. d. voor Maria 
Kurvers-van Nistelrooy, vanwege de 
buurt; half 9 1. m. voor Adriaan Karsse
makers. 
VRIJDAG 1 Sept.: kwart vóór 7 pl. gez. 
d. voor de leden van het Broederschap
van het H. Hart; kwart voor 8 I. d. voor
Jan van der Zanden; half 9 1. m. voor
Cornelis Pijnenburg.

TE VEEL! 
De laatste jaren zijn zovele open
bare inzamelingen onder ons 
volk gehouden, dat een zekere 
weerzin vooral bij goedgeefse 
mensen is opgewekt. Klachten 
zijn zelfs gericht aan de overheid. 
Tengevolge hiervan is nu een 
commissie geformeerd, die zal 
nagaan of er reden is voor het 
stellen van bepaalde voorwaar
den alvorens toestemming zal 
worden gegeven voor het hou
den van inzamelingen. 
Wij geloven ook, dat er wel eens 
te gemakkelijk gecollecteerd 
wordt, omdat het daarvoor bij
eengebrachte geld, .,goed ge
bruikt kan worden". 
Ook instellingen, welke reeds 
over kapitale fondsen beschik
ken, behoren niet iedere gelegen
heid aan te grijpen voor het hou
den van openbare inzamelingen. 
Als in de loop der jaren door 
milde bijdragen een zeker redelijk 
doel is bereikt, moet niet worden 
doorgegaan om op hoger plan te 
kunnen komen en zelfs fondsen 
met de opbrengst te kunnen ver
sterken. 
Behalve dat openbare inzamelin
gen, met de opbrengst waarvan 
zulk doel wordt nagestreefd, niet 
verantwoord zijn tegenover de 
gevers, wordt daardoor ook te 
kort gedaan aan instellingen die 
geen openbare inzamelingen kun
nen houden en toch uit hoof de 
van hun doelstelling aanspraak 
maken op financiële hulp in be
paalde omstandigheden. 
Met de opbrengst van openbare 
collecten moeten ofwel noodza
kelijke sociale voorzieningen 
worden getroffen, die niet op an
dere wijze te treffen zouden zijn, 
dan wel zekere liefdadige wer
ken gesteund worden, waarvoor 
een volk in z'n geheel of in om
vangrijke groepen de plicht heeft 
te offeren. 
Te veel is de laatste jaren gespe
culeerd op de goedgeefsheid. 
De afkeer van het collecteren is 
daarbij zodanig, dat behoorlijke 
collectanten zich niet disponibel 
stellen, en wij zien de laatstè tijd 
dan ook zeer dikwijls kinderen 
uitgestuurd voor de verkoop van 
loten, speldjes, enz. 

ZATERDAG 2 Sept.: 7 uur 1. d. voor 
overleden ouders; kwart voor 8 1. d. 
voor de heer Hubertus Josephus van 
Susante, vanwege zijn pachtboeren; half 
9 pl. 1. m. voor Maria de Leyer-Fick. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
13e Zondag na Pinksteren. 
27 Augustus 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Petrus Vorstenbosch en Gertruda de 
hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Frans v. 
d. Schoot.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Anna Alle
gonda de Vroom.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon
Verhagen.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Alle
gonda hsvr. van Antoon Verhagen en
Allegonda v. Esch.
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 jrgt.
voor Henrica Groenendaal-Schellekens.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Hendriks.

Deze week zullen geschieden. 
Maandag H. Mis voor Maria Henrica 
Schellekens. Dinsdag H. Mis voor be
houden thuiskomst. Woensdag H. Mis 
voor Cornelis v. d. Ven te Vught over
leden. Donderdag H. Mis voor Cornelia 
v. Helvoirt vanwege de kinderen. Vrij
dag H. Mis voor Cornelia v. Helvoirt
vanwege de kinderen. Zaterdag H. Mis
voor Wilhelmina Olyslagers vanwege
de kinderen.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
13e Zondag na Pinksteren. 
27 Augustus 1950. 

ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 8 uur H. Mis voor 
Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot;
10 uur Hoogmis als gez. H. Mis voor 
Petrus v. Beers en Maria de dochter. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld in één schaal te offeren voor 
Bijzondere Noden. Daarna zal met open 
schaal gecollecteerd worden voor de 
Missie van de WelEerw. Pater v. Roos
malen. Deze priester Gods zal naar een 
nieuwe Missie in Z. W. Afrika vertrek
ken. Half 3 Lof met rozenhoedje om 
God's zegen te verkrijgen over Orion 
en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Adrianus v. d. Sloot. 
DINSDAG half 8 jrgt. voor Henricus 
van Kasteren en Petronella Soeterings 
de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 wekelijksche H. 
Mis voor Peter Hazenberg. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in
tentie van het personeel Honingzemerij 
,,Het Zuiden" voor Harry v. Dijk. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag van de 
maand, daarom toegewijd aan het God
delijk Hart van Jezus; half 8 gez. H. 
Mis tot bijzondere intentie. 
ZATERDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige. 

Dan mag nog een ander euvel -
gesignaleerd. 
Op de neringdoende midden
stand wordt niet zelden een be
roep gedaan voor het afstaan 
van een af ander artikel. waar
mee een collectie prijzen wordt 
gevormd voor het houden van 
verlotingen, waarvan de op
brengst de kasmiddelen moet ver
ster ken. 
Voor het verzamelen van prijzen 
voor verenigingsloterijtjes gaan 
doorgaans leden op bezoek bij 
winkeliers, waar zij zogenaamd 
klant zijn, en oefenen dan een 
zekere druk uit door toespelin� 
gen op klantenverlies enz. 
Zulk een vorm van inzamelen is 
laakbaar. 
Wij willen hopen, dat in de toe� 
komst de collecten en het verko
pen van loten beperkt zullen 
worden. 

Bloemenverzorging 
DE FLAMINGO-PLANT. 

De Anthurium scherzerianum of Flamin
go-plant is een tropische plant, die ech
ter als kamerplant ook goed kan worden 
gekweekt, en als zodanig ook zeer veel 
voor komt. Er zijn evenwel weinig 
dames, die met de Flamingo-plant goede 
resultaten boeken, en dit moet meestal 
geweten worden aan een totaal ver
keerde behandeling van deze plant. Bij 
de verzorging dient men er op de eerste 
plaats van uit te gaan. dat de Flamingo
plant een tropische plant is, en dus veel 
warmte nodig heeft, terwijl een vochtige 
atmosfeer ook niet mag ontbreken. 
Voor warmte kan uiteraard der zaak 
nogal gemakkelijk gezorgd worden, doch 
op een vochtige asmosfeer is men in de 
meeste huizen niet erg gesteld, hetgeen 
natuurlijk heel begrijpelijk is. Toch 
heeft de Flamingo-plant beslist deze 
vochtige warmte nodig, wil ze goed ge
dijen. Om deze vochtige atmosfeer te 
bereiken, kan men echter wel enkele 
minder bezwaarlijke hulpmiddelen te 
baat nemen. op de eerste plaats, kan 
men tussen de bladeren, onder op de 
pot. enkele kleine stukjes spons steken, 
die men dan regelmatig vochtig houdt. 
Een andere methode om de plant in een 
vochtige atmosfeer te brengen is de vol
gende. Neem een diep etensbord vol 
water, leg daarin een theeschoteltje met 
de bodem naar boven, doch zó, dat de 
bodem van het theeschoteltje juist boven. 
het water uitsteekt, en plaats de plant 
vervolgens op dit nagebootste eilandje. 
Op deze manier staat de plant rondom 
in het water, zonder dat de plantenwor
tels hiervan hinder hebben. De Flamin-

Heden Priester-Zaterdag. Biechthoren 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 7. 
Daarna Lof met rozenhoedje om God's 
zegen te verkrijgen over Zijne Heilig
heid de Paus en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Antonia de Punder-Boonmans te 
Kwadendam en Adriana v. d. Linden-v. 
Erp_ in de parochie van het H. Hart 
te Boxtel overleden, voor wie alhier een 
H. Mis zal worden opgedragen.
Elders zal geschieden één H. Mis a.s.
Donderdag vanwege de Godvruchtige
Vereniging ter ere van de H. Theresia
voor de leden.

PAR. ST. )AN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Be Zondag na Pinksteren. 
27 Augustus 1950. 

ZONDAG: half 7 1. i. voor Adr. Tho
massen; 8 uur 1. m. tot welzijn der par. 
10 uur z. j. voor Huberta Petrus v. d. 
Velden; 3 uur Lof, daarna jongens
congrega tie. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor. Johanna 
Traa te St. Oedenrode overleden; 8 uur 
1. i. voor Francina Joh. Habraken.
DINSDAG: feestdag van St. Jan's Ont
hoofding_ patroon onzer parochie, te
vieren als Zondag; half 7 1. m. tot wel
zijn der parochie; 7 uur z. m. voor de
leden van de Jonge Boerenstand; 8 uur
1. j. voor Adriana Adr. Thomassen.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Laur. v.
d. Boer; 8 uur 1. j. voor Joh. v. Eynd
hoven.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Corne
lia v. d. Boer; 8 uur 1. j. voor Francyna
Joh. v. Eyndhoven.
VRIJDAG: te Vrijdag der maand
daarom ook Donderdag biechthoren als
op Zaterdagen. (Pater Theodoor in de 
biechtstoel van de kapelaan), half 7 1. m. 
voor bijz. noden der parochianen; 7 uur
1. j. voor Wilhelmina v. Alphen. half 8
z. mndst. voor de overleden familie v.
Boeckel van Rumpt; deze H. Mis met
uitstelling van het Allerheiligste enz.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Everd.
Bakx; half 8 1. j. voor Hendr. v. d. San
de; 8 uur 1. j. voor Petrus Heijkants en
Gerardina de hsvr.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Adriana
Hendr v. d. Sande; 8 uur I. m. Joh.
Leyendekkers-Rovers te St. Oedenrode
overleden; 10 uur de plechtige hoogmis
tot welzijn der parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Antoon v. d. 
Velden vanwege Kerkeind. Dinsdag 7 
uur 1. m. Johanna Traa. Woensdag 7 uur 
I. m. voor Marinus Kuppens vanwege de
familie. Donderdag 7 uur 1. m. voor Ar
noldus Bressers vanwege de Kinderen.
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Hendrica Hen
dricus Quinten als overl. lid St. Willi
brordus. Zaterdag 7 uur 1. m. voor
Wout. v. d. Velden als overl. lid St.
Willibrord. Zondag 7 Ullr 1. m. voor
Marinus v. d. Wiel als over!. lid St. Wil
librord.

goplant kan de zomerzon beslist niet 
verdragen, doch dat wil niet zeggen, dat 
U haar maar in een donker hoekje moet 
wegzetten. Integendeel, de Flamingo
plant vraagt veel licht. terwijl het win
terzonnetje er gerust overheen mag 
schijnen. Het is van belang, dat de bla
deren iedere week even met een spons
je gedoopt in een lauw zeepsop, worden 
a(genomen. Dit voorkomt het optreden 
van dopluizen en thrips, twee beestjes, 
die de Flamingo-plant vaak belagen. 
Laten we aannemen, dat U thans pas 
zo'n plant hebt aangeschaft, ze zijn niet 
goedkoop, dan zult U er de eerste jaren 
nog wel. plezier van hebben. doch dan 
gaat de plant langzaam achteruit. Ge
woonlijk gaat men dan de plant verpot
ten in gewone bladgrond, en dan is het 
helemaal afgelopen! De Flamingo-plant 
heeft namelijk een speciaalgrondmeng
sel nodig en wel bestaande uit gelijke 
delen: oude koemest, veenmos, houts
kool, varenwortels en verteerde bos
grond. Wanneer U dan onder in de pot 
nog een laagje potscherven aanbrengt, 
zal het met Uw Flamingo-plant wel weer 
goed gaan. In de winter moet voor een 
temperatuur van ongeveer 65° Fahren
heid gezorgd worden. Voor degene die 
de Flamingo-plant nog niet mochten ken
nen. volgt tenslotte nog een beschrij
ving van deze plant. De bladeren zijn 
glanzend groen en leerachtig, en lijken 
zeer veel op het blad van een Ficus, 
doch staan allerrµal op een afzonderlijke 
bladsteel, De bloemen staan op een lan
ge steel, en steken boven de bladeren 
uit. De bloem bestaat uit een mooi ge
kleurd schutblad, met in het midden e€ii 
lichter gekleurde bloeiaar. Het schut
blad is oranje-rood, en • de bloeiaard is 
oranje tot geel. Mocht U nu nog geen 
voorstelling hebben van deze plant, kijk 
dan maar eens in de étalage van de 
bloemenwinkels, daar ziet U ze zeker. 

OP 'T HOOG. 

De Paspoort. 
(Michael Zotsjenko, de schrijver van 
de bekende satirenreeks "Zo lacht 
Moskou", werd om zijn "verderfe
lijke manier om toestanden te be
schrijven" in het openbaar ernstig 
berispt. Sindsdien wordt hij niet 
meer gedrukt. Ziehier nog een der 
laatste van zijn spotternijen.) 

Ik had dit jaar een foto nodig voor een 
reisvergunning. Ik weet niet hoe men 
dat in andere landen doet, maar hier bij 
ons is het niet maar zo eenvoudig om 
gewoon gefotografeerd te worden. 
We hebben een Kunst-Studio, die groe
pen en gezelschappen, alsmede particu
liere, zo te zeggen alleenstaande bur
gers fotografeert en dat is misschien de 
reden dat je zo lang moet wachten vóór 

(Zie vervolg pagina 4). 

30e Joh. Leyendekkers-Rovers te St. 
Oedenrode overleden. 

Missie bus. 
Bij uitvaart van Marinus Kuppens opge
haald door Dora v. d. Loo f 5,17. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
13e Zondag na Pinksteren. 
Z7 Augustus 1950. 

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 gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 uur 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 Communie uitreiken; om half 8 gez. 
H. Mis met uitstèlling, 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: 7 uur H. Mis; half 9 H. 
Mis uit dankbaarheid (K); 10 uur Hoog
mis voor de parochie.
MAANDAG: half 8 mndst. voor Dym
phena van Groesen-Blijlevens.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de be
kering der zondaars.
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina Spooren, v.w. Br. H. Ant,
Waalwijk.
DONDERDAG: H. Mis voor Cornelis
v. d. Boogaard.
VRIJDAG :half 8 gez. gef. jrgt. voor
Hendrica v. d. Braak-Appeldoorn. 
ZATERDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
de Z. E. Heer H. J. v. Duren. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 27 Augustus. 13de 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 Rozen
hoedje. 
Zaterdag: Priester-Zaterdag_ om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor 
overleden ouders; om half 9 voor Jo
hanna Feldbrugge-Otterbeek; om 10 
uur voor Adriana van den Hurk
Stapels. 
MAANDAG: om half 8 voor Johannes 
Geven. 
DONDERDAG: om 7 uur tot zekere 
intentie. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Cornelis van 
den Broek; om half 8: op hoofdaltaar 
voor mevrouw Henket-Windstosser; op 
Maria-altaar: tot zekere intentie. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 



., 

de bestelling wordt uitgevoerd. Vandaar 
dat ik, particulier burger zijnde, de voor
zorg nam mij twee maanden van te 
voren te laten fotograferen. 
Toen ze mij de foto gaven, was ik ver
baasd te zien hie weinig gelijkenis er te 
constateren viel. Ik zag er een reeds be
jaard, weinig interessant personage op 
afgebeeld. Ik zei tegen de vrouw, die 
mij de foto gaf: ,,Waarom maken jullie 
zulke foto's van de mensen? Kijk eens 
wat een rimpels en lijnen er over mijn 
gezicht lopen". Zij antwoordde: ,,Het is 
een dood-gewone foto, maar U moet 
bedenken, dat de specialist, die de foto's 
retoucheert niet aanwezig is, zodat er 
niemand is om de gebreken van Uw 
moeilijk weer te geven aanschijn te ver
beteren". 
De fotograaf, riep van achter het gor
dijn: ,,In 's hemels naam, wat heeft die 
man te moppen�n ?" 
"Am1zalig werk". zei ik. ,,U hebt me 
verminkt. Lijk ik hier werkelijk op?" 
De fotograaf zei: ,,Ik neem foto's van 
operasterren, en die maken zelfs geen 
aanmerkingen, en daar komt U zich 
beklagen over te veel rimpels. De 
camera neemt U te scherp op en daar
om zijn Uw trekken zo omlijnd. U hebt 
geen idee van de techniek en komt toch 
met critiek." 
,,Ik heb geen behoefte mijn trekken om
lijnd te hebben. U moet mijn standpunt 
begrijpen. Alles wat ik verlang is. dat 
ik een foto krijg van me zelf, zoals ik 
ben, dan is er tenminste wat om naar 
te kijken:' 
D� f ótograat zei: ,,Stel je voor, hij wil 
iets hebben om naar te kijken. Hij is 
gefotögrafeerd en nu wil hij naar de 
foto kijken ook. Is wispelturiP' tegelijker
tijd ...... Ziet gebreken...... Neen, het 

spijt me, dat ik U nog zo gefotogra
feerd heb. De volgende keer zal ik U 
fotograferen op een manier dat U zult 
schreeuwen als U ziet wat er van ge
maakt werd!" 
Ik wilde er niet verder over twisten. Het 
deed er niet toe. Nitsjewo. Het komt er 
immers niet op aan wat voor een foto er 
op mijn reisvergunning prijkt. Iedereen 
kan tenslotte zien hoe ik er uit zie, hoe 
dan ook. 
En met deze gedachten begaf ik mij 
naar het politiebureau. De brigadier van 
de militia wilde mijn foto op de reisver
gunning plakken en zei toen: ,,Het lijkt 
me of U het niet bent op deze foto." 
"Wat bedoelt U, dat ik het niet zou 
zijn?" vroeg ik. ,,Ik verzeker U, dat ik 
het ben. Ga zelf maar vragen bij de 
fotograaf. Hij zal U bevestigen wat ik 
U zeg." 
"Als we telkens de fotograaf moeten 
vragen. waar komen we dan terecht? 
Neen, ik moet een foto hebben met een 
gezicht erop waarbij ik niet nodig heb 
de fotograaf te vragen wie het voorstelt. 
En hier zie ik iets heel anders. De een 
of andere invalide met typheuse koort
sen. Er zijn zelfs geen wangen te on
derscheiden. Gaat U heen en laat U 
liever nog een keer fotograferen." 
,,Towaritsj", zei ik, ,,meneer de politie
officier, U moet toch begrijpen ... mijn 
situatie ...... ". 
"Nee, nee," hield hij vol, ,,ik wil niet 
na;:ir U luisteren. Komt U met een an
dere foto.'' 
Ik rende naar de fotograaf en zei tegen 
de man: ,,nu kunt U zien hoe slecht U
me genomen hebt; de politiebeambte wil 
Uw product niet opplakken." 
De fotograaf zei: ,,De afdruk is heel 
nom1aal, maar natuurlijk moet U er 

rekening mee houden, dat we geen vol 
licht hebben gebruikt. We hebben Uw 
foto genomen met één lamp, En dat is 
de reden waarom er schaduwen op Uw 
11ezicht zijn gevallen en het hebben ver
duisterd. Maar U kunt niet zeggen, dat 
er helemaal niets te zien is. Kijk maar 
eens hoe goed Uw oren uitkomen." 
,,0, de oren zijn wel in orde", zei ik, 
"maar waar zijn de wangen? Waar zi;n 
die te zien? In elk geval wangen beho
ren er bij, want die zijn een attribuut 
van het menselijk gelaat." 
De fotograaf zei, ,,Ik weet het niet. We 
hebben Uw wangen niet getroffen." 
"Waar zijn ze dan?" vroeg ik. ,,Ik zeg 
U ik heb veertien dagen in een rusthuis 
doorgebracht. Ik nam 4 kilo in gewicht 
toe. En de duivel mag weten wat U met 
Uw foto hebt uitgehaald." 
De fotograaf zei: ,,Wel wat denkt U 
wel? Heb ik Uw wangen verdonkere
maand? Het is U duidelijk uitgelegd, 
dat er een schaduw opgevallen is en 
daardoor zijn ze niet uitgekomen." 
,,Maar ;�at moet ik zonder wangen be-
ginnen? . 
,Kan mij niet schelen. Ik maak geen 
nieuwe opname. Als ik dat voor ieder
een zou doen, zou ik mijn premie ver
liezen en ik zou het plan niet vervullen. 
Het plan is voor mij belangrij)<:er dan 
Uw moeilijk weer te geven facie." 
Een paar klanten fluisterden mij toe: 
,,Maakt U de fotograaf toch niet ner
veus, want dan fotografeert hij de men
sen nog beroerder." 
En toen zei één van hen: ,,Beste meneer, 
gaat U toch naar de markt; daar is een 
fotograaf." 
Ik snelde naar de markt en vond de 
fotograaf, die zei: ,,Neen, ik kan alleen 
een foto van U maken als U zelf het 

papier er bij geeft. Als U geen papier 
hebt. kunt U beter niet bij me komen. 
Hebt U papier, dan neem ik U. En als 
U een veren bed hebt, dan maak ik ook 
een opname. Want ik heb een tante uit 
Barnaoel, die komt bij me logeren en ze 
heeft niets om op te slapen." 
Ik stond net op het punt heen te gaan, 
toen me iemand riep: ,,Komt U maar 
eens aan mijn stand, ik heb ze in alle 

soorten en prijzen." 
Ik ging kijken en ik zag op een krant 
uitgespreid een massa foto's, wel 300 in 
totaal. 
De koopman zei: ,,Kies er maar een uit 
en doe er mee wat U wilt. Voor mijn 
part plakt U het op Uw voorhoofd. 
Wacht, ik zal er een voor U uitzoeken. 
Wat wilt U hebben een mooi of een ge
lijkend?" 
,,Het m<:et wel een beetje lijken;;, zei ik. 
,Maar kies er een met wangen. 
Hij zei: ,,Er zijn er met wangen ook, 
maar dat kost 5 roebel meer. Hier 
neem dit: een betere is er niet bij. Het 
heeft wangen en de gelijkenis kan ook 
niet helemaal geloochend worden." 
Ik betaalde 30 roebel voor twee foto's 
en ging opnieuw naar het politiebureau. 
De brigadier van de militia be11on al de 
foto op te plakken. maar toen. zei hij: 
,,Maar dat is een vrouw." 
"Hoe bedoelt _U, een vro1;1w? 't Is een 
man met een Jas aan." 
"Hoe kan dit nu, voor de drommel. een 
man zijn als ze een broche op de borst 
draagt? Aan die broche kun je toch dui
delijk zien dat het een vrouw is?" 
Ik keek naar de foto en ik zag, dat het 
inderdaad het portret van een vrouw 
was met een marquisette blouse onder 
een jas. Ik onderscheidde een broche 
met een afbeelding er op, terwijl ze het 

haar gekapt droeg als een man. 
,,Kom hier met echte foto's", zei de bri
gadier. ,,Maar als U me er een voor 
ogen draait van een kind of van een
vrouw, dan twijfel ik er aan of U hier
nog weer vandaan komt. Er komt een
verdenking in me op, dat U pi:obeert
Uzelf te verbergen achter het portret
van iemand anders".
Ik besteedde de hele week, als in een
nevel ronddwalend, om een foto te krij
gen. Op de achtste dag, terwijl ik de
zaak besprak met de fotograaf, werd ik
ziek. Men bracht mij naar buiten in de
tuin en legde mij op het gras. Toen ik
weer bij kwam, ging ik naar het politie
bureau en zei tegen de brigadier: 
,,Dit is alles wat ik heb, towaritsj offi
cier, en ik zie geen kans iets anders te
krijgen." 
De brigadier keek naar de foto, toen
naar mij, en zei: ,,Nu dat is niet zo
slecht tenslotte. er is in elk geval enige
gelijkenis." 
Ik dacht er aan hem te vertellen, dat ik
me niet opnieuw had laten fotografe
ren. maar ik keek in de spiegel en ik
zag, dat er nu werkelijk sprake was van
enige gelijkenis. 
,,U ziet er op de foto een beetje piete
riger uit dan U in werkelijkheid bent,
maar ik denk, dat U er over een paar
jaar wel zo ongeveer zo zult uitzien,"
zei de brigadier. 
,,Ik zal er niet zo lang over doen. denk
ik, als ik maar vaak genoeg gefotogra
feerd moet worden voor reisdocumenten, 
partijboekjes en foto's om aan mijn fa
milie te zenden," lamenteerde ik.
De brigadier plakte de foto op en feli
citeerde me hartelijk met de reisvergun
ning, die ik nu verworven had.

R.K Meisje, 21 jaar, zag zich 
gaarne geplaatst als kinder
juffrouw, 2½ jaar als zodanig 
werkzaam geweest. Brieven 
onder no. 84, bur. dezer. 

Dames�Kapsalon JOS. VAN DEN BRAAK::VLAMINCKX, Baroniestraat 46, Tel. 29s

maakt de Dames::Cliënten bekend, dat zijn zaak wegens VACANTIE van 

2 7 Augustus tot en met 3 September gesloten is. 

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 

De Paters Assumptionisten betuigen 
hierbij hun oprechte dank voor de zeer vele 
gelukwensen en andere blijken van belang= 

Net Meisje, 21 jaar, zag zich 
gaarne geplaatst als winkel
juffrouw, genegen in de mor
genuren lichte huishoudelijke 
werkzaamheden te verrichten 
(liefst intern). Brieven onder 
no. 12. Molenstraat 19. 
Heer zoekt per 1 October 
zit-slaapkamer met pension. 
Weekend afwezig. Aanbieding 
met prijsopgaaf onder no. 22, 
Molenstraat 19. 

1

1 stelling ondervonden bij gelegenheid van de 
vzermg van het Hon d e r dja r i g  bestaan 
hunner Congregatie op 15 Augustus j.l. 

11,11 1,11,1 J 111 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 ,11111 1 1, 111 1 1 l 1 1 1 11, llllilllllll:III Te koop: twee goed onder
houden melkbussen. F. v. cl. ... 
Nostrum. Hal 3a. 
Te koop: prima radio met � 
kast. F. van de Loo, Maas- ;, 
trichtsestraat 66. � 

� Te koop: een toom beste big
gen bij J. Wassenberg, On- i 
rooi 7, Boxtel. � 
Te koop: een kalfkoe, aan 

� �

In verband met de herdenking van het -

100-jarig bestaan � 

� 
van het bedrijf zal de directie van de � 

N, V, van 0erle's Band & Damastweverijen 
���

te Boxtel e�n receptie houden op Zaterdag i 
telling_ J. ·Welvaarts, Klein- � 2 September ten huize "De Molenwijk",derliempde 1. -

� 
� 

Te koop: een toom beste big
gen. C. Rulo, Gemondseweg, 
Boxtel. 
Nette werkster gevraagd voor 
3 dagen in de week. in klein 

� Molenstraat 61 van 1 tot 2.30 uur.� � 
;;; � 
1�, 1 11 JI Il 11 111'1111111 1111 lilllll1lll'l,I III 11, 111 11 lil 1'11111111111111111 lil J 1111 l'l'Jlilllllllill :JIIIIÎÏ 

AANBESTEDING. 
gezin. Bevragen Molenstr. 19. Namens de Weledelgeboren Heer M. H. H. M. Hoying te 

Boxtel, zal ondergetekende, in het openbaar aanbesteden: 
GEVRAAGD Het BOUWEN van een WOONHUIS Nette R.K. Hulp In Huishouding met TANDARTSPRAKTIJK te BOXTEL. Lief voor kinderen. Vrouw 

des huizes voor zaken afwe
zig. Goed loon en behande
ling. MARKT 47, VUGHT 

NOTARIS P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal aldaar op DINSDAG 29 
AUGUSTUS 1950 voorm. 10 
uur voor en ten huize van de 

Heer W. van Zon, Kalksheu
vel 4, om contant geld 

PUBLIEK VERKOPEN: 

Bestek en tekeningen zijn verkrijgbaar vanaf Zaterdag 26 
Augustus, ten kantore van de Architect, .tegen betaling van 
f 10, - . Restitutie op de dag van aanbesteding: f 7,50. 

De aanbesteding vindt plaats op nader in het bestek ver
melde dag, plaats en uur. 

De Architect: H. L. MENS. 
Taalstraat 104, Vught. 
Tel. K 4100 - 6305. 

Mode1Jak- en Kunstnijverheidsschool 

C. ENTINK.

kasten. stoelen, tafels, ledi- AANV ANC NIEUWE CURSUSSEN BEGIN SEPTEMBER. 
kanten, matras, spiegels, heel- Huishoudelijk gebruik of opleiding lingerie, costumière, 
den, kachels, gangloper, vloer- coupeuse, lerares-coupeuse, enz. Ook speciale lessen voor 
kleed, lampen, kruiwagen, modetekenen, hoedenvak en kunstnijverheid, alsook privé 
beste hangklok, kippengaas, lessen. - Thans is ook een nieuwe mogelijkheid geopend gereedschap, antennepaal voor meisjes om opgeleid te worden tot handwerkonderwij-
(14½ meter), brandhout, 
planken, lichte en zw,are ket;; 

zeres. Na 't behalen van 't diploma hiervoor "Akte K" 
t ingen. potten en pannen, aar- kunnen zij aan scholen geplaatst worden voor 't geven van 
dewerk en een kippenkooi en handwerklessen. Daar zit dus 'n mooie toekomst in! 
wat verder ten verkoop zal A�nmeldingen dagelijks Kasteellaan 26. worden aangeboden. Bezichti-1 ging een uur voor de ver- Overige lessen worden hervat: 's middags vanaf 4 September 
koping, 

en 's avonds vanaf 18 September. 

MODEVAKSCHOOL E. N. S. A. I, D. 
BOXTEL 

Opgave nieuwe leerlingen 

voor de volgende vakken: 
LINGERIE 
COSTUMlERE 
COUPEUSE 
LINGERIE COUPEUSE 
MODERNE SIERKUNST 
LERARES COUPEUSE 

worden ingewacht vóór 
10 SEPTEMBER a.s. 

(jlas=in=food 
is Art is t i e k f 
en Modern• 

* 
Verfraait uw .interieur

* 
M aaktvitrage overbodig 

* 
Het wordt gemaakt bij: 

ATELIER P. VAN ROSSUM 
bij Sportpark O.D.C. 

BOXTEL 

ZUIVELHANDEL 

't Nieuwe Centrum 
is telefonisch 
aangesloten 

5 81onder nr. 

*A.s. Zondag is de zaak

de gehele dag gesloten.

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

Bij VOS uw Kaas 
en Vis gekocht 

Het BESTE adres 
is uitgezocht. 

vos � 
Stationstr. 44, Tel. 527 

1la de u.acantie f 
w.eecaa11,deslaq,. 

NAAR AMBACHTSSCHOOL 
OF NAAR 'T WERK ...... . 

MAAR ... BEGIN GOED
IN EEN GLOEDNIEUWE 
EN IJZERSTERKE 

KAN LANGER MEE OVERALL 
DIT MAAKT HET WERKEN PRETTIGER. 

1Jeu week staat 

in 't tdwt. u.an kchi#sAkdinq,. 
Wij brengen U: 
K.L.M. overalls

dubbel gestikte naden, 
jongensmaten, van 38 t.e.m. 44 

K.L.M. overalls

14.50 

prima keper of satijn, 
herenmaten van 46 t.e.m. 6015,70 16.90

K.L.M. blauwe werkjassen
zeer goede pasvorm, alle maten 

K.L.M. manchester broeken
fijne en grove ribbel 

K.L.M. manchester rijbroeken
prima pasvorm, onverslijtbaar 

K.L.M. manchester jassen
met opgestikte zakken 

13,95 

21.50 

27.75 

34,50 

VERDER UITGEBREIDE COLLECTIE 

Werkhemden, khaki kleurig 
Khaki werkjasjes 
Khaki stofjassen 
Lange witte jassen 

9,95, 6,75 
12,90 

18,40 16,50 
13,98 

Ziet onze speciale etalages en 
bezoekt ons bedrijfskledingvak 

't Is weer 

,,JM den Ooievaac,, 
Fa. A.P. VAN DEN BOOMEN-RESINK 

NELLIE v. ROOIJ 
FELLENOORD 7 
BOXTEL. Accountantskantoor van 

Boerenleenbank te Boxtel Voor verzorging Nieuwe leerlingen 

H. v.d. Broek-v. Lieshout
BAKKERIJ EN 

KRUIDENIERSBEDRIJF 

v. Merheimstraat 41
is telefonisch

5 5 5 aangesloten 
onder nr. 

H. CUPPEN
Lid: Nederl. Genootschap v. Accountants 

Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 

Boxtel 
Prins Bernhardstraal 32, Tel 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Belanghebbenden UWER pijnlijke voeten 
worden er op gewezen NAAR 

d t d B I b k 
Jo v. Grinsven-v, Summeren a e oeren een an 

Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

op Dinsdag 29 Augustus MARKT 15 
is GESLOTEN. Ook aan hui• te ontbieden 

kunnen zich opgeven 
vóór 15 SEPT. a.s. 

Opleiding Huiahoudolljkge

bruik, Lingerie, Costumière, 

Coupeuse, enz. 

H, P. v. Liempd-v,d, Biggelaar 
KERKEIND • LIEMPDE 

De betere Dames• en HerenkleermakerlJ 

ACHTER 'T STADHUIS 17 

S-HERTOGENBOSCH 

ADRES VOOR B OXTEL: 

BREUKELSESTR AAT 30 

Ook In mindere prijsklasse. 

Vraagt stalen collectie. 

Harris Tweedjasaen à f 85·. 
Uit voorraad leverbaar. 

. k' e heer\iike
en xa 1 •ngen Perl versna . g . d rverrass1n 

n een kin e 
soQPVANf\.. '1, 

Bil AANl<.�lER _ ,-Rl 
DE GRU 

• 
is. uec uo.otnaam 

• • 
'" uw w.on,,nq,

WIJ TONEN U IN ONZE 
E T A L A  G E'S E N  K E L  E 

@0E�foh1 Ram1tts, 
WAARAAN U DIRECT 
KUNT ZIEN, DAT ZIJ DE 
GEWENSTE SFEER TEN 
VOLLE KUNNEN GEVEN_ 
OOK DE PRIJZEN VAN 
DEZE ZEER SOLIEDE EN 
P R I M A AFGEWERKTE 
KAMERS Z ULLEN U 
ZEKER MEEVALLEN. 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt bij Bert van den Braak 1 

BARONIESTRAAT 73, Telefoon 450 
•

J-J.W~ 
, BOXTEL 

Kwal;teitsdrukwerk op elk gebied Î 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Het J eruzalem==kruis naar Boxtel 
op Zaterdag 9 September 

Op Goede Vrijdag van het vorig jaar 
(15 April 1949) droeg, onder leiding 
van Dom Thomas Becquet, vroeger 
Overste van het klooster te Tancremont, 
thans Prior van het Benedictijnerklooster 
voor de Hereniging te Chevetogne, een 

. groep mannen, allen van het Comité tot 
hulpverlening aan Palestina, een zwaar 
houten kruis (hoogte 3 meter, gewicht 
bijna 100 kg) van het Pretorium over de 
Via Dolorosa naar de Calvarieberg in 
de Heilige Grafkerk te Jerusalem om op 
deze kruisweg heel bijzonder te bidden 
voor een spoedige vrede in Palestina en 
voor het behoud der Heilige Plaatsen 
voor geheel de christenheid. Het bleek 
niet enkel een acte van devotie of een 
openbare kruisweg-oefening te zijn; ge
lijk op deze wijze wel meer in Jerusa
lem vroeger geschiedde, maar werd be
doeld als het begin van een wereld
tocht. 
Verrijkt met de reliek van het H. Kruis 
en een steen van de Lithostrotos gaat 
sindsdien dit kruis door heel de wereld. 
De Intentie is heel eenvoudig. 
In tegenstelling met de middeleeuwen, 
toen ridders en burgers van talrijke lan
den optrokken ter heilige kruistocht, om 
Jeï-usalem te heroveren, wordt er .hans 
een kruistocht ondernomen, waarvan het 
uitgangspunt Jerusalem zelf is geworden. 
Van af de kruisberg van Jerusalem is 
dit Kruis thans de wereld ingegaan en 
zoekt opnieuw duizenden te begeeste
ren, ter vorming van een machtig leger, 
dat, gewapend met de wapenen van ge
bed en boete, gaat strijden voor vrede 
en gerechtigheid in het land van Pales
tina en in geheel de wereld. Telkenmale, 
als de mensheid wordt opgeroepen tot 
een bijzondere actie, schijnt door de 
Kerk de nadruk op deze twee punten te 
worden gelegd: .,gebed en boete. Denk 
aan de Paus in dit Heilig Jaar, aan de 
herderlijke brieven van de Bisschoppen, 
steeds klinkt er, doorheen de roep om 
gebed en de roep om boete. Door al de 
juichkreten heen bij de plechtigheden in 
de Sint Pieter te Rome, blijft de bezwe
rende stem van ons aller vader steeds 
klinken. Terecht twijfelt men er aan, of 
menselijke middelen ooit in staat zullen 
zijn de moeilijkheden van thans op te 
lossen; daarom blijft er maar één moge
lijkheid over: de bovenmenselijke mid
delen: boete en gebed. 
En dát is de bedoeling van deze geeste
lijke kruistocht. In het teken van dit
Kruis, dat thans door heel de wereld 
gaat, staat de actie voor vrede in Pa
lestina en vrede op heel de wereld. 
Het is werkelijk een wereldtocht, dat dit 
Kruis maakt. Gekomen van Palestina 
(Jerusalem) is dit Kruis gedragen naar 
Syrië (Damascus), naar Libanon. ·1n 
Beyroeth (Libanon) werd het ontvangen 
door de Melkitische Bisschop met als ge
volg een groot aantal priesters en gelo
vigen. Daarna geplaatst in de Kathe
draal van Beyroeth werd het vereerd 
door talrijken en op 25 April in een 
grootse optocht (menigte van 100.000 
personen) gebracht naar het Griekse 
schip Iona. 
Op 3 Mei landt het schip in Genua, 
Kruis wordt gedragen naar ROME, ge
plaatst in de Sint Pieterskerk, bleef daar 
's nachts, werd de volgende dag in het 
Vaticaan speciaal gezegend door de 
Paus, daarna op de schouders van jonge 
mannen gedragen door de straten van 
Rome. 
Op 11 Mei was het in Frankrijk, waar 
het eerst ging naar Lyon (predicatie van 
Kardinaal Gerlier), dan naar Parijs. waar 
het een week verbleef en in verschillen
de kerken werd opgericht, en o.a. in de 
Kathedraal van Notre Dame door Kar
dinaal Suchard werd bezocht. 
Op 25 Mei was het in België. Op vele 
plaatsen luisterrijke ommegangen en 
plechtigheden, o.a. in Bouillon (kasteel 
van Godfried van Bouillon, de eerste 
koning van Jerusalem). Des avonds een 
fakkel-processie naar het kasteel. Dan 
Luik, waar het Kruis gedragen werd 
langs 14 kerken met tegelijkertijd een 
openbare kruisweg. In Hasselt werd het 
ontvangen door de burgerlijke autoritei
ten, grote feestelijkheden; in Brussel 
had de intocht plaats in aanwezigheid 
van 60.000 personen en 's avonds in de 
Hoofdkerk werd de predicatie gehou
den door de Pauselijke Nuntius zelf. 
Op 5 Juli ging het Kruis naar Engeland. 
In Engeland is een pelgrimage te voet 
gehouden van Dover naar Preston in 
Lancashire, 400 mijlen; 40 jongemannen· 
volgen het Kruis; om de beurt droegen 
3 personen het op de schouders. Onder 
grote toeloop werden o.a. bezocht: Can
terburry, Londen, Sheffield, Northamp
ton, Coventry, Birmingham (2 dg.), 
Chesterfield, Leeds, Bolton, Preston, en 
ten slotte gebracht naar Birkenhead 
waar het ingescheept werd voor Canada. 
In Canada aangekomen (Quebec) heeft 
het Kruis zijn triomftocht voortgezet. 
Van Canada naar de Verenigde Staten 
van Amerika, daarna naar Cuba Brazi
lie, Uruguay, Argentinië, Chili,' Peru 
Ecuador, Colombia, Panama, Costa-Rica' 
Mexico, Californië. Hawaii-eilanden' 
Philippijnen, Siam, India, Turkije, terug 

naar Rome, dan Spanje, Portugal, Frank
rijk, België en thans Nederland.
Het ligt volstrekt niet in de bedoeling, 
om zoals in sommige andere landen is 
gebeurd, in Nederland met dit Kruis 
van stad tot stad, van provincie naar 
provincie te trekken. Het is ook niet 
nodig. Het geldt hier slechts een sym
bool ter opwekking van de good-will 
van alle katholieken in Nederland. 
Het zal hier in Nederland slechts enkele 
dagen vertoeven en wel in de week van 
het feest van Exaltatie Crucis welk 
feest op 14 September valt. 
Op Zaterdag 9 September zal het van 
uit de H. Kruis-kapel te Tancremont 
(België), waar het dan is teruggekeerd, 
naar Boxtel worden gebracht, waar het 
in de kerk van St. Petrus zal worden ge
plaatst (Zondagavond aldaar in het pro
cessie-park een plechtige Kruisweg, 
waarbij dit Kruis zal worden meege
dragen)_ 
Maandag 11 September naar Tilburg, 
waar het 's avonds van de grens van de 
stad zal gedragen worden naar het plein 
(De Heuvel) tot voor het H. Hart Mo
nument, alwaar predicatie. Woensdag 13 
September gaat het Kruis 's avonds 
naar 's Hertogenbosch, waar het in de 
Kathedraal van Sint Jan een plaats zal 
krijgen onder de koepel; Op Donder
dag 14 September 's avonds plechtige 
kruisoefening door de gangen van de 
kathedraal en gezang van het kathedrale 
koor; Vrijdag 15 Sept. gaat het naar 
Nijmegen, waar het zal worden opge
richt in de St. Antoniuskerk (kerk van 
de Deken van de stad), vanwaar het 
Zaterdagavond in een plechtige licht
stoet naar de Heilige Landstichting zal 
worden begeleid; de leiding hiervan is 
in handen van de Pax Christi-beweging, 
die ook de nachtwake van Zaterdag op, 
Zondag in het Coenakel van de H_
Landstichting zal verzorgen. 
Op Zondag 17 September, bedoeld als: 
de . eigenlijke Palestina-Zondag, zal 
Zijne Hoogw_ Excellentie Mgr. Paolo 
Giobbe. Pauselijk Internuntius in Ne
derland, een pontificale Hoogmis opdra
gen (9 uur) in dezelfde Coenakel-kerk 
op de H. Landstichting, terwijl in de 
middag een plechtige kruisweg langs de-
14 staties op het landgoed zal worden 
gehouden, met tot slot oprichting van. 
het Kruis op de Golgothaberg met slot
predicatie en zegen met de kruis-reli
kwie. Waarschijnlijk blijft het Kruis 
daarna nog enkele dagen uitgesteld in 
de Cenakelkerk aldaar, alvorens het 
land weer te verlaten. 
Slot. Dit Kruis is tot ons gekomen als 
een symbool en tevens als een wekroep. 
Het is het symbool van het werktuig, 
waarop de verlossing der wereld is vol
trokken; een voorwerp van liefde en 
verering van millioenen in de oude en 
nieuwe wereld, die bij dit Kruis hebben 
gebeden, geboet en geofferd. 
Het is ook een wekroep, een dringende 
uitnodiging om te luisteren naar het 
hulpgeschrei, dat klinkt uit de monden 
der duizenden Palestijnse vluchtelingen 
(800.000 bannelingen, waaronder 150.000 
Christenen), die verspreid wonen in ten
ten en barakken buiten Palestina in de 
omliggende landen, Syrië. Libanon en 
Trans-Jordanië. 
De Paus klaagt, dat daar, waar de eer
ste vredesbootlschap van de engelen 
weerklonk, thans de ellende met de dag 
toeneemt. En wij bidden op deze dag, 
dat recht moge geschieden aan al dege
nen, die door de wervelwind van de 
strijd tussen Joden en Arabieren ge
dwongen werden hun woningen te ver
laten en die niets liever wensen dan in 
vrede hun bestaan weer op te bouwen. 
Het is een wekroep, om te bidden voor 
de door Christus' aanraking geheiligde 
plaatsen voor volledig herstel der Hei
ligdommen, vooral voor herstel van de 
H. Grafkerk zelf; voor ongereptheid en
beschern1ing der H. Plaatsen, niet alleen
in Jerusalem maar ook daarbuiten; de
Christenen worden bemoeilijkt in het
beleven van hun godsdienst en in -de uit
oefening van de werken van rtaastenlief
de in kloosters en ziekenhuizen; devoot
pelgrimeren is een onmogelijkheid. Pa
lestina moet het Heilig Land blijven en
niet enkel een Joodse of Arabische
staat; daaraan moet telkens worden her
innerd en daarvoor is nodig: volhardend
gebed; een voortdurende propaganda in 
de pers; bijzondere godsdienstoefenin
gen in de kerken en een daadwerkelijke
hulpverlening aan de slachtoffers ..... . 
En ten slotte het is een wekroep, dat 
Kruis, tot gebed en boeten voor de 
wereldvrede. 
Het Nederlands Episcopaat heeft toe
gestaan, dat in alle kerken van Neder
land op Zondag 17 September de Hoog
mis wordt gecelebreerd als votiefmis van 
het H. Kruis. en 's avonds een plechtige 
kruisweg wordt gehouden, ter verkrij
ging van een vreedzame oplossing van 
het Palestina-vraagstuk en de vrede on
der de volkeren. 

Pastoor A. G. Smit. 
Voorzitter Comité Pro Palestina. 
Pater E. Wijnhoven, secretaris. 

Bij het eeuwfeest van de 
N.V. Van Oerle's Band�

en Damastweverij.
Weinig ondernemingen kunnen zich on
der de druk van de tijden handhaven 
over een periode van 100 jaren. 
Van Oerle's Weverijen is een van de 
zeldzamen, die het konden. 
Bescheiden begonnen met enige hand
weefgetouwen, heeft de oprichter na 
jaren van inspanning de verkoop van 
zijn linnen zo opgevoerd, dat anderen 
hun weefsels ook aan hem konden 
leveren, 
Wat een werkkracht nodig is geweest 
in tijden van het langzaam verkeer ver
mag onze generatie niet te begrijpen. 
De inspanning van de ondernemende 
wever bracht hem na verloop van jaren 
tot de stichting van een werkplaats met 
meerdere getouwen door personeel be
diend. Daarna kon hij zich uitsluitend 
wijden aan de commerciële belangen van 
zijn zaak. 
Zeer waarschijnlijk, gegevens hierom
trent zijn niet beschikbaar, zal hij voor 
zijn linnen, damast en pellen weefsels 
ook buitenlandse afnemers hebben ge
vonden. 
Dit mag verondersteld, omdat Boxtel in 
de vorige eeuwen reeds buiten ons land 
bekend stond wegens zijn helderst ge
bleekte weefsels, en uit de groei van 
het bedrijf. 
Bij het begin dezer eeuw toch bestond 
de weverij uit twee afdelingen, namelijk 
de linnen- en damastweverij en de 
bandweverij, met een personeel van 
resp. 66 en 31 personen. 
De oprichter tl'ok zich in 1898 terug uit 
de zaak en droeg de leiding over aan 
drie zijner -zoons, Frans, Adrianus en 
Pieter van Oerle. 
Deze wisten het niveau der zaak in de 
loop der jaren te handhaven en het per
soneel nog -enigszins uit te breiden, tot 
125 personen. 
Bij hun overlijden kwam de jongere 
generatie -in liet bestuur van het bedrijf. 
In 1928 volgde de tegenwoordige direc
teur. Jan van Oerle, zijn vader, Frans 

van Oerle, op in 1939 kwam Jos. van 
Oerle in de directie, na het overlijden 
van zijn vader. 
Onder deze tweehoofdige directie heeft 
een algehele vernieuwing van de fa
brieks-outillage plaats gehad en is de 
capaciteit op de moderne eisen gericht 
geworden. 
Het resultaat van die vernieuwing komt 
op de meest ondubbelzinnige wijze tot 
uitdrukking in de sterk verhoogde pro
ductie en de groei van het personeel, 
dat momenteel bestaat uit 200 personen. 
Er is dus voor de directie en de familie 
Van Oerle alle reden voor een feeste
lijke viering van het 100-jarig bestaan. 
Alhoewel de herdenking van het jubi
leum, volgens de plannen, betrekkelijk 
bescheiden zal geschieden en de feeste
lijkheden meer beperkt zullen blijven tot 
de kring van directie en personeel, mag 
toch op dé receptie Zaterdag van 1 tot 
2.30 uur een grote belangstelling wor
den verwacht uit de kring van werkge
vers en cliënten van de Van Oerle's 
Weverijen. 
Ook Boxtel zal daarbij niet ontbreken 
om te getuigen van zijn waardering voor 
een finna, wier maatschappelijke bete
kenis tot uitdrukking komt in zo'n groot 
getal werknemers en in de stabiliteit van 
het bedrijf in zoveel tientallen van 
jaren. 

Plaatselijk Nieuws 
WERELDCONGRES K.A.J. 
K.A.J. - V.K.A.J. - Belangrijk bericht. 
Alle kajotters en oud-kajotters, kajotsters 
en oad-kajotsters worden dringend uit
genodigd tot de Avondwake op Zater
dag 2 September a.s. des avonds om 8 
uur in de parochiekerk van het H. Hart 
ter voorbereiding op het grote wereld
congres van oe K.A.J. op 3 September in 
Brussel w.aaraan ook 'n Boxtelse afvaar
diging -zal ,deelnemen. 
Aller ,opkomst is gewenst. 

Het bestuur der 
K.A.J en V.K.A.J. 

De staat: Vaticaanstad 
Vaticaanstad is één der kleinste staatjes 
op de werelèl. één der miniatuurrijkjes 
zoals Monaco aan de Rivièra, Andorra 
op de Frans-'Spaanse grens en San Ma
rino in de b.ergen van Italië. 
Er is een tijd geweest dat de pauselijke 
staten bijna geheel Italië omvatten. 
Maar deze politieke macht heeft de 
Kerk misschien meer kwaad dan goed 
gedaan. In 1870 werd aan de Paus het 
laatste grondgebied ontnomen, en ver
loor hij bijgevolg zijn volkomen onaf
hankelijkheid. 
Voor het Hoofd van de Kerk is die vol
komen onafhankelijkheid nodig, om als 
Vertegenwoordiger van Christus zijn al
gemeen herdersambt in volkomen vrij
heid te kunnen uitoefenen. Daarom 
werden uit protest, op 20 September 
1870, de bronzen deuren van het Vati
caan gesloten en trok de Paus zichzelf 
vrijwillig terug binnen de muren van het 
paleis en werd vrijwillig de gevangene 
van het Vaticaan. 
Sinds 11 Februari 1929 is de onafhan
kelijkheid van de Paus hersteld en werd 
de staat "Vaticaanstad" gesticht. Na 
lange voorbereidingen en onderhande
lingen tussen de Kerk en de Italiaanse 
Staat, werden een Tractaat en verschil
lende Overeenkomsten getekend door 
de vertegenwoordigers van Kerk en 
Staat. De Italiaanse Kamer nam de over
eenkomsten aan met 357 tegen 2 stem
men, en de Senaat met 283 tegen 10 
stemmen. Daarna werden ze nog onder
tekend door Paus Pius XI zelf en door 
Koning Victor Emmanuel, de hoofden 
van de Kerk en van Italië. 
Dè grote man en bewerker van deze 
overeenkomsten, die de pauselijke macht 
weer territoriaal onafhankelijk maakten, 
was Kardinaal Pietro Gasparri, ook be
roemd om de herziening van het Ker
kelijk Wetboek, dat onder zijn leiding 
tot stand kwam. 
Vaticaanstad omvat slechts 44 ha grond
gebied. Pius XI verklaarde, dat hij met 
opzet dit gebied zo klein had gehouden, 
opdat niemand de Paus zou kunnen ver
wijten, dat hij naar aardse macht streef
de en opdat de Kerkelijke Staat nooit 
meer het voorwerp zou worden van de 
begeerlijkheid van een of andere Staat. 
Het 44 ha grote staatje vormt één ge
heel, maar daarbuiten liggen nog ver
schillende onroerende goederen, welke 
tot Vaticaanstad behoren, en dus extra
territoriale rechten bezitten (zoals bij
voorbeeld de gezantschapsgebouwen van 
Nederland bij vreemde regeringen extra-

,.:territoriaal zijn en dus Nederlands 
grondgebied). 
Tot deze pauselijke extra-territoriale 
goederen behoren o.a. de basilieken van 
St. Jan van Lateranen, Sint Paulus bui
ten de muren, en S. Maria Maggiore 
met hun aangrenzende gebouwen, ver
der alle kerkelijke bestuursgebouwen in 
Rome en ook het pauselijk zomerver
blijf: Cas tel Gandolfo. 
De Vaticaanstaat heeft een eigen grond-

De Zwitserse bewaker van het Vaticaan. 

wet volgens welks 1e artikel de Paus, 
binnen de grenzen van de Staat volle
dige wetgevende, uitvoerende en rech
terlijke macht bezit, welke Pius XI ook 
persoonlijk uitoefende, maar welke de 
tegenwoordige paus Pius XII toever
trouwde aan een commissie van Kar
dinalen. 
Naar buiten wordt de stad van het Va
ticaan staatkundig vertegenwoordigd 
door een Gouverneur. 
Aan de commissie van Kardinalen is toe
gevoegd een Algemeen Raadsheer en 
een Technisch Consulent. De commissie 
oefent het bestuur uit door verschillende 
organen aangesteld voor de burgerlijke 
stand, het rechtswezen. enz. 
De officiële vlag bestaat uit twee recht
staande banen: geel aan de stok en de 
andere helft wit, met in het wit twee 
gekruiste sleutels - ten teken van de 
dubbele: geestelijke en wereldlijke, 
macht van de Paus - en daarboven de 
pauselijke tiara of driekroon - ten 
teken van het drievoudige ambt van de 
paus: als opperste herder, priester en 
leraar. - Ditzelfde teken van gekruiste 
sleutels en tiaar staat ook op het rode 
Staatswapen en op het Staatszegel waar
op bovendien in het Italiaans staat: 
,,Stato della Città del Vaticano". 
Rechtsbronnen zijn het Kerkelijk Wet
boek en de pauselijke constituties, en 
verder het Italiaanse burgerlijke- en han
delsrecht. 
De Staat van het Vaticaan is geen • lid 
geweest van de Volkenbond en is het 

OMGEVING 

R.K. HUISHOUDSCHOOL 
Dinsdag 5 September beginnen de nieu
we cursussen aan de huishoudschool op 
Duinendaal. 
Na een H. Mis, die om half negen in 
de St. Petruskerk zal worden opgedra
gen, komen de leerlingen bijeen in de 
school. 
Dat de belangstelling voor het huishoud
onderwijs meer en meer toeneemt mag 
worden afgeleid uit het grote aantal in
geschrevenen, in totaal 300. 
Voor de primaire opleiding werden 55-
meisjes ingeschreven als eerste jaars-leer
lingen, 51 meisjes volgen de cursus als 
tweede jaars-leerlingen. 
De dagcursus naaien telt 45 leerlingen, 
terwijl 149 meisjes de avondcursus 
naaien en/of koken zullen volgen. 
MOTOR-CLUB "RAPIDE". 
Aangemoedigd door het succes van de 
laatst verreden oriëntatie rit. waarvoor 
een geweldige belangstelling bestond, 
heeft op veler verzoek, de Motor-Club 
,,Rapide" besloten nogmaals een derge
lijke rit te organiseren. 
Hieraan kunnen deelnemen leden van 
de club als ook niet-leden; dewelke in 
het bezit van een Auto of Motor zijn, 
uitsluitend inwoners van Boxtel. 
De rit is ditmaal niet te lang en wordt 
gehouden op ongev. 90 km over goed-
berijdbare wegen. 
De gem. snelheid bedraagt 30 km p. u. 
Inschrijvingen worden ingewacht voor 
3 Sertember op het Secretariaat: Markt
23 o in het Clublokaal Stationsplein 11. 
En op de dag van de rit met verhoging 
van 25 et. 
Het inschrijfgeld bedraagt f 2,50 on
geacht Auto of Motor. 
De start vindt plaats bij het Clublokaal 
Café G. v. d. Meyden, precies 2 uur. 
Wij bezorgen U een gezellige middag 
en U is tevens in de gelegenheid een 
mooie prijs te winnen. 
Dus Boxtelse Auto- en Motorrijders aan 
de start. 
CONCERT OP DE MARKT. 
A.s. Dinsdag 5 September zal de Gil�
denbondsharmonie 's avonds om 8 uur
een concert geven op de Markt.

ook nu niet van de Verenigde Naties, 
omdat de Paus zich niet ongevraagd wit 
mengen in de geschillen en zuiver poli-
tieke kwesties tussen de staten. 
De bewoners van Vaticaanstad kunnen 
burgerrecht verkrijgen maar behouden 
hun eigen nationaliteit, en de kinderen 
die binnen Vaticaanstad worden geboren 
krijgen de nationaliteit van hun ouders, 
want de Staat van het Vaticaan verleent 
wel burgerrecht maar kent geen eigen 
nationaliteit. 
Het in 1816 door paus Pius VII opge
richte corps der carabinieri pontificii 
( = de pauselijke gendarmerie) zor�t 
voor de veiligheid van de Staat. Dit 
corps telt 150 man. Eén gebied van Va
ticaanstad wordt in gewone omstandig
heden niet door hen bewaakt, n.l. het 
Sint Pietersplein; omdat dit vrij toegan
kefijk gesteld is voor iedereen, wordt er 
gesurveilleerd door de Italiaanse politie. 
Er is overeengekomen, dat de-ze zich tot 
buiten de colonade zullen terugtrekken 
als het bestuur van het Vaticaan meent 
het plein om bijzondere redenen te moe� 
ten afsluiten voor het gewone publiek. 
De verschillende toegangen tot Vati
caanstad worden bewaakt door de Zwit
serse garde in hun door Michaelangelo 
ontworpen uniformen . 
Het Vaticaan is bij het Internationale 
Postbureau te Bern ingeschreven als 
"Citta del Vaticano", en geeft eigen 
post- en portzegels uit. Ook heeft het 
Vaticaan bij haar oprichting eigen mun
ten geslagen in goud, zilver en brons 
welke gangbaar zijn zowel in Italië als 
in Vaticaanstad naast de Italiaanse 
munten. 
Vaticaanstad heeft ook een eigen station 
binnen haar territorium en van hieruit 
loopt een dubbelspoor naar het meest 
nabijgelegen station van Rome: Stazione 
di San Pietro. Er worden geen spoor
kaartjes uitgegeven. omdat personenver
voer zo goed als niet plaats heeft; wel 
vertrekken er veel goederentreinen be
stemd voor de noodlijdende streken of 
volken van Europa. 
De auto's en motoren van Vaticaanstad 
hebben ook een eigen cijferbord met de 
letters S.C.V. (afkorting van: Stato Città 
Vaticana). 
Voor de electriciteit heeft het Vaticaan 
ook een eigen centrale en verder ook 
een eigen radiostation, waardoor de 
Paus zijn stem kan laten horen over de 
hele wereld. 
Voor de levensmiddelenvoorziening van 
de eigen inwoners is één grote winkel 
opgericht die eigendom is van Vati
caanstad. T. 

RECTIFICATIE. 
Onder het portret in het artikel ,,Kerk 
en Kunst" in ons blad van vorige week 
stond een verkeerde naam. Er had on
der· moeten staan : 

Kardinaal Van Rossum. 
De ouderen onder onze lezers, die het
portret van de Nederlandse Prefect van 
de Congregatie tot Voortplanting des 
Geloofs kennen, is de fout zeker opge
vallen. 



ZILVEREN JUBILARIS. 
Vandaag 1 September is het 25 jaar ge
leden dat de Heer I -1. Verstappen in 
diemt ,t(ad bij de Honingzemerij "Het
Zrnden . 
Dit feit zal a.s. Zaterdag in het bedrijf 
op feestelijke wijze worden herdacht,. 
waarbij hem door Directie en personeel 
een stoffelijke blijk van waardering voor 
zijn trouwe dienst zal worden aange
boden. 

R.K.J.B. ---,--------Bij voldoende deelname zal dit jaar 
wederom een voorbereidende landbouw
cursus worden gegeven. 
Deze cursus zal dan aansluiten bij de 
algemene landbouwwintercursus, die in 
1951 begint. 
Elke jon� boer van 14 jaar kan aan 
deze voorbereidende cursus deelnemen. 
Aanmelden tot 20 Sept. bij een van de 
landbouw-ondenvijzers. 

BALLONWEDSTRl)D. 
De hieronder vermelde kinderen, die 
kaarten inzonden van de ballonwedstrijd, 
door de Missienaaikring bij gelegenheid 
van de tentoonstelling georganiseerd, 
kunnen Zaterdagmiddag om 2 uur een 
verrassing komen afhalen bij Mejuf
frouw Van de Laar, in de Molenstraat. 
Jacq. Adelaars. A. Adelaars, Hermine 
Bertens, Gijsje Bertens, Henkie v. d. 
Biggelaar, Truusje v. d. Braak, Corrie 
Boeren, Hein Buddemeyer, Henny Bul
lens, Sjaantje v. Erp, Wim Gerritsen, 
Jan Gemen, Maria Gerritsen, Anki 
Kerkoerle, Clemie Keunen. Boy Keunen, 
Tonny Keunen, Carla Kimpel, Jori 
Kluytmans, Jan v. Kuringen, Marianne 
v. Liempt, Ankie Luycx. Hans v. Mil,
Tiny v. Meurs, Jansje v. Raamsdonk,
Marie Jose v. Susante, Jan Schelle, Lau
rens Schuurmans. Ria Tielemans, Leo
Traa, Louis v. Vlerken, Huib v. Vlerken,
Marietje Voermans, Tientje v. Weert,
Riet v. Wezel, Jan v. d. Westelaken, H.
Wenting, Adrie v. d. Weide, Diny v. d.
Weide. 

ESCH 
CONCERT. 
Zondagavond zal de Fanfare "Laetitia" 
onder directie van de heer C. Bevers, 
haar eerste concert geven op de kiosk. 
Het Mannen- en Dameskoor zal onder 
leiding van de heer F. Schoenmakers 
enige zangnummers uitvoeren ter afwis
seling van de muziek. Aanvang van het 
concert om half 7. 

Geslaagd 
Eij de te Utrecht gehouden examens der 
E.N.S.A.I.D. slaagden de volgende 
dames: 
Voor lingerie: Jaantje Slijters. 
Voor coupeuse: Marie van Kleef, 
Jeanne Vissers, Anna van Ingen, Toos 
Verstappen, Berdina Schellekens, Ria 
Merks en Jeanne Robben. 
Geslaagden genoten hun opleiding bij 
Mej. C. Entink, hoofdlerares. Kasteel
laan 26. Adv. 

* * *
Op het te Amsterdam gehouden examen 
slaagde voor Staatsakte K. (Nuttige 
Handwerken): Mej. R. Zijlemans, alhier. 

* * *
Bij de onlangs te Utrecht gehouden 
examens ter verkrijging van de Meester
titel Schilderen, behaalden 4 leerlingen 
van de R.K. Schildersschool "St. Lucas" 
de zo begeerde titel. 
Het is een mooi succes voor deze jonge 
school, en een compliment voor direc
teur, leraren en geslaagden is dan ook 
op zijn plaats. 

* * *

Op het te 's Bosch gehouden driedaags 
examen uitgaande van de Federatie voor 
vakopleiding in de Schoenmakerij en de 
Schoenhandel, behaalde H. M. Schou
wenaars het diploma "onder Rijkstoe
zicht gediplomèerd Schoenhersteller". 

Burgerlijke Stand 
van 22 tot en met 28 Augustus 1950. 
GEBOREN: Johanna C. W. dochter van 
). M. v. cl. Broek en A. Willems - Ge
rardus J. M. zoon van A. J. van Esch en 
). v. cl. Hout - Johannes B. J. zoon van 
M H Driessen en M. W. Driessen -
Pi�tro;1ella H. M. dochter van M. H. 
van Geffen en P. H. van Minderhout 
Maria M. L. H. dochter van M. C. v. 
d. Sande en A. M. Konings - Agnes J. 
M. dochter van J. Zandbergen en A. G. 
v. d. Wiel - Adriana E. dochter van H.
J. Brusselers en H. Rokven - Johanna
C. P. M. dochter 'van W. J. Vermeulen
en C. P. van Ham - Petronella A. W. 
M. dochter van C. v. cl. Bersselaar en C. 
). E. Melis. 
ONDERTROUWD: Franciscus 0. A.
Verhagen en Anna G. J. van Meersber
gen - Antonius J. Ligtenberg en Cor
nelia Th. Strijbos - Adrianus J. A. M. 
van der Putten en Maria Th. van de 
Meerendonk. 
OVERLEDEN: Maria J. Karssemakers, 
oud 78 jaren, echtgenote van W. van 
Weert. 

Voor reparatie van Glas�in,Lood 
Atelier P. VAN ROSSUM 

bij Sportpark O.D.C. • Boxtel 

WEERPRAATJE 
WAT KAN SEPTEMBER ZOAL 

BRENGEN? 
Ouwewijven-zomers zijn gewild 1 

(van onze weerkundige medewerker). 
Hoewel September als Herfstmaand het 
sluitstuk van de zomer is, staat deze 
maand bij ons toch niet in een slecht 
blaadje, hetgeen zijn oorzaak vindt in 
het feit, dat September gemiddeld erg 
moeilijk afscheid van de zomer kan 
nemen en veelal tal van mooie, rustige, 
zonnige en soms nog zomerse dagen 
met zich mee brengt. Normaal zijn 
vooral de eerste en derde decade 
(decade = • 10 dagen) van deze maand 
vrij zomers. Een vrij warme zomerse 
periode, die in deze tijd van het jaar nog 
al eens voorkomt, staat bekend onder de 
naam van "Ouwewijvenzomer" of ,,In
dian-summer". Deze periode kenmerkt 
zich door rustig zonnig weer met zomer
se temperaturen. terwijl zich, als gevolg 
van de vrij grote vochtigheid van de 
lucht, 's avonds uitgestrekte nevelvelden 
over de landerijen uitspreiden, welke 
vooral op het platteland aan een over
stroming doen denken. 
Genomen over het tijdvak van 1930-
1950 mogen wij over de Septembermaan
den niet klagen, daar er van deze 20 
maar liefst 15 "te" warm waren. Om 
de warmste Septembermaand van de 
laatste 200 jaren te vinden, kunnen wij 
dicht bij huis blijven, want deze kwam 
verleden jaar voor. Ook de hoogste 
temperatuur, welke ooit in deze Herfst
maand werd waargenomen gedurende de 
laatste 100 jaren, werd verleden jaar op 
5 September gemeten en bedroeg voor 
De Bilt 34,2 gr. C; het vliegveld Gilze
Rijen stond met 34.8 gr. C aan de kop. 
De koudste Septembermaand van de 
laatste 200 jaren was die van 1912, toen 
in De Bilt het gemiddelde uit uurlijkse 
waarnemingen 10.7 gr. C bedroeg tegen 
17.2 gr. C. verleden jaar als hoogste ge
middelde. 
Niet altijd verloopt deze maand even 
rustig; een zeer zware storm kwam er 
bijv. voor op 30 September 1911, toen 
een groot deel van het "Haagse-Bos" 
vernield werd. 
Dat wij in deze maand langzaam maar 
zeker naar de winter gaan, moge blijken 
uit de nachtelijke minimum-temperatu
ren, die zo af en toe in deze maand 
zelfs tot even onder het vriespunt dalen. 
In De Bilt werd op normale waarne
mingshoogte over de laatste 100 jaren, 
twee keer een temperatuur van onder 

De wereld onder Narcose 
I. 

De tweede wereldoorlog zit er al weer 
vijf jaar op! Met veel zelfverzekerdheid 
zingen we, dat er "na vijf jaren mot" 
weer "schot in zit" en dat ze de jongens 
van Tromp en Piet Hein niet klein krij
gen. ,,Hollanders willen we zijn!" 
Dat is gebleken. De sporen van het 
wereldbloedbad zijn - bij ons tenmin
ste - bijna overal weer uitgewist. De 
wedloop in oorlogsmonumenten is ten 
naastenbij geluwd. De graven der dui
zenden oorlogshelden gelijken weer op 
al die andere van welk kerkhof ook. Het 
laatste buurtverenigingscomité is mis
schien - Goddank! - reeds ter ziele 
bij gebrek aan fondsen en samenwerking. 
De stations hebben allemaal plaquettes 
met "onvergetelijke" namen. Steden en 
dorpen zijn voor een groot deel voor
zien van min of meer geslaagde stand
beelden of gedenknaalden met of zon
der plantsoentje. De puinen zijn opge
ruimd of tot weggruis verpulverd. Oor
logshelden, al of niet gedecoreerd, 
staan weer braaf aan de lopende band 
van het industriebedrijf. ,,Onverbreke
lijke vriendschappen", uit gemeenschap
pelijk leed geboren. zijn weggekwijnd 
zoals alles in dit ondermaanse. 
Bij gelegenheid van een nationale feest
dag - hoogtepunt: vrije middag met 
bal - gaan we op de vooravond ge
dwee in de stille stoet mee naar het 
kerkhof, waar een rede wordt uitge
sproken en een krans gedeponeerd, 
wonen op de dag zelf misschien de 
dankdienst bij en schakelen dan met 
verbluffende vlotheid over op het pro
gramma der feestelijkheden, vol piëteit 

. de doden hun eeuwige rust gunnend. 
Zo nu en dan zitten we nog eens ge
zellig te rillen bij het aanschouwen van 
een oorlogsfilm, die ons niet meer ver
mag aan te spreken, gaan daarna ons 
bakkie thee gebruiken en ons safiaantje 
smoken en lozen bij tijd en wijle de 
zucht: ,,�at is me dat een tijd ge
weest. ..... 

De tweede wereldoorlog zit er dus al 
weer vijf jaar op, We weten bijna niet 
meer, wat er gebeurd is en hoe het ge
beurd is. Een mens vergeet gauw en 
gemakkelijk, zijn leed nog eer dan zijn 
lief. En waarom ook terug denken aan 
die vreselijke jaren, die ons benauwden 
als een nachtmerrie, waaruit we einde
lijk, eindelijk ontwaakten in het ver
kwikkende licht der milde vrijheidszon? 
Neen, we denken niet graag aan nare 
dingen, ook niet om er wijzer dóor te 
worden. Van de weeromstuit zijn we van 
het ene uiterste in het andere gevallen. 
Na vijf jaar gebeefd te hebben, hebben 
we vijf andere jaren het leven uitslui
tend van de jolige kant willen zien, 
"opdat men vergete ... !" En tot onze 
beschaming moeten we erkennen, dat 
we daarin nog beter geslaagd zijn dan 
in de opbouw van ons afgetakeld Ne
derlandje, die overigens de bewondering 
van elke buitenlander gaande maakt. 
De carnavalsstemming, die ons deed 
huppelen en tollen op de nog rokende 
brokstukken onzer huizen tijdens die 
historische bevrijdingsdagen, heeft blijk
baar een blijvend stempel gedrukt op 
onze samenleving. 
,,En waarom zouden we treuren?" 
,,Laat o-ons, laat o-ons, vreugde ma-
ken ...... !" We vermenigvuldigden de 
jubilea tot in het dwaze: we recipiëren 
ter gelegenheid van een vijfjarige kap
perszaak al even officieel als bij een dia
manten bruiloft. 
Voor een bakvis. die Mulo A of B ge
haald heeft, verzoekt men te vlaggen 
(gegarandeerd historisch!). Men adver
teert gezapig, dat "onze zoon Jan het 
eind-examen H.B.S. met goed gevolg 
heeft afgelegd". De fuifjes volgen elkaar 
op in groeiend aantal en omvang. Fes
tivals en concoursen zijn niet meer van 
de lucht. 
Fancy-fairs en kermissen schetteren dag
in dag-uit duizenden oren doof. Illumi
naties verslinden zeeën electriciteit. De 
eeuw-, halve eeuw- en kwa.rteeuwfeesten 

het vriespunt waargenomen, en wel in 
1855 en 1939. Op de 28ste van laatstge
noemd jaar daalde het kwik in Winters
wijk zelfs al tot -2,5 gr. C, waardoor 
heel wat herfstbloemen e.d. zullen zijn 
afgevroren. Kans op schadelijke nacht
vorsten is dus geenszins uitgesloten. 
Dat September moeilijk afscheid van de 
zomer kan nemen, blijkt wel uit het aan
tal zomerse dagen, dat verleden jaar 
totaal nog 8 en in 1929 en 1947 maar 
liefst 10 bedroeg. Tropische dagen 
(max. boven de 30 gr. C) zijn zeldzaam, 
maar in 1919 kwamen er nog 3 voor. 
Het aantal uren zonneschijn bedraagt 
gemiddeld over het gehele land nog 150, 
zodat de maand September, ook al blijft 
zij vrijwel normaal toch nog een mooie 
nazomermaand is. 23 September passeert 
de zon de evenaar weer en worden de 
dagen snel korter. Moge September ons 
ook dit jaar gunstig gezind zijn ...... en 
voor een "Ouwewijven"-zomer houden 
wij ons aanbevolen! 
(Nadruk verboden). 

SPORT-NIEUWS 
O.D.C.-JUNIOREN.
Om te komen tot opstelling van de
rneuwe competitieelftallen zullen enige
oefenwedstrijden worden vastgesteld. 'n
Gedeelte van de A-junioren speelt Zon
dag een onderling partijtje, de B-junio
ren moeten nog een week wachten.

* * *
Voor de À-junioren (boven 15 jaar) is 
het elke Woensdag om 7 uur trainen. 
Deze trainingsavond gaat ook deze win
ter door. 

* * *
In de nieuwe competitie zijn weer 8 
jeugdelftallen ingedeeld, 3 A- en 5 B
elftallen, 

R. K. S. V. ,,BOXTEL" 
Ook de tweede wedstrijd van het neder
laagtournooi is met een fikse 4-1 ne
derlaag voor Boxtel geëindigd. 
Oorzaken voor deze nederlagen zijn er 
voldoende aan te wijzen. Allereerst is 
Boxtel technisch wel opgewassen tegen 
haar tegenstanders, doch er ligt een 
zekere aarzeling over het elftal, een 
treuzelen, waardoor de Boxtelmannen 
juist altijd een tikje te laat komen. Er 
zit geen frisheid in het spel, dé ware 
vechtlust ontbreekt, men voelt elkaar 
niet voldoende aan, waardoor misver
standen ontstaan, met alle gevolgen van 
dien. Een beetje meer doortastendheid 
zou het elftal beslist een stuk verder 
brengen. 
De wedstrijd begint met een serie aan
vallèn van W.V.V.Z .. en al direct zijn er 
enige gevaarlijke momenten voor het 
Boxtel-doel. Langzaam maar zeker komt 
B.oxtel op gang, en als het eerste offen
sief van W.V.V.Z. begint te luwen,
wordt het spel naar de andere zijde ver
plaatst. Goed combinerend trekt Boxtel
ten aanval, en de W.V.V.Z. achterhoe
de moet een tijdlang al haar krachten
inspannen om doelpunten te voorkomen.
De voorhoede is echter niet gelukkig
met schieten, en meerdere goede kan
sen worden door treuzelen en te piete
peuterig spel om zeep gebracht. Op het
hoogtepunt van het Boxtel-offensief
komt dan de eerste tegenvaller. Een fout
op het middenveld. brengt de bal in het
bezit van de vrij snelle aanvalslinie van
W.V.V.Z., die van deze gelegenheid
dankbaar profiteert en de bal in de 
uiterste hoek doet verdwijnen. Door dit 
succes aangemoedigd komt W.V.V.Z.
weer beter op dreef, en een tijdlang ge
genieten wij van een gelijk opgaande 
strijd met wisselende kansen. Totdat
een nieuw misverstand in de Boxtel
defensie de bal weer gevaarlijk Pflet
doelgebied brengt. De W.V.V.Z-ers zijn
er als de kippen bij, en van dichtbij
weten zij de stand onhoudbaar tot 2-0
op te voeren, met welke stand de rust
komt. Na rust denken we even Boxtel

zijn niet meer te tellen. Dam- en andere 
steden rijzen met of zonder financiële 
stroppen als paddestoelen uit de grond. 
Men improviseert Parijse stadjes met 
heuse Française-tjes en timmert middel
eeuwse kalverstraten in elkaar ten voor
beeld aan hen, die op zeker ogenblik 
het zoveeljarig bestaan van hun straat 
of steeg menen te moeten be-borrelen. 
Tentoonstellingen van oude en nieuwe 
K(k)unst tot en met exposities van pet
ten en dameshoeden via fruit, kant en 
motoren, rijen zich aaneen tot één lange 
keten van de onmisbaar aangepreekte 
belangrijkheden. We kunnen kiezen 
tussen massale stadionspelen met sprook
jesgloed van walmende fakkels en eer
zame openluchtspelletjes in elk beschik
baar berkenbosje. Toneel, film, revues, 
concerten. shows, variétés, circussen, 
min of meer culturele avonden, tuinfees
ten, opera's, balletten, corso's, optoch
ten enz. enz. vullen de tijd, die er van 
de drukke dag over mocht blijven. 
Sportprestaties worden verheerlijkt als 
weldaden jegens het mensdom. Vrouwen 
met snelle benen worden ingehaald als 
vorstinnen. Mannen met taaie dijen ge
vierd als mensenredders. Voetbalkonin
gen bejubeld als mythologische halfgo
den. T.T.-races zijn zonder meer een 
nationale gebeurtenis. Tours de France 
en andere Tours wekken meer belang
stelling dan een Koreaanse oorlog of 
een monsterproces achter het Ijzeren 
Gordijn. Vacanties worden van bovenaf 
georganiseerd. 
Men pleegt baby-sitting om de huis
moeders de kans te geven het moorden
de huiselijk milieu te ontvluchten tot 
behoud harer zenuwen. Het eigen land 
- ,,Ik heb U lief, mijn Ne-e-derland !" -
blijkt te pover voor de schoonheidszoe
kende tienduizenden, die elders tourisme
gaan bedrijven met duur geld en cos
mopolitische drukdoenerij. Men rakt en
ijlt van de ene werelduithoek naar de
andere.
Men reist. trekt, sjouwt, sjokt, kampeert, 
bivakeert. Men windt zich op bij steeds 
duizelingwekkender records in de lucht, 
oo de grond en onder water. Men jaagt 

te zien ophalen. Het spel is echter te 
week en langzaam maar zeker neemt 
W.V.V.Z. het gehele initiatief in han
den. Boxtel moet nu alle zeilen bijzet
ten, en de achterhoede werkt onder 
hogen druk. De aanvalslinie van WVVZ
is zeer beweeglijk doch de afwerking
der aanvallen laat veel te wensen over.
Desondanks weten zij de stand tot 4-0 
op te voeren, waarmee dan tevens hun
gehele offensief is uitgeput.
Het laatste kwartier komt Boxtel weer
aan bod, doch de aanvallen zijn te 
stuntelig om bij de nu in teruggetrokken
positie spelende W.V.V.Z.-ers succes te
kunnen boeken. Totdat tenslotte, enige
minuten voor het einde uit een vanaf de
achterlijn ingeschoten 'bal, die via de
paal en een back in het W.V.V.Z.-doel
beland, Boxtel de eer nog kan redden.
Al met al een wedstrijd die niet aan de
verwachtingen beantwoord heeft. Box
tel zal zich werkelijk meer en beter in 
moeten spannen willen ze in de komen
de competitie een woordje meespreken.
Om te bewijzen dat Boxtel tot beter in
staat is, daartoe krijgen ze nog de gele
genhE>id in de derde en laatste wedstrijd
in dit tournooi,op a.s. Zondag tegen
Boeimeer.
De wedstrijd begi1;t 0111 hálf d1 ie.

Supporters attentie 1 
De supporters die op Zondag 10 Sept. 
de uitwedstrijd tegen Baardwijk wensen 
mee te maken, kunnen zich opgeven tot 
Woensdag a.s. bij het bekende adres: 
J. Lorist, Nieuwstraat 174.
O.D.C.-NIEUWS.
O.D.C. I speelt a.s. Zondag om half 3
een thuiswedstrijd tegen een nog nader 
bekend te maken tegenstander. Men 
raadplege hiervoor de raambiljetten. 
Het tweede en derde elftal zullen 
in Den Bosch tegen resp. Wilhelmina Il 
en III uitkomen. Beide wedstrijden be
ginnen om 12 uur. Vertrek per fiets van
af het postkantoor om kwart voor elf. 
O.D.C. IV speelt tegen de A-junioren
van O.D.C.. Deze wedstrijd begint om
1 uur.
De opstellingen der diverse elftallen zijn
aangekondigd op het publicatiebord in
het clubgebouw.
HANDBOOGSPORT. 
Zondag 27 Aug. trok de handboogschut
terij L'Union met een volle bus schut
ters en supporters naar het grote natio
nale concours in Tungelroij bij Weert. 
Limburg is het land bij uitnemendheid, 
wat betreft de schutterij en men kon op 
deze wedstrijd grote prestaties verwach
ten. 
L'Union behaalde er met 157 punten in 
7 pijlen de 4e corpsprijs. 
Onze landskampioen weerde zich weer 
terdege en behaalde persoonlijk het 
koningskruis met 34 punten in 7 pijlen 
en de eerste personele prijs zijnde f 10 
en een electrisch strijkijzer met 28 punten 
in 5 pijlen. 
FINALE BOXTELSE 
TENNISKAMPIOENSCHAPPEN. 
Zaterdagmiddag had de finale plaats. 
Er werd begonnen met een dames-dubbel 
tussen Jacky van Heertum en Frans de 
Leyer tegen Jo van Haeren en Toos 
Vekemans. Het spel was in het begin 
enigszins traag en het plaatsen onzeker. 
Meerdere routine bezorgde Jo van Hae
ren en Toos Vekemans een 4-1 voor
sprong, waarna het dubbel van Heertum
de Leyer beter begon te plaatsen en de 
stand 4-4 werd. Bij 6-5 en 15-40 in 
de game maakte T. Vekemans een ver
gissing, door een bal, die zeker uit was 
terug te slaan. Vele malen dence lever
de 6-6 op en daarna het zelfde 7-6 
voor van Haeren-Vekemans. Fraai werd 
er om de punten gevochten, tot van 
Haeren-Vekemans met 11-9 het eerste 
kostbare punt in de wacht sleepten. 
Met zeer lange drive-slagen werd het 
1-1 in de tweede set.
Geleidelijk sloeg T. Vekemans steeds
beter. Een aardige voorsprong van
4-2 wisten van Heertum-de Leyer nog

op nieuws, op stunts, op sensaties. De 
aether dendert ervan, de telex-appara
ten staan witgloeiend. Men springt van 
de ene thriller in de andere. Alleen het 
laatste, het gewaagdste. het pikantste 
het prikkèlendste heeft kans op slagen. 
Men motert, rent, sprint, ronkt en heel 
de wereld ronkt, wedt, vecht. brult en 
hijgt mee. En ondertussen rolt, dreigt, 
gutst, giet het kostbare geld langs steeds 
andere gaten de beurzen uit. 
,,En waarom zouden we treuren ...... ? 
Laat o-ons vreugde maken onder ons!" 
Is dit schilderij overdreven? Allerminst! 
Het moge eenzijdig wezen, maar het is 
af en toe goed, de dingen eenzijdig te 
bezien, vooral wanneer we ze in de 
dagelijkse sleur van het leven zo goed 
als nooit bekijken. En het is vooral goed 
in een tijd als de onze. 
We weten - al willen we het niet we
ten - dat de wereld er op dit ogenblik 
zeer hachelijk voor staat. Er kunnen 
dingen gebeuren - en wie weet hoe 
spoedig al - die de verschrikkingen 
van het verleden in de schaduw stellen, 
dingen, waarmee de vijf helse jaren van 
'40-'45 de vergelijking niet. kunnen 
doorstaan. We moeten paraat zijn_ om 
de slag op te vangen, wanneer die -
wat God verhoede - ons zou worden 
toegebracht. We moeten echter vrezen, 
dat de roes, waarin we ons thans ver
meien, de geboden paraatheid voor een 
groot deel onmogelijk zal maken. 
In plaats van ernst heeft een vijfjarig 
bloedbad ons een angstwekkende vrolijk
heid na gelaten. We schijnen niet meer 
te begrijpen, waarom wij en al die an
deren toen zoveel offers gebracht heb
ben. De heilzame indrukken van toen 
zijn vervaagd. De goede voornemens 
van toen aan diggels gevallen. We heb
ben de lessen van die dagen doodge
fuifd. En we gaan elke avond in ge
waande veiligheid te ruste, zoals Neder
land op die vreemde 9de Mei 1940, toen 
het niet kon geloven. dat het 's anderen
daags stom van verbijstering zou ont
waken onder het geronk van vijandige 
vliegtuigen en het gebulder van bar
stende bommen ..... J 

niet uit te buiten, maar na 4-4 zetten 
deze toch door en wonnen de tweede 
set met 6-4. 
Na een korte rust was het spel in het 
begin enigszins slordiger. 
De tweede een lange dence-game bracht 
voor van Heertum-de Leyer een voor
sprong van 2-0. Lange rally's leverden 
3-0 op, maar van Haeren-Vekemans
gaven geen krimp, De stand werd voor
hen 2-3. Een prachtige cross-drive van
J. van Heertum maakte 4-2. Het spel
kwam op 5-4 met een love-game. Op
set- en matchpoint kwam het weer tot
dence en het werd 5-5.
Door dat alle 4 de dames op volle sterk
te bleven spelen konden J. van Heertum
en Fr. de Leyer pas na 8-6 een zucht
van verlichting slaken. Na 2 uur spelen
hetwelk veel van het uithoudingsver
mogen van de speelsters en van de um
pire P. Mertens had gevergd, waren J.
van Heertum en Fr. de Leyer kampioen. 
Bij het heren-enkel kreeg Jac. Jurriëns
de puntjes van H. van Horen niet ca
deau. Aanvankelijk maakte het spel een
te lakse indruk, waardoor Jurriëns de
stand kon brengen op 3-1. Zonder
enige inleiding werd toen het spel zeer
spannend. Ofschoon Henk van Horen
geen game kon forceren, was diens spel
een klasse beter dan bij de aanvang.
De zenuwen werden nu naast de baan
gedeponeerd en de stand werd 4-2
voor Jurriëns. Aan beide zijden huiverig
voor netspel en angstwekkend de base
line bewakend komt vrijwel zonder
evenementen met 6-2 de eerste set op
naam van Jurriëns.
De 2e set is van een ander karakter.
Jurriëns loopt thans op, waardoor van
Horen de contróle over de slag ver
liest. Overigens goede lobs van hem, gaan
ver uit. Enkele mooie volley's van Jur
riëns en de stand is voor hem 2-0.
Het spel zakt dan weer af, tot het oor
spronkelijk defensief-systeem. Spoedig
is het 4-0, maar Jurriëns neemt te veel
een afwachtende houding aan en zijn
spel komt niet tot ontplooiing. Netspel
komt niet meer voor.
Hiervan weet H. van Horen te profi
teren. Feilloos weet deze te plaatsen en
zijn slagen op de backhand van zijn
tegenstander zijn practisch onhoudbaar.
In een reeks stormt hij na een 4-0
achterstand door tot hij de set wint met
6-4. Een bijzondere prestatie voor deze
jonge speler.

PAROCHIE-AGENDA 

14e Zondag na Pinksteren. 
Zondag 3 September. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
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 gelezen jaargetijde voor 
Adrianus van Grinsven-de Nijs; de H. 
Mis van 9 uur voor Marcelus van Box
tel en Anna v. d. Ven en de Hoogmis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
2e schaal voor de bijzondere noden van 
het Episcopaat, welke bizonder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde 
in de kapel van Duinendaal. 
De propagandisten van de Mariacongre-

_g_atie worden verzocht de boekjes Ave 
Maria af te halen in de sacristie. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. 
Bloeddoek ter verering worden uitge
steld. 
Hedenavond om 7 uur lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Maria
congregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
A.s. Donderdag kwart voor 8 K. A. in 
het zaaltje op de Burgakker.
Vrijdagavond om half 9 vergadering van
de 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.
De kleuterschool op Duinendaal zal pas
beginnen op Dinsdag 5 September a.s.
De lessen aan de R.K. Huishoudschool
Duinendaal te Boxtel beginnen a.s. Dins
dag 5 Sept. om half 9. 
Vrijdag is het de Feestdag van Maria
Geboorte. Alsdan zal de H. Mis van
half 8 worden opgedragen voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de par.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Adrianus van Oerle; z. a. gel.
jrgt. voor Maria Loerakker-van Geel;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Adriana
Verspaandonk-Hendrikx; om half 8 gel. 
mndst. voor Hendricus van Uden; z. a. 
gel. H. Mis tot bizondere intentie; H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Lambertus 
Schoenmakers; om half 9 gel. jrgt. voor 
de overleden familie v. d. Weyst-van 
Rulo. Hedenavond om half 8 Maria
congregatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt, voor Hendricus van Dijk; z.a. gel. 
H. Mis voor Maria van Hal; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Antonius Schel
len; om half 8 gel. jrgt. voor Adrianus
van Oerle; z.a. gel. mndst. voor Johan
na Gloudemans-Dankers; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Heriette Witteveen
Schöne; om half 9 gel. H. Mis tot bi
zondere intentie om Gods zegen af te
smeken over het nieuwe schooljaar van
de R.K. Huishoudschool.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Petrus Ghijssens; z.a. gel.
mndst. voor Franciscus v. d. Meeren
donk; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Wilhelmus Meulendijk te Schijndel over
leden; om half 8 gel. H. Mis tot beho�
den thuiskomst van onze jongens in In
dië vanwege Maria's Biddend Leger; z.·a.
gel. jrgt. voor Johanna Schoenmakers
Timmermans; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Jacoba van Weert-Karssemakers;
om half 9 gel. H. Mis tot bizondere in
tentie.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
mndst. voor Bartholomeus Voets; z.a.
gel. H. Mis voor Marinus van Diessen;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Jacobus
Raaymakers vanwege de godvruchtige·
vereniging van de H. Theresia; om half
8 gel. mndst. voor Antonius Voets; z.a.·

• 



gel. mndst. • voor Antonius Schellen; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Martinus 
Giesbers; om half 9 gez. mndst. voor 
Adriana van Haeren-Paymans. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Martha van Erp-van Tits; z.a. gel. 
mndst. voor Adrianus Hensen;. H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Adriana van Ru
mund-Ke,telaars; om half 8 gel. 1-1. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie; z.a. gel. mndst. voor 
Henricus Prick; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Franciscus v. d. Velden; om 
half 9 gel. H. Mis voor Theodorus Pas
toor en Johanna v. d. Broek. Heden
avond om half 9 vergadering van de H. 
Familie , 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Cornelis Voermans en Hen
drica Vervoort; z.a. gel. H. Mis voor 
Maria Loerakker-van Geel; H. Hartal
taar gel. H. Mis voor Wilhelmina Toe
men-de Leeuw vanwege de Directie van 
de firma Heesters te Haaren; om half 8 
gel. H. Mis om Gods zegen af te smeken 
over het nieuwe schooljaar; z.a. gel. 
mndst. voor Petronella Verheyden; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Petrus 
Ghijssens; om half 9 gel. H. Mis voor 
de overleden familie Nijkamp. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Om 6 uur l. d. tot zekere intentie; om 
7 uur l. d. voor Adriana v. d. Linden-v. 
Erp, vanwege de retraitepenning; om 8 
uur 1. d. voor Maria Kurvers-van Nistel
rooy,vanwege de Broederschap van de 
H. Rozenkrans; om kwart over 9 1. d. 
tot bijzondere intentie; om half 1 1 de
hoogmis uit dankbaarheid ter ere van 
0. L. Vrouw. 
De eerste schaal is voor de kerk; de
tweede voor de Bijzondere Noden.
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor
onze parochianen die nog in het buiten
land vertoeven, en voor het behoud van
de vrede. 
Maandag - begint de huishoudafdeling 
van onze meisjesschool. 
Dinsdag __:, begint de kleuterschool, doch 
alleen voor de kinderen. die vijf jaar 
-zijn en reeds op school waren. Dus nog
�een nieuwelingen. 
Om kwart voor 8 H. Mis tot intentie 
van onze schooljeugd en het onderwij
-zend personeel, om bij het begin van het
nieuwe schooljaar Gods zegen af te
smeken. 
De ouders worden verzocht te zorgen, 

dat alle kinderen aanwezig zullen zijn. 
Vrijdag - feestdag van Onze Lieve 
Vrouw Geboorte. 
MAANDAG 4 Sept.: 7 uur 1. m. voor 
Petrus v. d. Pasch; kwart voor 8 1. d. 
voor Johannes v. d. Aa en Wilhelmus de 
zoon; half 9 1. m. voor Petronella van 
Esch-van Breugel. 
DINSDAG 5 Sept.: 7 uur 1. m. voor 
Marie Bloemers-v. d. Witten berg; kwart 
voor 8 gez. d. tot intentie van de school
jeugd en het onderwijzend personeel, 
bij het begin van het nieuwe schooljaar; 
half 9 1. m. voor Jacobus Johannes van 
Eindhoven. 
WOENSDAG 6 Sept.: 7 uur l. d. voor 
Johanna Kruisen-Soeterings; kwart voor 
8 1. d. voor Wim van de Laat, vanwege 
zijn tante; half 9 1. d. voor Willem v. d. 
Langen berg. 
DONDERDAG 7 Sept.: 7 uur 1. j. voor 
Elisabeth Megens-van Wees; kwart voor 
8 1. d. voor Maria Kurvers-v. Nistelrooy 
vanwege de buurt; half 9 1. m. voor 
Anna Antonia Smetsers-van Overdijk. 
VRIJDAG 8 Sept.: 7 uur 1. d. voor de 
heer Jan Quinten; kwart voor 8 1. d. 
voor Johanna van Baast; half 9 l. d. 
voor de heer Hubertus Josephus van 
Susante vanwege de pachtboeren. 
ZATERDAG 9 Sept.: 7 uur 1. m. voor 
Maria de Leyer-Fick; kwart voor 8 1. d. 
voor Jan van de Nostrum vanwege de 
spoorvereniging; half 9 1. d. voor Petrus 
van de Zande en Elisabeth v. Op
dorp z.e. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adrianus v. Eyndhoven en Cornelia de 
hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Frans v. 
Eyndhoven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Nicolaas 
Vorstenbosch. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Elisa
beth v. d. Ven. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mari
nus v. Eyndhoven. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie. 
ZATERDAG: half 8 jrgt, voor Helena 
hsvr. van Marinus v. Einden. 

Deze week zullen geschieden: 
MAANDAG: H. Mis voor Cornelia v. 
Helvoirt v;.w. de kinderen. Dinsdag H. 
Mis voor Cornelia v. Helvoirt v.w. de 
kinderen. Woenslag H. Mis voor Wil
helmina Olyslagers v.w. de kinderen. 

••••••••••••••••••••••••••• 

: Op Woensdag 6 Sept. a.s.: 
: hopen onze geliefde ouders : 
: Wlllibrordus Grilis : 
: en Wilhelmina Cornelissen : 
:. hun 25-jarig huwelijksfeest : 

Te koop: Toom zware biggen, 
borgen. H. v. d. Pasch, On
rooy 6. 

. . : te vieren. : 
! Hun dankbare kinderen: : 
·Ï Netty, Jo, Corry, : 
• Marianne, Mien, : 
: Piet, Jan, Ria, : 
! Martien, Jozetje. i

Te koop: een tweedehands 
damesrijwiel en 2 koppels 
Kroppers. Konijnhoolsedreef 3 

Donderdag mndst. voor Christina Kap
teijns. Vrijdag mndst. voor Frans v. Log
ten. Zaterdag mndst. voor Henricus v. 
Oorschot. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: half 7 H. Mis voor mej. Ida 
v. d. Breckel-v. d. Heuvel; 8 uur jrgt. 
v.w. de kinderen voor Ardina Huyberts
v. Esch; 10 uur Hoogmis tot intentie v. 
d. parochianen. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld om aan hun offerplicht te vol
doen in de eerste schaal voor de belan
gen v. d. parochie; de tweede schaal 
voor B. N. 
Vergadering van St. Vincentiusvereni
ging. 
In deze week zal het Kerkbestuur het
z.g. kerkegeld ophalen, twee kwartjes
per communikant; zulks wordt U ten
zeerste aanbevolen. 
Half 3 Lof met rozenhoedje om God's 
zegeningen af te smeken over Orion en
de kapel van Stapelen.
Maandag,wond te. half 8 vergadering 
van St. Elisabethstichting in de pastorie. 
MAANDAG: half 8 gez. mndst. voor
Adrianus v. d. Sloot.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Cato v. 
d. Wouw. 
WOENSDAG:- half 8 H. Mis voor Jo
hanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de 
heer Antoon Loverbosch te Ommel 
overleden. 
VRIJDAG: wegens het feest van 0. L.
Vrouw Geboorte H. Mis tot intentie van 
de parochianen. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Anto
nia de Punder-Boonman te Kwadendam 
overleden, voor wie ook 30 dagen de 
gebeden worden verzocht. Zulks wordt 
ook verzocht voor Adriana v. d. Linden
v. Erp, in de parochie van het H. Hart 
te Boxtel overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot 7 uur; daarna Lof met rozenhoedje 
om God's zegeningen te verkrii!:(en over 
Z. H. de Paus en het H. Jaar. 
Donderdag zal elders een H. Mis wor
den gelezen tot intentie van de leden 
der Godvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia. 
De jeugdige missionaris, de WelEerw. 
Pater v. Roosmalen, heeft voor zijn Mis
sie in Z. W. Afrika uit onze parochie 
f 250,- gekregen. ,,Zend, Heer, arbei
ders in de wijngaard des Heren tot be
kering van de heidense volkeren". 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: feestdag van St. Jan's Ont
hoofding, patroon der parochie; half 7 
1. j. voor Adriana Hendr. v. d. Sande; 8 
uur 1. m. voor Joh. Leyendekkers te St.
Oedenrode overleden'; 10 uur de plech
tige hoogmis tot welzijn der parochie; 3 
uur plechtig Lof, daarna meisjescongre
gatie. 
MAANDAG: 7 uur Z, j. voor Hendrica 
Everd Bakx; half 8 1. j. voor Joh. v.
Houtum; 8 uur 1. 7e voor Adr. v. d. 
Velden. 
DINSDAG: 7 uur z. j_ voor Lamb. v. d. 
Keer; half 8 1. j. voor Theodora Joh. v. 
Houtum; 8 uur 1. m. voor Adr. v. cl. Vel
den als overl. lid proc. van Kevelaar. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Hen
drica Lamb. v. d. Keer; half 8 1. m. voor 
Adr. v. d. Velden als overl. lid Retraite
penning; 8 uur 1. j. voor Jan Schoenma
kers. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Ant. v. 
Mensvoort; half 8 1. j. voor Antonetta 
Jan Schoenmakers; 8 uur 1. j_ voor Ger. 
Putmans en Anna de hsvr. 
VRIJDAG: feestdag van 0. L. Vrouw 
Geboorte: 7 uur z. m. voor de leden 
der proc. van Kevelaar; 8 uur 1. j. voor 
Petrus v. Kuringen. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Maria 
Ant. v. Mensvoort; half 8 1. j_ voor Ma
ria Petrus v. Kuringen; 8 uur 1. j. voor 
Wout. v. d. Meerendonk. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l. j. voor Maria v. Ku
ringen; 10 uur z. j_ voor de Zeereerw. 
Heer Henr. v. d. Velden. 

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. Hendrica Hendr. 
Quinten vanwege de kleinkinderen. 
Dinsdag tot Donderdag 7 uur 1. m. voor 
Theo v. Hal enz. vanwege de Koestraat. 
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Arnoldus Bres
sers als overl. lid H. Cunera. Zaterdag 
7 uur 1. m. voor Marinus Kuppens van
wege de familie. Zondag 7 uur 1. m. voor 
Adr. v. d. Velden als overl. lid Boeren
leenbank. 
De zelatricen van de St. Pieterspenning 
worden verzocht de halfjaarlijkse contri
butie van 6 cents op te halen bij de pa
rochianen en aan ons af te dragen uiter
lijk Zondag 24 Sept. 
Gedoopt: Henr. Jac. Godefr. Maria zoon 
van Godefr. v. Houtum-Thomassen. 
7e voor Adr. v. d. Velden te Liempde 
overleden. Missie bus:
Bij uitvaart van Adr. v. d. Velden f 4,52. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
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. 
Vrijdag feestdag van Maria Geboorte; 
om half 8 H. Mis voor de Parochit; en 
's avonds om half 8 Lof; na het Lof 
een Marialied. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenning 
en de Retraitepenning worden vandaag 
na het Lof in de Pastorie uitgenodigd 
voor een korte vergadering. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
,,Onze Arme Kerken". 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Godefri
dus Coppens te 's Bosch overleden; half 
9 H. Mis voor Cornelis van den Broek; 
10 uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor dier
bare overledene. 
DINSDAG; half 8 1-1. Mis voor Johan
na van der �ruggen-Dominicus. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Cor
nelis van den Boogaard. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mi
chiel Konings. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor de 
parochie. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Christina 
van Vessem. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

ST. CHARLES, HAL. BOXTEL.
Zondag 3 September. 14de Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feest van Maria's Geboorte. 
Om 8 uur: Lof. 
Zaterdag: Feest van den Heiligen Petrus 
Claver. Om 8 uur Lof. . 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor de 
Eerwaarde Zuster Plechelma van den 
Aker; om half 9: voor de overleden 
leden der familie Windstosset. 
MAANDAG: 7 uur voor Adriana van 
Erp, huisvrouw van Johannes van der 
Linden. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk; om half 8 tot 
zekere intentie. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Windstosser-Gielen. 

2 B .d • " speciale , , ro 8 rl 8 koopjes

TULE BEDSPREI 
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Mevrouw Christis-van der 
Ligt, Binnenwiertzstraat 24, 
Eindhoven, vraagt een flinke 
R.K. dienstbode voor dag en 
nacht. Aan te melden: Rech
terstraat 72 te Boxtel. 

Verloren: blauwe gabardine 
regenjas, gaande vanaf post
kantoorkantoor-Roond. Eer
lijke vinder kan hem terug
bezorgen tegen goede belo
ning bij M. v. Roosmalen, 
Vorst 16. 

' De leden van het N.L. 
■ Varkensstamboek, die met 

hun fokmateriaal naar de 
fokdag in Udenhout willen 
gaan, welke gehouden wordt 
op Dinsdag 3 October. wor
den verzocht dit op te geven 
vóór of op Zondag 3 Sept. 
bij Secr. A. v. d. Pasch, 
Tongeren 18. 

Gevraagd een 

Bakkersleerling 
PAKHUIS VAN DE 

BOERENBOND 
BOXTEL 

Grote maat 200 X 220 cm 
PRIMA WASBAAR 11,95 

STEVIG DEURMATJE 

Aangeboden: prachtige Van 
Delfts kinderwagen. Prijs 
f 50,-. Te bevragen: Molen
straat 19. 

Te koop: Twee 15 weken 
dragende varkens N.L., en 
slachtkippen bij A. v. d. Pasch, 
Tongeren 18. 

Te koop: Roodbonte kalf
vaars aan telling. Jan Clercx, 
Slagerij. 

Allen, aan wie ik nog iets 
schuldig ben wegens aankopen 
door mijn vrouw gedaan, kort 
vóór haar overlijden, worden 
verzocht omgaand hun reke
ning aan mij in te zenden. 

A. VERSPAANDONK 
Rechterstraat 7.

Te koop: ,,Hekel"-dorsmachi
ne met benzinemotor. Van 
Laarhoven, Kalksheuvel 7. 

Gevraagd: nette Huisnaaister 
voor boven en onderkleding. 
Brieven aan of adres te be
vragen: Baroniestraat 44. 

Leden -begrijpt uw belang, 
komt met uw fokmateriaal 
voor de dag. Ons gewest is, 
wat de kwaliteit betreft, in 
sterk stijgende lijn. 

Het Bestuur. 

14-16 jaar. vanaf heden telefonisch
bereiken onder Bakkerij Jac. Ghijsens _te 

No. 595Stationstraat 102 

GEMEENTE BOXTEL 

Geslotenverklaring weg 

40 X 70 cm 1,-eo 

7'7'\1/� 
u ·u· IJOXTEl 

De film van I Maria Goretti 1 , 
hebt U niet willen missen ■ 

Te koop: Kalfvaars t.b.c.-vrij, 
aan telling 10 September. H. 
van der Oetelaar, Munsel 31. 

Gevraagd: Schilders en enkele 
halfwas voor geniewerk Oir
schot. J. J. v. Homelen, Meyl
straat 3, Boxtel. 

MAGAZIJN 

De Bijenkorf 
A. VAN KOL

SCHIJNDEL 
Hoofdstraat 141, Tel. 319 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOXTEL maken 
bekend, dat met onmiddellijke ingang overeenkomstig 
artikel 5 der Wegenverkeersrege.ling voor alle verkeer is 
gesloten verklaard de weg (zandpad), die de verbinding 
vormt tussen Zandvliet en het z.g. protestants kerkhof, voor
zover deze weg is gelegen vanaf de woning Zandvliet 38 
(bewoond door C. Verbeek) tot het verlengde van de van 
Hugenpothstraat, zulks in verband met de bouw van 
woningen ter plaatse. Nu moet U ook ()Og kennis nemen van het boek over 

BOXTEL, 1 September 1950. deze Heilige, waarin op zuivere en ontroerende wijze 

Heb flinke woning in het 
centrum, huur f 2,25 p. w. 
Wil ruilen onverschillig waar .. 
Inlichtingen Molenstraat 19. 

Te koop: twee dragende var
kens, 15 weken V.D.L. en N.L. 
Keuze uit vier bij Th. Bekkers, 
Vorst 5.

Te koop bij A. v. Logten, 
Eindh. weg 52, beste biggen 
G.Y. waarbij gemerkten. 

Gevraagd flinke werkster 
voor Donderdag en Zaterdag. 
M. Schuurmans. Breukelse
straat 39. 

Te koop: een toom beste 
biggen bii Wed. M. v. d. 
Sande, Luissel 8. 

Te koop: toom zware biggen 
waarbij gemerkt voor stam
boek bij M. v. d. Steen. 
Esschebaan 18. 

Te koop een Kamerkachel, 
tevens gevraagd een kleine 
fomuiskachel. Julianastraat . 25. 

Te huur een perceel nagras 
op Hobbendonk. Bevragen A. 
Dieden, Esch B 1. 
Aan zelfde adres te loop 
drachtig varken, keuze uit 2. 

Een prima 

P,�•�e,n�, �ostuum 
Eerste klasse maatwerk 
Mederne coupe 

levert U 

MARTIEN GRILIS 
Rljk1-6edlpl. Mr. Kleermaker 

Raaphol 16 - Boxtel 

Te koop: als nieuw eiken 
slaapkamer-ameublement be
staande uit 2-persoons ledi
kant 140 x 190, spiraalmatras, 
3-delig kapokstel, waskast 
met marmer planchette. nacht
kastje, tafel en 2 stoelen; 
Slaapkamerameublement, crè
me gelakt ameublement, ledi
kant 117 x 190, spiraalmatras, 
wastafel, nachtkastje en 2 
stoelen. ,,Ahrend" tekenbord 
100 x 75 met eenvoudig on
derstel, voorzien van 3 laden, 
keukenkast. Bevragen: Sta
teionstraat 66. 

Mewr. M. B. M. Garpay-Kuypers 
Lerares M.O. 

Heeff haar lessen 
weer hervat 

Opl ei d i n g  Eng. en Ned. 
Handelscorrespondentie, 
Conversatie ex. Engels en 
ex. Hoofdcorrespondent. 

RECHTERSTRAAT 44 

Wie wenst een intekening 
op de Kath. !ncyclopaedie
over te nemen. Op de 
reeds verschenen 5 delen
• die geheel nieuw zijn• 
wordt reductie gegeven. 

Gegadigden wenden zich onder 
, inötto" • Encyclopaedie aan bnrea11 
van di_t. blad. 

De Onderlinge Paardenver• 
zekeri�g van de N.C.B. zal 
op ·Zaterdag 2 Sept. a.s. 
des n.m. om 3 uur 
VER�OPEN. 

een 4 Jarige 

Stamboek prèmie merrie 
bij M. Babraken, Luissel 12 

BOXTEL 
Stationstr. 55, Markt 14 

Wij ontvingen heden van 
de beste Duitse metaal
warenfabriek een grote 
partij 

RELIGIEUSE 
ARTIKELEN 

o.a. 

RELIËFS 
in koper en brons 

Kruisbeelden 
iets aparts in koper, 
brons en verzilverd 

Kruisgarnituren 
eveneens in koper, 

brons en verzilverd 
Kandelaars 

diverse soorten en 
modellen in nikkel, 
brons en verzilverd 

Wijwaterbakjes 
wel 20 soorten in ko
per, brons, verzilverd, 
messing enz. Alles 
werkelijk iets aparts 
en zeldzaam mooi 
uitgevoerd. Dat moet 
U werkelijk zien en ... 
goedkoop. 

Zo juist ontvangen: 
een pracht-sortering 
lederen reisnecessaires 
scheerétuis, naaigar
nituren en nagel
manicures. 
Alles prima afgewerkt 

De Bijenkorf 
A. VAN KOL

STATIONSTRAAT 55 
MARKT 14 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: het leven en sterven van deze martelares vóor de 
De Secretaris, De Burgemeester, 

J. P. C. v. d. Hout. Drs M. A. M. van Helvoort. 

Gemeente BOXTEL 

Van gegadigden wordt vóór 8 September 1950 ingewacht 
een schriftelijk bod voor de afbraak van het pand Rechter
straat 17 (vroeger café van de Pas). Afkomende materialen 
zijn voor de sloper. Voorwaarden worden verstrekt ten 
kantore van de dienst van gemeentewerken. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOXTEL: 
De Secretaris, De Burgemeester, 
J. P. C. v. d. Hout. Drs M. A. M. v. Helvoort. 

R.K. Huishoudschool Duinendaal 
Aanvapg der lessen op Dinsdag 5 September. 
Om 8.30 uur H. Mis in de St. Petruskerk daarna 
bijeenkomst in de school. 
Alle leerlingen worden verzocht de H. Mis bij 
te wonen. 

Stoomwasserij "DE SMALLE STROOM'' 

zuiverheid wordt beschreven. 
Pril• f Z.50 en f 3.90 

Verkrijgbaar in Boekhandel TIELEN 

MUZIEK MUZIEK 
ZONDAG 3 SEPTEMBER 

The Green Smoking Band 
AANVANG 5 uur 

Beleefd aanbevelend H. M. NOOTEN

B U R. K N E C H TE N 
VEGHEL - TEL. 209 

VOOR AL UW BELASTINGZAKEN 

VOOR UWE BOEKHOUDING 
Lid van het Nederlands Ctllege van Belasfllgconsulenten te Den Haag 

Wegens VACANTIE Vrijdag 1 September geen 
zitdag in café van Rooij, Baroniestraat Boxtel. 

vraagt voor de opmaak van de schone was • Voor moderne Bloemstukken •
enkele nette meisjes 

steeds naar Bloemenmagazijn "DE ANJER"
tevens gevraagd 

een aankomende jongeman 
Aanmelden Zandvliet 1 of Bosscheweg 12 

INDOLO SHAMPO 
..---------, 

voor GRIJS HAAR* BLOND HAAR in pakjes 
DONKER Hi\AR * BABY SHAMPO en flacons 

BREUKELSESTRAAT 110 - TEL. 488 

De Boxtelse Motorclub "RAPIDE" 
Organiseert Zondag 3 Sept. a.s. precies 2 uur 

e en oriëntatierit 
ongeveer 90 km, gem. snelheid 30 km per uur 

Parfumerie M. J. v. d. BROEK Inschrijfformulieren verkrijgbaar op 
BREUKELSESTRAAT 34 • TEL. 220 9 MARKT 23 of STATIONSPLEIN 11 

Voor nieuwe naaimachines en vakkundige reparatie's 
slaagt u het best bij Van K e S 5 e l's Naaimachinehandel MolenStraat l8

l_l 

1F=======~L-
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Met uw pijnlijke voeten 
naar 

PEDICURE 

WIES GEMEN 
Station1tr. H • Boxtel • Tel. 296 

Accouutautakantoor van 

H. CUPPEN
LIi: Nlllerl. hnotl1d1p Y, lccountInt1 

LIII : Band vu Bllullngcmulentea 
Den Bosch Van Naremborghstraat 74, Tal. 8010 

. Boxtel " - . Prins Bernhardstraat 32, Tel 612
BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINQZAKEN 

Voor verzorging 

uwer pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren Medisch Gedipl. Yoaherzorgster 
MARKT15 

Ook aan huis Ie ontbieden 

<;ias=in=food 
is Ar I i s t i e k f 
en Modern• 
* Verfraait uw interieur 
* Maakt vitrage overbodig 

Het wordt gemaakt bij: 

ATELIER P. VAN R-OSSUM 
bij Sportpark O.D.C. 

BOXTEL 

De Zuivelhandelaren 
en Melkslijters 

hebben besloten ook 
over te gaan tot het 
AANLEGGEN van 
een ZWARTE LIJST 

A 11 e melk verbruikers die nog schuld hebbenworden verzocht vóór15 Sept. te betalen. 
De verenigde Zuivel• 
handelaren en Venters 

Laat het nieuwe school, jaar goed beginnen 1
Geef uw kind een 

LEREN S C H O O L T AS 
U vindt hij ons een ruime 
sortering. 

Reeds vanaf 7,95 

HEIJMANS 
Schoenen en Lederwaren 
Breukelsestraat 

Als de s<.holen opengaan, dan moeten er weer nieuwe schoenen worden gekocht. Nieuwe ROBINSONS natuurlijk, want Robinson is immers specialiteit in schoolschoenen! 
Laat Uw jongens dus Robinson dragen. Voor het welzijn hunner voeten en om te sparen op de schoenmakersrekening. Robinson-schoolschoenen zijn namelijk oerdegelijk eri daarbij : spotgoedkoop. 
Komt U daarvan maar eensbij ons overtuigen. 

Die goeie 

• 

\foor Vade.r en Zoon. 

J. A. Gemen 
Schoen- en Sporthandel 

Slalionslr.�14 Tel. 298 

SLAPEN ONDER 1 1 1 1

Heerlijk zachte, warme wollen dekens, 
wordt nu weer de eis die U zich moet 
gaan stellen. 
Gelukkig is er weer zo'n enorme keus, 
dat U zich wat kleur, maat, kwaliteit 
en prijs betreft, altijd van een prima 
deken kunt voorzien. 
Komt U eens naar onze sortering 
kijken? 

T7W� 
u ·u· QOXTEL 

U slaagt steeds voor: 
'n chique sieraad 

• n goed gegarandeerd horloge

'n prima wekker of klok

Zeer uitgebreide keuze 

in al deze artikelen. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 
De betere Dames• en Herenkleermakerlj 

ACHTER 'T STADHUIS 17 
S-HIERTOQIENBOSCH 

ADRIES VOOR B OXTEL: 
BREUKELSESTRAAT 30 

ONTVANGEN 

Ook In mindere prlJsklaaH, 
Vraagt stalen collectle. 
H11rris Tweedjaasen à f 85·. 
Uli voorraad leverbaar. 

Prima korte Shag voor de pijp 
75 et. p. half pond ��'::r�::n b;:iacco'• 

BERT VAN DEN BRAAK 
BARONIESTRAAT 73 • BOXTEL , TEL. 450 

Gezellige 

Wintermaanden! 
Rondom de haard. Een haard geeft bijzondere 
gezelligheid. Uw haard doet u. nog meer dan 
anders naar huis verlangen. Maar koop een goede 
haard bij een goed adres: ee11 Permanent Ouplt·x 
haard bij van Boxtel. Dan heeft u een haard 
voor uw hele leven. Solide van constructie, 
sierlijk van model. Het dubbele circulatiesysteem 
geeft maximum warmte voor minimum kolen. 
De betaling regelen wij desgewenst met u ! 

Ook voor uw PERM AN ENT DUPLEX haard

naar VAN BOXTEL! 

Wij hebben tevens solide 
KOLENFORNUIZEN in voorraad 

N.V. HANDELMIJ

VAN BOXTEL 
C.LARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL. 479

en een· èchte huisvrouw! Eén die weetwaar zij het voordeligst terecht is .. ;-..bij de Spar natuurlijk !

200 gram TOFFEE'S 44 et 

10 zegels extra 

250 gram RONDO'S 50ct 
10 zegels extra 

Zo juist ontvangen 

een gedeeltelijke zending 

ZWITSERSE 
DUBBEL EGYPTISCHE KATOENEN 

Dames Regenmantels 
MERK: FUL WILINE 

Waarvan onze zaak de 
ALLEENVERKOOP heeft 
voor BOXTEL en omstreken 
Deze mantel is vervaardigd van de beste kwaliteit 
Egyptisch katoen, welke aan de hoogste  eisen 
voldoet van: 

( 

Waterdichtheid 

Kleurechtheid 

Pasvorm en 

Afwerking 

'J. J. Wïttween' s 
MANUFACTUREN, EN 

CONFECTIEBEDRIJF 

RECHTERSTRAAT 18 , BOXTEL 

Ziet onze speciale Regenkleding,etalage.

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

-----------------· 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is D I N  S D A G 

5 September van 9.30 - 12.00 uur 

aanwezig hij Firma J. P. v.d. Velden, 

Statlonelraal 1 1, Boxtel, Tel. 420 

R.K. Sportvereniging O.D.C. 
Seizoen 1 Sept. 1950 • 1 Sept. 1951 

Tribunekaarten f 10.- p. pers. 
Terreinkaarten Ie Rang f 6.- p. pers . 
Terreinkaarten 2e Rang f 4.50 p. pers. 

Belasting inhesrepen 

Deze kaarten zijn geldig voor alle competitie• 
beker• vriendschappelijke wedstrijden in hoven• 
staand seizoen. 

VERKRIJG BAAR 
In het clubhuis Zaterdags 2 • 3 uur. 
Maandags 7 • 8 uur aan de kassa. 

prima uitvoering 2 pers, 26.90
eombinatie 

Divanbed * matras
Divan, 1 pers. met prima netmatras en 1-delige matras en kapokkussen 

64.50 totaal 

* 
Stalen ledikant 
sleemodel met prima netmatras, 1 pers. 32.50 

Opklapbed 
patentsysteem met solide netmatras 1 pers.

Opklapbed 

2 pers. 46.90 

32.50 

* met extra zwarenetmatras, 2 pers. 49.75
Vlok matras 
met kapokkussen 1 pers.

2 pers. 
37.50 
59.50 

Binnenvering matras 
* 1-delig met kapok- 79. 50kussen, 1 pers .. 

Binnenvering matras 
3-delig met kapok-kussen, 1 pers. 98.oo

Binnenvering matras 

* · 10 jaar garantie primadamast 1/3-2/3 deel 13 9 • 75
2 kapokkussens 2 pers. 

"Diana" binnenvering
matras 
prima damast 2 zwaar gevulde 
kapokkussens (volledige garantie) compleet 17 5 00
't Is weer 

2 pers. • 

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

... - - -
- ... 

1 De School begint weer! ! 1 
DE WELBEKENDE 

1 HOGE JONGENSSCHOENEN 1 
met ZWARE DUBBELE leder• of rubber• 

1 
zolen, thans nog voor de lage p rij z e n  in 1 zwart of bruin vanaf f 11 .95 

1 Prima Kindermollères of 1 
hoge schoentjes 

1 in de maten 20 • 35 met leder• of crepezool 1 vanaf f 4.95 

1 Bovendeert's Schoenen 1 

Corset■Centrale P. Tilanus. L 
-------

BLIJVEN BETER! 

-- -- J 

* 

___ I -----JI 

~iilliiilJ ~9. 

1, 

~ Arli~elen mei het Spar•waarborgmerk. 

BIi ARTIKELEN MET 

HET SPAR-WAAABORGMERK 
ONTVANGT u zoVEE" EXTRA 

ZEGELS, DAT U STEEDS EE.N 
vooRDEIL HEBT VAN 10-120/0 • 

1 
1 
1 
1 
1 ------------------
DE SPAR@ 

ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

1 

:==I ================~I 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speçiale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

BOETEPROCESSIE MET HET 
KRUIS VAN JERUZALEM. 

A.s. ZATERDAG 9 SEPTEMBER zal
het Jeruzalemkruis des avonds om half 8
in plechtige processie met gebed en
zang worden gedragen vanaf de pastorie
St. Petrus naar de St. Petruskerk.
Daar deze kruisprocessie bedoeld is als
een oproep tot gebed en boete voor heel
Nederland ter verkrijging van de vrede

in Palestina en geheel de wereld, sporen wij ALLE 
BOXTELAREN aan, zoveel mogelijk aan deze plechtigheid, 
alsook aan de Kruisweg Zondagavond om 7 uur in het 
Processiepark deel te nemen. 
Wij verwachten vooral de besturen en leden van Stands� 
organisaties en. Jeugdstandsorganisaties. De Verkenners en 

• Gidsen zullen een erewacht vormen rond het Kruis.
Alle deelnemers worden verzocht rond kwart over 7 in de
kerk te zijn - Gidsen en Verkenners op dezelfde tijd aan de
pastorie.
Des Zondags zal de gehele dag het Jeruzalemkruis in de
St. Petruskerk ter verering worden uitgesteld.

APOSTOLAAT DER HERENIGING. 

Allen op voor de vrede 

in Palestina en de vrede in 

de wereld. 
Als zetel van het Apostolaat der Her
eniging van het Palestina-Comité en de 
Nationale Bedevaarten naar het H. 
Land. alle drie gevestigd op het kasteel 
Stapelen, heeft Boxtel de eer het aller
eerste het Palestinakruis te ontvangen. 
Tientallen plaatsen hebben er om ge
vraagd, slechts vier werden er uitgeko
zen: Boxtel, Tilburg, Den Bosch en Nij
megen. In deze drie laatste plaatsen 
maakt men zich op voor massale bede
en boetetochten voor de vrede. Boxtel 
mag niet achterblijven. Op ons rust nu 
ook een zekere verantwoordelijkheid: er 
mag niet gezegd kunnen worden, dat 
men de taak in deze angstige tijden te 
bidden voor de vrede, beter aan een 
andere plaats had kunnen opdragen. 
Dus Zaterdag en Zondag moet heel 
Boxtel aanwezig zijn voor de verering 
van het Palestina-kruis, opdat de Ge
kruisigde van de Golgotha zijn zoete 
vrede laat nederdalen over onze woe
lige wereld. 

PATER F. WIJNHOVEN, 
Secretaris Palestina-Comité. 

Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING 
Heden, Vrijdagavond, komt de Gemeen
teraad bijeen ter behandeling van enige 
voorstellen inzake grondverkoop, wijzi
gingen, enz. 

FEEST VAN DE 
H. NICOLAAS VAN TOLENTIJN.
Vanwege de Zondag, zal dit feest, niet 
zoals andere jaren op de !Ode Septem
ber, maar Maandag 11 September wor
den gevierd. 
Op die dag - d.us Maandag - zal in 
de kapel van 't Missiehuis St. Theresia 
op Stapelen de plechtige H. Mis worden 
�ezongen om 7 uur. Voor deze H. Mis 
zegening en uitreiking van de broodjes 
van de H. Nicolaas van Tolentijn. 

CONCERT OP DE MARKT. 
De Fanfare St. Lambertus uit Gemonde 
zal Zondag a.s.'s avonds om half 8 een 
concert geven op de Markt te Boxtel, 
onder leiding van de directeur, de heer 
Jos. van den Braak. 

Programma: 
1. Vieux Camardes, mars C. Teike
2. Leichte Cavallerie. Fr. v. Suppé 
3. Heinzelmannchens wachtparade

4. Mariëtta, ouverture
Pauze. 

5. Le chef de Corps, mars
6. Espana, wals
7. Indische Bruidstoet
8. Carpe diem Ouverture

Kurt Noack 
H. Lureman

V. Bury
Waldteufel 

L. Siede

S. P. v. Leeuwen 
9. Graaf Zeppelin Mars. C. Teike
De nummers 4 en 8 werden bekroond
op het R.K. Federatief concours te Ra
venstein met de 1 e prijs.

DE WAPEN SMID VAN WORMS. 
Naar wij vernemen, maakt men met de 
repetities van de Opera "De Wapen
smid" goede vorderingen. Reeds is men 
over gegaan tot aankoop van de beno
digde décors ontworpen en uitgevoerd 
door de Waalwijkse kunstenaar op dit 
gebied Henk Stakwielder. Vooral het 
Wijnbergplateau en het stadsplein van 
Worms verraden hier de virtuoos. Als 
men bedenkt dat deze opera niet min
der dan vijf décors vraagt, kan men zich 
indenken voor welke kosten St. Petrus 
en St. Cecilia zich geplaatst zien. Toch 
heeft men deze kosten niet geschroomd, 
daar men alle onderdelen van deze 
opera tot in de perfectie wil afwerken. 
Ook met de costumering is een aanvang 

gemaakt en met de firma Doornik, een 
specialiteit op dit gebied. worden mo
menteel onderhandelingen gevoerd over 
de meer dan zestig benodigde costuums. 
Het laat zich aanzien dat de opvoering 
van deze opera door uitsluitend Boxtelse 
executanten een succes beloofd te 
worden. 
Waarschijnlijk kunnen reeds in begin 
October de eerste uitvoeringen, waar 
reeds nu zoveel belangstelling voor be
staat, plaats hebben. 

DE BOXTELSE DRIELING 
IS JARIG. 
De drieling staat niet meer onder de 
controle van het Consultatiebureau. De 
babyperiode is voorbij. 
Het drietal is dan ook tot flinke boys 
uitgegroeid, de een 'n paar onsjes zwaar
der dan de andere, maar zo'n sikkepitje 
aan gewichtsverschil maakt geen zorgen 
uit voor moeder Van der Velden. 
Zij is maar wat trots op haar drietal, 
dat zelfs al guitig begint te worden. 
Moet je zien. als Peterke in het badje 
wordt gezet, hoe Adri en Berti lache
bekkend toezien. En wat ze glunderen 
als een van hen een doosje of wat dan 
ook te pakken heeft gekregen. Dan voe
len de anderen zich al "te groot" om 
nog met de rammelaar te smijten, en er 
is een en al bewegelijkheid van drie paar 
armpjes om het nieuwigheidje. 
Het zijn pientere snaakjes, waarvoor 
moeder Van der Velden handen te kort 
komt. Toch zal zij ze met Gods hulp 
wel groot krijgen. 
En Jas weet het, als zijn jongens uit de 
kluiten beginnen te groeien .. . . .  . 

OP DE JAARBEURS. 
De Van Geel's Metaalwarenfabriek ont
wikkelt progressieve activiteit om haar 
productieapparaat op volle toeren te 
houden. 
Deze vorm van industrie kan zich niet 
beperken tot de fabricage van enige 
standaardartikelen. 
Ze is onderhevig aan de wisselwerking 
van smaak, stijl en opvattingen en heeft 
zich daarop aan te passen. 
Steeds moet de fabrikant peilen waar
mee hij een kans maakt om aan de 
markt te komen. 
Bij de verscheidenheid van fabricage 
heeft de firma Van Geel thans weer be
slag weten te leggen op enkele buiten
landse reclamepatenten. waarmee het 
haar mogelijk is iets nieuws te lanceren 
op gebied van reclame. 
De "bewegende reclame" noemt zij de 
artikelen, waarvan de fabricage nu in 
haar hand ligt. 
En zelf overtuigd van het grote voordeel 
in reclame maken gelegen, heeft zij 
meteen consequent gehandeld door een 
stand te nemen op de Jaarbeurs. 
Daar zullen de .bezoekers voor het eerst 
een Boxtelse Industrieel vinden met voor 
Nederland nieuwe ideeën op gebied van 
reclame. Wonderboeken, waarvan de 
bladen vanzelf omslaan; geheimzinnig 
bewegende vingers, die dwingen een 
tekst te lezen; vloeibaar licht, telkens 
van kleur veranderend; hypnotiserende 
op flikkerende kleuren enz. enz. 
Op stand 648 kunnen de bezoekers de 
,,bewegende reclame" in beweging zien. 

Kamer van Koophandel 

Ingeschreven: 
A. Langenhuizen, Groothandel in hooi,
stro en ruwvoeders, Esschebaan 6. Box
tel; Van Kessels' Naaimachinehandel,
Molenstraat 16, Boxtel; A. W. Ligten
berg, Handel in klompen en hengelsport
artikelen, Kerkstraat 2, Boxtel; C. v. d.
Boer. Aannemersbedrijf, Vlassprei A 40, 
Liempde; M. P. Ketelaars, Handel in 
aardappelen, groenten, fruit, enz., A 52 
Liempde; Th. Ch. v. Aarle, Kleerma
kersbedrijf en kleinhandel in stoffen, 
Kerkeind A 66, Liempde. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K.BOERINNENBOND. 
Moederdag. 
Zachtjesaan wordt het tijd om te begin
nen met de voorbereiding van onze 
Moederdag op Woensdag 11 Oct. a.s. 
Met de feestelijke viering van deze dag 
wordt de traditie onder de Boerenstand 
heel bijzonder verrijkt. 
Onze Moederdag heeft • namelijk geen 
zakelijke achtergrond, doch is in wezen 
erop gericht het echte christelijke begrip 
van het moederschap levendig te houden. 
Daarom wordt de medewerking van vele 
meisjes gevraagd om in zo groot moge
lijke samenwerking die dag tot een aan
gename en prettige feestdag te maken. 
Alle meisjes, die hiertoe willen mede
werken worden dan ook verzocht aan
staande Zondag 10 September na de 
Hoogmis, om 11.30 uur; samen te 
komen in het zogenaamde "Eierlokaal" 
ter bespreking van het programma. 
Voor de meisjes van de Toneelclub zal 
dan de rolverdeling plaats hebben en 
met de meisjes van de Zangclub zal de 
regeling der repetities worden besproken. 
Meisjes, die tot nu toe niet tot de zang
club behoorden, doch graag willen mee
zingen zijn zeer welkom. 
Het bestuur van de Boerinnenbond stelt 
medewerking op hoge prijs. 
Ontwikkelingscursus. 
Voor opgave tot deelname aan de ont
wikkelingscursus, te geven door de heer 
M. H. Schulpen, bestaat eveneens op 
Zondag 10 September gelegenheid in
het "Eierlokaal".
Meisjes van 16 jaar en ouder kunnen
aan deze cursus, die waarschijnlijk- eind
September begint, deelnemen.
Excursie landbouwtentoonstelling. 
Het bestuur van de Boerinnenbond is 
voornemens een excursie te organiseren 
naar de landbouwtentoonstelling te 
Udenhout, op Woensdag 4 October. de 
dag voor het boerengezin. 
Bij voldoende deelname zal daartoe een 
autobus vanuit Boxtel naar Udenhout 
rijden. 
Voor deelneming kan· men zich vóór 15 

September aanmelden bij de secretares
se of een der andere bestuursleden. 
Jongere leden kunnen de tocht gezamen
lijk per fiets maken. 
Vertrek en nadere bijzonderheden wor
den later bekend gemaakt. 

Burgerlijke Stand 
van 29 Aug. tot en met 4 Sept. 1950. 
GEBOREN: Theresia G. Fr. dochter van 
R. P. Miedema en M. Fr. A. de Ruijter 
- Christina C. M. dochter van J. J. M. 
Nabuurs en H. W. Reijnen - Antje W.
dochter van C. v. Krimpen en K. A.
Roos - Maria C. J. dochter van J. J.
van Hal en J. v. d. Aker.
ONDERTROUWD: Antonius G. Jans
sen en Maria J. Persoons - Marinus J.
Schuurmans en Martina J. Pennings.
OVERLEDEN: Gerarda M. van Breu
gel, oud 4 mnd. - Johannes J. M.
Franke, oud 54 jaren.

LIEMPDE. 
H. KINDSHEID-FEEST.
Op veler verzoek werd er besloten, dit
jaar wederom een Kindsheid-optocht te
organiseren. Een dergelijk besluit is
gauw genomen, doch de uitvoering
brengt vele moeilijkheden met zich mee.
Bij de • inspectie van onze voorraad
costumes bleek al gauw, dat het een en
ander niet langer mee kon en dat meer
dere groepen onvolledig waren. De Ze
latricen hebben dan ook de handen uit
de mouwen gestoken en in wekenlange
arbeid alles weer hersteld, vernieuwd of
aangevuld.
De laatste week brengt de hoogspanning.
Wat komt er al niet kijken! Er zijn
praalwagens nodig, er moeten rijpaarden
zijn. De verschillende figuren moeten
worden uitgezocht. 1001 Kleinigheden,
moeten onder de ogen gezien worden.
In grote lijnen moest de optocht gelijk
blijven aan de voorgaande.
De optocht wil in verschillende groepen
uitbeelden: het heidendom, het christen
dom, de missie-actie.
Het heidendom heerst nog altijd in de
wereld. Grote bevolkingsgroepen op onze

De Romeinse Curie : 

Het bestuursorgaan van de Kerk. 
Rechtens komt de Paus toe het bestuur 
over heel de Kerk: alle gelovigen en alle 
kerkgebieden van de hele wereld. 
In de eerste eeuwen was het bestuur nog 
niet streng gecentraliseerd, en nog niet 
scherp omschreven. Dit groeide langza
merhand en met deze groei nam tege
lijkertijd het aantal raadgevers, uitvoer
ders en hulporganen toe. 
De practische paus Pius X, organiseerde 
al deze organen opnieuw en stelde in 
zijn Apostolische Constitutie van 29 
Juni 1908 'n definitieve regeling vast, 
waarin hij de machtsbevoegdheden van 
alle bestuursorganen precies omschreef. 
Alle organen, die de Paus in het bestuur 
van de Kerk terzijde staan, heten tesa
men: de Romeinse Curie, en dit omvat 
tegenwoordig: 12 Romeinse Congrega
ties, 3 Gerechtshoven. 5 Officies en 
enkele permanente commissies. 
De voornaamste hiervan zijn de Ro
meinse Congregaties welke voor de 
Kerk zijn, wat de ministeries zijn voor 
'n land. Drie van deze congregaties heb
ben een eigen gebouw als zetel, 5 an
dere zetelen in het door Pius XI voor 
hen gebouwde Paleis der Congregaties, 
en de overige zetelen in het Vaticaan 
zelf. 
Het hogere personeel van iedere con
gregatie bestaat uit een prefect - die 
het hoofd van de congregatie is - 'n 
secretaris of assessor, en 'n onder
secretaris. 
Van 3 Romeinse congregaties is de Paus 
zelf prefect, van alle andere is de pre
fect een Kardinaal. 
De secretaris verdeelt en controleert het 
werk in de congregatie, ondertekent de 
stukken, is verantwoordelijk voor de kas 
en het archief, en wordt op vastgestelde 
dagen bij de Paus in audiëntie ontvan
gen om verslag uit te brengen. 
Onder de secretaris staat het hele kan
toorpersoneel: de Official en die alle 
binnenkomende zaken bestuderen; de 
schrijvers, de chef van protocol, de chefs 
van archief. boekhouding en kas, en ver
der alle lagere personeel van deze afde
lingen. Buiten al dit personeel staan nog 
de vrijwillig aan iedere congregatie ver
bonden consultoren of raadgevers. 
Alle beslissingen der congregaties. na 
voorzien te zijn van de handtekening 
van de secretaris en bij voorname stuk
ken ook van de kardinaal-prefect, gaan 
ter goedkeuring en ondertekening naar 
de Paus zelf. Daarna eerst hebben ze 
rechtskracht en kunnen gepubliceerd 
worden in de "Acta Apostolicae Sedis": 
de akten van de apostolische Stoel: het 
officieel orgaan van de H. Stoel (te ver
gelijken met ons "Staatsblad"). 
De eerste en voornaamste congregatie 
is de "Congregatie van het H. Officie". 
Zij is de bewaakster en behoedster van 
het H. Geloof over de hele wereld, 
waakt n.l. over de zuiverheid van de 
leer in boek en geschrift, in redevoerin
gen en in de praktijk van het leven. 
Hierop volgt de "Congregatie van het 
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Consistorie": aan deze zijn alle bis
schoppen over de hele wereld verant
woording schuldig over hun bestuur van 
de hun toevertrouwde bisdommen. 
De ,,Congregatie voor de Oosterse Ri
ten" voert het opperste bestuur over de 
bijna 9 millioen christenen, wier kerke
lijk leven geleid wordt volgens eigen 
Oosterse ritus en Oosters recht en die 
zich in hun kerkelijke plechtigheden niet 
bedienen van het Latijn, maar van eigen 
Oosterse talen. Ook over de nog afge
scheiden Oosterse christenen strekt deze 
congregatie haar zorgen uit. 
Van de drie genoemde congregaties is 
de Paus zelf prefect, en is daarom de 
secretaris een kardinaal. 
De "Congregatie der Sacramenten" 
waakt over de kerkelijke tucht inzake • 
de toediening der H. Sacramenten, daar
om behoort tot deze congregatie ook 
het onderzoek naar de geldigheid van 
Wijdingen en Huwelijk, wanneer hier
omtrent in afzonderlijke gevallen twijfel 
zou bestaan. 
De "Congregatie van het H. Concilie" 
draagt zorg voor de goede uitvoering 
van de hervormingsdecreten, vastgesteld 
op het concilie van Trente (met onder
brekingen gehouden van 1545 tot 1563). 
De "Congregatie der Religieusen" zorgt 
voor alle aangelegenheden van de kloos
terlingen, zoals: hun leven, constituties, 
geloften,. goederen, studies en voorrech
ten. De generaaloversten van alle kloos
terorden en -congregaties, zijn voor die 
zaken verantwoording verschuldigd aan 
deze congregatie. Uitgezonderd zijn 
hierbij de religieuse instellingen van 
Oosterse ritus en sommige missiecon
gregaties. 
De "Congregatie tqt Voortplanting des 
Geloofs", heeft het bestuur over alle 
missies en alle kerkelijke gebieden die 
hiermee worden gelijkgesteld; ook over 

OMGEVING 

aardbodem zijn nog • maar nauwelijks 
met het christendom in contact gekomen. 
Toch brengt het christendom een Blijde 
Boodschap. Door de eeuwen heen heeft 
het christendom ook werkelijk zich ver
spreid over de ganse wereld, zodat nu 
de H. Kerk een eervolle plaats inneemt 
in de maatschappij. Doch het doel van 
de H. Kerk is nog lang niet bereikt. 
Missie-arbeid. Missie-belangstelling, Mis
sie-ijver blijft nog altijd nodig en wordt 
gevraagd van iedere Katholiek: jong of 
oud, arm of rijk. 
Het derde deel van de optocht, dat aan
gekondigd wordt door de schetterende 
tonen van onze Harmonie, wordt dan 
ook gewijd aan de hoofdzaak n.l. het 
gebed, en de noodzaak n.l. de ping-

. ping-ping. Ook hier zouden we kunnen 
zingen het actuele lied: Wie zal dat 
betalen? Wie heeft zoveel geld? 
's Morgens, kwart over zeven, is er een 
aparte Kindermis voor de groei en bloei 
van het Pauselijk Liefdewerk van de H. 
Kindsheid. 
Na de middag om half vier, trekt de 
optocht, wind en weder dienende, door 
de straten van het Dorp. Neemt tijdig 
uw plaatsen in langs de route. Wij ver
wachten een duizend-koppige menigte, 
en vergeet niet de p ... -p ... -p ... ! 

Arbeidsbureau Boxtel 

Opgave van vraag en aanbod. 
AANBOD: 2 leerl. timmerlieden met 
ambachtsschool, zonder practijk; 1 tim
merman; 1 straatmaker; 1 machine
bankwerker; 1 grofsmid; 1 rijwielherstel
ler; 2 chauffeurs; 1 aprrêteerder-bleker; 
administratieve krachten met en zonder 
ervaring; aankomende kantoorbediende 
met handelsschool; reizigers. 
VRAAG: Schilders; leer!. sigarenma
kers; krachten 18-35 jaar voor mon
tage e.a. ; voegers; dagmeisje in restau
rant; meisjes voor wasserijen; 1 slagers
leerling; 1 fietsjongen (tevens voor ma
gazijn); meisjes voor confectie-, sigaren
en montageindustrie; hulpen in de huis
houding; t boerenknecht, leeftijd 15 
jaar. 

alle kloostercongregaties en hulpinstel
lingen die zich uitsluitend met de mis
sies bezig houden. 
De "Congregatie der Riten" (of: con
gregatie van de heilige gebruiken der 
Kerk) regelt de uitoefening van de 
openbare eredienst: waakt over de tekst 
der kerkelijke gebeden, het verloop der 
plechtigheden, de kerkelijke kunst voor
zover deze aan de eredienst deelneemt; 
voert ook de processen tot Zalig- en 
Heiligverklaring. 
De "Congregatie van het ceremonieel" 
regelt alle pauselijke plechtigheden en 
de etiquette op het Vaticaan en daarbui
ten bij ieder officieel optreden van de 
Paus of de Kardinalen. 
De "Congregatie voor Buitengewone 
Kerkelijke Aangelegenheden" dient de 
Paus van advies in al Zijn betrekkingen 
tot de burgerlijke regeringen. 
De "Congregatie der Studiën" houdt 
het oppertoezicht over alle hogere semi
naria, universiteiten en faculteiten die 
van het kerkelijk gezag afhankelijk zijn. 
En ten laatste, de "Congregatie van het 
kerkbestuur van St. Pieter" beheert de 
goederen van de St. Pieter en draagt 
zorg voor de goede instandhouding van 
de basiliek zelf. 
Van de 3 Gerechtshoven noemen we 
eerst: de "Apostolische Poenitentiarie" 
de kerkelijke rechtbank voor gewetens
zaken welke in strikt geheim dienen af
gehandeld te worden. 
'n Meer openbaar gerechtshof is de 
,,Sacra Romana Rota" welke de open
bare kerkelijke rechtspraak voert, dik
wijls kosteloos wanneer de proceskosten 
niet of maar moeilijk door de proces
voerenden kunnen betaald worden. 
Het 3e gerechtshof is de "Apostolische 
Signatuur", het hoogste kerkelijke ge
rechtshof en hof van cassatie, dus het 
hof voor het hoger beroep. 
Van de 5 Officies is de eerste: de "Kan
selarij" waar de pauselijke Bullen wor
den gecopieerd, gezegeld en verzonden. 
De "Datarie" verleent de kerkelijke on
derscheidingen. 
De "Apostolische Kamer" zorgt voor de 
goederen van de H. Stoel en voert e.r 
de administratie over. 
Het voornaamste Officie is de "Staats
secretarie" waarvan het hoofd. de 
Staatssecretaris, de invloedrijkste per
soon is van de hele Romeinse Curie, hij 
is de meest onmiddellijke medewerker 
van de Paus woont in het Vaticaan, 
wordt elke �orgen door de , Paus in 
audiëntie ontvangen, heeft de leiding in 
de pauselijke dliplomatie, en ontvangt 
de gezanten bij de H. Stoel. De tegen
woordige Paus bekleedde deze post tot 
zijn pauskeuze. 
Als laatste Officie noemen wij het "Se
cretariaat :voor de Brieven" deze redi
geren de teksten der pauselijke brieven, 
encyclieken, enz. 
Naast de Congregaties, Gerechtshoven 
en Officies, zijn er nog verschillende 
commissies, zo: voor de Bijbel, voor de 
Vulgaat (de Latijnse bijbelvertaling), 
voor de codificatie van het Oosters 
recht, voor de kerkelijke oudheidkunde, 
voor de kerkelijke kunst, enz. T. 
Deze serie artikelen over Rome en de 
Kerk is hiermede geëindigd. 



Het Eeuwfeest vàn N.V. Van Oerle's 
Band- en Damastweverijen. 

De viering van het honderdjarig bestaan 
der N.V. Van Oerle's Band- en damast· 
weverijen werd Zaterdagmorgen ingezet 
met een plechtige H. Mis, opgedragen 
door de ZeerEerw. Heer Pastoor C. van 
Oerle, zoon van de Stichter. Aan het 
zijaltaar werd een H. Mis opgedragen 
voor de overleden leden van het per
soneel. 
Om half elf kwam directie en personeel 
bijeen ter verdere viering van het 
eeuwfeest. 
De heer Jan van Oerle, de oudste der 
twee tegenwoordige directeuren, her
dacht in deze huldigingsbijeenkomst op 
de eerste plaats de stichter, zijn groot
vader, en releveerde hoe deze een hand
weverij begon, het bedrijf tot uitbrei
ding bracht en commercieel een grote 
naam wist te bezorgen. zodat toen de 
stichter zich in 1898 uit de zaak terug
trok, zijn drie zonen, Adrianus, Jan en 
Frans, konden voortbouwen op de hech
te fundamenten van een gecombineerd 
bedrijf. Dezen zetten de traditie van hun 
vader voort en brachten de door hun 
vader begonnen damast- en linnenweve
rij en de later eraan verbonden band
weverij tot uitbreiding. 
In sympathieke eenvoud accentueerde 
spreker alzo de grote verdiensten van 
zijn grootvader en zijn drie opvolgers, 
en verzocht allen op te staan en ter 
posthume huldiging hen enige ogenblik
ken in stilte te gedenken. 
Vervolgens dankte de heer Van Oerle 
allen die in de loop der jaren door ge
trouwe vervulling van hun taak in het 
bedrijf hebben medegewerkt aan de uit
bouw ervan. De technische, administra· 
tieve en commerciële stafs met hun kun
dige chef en het personeel, allen hebben 
bijgedragen het bedrijf tot hoger bloei 
te brengen. � 
De glorie van het 100-jarig bestaan mo
gen wij samen nu feestelijk gaan vieren, 
en spreker hoopte dat het feest, na de 
goede voorbereiding door het feestcomi
te, zeker naar aller genoegen zal slagen. 
Hierna bracht de heer Nico Janssen, 
chef van de administratie, namens het 
gehele personeel hulde aan de tegen
woordige directie, die na opvolging van 
de vorige directeuren, Adrianus, Jan en 
Frans van Oerle, voortdurend hebben 
gewerkt aan de ontwikkeling en uit
breiding van het bedrijf, waardoor de 
toekomst vol vertrouwen mag worden 
tegemoet gezien. Hij herinnerde daarbij 
ook aan de sociale ontwikkeling, waar
van het personeel thans de grote voor
delen geniet in kindertoeslagfonds, pen
sioenfonds, vacantie, enz. 
Uit erkentelijkheid jegens de directie en 
ter posthume huldiging van de stichter 
en zijn opvolgers bood hij een blijvend 
aandenken aan. 
Hierop werd het zeer karakteristieke 
borstbeeld van de Stichter, Jan van 
Oerle z.g., vervaardigd door de ;Boxtelse 
beeldhouwer Frans van Amelsvoort ont
huld en vervolgens een tegeltablau· aan-

geboden, vervaardigd door de kunste
naar Nanninck-de Vries uit Amsterdam. 
Op het schilderachtige tegeltableau do
mineert een handweefgetouw, ter herin
nering aan de Stichter, en vervolgens 
het tegenwoordige fabriekscomplex met 
als sluitstuk het familiewapen, geflan
keerd door de wapens der provincie en 
van de gemeente Boxtel. 
De heer Jan van Oerle dankte het per
soneel voor de offervaardige samenwer
king, waardoor de aanbieding van deze 
prachtige cadeaux mogelijk is geweest. 
Een dameszangkoortje bracht daarna 
een aardige zanghulde. 
Inmiddels waren de Burgemeester met 
de Wethouders en de Secretaris geko
men om de directie te feliciteren. 
In zijn felicitatie wees de burgemeester 
op de maatschappelijke betekenis van 
Van Oerle's Weverijen voor Boxtels be
volking, en wilde in de gelukwens na
mens het gemeentebestuur gaarne spe
ciaal de grote waarde erkennen van het 
jubilerende bedrijf. Bovendien huldigde 
hij de directie voor de sociale wijze 
waarop zij de onderneming als een 
werkgemeenschap leidt, waarbij ieder 
die er deel van uitmaakt op volle waar
de wordt erkend. 
Tot zijn genoegen kon hij mededeling 
doen van een viertal onderscheidingen 
door I--1. M. de Koningin toegekend aan 
leden van het personeel, n.l. de medaille 
van de Orde van Oranje Nassau in zil
ver aan H. Kampert, voor 46-jarige 
trouwe dienst, en in brons aan J. v. d. 
Pas, B. de Nijs en J. Hazenberg, resp. 
voor 44, 43 en 40-jarige trouwe dienst. 
De oudste der gedecoreerden, de heer 
H. Kampert, dankte ten overstaan van
de Burgemeester H. M. de Koningin
voor de verleende onderscheidingen aan
hem en zijn collega's.
Namens de directie dankte de heer Jan
van Oerle voor de erkenning van de
verdienste van zijn personeel, waarmede
ook de onderneming is vereerd. Hij be
sloot met de wens. dat de Burgemeester
nog vele jaren aan het hoofd moge staan
van onze gemeente Boxtel.
Nadat de heer M. Peijnenburg namens
(, et fabriekspersoneel de directie nog
eens speciaal had gedankt, deelde de
mededirecteur, de heer Jos. van Oerle
mede, dat als deel der feestelijkheden
het personeel een feestgave zou worden
uitgereikt naar het aantal dienstjaren in
het bedrijf.

* * *

Tijdens een receptie op Huize "Molen
wijk" kwamen autoriteiten. vertegen
woordigingen van diverse organisaties en 
zeer vele ingezetenen van Boxtel de 
directie feliciteren. 

* * *

Onder leiding van Niek de Rooij werd 
Zaterdagavond een Cabaretvoorstelling 
gegeven, terwijl de feestviering Maan
dagavond werd voortgezet met muziek, 
zang en voordracht. 

De wereld onder Narcose 

,,Laat o-ons, laat o-ons vreugde maken, 
vreugde maken ...... "! 
Met dit deuntje op de achtergrond den
ken we even terug aan de vijf jaren, 
waarin het eertijds zo welvarende Ne
derland van dichtbij kennis maakte met 
armoede, hongersnood, hongerdood, 
mensenjacht, brandstichterij, moord-or
gieën en satanische machtswellust. We
ten we het nog? Kunnen we ons de 
krankzinnige angst nog indenken, die 
ons en vele anderen overmeesterde bij 
een razzia, een bombardement, een 
treinbeschieting, een huiszoeking, een 
massa-executie, een représaillemaatregel, 
een sadistische plagerij? Moeilijk niet
waar? De mensen met hongeroedeem 
zijn deels gestorven, deels genezen. De 
blaren, die we ons gelopen hebben om 
een paar· aardappels, een druppel melk, 
een paar bieten, zijn al heel lang weer 
verdwenen. De weerzinwekkende prijzen 
van de zwarte markt zijn we te boven. 
De lamentabele stoet van zenuwmoor
dende surrogaten behoren tot het inte
ressante verleden. We eten allang geen 
bloembollenmeel-taarten en stoken ook 
niet meer onze keukenstoelen op of de 
bomen uit de straat. De massaproductie 
van ·doodskisten-met-losse-papieren-bo
dem hoort thuis onder de inboedel der 
historie. Waar zijn ze, de uitgevreten 
kaken en holle hongerogen? De zenuw
crises en paniekstemmingen? De onder
duikers zijn eerzaam bovenwaterse we
zens geworden. De gijzelaars - voor 
zover nog in leven - houden gezellige 
réunies. De skeletten van Bergen-Belsen, 
Oraniënburg, Theresiënurg, Dachau, 
Buchenwald e.a. schrijden weer met 
vlees omkleed door de wereld. Vught is 
een interessante bezienswaardigheid 

voor hossende toeristen. We worden 
niet meer naar Duitse arbeidskampen 
gejaagd. De straatkeien dreunen niet 
meer van W.A.-laarsen en S.S.-overval
wagens. De Koenraadjes ziet men alleen 
nog in toneelstukken. De oorlogszenuw
patiënten zitten in tehuizen en gestich
ten. Aussweisen, identiteitskaarten, 
Scheinen en andere oorlogsattracties, 
hebben we niet meer nodig. We rijden 
weer rustig in onze comfortabele trei
nen en hoeven geen dekking voor 
loeiende spitfires te zoeken. Het geblaf 
van vliegende bommen is verstorven. 
We lopen weer door helverlichte straten 
en mogen heel de nacht buiten zijn. Ge
kerm en gebrul van dierlijk mishandelde 
medemensen horen we hoogstens nog in  
een tamme verzetsfilm. Lampekappen 
van mensenvel kan men bezichtigen in 
het museum, maar worden niet meer ge
maakt. We mogen weer praten en lachen 
zonder verdacht te worden van vijandige 
gezindheid. We laten de radio schette
ren en schallen zonder de blinden te 
sluiten. We organiseren ons zoals we 
willen, praten hardop en uiten onze me
ning, onze eigen mening. Niemand 
wordt meer van het bed gelicht. Nie
mand hoeft meer het concentratiekamp 
te duchten. De moordkuilen met duizen
den dooreengestrengelde rottende men
senlijven als een hoop straatvuil zijn 
pieus dichtgegooid met een riant gazon
netje erboven, en de lijkovens zijn afge
broken. 
Weten we het nog? Werkelijk? 
Weten we ook, dat dit alles voor óns 
wel afgelopen is, maar niet voor millioe
nen medemensen? Weten we, dat dit 
alles nog plaats grijpt op een luttele 
300 km van ons vrolijke landje? Weten 
we, dat dit alles ons ook kan overko
men en misschien binnen zeer korte tijd? 

Sociale verzekeringen 
Het Kon. Ned. Landbouwcomité, de 
Ned. Kath. Boeren- en Tuindersbond en 
de Ned. Kath. Middenstandsbond heb
ben in een adres aan de Tweede Kamer 
de ontwerpregeling voor kinderbijslag 
ten behoeve van kleine zelfstandigen 
bepaald onvold�nde genoemd. 
De loongrens van f 2000,- • werd te 
laag geacht. De oplopende inkomens
grens per kind is volgens genoemde or
ganisaties onverantwoord voor de grole 
gezinnen van hen, die juist nog niet of 
slechts voor enkele kinderen voor bij
slag in aanmerking komen. 
De ontwerpregeling komt in het kort 
samengevat hierop neer: 
te. De kinderbijslag wordt in beginsel 
verleend vanaf het derde kind. 
2e. Zij bedraagt de helft van de kin
derbijslag voor loonarbeiders. 
3e. Er is een inkomensgrens gesteld 
van f 2000,- met dien verstande, dat 
met elk kind waarmede het aantal kin
deren boven drie stijgt, deze grens met 
f 100,- oploopt, waardoor een zelf
standige met vier kinderen en een inko • 
men van f 2090 vanaf het vierde kind 
recht heeft op kinderbijslag; iemand met 
een inkomen van f 2190,-, die 5 kinde
ren heeft. vanaf het vijfde kind recht 
op kinderbijslag. 
4e. De kinderbijslag komt ten laste van 
de schatkist. 
5e. de regeling wordt uitgevoerd door 
de Raden van Arbeid. 
De regering stelt zich voor binnen drie 
jaar met een definitieve kinderbijslag
regeling te komen, in verband waarmede 
de werking der noodregeling beperkt 
wordt tot een tijdsduur van ten hoogste 
drie jaren. 
Alhoewel het te waarderen is dat de Re
gering thans reeds de kleine zelfstandi
gen met kinderbijslag tegemoet wil ko
men, kan men zich toch in gemoede af
vragen of zij in haar voorstellen wel 
ver genoeg gegaan is. De groep waar
toe zij zich thans beperkt, is zeker niet
de groep der kleine zelfstandigen, doch 
veeleer een groep van onzelfstandigen.
Het behoeft dan ook geen verwonderin!? 
te wekken, dat bovengenoemde organi
saties zich tot de Tweede Kamer heb
ben gewend om hun teleurstelling over 
deze noodregeling kenbaar te maken. 
Indien het namelijk in de bedoeling 
heeft gelegen, de kleine zelfstandigen in 
sociaal-economisch opzicht gelijk te stel
len met de loonarbeiders, had de inko
mensgrens voor deze gesteld op f 4500 
per jaar, dienen te worden aangehouden. 
Dit te meer, waar de kleine zelfstandi
gen ook voor andere sociale voorzienin
gen niet in aanmerking komen. 
Ongetwijfeld zal de Tweede Kamer aan 
genoemd adres van de organisaties haar 
aandacht besteden. H. v. d. K. 

SPORT-NIEUWS 
UITSLAG ORiëNTERINGSRIT 

VAN DE MOTORCLUB "RAPIDE". 

De j.l. Zondag gereden, speciaal voor 
leden en Boxtelse inwoners uitgeschre
ven oriënteringsrit is zeer goed geslaagd. 
De organisatie ervan was in handen van 
de heer G. v. d. Meijden. 
Het traject van ongeveer 93 km liep 
van Boxtel over Oirschot, Liempde en 
Esch. 10 Controleposten waren langs de 
route opgesteld. 
Precies om 2 uur werd gestart aan het 
clubhuis aan de Parallelweg, en voor 
verschillende deelnemers begon daarmee 
al aanstonds het gepuzzel. Waar stond 
de paal die 20 km aangaf? Het toeval 
wilde dat de Parallelweg noord gedeel
telijk lag opgebroken en half afgesloten 
was, dus naar de mening van verschil
lende deelnemers niet genomen kon 
worden. 
Na een vergeefse rit door Boxtel en om
geving kwamen zij weer terug op het 
punt van uitgang, om het dan toch maar 
te zoeken in de richting van Lennis
heuvel. En dat was de juiste route. 
De winnaar van deze rit, die geheel 
zonder strafpunten zich aan de finish 
meldde, was de Heer J. v. Nistelrooij, 

,,Laat-o-ons, laat o-ons vreugde maken, 
vreugde maken ...... !" 
Het lijkt lang geleden, de tijd dat we 
met drommen naar het Godshuis togen 
om steun, voorlichting, kracht! 
De stem der bisschoppen was toen een 
sensatievolle bemoediging, waar we naar 
snakten en waarvan we alle nuances in 
ons opnamen. We kenden die brieven 
haast van buiten, we gaven ze door, we
verspreidden ze in het geheim. En nu? 
De H. Tafel was toen haast niet groot 
genoeg voor de duizenden altijd weer 
hongerende monden. En nu? 
De biechtstoelen werden toen bestormd, 
omdat we ieder ogenblik klaar wilden 
zijn. En nu? 
Duizenden H.H. Missen liet men opdra
gen voor levenden en doden. En nu? De 
levenden hebben ze blijkbaar niet hard 
nodig en de doden zijn stilaan vergeten. 
Toen werd er zonder menselijk opzicht 
op straat en in schuilkelders hardop ge
beden. En nu? 
Toen ...... nu ...... Wat een verschil! 
L-aat o-ons, laat o-ons vreugde maken,
vreugde maken!"
Ja! En dit terwijl heel dichtbij onze 
broeders en zusters bij millioenen wor
den geknecht, gekneveld, gehoond, ge
sard. gepijnigd, onteerd! Terwijl duizen
den jonge meisjes en eerbare vrouwen 
worden verkracht, bezoedeld, misbruikt! 
Terwijl jongemannen en huisvaders als 
kudden vee worden opgejaagd, afge
beuld en afgeslacht in bunkers, kampen 
en folterkamers! Terwijl de menselijke 
waardigheid wordt vertrapt, bevuild. 
Terwijl de godsdienst wordt' vervolgd, 
bisschoppen als schurken worden geker
kerd, priesters als wild opgejaagd, kloos
terzusters als uitvaagsel geminacht en
verwenst! Terwijl duizenden gelovigen 
omwille van het Rijk der Hemelen kre
peren van armoede en ontbering! 
En wij houden kermis, fuiven, dansen, 
genieten, gaan ons vrolijke gangetje en 

zodat hem de Hoofdprijs, zijnde een
prachtige Beker ten deel viel. 
Daarna volgden als 2e prijswinnaar de 
Heer J. Smulders, 1 strafpunt, verg. 
zilv. Med., 3e prijswinnaar J. v. Dijk, 
1 strafpunt, na loting, verg. zilv. Med., 
4e prijswinnaar, 2 strafpunten B. Ver
heijden, Bronzen Med., 5e prijswinnaar 
W. v. d. Vorst, Bronzen Med. met 3
strafpunten.
De volgende prijswinnaars waren de
Heren L. v. d. Brand, 4 str.p., C. v. d.
Weijde met 5 str.p., J. v. d. Vorst en
M. s�heutjens met ieder 7 str.p. (bij
loting), J. v. Bussel met 11 str.p. 
Om ong. 10 uur des avonds werden in
het clublokaal onder grote belangstel
ling de prijzen uitgereikt door de orga
nisator G. v. d. Meyden.
De heer van Nistelrooij, die de Ie prijs
winnaar was, werd als voorwaarde ge
steld. di!t hij de eerstvolgende door de
Motor-Club , Rapide" weer te organi
seren rit zelf zal moeten uitstippelen,
waarmede hij direct accoord ging.
Het interessante van de rit werd na de
prijsuitreiking nog uitvoerig besproken
in een gezellig samenzijn.

BOXTEL BOEIMEER 5 - ó. 
Boxtel is er in geslaagd haar derde wed
strijd in het nederlaagtournooi. op 
royale wijze van Boeirneer te winnen. 
En het dient gezegd, dat, ondanks de 
felle tegenstand van Boeimeer, die daar
bij meermalen gebruik maakten van min
der sportieve methoden, Boxtel op 
overtuigende wijze zich de sterkste ge
toond heeft in deze wedstrijd. 
Bij Boxtel was de oud-speler M. Voets, 
die enige jaren geleden in de wedstrijd 
tegen Udi zijn been brak, weer op de 
spilplaats opgesteld, hetgeen een verste
viging van de achterhoede betekende. 
Boeimeer trapt af met de wind tegen, en 
lanceert direct enige aanvallen op het 
Boxteldoel, die echter geen succes op
leveren, omdat de combinatie niet goed 
klopt, en de achterhoede volop gelegen
heid geeft om telkens weg te werken. 
Ook bij Boxtel klopt het samenspel aan
vankelijk niet en de aanvallen stranden 
vaak op buitenspel. 
J. Voets raakt aan het oog gewond. en
moet het veld verlaten. W. v. d. Meijden 
gaat nu achter spelen en Rooijakkers 
neemt zijn plaats in. De aanvallen van 
Boxtel worden allengs van beter gehalte. 
Het spel is levendiger, en wordt met 
meer fantasie uitgevoerd, dan we de 
laatste wedstrijden gewoon waren. 
Meermalen wordt dan ook het Boei
meerdoel ernstig bedreigd, doch v. d. 
Laak kan het doel voorlopig nog niet 
vinden. Ook de Boeimeer-keeper is op 
zijn qui-vive, en voorkomt enige zeker 
schijnende doelpunten. Enige minuten 
·voor half-time wordt een ver naar voren
gespeelde bal door v. d. Weide nog
achterhaald, die zich niet bedenkt en
ineens inschiet. De bal verdwijnt on
houdbaar in de touwen. 1-0.
Na de rust hetzelfde spelbeeld. Boxtel
heeft een licht overwicht, doch de uit'
vallen van Boeimeer zijn gevaarlijk. Met
harde trappen worden de aanvallen over
de vleugels geleid, doch v. d. Meijden
en Timmermans weten hier wel raad
mee. De Boxtel-aanvallen zijn soepeler
en telkens weer zien we de rechtervleu
gel, met fraaie passen de Boeimeerback
omspelen. Het spel is echter iets te kort
om succes te hebbben.
Na ongeveer een kwartier spelen weet
v. d. Broek een teruggestompte bal te
benutten en de stand op 2-0 te bren·
gen. Boeimeer is geslagen en gaat wat
ruwer spelen. Door de vele vrije trap
pen is het spelbeeld wat rommelig. v. d.
Laak krijgt in volkomen vrije positie de
bal toegespeeld, en met een ferm schot
juist onder de lat brengt hij de stand op
3-0. Even daarna denken we H. v. d.
Meijden te zien doelpunten als hij uit
een vrije trap ineens inschiet. De keeper
pakt de bal achter de lijn, doch de
scheidsrechter, die een moeilijke taak
had, laat doorspelen.
't Is evenwel uitstel van executie. want
hoewel Boeimeer nog kans ziet, gedu
rende een serie aanvallen het doel van
Leijten te belagen, weet v. d. Laak ge
leidelijk aan de stand op 5-0 op te

duikelen van het ene pleziertje in het 
andere! 
Waar is ons christelijk gemeenschaps
gevoel gebleven? Lijden we mee met de 
Kerk, met Haar kinderen, met onze 
grote Christenfamilie? Bidden wij voor 
hen, die vervolging moeten verduren? 
Smeken wij God om de nodige stand
vastigheid voor vrouwen en meisjes? 
Vragen wij Hem om hoop en vertrou
wen voor al degenen, die geen uitzicht 
meer hebben? Vragen wij om moed en 
volharding in hun grote strijd? 
,,Laat o-ons, laat o-ons vreugde maken, 
vreugde maken!" 
Bah! Het klinkt als een duivels wiege
lied over de doezelende christenheid! 
En Satan pijpt en pijpt. ..... 
Wanneer komen we eindelijk tot ons 
zelf? 
Wat Cyprianus in de derde eeuw aan 
zijn gelovigen schreef, geldt ons even
zeer: ,,Een grotere en woedender strijd 
wacht ons, waarop wij ons als soldaten 
van Christus moeten voorbereiden in on
geschokte deugd en onversaagd geloof, 
wel wetend, dat we daarvoor iedere dag 
de kelk van Christus' Bloed nuttigen!" 
En Sint Paulus schudt ons wakker: ,,Legt 
aan de wapenrusting Gods om stand te 
houden tegen de listen des duivels. 
Want niet tegen vlees en bloed geldt 
onze strijd, maar tegen heerschappijen 
en machten, tegen de wereldbeheersers 
dezer duisternis, tegen de boze geesten 
in de lucht. Grijpt daarom naar de 
wapenrusting Gods om weerstand te 
kunnen bieden op de boze dag en pal te 
blijven staan na alles te hebben vol
bracht! Op dan, uw lendenen omgord 
met de waarheid en het pantser der ge
rechtigheid om; de voeten geschoeid met 
bereidwilligheid voor de blijde bood
schap van vrede; het schild des geloofs 
steeds vooruit om al de vurige pijlen van 
de boze te kunnen smoren. Grijpt naar 
de helm van het heil en het zwaard van 
de geest en dit is het woord van God!!!" 

voeren, • waarmee het einde ·komt, - aan 
deze in onprettige sfeer gespeelde wèd
strijd. 

* * *

Boxtel opent a'.s. Zondag de competitie 
met een uitwedstrijd tegen Baardwijk. 
Wij kunnen natuurlijk nog weinig zeg
gen van de krachtsverhouding in de 
nieuwe competitie. Zo spelend als j.l. 
Zondag echter achten wij Boxtel niet 
kansloos, en zal :zij zeker, althans een 
gedeelte van de buit mee naar Boxtel 
brengen. 

Attentie 1111 
Voor het afhalen van terreinkaarten en 
dameskaarten voor leden zal in het St. 
Paulus Jeugdhuis zitting worden gehou
den en wel: Op Zaterdag 9 Septemb� 
van 3-5 uur. Op Zaterdag 16 Septem
ber van 3-5 uur. Op Zondag 17 Sep
tember van 1.30-2.30 uur. Dameskaar
ten worden op andere tijden niet ver
strekt. 

Fjnale Boxtelse 
Tenniskampioenschappen. 
In het heren-dubbel Vdn de heren Jac 
rn Jos. Teppema contra de heren L. 
Bordat en Jac. Jurriëns werd in het be
gin meteen een hoog ten,po mgezet. 
Een misverstand tussen de gebr. Tep
pema leverde het eerste winstpunt voor 
de tegenstander op. 
Een schitterende pass van Jos. Teppema 
wordt beloond met een enthousiast ap- . 
plaus, wat ook Jac. Jurriëns met een on
houdbare smash ten deel valt. Het spel 
gaat gelijk op tot 2-2. Met moeite be
reiken Bordat-Jurriëns 3-2. Scherp 
plaatsend op de zij-lijnen noteren Bor
dat-Jurriëns 4-2. Een serve-game van 
Bordat goed benut brengt 5-2. 
De eerste set was met 6-2 voor Bor
dat-Jurriëns. 
Zeer goed netspel liet Jac. Jurriëns in de 
tweede set zien. Na eerst 1-1 en daarna 
3-1 kwam de 5de set aan de gebr.
Teppema.
De'veine achtervolgt de gebr. Teppema
dan. De ballen gaan juist over de base
line uit. Met 6-2 zijn L. Bordat en
Jac. Jurriëns kampioen. De umpire .T.
v. Nistelrooy leidde correct en resoluut.
Nog vermoeid van de lange dames
dubbel binden Jo van Haeren en Frans
de Leyer de strijd aan in het dames-
enkel. . ·-
Mej. de Leyer neemt direct de leiding,
plaatst echter minder goed in de twee
volgende games, zodat Jo van Haeren
2-1 weet te noteren. Dan herstelt zich
Fr. de Leyer zich dermate, dat :zij met
goed geplaatste slagen de eerste set
weet te winnen met 6-3.
In de tweede set herstelt zich Jo van
Haeren wel en wint de eerste twee
games. Al wint Fr. de Leyer de derde
game, haar tegenstandster is de ver
moeidheid te boven en maakt er 3-1
van. Een voortreffelijke hob van Fr. de
Leyer, die Jo van Haeren naar het net
opgelopen volkomen verraste brengt
3-2. Een tijdelijke inzinking van Jo v.
Haeren en prachtige harde ballen van 
Fr. de Leyer maken met 3-3 weer ge
lijk. Jo van Haeren vindt echter nog ge
noeg energie om zich hardnekkig te ver
dedigen en een voorsprong te nemen tot 
;5-3. Het algemeen applaus vormt haar 
aan zich tot het uiterste in te spannen 
en met 6-3 is de tweede set voor haar. 
Wel neemt Mei. van Ha eren in de der
de set de leiding, maar ook Fr. de Leyer 
zet alles op alles. De punten gaan wis
selend naar de een en de ander. De 
vermoeidheid van beide speelsters doet 
het spelpeil dalen. Een lange dence game 
brengt Jo aan de winnende hand met 
3-2 en daarna zelfs 4-2. Dan plaatst
ze de slagen minder nauwkeurig en Fr.
de Leyer brengt prompt de stand op
4-4. Juist op tijd vecht Jo van Haeren
verbeten om het 5de punt en dan met
een love-game legt ze beslag op de be
ker met 6-4. Voor de derde maal is
Jo van Haeren titelhoudster.
Het was zeer jammer voor het gemengd
dubbel, dat het publiek door het late uur
en dreigende lucht wegtrokken.

UITSLAG 
ONDERLINGE COMPETmE 
VAN DE DAMCLUB G.B.D. 

J. v. d. Wouw-C. Steinmann 1-1
A. v. Giersbergen-F. Leermakers 1-1
C. Oliemeulen-Chr. v. Rooij 0-2
W. Tijbosch Sr.-P. v. Roosmalen 2-0
W. Tijbosch Jr.-A. Sleijters 1-1
Volgende week Dinsdag 8 uur wordt 
de Onderlinge Wedstrijd voortgezet in 
Hotel Theuwkens. 

WEERPRAATJE 
Wij kunnen ons voorstellen dat U zich 
zult verbazen wanneer U hier leest, dat 
de afgelopen :zomer op de derde plaats 
komt van warme zomers sinds het jaar 
1900, dus over de laatste 50 jaren. Om 
Uw twijfel hieromtrent dadelijk weg te 
nemen, geven wij hier enkele officiële 
cijfers, zoals die door het K.N.M.I. zijn 
verstrekt en ook aldaar werden waarge-. 
nomen. 
Berekend uit uurlijkse waarnemingen 
bedroeg de gemiddelde zomertempera
tuur over de maanden Juni. Juli en 
Augustus 17.2 gr. C tegen 16.0 gr. C. 
normaal. 
Gaan wij nu de reeks gemiddelde zomer
temperaturen na tot 1900, dan zien wij, 
dat alleen de zomers van 1911 en 1947 
warmer waren met een gemiddelde van 
resp: 19.4 en 19.8 gr. C. Wanneer wij
de afwijkingen even vermelden, dan zien 
wij, dat Juni de warmste en Juli de 
koudste maand was, al was de tempera
tuur in alle drie de maanden boven nor
maal. Juni was 2.3 gr. C te warm, Juli 
0,6 gr. C en Augustus 0.9 gr. C. Dus 
aan de temperatuur heeft het :zeker niet 
gelegen, dat U een minder gunstige in
druk van de afgelopen zomer hebt ge
kregen. 
Dat het ook niet het aantal uren :zonne
schijn is geweest, moge blijken uit het 
aantal uren dat te De Bilt geregistreerd 
werd, n.l. 657 uren tegen 599 normaal. 
Op totaal 4 dagen (normaal 6) scheen 
de zon niet. 

, 

ll. 



In De Bilt kwamen ,totaal 21 zomerse 
dagen voor (dagen m·et rnax. • tempera
nmr boven de · 25 gr C) tegen 1.5 nor• 
maal.· De warmste dag was' 7 Juni met 
jn- De Bilt een ·maximum temperatuur 
van 32.1 gr. C.; de hoogste van het ge
hele land was 33.2 gr. C, op deze zelfde 
dag, gemeten te Venlo. 
Zoals wij das zien. is over de tempera
tuur, zowel als over het aantal uren zon
neschijn van de afgelopen zomer niets 
dan goed te· zeggen. 'Over blijft nu nog 
het weerelement "neerslag" en dit heeft 
bij velen van ons de vacantiestemming 

• bedorven; daar' er vooral· in de maanden
Juli en Augustus boven normale hoe
·veelheden hemelwater naar beneden

.' J<,wamen. 
:' Juni was niet alleen wat betreft de tem-
• :,,peratuar, maar ook wat de gevallen
;· hoeveelheid regen aangaat, verreweg de 
·' beste van de drie zomermaanden.

Het aantal zomerse dagen (totaal 21) 
was sinds 1917 niet zo groot geweest, 
terwijl er nergens boven de 100 mm 
regen viel. Culemborg bracht het tot 
94 mm als grootste hoeveelheid, Gorre
dijk (Fr.) tot 18 mm als kleinste. 
In Juli kwamen er tal van zware buien 
voor, welke met grote hoeveelheden 

Parochie-Agenda 
Zoals j.l. Zondag vanaf de kansel 
werd bekend gemaakt, zal a.s. Zater
dag 9 Sept. het Jerusalemkruis vanuit 
België naar Nederland worden ge
bracht. Des avonds zal dit Kruis om 
half 8 precies in plechtige processie 
vanaf de pastorie naar de kerk wor
den gedragen, onder het zingen van 
toepasselijke liederen. In de kerk zal 
een kort welkomstwoord worden ge
sproken door Pater Becquet. Hierna 
zullen nog gezamenlijke gebeden 
worden verricht en een toepasselijk 
lied zal worden gezongen, terwijl de 
plechtigheid zal worden gesloten met 
de zegen met de relikwie van het 
H. Kruis. Daar de wereldtocht van
dit Kruis, dat vanaf de H. Stad Jeru
salem gedragen is over de hele we
reld, bedoeld is als een oproep tot 
alle Christenen tot gebed en boete,
verwachten wij ook. dat de gelovigen 
in groten getale de plechtigheden
van Zaterdag en Zondagavond zul
len meemaken. Waar andere plaatsen 
ons zijn voorgegaan, mogen wij niet 
achterblijven. 

PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 
15e Zondag na Pinksteren. 
Zondag 10 September. 

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 opgedra
gen voor Franciscus v. d. Velden van
wege kinderen en kleinkinderen, de H. 
Mis van kwart voor 8 als gel. jrgt. voor 
Petrus Laas; de H. Mis van 9 uur voor 
Maria Loerakker-van Geel en de Hoog
mis voor de overleden familie v. d. Eer
den-Bussing. Vandaag gaat in alle H.H. 
Missen de 1 e schaal voor het Liefde
werk van de Arme Kerken in ons bis
dom, terwijl de 2e schaal gehouden 
wordt voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke heide collectes ten 
zeerste in de milddadigheid van de ge
lovigen worden aanbevolen. De prefec
ten van de H. Familie worden verzocht 
in de loop van deze maand de gelden 
van de St. Pieterspenning op te halen. 
Hedenavond om 7 uur Plechtige Kruis
weg in het Processiepark, waa.rbij het 
Jeruzalem-Kruis zal worden meegedra
gen. Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Catharina v. Oerle-Beymohr; 
z.a. gel. mndst. voor Gerdina Bordat
van Lange; H. Hart-altaar gel. H. Mis 
voor Marinus v. Diessen; om half 8 gel. 
jrgt. voor Jan Vugts; z.a. gel. mndst. 
voor Gerard Clemens; H. Hart-altaar 
gel. H. Mis voor Wilhelmina v. Esch-v. 
Cemert; om half 9 gel. mndst. voor 
Adriana van Haeren-Paymans. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Catharina v. Oerle-Beymohr;
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmus Meu
Jendijk te Schijndel overleden vanwege 
de Broederschap van het H. Bloed; H. 
Hart-altaar gel. H. Mis voor Josephus 
v. d. Laar vanwege een vriend; om half
8 gel. H. Mis voor Cornelis v. Ooster
hout; z.a. gel. mndst. v. Anna Hensen; 
om half 9 gel. H. Mis tot bizondere in
tentie voor een zalige dood. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Deken Wilhelmus Spie
rings; z.a. gel. H. Mis voor Franciscus 
v. d. Velden vanwege de Broederschap
van het H. Bloed; H. Hart-altaar gel. H. 
Mis voor Christiaan v. d. Aa te Oir
schot overleden; om half 8 gel. jrgt. v. 
Jan Vugts; z.a. gel. H. Mis voor Anto
nius Schellen; om half 9 gel. H. Mis 
voor Rumoldus v. d. Ven en Catharina 
Montens. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Elizaheth v. d. Meyden; 
z.a. gel. H. Mis voor Jacobus Raayma
kers vanwege de Broederschap van het 
H. Bloed; H. Hart-altaar gel. H. Mis
voor Hendrica de Bresser-v. d. Loo; om 
half 8 gel. H. Mis voor Johannes Tielen; 
z.a. gel. H. Mis voor de overleden fa
milie Wallach; om half 9 gel. H. Mis 
voor Wilhelmus Traa. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Hendricus v. d. Dungen; z.a. gel. 
H. Mis voor Emilie v. Rijckevorsel; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina 
Toemen-de Leeuw vanwege de familie 
Schellen uit Liempde; om half 8 gel. H. 
Mis voor Pater Louis v. Uden; z.a. gel. 
rondst. voor Franciscus v. d. Velden; 
om half 9 gel. H. Mis voor Geertruida 
v. d. Schoot-v. d. Heyden. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel.
rondst. voor Wilhélmina Toemen-de 

. regen gepaard gingen, Gemiddeld viel er 
over het gehele land· 100 mm tegen 

. 71 mm _normaal. De grootste hoeveel
heid viel te Velsen, n.l. 166 mm en de 
kleinste te Goed,ereede, n.l. 45 mm .. Op 
de 7de Juli viel alleen al 55 mm in Put
ten tijdens een zware bui met hagel en 
plaatselijke windhozen. 
Na een. vrij warme en zonnige periode 
van 5 tot 12 Augustus, nam de buiigheid 
weer sterk toe. Vooral de tweede helft 
van Augustus was zeer rijk aan buien 
met onweer en vernielende windhozen 
o.a. op 23, 26, 28 en 29 Augustu�. Voor
al deze laatste buien, waarvan in hoofd
zaak het midden westen en noorden van
ons land er van langs kregen, liggen nog
vers in ons geheugen. In Den Helder
was sinds Augustus 1924 nog niet zo 
veel regen gevallen, n.l. 129 mm; in het.
Oosten bleef het veel drogen (Twènte 
o.a. 37 mm).
De stad Groningen werd op de 28ste 
blank gezet door een wolkbreuk, welke 
aldaar 51 mm regen veroorzaakte. Het 
is deze grote buiigheid met veel onweer 
en abnormaal veel schadelijke windho
zen en plasregens geweest, welke een 
slechte indruk van de afgelopen zomer 
heeft nagelaten. 

Leeuw; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mus Meulendijk te Schijndel overleden; 
H. Hart-altaar gel. mndst. voor Maria
van Hal; om half 8 gel. H. Mis ter ere 
van het H. Bloed tot genezing van een 
zieke; om half 9 gel. H. Mis tot bi
zondere intentie. 
In het Liefdehuis zal nog geschieden: 
Maandag gel. mndst. voor Petronella v. 

'Opstal-v. d. Posten. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Adrianus Josephus Anto
nius Maria van der Putten geb. tè Wins
sen en won. te Eindhoven (Philipsdorp) 
en Maria Theresia van de Meerendonk 
uit deze parochie; Josephus Huhertus 
Wijckmans geb. te Zwolle (Maria He
melvaart) en won. te Oss (St. Gerardus 
Majella) en Maria Adriana de Pijper 
geb. en won. in deze parochie; Marinus 
Josephus Schuurmans, geb. te Berlicum 
en won. te Schijndel (Boschweg) en Mar
tina Johanna Pennings, geb. par. H. 
Hart en won. in deze parochie, waarvan 
heden de Ie 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. 
ZATERDAG 9 September wordt er 
biechtgehoord van 3-4 en van 6 tot 
7 uur. 
Zondag zijn de H. Missen om 6, 7, 8, 
kwart over 9 en om half 11 de hoogmis. 
De H. Mis om 8 uur is voor Adriana v. 
d. Linden-van Erp, vanwege de proces
sie Boxtel-Kevelaar. 
De eerste schaal is vandaag voor "Onze 
arme kerken"; 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 H. Familie 
voor de jongens in de kerk. 
Hedenavond is er GEEN LOF, vanwege 
de bijzondere kruiswegoefening in het 
processiepark van Duinendaal. 
Dinsdag - feestdag van de H. Naam 
van Maria. 
Donderdag - feestdag van H. Kruis
verheffing. 
Vrijdag - feestdag van Onze Lieve 
Vrouw van Zeven Smarten. 
MAANDAG 11 Sept.: 7 uur 1. j. voor 
Cato v. d. Wouw; Maria-altaar 1. j. voor 
Petronella v. d. Sloot-v. Roosmalen, pa
rochie St. Theresia overleden; kwart 
voor 8 1. d. voor Willem Dielus v. d. 
Langen berg; half 9 1. d. voor Jean 
Smeets. 
DINSDAG 12 Sept.: 7 uur 1. d. voor 
Adrianus v. d. Sloot-Vugs, vanwege 
nichtjes en neefjes; Maria-altaar 1. d. 
voor Willibrord v. Zeeland en Jacobus 
de zoon; kwart voor 8 1. i. voor Marinus 
v. d. Ven; half 9 l. j. voor Geertruda v.
d. Horst-Liebrechts.
WOENSDAG 13 Sept.: 7 uur 1. d. voor
Godefridus Coppens te 's Hertogenbosch 
overleden; Maria-altaar 1. d. voor Piet 
Voets, vanwege zijn neef Ad; kwart 
voor 8 1. d. voor Hubertus Josephus van 
Susan te, vanwege de pachtboeren; half 
9 gez. d. tot bijzondere intentie. 
DONDERDAG 14 Sept.: 7 uur gez. j. 
voor Cornelis Krieken en Hendrica Die
den z.e.; Maria-altaar l. m. voor Wim 
v. d. Laak; kwart voor 8 l. d. voor Jo
hannes Mestrum te Maasbracht over
leden; Maria-altaar 1. d. voor Jan v. d. 
Nosterum; half 9 1. d. voor Nelly v. d. 
Steen. 
VRIJDAG 15 Sept.: 7 uur pl. 1. m. voor 
Hubertus Josephus van Susante; Maria
altaar 1. d. voor Maria Kurvers-v. Nistel
rooy; kwart voor 8 1. m. voor Jan van 
der Zanden; Maria-altaar l. d. voor Ma
ria de Leijer-Fick vanwege oud-perso
neel; half 91. d. voor Maria van Weerd
Karsemakers. 
ZATERDAG 16 Sept.: 7 uur 1. d. voor 
Rosalia Hermus-Schüller; Maria-altaar 

1. d. voor de heer Jan Quinten; kwart
voor 8 1. d. voor Hendricus van Drunen; 
Maria-altaar l. j. voor Henrica van Ge
nuchten; half 9 l. m. voor Petrus Jozef 
Eltink. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
15e Zondag na Pinksteren. 
10 September 1950, 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adrianus v. d. Velden. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Allegon
da v. d. Mugheuvel-v. Abeelen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Martina 
Geerts. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. d. Linden en Gerdina de hsvr.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus den Otter.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Maria hsvr. 
van Henricus den Otter. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus v. 
Balcom en Cornelia de hsvr. 

Deze week zullen .geschieden. 
Maandag H. Mis voor Antonetta v. Dijk 

te Erp overleden. Dinsdag H. Mis 
Adrianus v. d. Velden te Liempde over-
leden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
15e Zondag na Pinksteren. 
10 September 1950. 

ZONDAG: half 7 jrgt. voor de familie 
Schut; 8 uur H. Mis voor Maria van 
Kurin�e-Veroude; 10 uur Hoogmis tot 
mtent1e van de parochianen. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld aan hun offerplicht te voldoen 
in de eerste schaal voor de arme kerken 
van ons Bisdom, in de 2de voor de Bij
zondere Noden; half 3 Lof met rozen
hoedje om God's zegen te verkrijgen 
over Orion en de kapel van Stapelen. 
In deze weken zal de collecte voor de 
Katholieke Universiteit gehouden 
worden. 
M�ANDAG: half 8 plechtig jrgt. voor 
meJ. Ida v. d. Breekel-v. d. Heuvel. 
DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Adrianus v. d. Sloot. 
WOENSDAG: half 8 gez. mndst. voor 
Peter Hazenberg. • 
DONDERDAG: half 8 H. Mis vanwege 
feestcomité Marinus v. Son voor Theo
dorus Huyberts. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Maas-v. d. Langenberg. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Jan Ver
hoeven en Gertrudis Veroude hsvr 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur e� van 
6 tot 7 uur, daarna Lof met rozenhoed
je:. om �?ds zegen te verkrijgen over 
Z11ne Heiligheid de Paus en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Antonia de Punder-Boonman te 
Kwadendam en Adriana v. d. Linden-v. 
Erp in de parochiekerk van het H. Hart 
te Boxtel overleden 
Het H. Sacrament • des Huwelijks wen
sen te ont:'angen: Adrianus Josephus 
Vermulst mt deze parochie en Petronella 
Pepers uit de parochie H. Martinus te 
St. Oedenrode, waarvan heden de der
de afkondiging geschiedt. 
Bereiden wij ons voor op de Pro-Pales
tina-Zondag, 17 September, onder het 
Octaaf van de Kruisverheffing. Doel van 
deze feestviering is: Behoud van de H. 
Plaatsen in Palestina voor het enige 
ware Christendom in de Katholiek� 
Kerk, voor de vrede in heel de wereld. 
De eerste H. Communie voor 16 kinde
ren zal plaats hebben op 15 October 
1950. 
Zondag 10 September na de Hoogmis 
zal de vergadering van de propaganda
club "Voor God en Vaderland" plaats 
hebben in "Orion". 
Aanbevolen een noveen ter ere van de 
H. Theresia voor een zieke
2:aterdag 9 September wora'en de gelo
vigen met hun geestelijkheid uitgeno
digd deel te nemen aan de bedetocht van 
het H. Kruis van Jerusalem. 's Zater
dags � September te half 8 wordt ge uit
genod1g_d te zijn bij de pastorie van St. 
Petrus m Duinendaal. Weest dus zo 

goed, Zaterdag 9 �eptember 's avonds 
te half 8 aanwezig te zijn bij Duinen
daal. 
Zondagavond te 7 uur plechtige Kruis-

HORIZONTAAL: i. viering v. d. geboortedag, 5, spoorbaan, 9. gravin 
van Holland, 10. wereldtaal, 11. knaagdier, 12. plaats op SUJna�r�, 
13. deelteken, 14 pap, 16. potsenmaker, 17. priesterkleed, 22. dyïnge
land, 23. sterk, 26. straatsteen, 29. ik (Lat.), 31. biersoort, �3.' zang
vogel, 35, uitbouw, 36. meisjesnaam; 37. achting, 38. plaats in Gelder
land, 39. Zwitserse alpenherder, 40. aantal.
VERTICAAL: 1. versvoet; 2. bloedvat, 3. knolgewas, 4. Eng. genever, 
5. bedorven1 6 godin v. d. Vrede, 7. schaapkameel, 8. begin van een

. wedstrijd, 15. soort gravure. 18. langwerpig rond, 19. volk, 20. deel
v. h. gelaat, 21. heidemeertje, 24. gewicht, 25. tekortkoming; 26. bijbel
der Moslims, 27 .. soort vuurpijl, 28. vent, 30. andere, 32. rivier in
N.W.-Duitslan<I, 34, riviertje in Engeland, 35. vreselijk.

Oplossing vorige opgave. 

HORIZONTAAL: 1. pen, 4. mol, 6. ark, 9. anno, 11. ader, 12 s.g., 
13. mager, 16. i-a. 17. kar, 18. nar, 20. ega, 22. mot, 24. are, 26. rand,
28. ster, 29. appel, 30. leem, 32. Ares, 35. els, 36. ere, 38. olm, 39. pal,
41. pek, 43. te,. 45. akker, 47. id., 48. edel, 50. gids, 52. rel, 53. Ems,
54. koe.
VERTICAAL: 1 passer, 2. eng, 3. N.N., 5. oog, 6. A.D .. 7. rei, 8. krater,
10. oma, 11. ara, 14. arm, 15. ent. 17. kan, 19. rat, 21. gamel, 23. opper,
25. regel, 27. dam, 28. sla, 30. letter, 31. ésp, 33. rok,_ 34. smidse, 36. e)k,
37. Epe, 40. aal, 42. erg, 44. Ede, 46. kam, 47. 1do, 49. el, 51. 1k.

weg in het processiepark, waarbij het 
Jerusalemkruis zal worden meegedragen 
om door gebed en boete de vrede te 
verkrijgen in het H. Land en in heel de 
wereld. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

15e Zondag na Pinksteren. 
10 September 1950. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; kwart over 7 I. m. voor de 
kinderen der H. Kindsheid; 8 uur I. j. 
voor Maria v. Kuringen; 10 uur z. j .. 
voor de ZeerEerw. Heer Hendr. v. d. 
Velden; 3 uur Lof, daarna Kindsheid
optocht. In alle H. Missen behalve in de 
Kindsheidsmis de 1 e schaal voor de 
Arme Kerken in ons bisdom. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Adr. v. 
d. Velden als overl. lid H. Theresia; half 
8 z. j. voor Theodora v. d. Velden; 8 
uur 1. mndst. voor Antoon v. d. Vetlden. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor de 
Weled. Heer Franc. v. Boeckel van 
Rumpt; half 8 z. j. voor Com. v. Schijn
del; 8 uur 1. mndst. voor Frans v. Beers. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor Ca
tharina Jan. v. d. Langenberg; half 8 
z. j. voor Johanna Corn. v. Schijndel; 8
uur 1. mndst. voor Marinus Kuppens. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Wout v. d. Velden; half 8 z. j. voor Me
juffrouw Wilhelmina Reinier v. Schijn
del; 8 uur 1. mndst. voor Arnoldus Bres
sers. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Jos. 
Schellekens; half 8 z. i. voor Albert v. d. 
Wiel; 8 uur 1. mndst. voor Engelina 
Hendr. v. Overbeek. 
ZATERDAG, 7 uur z. mndst. voor Wil
lem Appeldoorn; half 8 z. j. voor Ger. 
Philippus Tinnebroek; 8 uur 1. mndst. 
voor Marinus v. d. Wiel. 
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Johan
na v. Houtum; 8 uur 1. m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z. j. voor Gerardina 
Ger. Tinnebroek. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Martinus v. 
Drunen. Dinsdag 7 uur 1. m. voor Hen
drica Hendr. Quinten als over. lid H.
Bloed. Woensdag 7 uur 1. m. voor Ma
rinus Kuppens vanwege de familie. Don
derdag 7 uur 1. m. voor Adr. v. d. Vel
den als overleden lid proc. van Bokho
ven. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Arnoldus 
Bressers als over!. lid H. Bernadette. Za
terdag 7 uur 1. m. Joh�nna Traa. Zon
dag 7 uur 1. m. voor Theo van Hal enz. 
vanwege de Koestraat. 
30e voor Cornelia Traa te 's Bosch 
overleden; Adr. v. d. Velden te Liemp
de overleden. 
Gedoopt: Amoldus Petrus Corn. zoon 
van Henr. v. Kemenade-v. Abeelen. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
15e Zondag na Pinksteren. 
10 September 1950. 

H.H. Missen om 7 uur, half 8 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 

schaalcollecte voor Onze Arme Kerken, 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof met rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Woensdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de. 6de en 7de leerjaar komen 
biechten. Donderdag onder de H. Mis 
van half 8 zullen ze gezamenlijk com
municeren. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianus 
van der Velden te Liempde overleden; 
half 8 H. 'Mis voor Bijz. Intentie; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor dier
bare overledenen; 8 uur mndst. voor 
Albertus van Gemert. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Anna 
Schoones-v. Bel jouw; 9 uur gez. Huwe
lijksmis. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere 
van de H. Joseph; 8 uur H. Mis voor 
Johannes Rutten. 

• DONDERDAG: half 8 mndst. voor Pe
tronella v. d. Nosterom-v. Wesel; 8 uur 
mndst. voor Adrianus van Esch. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Wilhel
mina Catharina Spooren-v. Grinsven; 8 
uur gef. jrgt. voor de Weled. Heer Ar
noldus Gerardus Verheyen. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Johan
nes Rutten; 8 uur gef. jrgt. voor mej. 
Lucia Isabella Verheyen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 10 September: 15e Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
DONDERDAG: om 8 uur Lof. 
VRIJDAG: Feestdag der Zeven Smarten 
van Maria. Om 8 uur Lof. 
ZATERDAG: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
overleden ouders. 
MAANDAG: om 7 uur uit dankbaar
heid. 
DINSDAG: om 7 uur voor bijzondere 
intentie. 

Voor reparatie van Glas11in•Lood 
Atelier P. VAN ROSSUM 

Tel. 575 
blJ Sportpark O.D.C. 

Boxtel 

Missie Thuisfront 

Opgehaald op de teeravond van de 
Spaarvereniging bij L. Schoenmakers in 
de Nieuwstraat voor Pater Meulendijk 
f 6,51. 

Met grote vreugde en dank
baarheid aan God geven wij 
kennis van de geboorte van 
ons Dochtertje, dat bij het 
H. Doopsel de namen ontving

ANNA, ANTOINETTE,
JOHANNA, MARIA 

V oor de belangstelling 
ondervonden bij het 

overlijden van onze dier
bare Echtgenoot, Vader en 
Grootvader 

Heb aan te besteden het 
rooien van pl.m. een halve 
hectare aardappelen. M. van 
der Meijden, Bosscheweg 64. 

Welke actieve Jongeman van 
pl.m. 16 jaar heeft interesse 
om opgeleid te worden tot 
kruideniersbediende. V.E.G.E
Kruidenier A. G. Janssen, 
Mylstraat 41. Te koop bij W. v. d. Linden, 

Kinderbos 7, een toom biggen. 
'l' e koop: een toom beste We noemen haar 

ANSJE 
M. A. Schuannans
M. A. Schuarmans-v. Engelen
Boxtel, 6 September 1950 
Breukelsestraat 39. 

Thérèse v. d. Meerendonk 
en 

Ad v. d. Putten 
geven hiermede kennis van 
hun voorgenomen Huwelijk, 
dat zal worden voltrokken op 
Dinsdag 3 October in de 
parochiekerk van • St. Petrus, 
's morgens om 10 uur. 
Boxtel. Stationstraat 1 
Eindhoven, Gagelstraat 89 

Receptie van 1-2 uur. 
Te koop: handwagen op lucht
banden, luidspreker en z.g.a.n. 
regenbeenkappen. 

Baroniestraat 77. 
Te koop: toom zware biggen. 
W. v. d. Oever, Onrooi 18.
Te koop gevraagd:: bakfiets 
met gesloten bak. Mylstr. 41. 
Te koop: een pracht bouvier 

(reu), bij v. Hamond, Nieuw
straat 190 F. 

FRANS v. d. VELDEN 
betuigen wij onze opr�chte 
dank; de Eerw. Heren 
Geestelijken en de Zusters 
van het Ziekenhuis dan
ken wij heel bijzonder 
voor de goede zorgen ge
durende de langdurige 
ziekte aan hem besteedt. 

Wed. A. v. d. Velden
School 

Kinderen en Kleinkinderen 
Munsel 20. 

Te koop: Handnaaimachine 
prijs f 80,-. Bevragen Mo
lenstraat 19. 

Te koop: een toom beste 
biggen. A. v. d. Aker, Mun
sel 6. 

Bekendmaking 
Leden G.Y.-fokkers die op 3 
October met hun varkens 
naar de fokdag te Udenhout 
willen, kunnen zich a.s. Zon
dag 10 September opgeven 
hij hun secretaris. 

-o-

Staat ter dekking de nieuw 
aangekochte één-jarige G.Y.
beer. Vaq�r geïmporteerde 
Tsjech, moeder kampioen N.B. 
- zqnder dekgeldverhoging.

Het BestYur. 

biggen. Fr. van Riel, Het Loo 

1,, Boxtel. 

Gevraagd: Huisnaaister, een
maal per 14 dagen, voor ver
stelwerk en bovengoed. Be
vragen Molenstraat 19. 

R.K. jong zakenman, ongeh., 
b.b.h.h., zoekt per 1 October
gemeub. zit-slaapkamer met 
of zonder pension te Boxtel. 
Br. no. 2335 Adv. Bur. Ver• 
heul & Co., A'dam-C. 

Ter overname aangeboden: Te koop: grote salamander
Fornuis met 2 ovens. Koppel kachel. Bevragen: Breukelse· 
2, Boxtel. • straat 4. 

MIDDENSTANDSCURSUS 

Aanvang begin October. 
Aanmeldingen zo spoedig mogelijk. 

A. MAAS, Hoofd der School, Boxtel.

Boekhandel TIELEN 
STATIONSTRAAT 

Zo pas venchenen en in onze boek• 
handel verkrijgbaar 

Gèïllustreerde Catechismus 
Een zeer mooi boek, dat in elk gezin 
een plaatsje behoort te krijgen 

Prijzen: f 2.25 • 2.90 • 3.75 en 5.•

Kom het boek eens in onze winkel bezichtigen. 

.i'-·DENKSPORT: 

• 



9Hodevakschool Opleiding Machineschriiven Katholieke Middenstands-Handelsavondschool
J. VAN DA M � BOXTEL 

VOOR IEDEREEN VOLOP 
PAARDEN ROOKVLEES 

Bosscheweg 13, Boxtel Gelegenheid tot aanmelding
A Id" 

• 
C • t ( b 'f I d 1 ) 44 et per ons voor AVONDCURSUS tot 13 September anme lng van meuwe UrSIS en geen UI en an S Y eeS • 

Nieuwe leerlingen voor op■ 
leiding H. H. GEERTMAN, Pr. Bernhardstraat 13a, Boxtel tot 12 September a.s. Verders alle vleeswaren aan lage prijs221/2 uur les per maand. Kosten f 5., per maand. Lingerie 

Costumière 
Coupeuse en 

R K N" h "d h I Bo t I e O J. BUDDEMEIJER, Markt, Boxtel
1 1 uver 81 ssc 00 voor X e 1 1 r

e 

i.ir��� ETTEN, Clarissenstr. 8, Tel. 477 -----------
Lerares Coupeuse 

kunnen zich vanaf heden op
geven aan bovenstaand adres. 
Lessen 's namiddags van 2-4 
uur. 's avonds v. 7.30-9. 30 uur. 
Gevraagd in een moederloos 
eenvoudig middenstandsge
zin met drie schoolgaande 
meisjes een 

R.K. Huishoudster 
Liefst boven 35 jaren 

Brieven onder No. 27 bur. 
van dit blad. 

VOOR f 60.-
maken wij van uw 
handmachine een 
prima trapmachine 
met gratis reparatie 
van uw machine. 

,,VAN KESSELS" 
N aaimachinehandel 
Molenstraat 16 

Voor verzorging 

AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN VOOR DE 

AVONDSCHOOL 
kan geschieden tot 16 SEPTEMBER a.s. in het schoolgebouw 
Prins Bernhardstraat 18 elke dag van 9 - 12 en van 13.00 -
16.30 uur. 
Zaterdag alleen van 9- 12 uur. Ook 's Maandags- en 
's Woensdagsavonds van 19.00- 20.30 uur. 
Opleiding voor de vakken: 
Timmeren, Meubelmaken, Metselen, Stucadoren, Smeden
en Machinebankwerken, Koper-, Lood- en Zinkbewerken. 
Bij voldoende deelname zal worden begonnen met een afd. 
Schilderen. De lessen in deze afdeling zullen gegeven wor
den door enkele leraren van de Katholieke Schüdersschool 
,,St. Lucas", 

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 
De betere Dames• en HerenkleermakerlJ 

ACHTER 'T STADHUIS 17 
S•HERTOGEN BOSCH 
ADRES VOOR BOXTEL: 
BREUKELSESTRAAT 30 

Ook In mindere prlJskl■s■-. 
Vra■gt stalen collectie. 
Harris Tweedjassen à 18 5-. 
Uit voorr■■d leverbaar. 

Voor Hoofd�, Huid, en Haarverzorging 

Dameskapsalon en Parfumerie 

M. J. VAN DEN BROEK
TEL. 220 Breukelsestraat 34

uwe, pijnlijkevoeten ============================�

NAAR 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 

Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

MARKT15 
Ook aan huls te ontbieden 

Accountantskantoor van 
H. CUPPEN

Lid: Nederl. Benootschap Y, Accountanlllid: Bond van Bel11tlngcon1ulenten 
Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 

Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINQZAKEN 

G las::in==Lood 
en 

Reparaties 

Atelier P. v. Rossum 
bij Sportpark O.D.C. 

Telefonisch 5 7 5
aangesloten No. 

AUGURKEN VOOR INMAAK 
verkrijgbaar uit eigen 

Kwekerij. 
Ook noJ een partij 

Aardbeienplanten 
(Duits Evern) Vroege. 
à 2 gld. per 100 stuks 
leverbaar. 

HUB. POULISSEN 
Rechterstraat 50 Tel. 303. 

()) 
. . 

...... , ..... ·.,::.•",','\:.,,.. 

.. . 
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· . . 11 : ·.: .. · • · 
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Een fabrikant kreeg van 'n 
vriend de raad niet meer zulke 
grote bedragen uit te geven IN DEN OOIEVAAR" voor reclame, toen zijn artikel 9 !I 
al vrij algemeen bekend was, Fa. A. P. v. d. BOOMEN,RESINK 
doch zijn bescheid was: Stationstraat 43 ,,MIJN RECLAME IS DE

;:::================::::;;"LOCOMOTIEF DIE MIJN 
"ZAKEN IN BEWEGING 
,,HOUDT". 

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

Wees zuinig op uw karpet! 
Leg in de wintermaanden 

een paar banen 100°/o cocos 

RUIME S ORTERING 

Ziet onze speciale etalage TJW� 
u• • OOlCTEL 

weer 2 "BRADERIE
" 

succesjes

WOLLEN KAMERMATJE 

STERKE KWALITEIT 

60 X 130 cm 

WASDOE K SPATZEIL T JE 

In: ROOD BLAUW GROEN 

60 X 100 cm 1, 7 5 

TJW� 
u • • QOXTE.L 

PRIJSVERLAGING! 
Deze week al• reclame zure Haring 10 et 
Voor Vis en Kaas naar 

STATIONSTRAAT 44 vos 

WIJ BRENGEN 
steeds de grootste sortering 
Ook in Export-Sigaren en 
Engelse Import-Sigaretten 

als steeds BERT VAN DEN BRAAK 
Baroniestraat 73 • Telefoon 450 

Vodl•llu!� 
'--�'1-'' 

Il 111.ag•flKKI(, ' 
naait 

Van_}oi(d /

-

Magneet, de fiets die uw leven 
lichter maakt! 

Én voor de werkende vrouw, én voor 
de huisvrouw is een Magneet een 
uitkomst. Een prachtige, licht-lopende 
fiets waarmee u zich snel verplaatst 
en waar u voor uw genoegen op rijdt. 
Ook voor uw vacan'ties is een Magneet 
een onschatbaar bezit. Van Boxtel 
verkoopt u die fiets in het volste ver
trouwen. Vergeet ook niet dat een 
Magneet volkomen roestvrij is, door 
het nieuwste Amerikaanse verchroom· 
en· laksysteem. Aarzel niet als u een 
fiets koopt. Koop, een Magneet I De 
betaling maken wij desgewenst met 
u _in orde.

tN DIVERSE MATEN EN 1 0 VERSCHILLENDE KLEUREN • 
PRIJZEN REEDS v.a. f 107 .50. 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 408
Markt 14 • Tel. 489

SCHIJNDEL - Hoefdstr. 141 - Tel. 319 

Grote sortering Glas en Glas• 

serviezen IN ALLE PRIJZEN. 

GLASSERVIEZEN 30-delig, zeer mooi 
Slijpwerk 46,20 - 29,25 :- 24,75 - 19,75 

NESTEN SCHALEN, 
helder, 6,45 - 3,75 - 3,35 

NESTEN SCHALEN, rose 5-delig 4,15 
NESTEN SCHALEN, groen 4-delig 6,45 - 4,50 
NESTEN SCHALEN, bruin 4-delig 6,45 - 5,80 
FRUITSCHALEN, helder 4,25 - 2,75 
FRUITSCHALEN, bruin 4,25 • 
FRUITTESTEN, bruin 3,25 
FRUITTESTEN, helder · 2,95 
VERDEELSCHALEN, rose 3,95 - 1,60 
DRIJFSCHALEN, rose 2,40 
GEBAKSTELLEN, 13 delig, helder 9,10 - 8,50 
GEBAKSTELLEN, 13 delig, rose 7,15 
GEBAKSTELLEN, 13 delig, bruin 9,90 
ROOMSTELLEN, 3 delig, helder 4,90 
ROOMSTELLEN;· 4 delig, helder 5,40 
ROOMSTELLEN, 3 delig, groen 2,25 
ROOMSTELLEN, 3 delig, bruin 2,10 
KAASSTOLPEN, helder 2,40 

groen 2,60 bruin 2,65 
ASBAKKEN, helder 65 - 70 et., 

groen 70 et., bruin 70 - 48 et. 

VAZEN 

in helder. rose, groen, bruin 
vanaf 25 cent tot f 2,95 

BORRELS 
LIKEUR COUPES 
IJSCOUPES 
BIERGLAZEN 

1,05 86 85 70 50 33 25 
1,60 - 1,35° 

0,85 - 0,50 
95 78 48 33 20 et. 

3,75 3,95 1,20 
3,25 
2,50 

PEPER EN ZOUTSTEL 
WATERSTEL. 3 delig 
KARAF MET GLAS 

ONDERZETTERS 

mooi geslepen, rond en zeskant 
55 - 30 - 27 - 25 

LIKEURSTEL, 7 delig 
COMPOTSTEL, 7 delig 
ZUIGFLESSEN 
PUDDINGVORMEN 
RAUWKOSTRASPEN 
CITROENPERSEN 
THEELICHTJES 
KOFFIEBAKJES 
VOGELFONTEINEN 
PERCULATORGLAASJES 
W ATERKARAFTEN 
BOTERVLOOT 
SUIKERPOT 
MAATGLAS 
JAMPOT 
MESSENLEGGERS 

8,95 
4,75, 3,75 

30 - 24 et. 
100 - 65 et. 

d5 et. 
35 et. 
15 et. 
20 et. 
50 et. 
25 et. 

1,15, 55 et. 
90 et. 
80 et. 

150 et. 
110, 80 et. 

30 et. 

U koopt Beter Gezelliger 

en Goedkoper in 

,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

Stationstraat 55 B O X T E L 

·e heer\iike
en xakl • ngen 

aper1 vers� d verrassing
een \ün er 

fl VAtH\.-2,!iO 

&Il AAt-ll<O�� . ARllt<.
Of. GRU'tl 

Markt 14 

t\.dverteren doet verkopen l 

TJR,1'6 GUl,PSN om ANNIS TE VBR,TUIG�N .... 
,....,..__ ________ � 

KOM TEGENWOORDIG 
HUISHOUDGELD TE 
KORT. EN JIJ ? 

OOK EEN PAAR 

DEN EXTRA VE 
ENEN IEDERE 

AND, KOM 

FFROUW, IK HEB HIE 

KRIJG JIJ ZO IEDERE 

MAAND GELD TERUG 

VAN DE GRUYTER 7 

JA, NU ZIE H<, WAT 
10 PROCENT KOR
TING UITMAAKT ! 

IK HAK DE KNOOP 
DOOR EN WORO OOK 

DE GRUYTER-
KLANT! 

[ 
• • \' • I. )'./ 

,> 
... ~_-.} ...... 
. ··:.: ·• .. : ........ 
. - . 

• ' 

EN CAS5ABONS 

DAT KLOP 
---" MEVROU 

ER ZIJN D 

8,50 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOX·TEL EN 

Gemeenteraadsvergadering 
In de Vrijdag 8 September gehouden 
Raadsvergadering werden de notulen der 
vorige ve1adering behoudens correctie
van een outieve stemmingvermelding 
goedgekeurd. 
Van de ingekomen stukken werd de sub
sidieaanvrage van de Harmonieën ver
wezen naar de begrotingsbehandeling. 
Een aanvrage voor subsidiëring van de 
te Udenhout te houden fokdag kan niet 
in behandeling komen, omreden het ver
zoek was gesteld op ongezegeld papier. 
Dan- komt aan de orde het voorstel tot 
vaststelling van een verordening voor 
aanvulling der politieverordening met 
bepalingen inzake het kappen van hout
opstanden binnen de bebouwde kom der. 
gemeente. 
G. v. d. Meijden informeert of de ge
meente ook de bevoegdheid heeft her
plantplicht op te leggen, waarop de 
voorzitter mededeelt, dat bij vergun
ning tot kappen inderdaad voorwaarden 
kunnen worden gesteld. 
Het lid van Nistelrooij wijst op het te
veel aan overheidsbemoeiingen en is van 
oordeel dat ieder particulier wel aan
voelt waarmee ·.natuurschoon wordt ge
schaad. Hij verklaart zich tegen de voor
gestelde aanvulling der politieverorde
nîng. 
Op de bemerking van de Voorzitter dat 
de bepaling beperkt is tot bomen, vraagt 
v. Nistelrooij hoever het begrip bomen
zal strekken. Naar aanleiding van het 
hieruit volgende dispuut tussen de voor
zitter en dit lid, wijst eerstgenoemde op 
de twee vertrouwensmannen, die de ge
meenteraad heeft gekozen in de perso
nen van de beide wethouders, doch v. 
Nistelrooij blijft bij zijn standpunt, en is 
tegen nieuwe overheidsbemoeiingen. 
De Visser informeert of de eventueel te
maken verordening ook betrekking heeft 
op fruitbomen in tuinen. 
Het v9orstel spreekt van houtopstanden,
zegt d'e voorzitter, welk antwoord De 

. Visser de vraag doet stellen of houtop-
standen in tuinen dan niet onder de ver
ordening vallen. Hij kan zich niet in
denken dat fruitbomen in tuinen er on
der behoren te vallen. 
De voorzitter zegt, dat -h-oewel strikt
genomen de in de verordening neer te 
leggen bevoegdheid ook tuinen betreft, 
het college van B. en W. voor soepele 
toepassing zijn. 
De Vi�ser wil dit wel geloven, doch 
heeft liever een waarborg onafhankelijk 
van persoonlijke bedoelingen en opvat
tingen. 
De voorzitter, alhoewel een algemene 
lijn in het beleid bedoeld hebbende, 
heeft toch geen bezwaar het amende
ment over te nemen om dan bij de 
redactie der verordening in het college 
van B. en W. daarmede rekening te 
houden. 
Punt 6, voorstel tot afwijzende beschik
king op het verzoek van A A. Brekel
mans tot verlegging van een voetpad op 
diens grond in Gemonde. 
De voorzitter licht toe dat dit pad door 
opneming in de legger aan de particu
liere beschikking is onttrokken. Hierin 
kan geen wijziging meer worden ge
bracht. Op grond van de adviezen door 
de Commissie Gemeente-eigendommen 
uitgebracht, wordt aanbevolen het 
voorstel aan te nemen. 
G. v. d. Meijden informeert of de com
missie wel voldoende actief is geweest. 
Volgens de voorzitter heeft zij de aan
gelegenheid wel lang onder zich gehad, 
doch herhaaldelijk de kwestie bekeken. 
Van der Meijden meent, dat het hier 
een kwestie is van wringerij onder de 
huren en volgens hem kan het pad wel 
verlegd worden. 
Volgens De Visser heeft de gemeente
zich met een particuliere aangelegen
heid gaan bemoeien. 
De Laat vraagt of het gemeentebestuur
weet hoe lang het pad er al ligt. Vol
gens hem wordt er al 25 jaar gebruik 
van gemaakt. 
Het lid Baaijens zegt dat die pad in
1945 op de legger is gebracht en door 
een uitlating van een gemeente-ambte
naar tegenover de vorige eigenaar is bij 
verkoop der boerderij de nieuwe eige
naar in de mening gebracht, vrij over de 
grond te kunnen beschikken. De buren
ruzie over het pad is verergert door de 
bemoeienis van de politie, die hierbij de 
fout maakte de grond voor een open
bare weg aan te zien, inplaats van een 
pad. 
Het lid Oliemeulen vraagt de commissie 
eens te doen toelichten hoe zij tot haar 
rapport is gekomen. Naar algemeen be
kend is, heeft die weg altijd bestaan. 
Op het verzoek van de voorzitter of P. 
v. d. Meijden in zijn hoedanigheid van
v?or:zitter der Commissie alsnog zijn be
vmdmgen aan de raad wil mededelen 
verklaart deze er geen woord meer ove; 
te willen zeggen. 
De voorzitter zegt te begrijpen, dat de 
grond __ waarover het pad loopt, nuttig 
kan z11n voor de eigenaar, maar alvorens 
het pad in 1945 op de legger werd ge
plaatst, is er volop gelegenheid geweest 
te protesteren. Hij neemt aan, dat de 
eigenaar van de grond hinder heeft van 
het publieke gebruik, doch voor hem is 
het zaak de verkoper in rechte aan te· 
spreken. Als gemeentebestuur hebben 
wij met de particuliere bezwaren nu 
niets meer te maken. Het verzoek moet 

bekeken worden los van iedere buren
ruzie. 
Volgens De Visser zijn in deze kwestie 
boeten opgelegd omdat door de be
moeienis van de politie van het pad ge
bruik is gemaakt als was het een kar
weg. 
De voorzitter erkend het foutieve, doch 
de politie heeft niet geweten dat de 
grond slechts als pad gebruikt mocht 
worden. De advocaat heeft de vergis
sing van de landmeter ontdekt. Als voet
pad moet de grond openblijven en staat 
alszodanig onder de hoede van het 
openbaar gezag. 
Voor wat betreft een gezegde van een 
gemeente-ambtenaar, door het lid 
Baaijens gereleveerd, daarmee kan geen 
rekening gehouden worden als het niet 
gedekt is door het gemeentebestuur. Het 
verzet van de buren bij het zien van een 
opgebroken weg is begrijpelijk. 
De leden van de Raad moeten in deze 
onderscheid maken tussen het recht van 
eigendom en het recht van openbaar
heid. Hierin zit de juridische kwestie. 
Het kan moeilijk zijn voor de eigenaar 
geen schop te mogen steken in zijn 
eigen grond, maar wij hebben rekening 
te houden met de wegenwet. 
Het lid Bekkers merkt op dat de man 
genegen is een nieuw pad in gebruik te 
geven. 
Van Nistelrooij stelt voor die man een 
andere pad te .laten leggen. Nu heeft hij 
zijn teeltgrond liggen ter weerszijden 
van het pad en als die man nu is gehol
pen met het verleggen, waarom zouden 
wij hem dan niet helpen. 
De voorzitter verklaart, dat bezwaren 
van particulier belang moeten wijken 
voor die van algemeen belang. 
Het lid Van der Krabben beveelt het 
leggen van twee paden aan ter be
oordeling. 
De procedure wordt hierdoor nogal in

gewikkeld. naar de mening van de voor
zitter. 
Bij stemming over het voorstel van B. en 
W. om de openbaarheid niet op te hef
fen, wordt dit aangenomen met 8 tegen 
6 stemmen. Tegen stemden de leden 
De Visser, Baaijens, Van der Sanden, v. 
Nistelrooij, G. v. d. Meijden en Van der 
Weijst. 
Bij de voorstellen tot verkoop van gron
den aan de Bosscheweg wordt een op
merking gemaakt over het vasthouden 
van de grond zonder te bouwen en De 
Visser vraagt of hiertegen boetebepalin
gen bij verkoop kunnen worden gesteld.
De voorzitter is huiverig voor opleggen 
van boeten. Kopers kunnen voor moei
lijkheden komen staan met de zeer hoge 
bouwkosten. Bovendien is er vanwege 
de duurte voor het bouwen toch niet 
zoveel vraag naar grond. In dit geval is 
het dan ook slechts een kwestie van 
verlenging niet van winst. Integendeel 
de kopers zijn geld kwijt voor de trans
actiekosten. 
Zonder verdere bespreking worden de
beide transacties goedgekeurd. 
Inzake de procedure tegen de weduwe
J. Th. Weisscher-v. Os worden B. en W.
gemachtigd tot verweer tegen de in 

hoger beroep ingestelde rechtsvordering. 
De in vorige vergadering aangehouden 

. wijziging der formatieregeling voor in 

vaste dienst zijnd gemeentepersoneel 
passeert eveneens zonder besprelting 
van belang. 
De Raad gaat eveneens accoord met de
overname van het rijk van de 20 May
cretewoningen in de Dufourstraat voor 
een bedrag van f 28.666,04. 
Omtrent het verzoek van de schoolbe
sturen om beschikbaarstelling van gel
den voor aanschaffing van een filmpro
jector, projectietoestellen en verduiste
ringsmateriaal, worden enige meningen 
geuit om te trachten de kosten voor
deze nieuwe vorm van onderwijs zo laag 
mogelijk te houden. 
G. van der Meijden vraagt of door het
disponibel stellen van een lokaal niet 
zou kunnen bezuinigd worden op de 
kosten van het verduisteringsmateriaal, 
daar deze zeer hoog zullen lopen als 
iedere school die middelen moet bezit
ten. 
De voorzitter meent de vrijheid der
schoolbesturen niet te mogen aantasten, 
doch wil de aangelegenheid nog wel 
eens bespreken. Alhoewel het bijv. voor 
Gemonde en Lennisheuvel niet doenlijk
zou zijn met hun leerlingen naar Boxtel 
te komen. 
De Visser vraagt of niet een bioscoop
zaal zou benut kunnen worden. 
De voorzitter brengt daartegen in het
midden een vroeger geuit bezwaar, dat 
de kinderen op die wijze teveel aan de 
bioscoop zouden wennen. 
Nadat vervolgens diverse begrotings
wijzigingen waren goedgekeurd, gaf de 
voorzitter de eventuele kosten op voor 
de afwatering van de Bosscheweg. Een 
bedrag van 7700 gld. zou hiermede ge
moeid zijn. 
De Laat zou zulk bedrag liever be
steed zien aan de verbreding van de 
brug in de Breukelsestraat, doch naar 
de mening van de voorzitter is de moei
lijke situatie daar ter plaatse niet zo 
goedkoop op te lossen. 
De inschrijving voor de bouw der 6 toe
gewezen woningwetwoningen is voor 
B. en W. aanleiding geworden af te
zien van het bouwen. De inschrijving 
ligt 2000 gld. per woning hoger dan het 
gestelde bedrag. Voor dit bedrag kunnen

t 1 à 12 woningen van het type der 
laatste 75 woningen gebouwd worden, 
wat naar de mening van B. en W. te 
prefereren is met het oog op het wo
ningtekort. Met de aannemer der 75

woningen is reeds overeenstemming be
reikt. 
Van Nistelrooij wijst op het tekort aan 
woningen voor grote gezinnen en de be
hoefte aan middenstandswoningen. 
Volgens de voorzitter is de huur voor 
die soort woningen te zwaar. 15 gulden 
huur per week is voor velen niet op te 
brengen. Hij is zeer pessimistisch om
trent de vooruitzichten op de bouw van 
middenstandswoningen. 
Medegedeeld wordt voorts de aanbie
ding van enige stukken grond in de v. 
Salmstraat voor industrieterrein. De aan
koopprijzen liggen naar evenredigheid 
der diepte op gemiddeld 72 et. en 1,08 
gld. per meter. 
Ook wordt machtiging gevraagd voor 
aankoop van strookjes grond nabij het 
Kruis in Kalksheuvel en van de Wed. 
Timmermans. Een en ander met het 
oog op het aanbrengen van een behoor
lijk verloop bij de nieuwe brug in de 
v. Salmstraat. De strookjes kunnen ge
kocht worden voor 1 gld per vierkante 
meter. 
Dan deed de voorzitter nog mededeling
van 't door de eigenaar van Uilenbroek 
opgenomen contact met de PNEM om
trent aansluiting van Uilenbroek. 
Deze aanleg zou 5600 gld. kosten, waar
van de gemeente 1400 gld. zou moeten 
betalen. Met de 25000 gld. ten behoeve 
van de aanleg in Luisel zou de gemeen
te dan totaal 26.400 gld. voor haar reke
ning krijgen, waarvan 75 % in annuïteit 
gedurende 30 jaar wordt terugont
vangen. 
Het lid P. van der Meijden zegt, dat 
het aanvankelijk wel de bedoeling was 
Luisel en Uilenbroek gezamenlijk de 
lasten te doen dragen, doch gezien de 
toestand sedert 1946 nogal veranderd is, 
zullen misschien slechts enige boerde
rijen gebruik maken van krachtstroom . 
En dewijl Uilenbroek op enige afstand 
van het net ligt, zullen de mensen van 
Luisel moeilijk te bewegen zijn. Bij aan· 
sluiting van Uilenbroek zullen de lasten 
voor Luisel per hoofd worden verhoogd, 
tenzij de kosten voor Uilenbroek apart 
worden genomen. 
Voorzitter: Bij verdeling der lasten over
Luisel en Uilenbroek zullen de kosten 
per hoofd, naar een norm van f 5.71 per 
ha. gemiddeld f 63,40 bedragen, zonder 
Uilenbroek f 53.67. 
Het lid De Visser, afgaande op het
grote kostenbedrag voor Uilenbroek, 
waar toch slechts een paar gezinnen 
wonen en enige bedrijfsgebouwen staan, 
vraagt of de electrificatie van Onrooi 
dan ook niet eens overwogen kan wor
den, doch de voorzitter meent, dat daar
voor de kosten nog hoger zullen zijn. 
Als de Raad in principe accoord gaat
met aansluiting van Uilenbroek, wil hij 
de zaak nog eens bespreken met de 
eigenaar van Uilenbroek. 
Na de Raad nog geïnformeerd te heb
ben omtrent de aanbesteding der riole
ring, waarvan de Gebr. Van der Made 
de laagste inschrijvers waren met een 
cijfer van f 54.408, dat is f 15.500 lager 
dan de vorige inschrijving, wordt over
gegaan op de rondvraag. 
De Visser, de rij openend, vraagt de
aandacht voor de in verval zijnde voet
brug op De Burgakker. De gebreken 
aan de leuning leveren zelfs gevaar op 
voor kinderen bij het passeren der brug. 
Ook wijst hij op de slechte toestand van 
het trottoir in de Kasteellaan en infor
meert naar het gedenkteken voor de ge
sneuvelden. 
De voetbrug heeft de aandacht van de 
Voorzitter, omtrent het gedenkteken 
moet overwogen worden in verband met 
de daartoe gegeven voorschriften. 

HET JERUSALEMKRUIS 

IN BOXTEL. 

Zaterdag en Zondag l.i. is het Jerusalem
kruis door de jongeren van Boxtel ge
dragen om en door de St. Pieterskerk en 
het processiepark. 
Met de aankomst van het kruis in 
Boxtel was het laatste traject van de 
ronddraging over de werelddelen begon
nen. Van hieruit ging het Maandag naar 
Tilburg, vandaar naar Den Bosch, om 
vervolgens in Nijmegen de wereldtocht 
voorlopig te beëindigen op de H. Land
stichting. 
Wij weten dat het ronddragen van dit 
kruis over de wereld moet gezien wor
den als een symbolische aanwijzing voor 
de volkeren om zich te bezinnen op de 
grote waarde van het leven, vervat in de 
leer van Christus: ,,Zoek eerst het Rijk 
Gods en al het andere zal U worden 
toegeworpen". 
In alle tijdperken zijn er perioden ge
weest van op- en neergang in het gees
telijk leven der mensen, en naarmate in
dividuen en volkeren zich meer op men
selijke krachten gingen verlaten en uit
sluitend stoffelijke waarden als het heil 
voor het leven nastreefden, werd het 
mensdom geslagen· door de gevolgen 
van de hoogmoed, als oorlogen en daar
uit volgende onderdrukking. 
Thans leven de volkeren in een periode, 

Het lid Baaijens vraagt nog of de toe
gewezen woningwetwoningen niet aan 
blokken van twee woningen toegewezen 
zouden kunnen worden aan particulie
ren. waarop de Voorzitter verzoekt de 
gegadigden aan te wijzen. Aan het 
wegje in Munsel, waarover Baaijens nog 
sprak, zal aandacht worden geschonken. 
Oliemeulen wees weer eens op de situ
atie in de Nieuwstraat en de toestand 
in de Vic. v. Alphenlaan. De Laat· be
pleitte de aanleg van de Waterleiding 
vanaf Crols naar Kleinderliempde, waar 
het water ongeschikt is voor menselijk 
gebruik, eveneens vanaf het Klaverblad 
naar de brug in de Nieuwstraat, en 
vroeg zo aanleg van waterleiding niet 
mogelijk is, op andere manier de men
sen te helpen om goed drinkwater te be
komen. 
Deze aanleg is reeds een paar maal be
keken, zegt de voorzitter, en indien de 
gemeente maar verzekerd was van alge
mene aansluiting, zou de aangelegenheid 
nog eens nader bezien kunnen worden. 
Nog wordt de aandacht gevestigd door 
G. van der Meijden op het achterwege
blijven van putten en ruiling van grond, 
door Bekkers op een te maken fietspad 
onder Gemonde, door v. d. Krabben oo 
de afrastering bij de bruggen in de
Breukelsestraat en de Mgr. Wilmer
straat en op de overstroming bij zware 
regenval. in de Stationstraat. Ook 
vraagt dit lid een vaste parkwacht of 
blijvend toezicht. Van der Weijst bepleit 
tenslotte voor de eerstvolgende begro
tingsbehandeling uitbreiding van het 
aantal commissies van onderzoek, om 
onder de raadsleden meer belangstelling 
te trekken voor de begroting. 
Hierna ging de Raad nog over in een
korte geheime zitting. 

Plaatselijk Nieuws 
INENTING TEGEN POKKEN. 
Moeders die haar kinderen willen doen 
inenten tegen pokken, zullen hiervoor 
gelegenheid hebben op Vrijdag 22 Sep
tember. 
Voor nadere bijzonderheden verwijzen 
wij naar de in dit blad voorkomende be
kendmaking. 
GECOMPLICEERDE AUTOBOTSING. 

In de nacht van Woensdag op Donder
dag om half twee had op de rijksweg 
halverwege Boxtel en Best, een zeer ge
compliceerde botsing van auto's plaats. 
Een Dongense kermisexploitant met zijn 
vrachtauto met aanhangwagen uit de 
richting Den Bosch komende, moest 
wegens 'n lekke band langs de weg par
keren. 'n Broer van hem kwam met een 
kleine personenauto uit de richting Eind
hoven om hem bij de reparatie behulp
zaam te zijn en plaatste zijn auto ach
ter de aanhangwagen. Terwijl beide 
mannen bezig waren, kwam uit de rich
ting Den Bosch v. S. met een vrachtwa
gentje en botste op de kleine auto, 
schoof vervolgens naar links en kwam 
na een tweetal bomen geschampt te heb
ben midden op de weg tot stilstand. 
De aanrijding werd nog gecompliceer
der, doordat onmiddellijk daarop een 
vrachtauto uit de richting Eindhoven op 
het op de weg staande vrachtwagentje 
botste en de ravage en ontsteltenis nog 
verergerde. 
De aanwezige dokter uit Boxtel verleen
de medische hulp aan de broer van de 
kermisexploitant, welke met inwendige 
kneuzingen naar het ziekenhuis te Til
burg werd vervoerd. Overigens kwamen 
geen ernstige persoonlijke ongelukken 
bij deze botsingen voor. 
De politie uit Liempde en Boxtel was 
ook ter plaatse aanwezig. 

waarin zij zich bewust worden van de 
dreigende gevaren. 
Het is de hoogste tijd om te bezinnen 
op de eeuwige waarden van het leven, 
zoals die in Gods hand liggen en door 
Christus en Zijn Kerk de mensen de 
eeuwen door voorgehouden. 
Bedient God zich nu van een simpel 
menselijke handeling om de volkeren 
daaraan te herinneren? Wij weten het 
niet. 
Maar als wij met christelijke eenvoud 
menen in de symbolische ronddraging 
van het Jerusalemkruis een oproep van 
hogere orde te moeten zien, dan hebben 
wij en allen die dit kruis op de rond
gang volgden, een christelijke daad van 
deemoed gesteld. 
Dan heeft ook Boxtel Zaterdag en Zon
dag getoond begrip te hebben dat 
slechts van de Almacht de enige redding. 
te verwachten is en daarop de hoop 
moet worden gericht. 
Laten we ons dan verheugen Zaterdag 
en Zondag het Jerusalemkruis opgeno
men en een bedetocht gehouden te heb
ben. waarbij vooral jong Boxtel zeer 
goed vertegenwoordigd was. 
Wij behoeven hierbij geen beschrijving 
te geven van de wijze waarop ons volk 
zich in godsdienstige zin heeft geuit, het 
is voldoende vast te stellen dat goe
de wil en begrip is getoond voor de 
noodzakelijkheid van een herstel van 
godsdienstige volgzaamheid. 

OMGEVING 

GESLAAGD. 

Op de te 's Bosch gehouden Broodbak
kers-examens slaagde onze plaatsgenoot 
de heer Frans de Leijer voor "Vakbe
kwaamheid Broodbakken". Gezien zijn 
nog jeugdige leeftijd is dit een mooie 
prestatie. 
OP DE THUISREIS. 

Met het troepentransportschip "Goya" 
vermoedelijk 23 Sept. te Amsterdam 
aankomend. zal sld. J. v. Drunen, Kerk
einde A 121, Liempde, repatriëren. 
Met het troepen transportschip "Fairsea", 
vermoedelijk 25-Sept. te Rotterdam aan
komend. zal skl. N. Doms, Parallelweg 
Noord 8, repatriëren. 

Burgerlijke Stand 
van 5 tot en met 11 September 1950. 
GEBOREN: Adriaan C. Tb. zoon van 
A. C. Schuurmans en P. E. Barten -
Johannes A. A. zoon van M. H. Slij
ters en G. v. d. Schoot - Theodora E.
A. A. dochter van A. A. Romeijnders 
en C. W. A. Geeraedts - Lambert H. 
zoon van L. Snellaars en Fr. J. W. v. d. 
Ven - Anna A. ]. M. dochter van M. 
A. Schuurmans en M. A. v. Engelen -
Wilhelmus zoon van W. Langenhuizen
en W. Poirters - Maria J. L. dochter 
van P. J. Hensen rn G. A. v. d. Weide. 
ONDERTROUWD: Albert A. Hoff• 
mans en Wilhelmina H. Pastoor. 
GEHUWD: Johannes W. van Zeeland
en Antonetta A. M. Raaijmakers 
Franciscus 0. A. Verhagen en Anna G.
J. van Meersbergen Antonius J. 
Ligtenberg en Cornelia Tb. Strijbos. 
OVERLEDEN: Hendrika Steenbakkers, 
oud 59 jaren, weduwe van M. L. v. Oir
schot - Bemardus van Gompel, oud 
74 jaren. 
WEDER INDIENSTSTELLING 
AUTOMATISCHE TELEFOON
CENTRALE TE LIEMPDE. 
De automatische telefooncentrale te 
Liempde zal op 22 September a.s. te 
13.00 uur wederom in dienst worden ge
steld. 
De abonné's te Liempde, welke thans op 
de centr;ue te Boxtel zijn aangesloten, 
benevens alle nog niet in dienst zijnde 
oud-aangeslotenen, worden op dat tijd
stip weer onder hun vroegere telefoon
nummer op de centrale Liempde in 
dienst gesteld. 
Het netnummer van Liempde is, even
als vroeger, K 4196, 
De automatische bereikbaarheid vanuit 
het net Liempde is dezelfde als die 
geldende voor alle andere in de sector
gids van 's-Hertogenbosch opgenomen 
netten. 

Buitengewone vergadering van 
de R.K. Boerenstand, afd. Boxtel 
De Boerenbond belegde Donderdag 7 
Sept. een boetplichtige vergadering ter 
behandeling van de coöperatie. 
Zoals de leden reeds per circulaire was 
medegedeeld, heeft ten aanzien van de 
Boerenbond het zogenaamde rechtsher
stel plaats gehad, wat tot gevolg heeft 
het nemen van een beslissing onder wel
ke vorm de coöperatie in de toekomst 
zal voortbestaan. 
Bij de keuze hiervan moet de bestuurs
vorm aangepast worden. 
Behandeld moest dus worden welke 
vorm van coöperatie, de bestuursvorm 
en de aansprakelijkheid. 
Bij zijn toelichting over het ontstaan der 
C.A.V., Coöp. Aankoop-Vereniging, zegt
de voorzitter dat bij de opheffing van 
de Boerenbond door de bezettende 
macht de afdelingen hun bezittingen 
veilig stelden door het vormen van een 
handelslichaam, de C.A.V., waaraan de 
bezittingen konden worden overgedra
gen. Ongeveer 113 personen stelden 
hiervoor toen een waarborg. 
De bezittingen bestonden uitsluitend in
contanten tot een bedrag van f 5900,-. 
Door het rechtsherstel kan nu de plaat
selijke Boerenbond het bezit van de 
C.A.V. terugvorderen, doch omreden de
C.A. V. regelmatig verlies heeft gele
den, kan dit bedrag niet meer terugge
geven worden 
Er is dus niets meer in te vorderen en
wij kunnen ons thans beraden in welke 
vorm in den vervolge zaken zullen wor
den gedaan. als C.A.V., ofwel als filiaal
van de C.H.V., dan wel zelfstandig als 
plaatselijke Boerenbond. 

• Ongeacht de vorm zal een waarborg ge
steld moeten worden, 
Wordt de C.A.V.-vorm gekozen dan
zul!�n zij die aansluiten, zich a�nspra
keliik stellen en naar mate er minder
of . meer toetreden zal de aansprakelijk
heid per hoofd hoger zijn. Aan deze
vorm zit de noodzaak van ledenwerving 
vast. 
Een andere vorm die gekozen kan wor
��n is het zakendoen door de plaatse
lt1ke Boerenbond, ofwel de afdeling
sticht een filiaal van de C. H. V. te 
Veghel. 
De eerste van deze twee vormen van 
coöperatie heeft als moeilijkheid het zelf 
aa��op�n. Bij deze vorm wordt aanspra
keh1kheid verlangd van ieder lid der
afdeling, ongeacht of men genegen is 
voor coöperatie. 
Hierin ligt het principiële verschil tus-



sen C.A.V. en zelfstandig als afdeling 
coöpereren. 
Het bedrag voor aansprakelijkheid zal 
gesteld moeten worden op een bedrag 
van f 30.000 of f 100 per lid. 
Bij de discussie, die na de voorstelling 
van zaken door de voorzitter ontstond, 
werden diverse vragen gesteld, o.a. om
trent de tot nu toe in gebruik geweest 
zijnde roerende en onroerende goede
ren, de duur der aansprakelijkheid en
het al of niet verplicht zijn der leden 
om te kopen in de eventuele eigen zaak. 
Wat dit laatste betreft stelde de voor
zitter vast, dat niemand verplicht is tot 
kopen bij de coöperatie van welke vorm 
ook; niemand behoeft tekort te doen 
aan zijn gemeenschapsgevoel. 
Wij willen in het behartigen van onze 
zakelijke belangen sociaal blijven, hen 
die in moeilijke tijden hebben geholpen 
niet in de steek laten en geen afbreuk 
doen aan de bonafide handel. Ook is 
niet te verlangen dat ieder Boerenbonds
lid een voorstander van coöperatie is. 
Alleen wordt bij laatstgenoemde vorm 
van ieder lid aansprakelijkheid geëist. 
Het bestuurslid Kurstjens gaf bovendien 
te verstaan, dat hij een absolute tegen
stander is van een onevenwichtige 
machtsontwikkeling, ongeacht van de 
coöperatie dan wel van de vrije handel. 
Verder dan evenwichtsvorming zou ook 
hij middels het coöpereren niet willen 
gaan. 
Voor de bestuursvorm werden door 
enige leden voorstellen gedaan. Ideeën 
gelanceerd voor 'n commissie van toe
zicht, VOO!'. beherende bestuursleden 
enz., doch door de voorzitter werd erop 
gewezen, dat in ieder geval de verant
woordelijkheid voor de gang van zaken 
neerkomt op het volledige bestuur. Wel 
kan het bestuur worden uitgebreid met 
een drietal voor de handel gespeciali
seerde personen. 
Men kan tot bestuursuitbreiding over
gaan, volgens de statuten, desgewenst 
een handelsraad kiezen, die uitsluitend 
de zaken verzorgd, doch de statuten 
maken geen melding van een commissie 
van toezicht. ., 
Tegenover de diverse in het midden ge
brachte bezwaren wees hij op de be
staande Vredesraad, aan wie de oplos
sing van kwesties of moeilijkheden toch 
veilig kan worden toevertrouwd. Hij ver
zocht daarbij te bedenken, dat het be
stuur niet als partij tegenover de leden 
staat. Allen hebben wij dezelfde rech
ten, allen zijn gelijk. 
Nog enige informaties beantwoord heb
bende aangaande de gang van zaken bij 
aankopen, credietopneming prijsvaststel
ling, winst, benoeming zaak�oerder, deel
de de voorzitter mede, dat in alles het 
bestuur moet handelen volgens de sta
tuai_re of reglementaire bepalingen. 
Voor wat de winst betreft is het de be
doeling deze zo klein mogelijk te hou
den, doch gewaakt moet worden tegen 
verliezen en gerekend op onvoorziene 
omstandigheden. 
De voorgestelde vormen van coöperatie 
in stemxmng gebracht, werd de door het 
bestuur voorgestane aangenomen. 

T.B.C.,Collecteop 16 September 
Evenals vorige jaren hoopt de Spoor
weg-T.b.c.-vereniging ter herdenking van 
·de Spoorwegstaking in 1944, een collec
:te te houden op Zaterdag 16 September
a.s. Op de perrons en voorpleinen, als
·mede in de stations zullen aan reizigers
een personeel der N.S. speldjes te koop
worden aangeboden. De opbrengst van
.deze collecte komt geheel ten goede aan
de bestrijding van tuberculose onder het
personeel van de Nederlandse Spoorwe
gen en de gezinnen daarvan.
Het adres van de vereniging is Malie
singel 38, Utrecht; gironummer 109035.

SPORT-NIEUWS 
BAARDWIJK - BOXTEL 2 - 1. 
In een onfortuinlijke wedstrijd heeft 
Boxtel haar eerste nederlaag in dit sei
zoen opgelopen. Over het geheel geno
men hadden wij echter de indruk, dat 
Boxtel vast niet de mindere was van 
Baardwijk. Technisch slaan we ons elftal 
zelfs iets hoger aan, doch psysiek waren 
de Baardwijkmannen de Boxtelaren de 
baas. Het gladde veld en de zware bal 
waren voor Boxtel een onoverkomelijk 
struikelblok. Daardoor bleef het spel te 
kort, en kwamen de dikwijls keurig op
gezette aanvallen niet voldoende tot
hun recht. Gevoegd daarbij de vreemde 
beslissingen van de scheidsrechter in de 
tweede helft, en de oorzaken van de 
nederlaag zijn voldoende verklaard. 
In een miezerige regen wordt afgetrapt. 
Boxtel is het eerst over de zenuwen heen 
en met een goed sluitend aanvalsspel 
wordt het eerste offensief ingezet. Tot 
doelpunten komt het echter niet, want 
de Baardwijk defensie sluit als een bus, 
en Boxtel loopt te vaak in de buitenspel 
val. Langzaam speelt ook Baardwijk zich 
los, en er onwikkelt zich een gelijk op
gaande strijd met Boxtel iets meer en 
iets beter in de aanval. Het spel is ech
ter weer te kort om bij de Baardwijk
achterhoede succes te hebben. en hoe
wel Boxtel enige goede gelegenheden 
krijgt om de score te openen, tot rust 
wordt niet gedoelpunt en deze gaat in 
met blanke stand. 
Na de rust komt Baardwijk wat vinniger 
opzetten en dreigt het initiatief van 
Boxtel over te nemen. Na tien minuten 
krijgt v. d. Laak een unieke kans van 
v. d. Plas voorgeschoteld. Hij speelt zich
prachtig vrij, heeft de bal voor het in
lopen, doch de scheidsrechter fluit dan
voor buitenspel, o.i. zeer ten onrechte.
Direct daarop gedrang in het Boxtel
backgebied. Voets werkt corner, doch
loopt hierbij wat stug tegen een Baard
wijkspeler op en de scheidsrechter geeft
penalty. 1-0. Deze onverdiende tegen
slag demoraliseert de Boxtelploeg, en
Baardwijk neemt nu het heft in handen.
Bij een aanval over rechts wordt de
linksbuiten even losgelaten. Hij ont
vangt de bal in volkomen vrije positie
en met een hoog fraai schot is Leijten
opnieuw gepasseerd.
Even later kan Timmermans op de doel
lijn staande nog juist een doelpunt voor
komen. Boxtel begint nu in te zien dat
het menens is, en langzaam komt de
machine weer op gang. Uit een goede
combinatie komt v. d. Weijden vrij voor
doel, bedenkt zich niet en het is 2-1.
Even daarna denken we Rooyakkers ge
lijk te zien maken, doch zijn schot be
landt in de veilige handen van de kee
per. Het laatste kwartier weert Boxtel
zich geducht. Zij weten zich nog diver
se kansen te scheppen, echter niemand
kan deze benutten, en zo komt onder
grote spanning met 2-1 het einde van
deze in goede verstandhouding gespeel
de ontmoeting,
Het program voor a.s. Zondag luidt:
Boxtel 1-St. M. Gestel 1 half 3
Boxtel 2 vrij
lréne-Boxtel 3 aanvang 2 uur
Terreinkaarthouders worden er nogmaals
aan herinnerd, dat zij tevoren hun kaar
ten kunnen afhalen in het jeugdhuis en
wel: Zaterdag a.s. van 3 tot 5 uur.
Zondag a.s. van half 2 tot half 3.
Op dezelfde plaats en tijden kunnen
leden de toegangskaarten voor hunne
dames bekomen.
Wacht niet tot vlak voor de wedstrijd!!!

Supporters attentie 1 
De supporters die op Zondag 24 Sep
tember de uitwedstrijd tegen Bladella 
wensen mee te maken. kunnen zich op
geven tot Woensdag a.s. bij het beken
de adres: J. Lorist, Nieuwstraat 174. 

De wereld onder Narcose 
III. 

We weten en voelen allen, dat op dit 
ogenblik de wereld onder hoogspanning 
leeft. Hij zweeft tussen hoop en vrees 
en ziet de toekomst tegemoet als een 
sinister vraagteken. Er heerst onrust, 
nare benauwdheid, argwaan, beklem
ming en elke nieuwe dag komt de vrees 
voor iets, dat we bijna niet durven noe
men, vergroten. Boven Europa, boven 
ons land pakken donkere wolken zich 
samen die een verschrikkelijk noodweer 
schijnen te voorspellen. dat we, koste 
wat kost, zouden willen afweren, iets, 
waartoe we helaas niet meer in staat 
zijn... . . .  misschien. Zullen we vroeg of 
laat voor de tweede maal - velen on
der ons voor de derde maal - de klau
wen van het oorlogsspook over ons 
land zien schaduwen? God alleen weet 
het. Voor ons komt het erop aan klaar 
te zijn en óm klaar te zijn moeten we 
ons klaar máken door ons in te stellen 
op de vreeswekkende mogelijkheid. 
Reeds nu moeten wij een houding bepa
len. die ons op het critieke moment 
weerbaar zal maken. 
Het is bekend, dat vrees twee geheel 
tegenovergestelde reacties te voorschijn 
kan roepen. Van twee mensen, die in 
een stikdonkere nacht een gevaarlijk 
punt moeten passeren, zal de een een 
deuntje gaan fluiten en de ander van 
schrik verstommen. Beiden ondergaan 
ze echter de greep van het loerende 
onheil. 
In de grote mensenwereld is het niet 
anders. Een dreigende catastrofe ver
deelt hen in twee kampen: aan de ene 
kant de optimisten, die, juist omdat ze 
het gevaar zo duchten, dat gevaar niet 
willen zien; aan de andere zijde de pes
simisten, die, óók omdat ze het gevaar 
vrezen, er zodanig van bezeten zijn, dat 
ze aan niets anders meer kunnen den
ken en alles somberder gaan zien dan 
redelijk is. 
Wij mogen noch te optimistisch, noch te 
pessimistisch zijn maar moeten de gul
den middenweg trachten te vinden. 
Deze bestaat hierin dat we de werke
lijkheid of de mogeÜjkheden - hoe erg 

ze ook zijn - nuchter onder de ogen 
durven zien, zonder iets ervan te ver
doezelen en zonder iets te overdrijven. 
Onredelijk is het in de huidige verwar
ring de toekomst te willen zien in een 
luchthartige ben-je-gek-stemming. Er is 
weinig, dat ons daartoe het recht laat; 
er is daarentegen veel, dat ons zulks 
verbiedt. Er zijn veel dingen, die wijzen 
op een uiteindelijke wereldramp; er zijn 
er weinig, die op het tegendeel duiden. 
De tragische 1 Ode Mei 1940 moge voor 
altijd een welsprekende les blijven voor 
de moderne mens. Hij heeft ons geleerd, 
dat een vredige lenteavond een lugubere 
morgen kan inluiden. Hij leerde ons, dat 
een kunstmatig aangekweekt veiligheids
gevoel bittere ontgoochelingen inhoudt. 
Hij leerde ons, dat geen enkele garantie 
van welke politieke zijde dan ook, recht 
heeft op ons vertrouwen. Hij leerde ons, 
dat het lang gevreesde op elk onver
wacht ogenblik kan plaats grijpen. Hij 
leerde ons, dat de normen van eer en 
geweten voor bepaalde staatslieden heb
ben afgedaan en dat leugen en bedrog 
de loop der geschiedenis bepalen. Hij 
leerde ons, dat wij met onze - niet des
kundige - kansenberekeningen in de 
meeste gevallen de plank hopeloos mis 
slaan. 
,,De wens is de vader van de gedachte", 
zegt het spreekwoord. De oude Romei
nen zeiden op hun manier: ,,wat we wil
len, geloven we graag". We willen de 
vrede en wensen daarom de oorlog niet 
te zien. We proberen de omvang der 
dreiging te minimiseren, al voelen we 
inwendig heel goed, dat we ons zelf bij 
de neus nemen. We beweren tegen beter 
weten in, dat "het allemaal best los zal 
lopen", maar kunnen geen bewijzen 
daarvoor aanhalen, tenzij altijd weer dat 
"Kom nou. wie wil er nou oorlog? Het 
zou toch ál te gek zijn. We hebben er 
pas een gehad. Nee, d'r is toch geen 
enkel volk, dat een oorlog wil". We 
willen niet aanvaarden, dat er benarde 
tijden kunnen komen, waarin we van 
veel aangenaams afstand moeten doen 
en zeer waarschijnlijk pijnlijke slagen 
zullen ontvangen. We doen als struisvo
gels, die hun kop in het zand verbergen 

SUPPORTERSCLUB O.D.C. 
In de algemene ledenvergadering van 
de supportersclub O.0.C. welke op 31 
Augustus j.l, werd gehouden, is, zoals 
reeds op de oprichtingsvergadering was 
besloten een nieuw bestuur gekozen. 
Dit bestaat thans uit de heren: W. 
Laeijendecker voorz., C. v. Asvelt secr.
penningmeester en H. Noren, H. v. d. 
Pas en L. Peijnenburg. 
Om een financiële reserve te vormen is 
besloten in het café van de heer van 
Tricht een groot barakconcours te or
ganiseren waarvan de baten ten goede 
komen aan de kas van de supporters
vereniging, Dit concours vangt aan op 
Zaterdag 16 September a.s. te 4 uur, 
wordt op Zondag 17 en Zaterdag 23 
September voörtgezet en sluit op Zon
dag 24 September te 11 uur n.m. 
Door vele winkeliers en particulieren 
werden prachtige prijzen geschonken 
zodat 'n grote deelname te verwachten is. 
De bussen van de supportersvereniging 
voor het bijwonen van de wedstrijd 
Schijndel-O.D.C. op a.s. Zondag, ver
trekken om 13.45 van café van Tricht. 
Men diene er rekening mede te houden 
dat op tijd zal worden vertrokken. Op 
laatkomers wordt niet gewacht. 

DAMCLUB D.O.S. 
De zomer-competitie van de damclub 
"Door Oefening Sterk" is beëindigd met 
de volgende uitslagen: 
G. v. Voort-N. Walrave
H. v. Rooij-M. v. d. Anker
G. v. Eindhoven-P. v. Boxtel
F. v. Dun-P. Mathijssen
H. Ophei-H. Schuurmans
De eindstand is thans:

2-0
0-2
0-2
0-2
0-2

1. H. Schuurmans, 2. N. Walrave, 3. G.
v. d. Voort, 4. P. Mathijssen, 5. P. v.
Boxtel, 6. M. v. d. Anker, 7. F. v. Dun,
8. C. v. Oosterhout, ·9. G. v. Eindhoven,
10. H. v. Rooij, 11. H. Ophei, 12. J. v.
Rooij.
In deze opstelling zal hopelijk deelge
nomen worden aan de competitie van
de Ned. Dambond.
A.s. Woensdag wordt een begin ge
maakt met de winter-competitie, nieuwe
leden die hieraan wensen deel te nemen
worden verzocht a.s. Woensdag om 8
uur ·aanwezig te zijn in het clublokaal
bij H. v. Rooij, Baroniestraat.

GLAS-IN-LOOD? ..... 
Hoge kosten???? 

BEL 575 .... . 

en ..... U staat verbaasd 111 

en dan menen, dat de jager hen niet 
ziet. Daarentegen zijn het meestal de 
luchthartige optimisten, die de hamster
campagne inluiden . . .... , hetgeen overi
gens weer een uiting is van dezelfde 
mentaliteit: zij willen de oorlog niet 
zien, waarvan ze weten, dat hij komen 
kan en omdat ze zulks weten, gaan zij 
zich nu al veilig stellen tegen mogelijke 
ontberingen. waartegen ze zich moreel 
niet opgewassen weten. Ze kunnen maar 
al te moeilijk afscheid nemen van hun 
geriefelijke leventje en willen dat tot 
elke prijs handhaven. Al met al bewegen 
deze schijnoptimisten zich in een sfeer, 
die alle ernstige bezinning de kop in
drukt en die zonder de overdreven vrees 
en paniekstemming te verbannen, ook de 
meest voor de hand liggende geestelijke 
voorzorg verijdelt. Is juist dit optimisme 
daarom geen paniekstemming? 
We mogen ook niet pessimistisch zijn. 
Pessimisme is een gevaar, waaraan de 
meeste mensen bloot staan, omdat het 
een natuurlijk gevolg is van dat soort 
toestanden als waarin wij leven. Ook 
hier waarschuwt de levenservaring ons, 
dat we meer lijden van hetgeen we vre
zen dan van wat wij dragen. Een mens 
wordt nu eenmaal dieper geraakt door 
iets wat hem mishaagt, dan door iets wat 
hem aangenaam is. Vrees grijpu hem har
der aan dan vreugde. We staan allemaal 
bloot aan het gevaar, dat we de angst 
ons parten laten spelen, zodat we in 
onze verbeelding ergere dingen mee
maken dan we wellicht ooit zullen bele
ven in werkelijkheid. Dat zulk soort 
geesteshouding zeer nadelig kan zijn 
voor de normale gang van het dagelijks 
leven in huisgezin en samenleving, be
hoeft geen betoog. Alles lijdt eronder: 
werklust, ondernemingsgeest, spaar
zaamheid. gemoedsrust, omgang met 
anderen, evenwichtigheid. Pessimisme is 
een langzaam werkend vergif, dat 
iemand lam legt en alle levensvreugde 
vergalt en dat geen enkel voordeel biedt. 
Het is een louter negatieve houding, 
waarmee niemand en niets gebaat is. 
Evenzeer als het bovengeschetst opti
misme belemmert het de noodzakelijke 
morele weerbaarheid, die we straks mis
schien hard nodig hebben. 
De conclusie? De gulden middenweg! 
Men vermijde de hoera-stemming, waar
in we op dit ogenblik ondanks alle on-

DENKSPORT 
OMSCHRIJVING. 

HORIZONTAAL: 1. opstandeling, 5. taart, to. land in Azië, 12. bal
spel, 13. voorzetsel, 14. zangstem, 15. waterkering, 16. in zee vooruit
stekende dam, 18. flink, 19. verlaagde muzieknoot, 20. hemelgeest, 
23. wederk. voorn.woord, ::!5. plaats in N.-Brabant, 27. soort kreeft,
28. steeg, 30. plaats in Gelderland, 33. waterpeil, 35. vaste koper,
37. hectare (afk.), 38. alleenzang, 40. paradijs, 42. omroepvereniging,
43. maand van het jaar, 44. tocht, 45. slot, 47. plag, 48. neerslag,
49. eetgerei.
VERTICAAL: 1. plooi, 2. eens, 3. opbrengst, 4. voegwoord, 6. selderij,
7. loper, koerier, 8. waarschuwing, 9. verdriet, 11. ter.z:ljde van, 17. zang
noot, 18. guldensteken, 21. edel, 22. stad in W.-Duitsland, 24. woon
schip, 26. rund, 29. afdruk v. h. gelaat. 31. zuidvrucht, 32. kledingstuk,
34. huidopening, 35. boksterm (afk.). 36. voorzetsel, 37. klein plantje
dat hoofdz. op droge zandgrond groeit, 39. ademhalingsorgaan, 41.
snoepgoed, 46. lidwoord, 47. pers. voorn.woord.

Oplossing vorige Puzzle. 
HORIZONT AAL: 1. jarig, 5. rails, 9. Ada, 10. Ido, 11. rat, 12. Medan, 
13. trema, 14. brij, 16. nar, 17. soutane

1 
22. tiran, 23. stoer, 26. klinker,

29. ego, 31. ale, 33. merel, 35. erker, 36. Ina, 37. eer, 38. Ede
1 

39. senne,
40. getal.
VERTICAAL: 1. jambe, 2. ader, 3. radijs, 4. gin, 5. rot, 6. • Irene,
7. lama, 8. start, 15. ets, 18. ovaal, 19. natie, 20. kin, 21. ven. 24. ons,
25. gemis, 26. koran

1 
27. raket, 28. kerel, 30. gene, 32. Leda, 34. Lee,

35. erg.

Arbeidsbureau Boxtel 

Opgave van vraag en aanbod. 
AANBOD: 1 leer!. timmerman met am
bachtsschool, zonder practijk. 1 timmer
man. 1 straatmaker. 1 machine-bankwer
ker. 1 grofsmid. 1 rijwielhersteller. 2 
chauffeurs. 1 appréteerder-bleker. Admi
nistratieve krachten met en zonder er
varing (mann. en vrouw.) 
VRAAG: Schilders. leer!. sigarenmakers. 
Krachten 18-35 jaar voor montage e.a. 
Voegers. Slagersleerling. Fietsjongen 
(tevens voor Magazijn). Boerenknecht, 
leeftijd 15 jaar). Leer!. wasserijknecht, 
14-15 jaar. Jongens 14-20 jaar voor
houtzagerij. Dagmeisje in restaurant.
meisjes voor wasserijen, confectie, siga
ren en montageindustrie.

Bloemenverzorging 
DE KAMERPALM. 

Ofschoon de meeste dames tegenwoor
dig liever blo�iende planten kweken', 
worden toch ook nog vele palmen in de 
huiskamers aangetroffen. Speciaal op 
het platteland dweept men nog erg met 
een mooie kamerpalm. Als deze plant 
het maar naar haar zin heeft, is het ook 
werkelijk een genoegen ze te bezitten, 
doch dit is lang niet altijd het geval. 
Regelmatig bereiken mij klachten over 
palmen met dode bladpunten. Men 
maakt zich daarover al gauw ongerust. 
Wanneer het echter alleen bij de dode 
bladpunten blijft, behoeft men niet bang 
te zijn. In de huiskamer zal men die, 
vroeg of laat altijd wel krijgen. Deze 
dode punten komen hoofdzakelijk voort 
door de overgang van kas naar huiska
mer. De vochtige kaslucht immers, zal 
de palm al zeker moeten missen. Wan
neer die punten echter uitgroeien tot 
grote plekken, is er natuurlijk een fout 
in de behandeling. Op de eerste plaats, 
palmen hebben een diep wortelgestel, en 
zullen daarom in een smalle, diepe pot 
beter groeien dan in een brede ondiepe 
pot. Verder zijn de meeste dames er als 
de kippen bij, als er eens een worteltje 
boven de grond gaat groeien. Men 
meent dan dat het ten hoogste tijd is 
dat de palm een grotere pot krijgt. Doch 
dat is lang niet altijd nodig, want ten
slotte is het toch zo dat men toch niet 
elk jaar een grotere pot kan gaan 
nemen, want dan zouden de vensterban
ken en bloemtafels al spoedig te klein 
zijn. Dergelijke planten moet men op 
kracht zien te houden door het toedie-

heilspellingen zo gaarne door het leven 
gaan. Men kere terug tot de eenvoud en 
de tevredenheid van een werkzaam 
leven. Men bezinne zich op de noden 
van zijn evenmens en !ere weer "mee te 
leven" met zijn omgeving. Men trachte 
zich iets te ontzeggen en te ontberen. 
Men leve weer eerlijk en oprecht het 
bestaan, dat God voor ieder van ons 
heeft bepaald. Men !ere versobering op 
gebied van ontspanning en vertier. Men 
verovere weer de goede oude deugden 
van spaarzaamheid en bescheidenheid. 
Daartegenover moeten we de oorlog 
verklaren aan alle vormen van ongezond 
pessimisme. We moeten weer gaan ge
loven, dat, wat er ook boven onze hoof
den moge hangen, de Voorzienigheid 
het laatste woord heeft. Dat Zij over 
ons waakt en ons niet boven onze krach
ten beproeven zal. Dat wij meer zijn dan 
de leliën des velds en de vogelen des 
hemels. die door diezelfde Voorzienig
heid van kleding en voedsel voorzien 
worden op hun tijd. Dat geen haar op 
ons hoofd gekrenkt kan worden zonder 
toestemming van hierboven. Dat, wat er 
ook gebeure, de mensheid in Gods hand 
is. Kan een moeder haar kind ook al 
vergeten, God kàn ons niet vergeten, 
aldus de Profeet. Moge dan komen wat 
wil: God is met ons! De enige juiste 
houding voor allen in deze tijd is: een 
sterk Godsvertrouwen! Dit betekent 
helemaal niet, dat we van de Voorzie
nigheid verwachten, dat Zij door een mi
rakel de loerende catastrofe zal verhin
deren, maar wel dat Zij, WAT ER OOK 
GEBEURE, ons allen kracht naar kruis 
zal schenken. En dat is hoofdzaak. We 
moeten ons echter niet inbeelden, dat 
wij dit vertrouwen zo maar kunnen aan
leren . . . .. .  Daarvoor is nodig, dat we ons 
een gemoedsgesteldheid aanmeten, 
waarin het vertrouwen gedijen kan. En 
die gesteldheid is: ernstige 'levens bezin
ning, goede wil, medewerking met de 
genade. \Vij moeten werken, alsof alles 
van ons afhing, om op God te kunnen 
vertrouwen, alsof alles van Hem moet 
komen! 
Dan pas zal de wereld uit zijn narcose 
ontwaken tot een nieuw leven, waarin 
ondanks oorlog of oorlogsdreiging de 
ware vrede het deel zal zijn van alle 
mensen van goede wil. 

nen van kamerplantenkunstmest, waar
mede U evenwel ook voorzichtig te 
werk moet gaan. Er zijn verschillende 
merken in de handel doch U dient zich 
steeds te houden aan de verhoudingen 
die op het flesje of potje staan aange
geven. Mocht verpotten toch noodza
kelijk zijn, doe het dan in het vroege 
voorjaar, tegen het begin van de nieuwe 

• groei. Men neemt voedzame grond. Is
de bladgrond naar Uw mening niet
,,vet" genoeg, dan moet deze vermengd
worden met oude koemest, klei en met
selzand.
Plaats de palm zo dat er niet steeds
tegen aan gelopen behoeft te worden,
want dit beschadigd de bladeren. Plaats
haar ook niet vlak bij een radiator of
kachel, ook de warmteuitstraling daar
van kan schadelijk zijn, als de palm te
kort bij de warmtebron staat. In de win
termaanden moet men matig zijn met
gieten. Wel heeft ze dan een hoge tem
peratuur nodig van pl.m. 50° Fahren
heit. Giet in de winter niet met koud
water. Zet het gietertje met water een
paar uur achter de kache'1 alvorens U
gaat gieten.
Van luizen heeft de palm nogal eens
last. Doch deze narigheid is te voorko
men door de bladeren éénmaal per week
met een vochtig sponsje af te nemen.
Daarbij moogt U niet te hard op de bla
deren drukken, anders wordt het blad
beschadigd. G. H.

Parochie-Agenda 
16e Zondag na Pinksteren. 
17 September 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

De H.H. Missen zijn Olll half 7, kwilrt 
voor 8, 9 uur ·en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie; de H. Mis van 
kwart voor 8 voor Gijsbertus Looijmans 
en Frederica Peters; de H. Mis van 9 
uur voor Johanna Smits-Zevens. 
Vandaag gaat in alle H.H. 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 rozenhoedje. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie, waarna vergadering der propagan
disten op Duinendaal. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje, 
Donderdagavond kwart voor 8 K. A. in 
het zaaltje op de Burgakker. 
Vrijdagavond om 8 uur vergadering van 
de 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. 
Woensdag_ Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen, geboden vasten en
onthoudingsdagen. Het is dan verboden 
meer dan een volle maaltijd te gebrui
ken en bovendien is het gebruik van 
vlees of jus uit vlees op die dagen ver
boden. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Cornelis v. d. Staak; z.a. gel. 
H. Mis ter ere van het H. Hart van
Jezus; om half 8 gel. H. Mis voor Hen
riëtte Witteveen-Schöne; z.a. gel. H.
Mis voor Christina Olyslagens-v. Uden;
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Embertus
van Kuyk; om half 9 gel. H. Mis voor
Henricus Prick. Hedenavond om half 8
Mariacongregatie, waarna vergadering
der Propagandisten op Duinendaal.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria v. d. Staak-v. d. Hout;
z. a. gel. H. Mis voor Josephus v. d.
Laar vanwege een vriend; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Adrianus van Nunen
en Anna van Rooij hsvr.; om half 8
gel. H. Mis voor Pater Louis van Uden;
z.a. gel. Jrgt, voor de overleden familie
van Dam; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor
Lambertus v. d. Meerakker; om half 9
gel. H. Mis voor Henricus Crols ..
WOENSDAG (Quatertemperdag): om
kwart voor 7 gez. mndst. voor Christia
nus v. Breugel; z. a. gel. H. Mis voor
Maria v. Lievenogen-Hurkmans; H.
Hartaltaar gel. H. Mis ter ere van Ma
ria; om half 8 gel. H. Mis voor de over
leden parochianen in Indië vanwege Ma
ria's Biddend Leger; z. a. gel. H. Mis
voor Franciscus Verheyden; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Adrianus van
Gooi en Christina Neggers de hsvr. om
half 9 gez. mndst. voor Adriana v. Hae
ren-Paymans.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendricus v. d. Dungen;
z.a. gel, mndst. voor Hendrica Voermans
Vervoort; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Jacobus Raaymakers vanwege de
Boxtelse R.K. Slagersvereniging'; om half
8 gel. jrgt. voor Antonia Hensen-van
Rooij; z.a. gel. mndst. voor Franciscus
v. d. Velden; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Martinus Giesbers; om half 9 gel.
H. Mis voor Johannes van Lievenogen,



Christina de hsvr. en Johannes de zoon. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG (Quatertemperdag): om 
kwart voor 7 gel. jrgt. voor Hendricus 
van Aarle; z. a. gel. H. Mis voor Wil
helmina Toemen-de Leeuw vanwege de 
Directie van de firma Heesers te Haa
ren; H. Hartaltaar gel. H. Mis ter ere
van St. Jozef; om half 8 gel. mndst. voor 
Martina Kerkhof v. d. Staak; z. a. gel. 
H. Mis voor de overleden familie v. d.
Linden-de Wert; H. Hartaltaar gel. jrgt. 
voor Johanna v. d. Meerakker-van 
Oekel; om half 9 gel. H. Mis voor Har
rie Wijers. Hedenavond om 8 uur ver
gadering van de H. Familie. 
ZATERDAG (Quaterperdag): om kwart
voor 7 gel. jrgt. voor Antonius van 
Aarle; z.a. gel. H. Mis ter ere van 0. L. 
Vrouw van Smarten; H. Hart-altaar gel.
H. Mis voor Antonius Schellen; om half
8 gel. jrgt. voor Petrus Vullings; z.a. 
gel. mndst. voor Henricus van Oirschot; 
H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Wilhel
mus Meulendijk te Schijndel overleden; 
om half 9 gel. jrgt, voor Franciscus Ver
heyden. 
In het Liefdehuis zal nog geschieden : 
Maandag gel. mndst. voor Petronella v. 
Opstal-v. d. Posten. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Adrianus Josephus Anto
nius Maria van der Putten geb. te Wins
sen en won. te Eindhoven (Philipsdorp) 
en Maria Theresia van de Meerendonk 
uit deze parochie; Josephus Hubertus 
Wijckmans geb. te Zwolle (Maria He
melvaart) en won. te Oss (St. Gerardus
Majella) en Maria Adriana de Pijper uit 
deze parochie; Marinus Josephus 
Schuurmans geb. te Berlicum en won. te 
Schijndel (Boschweg) en Martina Johan
na Pennings, geb. in de par. van het H. 
Hart en won. in deze parochie, waarvan 
beden de 2e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
leende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL 
De HH. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om half 11 de Hoogmis 
met volkszang. 
Onder de HH. Missen van 7 en 8 uur 
Algemene H. Communie voor de leden 
van de H. Familie voor Moeders en ge
buwde Vrouwen: de H. Mis van 7 uur 
ts voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie; en de H. Mis van 8 
uur voor Adriana van der Linden-van 
·Erp vanwege de Broederschap van het
H. Hart.
De eerste schaal is voor de kerk; de 
tweede voor de Bijzondere Noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze parochianen die nog in het buiten
land vertoeven, en voor het behoud van 
de vrede. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen: geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 

Woensdagavond om 8 uur in de Ark 
vergadering van de wijkprefecten van 
de H. Familie voor Mannen. 
Donderdag - feestdag van de H. Apos
tel en Evangelist Matthaeus. 
Vrijdagavond om half 8 H. Familie voor 
Meisjes in de kapel van de zusters Ur
sulinen; om half 9 H. Familie voor de 
mannen in de kerk. 
Zaterdag - biechturen van 3 tot 4 
en van 6 tot 8 uur. 
MAANDAG, 18 Sept.: 7 uur Ld. voor 
Hendricus v. d. Meyden; Maria-altaar 
Ld. voor Elisabeth v. Pinksteren-van 
Nieuwburg; kwart voor 8 Ld. voor Cor
nelia v. d. Heyden-Vorstenbosch; Maria
altaar l.j. voor Adrianus v. Genuchten; 
half 9 I.d. voor Petrus v. d. Zande en 
Elisabeth v. Opdorp z.e. 
DINSDAG, 19 Sept.: 7 uur l.d. voor 
Willibrord v. Zeeland en Jacobus de 
zoon; Maria-altaar I.m. voor Adrianus 
van Kleef; kwart voor 8 I.m. voor Jo
hanna Voets-v. d. Braak; Maria-altaar 
l.j_ voor de heer Arnold v. d. Laar en 
echtgenote; half 9 I.m. voor Adriana
Kerssemakers-v. Nistelrooy_ 
WOENSDAG 20 Sept.: 7 uur gef. pl.
gez. j. voor de Edelachtbare Heer Frans 
Staal en afgestorven familie; Maria
altaar l.d. voor Maria Kurvers-van Nis
telrooy; kwart voor 8 I.m. voor Wal
therus Ossenblok; Maria-altaar I.m. voor 
Warner Jan Heintjes; half 9 l.d. voor 
Maria van Weert-Kerssemakers. 
DONDERDAG, 21 Sept.: 7 uur gef. l.j.
voor Wilhelmus v. d. Langen berg; 
Maria-altaar l.j. voor Antonius Vorsten
bosch en Cornelia v. d. Heyden z.e.; 
kwart voor 8 I.m. voor Adriana Scheut
jens-van Dijk; Maria-altaar l.j. voor Jo
hanna van Genuchten-v. Oorschot; half 
9 I.m. voor Johannes Hubertus Timmer
mans. 
VRIJDAG_ 22 Sept.: 7 uur gef. gez. j.
voor de Hoogeerwaarde Heer Wilhel
mus Spierings, oud-deken van Boxtel; 
Maria-altaar 1.d. voor Jan Hazen berg; 
kwart voor 8 l.d. voor de heer Hubertus 
Josephus v. Susante vanwege het perso
neel; Maria-altaar l.d. voor Joke van 
Baast (vanwege een goede vriend); half 
9 I. m. voor Adriana Sleutjens-Goossens.
ZATERDAG, 23 Sept.: 7 uur l.j. voor 
Marinus Johannes van de Sande; Maria
altaar 1.d. voor Willem Mathijssen; kw. 
voor 8 l.d. ter ere van de H. Maagd 
Maria, voor het behoud van onze kin
deren ;Maria-altaar l.j. voor Petronella 
van Genuchten; half 9 I.m. voor Fran
cis Voets.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Feestdag van de H. Lamber
tus patroon der parochie. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Hendrica v. Oorschot, lid broederschap 
H. Hart.
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Habraken en Adriana de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. d. Langenberg.

Woensdag half 8 jrgt, voor Marinus v. 
d. Langenberg,
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Bar
bara v. Rijsingen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Petronella
Verhagen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis
Klomp. 

Deze week zullen geschieden: 
Zondag_ Maandag en Dinsdag H. Mis 
zevende voor Hendrica Steenbekkers. 
Woensdag rnndst. voor Marinus v. 
Grinsven. Donderdag mndst. voor Cor
nelia v. Helvoirt. Vrijdag rnndst. voor 
Wilhelmus v. d. Meijden. Zaterdag 
mndst. voor Wilhelmina Olyslagers. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: half 7 H. Mis ter ere van 
de H. TI1eresia; 8 uur jrgt. voor Petrus 
Laus; 10 uur Hoogmis vanwege Kruis
verheffing_ om Gods' zegen te verkrij
gen over het H. Land en de gehele we
reld. De gelovigen worden in de gele
genheid gesteld om aan hun offerplicht 
te voldoen in de eerste schaal voor onze 
eigen kerk, in de tweede schaal 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. 
7 uur plechtige Kruisweg om Gods' 
zegeningen te verkrijgen over het H. 
Land en de wereldvrede. 
MAANDAG: half 7 H. Mis voor Peter 
Hazen berg. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Adria
na v. d. Linden-v. Erp, in de par. van 
het H. Hart te Boxtel overleden. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Jo
anna Kruyssen-v. Mol. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Mej. Ida v. d. Breekel-v. d. Heuvel. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Adrianus 
v. d. Sloot.
ZATERDAG: half 8 H. Mis vanwege 
feest-comité Marinus van Son voor 
Theodorus Huyberts. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van 
deze week zijn Quatertemperdagen, ge
boden vasten- en onthoudingsdagen. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot half 8; om half 7 Lof met 
rozenhoedje om God's zegen te verkrij
gen over Zijne Heiligheid de Paus en 
het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Adriana v. d. Linden-v. Erp, in de 
parochie van het H. Hart te Boxtel, 
overleden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Antonius Gerardus Jans
sen uit deze parochie en Maria Johanna 
Persoons. uit de parochie van het H.
Hart te Boxtel; Johannes Adrianus Vor
stenbosch uit deze parochie en Johanna 
Maria Rutten uit de parochie van de 
H. Willibrord in Esch, waarvan heden
de tweede afkondiging geschiedt. 
Elders zal Donderdag geschieden: H.

Mis tot intentie van de leden der God
vruchtige vereniging ter ere v. d. H. 
Theresia. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: Zondag van gebed voor Pa
lestina, half 7 I. mndst. voor Johanna 
van Houtum; 8 uur I. m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z. j. voor Gerardina 
Ger. Philippus Tinnebroek; 3 uur kort 
Lof, daarna plechtige Kruisweg-oefening. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Mart. Quinten; half 8 1. mndst. voor 
Maria Frans v. d. Meijden; 8 uur I. j. 
voor Willem van Dijk. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Theo 
van Hal, Adr. v. Hastenberg en Cor. 
Saris; half 8 1. mndst. voor Joh. van 
Asveld; 8 uur 1. j. voor Mart. van 
Houtum. 
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor de 
levende leden der proc. van Bokhoven. 
Vertrek der bussen naar St. Cornelis te 
Bokhoven om 8 uur vanaf de kerk; half 
8 l. mndst. voor Johanna Petrus Swin
kels; 8 uur l. j. voor Corn. Kelders en 
Maria de dochter. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendrica Hendr. Quinten; half 8 I. 
mndst. voor Ger. Spikmans; 8 uur I. -j. 
voor Michiel Rovers en Johanna de 
huisvr. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn. v. 
d. Boer; half 8 I. 7e voor Petronella
Frans Vingerhoeds; 8 uur 1. j. voor 
Theod. van Vroonhoven, Hendrica de 
hsvr. en Corn. de zoon. 
ZATERDAG: 7 uur z. m. voor Cornelia
Traa te 's Bosch overleden; half 8 1. j. 
voor Theod. Prinsen en Maria de hsvr.; 
8 uur I. j. voor Jan v. d. Meerakker en 
Adriana de hsvr. 
ZONDAG: half 7 l. j. voor Mathilda
Prinsen; 8 uur I. j, voor Leon. Wel
vaarts; 10 uur de hoogmis tot welzijn 
der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I. m. voor Maria Adr. 
Koppens. Dinsdag 7 uur 1. m. voor Jo
hanna Maria Theod. v. d. Meijden. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Johanna 
Traa. Donderdag 7 uur l. m. voor Ar
noldus Bressers, als over!. lid der proc. 
Bergen op Zoom naar Sittard. Vrijdag 
7 uur I. m. voor Adr. v. d. Velden als 
over!. lid St. Willibrord. Zaterdag en 
Zondag 7 uur I. m. voor Theo van Hal,
enz. vanwege de Koestraat. 
Woensdag, Donderdag en Vrijdag 8 uur 
op 't zij-altaar in de kerk 1. m. voor 
Antoon v. cl. Velden v. w. Kerkeind. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
de quatertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen. 
7 e Petronella Frans Vingerhoets te 
Liempde overleden. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
algem. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdagmor
gen om 8 uur en 's middags om 1 uur 
de meisjes Vrijdagmorgen om 8 uur en 
's middags om 1 uur. 
Gedoopt: Maria Cornelia Jacoba doch
ter van Marinus de Punder van Vlok
hoven. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH.
Vandaag dag voor Palestina. H.H. Mis
sen om 7 uur, half 9 en 10 uur pl. 
Hoogmis als votiefmis van het H. Kruis. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor de nieuwe glas-in
lood-ramen. Na de middag om 3 uur 
plechtig Lof met Rozenhoedje. Na het 
Lof een lied. 's Avonds om half 7 plech
tige Kruiswegoefening voor noodlijdend 
Palestina. We vertrouwen dat onze pa
rochianen in groten getale deze oefe
ningen zullen meemaken. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
2de en 3de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
het Seminarie. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenning 
en de Retraitepenning worden verzocht 
de gelden spoedig af te dragen. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Cornelis 
van den Bogaard; half 8 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Adria
nus van Beers; 8 uur Gef. Jrgt. voor de 
Weled. Heer Leonardus Verheijen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Cornelis 
van den Bogaard; 8 uur gef. jrgt. voor 
Mr. Victor Tilman. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis van Brunschot en Theodora Latijn
houwers de hsvr.; 8 uur gef. jrgt. voor 
Mevr. Josephina Rouppe-v. d. Voort. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Konings; 8 uur Gef. jrgt. voor Frans 
Pijnen burg. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Elisabeth 
Konings-v. Hoof; 8 uur gef. jrgt. voor 
Albertus van Dijk. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus van den Akker te Vught overleden; 
8 uur gef. jrgt. voor Willibrordus van 
Exsel. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 17 September. 16e Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur 
plechtige Kruisweg om Gods bescher
ming af te smeken over de Heilige plaat-
sen in Palestina. 
Woensdag: om 8 uur Lof. 
Donderdag: Feest van de H. Matthaeus 
Apostel en Evangelist. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen. Geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Ton
ny Schaffer; om half 9 voor overleden 
leden der familie Henket. 
MAANDAG: om 7 uur voor Tonny 
Schaffer. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs. 
VRIJDAG: om half 8 voor Lambertus 
van Berkel en Antonia van Boxtel. 

Voor de belangstelling on
dervonden bij het overlij
den van onze dierbare 
Vader en Grootvader 

Te koop: een toom·beste big
gen en zware en lichte driften. 
A. van Griensven, van Salm-
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Voor BRILLEN uw adres

F. P. v. Langen, Stationstraat 62 
OOK OPTICI.EN MARCELUS IGNATIUS 

VAN BOXTEL 

betuigen .wij onze oprech
te dank. 

Uit aller naam 
AD VAN BOXTEL 
Kinderen en 

Kleinkinderen 
Boxtel, Sept. '50. 

Bij deze betuig ik mijn har-
telijke dank voor de bui

tengewone belangstelling die 
ik mocht ondervinden bij de 
gelegenheid van mijn 25-jarig 
jubilé. 

H. VERSTAPPEN
Lennisheuvel 3. 

� � 

straat 56. 
� 

_AFWEZIG 

Dokter Hoek 
van 17 t.m. ZB Sept. 

Waarneming: 

�� � 
-

Dokter van Groeningen ;;; 
voor de letter A t.m. H ;;; 

Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan de 
Directie der N.V. v. Oerle's Weverijen, Boxtel, 

voor het ons geboden feest en de gulle feestgave bij 
gelegenheid van het 100::jarig bestaan der N.V. 

Het gezamenlijk personeel 
der Van Oerle's Weverijen 

� �����
� 
��
,. 

Dokter Kluytmans I t.m. P ; 
Dokter Wentholt Q t.m. Z � 
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Voor verzorging CORSETTEN 
uwer pijnlijkevoeten OP MAAT 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOLMedisch Gedipt. Yoetverzorgsler 

MARKT15Te koop: kinderwagen en Ie- Ook aan huis te ontbieden dikantje. Bevragen Molen-

dagelljks aanmeten 

goede pasvorm gegarandeerd 
Markt 12, Telefoon 462 

BOXTEL 
BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 406 

Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 - Tel. 31 9 straat 19. 
Te koop: zware N.L. Biggen. 
Fr. Peijnenburg, Kleinder
liempde 6. 
Heer zoekt een slaapkamer 
:zonder pension, liefst in cen
trum of Bosscheweg. Brieven 
onder nr. 85, Molenstraat 19. 
Zit-slaapkamer gevraagd. Aan
bieding met prijsopgaaf. Mo
lenstraat 19. 
Heb aan te bieden: H.linnen 
lakens 160 en 180 cm, ook in 
gr,!slinnen. Tevens slopen. 
Essche Baan 1. 
Te koop aangeboden een in 
:zeer goede staat zijnde elec
trische wasmachine met wrin
ger (Velo). Bevragen H. van 
Oosterhout, Tongersestraat 28. 
Werkster biedt zich aan voor 
hele of halve dagen. Bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop: een toom beste big
gen. A. de Rooij, Vorst 21b. 
Te koop: enkele ruiten, en zes 
meter tegels. Bevr. Molen
!itraat 19. 
Te koop gevraagd: een partij 
rode aardappelen. J. van Hel
voort, Vorst 7. 
Te koop: 1-persoons ledikant, 
kapokbed en verende matras, 
samen f 75,-. Bevragen Sta
tionstraat 11. 
Bij P. v. d. Made, Schijndel
sedijk 11. Een toom biggen 
en fokvarkens. 
Pakhuis of bergruimte te huur. 
Bevragen Bosscheweg 51. 

BEKENDMAKING 
De Burgemeester van de gemeente Boxtel maakt bekend 
dat op VRIJDAG 22 SEPTEMBER a.s. des namiddags van 
half vier tot vier uur gelegenheid zal gegeven worden tot 
kosteloze inenting tegen POKKEN. De controle zal plaats 
vinden op Vrijdag 29 September daaropvolgend op dezelfde 
tijd. 
De moeders worden verzocht bij de controle de INEN
TINGSKAART mede te brengen. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

Gevraagd Nette Meisjes 
van 16 jaar en ouder, voor de mangel• en strijkafdeling

Wasserij Crols & Co. Eindhovenseweg

Weer 2 "BRADERIE
" 

succesjes

GOBELIN WANDKLEED 
Prachtige Dessins 
80 X 170 cm 10,95 

HANDWEEF TAFELKLEED 
Sterke kwaliteit 
140 X 170 8.95 

JJ f\,1
. . w� 

.• 

Zojuist ontvangen 

Het Nieuwste!! 

RADIO MEUBEL met ,erlichting 
en ingebouwde Bar 

ZEER SOLIDE f 87 ■60 

BOEKENMOLEN met verlicht bovenblad 
TEVENS DIENEND 

f 72 7 5 ALS ROOKTAFEL • 
Bijpassend Rookgarnituur 125.
ROOKTAFELS 

in alle prijzen, reeds vanaf 25,95 

RADIOTAFELS, vanaf 31,50 

KAPSTOKKEN, 
een schitterende sortering, vanaf 16,90 

GROTE COLLECTIE BORSTELHANGERS, 
COURANTENHANGERS, 

ROOKST AND AARDS, LECTUURBAKKEN, 
PARAPLUIEBAKKEN 

NIEUWE VOORRAAD IN : 
DELFTS BLAUWE JAMPOTTEN 4, 75 
DELFTS BLAUWE BOTERVLOTEN 4,95 

DELFTS BLAUWE BONBONDOZEN 3,95 

VERCHROOMDE KANDELAARS 
iets aparts, in verschillende prijzen en modellen 

Zoekt U een passend Cadeau ? 
U SLAAGT IN: 

,,DE BIJENKORF" 

Ruime keuze glasbrillen en andere monturen 
voorradig. 

TELEFOON 584 
Leverancier voor 

alle Ziekenfondsen 

Sigarenmagazijn Bert van den Braak 
Baroniestraat 73 • Tel. 450 

Het adres voor 

Fijne droge Sigaren en Sigaretten 
en als steeds de grootste sortering 

Pijpen en verdere Rokersartikelen 

DE GEZEll� 
GIJEID

ER VAN AF! 

loerplaal. 

genookhetv 
undig plaats 
maken van 

s1'\\��

Natuurlijk door de heerlijke warmte, maar ook 
door het sierlijke model, de glans. het vuur achter 
de deurtjes. 
Wat een pracht bezit. zo een "Permanent Duplex" 
haardkachel. Extra zuinig in het gebruik en van 
een bijzondere warmte-ontwikkeling. 
U vindt hem hij van Boxtel, de zaak der goede 
merken ! Een "Permanent Duplex" haardkachd is
on verwoest baar. 

Betaling desgewenst in overleg 
Ook voor uw "PERMANENT DUPLEX" 

haardhachel naar VAN BOXTEL! 

U zoekt een zuinige Salamander
kachel? VAN BOXTEL is hèt adres! 

N.V. HANDELMIJ

VAN BOXTEL 
CLARISSENSTRAA T 3, BOXTEL, TEL. 479 

Adverteren doet verkopenll 



ffiodeshow ! ! 
NAJAAR 1950 

27 September tonen wij in de Foyer 
van de ARK, Prins Bernhardstraat 
27 a, een keurcollectie 

MANTELS en JAPONNEN 
Deze unieke gelegenheid, welke Uw 
keuze voor 't a.s. Seizoen vergemakke
lijkt, moogt U niet missen. 

NOTEERT DUS DEZE DATUM. 

Wij tonen onze modellen: 
's middags van JI/2-6 uur 
's avonds van 81/2-J 1 uur 

Plaatsbespreken kunt U iedere dag aan onze 
zaak, Rechterstraat 18, en op 27 Sept. 
alléén aan de ARK en wel: 

v.m. van 10-12 uur, voor middagshow

{ 
n.m. van 4-6 uur, voor avondshow.

î 
Td,/oni,ch bmikbm ,ndec no. 503 

F.J. Witteveen
BOXTEL 
Persoonlljka uitnodigingen worden niet verzonden. 

Maandag 18 September is onze zaak 

de gehele dag GESLOTEN 

F. J, W IT T E V E E N Manufacturen en Confectiebedrijf

Lichtstad Eindhoven 
A.s. Zaterdag,

Zondag en Maandag 
vertrekken autobussen om 
7.30 uur, 

naar Eindhoven, 
met rondrit door de ver• 
lichte stad. 
Bespreek tijdig uw plaatsen. 

Garage De Mol 
Boxtel. Tel, 336. 

Accountantskantoor van 
H. CUPPEN

Lid: Neder!. 8enoot1chap ,. Aecountant1 
Lid l So■d YIR BelI1tlngco11Ulen!B1 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat U, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Berahardstraat 32, Tel 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINQZAKEN 

Win een rijwiel of autoped! 
Bij aankoop voor 50 et. Vleeswaren, Boter, Kaas of Margarine, 

een Wielrennersplaatje 
zie circulaire en raambiljetten Zuivelhandel 
,,'t Nieuwe Centrum" 

Ridder v. Cuykstraat 1 

,,Levertraan�, 
onmisbaar voor uw kinderen 

ook levertraan emulsie, 

éxpo.sitie 
Najaar 1950 

Va.mes, 
A.s. ZATERDAG 16 SEPTEMBERn.m. 5 uur openen wij onze

� oan de nietuu.ste modellen

Vcuneslioeden 
voor najaar 1950. 

Naast exclusieve modellen brengen wij 
ook aparte hoeden in zeer voordelige 
prijzen, vanaf 6,90 - 9,75 - 10,50 in Velour=Chiffon en Vilt.

* 

Uwe belangstelling wordt, z o n d e r  
enige verplichting uwerzijds, zeer op 
prijs gesteld. 

fl)li. !llûis=u.. d. :/!,candr 
S.tatioHsttaat 38 = 1,,J,. 583 = P,oxtel. 

Wij vragen ook uwe aandacht voor onze 
zeer fijne collectie stoffen in Broderie,
Taft, Organda en Velour=Chiffon. 

Zaterdag is de winkel van 1-5 uur gesloten. 

Bij VOS uw Kaas !& � en Vis gekocht "" • , Het BESTE adres ., � 1 • • ·t ht •• , � VOS�.::.:::::.. · : .. � Tel.527 

SANOSTOL • SINATRAN -----------------
HALITRAN 

Drogisterij "De Vijzel" 
Markt 12 • Telefoon 462 

BOXTEL 

In 't Anker bij 1 fles Limonadesiroop van 80 et, 99 et, of 130 et 
een mooie kaatsbal 
GRATIS 
Prima zure Haring 10 et 
Volop Rookvlees i2 et p. 100 gr. 

Op alle artikelen VÉGE,zegels 

Vanaf 15 Sept. om 6 u. gesloten 
C. de Jong•v. Kempen

van Hornstraat 12 
Heeft ook te koop een 
prima Van Berkel's 
snijmachine, wegens 

Een goede WEKKER 
is onmisbaar! 

JUNGHANS=wekkers, 
o.a. de nieuwe "BIVOX", vanaf 

KIENZLE-wekkers,
o.a. repeteerwekkers, vanaf 

SM ITH=wekkers, 
chique modellen, 

VEGLIA=wekkers, 
een prima wekker voor 

f 9,50

t 8,50 

f 8.45 

f 8,-· 
Luxe wekkertjes en reiswekkertjes in vele modellen. 

Alle uurwerken met garantie. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Kruisstraat 10 Juwelier = Horloger 

aanschaffing electrische l================== 

Vocn lltt!� 
/f1'1nri,Mn�'-f'' 11•IUA1Jlu:;.«, 

naait 

Von_}oi(el / 

Magneet, de fiets die weer en 
wind trotseert 1 

Die altijd even mooi blijft en altijd 
even licht blijft lopen. De ideale fiets 
,om dagelijks mee naar uw werk te 
"gaan en vacantieté>chten mee te 
maken. Een Magneet stelt nooit teleur. 
Hij is practisch onverslijtbaar. Dat 
garandeert van Boxtel, en dat is wat 
waard. Roesten is bij een Magneet 
uitgesloten. Daarvoor staat het nieuw
ste Amerikaanse verchroom· en lak
systeem borg. Zoudt u 66k niet zo'n 
prachtige Magneet willen bezitten 7 
K66p toch 'n Magneet I De betaling 
wordt desgewenst met u geregeld. 

IN DIVERSE MATEN EN 1 0 VERSCHILLENDE KLEUREN 
PRIJZEN REEDS v.a. f 107 .50. 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is DIN S D A G 
19 September van 14.00 - 16.30 uur 
aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 

Stationstraat 1 1, Boxtel, Tel. 420 

Corset•Centrale P. Tilanus. 

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 
De betere Dames• en HerenkleermakerlJ 

ACHH:R 'T STADHUIS 17 
S-HE RTOGENBOSCH 
Telefoon 7667 

Ook In mindere prlJsklasse. 
Vt·aagt stalen collectie. 

ADRES VOOR B OXTEL: 
BREUKELSESTR A AT 30 

Harris Tweedjaa■en à 185•, 
Uit voorraad leverbaar. 

van fijne popeline, met 
bleu en beige). De po
peline van deze over
hemden is gesanfori
seerd, dus volkomen 
krimpvrij. 

• 

Zijden zelfbinders f 2.95 

Zuiver wollen 
fantasiesokken f 2.95 

• 

't Is weer

,,:JM den Ooieoaac" 
:J,a. À. Jt P«K deK $oomenlR.esin4. 

©oFqiek 13anksFel 
Een echt gezellig zitje voor de 
komende wintermaanden. Royale 
vlotte soliede uitvoering. Het 
geheel bekleed met een sterke 
wollen Epinglestof. 

Compleet 695.-

- ·e heer\iike
en xakl ·ngen 

Peri 
versna in9

kinderverrass 

neen so p V1'N fl. l, 
BIJ 1'At-1l<O� R . 1'Rll 
Dl GRUYl . 

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

Nu 

en maar wàt tevreden dat zijn vrouw 
bij de Spar altijd het volle pond krijgt! 
Terwijl ze bovendien GULDENS extra 
heeft... door ,de Spar-spaarzegels! 

250 gr. EIKEBLAADJES 

50 et. 10 Sparzegels extra 

200 gr. gevulde WIENERS 

45 et. 10 Sparzegels extra 

DE SPAR 

Voor nieuwe Naaimachines en vakkundige reparaties 1 

slaagt u het best bij Va n K esse I's Naaimachinehandel Molenstraat 16 1 

* 

• 

hel Spar-waarborgme 

au AIITIK&LEM 

MET IIE.1' sPAll-wAARBOIIGMl!IIK 
&ENT U veaz.t.Kl!IID VAM p111MA 
KWALITEIT l!M U KRIJGT ALTIID 
z.oVEEL sPARZ.EGl!LS E,](.TIIA, DAT 
U sTet.DS eeM vooRDEEL 11e&T 

VAM '10 ■ 120/0 ' 

zelfstandige k "d • rui eniers 
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KATHOLIEK WEEKBLAD, VOOR BOXTEL EN 

De troonrede 
Door dr. P. H. RITTER Jr. 

De twee duidelijkst sprekende motieven 
in de troonrede zijn : geloof in onze 
volkskracht en de ontvouwing van de 
moeilijkheden, waarin wij zijn verwik
keld. Wij mogen ons niet ontveinzen, 
dat de psychologische opzet van dit 
staatsstuk er toe medewerkt ons de bit
tere werkelijkheid, die er ons in wordt 
toegediend, te verzoeten. De groepering 
der koninklijke oratie is troostrijk. 
Men heeft de opwekkende aanvang nog 
in de herinnering, wanneer men toe is 
aan de beschrijving van de zorgelijke en 
angstwekkende toestand, waarin wij ons 
bevinden. En aan het eind van de troon-

- rede wordt het begin weer opgenomen.
Deze bemoediging heeft een uitnemende
zijde. Uit de mond der koningin te
horen dat het economisch, maatschap
pelijk· en geestelijk leven van Ned�r:l�nd
bij het eerste lustrum na de bevn1dmg
een beeld te zien geeft, dat getuigt van
de veerkracht, waarmede ons volk door
alle teleurstellingen en tegenslagen heen
vele gevolgen van oorlog en bezetting
te boven wist te komen, dat geeft zelf
vertrouwen en offervaardigheid. En hare
majesteit zal niet tevergeefs een beroep
hebben gedaan op de aanwending van
al onze krachten om tegen de verzwaar
de taak te zijn opgewassen, die ons door
de nieuwe verhoudingen op de schou
ders is gelegd.
Welke zijn die nieuwe omstandigheden?
De troonrede spreekt daaromtrent een
duidelijke taal. De toeneming der inter
nationale spanningen. De regering laat
geen twijfel bestaan over onze buiten
landse politiek. Wij zijn aan het Weste
lijk blok gebonden en wij willen onze
plicht als lid der Verenigde Naties ge
trouwelijk vervullen. Wij willen de sa
menwerking der volken van West
Europa en van de atlantische gemeen
schap, politiek, economisch, financieel en
militair, wij willen actief meedoen aan
versterking en versnelling der gezamen-

- lijke • defensie-maatregelen.
Dit is het standpunt der regering en het
.lcomt o:vereen met de _ N��erl_andse _
volksovertuiging, die ëen 'vrij Neder
land wenst·in een vrij Europa. De troon
rede steunt deze' gedachte ener in vrij
heid zich ontwikkelende Europese
samenhorigheid, door te wijzen op wat
reeds bereikt gaat worden: het veldwin
nen van het begrip der noodzakelijkheid
van dit samenstreven, gelijk in de Raad
van Europa tot uiting kwam, de vorming
van de Europese Betalingsunie en het
plan voor de integratie van de productie
der twee belangrijkste industriële grond
stoffen staal en kolen. De politiek der
Westelijke samenwerking wordt door
orize regering integraal gevoerd. De op
merkelijke zinsnede in de troonrede, die
de wenselijkheid aanduidt, dat ook
Duitsland ten volle wordt betrokken bij
de nauwere aansluiting van Europa be
tekent een positie kiezen van Nederland
in een thans nog problematieke kwestie.
Het economisch belang van Nederland
hierbij is onbetwistbaar en het geeft rede
tot vreugde, in de troonrede te lezen
dat het economisch verkeer tussen Ne
derland en Duitsland reeds in sterke
inate is verruimd.

* * *

De positieve richting van onze regering
terzake van het buitenlands beleid, een
richting die ieder noodzakelijk acht, be
paalt echter tevens de hachelijke positie,
waarin wij verkeren en waarvan de
troonrede een duidelijk getuigenis geeft.
Een verdere verlaging van de belasting
druk zal niet in het vooruitzicht kunnen
worden gesteld.
Wie weet, dat de militaire uitgaven een
der belangrijkste posten vormen van de
begroting, voelt zich de angst om het
hart slaan, wanneer hij de versnelling
der bewapening in verband brengt met
de handhaving van de worgende greep
van de fiscus op onze welvaart en ons
geluk. Hierbij komt nog, dat de troon
rede twijfel uitspreekt aan de vastheid
der munt, na 't öphouden der Marshall
hulp en dat zij onomwonden zegt een
sterke stijging van de grondstoffen op
de wereldmarkt te duchten.
De regering zit in de perikelen. Bij de
valuatie (die dreigt!) vervallen de voor
waarden voor het ben,tel van het nog
steeds ontbrekende evenwicht In de beta
lingsbalans. En het stijgend prijspeil
brengt noodlottige gevolgen mee voor
het levensniveau van een groot deel van
ons volk. Omtrent de loon- en prijspoli
tiek, een der dringendste kwesties van
het heden, onthoudt de regering ons

. enig voornemen. Zij zal het advies Inwin
nen van de Sociaal-economische Raad.
Hoe verder men in de lectuur van de
troonrede vordert, hoe onbehagelijker
het beeld wordt, dat voor ons oprijst. Er
is aan de - uitspraak niet te ontkomen,
dat de toestand zorgwekkend Is. De ver
blijdende mededeling omtrent de stand
der werkloosheid en de gebleken moge
lijkheid een groot aantal gede�obiliseer
den in het arbeidsproces op te nemen,
geeft even verademing, maar geen ver
lichting. Naas�., de, gunstige situatie der
werkzoekenden; - vinden wij de dringende
noodzaak der emigratie in de troonrede
vermeld:
De regering heeft het centrale probleem

dat aan de orde is, aan het eind van de 
troonrede feilloos gesteld. Het is de 
vraag, of er evenwicht is te brengen tus
sen de eisen, gesteld voor de medewer
king aan de collectieve veiligheid (de de
fensie dus) en het economisch, sociale 
en cultuurwelzijn van ons volk. 
Met andere woorden: wij worden ge
noodzaakt door omstandigheden buiten 
onze wil, ons militair te versterken, 
maar wij kunnen niet zeggen_ of dit niet 
gaan moet ten koste van de vervulling 
van essentiële belangen en de leniging 
van essentiële noden van ons volk. In
dien men de vraag wil doortrekken, dan 
gaat zij luiden: zullen wij niet bezwijken 
aan de militaire lasten, die wij hebben te 
dragen? In zekere zin doet de regering 
wat zij kan. Op het gebied der woning
bouw wordt hard gewerkt. Men is bezig, 
met de voortzetting van landaanwinning 
en inpoldering. De emigratie staat 19id
den in de regeringsbelangstelling. Maar 
is met dit alles de oplossing bereikt van 
het probleem, dat ons foltert? In haar 
algemee economisch beleid zoekt zij het 
naar vele kanten. Zij zweert bij de in
dustrialisatie. Zij streeft naar toenemen
de bedrijfsorganisatie, ze verklaart dat 
zij niet zal aarzelen voor dieper en, meer 
omvattend overheidsingrijpen, zij verloo
chent allerminst haar socialistische sig-
natuur! 

* * *
Bedenkelijke passages komen er voor in 
de paragraaf over het overzees beleid. 
Wij missen in deze troonrede een posi
tieve verklaring omtrent de rechten, die 
Nederland kan doen gelden op de sou
vereiniteit over Nieuw-Guinee. Over 
Nieuw-Guinee wordt ons alleen meege
deeld "dat de hoop mag worden ge
koesterd, dat het belang, dat voor beide 
staten in een goede samenwerking gele
gen is_ op den duur over de moeilijkhe
den zal doen zegevieren". 
Het Icon niet slapper en minder bevredi
gend. Hoe kan men vertrouwen koeste
ren in een samenwerking met een weder
partij; die iedere bemoeienis van Neder
land met Nieuw-Guinee radicaal en prin
cipieel verwerpt. Wij lezen duidelijk in 
deze verklaring, dat de regering opnieuw 
zich opmaakt om de lijn van de gering
ste weerstand te kiezen. En dát op een 
moment, waarin de situatie voor Neder
land gunstiger dan ooit is I Over de unie
verhouding loopt deze troonrede heen 
met lieflijke tred. De moeilijkheden blij
ven onttrokken aan het oog van het 
volk. Het is al "goede sfeer", wat de 
klok luidt. 
Nu de noodzaak ons dringt tot het 
geven van voorrang aan de militaire ver
sterking en aan de aanpassing van onze 
staatshuishouding bij deze noodlottige 
toestand, nu krijgt de cultuurparagraaf 
vanzelf een ietwat platonisch karakter. 
Verheugend is de mededeling, dat men 
nu eindelijk ons recht wil gaan aanpas
sen bij de ontwikkeling der maatschap
pelijke verhoudingen. Het cultuurwerk 
der regering wordt, na enige dierbare 
verklaringen omtrent de hoge waarde 
van kunsten en wetenschappen voor ons 
volk, in de sfeer gesteld van overweging 
en beraad. 
Het kan helaas niet anders bij de situa
tie. waarin wij leven. 
Hoe zal Nederland de militaire en finan
ciële druk kunnen torsen, waaronder het 
bijna bezwijkt? Dat is de kernvraag, wel
ke uit deze troonrede oprijst. Er is wel 
vertrouwen nodig in onze volkskracht 
om met een blijmoedig gelaat tegemoet 
te treden aan dit schier onoplosbaar 
probleem. 

Kerstactie 19 5 0 -

Ieder jaar rond Kerstmis organiseert de 
Mariacongregatie onder hare leden een 
actie voor de arme gezinnen van onze 
parochie. Doordat de medewerking van 
de congreganisten algemeen was, kon
den verschillendg gezinnen met Kerstmis 
worden blij gemaakt met een kerstpak
ket, dat o.a. bestond uit zelfgemaakt on
dergoed, kousen, kinderjurken, kinder
dekentjes, babyuitzetten enz. enz. 
Daar de duurtetoename van de textiel
goederen en toch al hoge levensstan
daard het voor vele kinderrijke gezinnen 
nog moeilijker maakt, willen wij voor de 
Kerstactie van dit jaar een beroep doen 
op de medewerking van alle goedwil
lende parochianen. Dit werd ons moge
lijk gemaakt door de medewerking en 
de steun van de St. Vincentius en Elisa
bethvereniging. 
Wat is de bedoeling? Er zijn verschillen
de mogelijkheden. die wij U hier even 
willen suggereren: 
1. U doet mee aan onze kerstactie door 
uit uw eigen kleerkast iets aan ons mee 
te geven voor de armen, of uw bijdrage
bestaat in een nieuw stuk.
2. U wilt zelf in uw vrije tijd iets ma
ken voor de armen van eigen grond
stoffen.
3. U wilt wel medewerken, maar u hebt
niet de stoffen of de wol die daarvoor
nodig is. Ook voor u is er een mogelijk
heid. Want de wol of de stof wordt u
thuisbezorgd. U hoeft het alleen maar

te bewerken. De stof wordt door ons 
geknipt u thuis bezorgd. 
Wanneer ieder gezin tot dit schone doel 
een steentje zou willen bijdragen, zou
den we met Kerstmis een prachtige ten
toonstelling kunnen organiseren en ver
schillende gezinnen, dank zij uwe mede
werking, kunnen verrassen met een 
kerstgave, die velen zo goed van pas zal 
komen. 

Plaátselijk Nieuws 
IN TILBURG BENOEMD. 
Dinsdagmorgen ontving Kapelaan Da
men uit de St. Petrusparochie bericht 
van zijne benoeming tot kapelaan in de 
parochie van het H. Sacrament te 
Tilburg. 
Deze onverwachte benoeming heeft onze 
kapelaan wel bijzonder verrast. Het zo 
plotseling moeten opgeven van de werk
zaamheden, waaraan hij zich ruim 5

jaren met veel ambitie heeft gegeven, 
moet wel indruk op hem hebben ge
maakt, evenals het vooruitzicht zich op
nieuw te moeten gaan inwerken in de 
grotestadsparochie. 
Naast de leiding van de Congregatie had 
kapelaan Damen in onze parochie de 
zorg voor het vrouwelijk jeugdwerk, en 
was adviseur van de Middenstand, Hore
caf en de Voetbalvereniging "Boxtel". 
Een groots werk, waaraan hij de laatste 
twee jaren heel veel zorgen heeft be
steed, was de opbouw van de historische 
fragmenten der H. Bloedprocessie. De 
omvangrijke opzet van dit prachtige on
derdeel der processie is door zijn spon
taan ijveren reeds in een vergevorderd 
stadium van verwezenlijking, en hij mag 
dan ook met rechtmatige voldoening 
terugzien op het succes ervan voor de 
opleving van de bedevaart naar het H. 
Bloed. 

CIRCUS VAN BEVER. 
Boxtel heeft er al eens van kunnen ge
nieten, van Circus Van Bever. Toen had 
het standplaats langs de Bosscheweg. 
Nu zal het Zaterdag 23 September en 
de daarop volgende Zondag en Maan
dag 24 en 25 September zijn voorstel
lingen geven op de Houtwerf in de 
Molenstraat. 
Circus Van Bever heeft uitmuntende 
artisten, die een zeer gevarieerd pro
gram afwerken, waarvan het publiek 
kan genieten. 
Wij noemen de beroemde jongleurs Joe 
en Eddy Rose, Raymonde Marcoud, het 
sensatienummer in de lucht, de Deense 
parodisten Bird en Bird en niet te ver
geten Miss Edelton, het Deense elasti
sche wonder. 
En tussen de prestaties van al de voren
genoemde, zorgen de Koningen van de 
lach, de beroemde Clowns Toto en 
Poly met hun grollen voor de afwisse
ling, waarbij het publiek eens heerlijk 
kan schateren van het lachen. Een op
frissende kuur, die de mensen in deze 
dagen gerust eens mogen ondergaan. 
Een bezoek aan Circus Van Bever mogen 
wij dan ook aanbevelen. 

ARBEIDSONGEVAL AAN 
BOUWWERK. 
Bij de verbouwingswerkzaamheden aan 
de school in de Baroniestràat viel Rogier 
de Laat Dinsdag voormiddag van de 
balklaag naar beneden. Met verwondin
gen aan het hoofd en een kaakfractuur 
werd hij opgenomen en door zijn werk
gever, de heer Van de Laar, naar de 
dokter gebracht ter behandeling. 
Voor zover te constateren was, heeft 
deze ongelukkige val zeer waarschijnlijk:_ 
geen ernstiger gevolgen gehad dan de 
geconstateerde verwondingen. 

Brabants Centrum heeft ook steeds zijn 
bijzondere belangstelling gehad, en als EMIGRATIE. 
vaste pledewerker heeft hij vanaf zijn Nieuw-Zeeland. 
komst in Boxtel, 29 Juni 1945, middels Voor ongehuwden is er op korte termijn 
vele artikelen van godsdienstige en mo- gelegenheid tot emigreren naar Nieuw-
ralistische strekking onze lezers van Zeeland, waar zij werk zullen vinden in 
voorlichting gediend. de zuivelfabrieken. 
Wij en alle parochianen van St. Petrus Dit is een speciale gelegenheid buiten de zullen kapelaan Damen in dankbare gewone emigratie om. Daarom moeten herinnering houden. aanmeldingen hiervoor vóór 28 Septem-Moge hij in Tilburg een aangename her a.s. op het Arbeidsbureau worden werkkimg vinden. ingediend. 
DE NIEUWE KAPELAAN. Algemene eisen: goede gezondheid, on-
Wij hadden reeds de gelegenheid kennis gehuwd, leeftijd 21-35 jaari. 
te maken met de nieuw benoemde kape- Vertrek vóór eind 1950. 
laan, Fr. Verhagen, die de parochie Deze gelegenheid geldt ook voor onge-
St. Jans Onthoofding te Gemert, ver- schoolden. 
wisseld met onze St. Petrus-parochie. Men dient er wel rekening mee te hou-
Volgens onze indruk zal kapelaan Ver- den dat een strenge selectie zal worden 
hagen, die te Schijndel geboren is, met toegepast. 
zijn benoeming ten onzent wel zijn in- Alle verdere inlichtingen vrijblijvend te 
genomen. • • vragen op het Arbeidsbureau, alhier.

' 

Wij katholiek.en 
en de andersdenkenden 

Het katholieke volksdeel in Nederland 
telt nu reeds meer dan één derde ge
deelte van het Nederlandse volk. En ge
zien de sterke groei van katholiek Ne
derland, nadert langzaam maar zeker de 
tijd, dat de katholieken in Nederland de 
meerderheid zullen uitmaken. 
In niet-katholieke, vooral protestantse 
kringen, bestaat er grote bezorgdheid, 
wat er hun dan wel te wachten staat, 
als het eenmaal zover is. Zij zien de 
grote eenheid van de Katholieke Kerk, 
en zijn bang dat alles dan vanuit Rome 
zal worden voorgeschreven en de eigen 
landaard, de eigen ontwikkeling van het 
Nederlandse volk dan niet meer tot zijn 
recht zal mogen komen. Maar zij ver
geten, dat de Kerk ook de eigen land
aard erkent en zich daarnaar richt, zo
dat zelfs in de overwegend katholieke 
landen, de ontwikkeling van het maat
schappelijk en burgerlijk leven bij ieder 
volk zijn eigen weg gaat, ook in het 
godsdienstig leven. Zo ontwikkelt het 
kerkelijk leven zich in Frankrijk anders 
als in Spanje, weer anders in Amerika 
of Nederland, en anders in China of 
Afrika of bij de Javanen en de Eskimo's. 
Veel andersdenkenden zijn bang voor 
verregaande dwang in het maatschappe
lijk leven, maar zij vergeten, dat de 
Kerk haar strenge beginselen van recht
vaardigheid ook toepast op zichzelf, en 
haar beginselen van gewetensvrijheid 
ook toepast op anderen, zodat bijvoor
beeld ieder gezin, ook wanneer de 
ouders daarvan niet katholiek zijn, vrij 
moet en zal zijn om o.a. de opvoeding 
te leiden volgens eigen beginselen. 
Zeker is alleen: dat de katholieke meer
derheid zal trachten, de katholieke be
ginselen, die het maatschappelijk leven 
betreffen, ingang te doen vinden, zoals: 
haar beginselen omtrent rechtvaardig
heid, eigendomsrecht, plichten van de 
enkeling t.o.v. de gemeenschap, en om
gekeerd van de gemeenschap jegens de 
enkeling. Deze beginselen worden ge
geven door de bisschoppen en vooral 
door de Paus zelf, in zijn encyclieken, 
en deze beginselen zijn niet alleen van 
specifiek katholieke aard maar evenzeer 

_ en op de eerste plaats van algemeen
menselijke aard en gericht op het alge-

meen welzijn, dus ook op het welzijn 
van de niet-katholieken. Dit wordt reeds 
door vele niet-katholieken ingezien en 
zo hebben verschillende niet-katholieke 
regeringen, o.a. die van Canada en van 
de Verenigde Staten, zich bij het opstel
len van vele sociale wetten, laten leiden 
door de richtlijnen van de Kerk. En in 
ons eigen land is de nieuwste, grote, 
sociale verbetering - die der Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie, niets an
ders dan de uitwerking van het door de 
Kerk naar voren gebrachte beginsel van 
een rechtvaardige belangenbehartiging 
van alle groepen die in de bedrijven 
samenwerken. 
Er is onder de andersdenkenden echter 
niet alleen vooroordeel, vrees of afkeer 
ten opzichte van ons, katholieken, maar 
ook nieuwsgierigheid en zelfs warme be
langstelling en oprechte goede wil om 
beter op de hoogte te raken van het 
katholicisme; en dit leidt zeer dikwijls 
tot sympathie voor de Kerk en zelfs 
tot overgang naar de Kerk. 
Van katholieke zijde wordt er dan ook 
in Nederland, reeds lang, veel gedaan 
om deze belangstelling tegemoet te ko
men. En het is zeker wel interessant 
voor onze lezers om daarover eens het 
een en ander te horen, vooral omdat we 
daarvan in ons katholieke gewest weinig 
merken. 
Aan deze toenadering vari de katholie
ken tot de niet-katholieken wordt ge
werkt, zowel wetenschappelijk als prac
tisch, door priesters en leken, vrouwen 
en mannen. Op wetenschappelijk terrein 
werd reeds in 1904 de apologetische ver
eniging "Petrus Can•isius" gesticht. Be
halve dit meer wetenschappelijk gerichte 
werk, wendt de Katholieke Kerk zich 
meer rechtstreeks tot de niet-katholieken 
persoonlijk, op verschillende manieren: 
enkele paters Jezuïeten en Franciscanen 
werken aan het onmiddellijke onderricht 
van hen die katholiek willen worden. 
Eveneens wijden zich hieraan de Mis
sionarissen van 't H. Hart in hun werk 
"Una Sancta". Van algemener opzet 
zijn: het werk van "De Open Deur'' dat 
door priesters wordt geleid, en het "Gil
de van de Klare Waarheid" en de 
"Vrouwen van Bethanië"; welke werken 

OMGEVING 

Jongemannen van_ 18 jaar 

aantreden 1 

In October begint er in onze pa
rochie een godsdienstcursus. Deze 
duurt tot April 1951. Elke week 
zal er een bijeenkomst zijn. Tijd 
en plaats zullen nog bekend wor
den gemaakt. We hopen dat alle 
organisaties en verenigingen, de 
sport, de clubs, de cursussen hun 
volle medewerking zullen verle
nen. Want het zou doodjammer 
zijn, als één achttienjarige niet 
zou kunnen komen. 

Deze cursus zal parochiëel zijn. 
Alleen voor hen, diè reeds acht
tienjaar zijn (die dus 18 zijn ge
worden tussen 1 October 1949 en 
1 October 1959. 

In de bisdommen Utrecht en 
Haarlem is deze cursus strikt 
voorgeschreven. Monseigneur 
Huibers schrijft in z11n laatste 
brief: hoe zullen we naar het ge
loof leven als we het niet of 
slechts ten halve kennen. Iedereen 
gevoelt, dat......... enz. 

Het ligt in onze bedoeling deze 
komende cursus zó op te zetten. 

Mogen allen, zowel ouders als 
anderen die daarop invloed kun
nen uitoefenen, ons steunen tot 
zegen van de groeiende mannen. 

Laten ze er rekening mee hou
den in hun plannen en winterpro
grams. 

Zeker, het zal offers kosten, zo- • 
wel voor de geèstelijkheid als de 
jongemannen. Vele avonden zijn 
bezet, \;'.elen kom�n thuis van een

zware dagtaak, en toch ...... toch 
is het van groot belang. We be
ginnen er dus aan en we hopen 
dat géén jongeman voor het off er 
van tijd en inspanning zal terug
schrikken. 

Het zal niet in de kerk plaats heb
ben. Er zal overvloedige gelegen
heid zijn om vragen te stellen, zo
dat iedere jongeman datgene kan 
vragen wat hem 't meest nuttig is. 

door leken worden uitgevoerd. 
Over deze verschillende werken willen 
wij U wat vertellen: wat hun bedoeling 
is en wat er gedaan wordt. 

De "Petrus Canisius Vereniging" beoog
de : aan de andersdenkenden de moge
lijkheid te openen om ons Geloof te 
leren kennen, door het uitgeven van 
wetenschappelijke werken, door het uit
geven van Nederlandse vertalingen van 
de H. Schrift en vooral door het uitge
ven en gratis verstrekken van brochures 
over alle mogelijke onderwerpen betref
fende onze godsdienst. Veel niet-katho
lieken hebben door deze vlugschriften 
het eerst kennis gemaakt met katholieke 
leerstellingen of met de organisatie van 
de Kerk. 
Later sloot het bekende Geert Grote 
Genootschap zich aan bij de Petrus Ca
nisius Vereniging en nam van deze de 
taak over, voor de samenstelling en ver
spreiding van de brochures te zorgen. 
Ook richtte de P. C. Ver. voor katho
lieken en niet-katholieken het maand
blad "Het Schild" op met hetzelfde doel, 
en dit tijdschrift vindt nog steeds bij vele 
niet-katholieken grote waardering. 
In overleg met de andere Apostolaats
werken, die we nog zullen bespreken, 
werd na de oorlog besloten: de apolo
getische vereniging Petrus Canisius te 
reorganiseren. De P. C. Ver. was meer 
,,apologetisch" gericht, d.w.z. meer "ver
dedigend", namelijk het katholieke ge
loof verdedigend tegenover de protes
tanten. Men wilde nu het doel breder 
stellen, en zich ook meer richten tot 
het humanistische en socialistische volks
deel dat zich niet tot het katholieke en 
evenmin tot het protestantse geloof 
rekende. Men koos toen ook een nieuwe 
patroon: de H. Willibrord, de apostel 
van Nederland. 
Zo werd de apologetische vereniging 
P. C. veranderd in de Sint Willibrord
vereniging, welke haar doel breder stel
de: alle werk van de P. C. Vereniging
doorzetten, maar zich ook richten tot de
katholieken zelf, om hen het besef bij
te brengen van de tragische verdeeld
heid der christenen en van de verant
woordelijkheid hiervoor; en hen op te
wekken: door gebed, geloofsbeleving en
offer mede te werken aan de verchriste
lijking en de hereniging van godsdienst
in Nederland.
Over de andere apostolaatswerken in een· 
volgend artikel. T. 



Boxtel's Gouden Leeuw is niet meer! 

Nog even flikkerde zijn oude glorie op, toen de Vroedschap van Boxtel in de 
avond van 8 September, na d'r tevoren gehouden parlemt!htair discours, nog 
"heel even" :zijn vergrijsde manen kwam strelen 1 1 1 

Foto Jos. W. de Koning. 
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U kent dit hoekje van oud Boxtel wel, maar wist 
naam ervan _Café De Gouden Leeuw was? 

U dat de oorspronkelijke 

Die naam is in de loop der tijden ver-
loren gegaan, heel lang geleden. Een 
onzer oudste ingezetenen wist bij over
levering dat het café vroeger De Gou
den Leeuw heette. 
Met alle waardering voor het schilder
achtige oude, het verdwijnen van deze 
,,scherpe hoek" is minstens een ruimte
winst, en als straks al het overige "schil
derachtige" uit de Rechterstraat zal zijn 
opgeruimd is er weer een ......... nieuw 
probleem voor onze gemeenteraad aan 
de orde. Met de royale oplossing van dit 
probleem heeft onze Gemeenteraad de 
kans om Boxtel tot"'În verre toekomst te 
doen aanpassen op de technische ontwik
keling. Het zal geld kosten, doch ruim
te scheppen. Hoe die oplossing dan zal 
moeten zijn? Alle oude huizen aan de 
Zuidkant van de Markt afbreken en niet 
herbouwen. 
Dan zal de geste van onze Burgemeester, 
op Donderdag 8 September in Café De 
Gouden Leeuw gedaan, een groter his
torische betekenis krijgen. En de herin
nering aan de "zitting" van onze Raads
leden bij gelegenheid van het verrichten 
der op hierbij afgedrukte foto gememo
reerde slopingsdaad zal van generatie op 
generatie overgeleverd worden. 

Emigratie Orienteringsdag 
A.s. Zaterdag 23 September wordt te
's-Hertogenbosch in Hotel Hof van
Brabant, Hinthamerstraat 65, door de
Stichting "Brabants Gemeenschapsoord
en Volkshogeschool" een oriënteringsdag
georganiseerd voor emigranten naar
Australië. Aanvang half drie.
De heer H. v. Luijk, van het Rijks
arbeidsbureau te Den Haag, zal daar
spreken over de toekomstmogelijkheden
in Australië; Rector W. M. Bekkers,
geestelijk adviseur van de K.A.B. en
N.C.B. spreekt over de morele zijde van
de emigratie, en de heer Krens, ambte
naar van het Gew. Arbeidsbureau te
's Hertogenbosch, zal voorzover de tijd
toelaat als onderwerp behandelen: ,,Hoe
kom ik in Australië".
Na de inleidingen is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.
Serieuze belangstellenden zijn welkom.
Ter compensering van de onkosten zal
75 et. betaald moeten worden door de
belangstellenden, man en vrouw samen
1 gulden.

STRENGE WINTER??? 

KOUD111 
Laat uw Glas-in-Lood 
NU repareren bij 

ATELIER P. VAN ROSSUM 
BOXTEL - TELEFOON 575 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 
Uitslagen van Zondag 17 September: 

Schijndel-O.D.C. 1-2
O.D.C. 2-Zaltbommel 2 5-2
V.O.W.-O.D.C. 3 0-5
O.D.C. 4-Helvoirt 2 7-3

Voor alle eftallen van O.D.C. trad Zon
dag j.l. het competitieapparaat in wer
king. En het resultaat was zeer bevre
digend, de volle buit kwam binnen. Het 
eerste elftal, dat Zondag 10 September 
al heel slecht startte, door op eigen ter
rein van O.J,C. te verliezen met 2-1, 
haalde nu het kunststukje uit om het 
nog altijd zeer sterke Schijndel in eigen 
huis een nederlaag toe te brengen. Aan
voerder A. Pennings en linksbuiten 
Schalks, die wegens blessures niet van 
de partij konden zijn, werden goed ver
vangen door J. Voets en G. van Mun
ster, die misschien technisch iets minder 
zijn, doch door hun vechtlust dit tekort 
volkomen nivelleerden. O.D.C. dat voor 
de rust de wind mee had, begon met 
een zeer hoog tempo, dat Schijndel 
zichtbaar verraste. Het duurde dan ook 
niet lang of Voets opende de score met 
een fraai doelpunt 0-1, hetwelk ont
stond uit een pass van Bergwerff. O.D.C. 
bleef domineren en het was v. d. Boo
gaard die de voorsprong vergrootte 2-0. 
Het was jammer, dat een volkomen on
houdbaar schot van Hazenberg wegens 
off side van Voets door de scheidsrech
ter moest worden geannuleerd, anders 
had O.D.C. in deze periode reeds een 
veilige voorsprong gehad. 
In de tweede helft was Schijndel het 
meest in de aanval, doch de O.D.C.-ver
dediging gaf geen krimp, al slaagden de 
gastheren er kort voor het einde toch 
nog in het verdiende tegenpunt te ma
ken. Een vrije trap door Voets genomen 
vloog tegen de deklàt, en dit was het 
einde van een wedstrijd die door O.D.C. 
verdiend werd gewonnen. 
Het tweede elftal dat door het afstaan 
van twee spelers voor het eerste enigs
zins verzwakt tegen Zaltbommel 2 de 

Foto Jos. W. de Koning. 

�trijd op moest nemen, wist desondanks 
toch met 5-2 te winnen. Het was hier 
Elissen wat de klok sloeg. Linksbuiten 
A. Elissen maakte de eerste vier doel
punten, terwijl zijn broer Jac het vijfde 
voor zijn rekening nam. O.D.C. had met 
de rust de leiding met 3-0 en al werd 
direct na de hervatting nummer 4 ge
maakt, het signaal stond toen nog niet 
op veilig, want de gasten kwamen toen 
geducht opzetten en vrij spoedig was de 
stand 4-2. Toen O.D.C. het vijfde 
doelpunt liet aantekenen was Zaltbom
mel een geslagen ploeg, en was trou
wens de tijd te kort om nog op te halen. 
Voor de O.D.C.-reserves in ieder geval 
een veel belovend begin. 
Het derde maakte met V.O.W. korte 
metten_ de 5-0 overwinning is hiervan 
het sprekend bewijs. De verdediging van 
de O.D.C.-ers bleek voor de gastheren 
zelfs te sterk om de eer te redden. Het 
vierde elftal maakte nog de meeste doel
punten hetgeen voor de rust wel nie
mand zal hebben gedacht. Doch een 
wedstrijd duurt nu eenmaal 2 x 45 minu
ten en in die tweede sloegen de O.D.C.
ers hun slag. Ofschoon Stamps drie maal 
de bal uit zijn eigen net moest halen 
werd het tenslotte nog een royale over
winning 7-3. 
Het programma voor a.s. Zondag is: 

O.D.C.-Best Vooruit
Concordia 3-O.D.C. 2
R.K.S.V.A. 2-O.D.C. 3
O.D.C. 4-Boxtel 3

12 uur 
2 uur 

12 uur 
Laten de spelers van het eerste zorgen 
geen reprise te geven van het vonge 
seizoen. Best Vooruit is nu eenmaal geen 
partij om te onderschatten. 

Correspondentie 
G.T.V., Oss. - Wat de oorzaak is ge
weest kunnen wij slechts vermoeden. 
Zoals U echter thans kunt zien is .aan 
uw verlangen voldaan en wij hopen, dat 
U niet meer wordt teleurgesteld. 
BOXTEL - ST. M.-GESTEL 7 - 1. 
Het zag er aan het begin van de wed
strijd niet naar uit dat deze ontmoeting 
op zo'n grote nederlaag voor St. Mi
chielsgestel zou uitlopen. Wel was het 
Boxtel dat van de aanvang af de gehele 
wedstrijd lang de toon aangaf, echter 
Gestel beet, vooral in het begin, taai van 
zich af en was niet van plan zich zonder 
slag of stoot over te geven. Langzaam 
maar zeker zagen zij echter het jeugdig 
enthousiasme der Boxtelmannen triom
pheren over het meer geroutineerde, 
doch tragere spel van Gestel, en tegen 
het einde van de wedstrijd was Gestel 
zodanig gedesorganiseerd, dat het Boxtel 
weinig inspanning kostte de stand tot 
7-1 op te voeren. 
Direct al na het beginsignaal loopt Box
tel hard van stapel. Keurig combinerend
flitsen de aanvallen over het veld. Het
tempo ligt al direct hoog_ en ook Gestel
laat zich niet onbetuigd,
Na een kwartier spelen heeft Boxtel
reeds succes, als van Zandvoort moet
toezien hoe een lastige effectbal van v.
d. Laak langzaam in doel rolt. Niet ont
moedigd trekt Gestel dan ten aanval,
doch de Boxtel middenlinie, die bergen
werk verzet, in combinatie met de ach
terhoede, die angstvallig elke Gestelman
bewaakt, keert alle aanvallen op en weet
met succes de rollen weer-om te draaien.
De combinatie's der voorhoede lopen ge
smeerd en herhaaldelijk zien we Laak c.s. 
in het vijandelijk doelgebied opduiken, 
waar de keeper onophoudelijk handelend 
moet optreden. Ook de buitenspelval 
komt Gestel herhaaldelijk ter hulp, doch 

het baat niet. Met onstuimige kracht 
dringt de Boxtel halflinie de aanval op, 
en behoudens enkele gevaarlijke uitval
len van Gestel, die doorgaans niet ver
der komen dan de Boxtel defensie, is het 
al Boxtel was de klok slaat. v. Griensven 
en zijn maat hebben het dan ook :zeer 
moeilijk, en als vlak voor de rust een 
tweetal corners vlak na elkaar op het 
Gestel doel genomen worden, kan Rooij
akkers uit een :zuivere pas van v. d. Plas 
het tweede doelpunt scoren, :zodat de
rust met een veilige 2-0 voorsprong 
voor Boxtel ingaat. 
De thee schijnt Gestel goed gedaan te 
hebben, en met harde verre trappen 
wordt de voorhoede aan het werk gezet. 
De aanvallen zijn echter te slordig op
gezet en te doorzichtig, zodat de Boxtel 
achterhoede steeds kan ingrijpen, en 
haar eigen voorhoede aan het werk zet
ten. Uit een keurige aanval over rechts, 
krijgt na tien minuten spelen v. d. Wei
de in vrije positie de bal toegespeeld, 
en passeert v. Zandvoort voor de derde 
maal. 
Gestel is nu een geslagen elftal. Boxtel 
voelt zich veilig en het spelpeil daalt 
zienderogen. Boxtel blijft echter de bo
ventoon voeren, en met listig spel wordt 
de vijandelijke defensie uiteen gerukt. 
In snel tempo volgen de doelpunten nu 
elkaar op. v. d. Meijden, v. d. Plas en 
Rooijakkers verhogen de score tot 6-0, 
waarna Gestel de eer weet te redden 
wanneer Leijten de spekgladde bal door 
zijn vingers in 't doel ziet glippen. Wel 
slaat hij de bal het veld weer in doch de 
scheidsrechter heeft doelpunt geconsta
teerd. De rest van de wedstrijd wordt 
een saaie vertoning. v. d. Laak breekt 
nog eens door en kan ongehinderd het 
7e doelpunt fabriceren, waarna het ein
de komt van deze in de beste verstand
houding gespeelde wedstrijd. 
Scheidsrechter v. Schaijk had geen moei
lijke taak_ die hij rustig en beheerst ver
vulde. 
Boxtel 2 speelde uit tegen de Schijndel
reserves. De wedstrijd eindigde in 1-1, 
hetgeen voor Boxtel 2 een goede presta
tie genoemd mag worden. 
Irene-Boxtel 3 werd afgelast. 

Het programma voor a.s. 
Bladella-Boxtel 1 
Boxtel 2-Heusden 2 
O.D.C. 4-Boxtel 3 

RHODE - D.V.G. 3 - 1. 

Zondag luidt: 
2 uur 

2 uur 
12 uur 

De semie-derby Rhode-D.V.G. is in 
een verdiende overwinning voor St. 
Oedenrode geëindigd. 
D.V.G. trapt af en gaat direct tot de
aanval over. De Rhode-achterhoede 
moet alle zeilen bijzetten om erger te 
voorkomen, en zij houden stand. Na 10 
minuten weten zij het spel enigszins te 
verplaatsen en geheel onverwacht scoort 
Rhode uit een dekkingsfout van de 
D.V.G.-achterhoede 1-0. D.V.G. blijft
echter niet bij de pakken neerzitten en
fanatiek trekken zij ten aanval, waarbij
Rhode in het geheel niet te kragen had
over geluk. Succes komt wederom aan
de andere zijde. Door eenzelfde fout als
waaruit de eerste goal ontstond, ont
staat ook het tweede doelpunt. 2-0.
Maar dan vindt D.V.G. het welletjes, en 
met een hard laag schot scoort de 
D.V.G.-midvoor tegen. 2-1. Nog voor 
de rust brengt Rhode de stand op 3-1. 
Deze stand was echter wel iets geflat
teerd. 
Na de thee zit D.V.G. er weer direct 
flink op, maar Rhode heeft vrouwe For
tuna met zich en zo komt er geen ver
andering meer in de stand. Na een 
kwartier, als de D.V.G.-voorwaartsen 
zien, dat het niet wil vlotten, beginnen 
ze in het ruwe weg te trappen en kijken 
niet meer naar de bal of de man. Mede 
door de eigenaardige beslissingen van 
de scheidsrechter wordt de wedstrijd 
enigszins forser. In plaats van vlug en 
goed door te geven, trappen sommige 
D.V.G.-ers maar lukraak tegen de bal.
Dit was jammer, want D.V.G. had ook
in deze periode het b�ste van het spel.
De achterhoede daarentegen van de
Liempdenaren en de middenlinie was nu
goed in vorm en sloot een goed geheel.
De voorhoede was slordig met haar
schoten en bij een beetje meer met ver
stand spelen, zouden zij zeker nog doel
punten geforceerd hebben. Hierdoor
werd de wedstrijd verdiend door Rhode
gewonnen.
D.V.G.-ers ! Wilt U voetballen, en een
wedstrijd spelen die voor het publiek be
zienswaardig is. speelt dan met elf man 
en laat niet acht spelers zich doodsjou
wen en de drie andere het maar af staan 
te kijken. Daarom, D.V.G.-ers nogmaals, 
voetbalt allemaal en in de meeste geval
len ligt de overwinning voor het grijpen. 
A.s. Zondag in Liempde tegen· Sparta
uit Beek en Donk beter!
De wedstrijd D.V.G. 2-Schijndel 3
werd afgelast.
De junioren A zetten de competitie goed
in door het sterke O.D.C. een gelijk spel
(2-2) af te dwingen.

Hoge prgzenl 
Waar het hoogste??? 

,,Alles wordt zo duur!" is wel de ver
zuchting van de laatste weken. Maar 
weet U de prijzen op Java? Daar betaalt 
men voor I liter rijst f 1,20. Rijst, het 
dagelijks voedsel voor de Javaan, :zoals 
bij ons brood. Daar geeft een ge:zin met 
een kindje al gauw f 2,40 per dag uit 
voor rijst alleen. Denkt U eens even in, 
dat U van een maandloon van f 40,
voor een dagelijkse uitgave van f 2,40 
stond voor brood alleen. 
Textiel f 10,- tot f 20,- per meter. 'n 
Stukje zeep f 6,-. 'n Schrift met heel 
slecht papier f 1 ,50. 
Zijn de lonen naar verhouding ook zo
veel hoger? De onderwijzers aan de mis
siescholen spreken niet meer van "sala
ris", maar van "ondersteuning". Die be
draagt dan per maand f 40,- tot f 75,-. 
En toch blijven de Katholieke leerkrach
ten, ook de leken, de missiescholen 
trouw, terwijl zij aan een gouvernements
school een veel groter salaris kunnen 
krijgen . ....... . 
Ja, wij klagen over hoge prijzen, maar 
daar is het nog veel en veel erger. Geen 
wonder, dat men steeds meer S.O.S. 
berichten hoort vanuit Java: ,,Help ons 
toch!" Een halve eeuw prachtig missie
werk door Katholiek Nederland daar 
tot stand gebracht, dreigt ten onder te 
gaan ..... . Waarom?...... om de geld
nood. En dat, terwijl nu eigenlijk de gro
te kans voor de missie op Java gekomen 
is. Het gehele volk vraagt nu naar on-

derwijs en voelt de noodzaak zich. te
ontwikkelen. Door het onderwijs kunnèn 
we dit millioenenvolk winnen voor 
Christus. Maar...... komen Gods troe
pen niet vlug, dan is de tegenpartij ons 
voor en dan is voor Gods Kerk de slag 
daar verloren. 
We weten, dat in veel gezinnen hier ook 
geldzorgen :zijn, grote geldzorgen ..... . 
Maar vergelijken we eens met Java ..... . 
Ja, als we aan die nood daar denken, 
dan durven we toch nog een beroep op 
uw missieliefde te doen. U hebt onze 
Java-missie altijd zo trouw geholpen. We 
zijn er U dankbaar voor. Maar U zult 
nu wel begrijpen, dat we toch weer 
durven aankloppen. We moeten daar in 
Java helpen. Daarom die fancy-fair op 
,,St. Ursula" op Zondag 15 October a.s. 
Komt allen en toon uw missieliefde door 
daden. Graag ontvangen we in de loop· 
van deze week al prijsjes, geschikt voor 
de verloting en de verschillende attrac
ties. Kijkt U eens rond, of er niets ge
bracht kan worden. Er komen geen zela
tricen aan de deur, U zult het ongetwij
feld liever in stilte willen geven. Met een 
gift loopt men immers niet te. koop! 
Maar, als U even nadenkt over de toe
stand daar, dan geeft U zeker graag, nu 
en (of) op de Missiedag. Bij voorbaat 
onze oprechte dank. God :zal het U 
lonen! 

Missie Thuisfront 
Opgehaald voor de Boxtelse Missie
naaikring op de bruiloft van Pijnenburg 
!2,73; en van N.N. f 1,-.

Een en ander over de voormalige 
Boxtelse Schuttersgilden 
HET GILDENLEVEN 
WEGGEVAAGD. 

Vele Boxtelaren, die in Mei van dit jaar 
de glorieuze gildedagen in Esch mochten 
meevieren of die de enthousiaste ver
slagen lazen van het Landjuweel te Box
meer, zullen onwillekeurig met de ge
dachte zijn geplaagd: Waar zijn toch de 
Boxtelse schuttersgilden gebleven? 
Het is een onloochenbaar feit dat van 
het gildenwezen in Boxtel niets meer 
valt te bespeuren. Maar zou het te veel 
gevraagd zijn dat men in Boxtel nog 
weet welke gilden ter plaatse hebben 
bestaan. of zij de eerbiedwaardige gil
dentradities hebben hoog gehouden en 
waarom zij zijn ten onder gegaan. 

DE TRADITIE. 
De gilden kan men zien als een levende 
band, die het heden met het verleden 
verbindt. In en door de traditie der gil
den zijn wij verbonden met de meest 
waardevolle verworvenheden van het 
voorgeslacht: de trouw en de gehecht
heid aan God, aan de Kerk, aan de Ko
ning en aan het land en de streek, waar 
men geboren en getogen is. 
In de gilden liggen nog verankerd de 
beste eigenschappen van het Brabantse 
volk: het saamhorigheidsgevoel, de 
vriendschap en de hulpvaardigheid jegens 
elkander, de oprechte gemeenschapszin, 
de hoge opvatting van het luisterrijke 
feest. 
Zo vormen de gilden nog een barrière 
tegen de vervlakking, de eenderheid, de 
onverschilligheid en de geblaseerdheid, 
die het moderne leven zozeer ontsieren. 

HART VAN BRABANT. 
De gilden leven en bloeien thans weer 
op bij de gratie van het Brabants hart. 
Dat hart van Brabant - het doet pijn 
dit te moeten constateren - was in de 
19e eeuw door de waan van de "voor
uitgang" soms zodanig beklemd geraakt, 
dat het een benepen hart werd en nog 
nauwelijks door de liefde voor de 
schoonheid, wortelend in de eigen aard, 
werd beroerd. 

DE "VOORUITGANG" WERD 
DE ONDERGANG DER GILDEN.

De z.g. vooruitgang heeft zich vooral in
de steden, maar ook in de grotere dor
pen doen gelden: de zucht naar mate
rieel gewin werd aangewakkerd door de 
zich steeds uitbreidende technische mo
gelijkheden en van verschillende zaken 
welke vroegere geslachten als cultureei 
of historisch waardevol hebben be
schouwd en die zij voor het nageslacht 
wisten te behouden, werd bij toetsing 
aan de geldelijke winst-norm al te licht
vaardig afstand gedaan. 
In concreto zijn thans nog niet de rede
nen bekend, waarom b.v. te Boxtel, dat 
zulk een bloeiend gildenleven heeft ge
kend, de schuttersgilden zijn opgeheven. 
De algemene tendentie, die hierboven 
in het kort is weergegeven, zal echter 
in, deze ondergang wel zijn na te 
speuren. 

Boxtelse Schuttersgilden. 

Ieder, die nog iets weet - hoe 
onbelangrijk schijnbaar ook -
over de vroeger te Boxtel bestaan
hebbende Schuttersgilden van 
St. Barbara,
St. Sebastiaan, 
St. Joris, 
St. Cathrien, 
het Onze Lieve Vrouwe Gilde of
het St. Ambrosius-Gilde,
die b.v. nog namen kent van per
sonen, of die lid van een Boxtels 
gilde :zijn geweest, wordt vrien
delijk verzocht dit mede te delen 
1an een der bestuursleden van de 
Heemkundige Studiekring voor 
Boxtel en omstreken, n.l.: 
P. Dorenbosch, Mgr. Wilmer

straat to.
]. Groos, Duinendaal 12, 
Mej. A. van de Laar, Molen

straat 92. 
M. Schellekens, Mgr. Wilmer

straat 6.
A. Smits, van Merheimstraat 19,
Kapelaan V. Tilman" Baronie-

straat 24, allen te Boxtel. 
A. van den Braak, B 58, Esch
of enig ander lid van de Heem
kundige Studiekring. 

SCHIETEN EN VENDELEN. 
Wellicht dat de in de 20ste eeuw aan
wijsbaar grotere waardering voor de
gilden ook verband houdt met het kun
nen genieten van de sportieve prestatie, 
niet alleen die welke tot uiting komt bij 
het schieten, maar ook en vooral die 
welke wordt geleverd bij het vendelen. 
De behendigheid, lenigheid, geoefend
heid, zelfbeheersing en elegantie van de 
vendelaar verdienen dan ook uit een 
oogpunt van athletiek de volle aandacht 
van de sportliefhebber. - _

ZES ROEMRUCHTE 
BOXTELSE GILDEN. 

Onder de oudere Boxtelaren schijnt nog 
een vage herinnering te bestaan aan de 
gilden van St. Sebastiaan en Sinte Bar
bara, de Bastiaan- en de Berber-Guld. 
Maar. behalve deze schuttersgilden be
stonden ook in Boxtel de gilden van St. 
Catharina en van St. Joris, wellicht ook 
een Lieve Vrouwengilde, alsmede het
bijengilde van St. Ambrosius. 
De oudste tot nu toe bekende vermel
ding der Boxtelse schuttersgilden da
teert uit de jaren rond 1475, als in de -
thans in het Rijksarchief te 's-Hertogen
bosch berustende - Boxtelse Schepen
protokollen het St. Barbaragilde, het St. 
Catharinagilde en het St. Jorisgilde 
worden genoemd. 
In 1806, bij de doortocht door Boxtel 
van Hortense, de gemalin van Lodewijk 
Napoleon, koning van Holland, werden 
aan de koningin eerbewijzen gebracht 
door de gilden van St. Cathrien, St. Bar
bara, St. Sebastiaan en door "het oude 
Gilde" met welke laatste benaming het 
St. Jorisgilde is bedoeld. 

(Wordt vervolgd). 

DENKSPORT 
HORIZONT AAL: 2. eiland (Ind.), 9. in het jaar der wereld, 1 t. boord
sel, 12. rivier in Italië, 13. vochtig, 15. broeibak, 16. :zouteloos, 17. 
medicus, 19. rieten mand, 20. vredikant, 21. voorbeeld, 24. voorzetsel, 
25. deel v.e. huis, 26. vloerbedekking, 28. soort bij, 29. lor, 31. vruchten
nat, 33. houding, 35. maanstand, 37. roede, 39. :zangnoot, 40. metaal,
42. spoorstaaf, 44. behoeftig, 45. moment, 47. dochter van Laban
(bijb.), 48. deel v. d. Bijbel, 49. omlijsting, 51. deel v.e. mast, 52. kas
beheerder.
VERTICAAL: 1. deel v. Amerika, 3. landbouwwerktuig, -4. gomachfü(e
stof, 5. soort hert, 6. woud, 7. voegwoord, 8. reisartikel, 10. sterrebeeld,
12. deel, 14. bekende motorraces te Assen, 16. soort onderwijs, 18.
edelsteen, 19. toetsenbord v.e. piano, 22. in orde, 23. rustend (v.
predikant), 25. kledingstuk, 27. insect, 30. voordeel, 32. bloedverwant,
33. in het jaar des Heren, 34. :zuil, 36. niet lang, 38. al, 39. insect,
41. voorzetsel, 43. reeds, 45. stapel hooi, 46. dakbedekking, 49. vogel,
50. zangnoot.

Oplossing vorige Puzzle 
HORIZONfAAL: 1. rebel, 5. gebak, 10. Iran, 12. polo, 13. met, 14. 
bas, 15. dam, 16. pier, 18. ferm, 19. es, 20. engel, 23. me, 25. Oss, 
27. krab, 28. slop, 30. Ede, 33. A.P., 35. klant, 37. H.A., 38. solo,
40. eden, 42. K.R.O., 43. Mei, 44. rit, 45. eind, 47. zode, 48. regen,
49. lepel.
VERTICAAL: t. rimpel, 2. ereis, 3. bate, 4. en, 6. ep, 7. bode, 8. alarm,
9. kommer, 11. langs, 17. re, 18. Fl., 21. nobel, 22. Essen, 24. ark,
26. koe1 29. masker, 31. dadel, 32. mantel, 34. porie, 35. k.o., 36. te,
37. heicte, 39. long, 41. drop, 46. de, 47. ze. 



Te koop z.g.a'.n. fomuiskachel. Hebt U kippen op te ruimen, 
Wed. M. van de Sande, Klein- dan naar Koks, Molenstr. 37. 
derliempde 2. :-

Te koop: Goed onderhouden 
fomuiskachel, distributie-luid
spreker, 1 paar hoge zwarte, 
1 paar lage zwarte, 1 paar 
lage bruine en 1 paar hoge 
bruine schoenen, resp. maat 
-4/5, 42, 41 en 29. Baronie
straat 63. 
Boekhouder heeft enige tijd 
beschikbaar voór bijwerken 
van boeken. Brieven onder 
no. 14 Molenstraat 19. 
Te koop: trouwjurk met sleep 
en sluier, wit. maat 38. Be
vragen Molenstraat 19. 
Te koop: Van Boxtels Vlees
snijmachine met of zonder 
voet, in prima staat; een mar
meren weegschaal, als nieuw 
(weegt tot 25 kg); een bloed
centrifuge (zonder motor) 
met gebruiksaanwijzing, wei
nig gebruikt; een Keukenfor
nuis, in prima staat en in ge
bruik te zien, bij A. M. van 
Nistelrooij, Rechterstraat 20, 
Boxtel. 

Te koop bij F. J. Helmer, 
Roond 10 Boxtel: dorsmachine 
geschikt • voor motorkracht, 
maaimachine, hakselmachine, 
hoogkar, bietensnijder, was
machine, ploegen, eggen, mest
kruiwagen, voerkisten, gier
pomp, fomuiskachel, putring, 
tafels, kasten, ledikantje, enz. 

f e koop : een toom biggen. 
J. v. Kempen, Langenberg 1.

Te koop z.g.a.n. kinderwagen.
H. Voets, Nieuwstraat 190.

Te koop: een nieuwe haard. 
Bevragen Molens!Taat 19. 

In een leraarsgezin te Waal
wijk wordt een alleszins net 
R.K. dienstmeisje gevraagd. 
Brieven aan Molenstraat 5, 
Boxtel. 

EIKELS 
te koop gevraagd 

à 8 cent per kilo 
Twee dragende varkens G.Y., bij MELIS, Roond, Boxtel
14 en 15 weken drachtig. 
Joh. van Hal, Luisel 3. 
B.z.a. R.K. meisje voor dag
en nacht, tegen 1 October.
Brieven onder nr. 15 Molen
straat 19.

Met pijnlijke voeten 
naar Pedicure 

1½-Jarige Belgische merrie te wies Gem en 
koop en zware driftvarkens. 
Oirschotseweg 18. Tel. 298 Stationatr. 14

Te koop: een toom biggen, Kan geplaatst worden 
waaronder gemerkte. W. de 
Punder. Kinderbos la. Halfwas 
B.z.a. net meisje voor naai
werk aan huis, ook boven
goed. Bevragen onder no. 48
Molenstraat 19.
Coed tehuis gezocht voor 
zindelijke jonge poesjes (wor
den niet aan kinderen meege
-geven). Afhalen Zaterdag ná 
4 uur v. Leeuwenstraat 13. 
Te koop: een goed onderhou
den kinderwagen. Jan van 
llrabantstraat 33. 
·woningruil. Vrije woning met
tuin te Hilversum aangeboden
fa ruil voor woning te Boxtel.
Nadere inlichtingen Station
straat 32, Boxtel. 

Gevraagd goede Slachtkonij
nen à f 1,25 per kg, levend
gewicht. Koks, Molenstraat 37

OF 

Zetter-Drukker 
moet zelfstandig kunnen wer, 
ken en met kleurendruk enigs, 
zins op de hoogte zijn. 

Brieven onder no. 15, 
Molenstraat 19. 

Accountantskantoor van 
H. CUPPEN

Lid: Nederl. Benoollcbap v. Act4mnlants 
Lid: Bond van Bel11tlngcon1ulenten 

Den Bosch 
Van Neremborghstraat 74, Tel. 8010 

Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINQZAKEN 

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

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 
De beter• Dame•• en HerenkleermakerlJ 

ACHTER 'T STADHUIS 17 
•s-HERTOGENBOSCH. 
Telefoon 7687 

ADRES VOOR BOXTEL: 

8REUKELSESTRAAT 30 

Ook In mindere prlJeklaeae. 

Vraagt atalen collectie. 

Harrla Tweedjassen à f 85-. 
Uit voorraad leverbaar. 

CIRCUS VAN BEVER 
HET NEDERLANDSE CIRCUS VAN NAAM 

BOXTEL Terrein : Houtwerf aan 
de Molenstraat 

Zaterdag '.23, Zondag '.24 en Maandag '.15
Sept. om 8 uur, Zondag '.24 Sept. o� 3- uur

VOLLEDIG AVONDPROGRAMMA 
Yan Berers Trlomph-programma, sterker dan ooit teroren ! 

KAROLV's 
de beste Hongaarse Ruiters v. h. continent. , 

Eugène Karoly 
de vermaarde Hogeschoolrijder der Spaanse school 

VAN BEVER's TROTS, de wereldbe•
roemde 40 edele RASPAARDEN. 

JOE en EDDY ROSE 
de beroemde Belgische jongleurs 

RAYMONDE MARCOUD
Sensaties in de lucht 

PLASTIC1s1 moderne parterre acrobaten 
BIRD en BIRD 

de beroemde Deense parodisten met hun onvergelijk
bare parodie: Mr. en Mrs. NACHTEGAAL 

3 KORSLEY1s vermaarde handvoltigeurs 
MISS EDEL TON 

Het Deense elastische wonder 
TOTO 6 POLLY COMPANY 

fenomenale clowns met hun onovertrefbare dwaasheid 

HET VERSTERKT VAN BEVER ORKEST 
met zijn specifieke Circus-Muziek. 

3000 zitplaatsen 40 man personeel 
60 Internationale Artisten. 

PRIJZEN DER PLAATSEN: Loge f 3,-, Stalles 
f 2,50, Ie rang f 2,-, 2e rang f 1,50, 3e rang f 1,
Matineeprijzen voor kinderen, Loge f 2,-, Stalles 
f 1,50, Ie rang f 1,25, 2e rang f 1, - , 3e rang f 0,75 
Plaatsbespreken en Kaartverkoop dagelijks aan de 
Cassawagen van 10-1 en vanaf 2 uur doorlopend. 
Rijwielstalling onder toezicht op het Circusterrein 

aanwezig. 
BEZICHTIGING DER STALLEN: Zon- en Feest, 
dagen van 10-12 uur. Aandere dagen van 1-5 uur. 

Een wereldstad,programma 
dat i e d e r s verwachtingen overtreft. 

I 

@otqiehe ,Slaaphamett 

ZEER MOOI VAN AFWERKING EN 
APART VAN UITVOERING, WAAR•

VAN U JAREN PLEZIER KUNT 
HEBBEN. BESTAANDE UIT: 

TOOG LEDIKANT 

2 NACHTKASTJES 

LINNENKAST 

TAFELTJE 

2 STOELEN 

COMPLEET 525,-

T7W� 
u •u• GOlfll

"Beter g 

zegt Witteveen! 

Witteveen verkoopt uit
sluitend damesconfectie. 
Een speciaalzaak dus. Wie 
méér wil bieden dan een 
ander, moet zich nu een
maal specialiseren. Wàc wil 
Witteveen U dan bieden? 
Dit: betere kleding voor 
minder geld. De nieuwste, 
aparte modellen van de 
allerbeste kwaliteiten, per
fect afgewerkt, tegen lagere 
prijzen dan U gewend bent. 
"Beter gekleed, minder 
besteed" - dat kàn samen
gaan. Witteveen's nieuwe, 
b ij zonder  g e v ar ieerde  
Najaarscollectie 1 s  e r  het 
bewijs van. 

kleed, 

minder b 

rî 
1 

kan dat samengaan? 

steed'' 

Jersey Japon 

···-··········· ············--···-·· .. in bordeaux, grijs, lavendel,' 
met garnering in con
trasterende kleuren. 

Mantel met Zilvervos 

in duvetine en velours, 
zware en grijs, met zilver
vos. Ook· in bruin mee 
blauwvos. 
Maren 38-46 f 159.
Zéér voordelig. 

Onze Brandweer 
is paraat. 

Hebt U ze nodig draai 
dan telefoonnummer 

200 

Maten 38-46 f 69_75 

Eindhoven, 
Rechtestraat 50 
Amsterdam, 
Kalvers1raat 45-47

Corsetten naar maat 
IEDERE DA G GELEGENHEID TOT AANMETEN 

Goede pasvorm gegarandeerd 
VERDER ELASTIEKEN KOUSEN 

BREUKBANDEN1 BUIKGORDELS enz. 

DROGISTERIJ "DE VIJZEL" 
MARKT 1 2 • BOXTEL 

In 't Rokersparadijs SYLPHIDE" Steeds het nieuwste , , 
Ontvangen de nieuwe RITMEESTER 

f 2,50, 3,-, 3,50, 4,-
VOORRADIG in alle prijsklassen, Elisabeth Bas, 
Duc George, Hofnar, Velasques, Aida, Antonio, 
Senator enz. enz. ook in blikverpakking. 
Engelse Import Sigaretten: Churchman, Player, 
Plane, Spangled. Fifteens, State,Express 
Nieuwste Sigaretten: Sir Percy f 1,, , Boston f 0,70, 
Extra lange sigaret: Red Blue f 1,20, Long Run f 0,85, 
Arsenal f I,• 
Verder alle bekende merken Shag o.a. Matrozenshag 
in blik. 

,._. l.t� REPARATIE-AFDELING

�or alle ELECTRISCHE APPARATEN

en R A D 1 0 T O E S T E L L E N 

* SNEL

* VAKKUNDIG

* VOLLEDIGE GARANTtE

BILLIJKE PRIJZEN 

* DE BESTE MONTEURS

* DE MODERNSTE WERKPLAATS

* DE NIEUWSTE INSTRUMENTEN

*. DESGEWENST AFHALEN EN BEZORGEN 

VAN BOXTEL N.V. HANDELMIJ

CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL. 479 



Gevraagd Nette· Meisjes 
van 16 j�ar en ouder, voor de mangel. en strijkafdeling 

Wasserij Crols & Co. Eindhovenseweg 
WASDAG, de PRETTIGSTE dag van de week 
INDIEN U WAST MET EEN 

Electrische Wasmachine Uit voorraad kunnen wij ze U leveren Komt 'ns kijken, het verplicht U tot niets
MIELE in hout en emaille uitvoering HOOVER de bekende wasmachine H.W.F. wasmachine's en anderen 
W DONGEN 

v. LEEUWENSTRAAT 11 en 5

1 V1 BOXTEL 

Wie met de vastendagen 

� 
KAAS en VIS wil eten ·:;
moet Dirk Vos ::' 

niet vergeten , · • .... 
, • Statlonstr. 44 • Tel. 527 

een prima waterproof 

peau de pêche 
heren regenjas 

(van de bekende Falkonfabrieken) 

in de moderne kleuren : midden bruindonkerbeige nègre. 
Voorde speciaal lage prijs van 

35.Q.Q
•t Is weer
·,,1n--den Ooievaar"

f.J/I.P.u.á.13oomm.l: 
�TATION&TDAAT.43 
�*S'-,.) -

SOXTE.L 

Bij HET KOPEN van een 
VULPENHOUDER is het noodzakelijk: 

te. dat U een grote verscheidenheid van de meest bekende merken voorgelegd wordt 1 2e. dat U een pen kunt uitzoeken die het best voor Uw hand geschikt is; 3e. dat U de meest volledige garantie krijgt, zodat het uitgesloten is dat U een penhouder koopt die U niet geheel bevredigt. 
AAN DEZE DRIE PUNTEN VOLDOET 

Boekhandel TIELEN 
VOLLEDIG 

Gaarne tonen wij U - geheel vrijblijvend - onze collectie. 
ZO PAS ONTVANGEN: 

Een VIE RKL EURE N Ball-pen zeer geschikt voor tekenaars, correctoren en voor 
l 

allen die geregeld met diverse kleuren moeten werken. PRl.,1$ f 12.50 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Statlonstr. 55 • Tel. 408 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL • Hoofdstr, 141 • Tel. 31 9 
' 

Heden ontvingen wij 
een pracht sortering 

Damestassen 
in diverse moderne tinten met bijpassende portemonnaie 
Voor de a.s. Eerste H. Communie 

GROTE SORTERING 
Kindertasjes 

U SLAAGT IN: 
,,DE BIJENKORF" 

- BRILLEN EN UURWERKEN
F. P. v. Langen, Stationstr. 62 HORLOGER , OPTICifN • JUWELIER : 
Ruime keuze glasbrillen en Tel. 584 andere monturen voorradig 
1 Leverancier voor ALLE Ziekenfondsen 1

RUIME SORTERING IN Horloges, Wekkers, Pendules, Klokken 
------

1 Wij hebben wederom 'n ruime sortering in 1 

1 
Voetbal-, Hockey- en 
Tafeltennis-artikelen 

VOETBALLEN HOCKEYSTICKS 
1 

1 VOETBALSCHOENEN HOCKEYBALLEN 1 VOETBALJERSEY'S HOCKEYSCHOENEN VOETBALBROEKEN HOCKEYBROEKEN ENKEL,& KNIEKOUSEN HOCKEYJERSEY'S VOETBALKOUSEN BEENBESCHERMERS 
1 TAFELTENNISBALLEN TAFELTENNISBATS 1 

J. A. GEM EN, Schoen- en Sporthandel 
1 Stationstraat 14 BOXTEL Tel. 298 1 
------

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt bij Bert van den Braak I 

BARONIESTRAAT 73, Telefoon 450 

• DAMES!! Kent U ze nog?? 
KHASANA LIPSTICK 
1 0.95 EN 1 0.95 
KAL ODERMA-GELEE 

PARFUMERIE M. J. v. d. BROEK • TEL. 220 BREUKELSESTRAA T 34. 

B d . n uw,, ra Brie succeshoekje

STALEN LEDIKANT 
2 persoons met voetbord Resedamet creme gelakt matras. 5 jaargarantie. 4 7 ,50 

UITSCHUIFTAFEL 
AVA PATENT Zwaar beuken onderstel, eiken gefineerd blad. 80 X 100 cm 36,50 

J:J·W.� 

U'W 

Spaart 
kolen 

Verdrijft de kilte met een electrische straalkachel van van Boxtel. De ideale bijverwarming voor kille najaarsdagen. 

Sierlijk haardmodel 

met 3 elementen 
naar 3 kanten 

- uitstralend
2 schakelaars 

f 34.50 

• veilig, ook voor uw kinderen
• zuinig in stroomverbruik
• solide van constructie

t· 
I 

.... Vroeget was de MODE heel 

anders dan nu. 

Wat de huidige MODE brengt 
kunt U op onze : 

MODE�SHOW 
-

27 September a.s. in de foyer van 
de Ark komen bezichtigen. 

'sMiddags van 3.30 � 6 uur. 
'sAvonds van 8.30 � 11. uur. 

F.J. WITTEVEEN 
• 

_. - B OXTlft

Kaartverkoop à f 2,50, Thé Complet inbegrepen, in onze zaak en 27 Sept. alleen in De Ark, voor middagshow van 10•12 uur, voor avondshow van 4-6 uur. 

Voor verzorging 
uwer pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster MARKT15 

Ook aan huis te ontbieden 

Kent u Glas-in-Lood ?
NIET?? 

Kijk eens bij uw buurman, 
dan weet u hoe gezellig 't is 
Het wordt gemaakt bij: 

Atelier P. VAN ROSSUM 
bij Sportpark O.D.C. 

T I 5 Î 5BOXTEL e, 

Nu nog tegen voordeligeprijzeh 
Wij etaleren deze we�k éen • 
buitengewoon grote collectie 

DAMES- EN HERENPOLSHORLOGES - -

Nieuwste Jaarbeursmodellen 
Alle uurw�rken met gai:antie 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel. 
Kruisstraat 10 Juwelier • Horloger 

• 

UI 

+ 

1 

2 voor 1 prijs 
Eiken old fin. complete Slaapkamer: 

Linnenkast 1 /2 hang, ½ legkast2 persoons toogledikant 2 nachtkastjes met glasplaten Tafel 2 beklede stoelen ( stof naar keuze)

Bovendien een 2-persoons gezondheidsmatras met 1arantla 
en 

Eiken old fin. Huiskamer: 
Groot dressoir 165 cm breed Uitschuiftafel 2 verende fauteuils met pluche bekleding 4 verende stoelen met pluche bekleding 

Samen voor 690.=
Heden • geëtaleerd Breukelsestraat 9 • 

,,In den Ooievaar'' 
Fa. A. P. van den Boomen•Resink 

1 

., .. ". 
;~ ·:. ...· '1- ••. : 
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Bertha Hertogh 
We hebben vroeger ooit spannende 
ogenblikken beleefd, als de meester, juf
frouw of zuster ons op een mistige 
herfstdag vertelde van zeerovers, die in 
oude tijden met hun schepen erop uit 
trokken om op de kusten der christen
landen jacht te maken op meisjes en 
vrouwen die ze dan op de markten van 
Noord-Afrika als slavinnen verkocht::n 
aan de meest biedende. We beleefden 
ontroerende momenten in gezelschap 
van 'n eenzaam wenende christin, die in 
de harem of de gevangenis door het 
getraliede venster naar de zingende vo
gel zat te staren en dacht aan haar va
derland En als een van de klaskleuters 
dan schuchter het vingertje OP.Stak en 
vroeg: .,Gebeurt dat nu nog, Juffrouw?", 
dan antwoordde Juffrouw: ,,Nee, nu 
niet meer. Nu zijn de mensen allemaal 
beschaafd. Trouwens de piraten (zo 
heetten die zeeschuimers) zouden al 
heel gauw gepakt en misschien wel op
gehangen worden", bij welke verklaring 
we dan kinderlijk pleegden te gruwen. 
Neen, dat gebeurt nu niet meer! De 
mensen zijn nu allemaal beschaafd. Dat 
is b.v. ook baboe Aminah, die zomaar 
een katholiek meisje van dertien jaar 
verdonkeremaande. Dat zijn b.v. ook de 
muzelmannen, die van een blaag, die 
nog op school hoorde te zitten, mevrouw 
zus en zo gemaakt hebben. Dat zijn 
ook bepaalde lieden van de Engelse be
stuursorganen, die ginds zoete koekjes 
bakken met de zonén van de profeet, 
die ze niet voor het hoofd willen stoten. 
Dat is ook een zekere rechter, die meer 
krom dan recht spreekt, omdat hij de 
"rechtmatige aanspraken" van de Islam 
wil eerbiedigen. Dat zijn al die Mos
lems, die op hun achterste po:en staan 
om de "eer van hun godsdienst". Dat 
zijn al de lieden, die zich zeer kies 
buiten deze affaire willen houd�n. om
dat ze bang zijn voor de rommelpot in 
't hanenkot. Dat zijn ook degenen; die 
vinden, dat men "de zaak niet zo moet 
opblazen". 
Och nee, dat hebben we indertijd toch 
ook niet gedaan om de baby van Lind
bergh? 
Of om de heren Sacco en Vanzetti? 
En ondertussen heeft de fatsoenlijke 
.wereld weer eens kunnen ervaren, dat 
ondanks al het geconfereer over "De 
.Rechten van de Mens", ,,De Menselijke 
Waardigheid" en aanverwante artikelen, 
die menselijke waardigheid en die rech
ten verkracht worden met een vanzelf
sprekendheid. waarvan we maar niet 
kunnen bekomen. Men streelt een kind 
van dertien jaar, moffelt het ergens weg, 
maakt er een islamiet van en als het ont
dekt wordt, huwt men het uit. 
De ouders hebben daarna niets meer 
over hun eigen vlees en bloed te ver
tellen. Dat is eigendom geworden van 

de Islam. Regeringsinstanties kunnen 
niets méér doen dan praten en bemid
delen en lankmoedig afwachten, wat men 
daarop in moslem-kringen gelieft te ant
woorden. 
Nederland leeft met de onterfde ouders 
mee en de pers laat zich niet onbetuigd. 
Terecht! Het gaat niet om één Bertha 
Her:ogh maar om alle Bertha's, om de 
rechten van alle christen vrouwen en 
meisjes. Wij wensen haar niet uit te 
leveren aan de willekeur van moderne 
zeeschuimers en piraten, waar ze dan 
ook zitten en hoe ze ook heten. Wij 
verlangen van heel de beschaafde we
reld, dat zij een einde make aan deze 
eer- en rechtsverkrachting in diploma
tieke stijl. Bertha Hertogh is een katho
liek meisje en dochter van de Neder
landse christelijke stam, en hoort in een 
christelijk milieu bij haar bloedeigen 
christelijke ouders thuis. 
Als de weldenkende wereld er niet in 
slaagt de geschonden orde te herstellen, 
dan huiveren wij voor de toekomst, 
waarin alles mogelijk zal blijken! 
Tot slot zouden we de pers - de ka
tholieke niet uitgezonderd - willen 
suggeren, ook ten opzichte van de ra
de'.oze ouders een meer medelijdende 
houding aan te nemen door elke foto, 
die hun ouderliefde diep moet krenken, 
uit haar kolommen te weren. Portretten, 
waarop Bertha Hertogh door baboe 
Aminah op inktvisachtige wijze wordt 
omhelsd of waarop Mevrouw zus en zo 
met haar "echtgenoot" staat afgebeeld, 
kunnen niet anders nodeloos het ver
driet van de beroofde ouders vergroten. 
Geen enkel belang is ermee gediend! 

De boodschap van het heil op vleugels 
Een ranke Dakota staat op het vlieg
veld. De motoren zijn het luçhtlied be
gonnen en het gezelschap er rondom 
heen gaat aanstalten maken om afscheid 
te n:men. Het is een vreemd gezelschap: 
het wit en zwart en bruin van toog en 
pij. Er is nlets van de koude zakelijk
heid en vanzelfsprekendheid waarmee 
anders een vliegtuig wordt bevolkt. Het 
is een missievliegtuig. Een Missiebis
schop groet ergens onder de vleugel zijn 
familie; een wit zustertje met een paar 
tranen in de ooghoeken lacht vanaf de 
trap van het vliegtuig en zwaait een 
laatst vaarwel: een vaarwel voor het 
leven. De motoren gieren heftiger. Er 
worden zegens gegeven, geglimlacht en 
bemoedigend op schouders geklopt. De 
pioniers van het geloof gaan hun arbeid 
beginnen of herbeginnen. En als de vo
gel hoog in de lucht snelt, en zijn scha
duw een groot kruis op de aarde tekent, 
dan weten wij dat het de glorie van het 
Kruis is, dat vervoerd wordt naar 
vreemde landen. 
Na de oorlog zijn de missionarissen 
over de gehele wereld, onder aanspo
ring van de Heilige Stoel, begonnen hun 
vervoer in eigen handen te nemen. De 
organisatie, die daarvoor gesticht werd, 
kreeg de naam RAPTIM en het Hoofd-

kantoor werd gevestigd te 's-Graven
hage. Door deze samenbundeling wordt 
het vervoer aanmerkelijk goedkoper, 
soms zelfs tot de halve prijs geredu
ceerd. Waar de medewerking algemeen 
is, worden speciale vliegtuigen ingelegd. 
De weg door de wereld, die voor de 
zakenman steeds kleiner wordt, moet ook 
voor de missionaris kleiner en zo goed
koop mogelijk worden. Daarvoor ijvert 
RAPTIM. Ook ouders van missionaris
sen, vooral van missiezusters, hebben 
al deze gelegenheid aangegrepen om een 
bezoek te brengen aan de missie van 
hun kind, iets waaraan tot nu toe nie
mand durfde denken. 
De RAPTIM spreidt zijn activiteit over 
de gehele wereld uit. Elk vliegtuig, dat 
vertrekt is een beeld van de heilige 
Kerk door de veelheid van talen en 
pijen en door de éne blije apostolische 
geest. 
In de afgelopen week wèrden o.a. 91
missionarissen van en naar Afrika ver
voerd. Deze missionarissen waren van 
18 verschillende nationaliteiten en 15 
verschillende ordes. Er waren Belgen, 
Engelsen, Nederlanders, Duitsers, Ieren, 
Fransen, Zwitsers, Canadezen, Zuid-Afri
nen, Oostenrijkers, Italianen. Onder de 
gevarieerde ordes in bruin, wit en zwart 
waren Witte Paters, Dominicanen, Mill 
Hillers, Capucijnen, Benedictijnen, Pa
ters van de H. Geest, van het H. Hart 
van Jezus, van het Goddelijk Woord, 
Passionisten, Servieten, Marianhillers, 
Witte Zusters, Ursulinen en nog andere 
buitenlandse Congregaties. Onder hen 
waren 4 Missiebisschoppen, waarbij Mgr.
van Oorschot en de Negerbisschop. 
Kiwanuka. In deze snelle tijd zendt God 
zijn heilige boodschap op vleugels. 

Burgerlijke Stand 
GEBOREN: Clara C. d. v. J. J. v. 
Schaijk en M. C. v. d. Bersselaar 
Cornelius Fr. M. zoon van J. v. d. Bes
selaar en H. A. Bevers - Johannes C. 
M. zoon van C. J. Boeren en A. L. Ver
hoeven - Hendrika G. J. M. dochter
van M. M. v. Beurden en C. A. Oude
jans - Antonius J. A. zoon van A. v. d.
Brand en Th. M. Paijmans - Hendrikus
C. zoon van C. J. Bertens en J. M. van
Schijndel - Johanna W. dochter van
W. M. Meulendijk en M. J. T. Bosch -
Elisabeth M. P. C. dochter van J. C.
Schuiler en M. J. van de Langenberg -
Antonius Fr. zoon van W. H. Michiels
en J. M. Bekkers - Andreas G. zoon
van Fr. H. Geerts en J. C. de W'it -
Leonardus A. Fr. M. zoon van S. P. J.
Kwinten en J. M. v. cl. Sanden -
Andreas H. M. zoon van J. H. Geerts
en A. C. van Ruremonde.
ONDERTROUWD: Johannes A. Ver
stijnen en Johanna M. van de Wassen
berg.
GEHUWD: Adriaan J. A. M. van der
Putten en Maria Th. van de Meeren
donk.
OVERLEDEN: Johanna van Handel,
oud 69 jaren, echtgenote van A. Vriens
- Johannes J. van Kempen, oud 70
jaren.

Arbeidsbureau Boxtel 

Sf AND VAN VRAAG EN AANBOD 
OP 20 SEPTEMBER 1950. 

AANBOD: 1 schoenreparateur, 1 che
misch-bleker, 1 leerling anker-wikkelaar, 
1 electromonteur, 1 bankwerker, 1 grof
smid, 1 auto hulpmonteur, 1 chauffeur, 
1 magazijnbediende, Administratieve 
krach'.en, met en zonder ervaring. 
VRAAG: 2 metselaars voor onderhoud 
en nieuwbouw, 1 loopknecht-leerling 
winkelbediende, 1 jongen 14-17 jaar 
voor linnenfabriek, 1 jongen 14-17 jr. 
voor leerling wasserijknecht. leerling
sigarenmakers, 1 hulp in groentezaak, 
14 jaar, arbeiders 18-35 jaar voor me
taalmontage e.a., 1 R.K. boerenknecht 
14-15 jaar voor omgeving, R.K meisjes
voor huishouding, meisjes voor wasse
rijen, confectie, sigaren, metaalmontage-
nijverheid.
Alle inlichtingen vrijblijvend te vragen
bij het Arbeidsbureau.

Het Klimaat en het Weer 
op Korea. 

Winterhalfjaar voor gevechtshandelingen 
gunstiger. 

(Van onze weerkundige medewerker). 
Het schiereiland Korea staat als gevolg 
van de oorlogshandelingen in het mid
delpunt van de wereldbelangstelling. 
Voor militaire operaties is vooral het 
"weer" en ook het "klimaat'' van groot 
belang. Wij willen U daarom eens even 
meenemen naar het Verre Oosten om 
eens te zien hoe het met het klimaat op 
Korea is gesteld. Zuid-Korea heeft een 
lengte van ruim 400 km (ongeveer van 
Groningen tot Luxemburg) en is gemid
deld 250 km breed. De noordgrens, die 
Zuid- van Noord-Korea scheidt, ligt of 
liever gezegd wordt gevormd door d� 
38ste breedtegraad. Zuid-Korea ligt dus 
ongeveer op dezelfde breedte als Zuid
Spanje, Sicilië en Zuid-Griekenland. Het 
klimaat aldaar kan echter niet met dat 
van deze streken vergeleken worden, 
daar Korea meer een moesonklimaat 
heeft met veel koudere winters. 
Als gevolg van dit moesonklimaat waait 
er van September tot Maart een over
wegend Noordelijke wind en van Maart 
tot Sep:ember, dus gedurende de zomer
maanden, een overwegend Zuidelijke 
wind. Voor militaire operaties is het 
winterhalfjaar aanmerkelijk gunstiger dan 
het zomerhalfjaar, zowel voor de land
als voor de luchtmacht. Het winterhalf
jaar kenmerkt zich als een droogte
moeson met veel helder en mooi weer, 
maar veel kouder dan in onze omgeving. 
In het Noorden varieert de temperatuur 
van December tot Maart tussen de 8 en 
10 gr. C. onder nul. Ondanks de vrij 
lage temperaturen en de af en toe scher
pe, sterke, koude Noordenwinden is deze 
tijd van het jàar niet alleen voor de 
luchtmacht maar ook voor de landtroe
pen veel gunstiger. Van Mei tot Sep-

tember vallen er grote hoeveelheden 
regens, die de wegen soms onbegaanbaar 
maken. terwijl het zeer hoge voch'.ge
halte van de lucht, n.l. gemiddeld 85 %, 
een zeer afmattende en vermoeiende in
vloed uitoefent. Hoe puffen wij in de 
zomer al niet wanneer het zo broeierig 
is; b.v. vóór een naderend onweer. In 
Korea heerst dit klimaat eni�e maanden 
aaneen. Helder mooi zomerweer komt er 
in deze tijd van het jaar maar zelden 
voor, terwijl er maandelijks, gedurende 
het zomerhalfjaar 200-300 mm regen 
valt (in ons land 70-80 mm) De gemid
delde zomertemperatuur varieert tussen 
de 24 en 26 gr. C. tegen 17 en 19 gr. C. 
in ons land. 
De periode waarin dus tot op heden in 
Korea is gevochten, merendeels door sol
daten die een heel ander klimaat ge
wend zijn, is wel de ongunstigste van 
het gehele jaar, n.l. met veel bewolking, 
slecht zicht, zeer warm drukkend weer 
en zware regens. De verbetering, die 
reeds deze maand zal intreden, zal on
getwijfeld een gunstige uitwerking heb
ben, daar ook de luchtmacht. die de 
laa:ste tijd vele keren als gevolg van het 
slechte weer niets kon uitrichten, haar 
volle gewicht in de schaal kan leggen. 
Dat het "klimaat" voor oorlogvoering 
ZEER belangrijk is, daarover wisten 
wijlen Napoleon en Hitler mee te praten. 
Zij beiden hebben de Siberische koude 
in Rusland niet overleefd. 
(Nadruk verboden). 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

17 e Zondag na Pinksteren. 
24 September 1950. 

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 Franciscus v. d. Velden vanwege 
kinderen en kleinkinderen, de H. Mis 
van kwart voor 8 voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie, en de 
Hoogmis voor Wilhelmus Snellaars en 
Adriana van Hal de hsvr. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 
schaal voor de seminaries van ons bis
dom, terwijl de tweede schaal gaat voor 
de bijzondere noden van het Episcopaat, 
welke beide collectes ten zeerste in de 
milddadigheid van de gelovigen worden 
aanbevolen. 
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde 
in de kapel van Duinendaal. Heden
avond om 7 uur Kruisweg voor degenen, 
wier namen in de maanden Juli, Augus
tus en September op het zielboek zijn 
geplaatst, waarna kort lof. 
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. Zondag begint de Octobermaand.



Gedurende deze maand zal het iedere 
avond om 7 uur lof zijn met rozenhoed
je en gebed tot St. Jozef. 
De eerste H. Communie voor de kin
deren van 7 jaar zal plaats hebben op 
Zondag 15 October. 
A.s. Dinsdag om half 8 Kindsheidmis
met Kinderzegen.
Op 't retraitehuis Layola wordt een
retraite gegeven voor dienstplichtigen
die in October 1950 of Maart 1951 wor
den opgeroepen. Deze retraite begint
Vrijdag 29 September des avonds om 7
uur en eindigt Maandag 2 October des
morgens om 9 uur.
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis ter ere van 0. L. Vrouw van Altijd
durende Bijstand; om half 8 gel. H. Mis
voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel. H.
Mis voor Allegonda Smits-Baks te Eind
hoven overleden; om half 9 gel. jrgt.
voor Gerard Vekemans.
DINSDAG: om kw. voor 7 gel. H. Mis
v. Wilhelmina v. d. Anker-Brands; z.a.
gel. I--1. Mis voor Wilhelmus Meulendijk 
te Schijndel overleden; om half 8 gel. 
H. Mis tot intentie van het Genootschap
van de H. Kindsheid; z.a. gel. 1-1. Mis
voor Josephus van Oers; om half 9 gel.
H. Mis voor Marinus v. cl. Boogaard.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Wilhelmina Cordewinders;
z.a. gel. H. Mis voor Marinus v. cl. San
de; 0111 half 8 gel. I-1. Mis voor Jacobus
Raay111akers vanwege de R. K. Slagers
vereniging St. Antonius Abt; 0111 half 9
gel. H. Mis voor Henricus Prick.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
111ndst. voor Maria Poirters-van Dijk;
z.a. gel. mndst. voor Johannes v. d. Mey
den; om half 8 gel. H. Mis voor Johan
na van Run-Russens, vanwege de Bond
van het H. Hart; om half 9 gez. mndst.
voor Jacobus Raaymakers. Hedenavond
om 7 uur Lof met rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Franciscus den Otter; z.a. gel.
mndst. v. Lucia de Visser-Paddenburg;
om half 8 gel. jrgt. voor Johanna Ver
schuren-de Greef; om half 9 gel. H. Mis
voor Antonius Schellen.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Lucia de Visser-Padden
burg; z.a. gel. jrgt. voor Antoinetta Gri
l is-van Schijndel; om half 8 gel. mndst.
voor Johanna van Run-Russens; om half
9 gel. H. Mis voor Jacobus Raaymakers
vanwege de St. Elizabetvereniging.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Cornelis v. d. Bongaardt 
uit de parochie van het H. Hart en Jo
hanna Rovers, geb. in de par. van het 
H. Hart en won. in deze parochie,
waarvan heden de 1 e afkondiging ge
schiedt; Adrianus Josephus Antonius
Maria van der Putten, geb. te Winssen
en won. te Eindhoven (philipsdorp) en
Maria Theresia van de Meerendonk uit
deze parochie; Josephus Hubertus
Wijckmans, geb. te Zwolle (Maria He
melvaart) en won. te Oss (St. Gerardus
Majella) en Maria Adriana de Pijper uit
deze parochie; Marinus Josephus
Schuunnans geb .te Berlicum en won. te
Schijndel (Boschweg) en Martina Jo-

hanna Penn\ngs, 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. 

17e Zondag na Pinksteren. 
24 September 1940. 

De H. Missen zijn om 6 uur voor 
Adriana van der Linden van Erp van
weoe de Broederschap van St. Willi
br;rd; om 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 0111 8 
uur jrgt. voor overleden echtgenote (M); 
om kwart over 9 voor behouden terug
keer uit Indonesië; om half 11 de hoog
mis voor Maria van Weert-Karssema
kers, vanwege de Retraitepenning. 
De eerste schaal is voor het Seminarie; 
en de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Onmiddelliik na de hoogmis Santa Te
resa in de kapel van de Zusters Ursuli
nen; en om kwart voor 12 H. Familie 
voor de jongens in de kerk. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje, voor 
onze parochianen welke nog in het bui
tenland vertoeven, en voor het behoud 
van de vrede. 
Vrijdag - feestdag van de H. Michaël, 
om 7 uur Groepsmis voor de Gidsen. 
Deze maand zullen de zelatricen van de 
St. Pieterspenning het vastgestelde be
drag aan huis komen ophalen. 
MAANDAG 25 Sept.: 7 uur 1. m. voor 
Adriana v. cl. Linden-v. Erp; Maria
altaar l. j. voor Maria v. Genuchten; 
kwart voor 8 l. j, voor Petrus v. Gils en 
Theodora Traa z.e.; Maria-altaar l. j. 
voor Piet Voets; half 9 l. cl. voor de 
overleden leden van de Handboogschut
terij l'Union. 
DINSDAG 26 Sept.: 7 uur l. cl. voor 
Willibrord van Zeeland en Jacobus de 
zoon; Maria-altaar l. cl. voor Frans 
Dieden te Cromvoirt ovrrleden; kwart 
voor 8 l. j. voor Petronella v. Eindhoven
Kruissen; Maria-altaar l. j. voor Theo
dorus v. Genuchten; half 9 l. m. voor 
Maria Jacoba van Weert-Karssemakers. 
WOENSDAG 27 Sept.: 7 uur gef. l. j. 
voor Cornelis v. d. Langenberg; Maria
altaar 1. d. voor Maria Kurvers-v. Nistel
rooy; kwart voor 8 l. j. voor Johanna 
Verbunt-van Mechelen; Maria-altaar 1. 
m. voor Petrus Wilhelmus Melis; half 9
1. d. voor Wilhelmina Olieslagers te Ge
monde overleden.
DONDERDAG 28 Sept.: 7 uur gef. 1. j.
voor Maria v. d. Langenberg-v. d. San
de; Maria-altaar l. d. voor Petrus
Baayens (laatste); kwart voor 8 l. m.
voor Gijsbertha van Hommel-v. d.
Bosch; Maria-altaar l. m. voor Adriaan
Karssemakers; half 9 1. d. voor Joke van
Baast (vanwege broer Harry).
VRIJDAG 29 Sept.: 7 uur 1. d. voor Ma
thilde Schepens-Hoenselaars; Maria
altaar Groepsmis voor de Gidsen; kwart
voor 8 l. d. tot zekere intentie; Maria
altaar l. m. voor Maria Kurvers-van Nis
telrooij; halr 9 1. d. voor overleden
ouders Paymans-v. Eindhoven.

ZATERDAG 30 Sept.: 7 uur 1. m. voor 
Waltherus Joh. van Tuyn; Maria-altaar 
1. d. voor Johannes v. Riel en Petronella
Leennakers z. e.; kwart voor 8 l. m. voor
Anna Maria v. d. Bogaard-v. d. Ven;
Maria-altaar 1. m. voor Petrus Voets;
half 9 l. j. voor Anna Maria Doeve.ndans
van Grinse.n.

PAR. H LAMBERTUS, GEMONDE. 
17e Zondag na Pinksteren. 
24 September 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
rinus v. Oorschot. 
MAANDAG: half 8 jrgt, voor Cornelis 
Fick. 
DINSDAG: ha'lf 8 jrgt. voor Joanna 
Fick. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Catha
rina Fick. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v. Hal, Maria de hsvr. en Henricus 
v. d. Langenhuizen.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Maria Hen
rica Schellekens. 
ZATERDAG: half 8 jrgt_ voor Cornelis 
Schellekens en Gertruda de hsvr" 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Henrica v. d. 
Veerdonk-Kuijpers, te Den Dungen 
overleden. Dinsdag H. Mis voor Hen
rica v. Oorschot, Lev. Rozenkrans. 
Woensdag 1 -1. Mis voor Henrica v. Oor
schot, Broederschap H. Willibrordus. 
Donderdag H. Mis voor Henrica v. Oor
schot, broederschap H. Theresia. Vrij
dag 1-1. Mis voor Henrica v. Oorschot, 
broederschap H. Cunera. Zaterdag H.
Mis voor Henrica v. Oorschot v.w. de 
kinderen. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
17e Zondag na Pinksteren. 
24 September 1950. 

ZONDAG: half 7 H. Mis tot bijzon
dere intentie. Hierbij wordt de kerk met 
een kaars vereerd; 8 uur jrgt. voor Jo
hanna v. d. Schoot-Vrenssen; 10 uur de 
Hoogmis tot intentie van de parochia
nen. De velovigen worden in de gele
genheid gesteld aan hun offerplicht te 
voldoen in de eerste schaal voor de B. 
N. Daarna hebben we open schaal voor
de priester-opleiding op ons Bisschoppe
lijk Seminarie. Half 3 Lof met rozen-
hoedje.
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus v. d. Loo, Johanna de dochter en
Henricus de zoon.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Maria
de Punder-Huige,
WOENSDAG: half 8 gez. mndst. voor
Phelomina Vennu1st-Reijnen.
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor
Theodorus v. d. Boer te 's Bosch over
leden.
VRIJDAG: half 8 H. Mis tot intentie
van Zijne Heiligheid de Paus.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus Dankers.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
half 6 tot half 8. Om half 7 H. Lof tot
intentiie van Zijne Heiligheid de Paus en
het H. Jaar.

30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Adriana v. d. Linden-v. Erp, in de 
parochie van het H. Hart te Boxtel, Ar
noldus Bongers te Zeeland en Theodo
rus v. d. Boer te 's Hertogenbosch over
leden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Antonius Gerardus 
Janssen uit deze parochie en Maria Jo
hanna Persoons uit de parochie van het 
H. Hart te Boxtel; Johannes Adrianus
Vorstenbosch uit deze parochie en Jo
hanna Maria Rutten uit de parochie van
de H. Willibrord te Esch, waarvan heden
de 3de afkondiging geschiedt.
E1ders zal geschieden Donderdags een
H. Mis tot intentie van de leden der
Godvruch'.ige vereniging ter ere v. d.
H. Theresia van het Kindje Jezus.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

17e Zondag na Pinksteren. 
24 September 1950. 

ZONDAG: half 7 I. j, voor Mathilda 
Prinsen; 8 uur l. j, voor Leon. Wel
vaarts; 10 uur de hoogmis tot welzijn 
der parochie. 3 uur Lof, daarna jongens
congregatie. 
MAANDAG tot ZATERDAG. 7 uur z. 
7e voor Theod. v. d. Boer. 
MAANDAG: half 8 z. j. voor Mart. 
Bek�ers; 8 uur 1. j. voor Arn. v. d. Staak 
en Hendrica de hsvr. 
DINSDAG: half 8 z. j, voor Francisca 
Mart. Bekkers; 8 m•r 1. j. voor Hendr. 
v. Hal Petronella de hsvr. en Theod.
de zoon.
WOENSDAG: half 8 z. j. voor Wilhel
mina Wilh. Bakx; 8 l. j. Adr. v. Aarle.
DONDERDAG: half 8 z. j. voor Ant. v.
Abeel en; 8 uur 1. mndst. voor Adr. v. d.
Veld�n.
VRIJDAG: half 8 z. j, voor Maria Ant.
v. Abeel en; 8 uur 1. j. voor Adriana Adr.
v. Aarle.
ZATERDAG: half 8 z. j. voor Maria
Franc. v. d. Sande; 8 uur 1. m. voor
Cornelia Traa.
ZONDAG: feestdag van 0. L. Vrouw
van de Rozenkrans; half 7 1. m. tot wel
zijn der parochie; 8 uur 1. j. voor Corn.
v. Aarle; de plechtige hoogmis z. 7e
voor Theod. v. d. Boer; 3 uur plechtig
Lof met processie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Arnoldus Bres
sers als over!. lid 0. L. Vr. van de H. 
Eik. Dinsdag 7 uur l. m. voor Adr. v. d. 
Velden als over!. lid van de Boerenbond. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Johanna 
Traa. Donderdag en Vrijdag 7 uur l. m. 

. voor Corn. Schoenmakers. Zaterdag 7 
uur 1. m. voor Petronella Frans Vinger
hoets, als overl. lid H. Bloed. Zondag 7 
uur 1. m. voor Theo v. Hal enz. vanwege 
de Koestraat. 
Zaterdagnamiddag biechthoren van 2-
4 uur en van 5-7 uur. 
Gedurende de maand October volgens 
bisschoppelijk voorschrift iedere avond 
om half 7 Lof met rozenhoedje. 
7e Theod. v. d. Boer te Liempde over
leden. 

30e Petronella Frans Vingerhoets te
Liempde overleden. 

Missiebus: 
Bij uitvaart van Adr. v. d. Velden f 4,15. 
Bij uitvaart van Petronella Frans Vinger
hoets f 4.-. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
17e Zondag na Pinksteren 
24 September 1950. 

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. Na de mid
dag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na 
het Lof een lied. 
Zonda� a.s. begint de Octobennaand, 
toegewijd aan 0. L. Vrouw van de Ro
zenkrans. Gedurende de Octobermaand 
iedere avond om half 7 Lof met Rozen
hoedje en gebed tot de H. Joseph. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Theresia 
Jansen-Schrauwen; half 9 H. Mis voor 
dierbare overledenen; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijz. 
intentie; 8 uur gef. jrgt, voor Maria van 
Exsel. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Corne
lis van de Boogaard; 8 uur gef. jrgt. voor 
Wilhelmina van Exsel. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor de 
Familie van Gerven; 8 uur gef. jrgt. 
voor Johannes van Kempen. 
DONDERDAG: half 8 mnclst. voor 
Dymphena van Groesen-Blijlevens; 8 uur 
gef. jrgt. voor Adriana van Kempen
Sterke. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor de Fa
milie van den Langenhuysen; 8 uur gef. 
H. Mis voor Mevr. Johanna Maria van
Kuyk-Hackfoordt. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
van Gerven; 8 uur gef. jrgt. voor An
ton ia van Kempen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

Missienaaikring Esch: 
Uit het Missiebusje van Martina Schoo
nens f 2,63. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 24 September. 17e Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Donderdag: om 8 uur lof. 
Vrijdag: Feest van de H. Aartsengel Mi
chaël. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: om 8 uur Lof 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Jo
hanna Feldbrugge-Otterbeek. 
MAANDAG: om 7 uur voor Wilhelmi
na van Uden-van der Bruggen, haar 
zonen en dochter. 
DINSDAG: om 7 uur maandstond voor 
Tonny Schaffer. 
WOENSDAG: om 7 uur ter ere van de 
H. Antonius.
DONDERDAG: om 7 uur voor de
vrede.
VRIJDAG: om 7 uur ter ere van de H.
Nicolaas van Tolentijn; om half 8 voor
Mevrouw Henket-Windstosser.
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Bewapening, Belasting en ... Beleid 
door dr. P. H. RITIER Jr. 

Troonrede zowel als millioenennota heb- De leiders van onze defensie mogen 
ben ons de gevaarlijke toestand waarin geen onvoldoende cijfers hebben op hun 
het land verkeert onverbloemd geopen- rapport. Hun is het instrument in han-
baard. Zij hebben evenwel nagelaten den gegeven, dat wordt gekocht met de 
ons de uitkomst te wijzen. Het heeft er verschrompeling van onze welvaart, met 
alle schijn van, dat de internationale om- de ontwrichting van onze financiën. 
standigheden, waartegenover wij mach- Van hen mag dus worden verwacht dat 
teloos staan, de situatie van ons land zo- zij hun taak zo goed en zo vast moge-
danig beheersen. dat de regering bij de lijk verrichten. En alle partij-politieke 
verrassende wending, die de wereldge- overwegingen zijn uit den boze, wan-
beurtenissen telkens kunnen nemen, de neer dit uitsluitend nationaal belang aan 
toekomst niet meer kan overzien. de orde is. 
De moeilijkheden, waarin de regering * * *

verkeert, kunnen niet spreken tot het Niet alleen in de kardinale kwestie, ook 
volksbewustzijn, wanneer men er zich 

I 
in vele andere vraagstukken van rege-

toe bepaalt algemene stellingen te pone- ringsbeleid missen wij houvast. Een volk 
ren, als deze dat de financiële débacle heeft het vermogen. te lijden en te ont-
alleen kan worden voorkomen door ver- beren - en daartoe worden wij opge-
laging van de consumptieve uitgaven van roepen - indien het kennis van zaken 
Overheid en onderdanen en dat wij nog krijgt. De mist waarin wij thans leven 
harder moeten werken dan wij al doen, voegt aan de gevaren waarin wij verke-
om de productie te vermeerderen. ren toe: een slechte psychische weers-
Dit zijn waarheden, die niemand kan gesteldheid. Alleen opklaring dat wil hier 
weerspreken, maar de vraag is gewettigd: zeggen verklaring, kan de zielskracht 
kan de onderdaan zijn uitgaven nog ver- verwekken, die nodig is. 
minderen, die door de uitgemergelde be- Als "hadden" komt, is "hebben" te laat. 
lastingen al tot het uiterste minimum Minister Lieftinck is met zijn vermaarde 
moeten worden teruggebracht? Indien koffertje, waarop de woorden: ,,derde 
troonreden en millioenen-nota's niet in Dinsdag in September" prijken in de 
deftige en ingewikkelde formuleringen Tweede Kamer verschenen. Hij heeft uit 
waren vervat, dan zou de eis, aan ons het koffertje het begrotingspak opge-
volk gesteld, hebben geluid: weest be- diept en hij heeft de sombere woorden 
reid terug te gaan tot de nooddruftigheid. gesproken, dat men de harde realiteit 
De regering erkent voor zichzelve even- onder het oog moet zien, omdat zware 
eens de plicht van een minimum van uit- offers gebracht dienen te worden. nog 
gaven. Dat heet dan, in de stijl der zwaarder dan tot nu toe en dat gerecht-
staats-stukken dat in de vale noden en vaardigde wensen achterwege moeten 
behoeften dié ervaren worden, moet blijven. 
worden voorzien, terwijl de financiële Als wij dit lezen, dan komt op de lippen 
toestand selectie en beperking eist. ,,Ma- de vraag: was het nodig, dat wij zo weer-
tig uw verlangens naar sociale tegemoet- loos stonden? Was deze toestand niet te 
komingen, anders gaan wij ten gronde", voorzien? Hebben de opeenvolgende 
zo luidt de officiële oproep van de rege- regeringen, die wij na de bevrijding 
ring aan de bevolking. Wat wil dit zeg- zagen optreden, voldoende waarborgen 
gen, als men het goed doordenkt? Dat gegeven om de crisis op te vangen, 
de nood 1waarin wij verkeren op den waarin wij nu verkeren? 
duur gaat dwingen tot een prijsgeven De profeten, die hebben voorspeld, dat 
van de moderne staatsgedachte,· die aan , het prijsgeven van ons overzeese rijk zou 
de overheid een sociale taak toebedeelt. leiden tot een financiëel-economische 
De militaire uitgaven verslinden alles en catastrofe, krijgen nu voor honderd pro-
zij s�ijgen, zonder dat men een haltpunt cent gelijk. Wat is Nederland zonder 
ziet. - , . - -- ----Indië geworden? Een kleine overbevolk
De kern van het probleem, dat ons fol- te staat aan de Noordzee, die leêft van 
terl:, is de oorlogstoerusting. Indien de wat een ander volk, het Amerikaanse, 
koude oorlog morgen ophield en wij de het heeft geleend. Het is bitter dit te 
bewapening konden laten vallen, dan moeten vaststellen, terwijl geestkracht, 
zou ons land overmorgen, ondanks al denkkracht en daadkracht in ons eigen 
het leed en al de verarming waardoor volk in sterke mate aanwezig zijn. 
het werd getroffen - ondanks zelfs het Hebben de opeenvolgende regeringen 
prijsgeven van Indië - zich gunstig ont- een beleid van ,,goed huisvader" ge-
wikkelen en herstellen. De gehele finan- voerd, zodat wij tenminste enigszins pa-
dële en economische situatie zou zich raat waren, de stoot op te vangen, die 
op slag wijzigen. ons nu treft? Het mocht wat. Door 
Maar Mars vreet aan ons. Mars dreigt staatsuitgaven en bureaucratie is de weg 
met een . verwoesting van onze cultuur naar de inflatie geopend. En instede van 
en van onze welvaart, ook als er geen rustige en stelselmatige opbouw van de 
schot valt. Men heeft het goede voor- defensie krijgen wij nu overhaaste, geld-
nemen aan het grote publiek een inzicht verslindende aanmaak, omringd door 
te geven omtrent de staat van onze fi- krakeel. 
nanciën, door hem op de film in beeld Ondanks het ongenoegen, waarmee het 
te brengen. Dit zou eigenlijk moeten ge- de gang van zaken aanschouwt, zal ons 
beuren met de materie van alle departe- volk de kracht vertonen, die van Neder-
menten. Een beeld van de ontwikkeling land wordt gevergd, Maar moge dan 
onzer krijgsmacht, zou velen de ogen eindelijk, nu het water ons aan de lip
openen omtrent de zaken, die nu nog pen komt. onze overheid de welbewust
verborgen zijn in de geheime kamer der heid en duidelijkheid betrachten, die wij 
deskundigheid. Maar nu de film van het behoeven. 
Ministerie van Oorlog er nog niet is, 
laten wij onze gedachten eens gaan over 
de vraag der bewapening. 

* * *

Wij zijn er van overtuigd, dat ieder Ne
derlander bereid is tot de toestand van 
de hongerwinter weer te keren, indien 
hij zeker wist dat hij zich daardoor be
veiligen kan tegen deportatie naar Si
berië, concentratiekampen, schuilkelders, 
bombardementen, vuur-peleton en sla
vernij. Met andere woorden: indien hij 
er op kon rekenen, dat de militaire af
weer hielp. 
Voor de vrijheid zijn milliarden geen te 
dure priÎs. Maar de verdediging van 
West-Europa verkeert nog in een sta
dium .van voorbereiding. Het zal nog 
een paar jaar duren eer men gereed is, 
er zijn nog debatten en onenigheden 
over de vormen der samenwerking. En 
de agressie dreigt, reeds nu. Wij zijn 
allerminst defaitisten en wij menen1 dat
men tóch met de opbouw van de arweer 
snel en doelbewust voort moet gaan. 
Maar wij vragen meer inzicht in het 
militair apparaat. 
Is de regering, die onze laatste cent en 
ons laatset levensgenoegen vragen moet 
voor de strijd om de vrijheid, niet ge
houden ons voor ogen te houden, wat en 
hoe het wapen is waarvoor wij betalen? 
Welke is de taak van Nederland in de 
internationale samenwerking? Welke 
waarborgen worden ons gegeven door 
de met .ons verbonden mogendheden? 
En vooral: hoe is het eigen beleid bij de 
opbouw van onze weermacht? 
Aan de vooravond van de dag waarop 
het ons duidelijk werd gemaakt, hoe alle 
offers moeten gebracht worden en alle 
volkskrachten voor de weerbaarheid 
moeten worden gemobiliseerd, vond er 
juist -over de strijdmacht, een spectacu
lair debat plaats in ons parlement. Het 
bleek daarbij, dat alle vaste lijn in ons 
defensiebeleid ontbreekt. Er werd ge-

- waagd van onenigheden en misverstan
den tussen de regering en haar raadslie
den. En de minister kreeg een her
examen.

Bij het vertrek van 

Kapelaan Damen 
De benoeming van kapelaan Damen in 
de grotestadsparochie te Tilburg bete
kent voor het jeugdwerk in de parochie 
van St. Petrus het verlies van een goed 
Aalmoezenier en Directeur. 
Daarom achten wij ons verplicht kape
laan Damen bij zijn heengaan onze har
telijke dank te brengen voor de goede 
zorg, waarmee hij vijf jaren lang leiding 
gaf aan het werk in de vrouwelijke 
jeugdverenigingen. 
De jongeren van de Maria-Garde be
reidde hij voor op het lidmaatschap van 
de Maria-Congregatie, en wist daarbij 
de grondslag te leggen voor een goede 
naleving van de richtlijnen der gods
dienstige vereniging. 
De Maria-Congregatie bracht hij tot 
bloei, niet alleen door toeneming van 
het ledental, doch niet minder door de 
opvoering der activiteiten. Daartoe wees 
hij de leden voortdurend op de practi
sche betekenis van het lidmaatschap. 
De "Kerstactie". waarvan de bedoeling 
was dat iedere Congreganiste minstens 
één kledingstuk zou maken voor de 
armen van de parochie, stimuleerde hij 
zo, dat deze ieder jaar een succes was. 
Juist dit jaar werd deze actie in samen
werking met de St. Vincentius- en St. 
Elisabethverenigingen uitgebreid tot heel 
de parochie, zodat thans alle parochia
nen in de gelegenheid worden gesteld in 
een of andere vorm bij te dragen tot dit 
goede werk. 
De ijver van kapelaan Damen voor het 
Gidsenwerk was bewonderenswaardig, en 
zijn geduld onuitputtelijk. Helaas, voor 
de leiding van dit onderdeel van het 
vrouwelijk jeugdwerk schijnt uit Boxtels 
bevolking geen behoorlijk aantal vrijwil
ligsters geformeerd kunnen worden. 
Al evenzeer sloofde hij zich uit voor de 
vrouwelijke arbeidersjeugd, de "Kajot
sters". Ook daarvoor was hem geen 
moeite te veel, doch het gemis aan leid-

sters ook bij dit onderdeel leverde kape
laan Damen moeilijkheden op. Pas weer 
begonnen met de oprichting van een 
nieuwe groep, waarvoor al weer grote 
plannen waren gemaakt, komt daar 
plotseling het bericht van de benoeming 
te Tilburg het prille leven van deze 
nieuwe aanwinst verstoren. Laten we 
hopen dat de V.K.A.]. desondanks toch 
een bloeiende toekomst tegemoet zal 
mogen gaan. 
Kapelaan Damen heeft gedurende de 
vijf jaren, die hij in de St. Petrusparochie 
werkzaam is geweest, zijn gehele per
soon gegeven, waarvoor nogmaals onze 
hartelijke dank. 
Dat hem het werk in "de schanste stad 
van 't laand" evengoed moge afgaan als 
in ,,'t durp van de Keistampers", en dat 
Gods beste zegen op zijn werk ruste. 

B. W. 

Plaatselijk Nieuws 
,,GROET AAN BOXTEL". 
Dat onze Burgemeester zijn gemeente 
in gedachte houdt, moge blijken uit een 
"Groet aan Boxtel", die hij vanuit Rome 
aan de redactie zond. 
Wij menen naar Burgemeester's geest te 
handelen door het overbrengen van zijn 
groet aan onze lezers. 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Op Woensdag 11 October a.s. zal het 
winterseizoen van de Heemkundige Stu
diekring voor Boxtel en omgeving wor
den ingezet met een voordracht door de 
heer Fritsen Jr. klokkengieter te Aarle
Rixtel over: ,,klokken en beiaarden". 
De lezing wordt gehouden in De Ark, 
des avonds om 8 uur. Zij zal worden 
geïllustreerd met film en geluidsopnamen. 
Ook niet- leden zijn welkom. 
Dezer dagen zal aan leden en belang
stellenden het programma van het nieu
we verenigingsjaar - het jaar van het 
2e lustrum - worden toegezonden. 

R.K.J.B. 
De R.KJB. houdt Zaterdag 30 Sept. a.s. 
een algemene ledenvergadering om 7.30 
uur in Café H. van Rooy, ter bespreking 
van het Winterprogramma. Hierin wordt 
o.m. ook de algemene vormingscursus
besproken, waarvoor men zich tevens op 
deze vergadering kan opgeven. Gezien 
de belangrijkheid van een dergelijke 
cursus, menen wij goed te doen de 
ouders er op te wijzen hun jongens er 
toe aan te zetten deze cursus mede te 
maken. 
Het bestuur rekent er op dat alle leden 
deze vergadering zullen bijwonen. In 
verband hiermede zal het Zaterdag
avond ook geen oefenen zijn voor de 
Gymnastiekclub. 

* * *

Het tweede jaar van de algemene land
bouwcursus begint Maandag 2 October 
a.s. om zeven uur in de St. Aloysius
school, in de Mijlstraat. 
De eerste les van de voorbereidende 

landbouwcursus zal gegeven worden op 
Maandag 2 October a.s. om half zeven 
in de St. Paulusschool in de Nieuwstraat. 
De cursisten worden verzocht 't cursus
geld à f 5,- per persoon op deze eer
ste les te voldoen. 

* * *

De leden van de voetbalclub R.K.J.B. 
worden Zondag 1 October om half een 
verwacht op 't voetbalterrein van de La 
Salie, om te voetballen tegen de R.K.J.B. 
uit Vucht. 
LANDBOUWTENTOONSTELLING 
TE UDENHOUT. 
Leden van de Boerinnenbond die ge
zamenlijk de tentoonstelling wensen te 
bezoeken en de tocht per fiets willen ma
ken, worden verzocht Woenslag 4 Octo
ber om kwart voor negen samen te 
komen nabij de boterfabriek. 
De reis per autobus gaat wegens de 
geringe deelname niet door. 

MATINEE. 
Zondag na de Hoogmis zal de Harmo
nie van De la Salie bij gunstig weer een 
matinée geven op de Markt. 
OP DE THUISREIS. 
Met de "Zuiderkruis", vermoedelijk to 
October te Rotterdam arriverende, zul
len sld. H. G. Mandos, Stationstraat 12, 
en Srgt. L. M. Valks, Kalksheuvel 59, 
repatriëren. 

LEERINGHE ENDE VERMAECK. 
Na een rustperiode van enige maanden 
is toneelgroep "Leeringhe ende Ver
maeck" weer aan het werk gegaan. Voor 
het nieuwe seizoen heeft zij vooreerst 
haar keuze laten vallen op de nieuwe 
klucht in drie bedrijven "De hele stad 
is er vol van" door John Emerson en 
Anita Loos. Deze kostelijke klucht staat 
ook weer onder regie van de Heer Jo 
van Erp uit 's-Hertogenbosch. Als speel
data zijn vastgesteld Maandag t.e.m. 
Donderdag, 23 t.e.m. 26 October a.s. 
Het ligt verder in de bedoeling van de 
toneelgroep om op 27, 28 en 29 Decem
ber 1950 een geheel nieuw kerstspel 
voor het voetlicht te brengen, zodat het 
toneelminnend publiek van Boxtel weer 
enige genotvolle toneelavonden in zicht 
heeft. 
RESULTAAT VAN MELKCURSUS. 
Donderdag 21 Sept. werd de eindles 
gegeven van de melkcursus, georgani
seerd door de Coöp. Zuivelfabriek "De 
Hoop" alhier. 
Een diploma werd toegekend aan de 
dames Martina Habraken, Wilhelmina 
van Berkel, Tonny van Alphen, Dina v. 
d. Heijden en Pieta v. d. Heijden, en
aan de heren N. v. Berkel, M. Habra
ken, Fr. Dobbelsteen, B. Scheutjens, H. 
Spierings, H. v. d. Sande. 
De commissie bestond uit de heren Vos
ters uit Breda, De Groot uit Oploo en 
v. d. Laar uit St. Oedenrode.
De theoretische lesseh werden door de 
Heer J. de koning, de practische door 
J. v. d. Sande gegeven. 
Aan de geslaagden proficiat. 

Apostolaatswerken 1n Nederland 
Naast het werk van de St. Willibrord
vereniging - waarover wij spraken in 
een voorgaand artikel, - hebben ook 
een zeer grote bekendheid gekregen: de 
conferenties voor andersdenkenden van 
Pater Fr. Hendrichs S.J. in de steden 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Leiden; en van de Franciscaan Pater W. 
Sluys in alle mogelijke plaatsen van Ne
derland waar hij verzocht werd. In spe
ciale conferenties leggen zij het eerste 
contact met zoekenden. waarna zij in 
vervolgcursussen verder onderricht kun
nen volgen. 
In Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en 
Arnhem werken de Paters Missionaris
sen van 't H. Hart sinds 1944 speciaal 
aan het onderricht van hen die katholiek 
willen worden of hun verloren katholie
ke Geloof weer willen opvatten. Hun 
werk draagt de naam "Una Sancta": dat 
is: ,,De Ene Heilige" n.l. de katholieke 
Kerk. 
Zij willen hén opvangen, die, ontredderd 
door de oorlog en de chaos in de wereld, 
het Godsverlangen in zich voelen en dit 
willen zoeken bij de katholieke Kerk. 
Dit werk kwam heel gauw tot g_rote 
bloei, omdat bij velen de oude afkeer 
voor de katholieke Kerk was verdwenen, 
en door vele jongelui uit de gemengde 
gewesten, het grote belang werd inge
zien van eenzelfde godsdienst in het 
gezin. 
Zij wijzen hun bezoekers er altijd on
middellijk op, dat ze volkomen vrij blij
ven, zich tot niets verplichten en over
gang tot de katholieke Kerk alleen uit 
volle overtuiging moet gebeuren. 
Er bestaat in het werk "Una Sancta" 
persoonlijk onderricht, dat niet als les, 
maar als gesprek wordt gegeven; daar
naast bestaan er clublessen waaraan de 
leerlingen vrijwillig kunnen deelnemen; 
en ook wordt onderricht gegeven door 
leken-catechisten wanneer de omstandig
heden dit wenselijk maken of de leer
ling zelf dit wenst. 
Nadat de leerlingen gedoopt zijn, krij
gen ze nog een tijdje onderricht alvo
rens zij geheel tot het gewone parochie
leven overgaan. Zo heeft dit werk in de 
eerste 5 jaren van haar bestaan al een 

5000 mensen tot het katholieke Geloof 
geleid. 

Een • enigszins ander werk is "De Open 
Deur", het modernste apostolaatswerk 
in Nederland, eveneens in 1944 begon
nen en wel door de Paters van de H. 
Familie in Amsterdam - Heiligeweg 37. 
Dit werk stelt zich voor: de aandacht te 
wekken van de niet-katholieken en te 
allen tijde open te staan - vandaar de 
naam "De Open Deur" - voor iedere 
niet-katholiek die inlichtingen wenst. Zij 
kunnen er binnen lopen voor een enkel 
gesprek over een onderwerp betreffende 
de godsdienst dat hun interesseert, of 
voor een volledig onderricht. 
Ook in andere plaatsen bestaat dit werk 
o.a. door de Franciscanen in Delft en
Haarlem, en door de Priesters van het
H. Hart in Dordrecht.
In 1921 was, naar aanleiding van het
openbaar optreden van atheïstische spre
kers op de Nieuwe Markt te Amsterdam,
een heel ander apostolaatswerk ont
staan. Deze atheïsten, godlozen, vielen
alle godsdienst en vooral de katholieke,
fel aan. Hier tegenover begonnen enkele
katholieken ook als openbare sprekers
op te treden naast de atheïstische, om
hen van repliek te dienen en de zuivere,
klare waarheid van onze godsdienst te
verkondigen: deze beweging noemde
zich "Het Gilde van de Klare Waar
heid". Het spreekt vanzelf dat hiervoor
alleen voldoende onderlegden in gods
dienstzaken in aanmerking kwamen.
Zij traden op: op de Markt, in de stads
parken en in zalen en ook organiseerde
en financierde het Gilde conferenties in
kerken waarvoor zij priesters als spreker
vroegen. Vele niet-katholieke Amster
dammers kwamen door dit Gilde in eer
ste aanraking met de Kerk.
Het laatste Apostolaatswerk, onder de 
niet-katholieken van Nederland, dat wij 
bespreken, is de prachtige congregatie 
van "De Vrouwen van Bethanië. 
Prof. Dr. Jacques van Ginneken S.J. 
stichtte dit gezelschap in 1919 en stelde 
als doel vast: ,,De Blijde Boodschap van 
Christus en Zijn Kerk te brengen aan 
die haar niet kennen." 

OMGEVING 

Godsdienstcursus ? 

"Hoe zullen we naar het geloof
leven, als we het geloof niet of 
maar ten halve kennen? Iedereen 
kan aanvoelen, dat het gods
dienstonderwijs, dat in en buiten 
de school aan de jeugd van onder 
de 12 jaar gegeven wordt - hoe 
goed ook - daartoe niet vol
doende is. 
Dit ondervindt vooral de jeugd, 
welke op het punt staat de volle 
mannelijke of vrouwelijke leeftijd 
te bereiken. Deze jeugd ziet zich 
in de omgang met andere mensen 
dikwijls voor moeilijkheden ge
plaatst, waarmee zij geen weg 
weet. Zij loopt door gebrek aan 
voldoende kennis groot gevaar 
zich door dwaalgeesten te laten 
misleiden en van het rechte pad 
af te wijken. 
Om dit gevaar af te wenden en 
onze jongens en meisjes voor hun 
volgend leven sterk te maken in 
hun geloof, hebben we besloten 
een cursus in te stellen voor de 
18 jarigen."

Aldus Monseigneur J. P. Huij
bers in zijn laatste brief. Wij ma
ken deze woorden tot de onze. 
We beginnen in de Sint Petrus
parochie alvast met een cursus 
voor de jongemannen van 18 jaar 
( niet ouder en niet jonger). 
Dat is één jaar vóórdat de mees
ten onder dienst gaan. 'n Jaar 
van grote betekenis. - En onder 
dienst of niet onder dienst ..... 
we moeten in alle geval proberen 
een goed soldaat van Christus te 
zijn. 
Wacht niet met opgeven. Kom 
en meld je vrijwillig aan op de 
pastorie of in de sacristie. 
Woensdag 4 October steken we 
van wal. Duinendaal, Vincentius
zaaltje. Behouden vaart en ..... 
goede wacht ! 

Missie-Thuisfront 
Bij de Uitvaart van Jan van Kempen 
opgehaald voor de Missie van Broeder 
Van Rooij f 8,23. 

Bij de uitvaart van Th. v. d. Boer, werd 
voor de missie van pater Diëgo v. d. 
Biggelaar een bedrag van f 22,52 opge
haald. 

Als verschillende anderen na déze oor
log, ondervond Pater van Ginneken het 
na de vórige: hoe vele mensen God 
zochten en wachtten op een gelegen
heid tot contact met de katholieke Kerk. 
Hij wilde dit contact mogelijk en gemak
kelijk maken en stichtte daartoe dit ge
zelschap van vrouwelijke catechisten. 
Eerst als lekengezelschap gesticht, werd 
het al gauw veranderd in een klooster
gemeenschap, maar zó dat de leden 
alleen in het Moederhuis hun witte kle
ding dragen, maar daarbuiten hun ge
wone kleding. 
De naam "Vrouwen van Bethanië" is 
ontleend aan de groep dienende vrou
wen uit Bethanië, die Christus volgden 
op Zijn prediktochten. 
In hun Moederhuis leven zij als echte 
contemplatieven: in beschouwing en ge
bed. In dit huis moeten zij, na hun op
leidingstijd, één dag per maand, één 
maand per jaar en één jaar in elke to 
jaren, terug komen. 
Om het eerste contact te leggen met 
niet-katholieken, gaan zij in gezinszorg, 
sociale zorg, verpleging, enz. Na het 
eerste contact of ook wel rechtstreeks na 
een toevallige kennismaking, ontvangen 
zij de niet-katholieken in hun aposto
laatshuizen welke in verschillende ste
den zijn opgericht. Hier wordt gespeeld, 
men kan er boeken lenen en boeken 
lezen, er wordt gepraat, clubs en feest
jes georganiseerd; en hiernaast ook 
lezingen gegeven over bepaalde onder
werpen, opvoedkundige cursussen, con
ferenties; van hieruit organiseert men 
ook excursies naar de H. Landstichting 
in Nijmegen, naar een of andere abdij, 
een of andere katholieke tentoonstelling, 
enz. enz. 
En eenmaal op deze manier nader in 
kennis gebracht met het katholicisme, 
kan degene die er interesse voor heeft, 
in cursus-verband of apart, geregeld les
sen gaan volgen in de katholieke leer bij 
een priester of desgewenst bij de 
catechiste. 
De Congregatie der Vrouwen van 1letha
nië tellen reeds ruim 100 leden en heeft 
'al 9 huizen in de voornaamste plaatsen 
van de provincies Holland en Utrecht en 
jaarlijks brengen zij duizenden niet-ka
tholieken in contact met de Katholieke 
Kerk. T. 



Najaarsshow te Boxtel 
De vooruitstrevendheid van Boxtel'szakenmensen komt op alle mogelijkewijze tot uiting. Dit hebben we vooral kunnen constateren op de modeshow, die l.i. Woensdagin "De Ark" te Boxtel werd gehouden,door de Firma Witteveen. Groot is onze bewondering voor deHeer A. Witteveen, die het heeft aangedurfd in Boxtel 'n show te organiseren,waardoor hij laat zien dat laatstgenoemde plaats niet voor andere plaatsen hoeftonder te doen en ons de goede confectie kan bieden. Allen die deze show hebben bijgewoond . zullen er ten vollevan overtuigd zijn, dat het onnodig is inandere plaatsen te kopen. want dat Boxtel 2:elf in staat is de goede coupe en denieuwste modellen te leveren. Na de opening door de Heer Witteveen, verscheen de eerste mannequin met 'neenvoudige rok en blouse. Opvallendwas de strakke rok met 'n enkele plooien knopen garnering. Wat de kleuren betreft, hiervoor is geenvaste lijn te trekken. We zagen zowelbordeaux, als grijs, mosgroen, cyclaamen zwart. De mantels bestonden uit swaggers, dochook aangesloten jassen met ceintuurs.De swaggers vertoonden veelal ballonmouwen met strakke manchet, alsookwijde mouwen met brede manchet, veelmet knopen garnering. De kragen zijn over 't algemeen grooten staan nogal hoog tegen de hals op,vooral achter. Bij de getailleerde jassen zagen we veelbontgarnering, o.a. seal en persianer.De getailleerde jassen blijven chique, enkunnen ook door zwaardere figuren gedragen worden. De revers zijn zowelop- als aflopend. Wat de swaggers betreft viel ons vooralop 'n bordeaux ruitje onder no. 33.Deze vertoonde 'n grote kraag en midden achter 'n springplooi. De mantel had 

Gesprek van Vanavond 
Zou het nu gedaan zijn met de "progressiviteit" zo was de vraag van mijn vriend, toen hij deze week weer eveneen praatje kwam maken. Ach, waarom? Wel omdat het tekort in het huishoudenvan 'de staat zo ontstellend groot is. Geloof jij, dat het tekort zo groot is?Ik heb een ander liedje horen zingen:de minister· stelt het tekort groter voor dan het is! Waarom hij dat doet?Daarmee doet hij immers precies hetzelfde als bijna alle andere Nederlanders: klagen dat hij zo arm is. Dat isop uitrekening, man! Bij klagende mensen kunt ge toch niet aankloppen omiets te krijgen, begrijpt ge. Hij klaagt dus met gemak? Dat gebeurt tegenwoordig algemeen. Wilik je eens wat zeggen, wij hebben tegenwoordig een verkeerd begrip van "arm-zijn". Wij maken ons zelf wijs arm te-zijn, omdat we liever meer zouden heb-ben. Progressie, man! Nu denk ik aan het moedertje wierkinderen- wat teveel naar haar zinvroegen. Heel simpel was haar woord,- want "geleerde" woorden kende zeniet, - als jullie vandaag een paardkrijgen en morgen een koe, dan zijt ge nog niet tevreden!" Daarmede stelde zij de "progressieve eisen" af op "degressie" harerzijds, en de kinderen kregenniets meer. Hetzelfde doet nu minister Lieftinck in"staatkundige stijl". Nu moet ik er welbij zeggen dat minister Lieftinck striktgenomen zelfs in staatkundige stijl zijngezicht niet kan redden, want hij behoorttot de progressieven! En nu moet hijkeepen? Hoe zal de afloop zijn?1-0! 

Plaatselijk Nieuws 
KATH. MET AALBEWERKERSBOND ;,ST. ELOY", AFD. BOXTEL. 
Op de Maandag 25 Sept. gehouden,goed bezochte vergadering, werd deviering van het 30-jarig bestaan der afdeling op 26 Nov. besproken. Beslotenwerd de feestdag te beginnen met eenH. Mis, waaronder alg. H. Communieen 's avonds een uitstekend cabaretgezelschap te doen optreden. Overigenszal een feestcommissie in overleg methet bestuur nog verdere plannnen uitwerken. Ook werd besloten op 18 Januari 1951de film "De hemelse Magiër" te gevenvoor leden en introducé's, tegen betaling van 10 et. voor plaatsbespreken.Daar deze filmavond bedoeld is als propaganda hebben ook ongeorganiseerdemetaalbewerkers toegang. Ten slotte werden door de Districtsbestuurder nog verschillende kwesties, verband houdende met de C.A.O., besproken. 

Advertentie ----
WIST U: 

dat U ook gebrandschilderd glas inhuis kunt hebben; dat er ook kleine paneeltjes gemaaktworden en niet duur zijn; dat deze zijn bestemd om voor deramen te hangen; dat de Petruskerk het zo goed doetop een paneeltje; dat sierpaneeltjes het cadeau zijn. voor alle gelegenheden als bruiloft, St. Nicolaas, etc.; dat deze raampjes gemaakt worden bij atelier P. v. Rossum bijsportpark O.D.C., Tel. 575 en als U dat allemaal weet, dan Iaat U er vandaag nog eenmaken. 
EIER�ERENIGING. 
De leden worden er langs deze weg opattent gemaakt dat het Maandag 2 October geen eieren inpakken is, maar welop Zaterdag 30 Sept. van 8-12 uurvoorm. 

zoals reeds eerder genoemd, de grotemanchet op de mouw. Hierbij droeg de mannequin 'n bordeauxhoedje met bijpassend tasje, en zwartehooggehakte schoenen. Het geheel gaf'n zéer chique indruk. 
Bij de jurken viel ons vooral op de marineblauwe jurk met grote ronde platliggende kraag die achter in twee punten uitliep en gegarneerd was met witgebloemd band. Bij verschillende modellen was de rok geplisseerd. 
De mouwen waren veelal 3/4 met bredemanchetten of 'n lange gladde mouw. De ruggen zijn zeer eenvoudig en tamelijk glad, in de taille een weinig overblousend. Ook de kleurencombinatiekwam wel voor. Opvallend was 'n roestbruin met donkerbruin streepje gegarneerd met breiwerk (1 r., 1 aver.) in detaille en op de mouw in donker bruinwat zeer apart was. Als slot zagen we 'n zeer mooi deuxpièces van zware Franse taftzijde met gouddraad. Hierop werd 'n zilvervos gedragen. Als tweede 'n 3/4 bruin bontjasje, waaronder 'n donkergroene jurk van velourschiffon. 
De 3e mannequin droeg 'n donkerblauwvelours-chiffon avondtoilet, waarop 'nsoort pellerine van wit bont. Het geheel gaf ook 'n zeer chique indruk door de kostbare sieraden diewaren afgestaan door de Firma Van Vlerken, evenals de prachtige hoedjes,die zeer goed bij de toiletten pasten enafgestaan waren door de Firma Thijsv. d. Brand, alsook de chique tasjes doorde Firma Van Kol. 
De foyer was gezellig versierd met bloemen van Bloemenmagazijn "De Anjer".Wij geloven wel dat de Heer Witteveentevreden kan zijn, want deze show is naar onze mening goed geslaagd. 
VOOR HET ZWAKKE KIND. 
Op het feest van de loterijclub, gevestigd in het café van W. v. d. Langenberg, werd door Mej. van der Steen eencollecte gehouden voor de Dokter Hoekstichting als bijdrage in de kosten vooruitzending van Boxtels zwakke kinderen. Met een extra bijdrage van de kastelein was de opbrengst f 21,35. 
VOOR DE H. BLOEDPROCESSIE. 
Opgehaald op de Teeravond van Spaarvereniging "De Spaarhoek" f 4,- doorC. v. d. Meijden. Opgehaald op de Teeravond van Spaarvereniging "De Ketting" f 4,78 door C.v. d. Meijden. 
BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE BOXTEL
van 19 tot en met 25 September 1950. GEBOREN: Petronella A. dochter vanW. A. v. d. Meijden en J. Verhagen -Marinus G. A. zoon van A. v. Kessel enG. C. v. d. Pasch - Maria H. W. dochter van A. C. Michielsen en W. M. van Breugel - Christianus H. A. zoon van •A. Vorstenbosch en C. C. Kerkhofs -Johannes P. M. zoon van J. M. Groenendaal en M. v. d. Sanden. GEHUWD: Albert A. Hoffmans enWilhelmina H. Pastoor. OVERLEDEN: Maria B. Braken, oud48 jaren, echtgenote van J. C. Heijkants,Liempde. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL NIEUWS. 
Bladella - Boxtel 3 - 3. In de doelpuntloze eerste helft viel er in deze wedstrijd ·al heel weinig te beleven.De tamelijk sterke wind verschafte Bladella enig overwicht, van goed voetbalwas echter geen sprake. Boxtel liet ook erg weinig zien, kon geen lijn in haar spel krijgen, en had deuiterste moeite enige controle over despekgladde bal te krijgen. Daarbij washet spel uiterst traag, stond de voorhoede te veel stil, en maakte daardoor eenlusteloze indruk. Bladella daarentegenzat beter op, doch ook hier van kwaliteit geen sprake, zodat zij met haaroverwicht nauwelijks de Boxtel defensievermocht te belagen. Dan deed Boxtelhet toch anders. De aanvallen hoewelspaarzaam opgezet, waren telkens nietvan gevaar ontbloot. Van de Weidekreeg als eerste een prachtkans om descore te openen. Hij speelde in volkomen vrije positie de bal te hard, diedaardoor een willige prooi werd voor de keeper. Even later denken we de kleineRooijakkers te zien doelpunten. Zijnschot is echter te tam, en wordt doorde wind langs de verkeerde kant van depaal gedirigeerd. Na de rust komt er wat meer leven in de brouwerij. Bladella pakt nu flink aan 

en stuurt met handig spel over de vleugels de Boxtel verdediging in de war, die daardoor haar nuchterheid verliest en rare bokkesprongen maakt. De hachelijke momenten voor doel worden talrijker. en een kwartier na de hervattingwordt uit een scrimmage Lêijten, wiens uitzicht sterk belemmerd wordt, voor de eerste maal kansloos gepasseerd. Boxtel gaat de zaken nu ook wat flinkeraanpakken. Er komt wat meer vuur inhet spel, en goed doorzetten van Laak,die een door de keeper losgelaten baloppikt en in het verlaten doel plaatst,brengt partijen weer op gelijke voet, Datis weer olie op het vuur bij Bladella. Verwoed vallen zij aan en tweemaal invijf minuten moet de Boxtel-verdedigingzwichten. Er is dan nog een kwartier te spelen, eniedereen acht Boxtel met 3-1 achterstand verloren. Niet echter aanvoerder Pastoor. Hij verwisselt van plaats metv. d. Broek en trekt mee ten aanval. Enhij heeft spoedig succes. Een ver doorgespeelde bal kan de keeper alleen trappende verwerken. Hij trapt echter tegende aanstormende Pastoor aan, en viadiens lichaam verdwijnt de bal in hetlege doel 3-2. Nu is Boxtel niet meer te houden. Alles trekt naar voren en hetis te slotte v. d. Meijden die uit eenvrije trap met een goed gericht schotde stand op 3-3 brengt. In de resterende 2 minuten ontstaan aanbeide zijden nog gevaarlijke momenten.Gedoelpunt wordt er echter niet meerzodat met de stand 3-3 het einde komtaan deze meer spannende dan fraaiewedstrijd. Boxtel bleef een stuk onder haarkunnen. Scheidsrechter Terbeek leidde rustig en correct. Tet tweede elftal opende de competitiemet een daverende 8-2 zege opHeusden 2. terwijl het derde elftal eveneens met 10-0 won van O.D.C. 4 Voor a.s. Zondag is vastgesteld: Boxtel t-W.S.C. half drieZwaluw V.F.C. 3-Boxtel 2 12 uurBoxtel 3-Helvoirt 2 12 uur Irene-Boxtel 4 2 uur 
D.V.G. - SPARTA (Beek en Donk) 1- o.

Op een spekglad terrein bond D.V.G.Zondag j.l. de strijd aan tegen Spartauit Beek en Donk. Sparta trapt af, maar direct neemtD.V.G. het heft in handen en menigegevaarlijke aanval volgt op het Spartadoel. De doelman is echter goed op 

dreef en diverse schoten, o.a. van Smulders en van v. Alphen, worden op schitterende wijze gestopt. Na 25 minutenrent van Alphen tussen de Sparta-backsdoor en met een hard schot op korteafstand opent hij de score. 1-0. Welkomt Sparta nu en dan op de D.V.G.helft, waarbij dan enige vinnige schotenworden gelost, maar dan staan daar dedoelman en de backs als een rots in debranding en Sparta heeft geen succes.Zo komt dè rust. Na de thee ontketent D.V.G. direct eengeweldig offensief. Snel snijden zij de veste der gasten. En was in deze periode de doelman van Sparta niet in uitstekende vorm geweest, dan was het eendebacle geworden voor Sparta. Maar nu,nu heeft hij Sparta behoed voor eengrote nederlaag. Na een half uur moet een Sparta-speler uitvallen wegens een ernstige knieblessure. Nog een speler valt uit. Hierdoor komen twee verse spelers van Sparta tussen de lijnen en deze trekken geheel Sparta mee. Nu moet ook D.V.G.nog even alle zeilen bijzetten om ergerte voorkomen. Maar zij weten het gevaar te keren. Zo komt het einde van een wedstrijd diedoor beide partijen op een faire ensportieve wijze werd gespeeld, en doorscheidsrechter v. d. Wiel uit Haarsteeggoed werd geleid. Het tweede elftal zette de competitie inmet een wedstrijd tegen Rhode 2 in St.Oedenrode. Zij hadden niet bepaald geluk en kregen met 5-0 klop. A.s. Zondag speelt D.V.G. 1 in Astentegen N.W.C .. 
K.S.V. ,,O.D.C." 

O.D.C.-Best Vooruit afgelastConcordia 3-O.D.C. 2 afgelast R.K.S.V.A. 2-O.D.C. 3 0-3 O.D.C. 4-Boxtel 3 0-10 De wedstrijden van het 1 e en 2e elftalvonden wegens terrein-afkeuring geendoorgang. Het 3e elftal ging op de ingeslagen wegvoort en klopte R.K.S.V.A. 2. Boxtel 3 was te sterk voor het vierdeelftal van O.D.C., en een 10-0 nederlaag was het resultaat. Het programma voor a.s. Zondag is: O.S.S.-O.D.C. O.D.C. 2-Wilhelmina 3O.D.C. 3-Rhode 2 T.G.G.-O.D.C. 4 O.D.C. gaat een bezoek brengen bij hetnog ongeslagen O.S.S. Voor de O.D.C.ers een zware opgaaf. 

Parochie·-Agenda 
18e Zondag na Pinksteren.1 October 1950. 

PAROCHîB ST: PETRUS, BOXTEL. De H.H. Missen zijn om half 7, kwartvoor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De H .. Mis van half 7 wordt opgedragen als gelezen jaargetijde voor Johan de Visser) de H. Mis van kwartvoor 8 voor Godefridus Coppens te's-Hertogenbosch overleden, de H. Misvan 9 uûr voor het geestelijk en tijdelijkwelzijn van de parochie. -Vandaag gaat in alle H.H. Missen detweede schaal voor de bizondere nodenvan het· Episcopaat, welke bizon'der ·1nde milddadigheid van de gelovigen wordtaanbevolen. Vandaag na de Hoogmiszal de H. Bloeddoek ter verering wordenuitgesteld. . . Hedenavond om 7 utir lof met rozerthoedje. Maandagavond om half 8 Mariacongre-,gatie. Donderdagavond om 7 uur lof metrozenhoedje, waarna gelegenheid totbiechten tot 8 uur vanwege de eersteVrijdag. Vrijdag eerste Vrijdag van de maand, deH. Mis van half 8 wordt opgedragen terere v. h. H. Hart, waaronder algemene H. Communie van de leden van de Bondvan het H. Hart. Des avonds om 7 uurlof met rozenhoedje. Zaterdag, eerste Zaterdag van de maandtevens Priester-Zaterdag. Zaterdag is er gelegenheid (ot biechtenvan half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. De propagandisten van de Mariacongregatie worden verzocht vandaag ·na deH.H. Missen de blaadjes "Ave Maria" af te halen in de sacristie. Vandaag begint de Octobermaand endaar?m willen wij de gelovigen n� eensspeciaal aansporen om het dagelijks lofom 7 uur zoveel mogelijk bij te wonenen ook in de huiselijke kring bizonderwerk te maken van het rozekransgebedin deze maand. 

Een en ander over de voormalige 
Boxtelse Schuttersgilden 

Deze week, vanwege de Octobermaandis het iedere avond om 7 uur Lof metrozenhoedje ter ere van Maria. MAANDAG: om kwart voor 7 gel.mndst. voor Bartholomeus Vpets; omhalf 8 gel. H. Mis ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria tot bekering vande zondaars; z.a. gel. mndst. voor Hendricus v. Uden; om half 9 gel. H. Mistot bizondere intentie vanwege de opening van het nieuwe schooljaar van deR. K. Schildersschool "St. Lucas"; z. a.gel. H. Mis voor de levende en overleden leden van de Handboogschutterij "Diana"; om half 10 en kwart over 10 
DE ST. BARBARA SCHUTS. 

Een van de voornaamste schuttersgildenwas ongetwijfeld het gilde van St. Barbara "een minnelijke gulde ende schutterye in de Baenderije van Boxtell vanden voetboghe" zoals het in haar kaart (statuten) heet. Een door Jhr. A. van Sasse van Ysseltingesteld onderzoek, dat in 1934 inTaxandria werd geplubliceerd, wees uitdat het St. Barbaragilde omstreeks 1885is ontbonden. In 1934 was nog een dergildebroeders in leven. De aanleidingtot het verdwijnen van dit gilde was dat de familie Mabie, om welke redenen dan ook, haar beschermende hand van .het gilde terugtrok. Zoals blijkt uit een overeenkomst uithet jaar 1844 tussen de toenmalige heervan het kasteel Stapelen, G. Bogaers enhet gilde, bevond zich de schutsboomvan St. Barbara achter het tegenwoordige Café de Kom. Bij de opheffing zou het schutshuis vanSt. Barbara het Café "Het Fortuin"(thans de Kei) aan de Markt zijn geweest. De leden van de Berber0gild zoudenoverwegend tot de boerenstand hebben behoord. 
DE ZILVERS CHAT VAN HET BARBER-GULD.

St. Barbara bezat een kostbare zilverschat. Het zilver werd bij de opheffingaan een opkoper voor f 200,- verkocht. Een gelukkige omstandigheid in deze trieste affaire is, dat het zilver tenslotte terecht kwam bij Frans Claes te Antwerpen, die het als een belangrijke aanwinst in zijn kunstverzameling opnam.Toen in 1933 de nalatenschap van FransClaes onder de hamer kwam, meeft hetProvinciaal Genootschap dit voor Brabant zo belangrijk gildezilver voor haar museum te 's-Hertogenbosch aangekocht, waar het thans met piëteit wordt bewaard. Tot verrassing der daar aanwezige Boxtelaren stond dit gildezilver in enigevitrines te pronk in Esch op de tergelegenheid van de gildefeesten aldaargehouden tentoonstelling van gildeschat-

ten. Speciaal als een vriendelijk gebaarjegens de verwachte Boxtelse gastenwas dit zilver aan het Provinciaal Genootschap ter leen gevraagd, aan welkverzoek door het museum-bestuur goedgunstig werd voldaan. 

Huwelijksmis. Om 7 uur Lof met rozenhoedje. DINSDAG: om kwart voor 7 gel. mndst.voor Antonius Voets; om half 8 gel. H.Mis voor Franciscus v. d. Velden, vanwege kinderen en kleinkinderen; z. a;gel. mndst. voor Petrus Ghijssens; H.Hartaltaar gel. H. Mis voor Josephus 
/{1� �DgEBASTIAAN van Oers; om half 9 gel. H. Mis voor • . _ . ·_Johannes van Kempen . vanwege - de, De kaart van het St. Sebast1aanK!lde Bróeders,chap van 'het H. Bloe4; om rndateerde van het jaar 152�. Het gtlde uur Huwelijksmis; om 7 uur Lof met stond toen onder bescherming van Jon- rozenhoedje en om half 8 Maria-congreker Philippus van Hom. Het jaartal 1528 gatie. zegt echter weinig omtrent het ontstaan WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. H.van dit gilde; de gilden zijn gemeenlijk Mis voor Antonius Schellen; om half 8ouder dan hun reglementen. gel. H. Mis tot behouden • thuiskomstWanneer precies de Bastiaan-guld is ten van onze jongens in Indië vanwege Maondergegaan is nog niet achterhaald. ria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis Waarschijnlijk ook in het laatst der 19e voor Jacobus Raaijmakers vanwege de eeuw. Het gilde van St. Sebastiaan had R.K. Slagersvereniging "St. Antonius in het eerst van die eeuw zijn schutters- Abt; om half 9 gel. jrgt. voor Catharina hof langs de tegenwoordige Vicarus van van Liempt-Schoenmakers. Om 7 uur Alphenlaan, ter plaatse waar thans het Lof met rozenhoedje. karakteristieke huisje met de kolommen DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.van Vogels is gelegen. De betreffende mndst. voor Anna Hensen; z.a. gel.grond werd echter in 1840 door het mndst. voor Adriana Verspaandonk-HenGilde verkocht aan de familie Maas. drikx; om half 8 gel. H. Mis voor MarLater stond de schutsboom van de Bas- tinus Giesbers; z.a. gel. H. Mis voor tiaan-guld op een wei gelegen tussen het Josephus van Rossouw en Wilhelminategenwoordig pand van het bloemenma- Vermeulen de hsvr.; H. Hartaltaar gel. gazijn van Zogchel en de Mgr. Wilmer- mndst. voor Marcellus van Boxtel; om straat, achter de huidige woning van de half 9 gel. jrgt. voor Johannes van heer M. C. van Erp. Liempt; om 7 uur Lof met rozenhoedje. Dit gilde hield zijn teerdagen in het VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis Fortuin of in de herberg van Antonius voor Lucia de Visser-Paddenburg; z.a. de Werd (thans van Zogchel). gel. mndst. voor Johanna Gloudemans-Dankers; om half 8 gel. H. Mis ter ere RELIEK VAN HET van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis tot ST. BASTIAAN-GULD. bizondere intentie; om half 9 gez. mnds.t. De Wed. v. d. Ven-Drijvers is nog in het bezit van een fragment van destandaard van het St. Sebastiaan-gilde,gedeeltelijk als schilderwerk, gedeelteliikals naaldwerk uitgèvoerd, de beeltenisvan de patroonheilige vertonend. Ditdoek is gedateerd 1842. Het was geëxposeerd op de voor enige jaren in het gemeentehuis gehouden tentoonstelling van Volkskunst. Van dit gilde waren, althans in de laatste tientallen jaren van zijn bestaan, de goeie ouwerwetse Boxtelse mensen lid. (Wordt vervolgd). 

voor Petrus Ghijssens; om 7 uur Lof met rozenhoedje. ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. mndst. voor Franciscus v. d. Meerendonk; z. a. gel. mndst. voor Antonius Schellen; 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 Johanna Vriens-van Handel; om half 9 gel. H. Mis tot bizondere intentie; z.a. gel. mndst. voor Adriana van Haeren-Paymans. Om 7 uur Lof metrozenhoedje. 

DENKSPORT 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: Johannes Josephus Aleva geb. te Amsterdam (St. Rita) en won. te Amsterdam (St. Stephanus) en Hubertha Petronella Gertruda van Oers. geb. en won. in deze parochie, waarvan heden de te afkondiging geschiedt. 
HORIZONTAAL: 1. catastrofe, 5. larve v. e. vlinder, 9. soort papegaai, 10. ledemaat, 12. kraan; 13. in het jaar der wereld (afk.) 14. ooft, 15. zangnoot, 16. deel v. e. boom1 18. soort gravure; 19. costuum120. waterkering, 21 smal weggetje, 22. kledingstuk; 23. Europeaan, 25. vissersgerei 1 27. versiersel, 28. steen 1 30. plaats in N.-Brabant; 31. deel v. h. hoofd; 33. voorzetsel; 34. afgelegen 1 35. uitgedroogd 1 36. tam. 38. spinnewebdraad, 40. deel v. d. Bijbel, 41. bijbel der Mohammedanen, 42. boksterm1 43. schuw (jagersterm), 45. deel v. e. tennispartij, 46. grondsoort 1 47. bontjas 1 48. stop. VERTICAAL: 1. verzamelplaats van honing, 2. Spaanse vloot, 3. moeder, 4. kruidenierswaren, 6. lste toon v. d. nat. toonschaal, 7. troepenschouw, 8. dierlijk vet; 10. vlaktemaat, 11. dienst i. d. R. K. kerk, 17. bankbeambte1 19. kaartspel; 22. deel v. e. huis; 23. jongensnaam, 24 . hoop stenen; 26 insect, 29. gemoedsaandoening, 32. vraagb_!!ak, 35. plaatsje, 36. sporeplantje 1 37. huisdier 1 39. gutten1 -44 . ..,,,,.aatstleden(afk.) 1 46. onder andere (afk.) 

Oplossing vorige Puzzle HORIZONTAAL: 2. Celebes 9. A.M.; 11. galon; 12. Po; 13. nat; 15. kas; 16. laf; 17. arts; 19. korf; 20. Ds.; 21. model; 24. te; 25. dak; 26. mat; 28. dar_; 29. vod; 31. sap; 33. air; 35. e.k.; 37. garde; 39. mi; 4-0. looct; 42. ra1t; 44. arm; 45. tel; 47. Lea; 48. N.T.; 49. kader; 51. ra; 52. kassier. VERTICAAL: 1. Canada; 3. eg; 4. lak; 5. eland; 6. bost 7. en; 8. kofferj 10. Mars; 12. part; 14. T.T.; 16. L.O.; 18. smaragd; 19. klavier; 22. o.k.; 23. Em; 25. das; 27. tor; 30. belang, 32. pa; 33. A.D.; 34. pilaar; 36. kort; 38. reeds; 39. mier; 41. om; 43. al; 45. tas; 46. lei;49. ka; 50. re. 

Cornelis v. d. Bongaardt uit de parochievan het H. Hart en Johanna Rovers, geb. in de parochie van het H. Hart en won. in deze parochie, waarvan heden • de 2e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht, de hun bekende huwelijksbeletselen, waarin niet is gedispenseerd, ten spoedigste aan de pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

ROZENKRANSZONDAG 
De H. Missen zijn om 6 uur tot zekereintentie; om 7 uur voor het geestelijk entijdelijk welzijn van de parochie; om 8uur ter ere van het H. Hart tot eenbijzondere intentie; om kwart over 9voor een overledene (B); om half 11 d�plechtige hoogmis met volkszang ter erevan Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans, voor Adriana van-·derLinden-van Erp, vanwege de BroederschaP. van de H. Rozenkrans. 
U;) • U;)PON ;)J;)puoz!,a. ;)p JOOA äp;)ä� De eerste schaal is voor de kerk, de 



op deze eerste Zondag van de maand mogen wij nog eens in het bijzonderaanbevelen de bus-collecte buiten dekerk ten bate van onze H. • Hart-Stichting. Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedje voor onze parochianen die nog inhet buitenland vertoeven, en voor hetbehoud van de vrede. Vandaag over 14 dagen doen de kinderen hun Eerste H. Communie: n.l. op-Zondag 15 October, onder de H. Misvan 8 uur. Deze kinderen komen in de
kerk ter oefening. Woensdags om 3 uuren Zaterdags om 2 uur. Verder deze week iedere avond om half8 Lof vanwege de Octobermaand. Maandag, Woensdag en Vrijdag metvolkszang, dus wordt men dan verzocht:zijn parochiebundel mee te brengen. De zelatricen van de Broederschap vande H. Rozenkrans worden vriendelijkverzocht de contributie op te halen.· 
Maandag - feestdag van de H. Engelbewaarders. 
Dinsdag - de feestdag van de H. Theresia van Lisieux: na de H. Missen is er�elegenqeid de relikwie te vereren. 
Donderdag - om 3 uur H. Familie voorde Moeders en gehuwde Vrouwen. Van
6 tot 7 gelegenheid om te biechten. 
Vrijdag - Eerste Vrijdag van de maand.Om kwart voor 7 de plechtige H. Mis ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag - Priester-Zaterdag - tevensde feestdag van de H. Rozenkrans. Tenslotte zal in de volgende weken het
lcerkegeld worden opgehaald, hetwelkbedraagt 25 cent per communicant, d.i.iedere parochiaan van onze parochie,',lie zijn plechtige H. Communie heeftRedaan. 
MAANDAG 2 Oct.: 7 uur 1. m. voorPetronella van Esch-van Breugel; kwartvoor 8 1. m. voor Maria Bloemers-v. d.Witten berg; Maria-altaar 1. m. voor Pe"trus v. d. Pasch; half 9 1. m. voor Henricus Pennings. 
DINSDAG 3 Oct.: 7 uur l. d. voorWillibrord van Zeeland en Jacobus de:zoon; Maria-altaar l. j. voor Adrianusv. d. Sande; kwart voor 8 1. m. voor Janvan der Zanden; half 9 l. m. voor AnnaAnton ia Sm etsers-van Overdijk; half 10gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG 4 Oct.: 7 uur 1. j. voorMaria v. d. Sande-v. Krieken; kwart voor 8 1 d. voor Adriana v. d. Berg-

Jonkers; Maria-altaar 1, d, voor MariaKurvers-v. Nistelrooy; half 9 1. j. voor Johannes Cornelis Nouwens. DONDERDAG 5 Oct.: 7 uur gef, pl.gez. j. voor Thomas van Alphen en Johanna Schellen z.e.; kwart voor 8 1, d.voor Constant en Adriaan van Kleefvanwege zijn ouders; Maria-altaar 1. d.voor Wim v. d. Aa; half 9 1. d, voorAdrianus v. Roosmalen. VRIJDAG 6 Oct.: kwart voor 7 pl. gez.d. voor de leden van de Broederschapvan het H. Hart; kwart voor 8 1. j. voorJohanna Bergmans-v. d. Sande; Mariaaltaar 1. d. voor Wim v. d. Laak vanwege de buurt-kinderen; half 9 1. j. voorWilhelmus van Esch. ZATERDAG 7 Oct. 7 uur 1. d. voor Johanna Vriens-van Handel en Piet v. d. Kruis; Maria-altaar 1. d. voor JohannaVriens-van Handel vanwege de buurt;kwart voor 8 1. d. voor Johannes Bekkers en Gijsberdina de dochter; Mariaaltaar 1. d. voor Maria Jacoba vanWeert-Karssemakers; half 9 1. j. voorAntonius van Rooy-Peters. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur mndst voorChristina Kapteijns. MAANDAG: half 8 mndst. voor Fransvan Logten. DINSDAG: half 8 mndst. voor Henricus v. Oorschot. WOENSDAG: half 8 mndst. voor Marinus van Grinsven. DONDERDAG: half 8 mndst. voorCornelia v. Helvoirt. VRIJDAG: half 8 mndst. voor Wilhelmus v. d. Meijden. ZATERDAG: half 8 mndst. voor Welhelmina Olijslagers. 

Deze week zullen geschieden. Maandag mndst. voor Henrica v. Oorschot. Donderdag H. Mis voor Henricav. Oorschot v.w. de kinderen. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie v.d. Parochianen; 8 uur H. Mis voor Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 10uur Hoogmis als gez. mndst. voor Adrianus v. d. Sloot. De gelovigen worden in de gelegenheidgesteld aan hun offerplicht te voldoen inde eerste schaal voor de belangen vande parochie; de tweede voor B. N. Vergadering v. St. Vincentiusvereniging.

Half 3 Lof met rozenhoedje om God'szegeningen te verkrijgen over "Orion" en de kapel van Stapelen. MAANDAG: half 7 gez. jrgt. voor Martinus v. d. Moosdijk. 's Avonds om 8uur vergadering van St. Elisabèthstichting in de pastorie. DINSDAG: half 8 H. Mis voor Gerardus Leijten. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Hendrika Veroude. DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in-tentie v. d. leden der GodsvruchtigeVereniging ter ere van de H. Theresiavan het Kind Jezus. VRIJDAG: half 8 gez. rondst. voor PeterHazenberg. Wegens eerste Vrijdag v. d. maand zalhet Allerheiligste te 7 uur worden uitgesteld. ZATERDAG, priester-Zaterdag, half 8mndst. voor Johanna v. Grinsven-v. Hal.Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van half 6 tot half 8. Om half 7 Lof metrozenhoedje om Gods zegen te verkrijgen over Zijne Heiligheid de Paus enhet H. Jaar. 30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Arnoldus Bongers te Zeeland,Theodorus v. d. Boer te 's Hertogenbosch en Johannes v. Kempen in de St.Petrus parochie te Boxtel overleden. Wegens het feest v. d. H. Theresia (3October) met Octaaf wegens patronesvan onze parochie, zal een H. Mis terere van de H. Theresia elders worden opgedragen. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG, feestdag van 0. L. Vrouwvan de Rozenkrans; half 7 1. m. tot welzijn der parochie; 8 uur l. j. voor Corn.Hub. v. Aarle; de plechtige Hoogmis van 10 uur z. 7e voor Theod. v. d. Boer; 3 uur plechtig Lof met processie. MAANDAG: 7 uur z. j. voor Adr.Mathijsen; half 8 l. m. voor Theod. v.d. Boer als over!. lid der proc. van Kevelaar; 8 uur 1. j. voor Corn. Smulders. DINSDAG: 7 uur z. j. voor WilhelminaAdr. Mathijsen; half 8 1. j. voor Petronella Corn. Smuid ers; 8 uur 1. j. voor Petrus v. d. Dungen en Barbera de hsvr.WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Christ.Quinten; half 8 1. i. voor Lamb. Smul� ders; 8 uur l. m. voor Theod. v. d. Boer alus overl. lid van de Retraitepenning. DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Jos. v. 

d. Velden; half 8 1, 7 e voor Barbera Joh.Heykants; 8 uur 1. j. voor Ant. Adr. Thomassen. VRIJDAG: 1e Vrijdag der maand -daarom ook Donderdag biechthoren als op Zaterdagen, -d.i. na de middag van2-3 uur en van 6-7 uur. half 7 l. m. tot bijz. nooden der parochianen; 7 uur l. i. voor Hendrica Ant. Adr.Thomassen; half 8 z. rondst. voor deover!. familie v. Boeckel v. Rumpt; dezeH. Mis met uitstelling van het Allerheiligste enz. ZATERDAG: 7 uur z. j. Catharina Jos.v. d. Velden; half 8 1. j_ Wilh. Asveld;8 l. m. voor Barbara Heykants als overleden lid Retraitepenning. ZONDAG: half 7 1. j. Mart. v. Drunen.In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur 1. m. voor Arnoldus Bressers als overleden lid H. Bloed. Dinsdag7 uur 1. m. voor Adr. v. d. Velden alsoverleden lid 0. L. Vrouw Moeder vanGoede Raad. Woensdag 7 uur l. m. voorJohanna Traa. Donderdag 7 uur 1. m.voor Adr v. d. Velden als over!. lid H.Cunera. Vrijdag 7 uur 1. m. Theodorus v.d. Boer als over!. lid Hakendover. Zaterdag 7 uur I.m. voor Arnoldus Bressersv. w. de kinderen. Zondag 7 uur 1. m.voor Theo v. Hal, enz. v.w. de Koestraat. 30e Theod v. d. Boer te Liempde overleden; 7e Barbara Joh. Heijkants te Liemudeoverleden. Gedoopt: Joh. Hub. Corn. zoon van Petrus v. Abeelen-Jennissen; Jac. Joh. zoonvan Cor. v. Vlokhoven-v. d. Schoot. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag eerste Zondag van October,Rozenkrans-Zondag. H.H. Missen om 7uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor deParochie. Tweede schaalcollecte voorBijz. Noden Episcopaat en voor de nieuwe glas-in-lood-ramen. Na de middagom 3 uur plechtig Lof met rozenhoedjeen gebed tot de H. Joseph. Gedurende de Octobermaand iedereavond om half 7 Lof met rozenhoedjeen gebed tot de H. Joseph. Maandag feestdag van de H.H. Engelbewaarders. Donderdag gelegenheid om te biechtenvan 3-4 uur en van 6 tot half 8. Omhalf 7 oefening van het H. Uur. Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan het H. Hart van Jesus. Om 

h�lf 7 uitstelling1 van het Allerheiligste en Communie-uitreiken, om 7 uur gez.H. Mis met uitstelling, waarna litanie vanhet H. Hart en oefening van Eerherstel.'s Avonds om half 7 Lof, na het Lof eenlied ter ere van het H. Hart. Zaterdag Priester-Zaterdag, tevens feestdag van de H. Rozenkrans. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor bijz.intentie; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmisvoor de parochie. MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijz.intentie; 8 uur gef. jrgt. voor Jan vanKempen. DINSDAG: half 8 H. Mis voor overl.familie Vorstenbosch-Rutten; half 10 gez.Huwelijksmis. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor overleden Familie v. d. Hoogen-Hartjes; 8uur gef. jrgt. voor Petrus van Nunen enhsvr. DONDERDAG, half 8 jrgt. voor Wilhelmina van de Meyden-v. Dijk; 8 uurgef. jrgt. voor Adrianus en Maria Sterks.VRIJDAG: Zeven uur gez. gef. jrgt.voor Hendricus van de Laar; 8 uur gef.jrgt. voor Cornelis Konings. ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Petronella van de Nosterom v.w. Br. 0. L. Vr. in 't Zand; 8 uur gef. jrgt, voor Maria Konings van den Braak. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak; H. Mis voor Albertus vanGemert. 
ST. CHARLES,HAL, BOXTEL. 
Zondag 1 October. 18e Zondag na Pinksteren. Begin van de Octobermaand.Deze middag om 3 uur Lof met rozenhoedje. De gehele week om kwart voor acht lofmet rozenhoedje. Vrijdag: 1ste Vrijdag van de maand. Degehele dag uitstelling van het H. Sacrament. Zaterdag: Priester-Zaterdag. Feestdagvan Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans. ZONDAG: om half 9 H. Mis voor deoverleden leden der familie Windstosser.DINSDAG: om 7 uur H. Mis voor Anna Gerarda Schapendonk. DONDERDAG: om half 9 H. Mis voorde Handboogschutterij Eendracht Rozenjacht. VRIJDAG: om half 8 H. Mis voor Mevrouw Henket-Windstosser. ZATERDAG: om half 8 H. Mis tot bijzondere intentie. 

BERT!, PETER en ADRIv. d. VELDEN danken allen die op enigewijze hun belangstelling hebben getoond bij hun 1 e ver
jaardag. 

Te koop: een toom beste big- Een toom biggen bij A. van gen. Joh. de Bresser, Schijn- Rooij, Vorst 21. Voor nieuwe Naaimachines en vakkundige reparaties
Gevraagd een nette slaagt u het best bij V a n K e S S e I' 5 Naaimachinehandel Molenstraat 18 
Hu I p in de Hu ish DU ding L.:,_;_;::_-=-..:.:.,::.:.....:.,:.:..:....:,::,__....:.:...,;__ _ ____:.,...:......:...,_..:........::........;...:..:.:.;_...:.:.:..:.:.�.:.:.:...:=======:==-1

delsedijk 14. 
Te koop: een toom beste biggen, waaronder gemerkte. bij J. Schoenmakers, Tongeren 13. in klein R.K. gezin te Boxtel,Voor de blijken van belangstelling ondervonden bij 

ons 25-jarig huwelijksfeest, be
tuigen wij hiermede onze har
telijke dank. 

Verloren: gouden dameshorloge, tegen goede beloning terug te bezorgen, Molenstr. 19. 

Bewoners van Liempde! 

uw waterleiding==lnstallaties 
UITVOE REN DOOR 

zelfst. ltunnende werken enliefstkunnende koken. v.g.g.v. 
L tCentrale verwarming, werkster aa aanwezig, wu buitenshui, 

F. Pijnenburg
W. Pijnenburg.:Siemerink Te koop: een toom beste biggen bij Wed. M. van de San-

Te koop: een toom beste big- _de, LuiseL 8• 
gen bij H. v. Kasteren, Bos- --'---------
eind 28. Flinke jongen gevraagd, pl.m.

Brieven onder No. 36 Bureau van deze courant.
Voor verzorging 

uwer pijnlijke voeten

J. C. VOERMANSLANDELIJK ERKEND WATERFITTER
Breukelsestraat 54, BOXTEL, Tel. 290 

Gevraagd goede slachtkonijnen à f 1 ,25 per kg levend gewicht. Koks, Molenstraat 37. 

20 jaar, voor alle werkzaamheden. Aanmelden: Stationstraat 29. NAAR 
----------------------

Te koop: een kinderwagen. 
Hebt U kippen op te ruimen? Bevragen Molenstraat 19. 
Dan naar Koks, Molenstr. 37. Net Dagmeisje gevraagd, ook 
Te koop een toom beste biggen en een transportrijwiel. C.Vissers, Vorst 21a. 
Te koop: grote partij aardappelen. Worden op monstergeleverd. Mij. ,,Venrode" Hal2, Boxtel. 
Te koop: noten tegen billijkeprijs. A. v. Grinsven, Nergena
3, Boxtel. 

voor halve dagen. Bevragen: Molenstraat 19. 
UIT DE HAND TE KOOP: 
TUINGR OND 

geschikt voor bouwterrein, gelegen aan de Vic. van Alphenlaan, groot ongeveer 1500 m2.Te bevragen bij Jac. Ghijsens, Stationstraat 102 (niet op Vrijdag en Zaterdag). 
Net R.K. Meisje gevraagd, Te koop: een toom zware 
uitsluitend voor de kinderen. biggen en best vaarskalf. Jan 
Burgakker 6. _de Bie, Roond 8. 
Te koop bij Jennissen D 49, Te koop: 2 pakmanden met
Liempde, drachtige zeugen, deksel. Bevragen: Wilhelmina-
bijna aan telling. straat 19. 
Te koop: een toom beste biggen. M. v. Hal, Tongeren 17. 

Te koop: onderstel op luchtbanden, maat 16, en· een hittenhaam. H. van Laarhoven,Baroniestraat 107. 

JO v. Grinsven-v, Summeren 
Medisch Gedlpl. Yoetverzorgster 
MARKT15 

Ook aan huis te ontbieden 

Gevraagd 

leerling Bankwerker 
en 

halfwas Bankwerker 
W. v. OIRSCHOT Konijnshoolsedreef 4

Stook voordelig 11 
met onze 

Bruinkool briketten 
•

zorg nu nog voor 
uw winterprovisie 

Kolen uit de beste •Limburgse mijnen 

M. v. d. MEIJDEN
KOLEN HANDELFellenoord 6, Tel. 451 Te koop: haardkachel en keukenfornuis, tegen elk aannemelijk bod. Kasteellaan 2. 

Biedt zich aan : net persoonvoor chauffeur en anderewerkzaamheden. Brieven noder nr. 40, Molenstraat 19. 

Sigarenmagazijn 8 ER T v. d. BRAAK 

Te koop, 15 weken drachtigestamboekzeug, 2e worp, en:zware biggen. Dobbelsteen,Tongeren 15. 
Woningruil. Aangeboden te.Amsterdam: vrije eerste flatbestaande uit drie k., badk., keuken, waranda, voorz. v.warm water telefoon. Huurf 32,- per 'maand. Gevraagd te Boxtel of omg.woning van pl.m. 6 kamers.Brieven Pieter v. d. Doesstr.66 I. Amsterdam. 
Te koop: 3 jongenscostuums,jongens onder- en bovengoed
en schoenen. Leeftijd 10-16jaar, zo goed als nieuw. Bevragen, Molenstraat 19. 
Te koop aangeboden: tweedehands wieg, wagen, wandelwagentje en box, spotgoed·koop. Bevr. Molenstraat 19. • . 
:tJiedt zich aan: een flink netMeisje, heeft enkele middagen 
in de week vrij en Vrijdags de 
.gehele dag. Bevragen, Molen· 
.straat 19. 

Baronlestraat 73 • Boxtel 
Heeft steeds alle merken sigaren voorradig 
ook in export prijzen ,van 18 tot 60 cent 

Verder• grote sortering 
Pijpen en Rokersbenodigdheden 

B d 1 " uw 9, f 8 8 f l 8 succeshoekje

SLAAPKAMERMAT JE 

Wol moquette 
Pastel Tinten 
Prim a kwaliteit 14,75 

LIGSTOELKUSSENS 

Prima overtrék 
zwaar gevuld, per paar 14,90 

Meer guldens 

Ja, U kunt meer guldens sparen 11 ! 
Zie de tientallen aanbiedingen in onze 
folder van de vorige week. Deze 
aanbiedingen zijn ook nu geldig. 

HONDERDEN SPAR-ZEGELS, DUS 

V,ELE GULDENS, DANK ZIJ DE 

AANBIEDINGEN VAN DE SPAR I 

250 gram MARGO's voor 50 cent 
met 1 0 zegels extra 

200 gram ZWARTE BABBELS voor 
3 2 cent met 6 zegels extra 

Bij a,\ilte\en met te\
S ar - waarbo,gm�r 

bepn\ U verxeke,d va
U

n 

'., ·t en -•�"""' ,ima ltwa ' e1 . P \ S anegels exha, 
llriit\ a\tijcl zovee p deel hebt -.ea
clal U steeds .- voor 0 

Gevraagd NETTE MEISJES 
TER OPLEIDING OP ATELIER 

A. J. M. VAN ELK, Leder- en Lederwarenfabrlek
BURGAKKER 16 b, BOXTEL 

AANMELDEN Vrfü.lag 29 September de gelaele dag enZaterdagvoormiddag 

Eau de Cologne n4711" 
IS WEDEROM VERKRIJGBAAR 

nieuwste, de beste, de goedkoopste en 
grootste sorterin g vindt U in 

Drogisterij DE MOLEN 
RECHTERSTRAAT 37 • TEL. 361 

UUJ 

Spaart 
kolen 

Verdrijft de kilte met een electrische 
straalkachel van van Boxtel. De 
ideale bijverwanning voor kille 

najaarsdagen. 

Sierlijk haardmodel 

met 3 elementen 
naar 3 kanten 

uitstralend 
2 schakelaars 

f 34.50 

• veilig, ook voo-r uw kinderen
� zuinig in stroomverbruik
• solide van constructie

1 

TJ~ U •. • oo•ru • 



NU KUNNEN WIJ u NOG HELPEN 
INTERLOCK JONGENS HEMDJES INTERLOCK KINDER DIRECTOIRS 

prima kwaliteit, in alle maten 1,95, 1,33, 1,22 �ic�,, in alle oplopende maten 1,55, 1,15, 98 
INTERLOCK JONGENS BROEKJES 

sterke kwaliteit katoen 1,75, 1,50 
INTERLOCK MEISJES HEMDJES 

in wit en rose div. maten 1,95, 1,60, 98 
JONGENS HEMDEN 

met mouwtjes 2,55, 2,25 
INTERLOCK HEREN PANTALONS 

pracht kwaliteit en voordelig 2,65, 2,25 
INTERLOCK SINGLETS 

prima pasvorm, zeer solide 2,95, 2,65 
LANGE HEREN PANTALONS 

1�. ___ .e4t 
h r "Zelfs de meest noodzakelijke

� �_j dingen kunnen wij dikwijls niet 

KINDER ONDERJURKEN 
vanaf maat 55 2,75, 2,25, 1,90 

DAMES DIRECTOIRES 
prima kwaliteit zijde met elastiek 3,25, 2,95 

PRIMA INTERLOCK DIRECTOIRES 
in alle maten t.e.m. maat 48 3,50, 2,30 

m. elastieke band en knoopsluiting 6,50, 5,59 4,95

BORSTROKKEN MET KORTE MOUW 

"' Tjt\ kopen··, verzuchten onze cliënten. 
Mogen wij daarom ook dit keer 
weer de helpende hand toe
reiken in een aanbieding van : 

DAMES HEMDJES, fantasie 3,50, 3,25 

DAMES HEMDJES, interlock 3,25, 2,74 

zeer zware kwaliteit 
BORSTROKKEN MET LANGE MOUW 

in gebreid en jaeger 

7,50, 5,95 

7,15, 5,95 

TRICOTGOEDEREN van UITSTEKENDE 
KWALITEITEN, die wlJ voor VER 

1 � ONDER de GEL DENDE PRIJZEN 
VERKOPEN. 

DAMESONDERJURKEN, in rose en bleu 5,90, 4,35 

ONDERJURKEN met ronde hals, 
zwart en marine 6,25, 5,75 

't Is weer "IN DEN OOIEVAAR" Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 

\, � 
• - Daar zult U m«r 'Van horen.

Zie de krant van 7 Octoher

i�ind bij gelegenheid van
de Eerste H. Communie 

een mooi gedachtenisplaatje. 

Wij hebben in plaatjes en in toepasselijketeksten grote keuze. 
DRUKKERIJ TIELEN

Nu nog tegen voordelige prijzen 
Wij etaleren deze week een
buitengewoon grote collectie

DAMES- EN HERENPOLSHORLOGES 

Nieuwste Jaarbeursmodellen
Alle uurwerken met garantie

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Kruisstraat 10 Juwelier - Horloger 

1 enorme keuze in diverse prijzen bij 1 
BOVEN DEERT 

1 ;.;;,oenhandel, naast Gemeentehuis 1 
�----

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

DRUKKERIJ "DE WERELD"

VRIJSTRAAT 50 • EINDHOVEN 

VRAAGT BEKWAME 

ZETTERS en DRUKKERS 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 408 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL • Hoofdstr. 141 • Tel. 31 9 

Zo juist ontvangen: 

PRACHT SORTERING 

GEBLOEMDE

GEBAKSTELLEN 
KOEKSCHALEN 
FRUITSCHALEN 
BONBONSTELLEN 
BONBONSCHAALTJES 
ASBAKKEN 
VAASJES • PULLEN en
KANNEN 

U moet dit zien ! Schitterend ! 
Binnen enkele dagen verwachten wij 

HET BEKENDE 

EDAMS ANTIQUE AARDEWERK 
Een exclusieve sortering! 

Zoekt U een Verjarings- of 
Huwelijks-Cadeau? 

U SLAAGT IN: 

HDE BIJENKORF" 

Mahonie Slaapkamer 
Bijzonder mooi van vorm en uitvoering, 
die U beslist 'ns moet komen bekijken. 

Toogledikant 
2 Nachtkastjes 
Linnenkast 

met gebogen middendeur 
160 cm breed 

Tafeltje 725 ,--2 Stoelen ljji,11 

'77.� 
(/ "tl OOXTE\ 

,,Be er gekleed, min er besteed" 

Zuiver wol 

in diverse kleurcombina
ties o.a. zwart-wit, zwart• 

rose, zwart-reseda enz. 

f 18.75 

Eindhoven;
Rechtestraat 50 

Amsterdam,
Kalverstraat 45-47 

kan dat samengaan? 

Ja, zegt Witteveen! 

Dit exclusieve, originele • 
truitje zal U daarvan 
overtuigen. 

J�dere aoo.nd, vóóe Piet slapen (laan, 
Eén kpet Oliemeulen's levertraan 

Accountantskantoor van 
H. CUPPEN

lid I Nederl. 6enootschap v. Accountants 
Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborgbstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINQZAKEN 

ot \. 
r,\\ 1ta

�111a \\"'\' t \l \'\" 
c\\ouo 

\\ 1ta"' 
t .• 

Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN 
De betere Dames• en HerenkleermakerlJ 

ACHTER 'T �TADHUIS 17 
'5-HERTOGENBOSCH 
Telefoon 7567 
ADRES VOOR BOXTEL: 
BREUKELSESTRAAT 30 

Ook In mindere prlJskl■s■■. 
Vraagt stalen oollectle, 
Harri8 Tweedjas■en à f 85·. 
Uit voorraad leverbaar. 

VooTtaan 
goedkope 

en gezellige winteTs l 
Met de "Permanent Duplex" kookhaardkachel. 
T>wee grote voordelen: hii verwarmt uw kamer 
en u kookt erop. Bedenkt u een, wat u dat 
aan kolen scheelt. Er is plaats voor 3 pannen. 
Bovendien: een sieraad voor uw kamer en het 
uiterlijk van een haard. Gaat u eens naar van 
Box te I om deze kookhaardkachel te zien. 
Schitterende afwerking, dubbel circulatiesysteem. 

Betaling desgewenst in overleg. 

Ook voor uw "PERMANENT DUPLEX" kook

haardkachd naar VAN BOXTEL !
N.V. HANDELMIJ

VAN BOXTEL 
CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL. 479 

/ 

1 

! 

1 

L-----~~-Station-st-ra_a_t___,--..., ___ ___.:., 

\(" e heer\iike 
en za 1 ·ngen peri 

ver~~anderverrassin9 
een"'' n """ f\.. 2,50 
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JMBON 
en '9e Uni�-�ol ititt� . . . . .

Door dr. P. H. RITIER Jr. 
H�t telegram, dat minister Drees aan deIndonesische minister-president heefttoegezonden vertolkt inderdaad, zoalsook in het telegram staat aangeduid, degevoelen$ van het Nederlandse volk. Dezwijgzaamheid van het officiële Nederland, dat tot in het parlement toe aande tragedie van Ambo11 voorbijging, schijnt niet alleen aan hen, die zich herinneren hoe Ambon Nederland getrouwbleef tot in de dood, maar zelfs aan hetzogenaamde "progressieve" gedeelte vanonze bevolking te machtig te worden.En zo protesteerde onze regering, diemet dat protest ten minste iets redde vanonze waardigheid. Wij juichen het gebaar van onze regering daarom toe. Maar wij vragen onsniettemin af : i� het gebaar daadkrachtig? De regering verzoekt aan die vanhaar unie-genoot, of de unie-genoot geweld van wapenen wil staken en op vredelievende wijze met Ambon tot overeenstemming wil komen. Daarop komtde inhoud van het telegram feitelijk neer.Het telegram laat echter de vraag, welkeaan het verzoek vooraf mpet ga2,n, verzwegen. Is er werkelijk een vredelievende oplossing van het Ambonnese vraag·stuk mogelijk, ander.ï dan doordat Ambon met de Indonesische eenheid wordts2,mengepiet, dus als zelfstandigheidwordt vernietigd, óf doordat Ambon inhet bezit komt van zijn volledige autonomie? Ons dunkt : er staat geen derde weg open. Maar wat betekent dan het beroep op de goede gezindheid vancentralistisch Indonesië? De fout die Nederland met de Ambonnese smaad bezwaarde l igt aan de wortl!J. Na het werk van Van Mook, cfü: het fe�erali�ti�çh kHakter van Indonesië wilçle handh,\Yen e11 cfe autonqmie Àer lndone�ische v.olken wilcle verzekeren, hd,hen wü çle geh,ele h,oedel voetstoots 9.vergeg!!ven, niet açhtende, qat wii metdeze <1fsta11d trouwe harte11, qie ivoorNeclerlancl lclopten als cle hartfn van g�eQ ancler volk t\'!I' wereld, yerloo -hen·clw. • • 
Wij h��ben e11n unie gesloten. waarvaq .buiten de expe� qie ha2,r verv11ardigden, niemand de inhoqçl en, de �çte�e11is begrijrt· T-ênzi die betekenis daarin ligt beslo-ten, dat wij tot elke P!'ijs de binnenland·se en buitenlandse politiek van de uniepartner steunen, ook wapneer qie steunschade toebrengt aan de NederlandseJ\!)SÏtie en tr.iditie. • Wij voeren "unie-politiek" en de Indonesiërs zijn bereid ook "unie-politiek" tev.oeren, zolang de Nederlanders het µ,a-.
c-cial y.olgen van Djakarta. Nu men zicp in deze eenzijdige politiek, in dit "leeuwen-contract" heeft vastgelegd, nu �n de regeri11g niet verder gaap dan een pr.Qtest sl(lken. ve.renigd met een verzoek, 14t de lpdonesisçhe ri;geri11g nimmer in feite kan inwillig�. lpwilliging van hetv.�zqek zou in �triid komen 111�t ht:t 1:\e:gjpsel, wa;,.r"it \lie regering le!lft. Wa11tD.iibrt;i, ii Pri11çipje� uµi�ri§�i�ch enzou zichzelf de doodsteek geven, indienhet enige autonomie toeliet. Er is na de Ronde Tafel Conferentieniets meer te veranderen aan het historische feit, dat Nederland zijn verantwoordelijkheid v.oor de Indonesische volken heeft terzijde gelegd. Het i5 gedwongen mede te varen met het schipvan het Indonesische unitarisme. Enreeps vó.ór het ministerieel telegram werdverzonden, is uit Djakarta het geluidvernomen : goed, 'Vij willen ons krijgsbedrijf tegen de Ambonnezen staken, als gij deze bruine broeders m2,ar op deschouders klopt en hun met zpete woorden m"ilqt, met h11P Of�tinc\ig gedoe niet voort te gaan en hun aanraadt braaf mee te marçjleren iq ons unit;!-ristisch gelid. Maar hier is een volk dat dat niet wil.ti!lt ��onnl!-ie volk wil ziçhzelf ziil\,i!s °\1\lt ruin piet Neqerl,nds IT\ag wezen.Het werd op de knieën gedrongen dooreen Veiligheidsraad, die uit het beginselvan '1�t zelfbeschikkingsrecht zegt televen, maar die Nederland noopte toteen gewillig volgen van de unitaristische,Indonesische staat. De raadselen zijn de wereld niet uit. Erzijn juichkreten aangeheven over onsaanstaand binnentreden ip de veiligheidsraad. Wij zouden eerder een zuur geziçht zettep, bij de iptrede van Nederland in een college_ dat ons gedwongenheeft tot horigheid. -En in Lake Successçhµdt een Nederlands afgevaardigdegisteren met een, hartelijkheid, die debeleefdheiç!scode V!)r te buiten gi',at, dehand van de afgevaardigde van een regering, waartegen de Nederlandse regerin'g hcclen een prote�t laat horen. Wij !ierhalen, dat wij dat pfotest kunnen toejµiçheµ. Maar het k{ijgt �leGptszin, wanneer wij wijziging brengen in<?ll�\l �el:\w!?e� ypi�-politiek, 

Repatrierende Militairen. 
�ldaat M. ;\. Qega� 14it &ch !!n soldaàt H, M, y�p Ol;çh qit Cemonde bevinden :i,içh a�q bporcl yan de "Generaal Sturgis", die vermoedelijk 9 October te Amsterdam zal aankomen. 

1/\/ E E K B L A D \I O O R B O X T E L 

Is emigtatie in �nrweging 
l\oeren. middenstanders en ook vele 2,rpeiders depken tegenwoordig over emi·gratie en vragen zich af welke nwgelijkhedep voor hen in andere 12,nden liggen.pe laat�te categorie richa zich in q'roveqveging veelal op Au�tralië, waar nogrond de 200.000 arbeidskrachten gevraagd worden en waar voor karaktervolle rnense1_1 goede kansen om zich eenbehoorlijk pestaan te verwerven. Emigreren is echter een zich lo�scheurenuit de gemeenschap waarin men is geboren en getogen en waarin men metvrle wortels breed is vastgegroeid. Emigreren is zich zelf geweld aandoen omvoor zijn kinderen ii1 een land dat minder dicht bevolkt is en meer mogelijkheden biedt, een toeko111st op te bouwenen een bestaan te verzekeren. Daarom moet iedereen die wel eens overemigratie heeft gedacht of die doorwerkeloqsheid of dreigende werkeloosheid gedwongen worih aan de mogelijkheid tot ernigrqtie te denken, zich overtuigen, dat emigratie geen stap is diezonder ernstige voorbereiding gezet kanworden. De voorbereiding is misschien we1 hetmeest w2,ardevolle. Yall een goede voorbereiding hangt 't welslaReii vap 4e eniigrant voor een zeer groot deel af. Nu emigratie in ons land een grote enbelangrijke zaak gaat worden en velearbeiders hiemiede te malwn krijgen,achten wij het van het grootste belanghen hiervoor goed voor te bereiden. Om deze voorbereilling zo goed mogelijk te doen slagen, staan çliverse emi gratie-ipstellingen ten dienste. Pe K,A.B. lwdt ziin 1!111igfë,tiediensten 
in de diocesane bonden, nationaal s2,mengebundeld 011der het Verb.opçl, dat opzijn bewt weer deel uitmaakt van de K!ltholie�e Centrale Emigratie Stichting,waarin de l)athplie�e Standsorganis;itièssamenwerken. Ook de Bossche Bopd van de !{.A.B.h,eeft de voorbereiçling en voorlichtingop zich ge110111rn. De algemene voorlichting kan • plaats vipden in het kader vanhet 011tytikkelingsprogram van de plaatselijk!;! 2,tdelingen van de K.A.B. Vervolgens z1jq we ip de gelegenheid voor �p�tel en pqigeving, bij volcloende deelIl�\Ile Elrië.tselijk eeq ctjm•s te §(even. E111ge iles\11114igen op dit terrem zegdeq l'i:eds lrnn nied�werl<;ing tpe: Het algeme11e schema dezer cursussenbestaaf uit een 60-tal lessen, welke gedurende het winterhalfjaar 2 maal perweek worden gegeven. Op de eersteplaats wordt Engels gegeven. �ennis van de taal is niet te 011dersçhatteen. Realiseert U zich een ogenblik,çl�t U ip êen vree!T\d land stpt �voora1tii9 !� eq dat U nièm2,nd v�rstai\t �nniernafld U vers_taat. Wa2,r qe 111oeil\jkheden toçh al zo ijfP-Ptzjjn (andere levensgewoonten, vre�m4e "'erkmeth_oçlen, problemen vaq hui,v�.•tipg) kan �et vap he� p;rootsje bçlang�eacht "'°orden, meer $peciaal 4.r hwl zogoeq , mogelijk machti� te wor��..n, ·velenioe1lijkheden en teleurstellingoo kunnen wordep ' vçiorkomen door het vç,lge11 vaneen cursus_, waar men naast de H\il.1_ P.ffi: trent alles kan worden ingCè\il=t\t en voorbereid. • Elke <\�I>\rant-emigrant kan vqor deelname in aapmçrkiqg ko11wn. Lesgel� e11 bet4lingsvool"Waardep kunnen na V�il: stelling çler deelname in pverle� WO,f�W.geregeld. _/\an1T1elçling tot deeln;;rne - liefsi zospoedig mçig�ijk - kan geschieder;i bijhet Bestµur ·van de JÇ.A.�. en hçt BiiJ<antoor van het Cewestel\jk Arbeidsbl\reau\!, lloxt�I. • • Pen,oonfüke inlichtin_gen desgewenst dagelijks des voormiddags op het bureauvan het Sociaal-Charitatief Centrum,Burgakker 5. A. V. 

Plaatselijk 
DE WAPENSMID. 
Langzamerhand .naderen dan de data,16 en 17 October, dat bovenstaandekomiliche Opera in de Schouwburg "DeArk" zal worden opgevoerd door dezangverenigingen St. Petrus en St. Cecilia. Deze verenigipgen die de mooistetak der volkscultuur beoefenen, hebbende slechte tijd van na de bevrijding trotsweerstaan n.l. de tijd waarin de geestelijke vervlakking aan de dag trad en deeconomische teruggang, mede zijn invloed deed gelden om de koren in hunbestaan te bedreigen. Offers, dikwijls zware, moesten · worden gebracht doorde leden. Ondanks dit alles ging menonder de eminente leiding van de heerJac. Driessen door en klom men enigetrappen op de zangladder, om tot desuperieuren afdeling door te dringen. Dit gaf aanleiding om een opvoering vaneen ppera in overweging te nemen. Naenige ernstige vergaderingen viel ongeveer ruim een jaar geleden de beslissingen werd de keµze gemaakt, n.l. op deWapensmid van Worms. de komischeopera van Lortzing. Zeer moeilijk is hetté beschrijven welk een enorme activiteit in dit afgelopen jaar aan de dag isgelegd, vooral de laatste maanden toen 3 soms 4 repetities per week onder regie van P. Prince en dirigent Jac. Driessen nodig waren, dikwijls in combinatie met het bekende orkest van Richard Strauss 

uit Eindhoven, dat ook de medewerkingbij de opvoeringen zal verlenen met eensterkte v<1n pl.m. '.W personen. Ingezetenen • laat dit schone werk eenaansporing zijn een der genoemde avonden in de Ark aanwezig te zijn om de koren te steunen in haar to4omstige groei . 
B.M.C. .,!lAPIDE".
De Boxtelse Motor Club is voqrnemensom op 29 Çlct. a.s. een zogenaamde Bevrijdings Oriëntatierit te houden, opengesteld voor alle inwoners van Boxtel en0111geving, dewelke in het bezit van eenauto of motor zijn. De 1 e prijs'Vinnaars der vorige rit, deheren van Nistelrooij en J v. Engelennamen de verplichting op zich 'n volgendeoriëntatierit uït te stippelen. Voornoemde heren zijn, naar ons ter ore is gekomen, inmiddels met het uitstippelen van een prachtige rit begonnen, en aange· zien \>eiden geen nieuwelingen in hetva� zijn kunnen wij het rustig aan henoverlaten omdat we weten, dat de organisatie iq vertrpuwde handen is. N2,dere gegevens, enz. zie volgendeweek in "Brabant's Centrum". 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING VOOR BOXTEL EN OMGEVING. Progranuna voor het verenigingsjaar 
1950 - 1951. 

• • 

Woènsdag 1 1  October : Voordracht doorde heer Fritsen Jr. te Aarle-Rixtel overklokken en beiaarden (met film- en gra-mofoonplaten). Op nader 'te bepalen data : W. van den Broek : Boxtel in het tijdsgebeuren (tot a<1n de Franse revplµ\ie).Hoogeerw. Heer Regent Drs. Ç. !JaQnenberg : De yoqnnalige lcapi\tel� il"\Brabant. N. P. Sprenger de Rqver : Over enigi:toponymen in Boxtel en omgeving. Weleerw. Heer V. Tilman : Vicarius vanAlphen, geboren te Boxtel in 1 748, l:lestuurder van het Bo�sc!i\! bi�dom van1790 tot 1 83 1 .  P .  Noordeloos, gemeenteseqetaris vanGrootebroek : St. A,ntoniu�-Aqt. Bespreki11g der gehouden ènquête overde voormalige Boxtelse Schu"ttersgildénen V\!rtoning van 'n film van 't Landjuweel der Sçhuttersgilden te Vught doorde heer J<1n v. d. Mortel, staande dekeqvan het Gilde van St. Cathrien te Vught. Weleerw. Pater A. G. de Koning W.P. :Het H. Bloedwpnder te Boxtel eri d!! St.Petruskerk. P. Dorenbosch : De aanleg van de oudste straatweg in Noord-Brabant 's Her�ogeq�p�ç\l-f½>�t�71iindho\/i;n. 

Lustrumviering : Het programma hiervanwordt nog nader bekend gemaakt. In ditverband zal o.m. worden gehouden eenverhandeling over het Brabantse f!!estdoor de voorzitter. In de zomer van 195 1 : Tentoonstelling :Hei en Bij. De volgorde der te houden voordrachten kan nog nader worden gewijzigd. 
MOEDERCURSUS. Voor de moedercursus, die in de loopdezer maand zal beginnen, kunnen nogepkele deelpeemsters geplaatst worden.Moeders, die graag de c4rsus zoudenwillen volgen gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de wijkzusters,Mej. vap Kempen en Mej. Clercx. Voor leden van de Dr. Hoeksverenigingis de deelneming kosteloos. De cursus bestaat uit 10 lessen. die worden gegeven 's Woensdagsavonds van half 8 tot 9 uur. 
DE SCHILDERSSCHOOL,,ST. LUCAS". Maandagmorgen werden met de aanvang van het derde studiejaar de nieuwe lokalen door de Schildersschool "St.Lucas" in gebruik genomen. Zoals bekend, is dit studiecentrum vanpatroonszoons tot stand gebracht doorde Ned. R. K Schilderspatroonsbond,die hiermede de vaktechnisèhe, theoretische en practische scholing beoogtvan de toekomstige patroons. !-let diploma "Meester-Schilderen" is het doel vande studie aan deze school. De belangstelling der ouders voor deresultaten van het onderwijs is bij iederebijzondere gelegenheid, als opening ensluiting der cursussen, buitengewoon�root. Wat te begrijpen is. d"ar met het�fagen van hqnne joqgens het belan8 van eigen zaak is gediend. •• 
'?,o trqffep we qol<; df?\!. mor11e11 in dçnieuwe schoollokalen naast de leerlingenweer vele vi!clers aan, die benieuwd zijnpaar de beoordeling van het studie\'(erl!;hunner zoons. En omreden naar de stu• çliewerke11 tijdens de zomermaanden, datthuis moet worden gemaakt na de werktijd in · de werkplaats: • bevordering inklasse geschiedt, trokken de langs dëwánden geëxposeerde ·studies veel belangstelling. De Schildersschool "St. Lucas'' heeftonder leiding van haar veelzijdig bekwarriè directeu'r, de heer Notenboom, in detwee jaren van haar bestaan reeds eenzeer goede naam en ziet nu met de aanvang van het derde leerjaar reeds j!enmaximurn getal leerlingen ingeschreven, met het gevolg dat moest worden omge-

LPllis Pasteur 
een Weldaenfr �d.er men�heid 

{:le klçinstç, be�endj! , leV,ell�ç wezentj�zijn ge _1�i1;rab9\. liµn n;iàqi • i!:tjf :iÇii �I . hpe �Jeiµ 'fe ZIJi\, 'Vant het woor� ·((miHP.b.ç he.(ekent niet� �ndet1 da11 :  m1-n,�tµ1,1r-levçn. liet z_Ü" p,arasi(:te.q, w<1_nt ze leyç-" !IJl·woonltj� ten ko�te van andere leyçmtewe;;em, i11 de vanµ Y�ll ;;wamtql!f\ af�i;him�els, en \Jeviqden �ii:"h n.l. in qew.el!fo. -� ei:\ 0fjli!n�n vim ïln�e_rf IFenqewezen� : b11 �\\nten, dieren e1' menseq. De n,ii�r�\\ll11· zijp �o �lein, , 1111:t ;e alleen maar door de. miq��j:�Op kunnep gç�ieri. w�r4�11; e:! �001!1\ille �ijn oo,lcd�i\fYQ,Or nog t� 1<)em. 
Uµitet1 �e levem!e weiens \>.estailn zeniet ge-iµ!l\.kelijk � sterven ze gauw a(;
mirnr n wg.nl\!11 � me.\!�\!YP.�� ��wde lucht en èloor water en kunnen zoovergaan op an_dere levende wezens diede lucht inademen of het water drinken.Vele microben zijn erg gevaarlijk omdatveel van hen verwekkers zijn van ernstige ziekten ; en vooral als een mens ergverzwakt is of geen afweerstoffen in zijnlichaam bezit, kunnen de ernstigste ziekten uitbreken door de verwoestende·werking van çleze •kleine we:zentjes çlie als schimmels - maar voor het bloteoog onzichtbaar klein - voortwoeker.en in het bloed of in çle weefsels enorganen. 
Deze microben - men noemt ze ookbacteriën - komen in drie verschillendegedaanten voor. Sommige zijn rond alserwten of bonen : deze noemt men eoceen ; en deze zijn de verwekkers vaµ demeeste ontstekingen. 
Andere hebben c\e vopn van sta,afjes e!l worden daarom bacillen gepoemd, naarhet woord baculum : staf. Deze bacillenzijn de verwekkers van o.a. de tuberculose'. Het derde soort microben zijn spirillen : deze hebben een spiraalvorm, zoals eenkurkentrekker. Van deze soort komenverschillençle zwerende . en ettere11deziekten. 
Het is nog niet zo heel lang geleden datdeze microben werden ontdekt en ont·maskerd als de oorzaak van .vele ziekten. Deze enorn1e verdienste, niet. alle!ln voor de wetenschap, maar ook. wat nog veel voornamer is, vpor het welzijn van de mensheid, kÖmt toe aan de katholieke, Franse geleerde : Louis Pasteqr. Louis Pjlsteur heeft deze microben nietalleen ontdekt, maar voor verschillende ziekten ook de methode gevonden oqi 

de:ze microben te bestrijden en daanne.ede ziekte te genezen, of de mens ervooronvatbaar te maken en zo de ziekte tevoorkomen. "Door· zijn ontdekkingen en zijn studie zijn de gele\:rq!ln op mçdiichgebied in eeq riçhting. gestu1-1rd c\ie hen r11ec\s geleid heeft tot ht:t overwi11nenvan ve�I �iektep. 
Pasteur ontdekte dat alle lucht, alle w2,, ter in gew.one omstandigheden, wemeltvan microben, en dat ieder levend we:z1m :ze met zich meedraagt. En het is alleenmaar qe zaak dat de mens voldoendegezond • is. en voldoende afweer bezitom deze microben geep vrij spel te laten.Tot de gevaarlijkste miçroben behoren die, welke in wonden verettl!ring en ontsteking deden ontstaan en daardoQroorzaak waren van talloze sterfgevj11lenna verwonding ; !JU zij maakten iedereoperatie -:- waarbij toch altijd een wond moet gtimajlkt worden - en itdere ge:boorte voor dl! moedsr- tot een onmiddellijk levensgevaarlijke ondememina.De pnv11tbaarmaken4e wetho�e v2,n P<1�teur is ook 11ierin het be�in �eweest vapgroot s11cces l>ii wondQ!)handeling en van �et zo goed als _geheel pnge\/i,\jlr·lijk!! Yjln een wond b,iJ pperatie en &eboorte. 
l--!>11is P,asil'lllf leefqe van 1��� tpt HWS.Als jqng!!n k.Pn �ij gpe4 1,ren, vçipr� 

O M G � V I N G

zien naar meer en grotere lokalen. Pastoor Van Besouw stelde de vroegerepatronaatszaal hiervoor disponibel, welke thans onderverdeeld in meerderelokalen een schoolruimte biedt, waarinde schildersschool voorlopig zeer prac-tisch is gehuisvest. De heer Ghering, die bij afwezigheid van de voqrzitter van het st\cqtingsbe- •stuµr de opef1ingsbijeenkomst leidc\e, vertollcte de qank van het bestuur aan Pastoor Van Besouw voor het disponibels\ellen van de lokalen, waarmee aan deei�en, die het onderwijs stelt, voorlopigvoor enige jaren kan worden volstaqn.Het bestuur had ziçh niet kunnen voorstellen, dat reeds na twee jaar moestworden omgezien naar een grotere school, en dat het hiermeçle is geslaagc\is dan ook een reden voor clankbaarheid . • Ook voor de ondervonden meclewerkingom de vroegere patronaatszalen zo in terichten als thans is geschied, dankte cleheer Chering allen, die daaraan op eeqof andere wijze medewerkten, de directeur van de Ambachtsschool voor çleoutillage der lokalen en de heren VanErp en Holi van de technische die11stder g!?meente voor de hulp bij de ombouw tot schoollokalen. Met ht1nnernedewerking zijn de plannen in lcortetijd verwezenlijkt. Pe heer Ghering wees de jongelui, djethans hun derde st4dieja2,r ingaan, op c\ehoge eisen die gesteld worden voor he�behalen van het meesterçliploma en dru�te hen op het hart toch vooral hard tewi:rlcen orn \>.ij het af te nemen exanwnsµcces te hebben. Daarna verwelkomde de directeµr cl1=nie11we leerlingep en spoorde ook de '.:li:en 3e jaarsstudenten <1a11 zich in te spannen om hun doel te \>ereiken. WPrcltdoor hard werken de top van bekwaam�hei4 bereikt, tevens wordt da2,rçloor denaam van de �çhóol qpgevqerc\. Nadat namens het gemeentebestuur doorde heer Van den Hout enige waarderende woorden waren gericht tot de heerNotenboom en de studenten gewezen OP.hun plicht v_an vol�zaamheid, sloot deheer Chi:ri11g dei,è !lijeenlcorn�t rnet e� P dankwoord aan directeur. leraren en ouders. 
RUILVERKAVELING "SP.OORDONK". 
Belanghebbenden bij çle Ruilverkaveljng.},poordqnk" gelieven aapdacht te schen�ken aan de in dit blad voorkomende bek�ndmaking betreff!!nde de ter inzagelegging van de kaart met de nieuwekavels en het plan van verkaveling metregister van . kaveltoewijzingen.' 

wisk1,1qde en patuµrkupde, w.as qi�e�e j2,ren wis�1mdeleraar en stuçleerçle tege\ijk voor scpeikunc\ige. lp 1847 behaalde.hü het docta,aa� in çlit vak aan de uni�versiteit v;in Pilfijs. ?ijn eerste ontdekking iq de ri�hti�van de microben 't'(as dat het gisten van, v\çieistqffen als y;ijq1 hier, enz., 11iet een verrot\iqgsproçes çit ontbinding wa�, ma'!r een levçnsv_llrscqijqse) : du_s '!ero,<;>_r'.fë.a�t door levenc\e we�enti� die lf\ WIJll, of b,ier vpo,;�wqnW!l, qe µucroben. Hij be\'(e.es ook d11t 4eze microh.en nietzo maar van zelf g11ts\aan, m<1ar a._lle.e°q \5unnen onts�aaq 11it 11ri;iç\ere microb\!I),zo2,ls de çne plapt van de 11ndere, hetene dier Vj\n het 2,pdere, de eqe mens.van çle i,\ndere ko.{llt. l;:n daarµit yplgd,e,d<!-t, W?,ar �een 111içrgben zijn, q oo� gée!l Vi\flzelf Pntstaal'I- fn de latere w,,;:�hode om zie\<ten, door qiicraben verO\lrZa\lkt, te; gene:i:e.n en \e voorkomen,,\� dan oll1<· gezo,ç:ht in qe\ uitroeien van
dç nüçrgben eri (e torgep dat er �ee!)microb.çn. bij "kum;wn komen, zoal� biJde woq�ep. va11 een operlltiç. Daaromgipg 111�n in de operft1iekarn1,.r� de lµch�tuive,;en en vo,or2,l alle i11�tr\lffi�l'lten Çil gebruiksvoorwerpen bij eeJI oi>;er;itie sterilisere.q do,o.,; ze hijvoorbeelä uit te. koke11. 
Pe emte ontdek\c\qg, d�� wk ziekteqclow. mic;robl!n werl\eJi, vero,orz<1akt,deed hij bij zijn onderzoek n\laf �enzie�te va.n de :zijdewormen ; en hij lli1,fook 11an hoe deze ziek�e te v9orko111� wa5. çp hew,i?,rc\e zo de kweker� vaq:;ijder1-1psen in Zl.lic\-Fraflkrii�. vo,or gf('l· te itrgppeQ. 
Rond 1870 bes:onnen sommis:e chirurgen zijn afweermethode tegen de microben toè te passtin bij het opereren, enmet groot succet1. • • 
Rond dezelfde tijc\ 011tdekte hij dat miltvuur bij dièren. evenèens door micro:ben werd veroorzal!\<t. En bij deze stq:die ontdekte hij ook hoe de dieren oqvatbaar konden gemaakt worden • tegenmicroben, hoeveel zij er ook zouden op�doen, door hen bepaalde inspuitingen- vaccinaties - te geven. Ook dezemethode bracht een oplossing en bestrijding voor verschillende ziekten o.a. de hondsdolheid en de pokken ; denkt Umaar aan de inenting. · 
Ook bij de distribµtie van voedst;l wprden ,;ijn meth��en toegepast. Zo i� g�p�steµris�er�e melk niets anders, daqmelk die op een temperatuur van 60 à.70 graden gebracht ii;, W?,�r�oor �!Iemicroben, die er van de koe in achtergebleven kunnen zijn, zijn gedood. Dpor- �ijn p11tde�nJWn i� pa*!Jf. �in der groo�ti: si�[fC!l V�ll � ���i��. � qiQ,l<;>� fl} pe sçn����I r;
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Een en ander over de voormalige 
Boxtelse Schuttersgilden 

HET GILDE VAN ST. CA THRIEN. 
Van het Boxtels gilde van St. Cathrien 
is voorhands nog zeer weinig bekend. 
Waarschijnlijk had het zijn gildekamer 
in de herberg in de Rechterstraat, waar 
St. Cathrien uithing, vroeger bewoond 
door de fam. Strijbosch, later door de 
familie van de Ven. Rond 1475 bestond 
dit Gilde reeds; omtrent zijn ondergang 
tast men nog in het duister 

HET SINT JORIS-GILDE. 
De herinnering aan ,;.de Oude Gilde van 
den Edelen Ridder ;::it. Joris", zoals dit 
gilde officieel te boek. staat, is wellicht 
het meest uitgeblust. Nochtans was dit 
gilde vermoedelijk eenmaal het meest 
bekende Boxtels gilde. Waarschijnlijk 
was St. Joris ook het oudste gilde; in 
1806 wordt het eenvoudig met "het oude 
Gilde" aangeduid. 

HET GILDEBOEK VAN ST. JORIS. 
Toen Jhr. Mr. R. van Rijckevorsel uit 
Berlicum op Zondag 21 Mei 1950 te 
Esch uitleg gaf van de daar geëxpo
seerde gildeschatten had hij, tot verba
zing van de aanwezige leden van de 
Heemkundige Kring, een boek bij zich, 
in perkamenten omslag, getiteld "Re
gister der oude Gilde van den Edelen 
Ridder St. Joris in de vrije Baronie van 
Boxtel 1762". 
Jhr. van Rijckevorsel, die voorzitter is 
van de Federatie van Brabantse Schut
tersgilden, had de vriendelijkheid dit 
gildeboek ter bestudering aan de heem
kundige kring uit te lenen. 
Hij zei er bij dat, als men er in Boxtel 
in zou slagen aan dit boek wederom 
het Gilde vast te maken, hij gaarne het 
boek aan het gilde zou afstaan! 
Het register begint met een copie van 
-de oude caert van het gilde, welke da
teert uit het jaar 1528. Deze copie is in 
1762 eigenhandig geschreven door Mr. 
Arnold Willem Tybosch, rentmeester van 
de Baron van Boxtel, rentmeester ook 
en hoofdman van het St. Jorisgilde. 
Uit de kaart blijkt dat dit gilde ten 
nauwste was verbonden met de heren 
van Boxtel; zijn gildealtaar was het St. 
.Jorisaltaar in de nog bestaande kapel 
van het kasteel Stapelen. 
Het is hier thans niet de plaats om nader 
op de statuten en op de verdere inhoud 
van het register in te gaan; in een losse 
bijlage is vermeld dat ook het St. Joris
gilde in 1844 gebruik maakte van de 
schutsboom achter "de Kom". 

DE LAATSTE BEKENDE LEDEN 
VAN HET ST. JORIS-GILDE. 

De laatste aantekening in het gildeboek 
dateert van 1861. Hoofdman was toen 

SPORT-NIEUWS 
N.W.C. -D.v.é; ó -2. 
Met de wind in de rug trapt Asten af en 
belegert direct het D.V.G.-doel De ach
terhoede van D.V.G. met invaller de 
Beer is echter deze middag goed in vorm 
en weet de vuurproef te doorstaan. Na 
7 minuten zien wij de eerste aanval .van 
D.V.G. Een harde voorzet van Van Al
phen wordt door de Asten-doelman niet 
voldoende weggewerkt en uit de scher
mutseling, die hieruit ontstaat, opent v. 
d.Velden de score. 0-1. Even later
denken we Asten te zien doelpunten, 
maar het harde schot van hun midden
voor gaat tegen de lat. De gastheren 
blijven echter aanvallen, maar door te 
onbesuisd schieten kunnen zij niet tot 
doelpunten komen. Na een half uur 
krijgt v. d. Velden nogmaals de bal toe
gespeeld en vanaf de rechtsbuitenplaats 
rent hij er mee op het vijandelijk doel 
af en met een mooi schot passeert hij de 
uitlopende doelman kansloos. 0-2. Dan 
gaat het spel weer snel op en neer, 
met aan beide zijden nog gevaarlijke 
momenten. Zo komt de rust. 
Na de thee ontketent N.W.C. een ge
weldig offensief, dat bijna de D.V.G.
veste aan het wankelen brengt. In deze 
periode weten zij ook eenmaal te scoren. 
De scheidsrechter heeft echter hands ge
constateerd en keurt terecht dit doel
punt af. Het laatste kwartier komt DVG 
nog even sterk opzetten, waarbij nog 
enige mooie scoringskansen om zeep 
worden gebracht. Dit was mede oorzaak, 
doordat de linksbuiten van de ·Liempde
naren volkomen was leeg gespeeld. Of
schoon hij als invaller wel voldeed, blijft 
de linksbuitenplaats bij DVG nog een 
groot probleem. 
De D.V.G.-ers speeldén een faire en
prettige wedstrijd, waarbij het aan span
ning niet ontbrak. Zij bleven rustig en 
kalm en dit heeft hun de overwinning 
gebracht. 
Als nu ook nog de_ Liernpdenaren langs
de lijnen zich wat kalmer houden en niet 
steeds staan te mopperen, dan zal het 
nog beter gaan. Liever een aanmoedigend 
woord dan dat gekanker langs de lijnen. 
Dus supporters van D.V.G., helpt Uw 
elftal en blijft dus óók kalm. 
Het tweede elftal won haar tweede com
petitiewedstrijd thuis tegen St. M. Ges
tel 3 met 4-3. 
A.s. Zondag speelt D.V.G. I thuis tegen
Nuenen, aanvang 2 uur. 
De stand in deze afdeling is momenteel
als volgt:
Woenselse Boys 3 2 1 0 5 14-4
D.V.G.4 2 1 1 5 5-4 
S.B.C. 3 2 0 1 4 7-4 
Rhode 3 2 O 1 4 8-6 
Gemert· 3 1 2 0 4 5-3 
Bavos 2 1 1 0 3 5-4 
Mierlo 3 1 1 1 3 4-5 
Nuenen 3 1 1 1 3 6-9 
D.O.S.L.4 1 1 2 3 0-10 
N.W.C. 4 0 2 2 2 5-9 
Sparta 4 0 0 4 0 4-14 
BOXTEL-NIEUWS. 
Boxtel -W.S.C. 2 -o.

Het inoge dan misschien waar zijn dat 
de toegekende penalty vlak na de rust 'n 
iets te zware straf was voor 'n overtre-

Hendrik pen Dekker; Koning: A. van 
Esch. ,,Stander": L. van Houtum. ,,Ven
derik": A. Beukeniks. Dekenen en gil
debroeders: J. Den Dekker C. Ver
heijen, H. van Roosmalen, A. Verhoe
vèn, P. Bekkers, J. Spoor, P. Vugts en 
H.van Zon. A. van Esch is later blijk
baar als Koning nog opgevolgd door A.
Verhoeven. 

EEN ONZE LIEVE VROUWE 
GILDE 1 

Nog in 1925 had "het Lieve Vrouwe 
Broederschap" een perceeltje land op 
zijn naam, gelegen onder Lennisheuvel, 
deel uitmakende van het z.g. Beyersland. 
Het Burgerlijk Armbestuur. dat dit per
ceel sinds onheugelijke tijd in bezit had, 
heeft het in voormeld jaar verkocht aan 
de familie van Gestel. De enige, zij het 
sterke aanwijzing dat deze Lieve Vrou
we Broederschap een gilde zal zijn ge
weest, is te vinden in de naam van het 
perceel. Het perceeltje is n.l. thans nog 
bekend onder de naam van "Het 
Guldje". 

HET BIJENGILDE 
ST. AMBROSIUS. 

De Heemkundige Studiekring kwam 
reeds enige jaren· geleden in het geluk
kige bezit van het gildeboek van "St. 
Ambrosius", het Boxtelse Bijengilde. 
Een dergelijk gilde is echter van een 
andere orde dan de Schuttersgilden. 
Volledigheidshalve wordt het hier ver
meld. Het boek heeft betrekking op de 
in 1766 te Boxtel opgerichte "Bie
societeit", welke waarschijnlijk de op
volgster was van een eigenlijk bijengilde, 
daar bij herhaling ook gesproken wordt 
van het gilde van St. Ambrosius. • De 
laatstgestelde aantekening in het boek 
dagtekent van 1881. 
Is het teveel gezegd, wanneer geconsta
teerd wordt dat in vroeger tijd een 
groot gedeelte van de vrije tijd van de 
Boxtelse mannen zal zijn gevuld door de 
schuttersgilden. Daar zocht men zijn 
ontspanning en vond men vriendschap 
en gezelligheid, alsmede een edele na-· 
ijver in de wedkampen om de hoogste 
schutterseer, alles in het kader van een 
eerbiedwaardige christelijke traditie, 
waarvan de gilde-reglementen slechts 
een zwakke afschaduwing waren. P. D. 

BRILLEN 

F. P. v. Langen Stationstr. 62 
Tel. 584 VAKOPTICIEN 

Leverancier voor alle Ziekenfondsen 

ding van de W.S.C.-verdediging, het gaf 
Boxtel gelegenheid de stand tot 2-0 
op te voeren en daarmee de zege veilig 
te stellen. 
Van het begin af aan heeft deze wed
strijd op betrekkelijk hoog peil gestaan, 
in zoverre hiervan dan sprake kon zijn 
in verband met de toestand van het ter
rein. De hevige regenbui die de wed
strijd kwam verstoren, herschiep het ter
rein in 'n nogal waterig geval, waarop 
de capriolen van de bal maar moeilijk 
te volgen waren, terwijl de val-en glij
partijen niet van de lucht waren. 
Tevoren had Boxtel echter de leiding 
genomen toen Rooijakkers uit 'n van 
links aangegeven bal met 'n beheerste 
en handige beweging de W.S,C.-keeper 
te vlug af was. 
Dit gebeurde op het tijdstip dat beide 
ploegen aan elkaar gewaagd waren, de 
aanvallen met behoorlijk tempo over het 
veld flitsten en Boxtel weer de aanvallen 
te veel over het centrum leidde. 
W.S.C. gooide het spe') meer open en de 
snelle rechtervleugel maakte het v. d. 
Meyden nogal 'ns moeilijk. De Boxtel 
achterhoede was echter in prima condi
tie en kon alle aanvallen het hoofd bie
den, zij het dan dat de afwerking der 
aanvallen bij de W.S.C.-ers niet altijd 
bewondering kon afdwingen. 
Na de regenbui werd de spelkwaliteit 
vanzelf wat minder, vooral de W.S.C.
ers konden zich moeilijk staande houden, 

·daardoor konden de Boxtelmannen die
zich vlugger herstelden en beter ko�den 
bewegen, tenslotte 'n behoorlijk over
wicht forceren. Er ontstonden dan ook 
verschillende hachelijke situatie's voor 

,het W.S.C.-doel. Tot doelpunten kwam 
het echter niet, zodat de rust inging met 
'n 1 -0 voorsprong voor Boxtel. ruim 
verdiend. 
Direct na�st is Boxtel opnieuw agres
sief. De bal komt hoog voor het W.S.C.
doel. Laak wordt ongeoorloofd aange
vallen en de strak leidende arbiter kent 
penalty toe onder hevig protest van 
W.S.C. H. v. d. Meyden voltrekt het 
vonnis 2-0. 
Boxtel ruikt d, overwinning. 'n Pijlsnel
le aanval over rechts. v. d. Laak schiet
in volle ren juist over. Het spel wordt 
nu meer opengegooid en W.S.C. moet 
zich geheel op verdedigen toeleggen. 
Met de regelmaat van de klok komen de 
aanvallen, geleid over rechts verwarring 
stichten en meermalen ontsnapt het doel 
ter nauwemood aan doorboring. Een 
van de lat terugstuitende bal wordt door 
v. d. Laak rakelings over geknald. Dek
kers mist 'n verkeerd beoordeelde bal.
Tegen het einde 'n opleving bij W.S.C. 
Ze ontworstelen zich aan de Boxtel
greep en verschijnen weer in het backs
gebied van Boxtel. Zii. vinden echter 'n 
uitstekend op elkaar ingestelde verde
diging tegenov.er zich, die geen steek 
laat vallen, en het doel maagdelijk weet 
te houden. 
En met 'n nog steeds fel aanvallend Box
tel in de meerderheid fluit scheidsrech
ter Cuypers, die de touwtjes strak in 
handen hield, en rustig maar beslist 
leidd·e, het einde van deze vooral door 
Boxtel goed gespeelde wedstrijd. 
Boxtèl 2 ging op de ingeslagen weg
voort en wist in 'n goed gespeelde wed-

FANCY-
c-

AIR OP "ST. URSULA"

15 October van 1.30 uur tot 7 uur. 

De maand October staat in het teken van Missie actie en Missie-liefde 

MISSIE-HULP IS CHRISTENPLICHT 

Allerlei attracties! Huismoeders, er ia ook iets voor U. Komt op tijd! 

Koffie is 
duur geworden .... 

een doelpunt werd geannuleerd dat door 
een der Oss achterspelers in eigen doel 
was gekopt. Jammer dat door een derge
lijke beslissing de overwinning kan wor
den ontnomen, waar niets aan te doen is. 
O.D.C. dat met de wind in de rug in de
eerste helft vele aanvallen op het Oss 
heiligdom lanceerde, zag echter geen 
kans dit overwicht in doelpunten uit te 
drukken, waarbij moet worden vermeld 
dat Vrouwe Fortuna bepaald tegen was. 
Immers, in korte tijd vlogen twee scho
ten buiten bereik van de Oss-doelman 
tegen paal en lat. In de tweede helft 
hadden de O.D.C.-ers al gauw succes. 
Voets stapte tactisch over de bal heen 
en Hazenberg doelpuntte onhoudbaar. 
Even later deed zich het bovenvermeld 
geval voor, hetgeen de O.D.C.-ers een 
beetje demoraliseerde. Tien minuten 
voor het einde zag Oss kans de stand 
op gelijke voet te brengen, waarmee het 
einde kwam. 

De moderne mens is de wereldreiziger, 
die in zijn vliegtuig oceanen oversteekt. 
Wat ziet die, wanneer hij in snelle 
vlucht over het stadje scheert, waar 
Trui en Trijntje wonen? Geen rok noch 
een geranium, noch zelfs haar huis of de • • 
straat. Heel de stad .yaart als een wazi-

N 
og nooit hebt U zo

veel voor koffie be
taald als U stràks gaal 
doen; want hoe dan óók, 
Uw kopje koffie wilt U 
toch niet, missen! 

ge vlek onder hem voorbij. Hij ziet 
meer dan het ouderwetse wijfje door 1; 
haar spion, maar hij neemt minder waar. 
Wij beklagen de patiënt in het zieken
huis en de gevangene in zijn c·el. En 
terecht. Zij zijn afgesloten van de we� 
reld, van dat afwisselende b'onte· leven; ·,/· 
daarbuiten. Toch schenkt een weldadige Nog nooit is het van zo

veel belang geweest om de. 
krachtigste en geurigste 
koffie te kiezen, want U 
wenst toch zeker wáár voor 
Uw dure geld! 

wet ook deze eenzamen vérgoeditïg vöor 
hun gemis. 
De patiënt kan van zijn bed niets· be
gluren dan een streep van de gevel der. 
overburen. Zijn blik moet zich .verge
noegen met een raam van de bovenver-.• 
dieping en een stukje van het ,dak daar-· ' 
boven. Toch levert dit wel uiterst• be
perkte gezichtsveld hem dagelijks iets 
op, dat .zijn belangstelling gaande lioudt_, 

Nog nooit hee/t De 
Gruyter's koffie mei 10% 
korting zoveel voor een 
huisvrouw betekend, want 
daardoor betaalt U voor 
de beste kwaliteit minder 
dan wáár ook! Wal een 
uitkomst in deze tijd! 

Het tweede elftal en ook het derde 
speelde een bar slechte wedstrijd en niet
tegenstaande behaalde het tweede elftal 
toch een overwinning. We zullen maar 
aannemen dat het slechte weer debet 
was aan het spelpeil. Het vierde boekte 
weer een monsternederlaag. Jongens, dat 
moet veranderen. 

Daa� klopt de huisvr�uw 's ochtends 
haar kleed uit. De. kind.eren vertonen 
zich voor het venster wanneer ze vader, 
die naar. zijn werk gaat, een afscheids
groet toewuiven. Allengs kent de zieke 
die vrouw en die kinderen. Ert • hun 
hondje. dat s·oms bij dat afscheid meè Daarom iuisl nu met 

Uw koffiebonnen naar De 
Çruyler: de koffie-en thee
zaak. 

Het programma voor a.s. Zondag is: 
O.D.C.-Mulo
O.D.C. 3-D.V.G. 2
O.D.C. 4-Essche Boys

van de partij .is. En 's avonds wacht hij al ___ _ 
totdat de duiven weer ..komen .. ;• _die OP,'·1 :{ 
het dak trekkebekkën -en koereri; Die "'"·'' 
kleine wereld wordt voor· hem even,

0
-in

teressant als· de wazige wereld voor. de 
luchtreiziger, die over' steden en landen • 

•J 

zweeft. 
strijd 'n 4-1 zege te behalen op Zwa
luw V.F.C. 3. 

Wat Mulo is weten de O.D.C.-ers nog 
wel uit de promotie. Dit wordt weer een 
zware )Vedstrijd waarbij alles zal moeten 
worden gegeven wil men succes boeken. Bekend is de • belangstelling, die een ge

vangene in zijn cel kan gaan koesteren 
voor de spin, die in een hoekje haar 
web weeft. Hij kent op den duur de 
eigenschappen en gewoonten van dit 
beestje beter dan de bioloog, die. hete. 
leven der dieren bestudeert. Die nietige : 
gezel, -voor anderen een griezelig· 
schepsel dat •men vertrapt -wordt zijn 
vriend in de eenzaamheid. Eenmaal weer . 
vrij ziet hij de spin over het .hoofd. En 
niet slechts de spin, maar nog zoveel 
meer. Let de zieke na zijn herstel nog 
op duiven en kleine kinderen of kleed-. 

Het derde elftal . was onweerstaanbaar 
en zond Helvoirt 2 met 'n nederlaag van 
liefst 13-1 .naar Helvoirt terug. Onze gezichtskring 
Het 4e elftal, blijkbaar nog niet aan de 
strijd gewend, moest in Irene haar meer
dere erkennen en verloor met 2-1. 
Programma voor a.s. Zondag. 

Het veld van onze waarnemingen is zo
veel uitgestrekter geworden dan vroe
ger. Maar de vraag blijft: zien wij hier-
door zoveel meer? Het is of ons oog tot 

2 uur een bepaalde opname beperkt is en wij 
bij wat wij in de breedte winnen in de 

Boxtel 1 vrij. 
Boxtel 2-Zwaluw V.F.C. 3 
Boxtel 3 vrij. 
Boxtel 4-Schijndel 4 
K. S. V. ,,O.D.C." 
Uitslagen v·an j.l, Zondag. 

Oss-O.D.C. 
O.D.C. 3-Rhode 3
T.G.G.-O.D.C. 4 
O.D.C. 2-Wilhelmina

12 uur diepte verliezen. Zoals een druppel 
essence scherp op de tong ligt, maar bij 
verdunning met water nauwelijks meer 
is te proeven. gaat het ook met wat ons 

1-1
1-3 

10-1
3 4-2 

gezichtszintuig tot zich neemt. Hetgeen 
op een klein puntje is samengeperst, 
neemt gans onze aandacht in beslag, 
doch het vele en uitgebreide beschouwen 
wij slechts oppervlakkig. 

kloppende vrouwen? •• .1 

Wanneer wij aan deze ·dingen denken, 
verliest de uitgebreidheid van ons ge
zichtsveld haar betekenis; wij hebben 
geleerd dat er ook op het· beperkte veld .• 
waarop wij zijn aángewezen, geiloeg • is 
te vinden wat onze belangstelling waard 

O.D.C. dat veel beter voetbal speelde --Wij zouden de ouderwetse mens be
dan Oss, moest uiteindelijk met een g.e-"' lichaamd kunnen. zien �n de-juffrou.w die 
lijk spel genoegen nemen. Deze uitslag achter haar ruit in het spionnetje tuurt. 
geeft de verhouding niet juist weer. Haar scherpziende blikken ontgaat niets 

is. Bekrompenheid van blik is-niet af-
. hankelijk van de ,grenzen onzer omge-
�vin�. Als de�·Iensi·scherp' !/èsteia·-is ój)

'" 
'""" 

één punt, neemt zij die kleinë wereld 
Want behalve schoten die de lat en paal van wat er in haar straatje gebeurt. Zij beter in zich op dan wanneer de wijd-

heid in wazigheid vergaat, in de weg vonden, werd de verdiende kent de patronen op Trijntjes nieuwe (Nadruk verboden). overwinning-onthouden door een fatale rok en ontdekt, dat de geranium van 
scheidsrechterlijke blunder" waardoor Trui een knop erbij heeft gekregen. H. G. Cannegieter. 
= 

Met grote vreugde en dank 
aan God geven wij kennis van 
de geboorte van onze zoon 

PETER 
die bij het H. Doopsel de 
namen ontving van 

Petrus Wilhelmus J'oannes 
Henricus Theodorus Maria 
H.C. v. Eyck 
J. L. F. M. v. Eyck-de Visser

Boxtel, 1 October 1950. 
Kruisstraat 1. 

Voor de buitengewoon 
grote en hartelijke be

langstelling, bij gelegenheid 
van ons Zilveren Huwelijks
feest ondervonden, betuigen 
wij onze welgemeende dank 

W.Grilis
W.Grilis-Cornelissen

Kerkstraat 18. 

Voor de vriendschappelijke 
belangstelling ondervon

den bij gelegenheid van ons 
Zilveren Huwelijksfeest, betui
gen wij onze hartelijke dank. 

Jac. de Regt 
Johanna de Regt-Geers 

Oirschotseweg 18. 
Aangeboden een z.g.a.n. Agfa 
Petroleum radiator. Prijs f 75. 
Bevragen: Mgr. Wilmerstr. 12. 
Te koop: een haard. Bevra
gen Stationsplein 7. 

DENKSPORT 
: _,. f'.; 
,: �:1-·: 

HORIZONTAAL: 1. weg met bomen1 5, slank1 9. indien, 10 achting_;\ , . 
12.vod; 13. zangnoot, 14. insect1 16. hevel, 17. over1 18. aanw. voom:·' ' 
woord; 19. rustend (v.e. predikant), 21. deel v.h. heen1 23. naschrift,.:,:.
24. bloeiwijze; 26. sporeplantje1 28. soort bij; 29. hloedverwant1 30.' 
deel v. e. huis, 31. belemmering, 33. soort hoender, 34. heilige (afk.),:·
l5. scheepsbenodigdheid1 38. titel1 40. toespijs, 41 boom1 42. voorzèt� �. 
sel1 44 ontvangkamertje; 46 getij1 47. paard1 49. cylindervormige bundë

f
' 

papier; 50. hoqingdrank1 51. dienstbode, 52. lichte beharing. .,,'._ 
VERTICAAL: 1. onzin; 2. biersoort, 3. spil1 4. dakbedekking, 6. reeds,-
?. bijwoord van tijd, 8. ring van bloemen; 10. geestdrift, 11. toespraak,-
14.telwoord, 15. weerklinkend geluid1 20 maand, 22. vulling voor ma.:·

trassen; 23. kerkgezang, 25. vlaktemaat; 27. lofzang; 32 zacht en sap-:.,_
pig1 33. plezier, 34. harde wind, 36. vervelend; __ 37. hoogstaand,. 3��
soort heester, 43. vermoeid, 45. loterijbriefje, 46. telwoord, 48. zang-
noot; 50. soort onderwijs. .) _: �-� 

Oplossing vorige Puzzle :�h-�;
HORIZONTAAL: _/�

;"
-�· 1. ramp; 5. rups; 9. ara; 10. arm; 12. tap; 13. A.M.; 1·4;. fruit; 1-5. reï::·,." 

16.tak; 18. ets; 19. pak; 20. dam; 21. pad; 22. das; 23. Let; 25. net;
27. sieraad; 28. kei; 30. Oss; 31. oor; 33. met; 34. ver; 35. dor; 36, 
mak; 38. rag; 40. O.T. 41. Koran; 42: k.o.; 43. ril; 45. set; 46, oer; ••••
47.pels; 48. halt.• • 
VERTICAAL: 1. raat; 2. armada; 3. ma; 4. grutterswaren; 6. ut; 7, 
parade; 8. spek; 10. are; 11. mis; 17. kassier. 19.pandoer; 22. dakV23. -
Leo; 24. tas; 26. tor; 29. emotie 32. orakel; 35. dorp; 36. mos; 37. kat;
39. gort; 44. l.i.; 46. o.a. __ .. 

Jonge dame, voor enige tijd in 
Boxtel vertoevend, zoekt twee 
kamers, eventueel met pen
sion. Brieven met prijsopgave 
onder nr. 40, Molenstraat 19. 

Biedt zich aan: Naaimeisje om 
aan huis te naaien, ook verstel
werk. In bezit van diploma. 
Bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop: een toom beste big
gen. A. de Rooii, Vorst 21 b. 

Gevraagd: een zelfstandige, 
propere werkster, voor de 
Maandag en Vrijdag, van 9 tot 
6 uur. Volle kost. 3 gulden 
per dag. Bevr. Molenstr. 19. 
Goed onderhouden Brabantse 
kachel te koop, en wate..-ketel. 
Molenstraat 57. 
Te koop 2 een pers. mah. ledi
kanten, 2 mah. stoelen, 1 
eikenh. geweerrek, 1 mangel. 
Br. onder nr. 114. Molenstr. 19. 
Te koop aangeboden: twee 
als nieuwe onderstellen voor 
handwagen en nieuwe bak. 
Conings patentas. Rechter-. 
straat 56. 

Te koop: een toom zware big
gen Wed. J. Dankers, Schijn
delsedijk 9, Boxtel. 

Openbare Kennisgeving 
(wet van 20 Mei 1938, sthl. no. 61'8) 

Ruilverkavelingswet 1938. 
De Plaatselijke Commissie inzake de Ruilverkaveling 
"Spoordonk" deelt U mede! dat ter Secretarie der gemeentên 

OIRSCHOT van 9 t.e.m. 14 Octobef 1950 
BOXTEL van 16 t.e.m. 19 en 27 en 30 Octoher 1950 

ESCH op 20 October 1950 
OISTERWIJK op 21 October 1950 

des voormiddags van 9 tot 12 uur en des namiddags van 
2 tot 5 uur *) kosteloos ter inzage zullen liggen de navol
gende stukken bedoeld in art. 73 der wet, 

a.een kaart van het· blok met de nieuwe
kavels.

b.het plan van ruilverkaveling met een
register, vermeldende de toewijzing met
de grootten der kavels en de verschillen
de verrekeningen;
zoals deze stukken zijn vastgesteld door
de Plaatselijke Commissie . en door de
Centrale Commissie zijn goedgekeurd� • .

Binnen 30 dagen na verzending dezer kennisgeving kan ieder 
belanghebbende SCHRIFTELIJK zijn bezwaren indienen hij 
de Plaatselijke Commissij: (adres A. J. van Leuven, Gemeen-
tehuis, OirS'chot). 

Namens de Commissie voornoemd,· 
J.v. d. �CHOOT, Voorzitter

• A. J. v. LEUVEN, Secretaris.
•) Op 14 en 21 October alleen van 9-12 uur, 

r-
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Net persoon is Zaterdag dis-
Gemondse Kerm1·sponibel voor allerlei werk-zaamheden, ook bestelwerk. Adres bevragen Molenstr. 19. A.s. Zondag vertrekken om 
2 uur 

Te koop: Jaarsmahaard. heren- AUTOBUSSEN naar fiets met z.g.a.n. banden. Van Homstraat 49. 
MEDISCH ANAL YSTE 
vraagt per 15 Oct. of 1 Nov. te BOXTEL 
Z IT -SLAAPKAMER 

met of zonder pension 
Brieven aan de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord,Brabant, RECHTERSTRAAT 80 

R.K. BOERINNENBOND 

Gemondse Kermis 
VERTREK VANAF 

Garage De Mol BOXTEL• TEL. 336 
Voor verzorging 
uwer pijnlijkevoeten 
NAAR 

Jo v. 6rinsven-v. Summeren 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster 
MARKT15 

Magra"'• "· ""r11:; 

Logopaediste 

Uitnodiging voor deelne• Ook aan huis te ontbieden 
mlng aan de viering van 

Qedipl. Spraaklerares houdt iedere Woensdag van 14,15 u. spreekuur in 't Ziekenhuis te Boxtel 
M o E D""E R DA G Voor nieuwe 

WOENSDAQ110CTOBER 
op STAPELEN 

'sMORGENS OM 9 UURgelezen H. Mis voor alle leden tot intentie van onze Moeders. Daarna koffietafel voor de Moeders en gehuwde leden 

en g ebruik te Met Pijnlijke voetan naar

Meubelen WIES GEMEN 
Med. Gediplomeerd Chiropodiste 

MEUBELHUIS P C OOK UW ADRES VOOR
1 1 steunzolen naar ma a tStationstraat H Tel. 296 Boxtel MARKT 23 

's MIDDAGS OM 2 uu� 
-.�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii■--Plechtig lof met toewijding aan Maria 

OM 2.30 UUR vergadering met als spreker de bekende PATER SIMION 
* Er: worden geen convocatie

kaarten gezonden 

Emigranten 
ENGELSE LES 

desgewenst in het gezin 

P. VAN RIJTHOVENLeraar Engels M.O. 
Pr. 5ernhardstraat29 Boxtel 
Het Bestuur van de 
Onderl, Paardenverz. van de 
N,C,B. afd. Boxtel. 
zal op ZATERDAG 7 Oct. des n.m. om 2 uur . 
publiek verkopen : 

een 4 jarige luxe 

Stamboek premie merrie 
bij A. VERHOEVEN Mijlstraat 30, Boxtel 

JONGEMAN GEZOCHT 
om a ls agent pionierswerk te verrichten door de verkoop van een zeer gewild artikel -aan particulieren. Bij hard werken en doorzettingsvermogen goede vooruitzichten. Brieven aan Bureau van dit blad onder nummer 6. 

Nu alles duurder wordt ..... 
zult U zeker van onderstaande aan• 
biedingen profiteren : 
Prima Breiwol, 

in 7 mooie moderne kleuren, extra voordelig 
Witte Molton dekens, 

2 persoons maten, nog tegen oude prijzen, 8,25 - 6,95 -
Halfwollen grijze dekens 

2 persoons, zeer zware kwaliteit,door tijdige kopen 

1.98 

4_so 

a.so

100 % Zuiver wollen dekens 
2 persoons, in fant. dessins, 27.50fraaie kleuren, slechts 

Gewatteerde dekens 
2 persoons, in terra,zalm, en 

26. 50en groen, voorjaarsprijs 
Onze voorraden zijn beperkt. Stelt dus niet uit 

TOT ZIENS IN 

,,DE ~ OOIEVAAR" 
Fa. A. P. v. d. BOOMEN,RESINK 

Bespaart op Uw huishoudgeld ! 
In deze dure tijd steeds krachtiger bewijzen, dat Albert Heijn stukken 
goedkoper is: Albert Heljn's beroemde Boffie-Koffie in onveranderde 
samenstelling veel lager dan de officiële max. prijs (11.92 per 250 gram) 

B OFFIE-K OFFIE 
pak 250 gram pok 250 grom 

ORANJEMERK f 1.74 1 ROODMERK .. f 1.58
GROEN MERK f 1.66 BRUINMERK .. f 1.50 

Een ftJn• combinatie: .. n kopje geurige Boffle,Koffle met Albert Heljn't verrukkelljlce 

�andelsoeculaas. 2-=;o gram 59 et. 

Co·mmunie 
=--- . -··. • 

_Sc"9oent1es 
HOUTBEV.ERKER S 

VOOR DIRECT ÇEVRAAGD, goede verdienste en 
overigens aantrekkelijke• voorwaarden, uisluitend goed 

RUIME KEUZE IN geschoolde krachten in deze branche komen in aanmerking 
zwart lak en Aanmelden: Stationstraat 29, BOXTEL br11I n-ca lts· 

* Nog voordelige prijzen Fa M. CORVERS & F. VERHAGEN
bij H E IJ MAN S - De betere Dames• en HerenkleermakerlJ 
■reukeleeet"aat 83 

In 't ANKER" '' 

ook 10°/o KORTING
Op alle VÉQÉ artikelen 

Ook op Biscuits, Beschuit,Versnaperingen, Bier, Limon_ade,Siroop en 
Haring, Haring• Filets enz. 

VÉGÉ is prima en goedkoop 
C. de Jong�v. Kempenv. Hornstraat 12

Accountmtakantoor van 
H.CUPPEN

LI�: NMerl. 8m1t1c,ap ,. A1onat11t1 
LIII: Bend YH 81l11tlagc1111lent11 

Den Boech Yaa Nora11borgbstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel Prl11 Barn�ardatnat 32, Tel &12 

BOEKHOUDIN.�EN en 
BIELASTINQZAkEN 

ACHTER 'T STADHUIS 17 
•S-HERTOQENBOSCH· 
Telefoon 7687 
ADRES VOOR B OXTEL: 
BREUKELSESTRAAT 30 

Ook In mindere prlJ■kla•••· 
Vraagt ■talen collectie. 
Harris Tweedjas■en à f 85•, 
Uit voorraad leverbaar. 

Sigarenmagazijn BERT van den BRAAK • RARONIESTRAAT 73 , TEL. 450Heeft steeds alle merken sigaren voor• radig, ook export van 40 • 50 • 60 et. en de nieuwe Elisabeth Bas 1 1 E T Snatuurgedroogd van 40 et. in kofferkistjes flO.• de 25 st. FIJ N S  
GROTE SORTERING PIJPEN 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is D I N S D A G 
10 OCTOBER van 9.30 - 12.00 uur 
aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 

Statlonetraat 1 1 , Boxtel, Tel. 420 

Cor■et.Centrale P. Tilanua. 

hvnL..- b"-� 

VOOR EEN PRIMA HORLOGE ste adres 
F. P. v. Langen, Stationstr. · 62HORLOGER JUWELIER Alles met schriftelijke garantie 
Ziet etalage Ruime sortering Tel. 584 

WINKELBEDIENDEN (zowel mannelijk als vrouwelijk) 
Hoe zal Uw rechtspositie worden? 

Bezoekt de openbare vergadering, die voor U onder au,piciën van de Handels,, Kantoor• en Winkelbedienden,bond te Boxtel in de zaal DE ARK zal worden gehouden op Donderdag 12 October om 8.00 uur 
De agenda vermeldt onder meer: A. Salarisregeling. B. Vacantie,regeling C. Reis,en verblijfkosten vergoeding. D. Winkelsluiting.Boxtel, 5 Oct 1950. H. K. W. afd. ·B9xtel 

B d 1 " uw 9 9 ra 8 rl 8 succeshoekje

PRACHTIGE OLO-FINISHED LIGSTOEL 
Zware kwaliteit met stevige wolvlok kussens. Compleet 38.95 

PRIMA BEDDENTIJK 
In blauw en rood gestreept 120 cm breed, Per meter 2.25 

·cr:7.w�
u u QOlCTliL

VOLKSDANSEN! 
De in het 4e Prospectus der R.K. Volksmuziekschool aangekondigde Volksdanscursus zal een a_anvang nemen op 

ZATERDAG 14 OCTOBER a.s., om HALF ACHT. 
Oude en nieuwe belangstellenden zijn welkom. De eerste avond gratis proefles in de zaal van 't St. Paulus Jeugdhuis. Minimum .leeftijd 17 jaar. Gymnastiekschoenen meebrengen Na afloop verkiezing van een secretaris-penningmeester(esse) 

Enige en algemene kennisgeving. 
Heden Vrijdag· en Zaterdag verkrijgbaar 
Prima vers Paardenvlees 
Soepvlees f 1 ?O, Braadvlees f 1 30 en 1 40, Bief en Haas f 1.50 per 500 gram. Rookvlees 44 et per 100 gram. 
Verders Varkenskoppen, Poten, Kluiven, Nieren, enz. 

AAN LAGE PRIJZEN 
J. Buddemeijer Markt 23 Boxtel 

De Attractie van Gemonde 
Zaterdag 7 October a.s. in de Tent van Jac. W erners van 5 tot 10 uur. 

PRIMA ORKEST Entrée slechts f 1.- per persoon WELKOM IN GEMONDE l l 
Te,, bate van het lnatrumentenfonds der Fanfare
St. Lam bertus 
Vanaf 4 uur vertrekken bussen naar Gemonde, 
vanaf Garage De Mol. 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 409 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL • Hoofdstr, 141 • Tel. 31 9 

Voor de a.s. H. COMMUNIE 
COMMUNIE BEELDJES 

in diverse maten, rijk gepolichromeerd 
en crème - Verder pracht-assortiment 

PORCELEINEN BEELDJES 
ROZENKRANS JES 

in diverse maten en kleuren. 
ROZENKRANSZAKJES 

ZILVEREN ROZENKRANSEN 

Voorts: 
medailles, kruisjes, zilveren kettinkjes 

Grote sortering kinderkerkboekjes 
HANDTASJES 

in leder, plastic en kunstleder 
Zeldzaam sortiment 

Broches, Armbandjes, Snoeren kralen 

,,DE BIJENKORF" 
Onovertroffen in 

Kwaliteit en Sortiment 

r.----, 
1 Voor a.s. Communie 1 

RUIME SORTERING 
1 Meisjes- en Jongensschoenen 1 

ZOJUIST ONTVANGEN 1 pracht collectie Winterpantoffels 

J. A. GE ME N 
1

L 
SCHOEN- EN SPORTHANDEL 1 
STATIONSTRAI\T 14, BOXTEL, Tel. 296 
----

Voor de Eerste H. Communie. 
Een aparte grote keuze in: COLLIERS MET.<RUJSJES SCAPULIERMEDAILLES ROZENKRANSEN ARMBANDJES OOR BELLETJES RINGEN 
Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Kruisstraat /0 Juwelier - Horloger 

Gratis Chocolade 
bij de Koffie. 

Besteedt Uw Koffiebonnen in de 
AVEHA WINKEL S. 
Dit geeft U GROTE en DIRECTE 
VOORDELEN: 
1 e Gratis een reep Melkchocolade 

bij aankoop van ieder pakje A VEHAKOFFIE (tot 15 Oot.) 

28 De beste Koffe i�0:/e Aveha Winkels
niet 192 et. doch maar 17 5 et. perpak van 250 gram. 

3e De Koffiu 7nel�= AYE HA WINKELS
koopt komt VERS GEBRAND uit onze eigen branderij en munt dus uit in 
geur en smaak. 

AVEHA KOFFIE in kwaliteit 
onovertrefbaar. 

. 
aie verzilverde 

PENTHHLEPH 



•E�H GPÈf��it�FQRtt�fsto��'VOOR E�� ���K.H!J�� MAA�TUP-1 

EEN KNUS ZIT JE 

BIJ DE HA+\Rl)l 

• Een kolenfornuis, wäarop de pannen ruimte hebben; dat een gelijkmatige hitte geeft, zodat het etengoed gaar wordt. Neemt U eenkolenfornuis van Van Boxtel. Dat iseen ijzq�terk �n �en rpooi fornuis,een aanwin.sf voor uw keuken.De beste merken, luxe uitgevoerd,ivoorkleur, nik�elen omlijsting omalle deuren en vernikkelde poten;nikkelen stang aan 3 zijdeµ. Leverbaar În verschillende maten. Eenjmyeel ! De betaling maken wijdesgewenst met u in orde.

Daarvoor is nµ de tijd weer aangebroken. Aparte, gemakke•lijk ziHende FAUTEUILTJES en royale LIGSTOELEN, zijn 
da.irvoor wd het meest in tr�k. 
Komt U een� naar onze sortering kijken ? Wij geloven vast dat U zu,t slagen, om Uw haardhoekje nog gezelliger te maken. 

Ook voor uw kolenfornuis naarVAN BOXTEL! ----;--isch 
er 

------

1 WERKSCHOENEN!! 1 
• voor iedere Beurs in prijzen vanaf

1 15,95, 21,�Q, 22,95 1 
- W�RKLAARi��

;:================================::; 1 in alle maten 12.90 1 
Ats het g�at over �.-d,n of 13loeme{I" Droge warme voeten en minder reparatie 

. Steeds hoo,i�•_d .. ".�· !�!•h•l_no_•m•n _ · I ��'./�n P:i\:-:n�::d:,";;"bbedmsjes, voo«
1 

�lanke gewe��te STOKVIS· BOVENDEERT 
VOS 

à 65 et. per S00 graqi I Scho�nhandel naast Gemeeµteh1;1i� 1 
Stationstraat 44 • Te\efoon 527 - - - - - -

JONGENS EN MEISJES 

Belangrijli� mededeling 
van de 

RIJl�spo8t�paarbank 
pe Jeugds1wir;1ctie van de N�tionale Spaarraad is eep succes! 

De Rijkspo�tspaarbank he�� ,1 zijµ hoek.jt3B ,,De R�d.ding
boot komt", die jeugdsp�l\:r.ders van 6 t/m 15 jaar kregen, 
toen ze tussen 18 • 30 Septelllhe:r w,t �:PAtn·g�l4 !\4'� h�t 
postlf;.3:qtoor brqcht@:P, uitg�re�kt�
Er blijken nog heel veel l\ef.pebhers voor deze boekjes te 
zijn. Om die te helpen ifl �e RfS � i.� gesl"�gd, uog ee� 
beper�te hoeveelheid er y�n te laten drukken. Zolang de 
vo9:rr�a� stre�h �µllen d� t/m 14 Octoher door de post• 
ka:µtp:r�� w{lrclen uitgere\\t. M�ar het is veritandig om er
gauw hij te zijn. Wie het eer!:Jt kowt, �ip h�t e��t Iq?-�lt 1 
En hQveµclieq, • l\et eerste. pla�tje dat in het hoekje geplakt
�qft 'V,ordm1, lij i:çtlu�i,e:q yeri,clte�eQ, 
,., 

�et �!'� �ij';!,, �!'t �<\'!'!!'\�e postkfqt1>re� qp het ogenblik geen boekjes meer�et.\>e':':. Da� i_� �iet erg. Geef da� �aar je paam en adres !!l!, !l\s il' 11r spal!rge\dnaar toe brengt. Dan zorgt het p9sJ�ant?or er v��f• d,a,t jl! j� hQefj<l \!lier �rÜf\·. , � • 

Dit ls er wéé,; een voor� 
beeld vanl 

Mid4�g faJ>o1' 
in taft-moir� met witte
moiré kr���-
Maten 38-46 

f 34.75

Eindhoven 
Rechtestraat '.50 

Amsterdam 
IÇalverstraat 4'.5-47 

De mffiB is a.uul\
• 

'·t rantsoen Klein.

kan dat samengaan? 

JJ, zegt Witlevem. 

* 
.. 

ki 
□ 

a 
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Plaatselijk Nieuws 
ZANGCLUB VAN DE 
R. K. BOERINNENBOND. 

A.s. Zondag 8 October na de Hoogmis
zal de laa!ste repetitie voor het zang
clubje worden gehouden.
Allen worden dringend verzocht aanwe
zig te zijn.

DANK UIT AFRIKA. 

Pater Frans Witteveen bedankt hen, die 
ter gelegenheid van de Missietentoon
stelling te Boxtel, aan hem een zeer ge
waardeerde groet hebben gezonden. 
Het is hem helaas onmogelijk allen 
schriftelijk te beantwoorden. 

GESLAAGD. 

Bij het dezer dagen afgenomen examen 
voor Expediteur der Posterijen 1 e kl. 
slaagde de heer ]. H. van den Bon
gaardt, alhier. 

KAPELFONDS STAPELEN. 

Op de bruiloft van A. Janssen-Persoons 
werd f 5,75 opgehaald voor het kapel
fonds van Stapelen. 

LIEMPDE. 
• R. K. BOERINNENBOND.

Zondag 15 October begint de nieuwe
cursus voor Reidansen. De lessen wor
den gegeven in het parochiehuis. Ze
vangen aan om 1 uur en eindigen om
kwart voor 3.
Belangstellenden voor de nieuwe cursus
worden op de eerste les verwacht en
kunnen zich als lid van de club opgeven.

GEMONDE 
BONDSKAMPIOEN. 
Op het j.l. gehouden Bondsconcours te 
Udenhout behaalde A. v. d. Sande met 
Freia in het nummer eenspannen Land
bouwtuigpaarden een 1 e prijs, en was 
hiermede Bon<lskampioen in dit nummer. 

FANFARE ST. LAMBERTUS. 
Vanwege de avond, die de Fanfare orga
niseert op Zaterdag 7 October, zal het 
concert 's avonds niet doorgaan, in 
plaats daarvan zal bij gunstig weer Zon
dag van half 12 tot half 1 een Matinee 
gegeven worden op de kiosk. 

Kamer van Koophandel 

INSCHRIJVINGEN. 
]. C. ]. v. Grinsven-v. Summeren, Chiro
podiste, pedicure, Markt 15. Boxtel. 
S. Kerkhove, Agentuur en Commissie
handel in bier, limonades, likeuren en
levensmiddelen.
P. C. v. Ruremonde, Autoverhuur-inrich
ting, Vlassprei A 130, Liempde.

Burgerlijke Stand 
van 26 Sept. t.e.m. 2 Oct. 1950. 
GEBOREN: Johanna M. Th. dochter 
van C. ]. Vissers en E. R. J. v. d. Heij
den - Hermanus J. A. M. zoon van W. 
Fr. Vos en P. M. Berbers - Johannes 
P. A. zoon van G. J. Claassen en J. P. 
v. Eijndhoven - Bemardus A. zoon van
J. C. Voermans en M. Th. Strijbosch -
Albertus 1-1. C. zoon van A. Kastelijn
en C. M. van Lièmpd - Hendrikus C.
A. zoon van M. A. Schoenmakers en W.
v. Kempen - Comelus J. Fr. M. zoon
van A. J. A. Schaapsmeerders en A. S.
M. Vugts - Petronella H. M. dochter
van H. W. Huijberts en P. J. H. de
Bever - Lambertus G. zoon van G. v.
d. Besselaar en H. M. Huijberts - Pe
ter W. ]. H. Th. M. zoon van H. C. v.
Eijk en J L. Fr. M. de Visser.
ONDERTROUWD: Antonius Coverde
en Maria Fr. A. van Ierland - Marinus
S. ,van de Snepscheut en Petronella G.
van Vegchel.
GEHUWD: Marinus J. Schuurmans en
Martina J. Pennings Johannes A.
Verstijnen en Johanna M. van de Was
senberg - Antonius G. Janssen en Maria
J. Persoons.
OVERLEDEN: Laurens van Minder
hout, oud 78 jaren.

Arbeidsbureau Boxtel 

VRAAG: Vaklieden metselaars en stu
cadoors voor Boxtel en Eindhoven; 1 
leerling wasserijknecht 14-17 jaar; 1 
loopjongen levensmiddelenbedrijf; 1 aan
komende jongen voor beitswerk - ar
beiders 18-35 jaar voor metaalmontage 
- jongens voor Sigaren-, meubel-, en
schoenindustrie; meisjes voor hulp in de
huishouding en dienstbode; meisjes voor
confectie-, wasserij-, sigaren- en linnen
industrie.
AANBOD: schoenhersteller met dip!.;
magazijnbedienden; leer!. electromon
teur; halfwas electro- en radiomonteur;
halfwas automonteur; grofsmid; chauf
feur; banketbakker; slagers; kantoor
krachten met en zonder ervaring.

Bon voor Koffie 
aangewezen. 

Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden . 
en Peulvruchten te 's Gravenhage heeft 
bon 485 Algemeen aangewezeJ1 voor het 
kopen van 125 gram koffie. Deze bon 
kan met ingang van Vrijdag 6 October 
worden gebruikt en blijft geldig voor het 
kopen bij de detaillist tot en met 21 Oc
tober 1950. 
Het rantsoen moet dienen voor zes 
weken. De eerstvolgende bonaanwijzing 
zal op 16 November 1950 plaats 
hebben. 

Parochie-Agenda 
toe Zondag na Pinksteren. 
8 October 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

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 der pa
rochie, terwijl de H. Mis van half 7 
wordt opg-edragen voor Christianus v. 
Breugel en Allegonda v. Nistelrooy de 
huisvr.; om kwart voor 8 voor Antonius 
Schellen; om 9 uur gel. mndst. voor 
Franciscus v. d. Velden. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
2e schaal voor de bizondere noden van 
van Episcopaat. welke bizonder in de 
milddadigheid der gelovigen wordt aan
bevole� 
A.s. Zondag onder de H. Mis van kwart
voor 8 zullen de kinderen hun Eerste H.
Communie doen. De gelovigen worden
verzocht de plaatsen in het Priesterkoor
onder de H. Mis van kwart voor 8 en 
onder het Lof vrij te laten.
In de loop van deze week zal de jaar
lijkse collecte gehouden worden voor de
R.K. Universiteit, welke wij bizonder in
uwe milddadigheid aanbevelen.
Vandaag na de Hoogmis is het Maria
garde in de kapel op Duinendaal.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege
de 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.
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.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Theodora Maria Jurgens-van
Heeswijk; z. a. gel. mndst. voor Petro
nella Verheijden; half 8 gel. H. Mis voor
Adriana den Otter-Maas te Best over
leden; z. a. gel. mndst. voor Henricus
Prick; om half 9 gez. mndst. voor Adria
na v. Haeren Paymans. Hedenavond om 
7 uur Lof met rozenhoedje en gebed tot 
St. Jozef.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria v. d. Meyden; om half
8 gel. H. Mis voor Johanna Vriens-van
Handel; z.a. gel. jrgt. voor Henricus
Prick; om half 9 gez. jrgt. voor Gertruda
Prick-Lijnen; z. a. gel. H. Mis tot bizon
dere intentie; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor bizondere intentie. Hedenavond om
7 uur Lof met rozenhoedje en gebed tot
St. Jozef.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Elisabeth v. d. Meyden;
z. a. gel. H. Mis voor Anna Maria v;m.
Mensvoort-Burgmans; om half 8 gel. H. 
Mis voor Jan Johannes v. Erp; om half 9 
gel. jrgt: voor Hendricus van Hobbelen 
en Hendrica van Hees de huisvr. Heden-

avond om 7 uur Lof met rozenhoedje 
en gebed tot St. Jozef. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Marcellus van Boxtel; z.a. 
gel. jrgt. voor Hendricus van Overbeek; 
om half 8 gel. mndst. voor Adrianus 
Hens en; om half 9 gel. H. Mis voor 
Marcellus v. Boxtel en Anna v. d. Ven. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Arnoldus v. Liempt; om half 8 
gef. gel. jrgt. voor Lambertus v. Ger
wen; om half 9 gel. mndst. voor Gerard 
Clemens. Hedenavond om 7 uur Lof 
met rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. 
Hedenavond om 8 uur H. Familie. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Maria Loerakker-v. Geel; om 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Catharina v. 
Gerwen-van Heerenheek; om half 9 gel. 
H. Mis voor Wilhelmus Traa. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje en 
gebed tot St. Jozef.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Martinus van Am
stel, geb. en won. in dez. parochie en
Elizabeth van Roosendaal, geb. en won.
te Best, waarvan heden de eerste afkon
diging geschiedt; Johannes Josephus

--Aleva, geboren te Amsterdam (H. Rita)
en won. te Amsterdam (St. Stephanus)
en Hubertha Petronella Gertruda van
Oers geboren en wonende in deze par.
waarvan heden de tweede afkondiging
geschiedt.
Cornelis van den Bongaardt en Johanna
Rovers, beiden uit de parochie van 't H.
Hart alhier, waarvan de derde afkondi
ging 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. 

De H. Missen zijn om 6, 7, 8, kwart 
over 9, en om half 11 de hoogmis. De 
H. Mis om 8 uur is voor Adriana van
der Linden-van Erp als overleden lid
van de Broederschap van de H. Eik; en
om kwart over 9 ter ere van de H. Ni
colaas van Tolentijn.
De eerste schaal gaat voor de kerk; de 
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 H. Familie
voor de jongens in de kerk.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze parochianen die nog
in het buitenland vertoeven, en voor het
behoud van de vrede.
Verder deze week dagelijks Lof om half
8 vanwege de Octobermaand. Maandag
Woensdag en Zàterdag met volkszang.
Woensdag - feestdag van het Moeder
schap van de H. Maagd Maria.
Vrijdagavond - om half 9 H. Familie
voor de mannen.
Zaterdag - biechturen van 3 tot 4 en
van 6 tot 8 uur.

De Sociale Werkster van onze parochie, 
in dienst van de H. Hartstichting, zal 
voortaan zitting houden in de Ark. 
Dinsdagmorgen van 9-10 uur 
Woensdagmiddag van 2-3 uur 
Vrijdagmorgen van 9-10 uur. 
Eenieder die haar wil raadplegen kan 
zich op een van deze uren bij haar 
vervoegen. 
MAANDAG 9 Oct.: 7 uur 1. m. voor 
Francis Voets; kwart voor 8 1. m. voor 
Waltherus Joh. van Tuyn; Maria-altaar 
1. d. voor Jan v. d. Aa, vanwege de kin
deren; half 9 gez. j. voor Leonardus v.
d. Langenberg en Anna Maria v. d.
Meijden z.e.
DINSDAG 10 Oct.: 7 uur 1. j. voor An
tonius van Hees; kwart voor 8 1. d. voor
Willibrord van Zeeland en Jacobus de
zoon; Maria-altaar 1. d. voor Harry
Prick; half 9 1. d. voor Maria van Rure
monde.
WOENSDAG 11 Oct.: gef. 1. i. voor
Cornelis v. d. Langen berg; kwart voor
8 1. d. voor Johanna Vriens-van Handel
vanwege de buurt; Maria-altaar 1. d.
voor Maria Kurvers-van Nistelrooy;
half 9 1. m. voor Johannes Hubertus
Timmermans.
DONDERDAG 12 Oct.: 7 uur gef. 1. d.
voor mej. Wilhelmina van Oerle en de
afgestorven familie van Oerle-van Nue
nen; kwart voor 8 1. j. voor de heer
Arnold v. d. Laar en zijn echtgenote;
Maria-altaar 1. m. voor Petrus Jozef El
tink; half 9 1. • d. voor Hendricus v.
Weert en Leonarda van Grinsven z.e.
VRIJDAG 13 Oct.: 7 uur pl. 1. m. voor
Maria de Leyer-Fick; kwart voor 8 1. m.
voor Wamer Jan Heintjes; Maria-altaar
I.m. voor Wim van de Laak; half 9 1. m.
voor Waltherus Ossenblok.
ZATERDAG 14 Oct.: 7 uur 1. m. voor
Adriana Sleutjens-Goossens; kwart voor
8 1. j. voor Gerardus Raaymakers; Ma
ria-altaar 1. d. voor Maria Jacoba v.
Weert-Karssemakers; half 9 1. d. voor
Adriana v. d. Biggelaar-v. Opstal te
Moergestel overleden.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; t O uur H. Mis 
voor Petrus v. Boven te St. Michiels
Gestel overleden. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. d. Boogaard.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodora
v. d. Boogaard.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis Schellekens.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria
Henrica hsvr. van Com. Schellekens.
VRIJDAG: half 8 jrgt, voor Joannes
Schellekens.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
Toelen.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Hendrica v. Oor
schot vanwege de kinderen. Donderdag 
H. Mis voor Hendrica v. Oorschot van
wege de kinderen.



PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. Frans v. Beers; 8 uur 1. j. voor Hendr. 
t9e Zondag na Pinksteren. v. Houtum; 9 uur plechtige H. Mis, om
8 October 1950. Gods zegen te vragen over de gemeente 

en haar bestuur voor nu en voor de toe-
ZONDAG: half 7 H. Mis tot intentie komst, bij gelegenheid der in-gebruik-
van de parochianen; 8 uur H. Mis voor name van het verbouwde en nieuw-inge-
I-larry v. Dijk; 10 uur plechtig jrgt. voor richte gemeentehuis en tevens voor de 
Phelemina Vermulst-Reijnen. zielerust der oorlogsslachtoffers uit 
De gelovigen worden in de gelegenheid Liempde in de periode 1940-1945. 
acstcld aan hun offerplicht te voldoen DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Catha-
�1 de eerste schaal voor einze eigen rina Jan v. d. Langen berg; half 8 1. 
kerk; in de tweede schaal voor B. N • mndst. voor Engelina Hendr. v. Over-
Half 3 plechtig Lof met PfOcessie ter ·beek; 8 uur I. j_ voor Johanna Hendr. v.
ere van de H. Theresia. Degene die in • Ho"utum. 
de processie iets te dragen of te verzor' WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
gen heeft, wordt verzocht aanwezig te Wout. v. d. Velden; half 8 I. mndst. voor 
zijn of voor een plaatsvervanger te zor- Marinus v. d. Wiel; 8 uur 1. i. voor Joh. 
gen. Onder de processie zal de schaal Christ. v. Gestel. voor de Kath. Actie gaan. Deze collec- DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
te wordt U ten zeerste aanbevolen. De Jos. Schellekens; half 8 I. mndst. voor 
bruidjes die aan de processie willen deel- Johanna v. Houtum; 8 uur 1. m. voor
nemen, worden vriendelijk verzocht om de Boerinnenbond bij gelegenheid van 
half 2 in de pastorie aanwezig te zijn. Moederdag_ 
MAANDAG: half 8 wekelijkse H. Mis VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Willem 
voor Adrianus v. d. Sloot. Appeldoom; half 8 I. mndst. voor Ma-
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Theodo- ria Frans v. d. Meyden; 8 uur I. j. voor 
rus v. d. Boer te 's Hertogenbosch over- Hendrica Joh. Christ. v. Gestel.
leden. ZATERDAG: 7 uur 1. mndst. voor Joh. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Fran- Asveld; half 8 I. mndst. voor Johanna
cina Bos-de Haas. 

• 
Petrus Swinkels; 8 uur 1. j. voor Petrus 

DONDERDAG: aanbiddingsdag voor Egelmeers en Maria de hsvc ;_ 9 uur 
onze parochie; half 8 H. Mis tot bijzon- z. m. tot bijz. int. dere intentie; 10 uur gez. H. Mis tot in- ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Gerar-
tentie van bestuur en zelatricen van de dus Spikmans; 8 uur 1. i. voor Marinus 
Godvruchtige Vereniging ter ere van de v. d. Laar; 10 uur de hoogmis tot wel-
H. Theresia. 's Avonds om half 7 Lof zijn der parochie.
met Te Deum tot sluiting van de Aan- In de kapel der Eerw. Zusters: 
biddingsdag. Maandag 7 uur I. m. voor Arnoldus 
VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis Bressers v.w. de kinderen. Dinsdag 7 uur 
voor Peter Hazenberg. - I. m. voor Petronella Frans Vingerhoets.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Ar- Woensdag 7 uur z. m. voor Johanna
noldus Bongers te Zeeland overleden. Traa. Donderdag 7 uur 1. m. voor 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van Theod. v. d. Boer als over!. lid H. Willi-
half 6 tot half 8; half 7 Lof met rozen- brord. Vrijdag 7 uur I. m. voor Theod. 
hoedje om Gods zegeningen te verkrij- v. d. Boer als over!. lid H. Bernadette. 
gen over het H. Jaar volgens de wensen Zaterdag 7 uur I. m. voor Barbara Joh. 
van onze H. Vader de Paus. Heykants als over!. lid 0. L. Vrouw 
30 dagen worden de gebeden verzocht Moeder van Goede Raad. Zondag 7 uur 
voor Arnoldus Bongers te Zeeland en I. m. voor Theo v. Hal, enz. vanwege 
Johannes v. Kempen in de parochie van den Berg. 
de H. Petrus te Boxtel en Theodorus v. Gedoopt: Marinus Gerardus Maria zoon 
cl. Boer te 's Bosch overleden. van Petrus v .. d. Wiel-de Vries; Wilh. 
Aanbevolen een noveen ter ere v. d. H. Com. Maria zoon van Marinus v. d.Theresia tot voorbereiding van haar Meyden-Welvaarts.
feest, als patrones van onze parochie. . 30e Barbara Joh. Heijkants te Liempde
Elders zal op Donderdag een H. Mis overleden. 
gelezen worden tot intentie van de leden 
der Godvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia. 
Bij het Zilveren Bruiloftsfeest van de 
familie de Regt opgehaald voor het Mis
sie-comité van Boxtel f 4,50. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Mart. v. 
Drunen; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 
10 uur z. j. voor Wilhelmina Amoldus 
Vermeer. 3 uur Lof, daarna jongenscon
gregatie. 
MAANDAG: 7 uur 1. mndst. voor An
toon v. d. Velden; half 8 1. mndst. voor 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

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 en gebed tot de H. Joseph 
vanwege de Octobermaand. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de. 6de en ?de leerjaar komen· 
biechten. Woensdag onder de H. Mis 
van half 8 zullen ze gezamenlijk com
municeren. 
Woensdag is 't de feestdag van het 

Moederschap van de H. Maagd Maria. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot bijz. in
tentie; half 9 H. Mis voor de bekering 
der zondaars; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Alber
tus van Gemert; 8 uur gef. jrgt. voor 
Jan Konings. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Pieter
nella van de Nosterom-v. Wezel; 8 uur 
gef. jrgt_ voor Wilhelmina Konings-v. 
Gemert. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor de 
levende en overleden leden van de R.K. 
Boerinnenbond; 8 uur gef. jrgt. voor 
Martinus Liket. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Wil
helmina Spooren-v. Grinsven; 8 uur gef. 
jrgt. voor Elisabeth Maria Liket-Dekkers. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Johannes 
Rutten; 8 uur gef. jrgt. voor de Wel
eerw. Heer Martinus Liket. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor'Cor
nelis v. d. Boogaard; 8 uur gef. jrgt. 
voor Johannes Liket. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. cl. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 8 October: 19de Zondag na 
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Deze hele week om kwart voor 8 Lof 
met rozenhoedje. 
Woensdag: Feestdag van het Moeder
schap der Heilige Maagd. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor An
tonius Voets; om half 9 voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: om 7 uur ter ere van de 
H. Nicolaas van Tolentijn_
DONDERDAG: om 7 uur voor Adria
nus van Uden.

Bloedvatverkalking 
Een onvermijdelijke slijtage. 

Waarom er telkens over aderverkalking 
wordt gesproken wanneer er bloedvat
verkalking wordt bedoeld, is moeilijk 
meer te achterhalen. In ieder geval 
zetelt dit ziekteproces helemaal niet in 
de aderen, maar juist in de slagaderen. 
Ook tegen het woord verkalking zijn wel 
enige bezwaren aan te voeren. Hierdoor 
wordt immers de indruk gewekt dat de 
kalkvorming de oorzaak van alle narig
heden is, terwijl deze kalkafzettingen 
veeleer gezien moeten worden als po
gingen van het lichaam om de zieke 
vaatwand nieuwe stevigheid te geven. 

Het eigenlijke gebeuren is bij arterio
sclerose tamelijk ingewikkeld, het is een 
vaatdegeneratie. waarbij aan de binnen" 
zijde zweren in het bloedvat ontstaan 
en waar uitbochtingen dreigen op te 
treden door de verminderde elasticiteit 
van de vaatwand. Wanneer een huis 
gaat scheuren, dicht men de reten en 
kieren met cement, wanneer een gevel 
gaat wijken kan er met stutten nog veel 
goeds bereikt worden: zo dient men de 
kalkplaten in de slagaderen bij arterio
sclerose te zien. 
Soms treft het degeneratieve gebeuren 
het vaatstelsel in zijn geheel, de lijder 
gaat dan meestentijds in meerdere of 
mindere mate zowel in lichamelijk als 
in geestelijk opzicht achteruit. 
Vaak echter treedt de sclerose ook op 
,n slechts één orgaan of orgaanstelsel; 
dan zijn het meer klachten en verschijn
selen van plaatselijke aard die het ziek
tebeeld beheersen. Deze symptomen 

DE OVERHEIDSUITGAVEN 

VOOR ONDERWIJS, KUNST EN WETENSCHAP. 

Dezer dagen verscheen de do9r het Centraal Bureau voor de Statistiek be
werkte Statistiek van de uitgaven der Overheid voor onderwijs, kunst en 
wetenschap in 1947. 
De totale overheidsuitgaven voor het onderwijs bedroegen in 1947 f 348 mil
lioen (1946: f 305 millioen). Hiervan nam het Rijk f 249 millioen voor zijn 
rekening, de gemeenten betaalden f 98 millioen, terwijl de provincies met iets 
meer dan f 1 millioen het onderwijs subsidieerden. Van de genoemde uitgaven 
kwam ongeveer 37 % ten goede aan het Rijks- en gemeentelijk onderwijs en 
63 % aan het bijzonder onderwijs. 
Het lager onderwijs (waaronder kleuterscholen, g.l.o., v.g.l.o., u.l.o., buitenge
woon l.o. en onderwijzersopleiding) kostte de Overheid f 236 millioen (1946: 
f 215 millioen). Voor het v.h.m.o .. het nijverheidsonderwijs, het land- en tuin
bouwonderwijs en het hoger onderwijs waren deze bedragen in millioenen 
guldens uitgedrukt respectievelijk 37 (32), 41 (31), 4 (3) en 27 (21). 
De inkomsten der Overheid ter zake van het onderwijs (in hoofdzaak bestaan
de uit school-, college- en examengelden) bedroegen tezamen f 25 millioen 
(f 23 millioen). 
Tenslotte zij opgemerkt; dat voor kunst en wetenschap een bedrag van f 35 mil
lioen (f 31 millioen) werd uitgegeven. Hiervan betaalde het Rijk f 25 millioen, 
de provincies f 1 millioen en de gemeenten f 9 millioen. 

kunnen, afhankelijk van het getroffen 
gebied, een zeer verschillind karakter 
hebben. 
Het arteriosclerotisch proces treedt 
meestal in het vaatgebied van die orga
nen het meest op de voorgrond, die in 
de jonge jaren de meeste arbeid hebben 
moeten verrichten en die uit hoofde van 
beroep of werkkring nog steeds het 
sterkst worden belast. Zo ziet men op 
latere leeftijd bij hoofd- en handarbei
ders arteriosclerose in zeer verschillende 
delen van het lichaam. Bij intellectuelen 
wordt met het klimmen der jaren nog al 
eens verkalking van de hersenvaten 
waargenomen. 

Normale slijtage. 

Over het algemeen is men met grote 
angst voor bloedvatverkalking behept. 
Men dient deze aandoening echter in de 
eerste plaats te zien als een min of meer 
normale slijtage van de bloedvaten. Alle 
organen van ons lichaam zijn in de loop 
der jaren aan zulk een slijtage onder
hevig en er is geen enkele reden waar
om ons vaatstelsel daarop een uitzon
dering zou maken. 
Daarenboven schijnen er verschillende 
momenten te zijn die het optreden van 
arteriosclerose bevorderen. omstandig
heden 'die in deze samenleving helaas 
niet alle vermeden kunnen worden. 
Aan nerveuse invloeden wordt als ont
staansmoment voor bloedvatverkalking 
bijvoorbeeld een zekere rol toegeschre
ven en het spreekt vanzelf dat het nau
welijks mogelijk is zulke invloeden in 
zijn bestaan uit te schakelen: de maat
schappelijke structuur brengt deze nu 
eenmaal met zich mee en wel in steeds 
toenemende mate. 
Andere factoren die als oorzaak van het 
optreden van arteriosclerose worden ge
noemd, zoals het gebruik van alcohol, 
tabak en koffie, zijn natuurlijk veel ge
makkelijker te elimineren. 
Voor hen die uit een familie stammen 
waarin veel vaatverkalking voorkomt -
ook de erfelijkheid speelt in deze een 
onmiskenbare rol - is het zaak een 
levenswijze te volgen waarbij alle scha
delijke invloeden tot een minimum zijn 
beperkt. Meestal wordt zulke mensen 
aanbevolen in alles matig te zijn, geen 
of weinig vlees te gebruiken, niet te 
roken en geen alcoholische dranken tot 
zich te nemen. Verder wordt in de regel 
gewaarschuwd tegen een te groot li
chaamsgewicht en wordt het nemen van 
een lange nachtrust aanbevolen. Ook 
diegenen die zeer bevreesd zijn voor 
bloedvatverkalking kunnen deze leef
regel volgen. 
Zijn er eenmaal duidelijk arteriosclero
tische verschijnselen geconstateerd dan 
is het soms noodzakelijk ,lat naast deze 
levenswijze ook medicijnen worden in
genomen en dat een streng diëet wordt 
gevolgd. Dat zijn dan dingen die wel 
geregeld zullen worden door uw huis
dokter. P. B.
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Pas op!!! Schrikdraad!!! 
Overpeinzingen bij een radiotoestel. 

Zoals elk huisje zijn kruisje heeft, zo 
heeft bijna elk huisje zijn radio. Hij is 
een schier onmisbaar onderdeel van ons 
leven geworden. Een huiskamer is niet 
gezellig, als ons vanuit een schemerig 
hoekje niet het verlichte venstertje van 
de radio tegemoet straalt. Hij is als een 
prettige bezoeker, die de eenzaamheid 
verdringt en - wat een genot! - alleen 
maar praat en zingt als wij het verlan
gen. Eén draai aan de knop en de wereld 
spoelt naar binnen. de wereld ligt voor 
ons open, we gaan naar België, Duits
land of Engeland of nog verder. Een 
tweede draai ...... en de wereld ligt weer 
ver achter de muren van onze woning, 
we zijn weer thuis. Wat een gemak, heel 
de wereld onder ons bereik te hebben ... 
en er ons van los te .kunnen maken, 
zodra hij ons verveelt! ,,Ik zou hem niet 
meer willen missen ...... " verzucht menig 
huismoedertje, als de radio van de repa
rateur terug komt. Voorzeker een op
rechte uiting van aanhankelijkheid aan 
die gewillige mechanische gast van haar 
huiskamer. Zouden alle mannen dezelfde 
verzuchting meekrijgen, als ze de deur 
uit gaan? Maar kom, dat heeft met radio 
als zodanig niets te maken. Wel schijnt 
het stilaan moéle te worden, de vooruit
gang van de lieve spruiten te taxeren 
naar de vaardigheid, waarmee ze radio
knop(pen) omdraaien. Zo vertelde laatst 
nog een opgeworîden-glunder moedertje: 
"En slim! Van de week had ie toch alle 
knoppen van de radio aanstaan. Je zou 
zeggen, zone aap van 16 maanden ...... " 
Ja, moederke, ze leren het gauw. Zolang 
ze nog maar 16 maanden zijn is dat niet 
erg, waarmee we niet willen zeggen, dat 
ze overal aan mogen zitten. Vooral 
radio's zijn erg breek- en kostba<).r. 
Nee, het wordt echt erR-, als ze groter 
zijn, vooral als ze èrg groot zijn, zo 
rond de 16. Wat zegt U? vindt U, dat 
we weer spoken zien? 
Is zelfs de radio in de christelijke huis
kamer - kruisbeeld, H. Hartbeeld, Lie
ve Vrouwke enz. - een gevaar? 
Niet heel lang geleden draaiden wij ook 
een knopje om. Het liefelijke geluid van 
een radiomoederstem zweefde door de 
kamer en nam ons. luisteraars, op het 
rhythme van haar zoetgevooisde tonen 
mee naar het verre land Palestina. We 
kwamen er aan juist op het ogenblik, dat 
de H. Familie naar de tempel te Jeru
zalem zou afreizen. De radiomoeder, die 
alles behalve onduidelijk wilde zijn, deel
de ons het volgende mee: ,,En toen gin
gen zij dan op reis. Jozef, Maria en het 
Jezuskind. Wat een buitenkansje voor 
de kleine Jezus...... Hij alleen mocht 
mee! Wat zullen zijn broertjes en zus
jes jaloers geweest zijn. Maar ja, Jezus 
was dan ook wel de braafste van alle
maal, veel gehoorzamer en veel behulp
zamer dan de anderen. En dat werd nu 
beloond ...... " 
Overeenkomstig bovenvermelde moge
lijkheid draaiden we met één slag de 
radiomoeder onze huiskamer uit. We 
waren van haar bezoek niet gediend. U 
vraagt waarom? Wel, om die "broertjes 
en zusjes van Jezus"! Ik weet niet, of 
er op dat ogenblik kinderen naar dit 
vrome praatje zaten te luisteren, maar 
als het katholieke kinderen zijn geweest, 
zullen zij één probleem rijker geworden 
zijn, het probleem n.l. van de broertjes 
en zusjes van Jezus! U weet, vaders en 
moederkes, dat hiermee een ander zeer 
voornaam punt samenhangt: de maagde
lijkheid van Maria en nog veel andere 
gewichtige onderwerpen. 
Waarmee we maar willen zeggen, dat 
een .radio een gevaar kan zijn, al staat 
hij dan ook in een knus. hoekje van uw 
knusse roomse huiskamer. 
U zorgt er voor, dat uw kinderen niet 
de grote wereld in trekken. Maar, de 
grote wereld komt bij U op theevisite 
en vertelt U tussen een slokje thee en 
een koekje allerhande dingen, die U niet 
moest horen! -
U bent hels op slechte lectuur, welke 
Uw kinderen - argeloos - hier of daar 
opdoen, maar wat ze niet zwart op wit, 
op papier mogen lezen, wordt hun -
een draai aan de knop! - opgediend 
met muzikale achtergrond. U toornt 
tegen flimjagerii. maar wat ze in de 
bioscoop niet mogen zien, wordt hun 
- één draai aan uw knusse radio! -
op elk gewenst uur voorgeschoteld. Uw
ra.diotoestel is net als een gaarkeuken,
waar je van alles kunt krijgen. Voor
onvolwassenen . voorwaar een gevaarlijk
adres! Ik weet niet of we, peinzend over
de o.orzaken van het verval in onze
dagen - beroerd, dat we daar alwéér
op terugkomen - niet één lek in de lei-
ding vergeten zijn ...... We dammen het 
filmbezo.ek af, we rioleren het leesver
maak, we dijken de danswoede i:n, maar 
ergens loopt er iets weg en blijft er iets 
weglopen. Hebben we aan de radiotoe
stellen gedacht, die onbeheerd in de 
huiskamer staan en waar zeer weinig 
vaders en moeders controle op uit
oefenen? 
Wij herinneren ons, hoe eens in een 
huis de waterleiding stuk was. Alle 
bochtjes en kronkeltjes werden nage
zocht, aUe kranen bijgedraaid en afge
steld, niets scheen vergeten. Toch bleek 

na enige dagen, dat we meer water ver
bruikten dan we...... verbruikten. Een 
grondig na-onderzoek bracht ons op het 
spoor: ergens in 'n put stond een 
kraantje open. Daar hebben we natuur
lijk niet gekeken. 
Dat kraantje is ons voor de geest komen 
staan, toen we dit waarschuwinkje gin
gen uitspinnen. Ja, er is ergens een lek 
en dat lek zou de radio best kunnen zijn. 
Nee, dat IS de radio. 
Maar sprak onze titel niet over schrik
draad? Hoe heeft die nou iets met een 
lek te maken! Op geen enkele manier! 
Toch slepen we hem erbij, want wat er 
in onze kamers en in de geest van onze 
kinderen binnenlekt, komt langs een 
draad, de antenne, dat toverding, waar
op alle geluidjes van de wereld zich 
vastzetten en waar doorheen ze bij ons 
binnenglippen. Die draad moet schrik
draad zijn voor onze kleuters, onze bak
vissen, onze lummels, onze grote en 
kleine zorgenkinderen. 
Afblijven is de boodschap. Het staat een 
beetje gek, maar zo'n plaatje als we op 

. de wei-omheiningen zien, zou ook van 
pas kunnen komen op ons radio-appa
raat. Mogelijk kan een of andere radio
zaak een artistiek gevalletje bedenken 
in de uitvoering van de radiokast, met 
als opschrift: ,,Pas op! Schrikdraad!" 
Maar als er dat niet bijhangt, laten de 
vaders en moeders dan een beetje voor 
douane spelen en zorgen, dat geen on
gewenste artikelen de grens van de luid
spreker overschrijden. De radio heeft 
niet meer recht op clementie dan de 
bioscoop of de bibliotheek. Hij is ge
vaarlijker, juist omdat hij er vriendelij
ker uitziet. Laten we in Godsnaam niet 
langs een achterdeurtje binnenhalen, wat 
we plechtig door de- voordeur op straat 
hebben gezet. Vaders en moeders, past 
op Uw radio en past op Uw kinderen. 
Ik zou zeggen: ,,Bescherm ze tegen 
elkaar!" 

B. 

Wie heeft nr. 995? ! 

Men zal zich herinneren, dat ter gele
genheid van het .Eeuwfeest der St. Vin
centiusvereniging te Boxtel, een ets ver
loot zou worden van de St. Petrus kerk. 
Het betreft de bekende ets van de heer 
Ninaber-van Eijben. Destijds kon de ets 
niet verloot worden omdat niet voldoen
de loten verkocht waren. 
Thans is het zover dat het lot getrokken 
is kunnen worden. Dit geschiedde in een 
vergadering die de Bijzondere Raad van 
de St. Vincentiusverenigingen op Don
derdag 5 October j.l. had. De bezitter 
van nr. 995 kan zich bij de heer W. J. 
Stinessen, Esschebaan 5 (Huize Mezen
hof) melden. 
Wie het zijn zal? 
Wij weten het niet. Het toeval wil dat 
op het lot met inkt een naam staat ge
schreven die lijkt op "Agnes". 
Kijk Uw groene loten na. 
Succes er mee en namens de St. Vincen
tiusverenigingen wordt de winnaar 
(winnares) reeds thans van harte geluk 
gewenst met de mooie en waardevolle 
prijs. 

Uw aandacht wordt gevraagd! 
In de aanstaande week zal huis-aan
huis een zogenaamde folder worden be
zorgd, die betrekking heeft op Missie
Zondag. 
Deze folder moet in ieder gezin de volle 
aandacht hebben. Geen gezinslid mag 
hem ongelezen terzijde leggen. 
De inhoud ervan moet iedereen, jong 
en oud te denken geven, wat hem te 
doen staat als katholiek. 
Iedereen moet zich dan afvragen of hij 
al of niet verplicht is gevolg te geven 
aan de wens van de H. Vader, Paus Pius 
XII om lid te worden van het Genoot
sch�p tot Voortplanting van het Geloof. 
Hierover handelt die folder. 
Niemand. die zich katholiek mag noe
men, werpe voor zich bezwaren op om 
voor dat verheven doel wekelijks, maan
delijks of jaarlijks een zó klein extra of
fertje te brengen, als wordt gevraagd. 
Vooral de jongens en meisjes mogen 
zich wel eens afvragen of het hen niet 
zou passen persoonlijk van hun zakgeld 
bij te dragen. 
De jeugd, die nog enthousiasme kan op
brengen, moet zich laten inschrijven in 
bedoeld Genootschap. 
En dit niet alleen, de jeugd behoort zich 
ook in te zetten om het geld voor het 
Genootschap op te halen. Want dit is 
een voorname factor: het geld binnen te 
krijgen. Er zijn maar steeds te weinig 
jonge mensen, die zich disponibel stel
len om behulpzaam te zijn als het gaat 
om voor kerkelijke instellingen diensten 
te verrichten. 
Hierop willen wij bij deze gelegenheid 
de aandacht wel eens vestigen, omdat 
aan die folder ook de zogenaamde brief 
aan Zijne Heiligheid Paus Pius XII be
vestigd is. 
Laten jongens en meisjes zich eens ak 
om strijd aanbieden.
De ouders sporen hen daartoe aan en 

leiders(sters) van jeugdverenigingen 
rekenen het zich eens tot taak al hun 
leden te wijzen op de wenselijkheid 
mede te werken voor aanwerving van 
leden en het ophalen van de bijdragen. 
Geen flinke jongen of meisje blijve ach
terwege voor het welslagen van de actie 
om het Genootschap tot Voortplanting 
van het Geloof uit te breiden. 
Nogmaals drukken wij allen op het hart, 
aandacht te schenken aan de folder, die 
over enige dagen zal worden verspreid. 

·Plaatselijk Nieuws
GOUDEN HUWELIJKSFEEST.

Gaarne zouden wij het Gouden Paar
Jan Thijs en Dien v. d. Brand, van de
Bosscheweg, geportretteerd hebben voor
onze lezers, doch kregen geen kans.
Nu moet worden volstaan met de mede
deling dat Zondag 15 October hun 50-
jarig huwelijksfeest heel bescheiden zal
worden gevierd in de familiekring.
Toch zal het Gouden Paar op die ge
denkwaardige dag ondervinden dat de
buurtbewoners vooral met hun mee
leven. Jan en Dien hebben altijd in het
zelfde huis op de Bosscheweg gewoond
en hunnerzijds menigmaal in de loop der
jaren bewezen begrip te hebben van
burenplicht.
Nu zullen de buren zich op hun beurt
niet onbetuigd laten. Er wordt gesierd
en een cadeau aangeboden, want het is
een mooie gelegenheid om 'n blijk van 
waardering te geven aan de twee, die zo
menigmaal bevestigden dat een goede
buur beter ,s dan een verre vriend.
Wij wensen het Gouden Paar nog vele
jaren het genot van een rustige oude
dag.

PASTOOR A. MANDERS 
VRAAGT ONTSLAG. 

Naar wij vernemen heeft de ZeerEerw.
Heer Pastoor A. Manders van de St. 
Theresiaparochie in Lennisheuvel ont
slag gevraagd, en zal Boxtel mettertijd
gaan verlaten.
Z. Eerw. is voornemens zich te vestigen
bij de Zusters van Liefde te Beuningen.

R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK,
BOXTEL.

Het ligt in de bedoeling der R.K. Uit
leenbibliotheek Boxtel bij het lezend pu
bliek grotere belangstelling te wekken
voor enkele moderne schrijvers en hun 
werken. Daarom zal op Vrijdag 27 Oc
tober de Zeereerw. Pater 0. Tinga,
leraar aan de R.K H.B.S., alhier, een
lezing houden over de veelgelezen ka
tholieke Engelse romanschrijver Graham
Green. Deze spreker zal behandelen:
De betekenis van Graham Green; voor
al in verband met zijn werken "Het ge
schonden geweten" en "De kern van
de zaak".
Aanvang om 8 uur in De Ark. De toe
gang is vrij voor alle personen boven
18 jaar.
Mogen velen op deze avond van hun
sympathie voor dit streven blijk geven.

JAARFEEST "ST. LAMBERTUS". 

De "Gilde" van de R. K Textielarbei
dersbond "St. Lambertus" zal Donder
dag 19 October onder de traditionele 
titel Patroonsfeest de jaarvergadering 
houden. 
De dag wordt ingezet met een H. Mis, 
's morgens om 7 uur, in de kerk van het 
H. Hart. 
's Avonds om 7.30 uur begint in De Ark 
de vergadering waarop na afhandeling
van de zakelijke agendapunten de gees
telijke adviseur en een der hoofdbe
stuursleden van de R.K Textielarbei
dersbond zullen spreken. 
Daarna wordt door enige leden het vro
lijke gedeelte van de avond verzorgd
met voordracht en zang.
R.K.J.B. EN R.K. BOERINNENBOND 
AFD. BOXTEL. 

Alle medespelenden van de Bonte Avond 
worden a.s. Woensdag 18 October om 
8 uur verwacht in het eierlokaal van de 
Boerenbond. 

VOOR DE KANKERBESTRIJDING. 

De collecte voor het fonds tot bestrij
ding van de kanker, heeft in Boxtel een 
bedrag van f 317,15 opgebracht. 

VAKDIPLOMA. 

Bij het te 's Hertogenbosch afgenomen 
examen voor de Kleinhandel in Groen
ten en Fruit werd het diploma A toege
kend aan Theo v. d. Heijden, Boxtel. 

Daden gevraagd ! ! !
Het is eenieder bekend dat we in een 
tijd leven van duurte. 
Toch zullen vele kinderen, die van deze 
tijd nog niet veel begrijpen, weer uitkij
ken naar het St. Nicolaasfeest omdat dit 
feest hen altijd weer opnieuw verrast 
met geschenken. 
Om het voor de kinderen in de meest 
behoeftige gezinnen ook feest te laten 
zijn, hebben de Boxtelse Kajotters be
sloten enkele weken lang te knutselen 
om zodoende deze kinderen ook blij te 
kunnen maken. 
Zij doen daarom een beroep op de 
Boxtelse bevolking hen hierbij behulp
zaam te zijn, door het beschikbaar stel
len van OUD SPEELGOED, wat niet 
meer gebruikt wordt. 
De Kajotters hopen door het herstellen 
en repareren van dat speelgoed vele 
ouders uit hun zorgen te helpen en ge
lukkig te maken. 
Zij kunnen alles gebruiken, omdat dik
wijls van twee halve auto's nog een hele 
gemaakt kan worden. 
De Kajotsters hebben toegezegd het 
hare te doen voor de reparaties. 
Op Zaterdag 21 October a.s. zal per 
buurtgemeenschap een rondgang worden 
gehouden. 
Als de Boxtelse moeders intussen eens 
even rondkijken thuis of zij nog oud 
speelgoed hebben liggen, en ,zo goed 
willen zijn dit voor genoemd doel ter 
beschikking te stellen, zullen vele kin
deren en vele ouders hun hiervoor 
dankbaar zijn. 
De Boxtelse Kajotters en Kajotsters 
rekenen op uw medewerking. 

Het Bestuur der KA.]. 

Peter Iljitsj Tsjaikofski 
DE GROOTSTE RUSSISCHE 

COMPONIST. 

Jaren voordat de Russen wegkropen 
achter hun ijzeren gordijn, leefde daar 
deze grootste van alle Russische com
ponisten. 
Iedere liefhebber van muziek, zelfs wan
neer deze niet zoveel houdt van "zware 
nummers", luistert met plezier en muzi
kaal genot naar de radio als daarover 
bijvoorbeeld de "Notenkraker-suite" van 
Tsjaikofski komt; en zeker beluistert dit 
iedereen graag, die dit muziekstuk hoor
de in de film "Fantasia", waarin de ge
niale tekenaar Walt Disney, deze suite 
vergezeld deed gaan van de prachtigste 
vissen- en waterfantasieën. 
Tsjaikofski leefde van 184-0 tot 1893, dat 
is in de tijd voordat de communisten 
baas waren in Rusland, en zelfs nog 
voor dat deze richting opkwam onder 
het volk. 
Zijn vader was een Rus; zijn moeder 
een Franse. Zijn vader was directeur 
van een groot mijnbedrijf en behoorde 
dus tot de welgestelden. Daardoor kon
hij zijn kinderen, waaronder de latere 
componist Peter, ook een goede opvoe
ding geven door een onderwijzeres in 
huis te nemen. In Rusland was n.l. het 
onderwijs nog niet zo goed geregeld als 
bij ons, zodat alleen de mensen met een 
ruim inkomen hun kinderen onderwijs 
konden laten geven, door een eigen on
derwijzer of onderwijzeres te bekos
tigen. 
De onderwijzeres van de familie Tsjai
kofski was een Franse, evenals de moe
der zelf. Hieraan zal het wel liggen, dat 
de muziek van Tsjaikofski tegelijk Ras
sisch en West-Europees is: Russisch van 
gevoel en inhoud, Westers van de wijze 
van uitvoering en instrwnentatie. En 
daardoor zal het weer komen dat ons, 
die gewoon zijn aan de muzikale vorm 
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Peter Iljitsj Tsj.iikofski 

van onze Mozart, Beethoven, Strausz, 
Lehar, enz.. toch ook Tsjaikofski zo 
goed bevalt. 
Peter's muzikaal talent bleek thuis al 
gauw, doordat hij de stukjes die hij op 
het orchestrion hoorde, heel gauw na
speelde op de piano. Een orchestrion is 
een mechanisch muziekinstrument dat 
orkeststukken speelt. Te vergelijken met 
het ons nog wel bekende draaiorgel en 
de automatische piano. 
In 1848 bedankte zijn vader voor zijn 
directeursbaan aan de mijnen en begon 
een eigen bedrijf in een van de grote 
stedeo van Rusland. Hier werd Peter's 
muzikale opleiding erD6tig ter hand ge
nomen. Zijn hoofdstudie was echter: de 

15 October 

Missiedag 
"Een zorg, die mij dag noch nacht rust 
gunt, is de zorg voor de missies". 

Pius XI. 
,,Wij verlangen met vaderlijke aandrang, 
dat alle Priesters, Religieuzen en alle 
Zusters en vooral zij die zich aan het 
onderwijs wijden, alle gelovigen aanzet
ten om eensgezind en actief te volhar
den in hun voornemen om de missies. 
vooruit te helpen, om hun inspanning 
voor het welzijn der missie te vermenig
vuldigen, zonder ophouden God vurig 
te bidden voor de Missies, en hun, die 
geroepen zijn voor het missiewerk, zoveel' 
mogelijk de noodzakelijke middelen te 
verschaffen." 

Pius XII bij het Internationaal 
Missiecongres te Rome, Sept. '50. 

U ziet met welke zorgen de Pausen het 
Missiewerk omgeven. Geen wonder! 
Christus' bevel: ,,Gaat en onderwijst alle 
volkeren!" dringt ertoe. 
Maar dit bevel geldt voor de gehele H. 
Kerk, ook voor de gelovigen, voor alle 
gelovigen. We behoeven het hier eigen
lijk niet te zeggen. De Boxtelse bevolking 
heeft al vaak getoond te weten, dat mis
sieliefde Christenplicht is. 
Maar nu de nood zo groot is in Indone
sia, nu het prachtige werk van bijna 
100 jaren dreigt ten onder te gaan, al
leen uit financiële nood, nu moeten we 
wel weer opnieuw een beroep doen op 
die missieplicht. 
We zeiden het U al een 14 dagen gele
den: de kansen voor de Katholieke Mis
sie in Indonesia staan gunstig, zeer gun
stig, het uur van Gods genade is daar 
aangebroken, maar...... de Katholieke 
Missie kan die kans niet waarnemen we
grns geldnood, tenzij wij helpen, wij
allen helpen. 
Pius XI zegt ook: ,,Dat er één ziel ver
loren zou gaan door onze traagheid, 
door ons tekort aan edelmoedigheid; dat 
een enkele missionaris zijn werk zou 
moeten stopzetten, omdat wij de nodige 
middelen niet hebben verstrekt, ziedaar 
een zware verantwoordelijkheid, waar
aan wij niet genoeg hebben gedacht." 
Laten wij ons bewust zijn van die ver
antwoordelijkheid. Luisteren wij vooral 
nu. in het Heilig Jaar, naar de stem van 
de Paus. De tijden zijn inderdaad ook 
hier moeilijk, het leven is duur. Maar 
we vertelden het U reeds: 't Is daar nog· 
veel erger! De Missie moet daar gehol
pen worden, of zij zal scholen moeten 
sluiten, posten moeten verlaten. We 
moeten helpen! 
We gáán helpen. We komen allen a.s. 
Zondag naar de Missiedag op St. Ur
sula. Allen daarheen om te helpen, ieder 
op eigen wijze, maar allen helpen! De 
opbrengst is voor de zwaar beproefde 
en nu zo noodlijdende Java-missie. 
En ...... weet U het nog van andere 
jaren ...... de moeders komen daar om te 
helpen, maar ...... ze kunnen ook vaak 
tegelijk een "goeie koop" doen. Dan 
snijdt het mes van twee kanten! 
Veel succes ermee! 

Rechten. En hij bracht het op 19-jarige 
leeftijd tot ambtenaar aan het Ministerie 
van Justitie. 
In 1861 nam hij lessen aan het conserva
torium van Petersburg. 
In 186 3 gaf hij zijn juristenbaan eraan 
en werd geheel muziekleerling bij de be
roemde pianist Anton Rubinstein. In 
1865 behaalde hij zijn einddiploma en 
werd meteen theorieleraar aan het con
servatorium van Moskou. Na 1870 kre
gen vele van zijn composities snel grote 
bekendheid. 
Tsjaikofski was een eigenaardig persoon:· 
overgevoelig, bijna • ziekelijk-gevoelig 
van aard. Na een uitvoering van ieder 
nieuw werk schaamde hij zich ervoor dat 
hij zichzelf zo had laten kennen in zijn 
gevoelige muziek, en hij was ov.ergevoe
lig voor kritiek en afkeuring, en heel erg. 
bleu om zelf op te treden en zijn eigen 
werken te dirigeren. Slechts met de 
grootste moeite overwon hij dit in zover, 
dat hij ook buitenlandse uitnodigingen 
om zijn eigen werken te komen dirige
ren, durfde aannemen. Hij was te bang 
dat iedereen de tekortkomingen in zijn 
werk zou opmerken, die hijzelf er nog 
in meende te ontdekken of die de kri
tiek er in aanwees; of eigenlijk was hij 
nog het meest bang voor de verachting, 
die hij veronderstelde dat er op zou vol
gen, terwijl hijzelf hunkerde naar lof en 
waardering. 
Hij heeft heel veel muziek gecompo
neerd o.a. 7 symphoniën, 3 pianoconcer
ten en 10 opera's. Toch heeft hij rijn 
beroemdheid maar aan enkele stukken 
te danken, n.l. voo�I aa11 zijn "Sympho
nie Pathéthique", zijn 1e pianoconcert 
en aan zijn balletmuziek "Doornroosje" 
en "De Notenkraker", stuk voor stuk 
meesterwerken, welke met zijn "Ouver
ture 1812" en zijn ouverture "Romeo en 
Julia" herhaaldelijk worden uitgevoe.-d 
en over de radio te beluisteren zijn. En 
wanneer deze ia de Gids voorkomen, 
luistert U dan mur. het is de moeite 
waard. T.
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De grote dag Maandag 9 October 1950 zal met gulden letters in de geschiedenis van de gemeente Liempde geboekstaafd blijven. En terecht; want 't was een grote dag voor goedwillend Liempde. Liempde had 2 titels : de opening van het verbouwde raadhuis en de openstelling van de drinkwaterleiding. Twee gebeurtenissen: beiden belangrijk, beiden voornaam. Beiden zó ingrijpend in de dorpsgemeenschap Liempde, dat elke gebeurtenis op zich voldoende geweest zou zijn om zich eens te uiten. Hoeveel te meer reden was er dus nu om eens feestelijk naar buiten te treden. Het vriendelijk dorp vlagde. Het roodwit-blauw vertolkte de innerlijke blijheid van de Liempdenaren om wat in de gemeente gewrocht was. Geestelijke en wereldlijke overheid had zich opgemaakt om dit gebeuren luister bij te zetten. Zelfs de Commissaris van de Koningin was met zijn Griffier overgekomen om aan het gebeuren een bijzondere klank te geven. Tal van andere autoriteiten waren naar Liempde getogen en zo was het in Liempde een druk gedoe van blijde mensen. Alle hulde komt Liempde toe voor wat in zo'n korte spanne tijds tot stand werd gebracht. Aan wie dit alles te danken? Aan de Burgemeester, aan Burgemeester en Wethouders of. aan de Gemeenteraad? Precies weten wij het niet maar wij bevroeden zo dat slechts eendrachtige cordiale samenwerking, gezonde burgerzin en een groot saamhorigheidsgevoel gepaard aan de juiste gemeenschapszin, dit alles mogelijk heeft gemaakt. De schone dag werd ingezet met een plechtige H. Mis met assistentie. De oude, overigens nog krasse, Zeer Eerw. Heer Pastoor smeekte Gods onmisbaren zegen af over de belangen van de gemeente en herdacht in het bijzonder de slachtoffers van 1940-1945. Daarna toog de· Pastoor met zijn voltallig Kerkbestuur naar het gemeentehuis om het verbouwde (is het niet beter te spreken van het nieuwe) gemeentehuis plechtig in te zegenen en dit te verrijken met een prachtig kruisbeeld dat de rustieke raadzaal blijvend sieren zal. Dit mooie gebeuren werd vervolgd met de onthulling in het gemeentehuis van een gedenkplaat in de hal voor de gevallen slachtoffers in 1940-1945 ·in tegenwoordigheid van de familieleden van de gevallenen. Met ontroering leest men de spreuk: "Bewaren wij in eerbied de gedachtenis aan de Liempdse burgers" (volgen de namen) ,,Zij gaven hun leven voor het vaderland in de strijd tegenover de overweldiger in de jaren 1940-1945". Daarna werd de familieleden van de gesneuvelden een heerlijke kop geurende koffie met een verversing aangeboden. Om half 12 had voor het gemeentehuis een kinderzanghulde plaats en werd de schoolgaande jeugd getracteerd. Om half drie had een vergadering plaats van de Raadsleden in tegenwoordigheid van de Commissaris van de Koningin en de Griffier der Staten. Om drie uur schreed de Commissaris der Koningin de raadzaal binnen gevolgd door zijn Griffier, de Burgemeester van Liempde en de vroedschap. De Burgemeester van Liempde nam dan het woord om in welgekozen woorden uiting te geven aan de vreugde die er heerste om het tot stand gebrachte werk. Hij wijdde uit over de waarde van een goed ingericht gemeentehuis voor de gemeenschap. Hij beklemtoonde dat een goed ingericht gemeentehuis de werklust en werkijver van het gemeentepersoneel stimuleert. Hij wees op de noodzaak om een <wed representatief gebouw te hebben waar men op alle gebeurlijkheden moet kunnen zijn voorbereid. Hij schilderde de eigen sfeer die ee11 gemeentehuis ademen moet en hoe die eigen sfeer nodig is voor het nemen van voor de bevolking belangrijke beslissingen die enkel gedragen behoren te worden door het algemeen welzijn wars van elk persoonlijk belang. Hij wees op het vele dat een gemeentehuis zo intiem maken kan en waar men als een vertrouwde moet kunnen binnengaan om wat troost te kunnen vinden bij het soms zo moeilijk te dragen leed en waar anderzijds zo gaarne spontaan gedeeld wordt om de vreugde die er is bij een blij gebeuren. Hij herdacht de eigenlijke ontwerper van het verbouwingsplan wijlen architect Schütz uit 's Hertogenbosch en dankte architect Nijsten voor de overname van het plan. Hij wees op het edele ambacht dat te zien is in de meubelen dit ontworpen en gemaakt ziin door de heer J. van Helmond uit VuJ?ht. Hij wees voorts op het kunstsmeedwerk van de kunstsmeden Degenster en Cordan uit Helvoirt en Den Bosch en liet vol trots zien het gebrandschilderde raam van de kunstenaar Ninaber-van Eijben uit Boxtel. Hij braéht dank aan de Heer Cox uit Bladel en de Directie van de Waterleiding Mij. Oost Brabant voor het vlotte werk dat gepresteerd is, waardoor het mogelijk gemaakt is, heden ook de drinkwaterleiding voor Liempde in gebruik te stellen. Aannemers en arbeiders kregen een dankwoord voor het goede werk en het cadeau in de vorm van een schoorsteenmantel in de Burgemeesters-kamer. Raadslid Schalks antwoordde de Burgemeester en bracht lof voor alles wat tot stand gebracht was. In zijn dankwoord betrok hij zeer in het bijzonder de Burgemeester en de Wethouders. Hij riep tot eendrachtige samenwerking op, ook voor de toekomst. De Zeer Eerw. Heer Pastoor van Liempde sprak als de Pastor Bonus. Hijhad 's morgens Liempde gaarne aan 0. L. Heer aanbevolen. Hij had in het bijzonder gedacht aan zijn oud parochia-

van Liempde nen die gesneuveld waren. Gaarne had hij het gem�entehuis ingezegend en het was het Kerkbestuur een vreugde geweest een Kruisbeeld voor de raadzaal te mogen schenken. Dit Kruisbeeld moge steeds richtsnoer zijn bij het nemen van besluiten. Hij wees op de voortreffelijke verstandhouding die er bestond tussen de Burgerlijke en de Geestelijke Overheid. Mede dank zij die goede verstandhouding dacht hij er dan ook nog niet aan om als Pastor Bonus heen te gaan! Zijn rede ademde grote tevredenheid. Hoofdambtenaar Van Berkel, die door de Z. E. Heer Pastoor afzonderlijk dank gebracht was, bood namens het gemeentepersoneel een kroonluchter aan die in de hal van het gemeentehuis aangebracht is. Hij dankte het Gemeentebestuur voor het vertrouwen dat het gemeentepersoneel in het verleden steeds had mogen ondervinden en zegde alle medewerking voor de toekomst toe. De verbouwing van het gemeentehuis de prachtige inrichting van de administratieve dienst zou voor het personeel een spoorslag zijn om, zo mogelijk, nog meer hun best te doen. De Burgemeester van Boxtel, Drs. van Helvoort sprak namens de buurtgemeenten (Boxtel, Schijndel, Oirschot, Best en St. Oedenrode). Hij constateerde dat er de laatste jaren wat veranderd is met betrekking tot de samenwerking tussen de buurtgemeenten. Moest vroeger iedere gemeente maar op zijn eigen wieken drijven; in de laatste jaren zijn de buurtgemeenten meer naar elkaar toe gegroeid. Er is meer begrip voor samenwerking ontstaan. Liet men b.v. vroeger een kleinere gemeente op het terrein ener grotere gemeente een weg onderhouden, omdat de grotere gemeente daar zijn belangen niet zo direct bij betrokken voelde; thans komt het voor dat een grotere gemeente tot een kleinere zegt: Leg (kleinere gemeente) op Uw grondgebied een nieuwe weg aan. Ik (grotere gemeente) ?al 0? mijn terrein evenzo doen en als g1J (kleinere gemeente) bij de aanleg van Uw deel moeilijkheden ondervindt die gij zelf moeilijk kunt overwinnen, kom dan eens praten dan kan ik (grotere gemeente) U mogelijk de behulpzame hand bieden, b.v. in het beschikbaar stellen van mijntechnische dienst. Zo groeit men, zonderenige naijver, naar elkaar toe zonder aande zelfstandigheid van de kleinere gemeente, in welk opzicht ook. te tomen. Drs. van Helvoort noemde Liempde een van die zeldzaam wordende echte Brabantse dorpen met een nog typisch Brabantse inslag, waar men gaarne v�rtoeft en die men slechts met weemoed m het hart verlaat. Liempde deed goed zijn gemeentehuis te verbouwen en het deed dit op een voorbeeldige wijze, die getuigenis aflegt van wijsheid en rijp overleg. De vriendschapsbanden tussen Liempde en de buurtgemeenten blijve spreekwoordelijk. Gaarne is de buurt naar Liempde gekomen en zij wilde dit niet doen met lege handen Drs. van Helvoort bood namens de buurtgemeenten een fraai kunstzinnig bord aan. Drs. van Helvoort eindigde met de hoop uit te spreken dat de schone gemeente Liempde als zelfstandige gemeente moge groeien en bloeien. De heer Van Schijndel nam het woord als hoofd der school van Liempde. Toen de Burgemeester van Liempde naar Liempde kwam, was hij een vraagteken.· Maar nu is dat vraagteken veranderd in een uitroepteken. Hij wijst op de scholenbouw, op het wegennet, op het gemeentehuis en niet het minst op de drinkwaterleiding. De Commissaris der Koningin bleek Liempde zowat te kennen uit statistieken. In welgekozen woorden, zeer rijk aan inhoud, releveerde hij het zielental van Liempde: rond 2200. Hij wees op het, sterftecijfer dat in Liempde hoog ligt. Hij wees ook op het aantal ongehuwden in Liempde boven de 40 jaar: 122. Hoe schoon het ook is een agrarisch dorp te mogen zijn - hij sloot nu aan aan de rede van de Burgemeester van Boxtel - de gemeentegrenzen vervagen; zelfsde Provinciale grenzen vervagen. De tijdstaat niet stil.Liempde kent Goddank een geboorteoverschot. Maar Liempde moet - wilhet agrarisch kunnen blijven - komentot een vertrekoverschot. Liempde bezinne zich hierop ernstig. Liempde profitere van de nieuwe inzichten en doe erzijn nut mede. Intensivering van de landbouw kan niet genoeg aanbevolen worden. De fruitteelt vrage bijzondere aandacht. Zelfs het vraagstuk van de emi-. gratie warde niet ontweken. De Commissaris van de Koningin gewaagde van de goede godsdienstige en brave inwoners van Liempde, die zich o.a. uit in de uitstekende verstandhouding die er bestaat tussen de Z. E. HeerPastoor, het Burgerlijk Gezag en de gemeentenaren.Hij had alle begrip voor de ook inLiempde heersende woningnood, al moetmen dit nijpend probleem overigens vanuit een centraal punt leiden en overzien.Hij kende de drang die er in Liempde isom Liempde ook naar het Oosten opente leggen.Hij hoorde met groot genoegen van deuitbouw van het onderwijs die hij uitermate belangrijk vond.Zeer in het bijzonder wees hij nog op het grote belang voor Liempde van een goede drinkwaterleiding. Hij uitte grote erkentelijkheid voor hetgeen tot stand was gebracht en sloot met de bede dat Gods rijkste zegen op Liempde moge blijven rusten. Daarna begaf de Commissaris der Koningin zich naar het plein voor het raadhuis om daar, in het bijzijn van tal van autoriteiten de drinkwaterleiding in gebruik te stellen. Notaris Cox uit Bladel, President Commissaris van de Waterleiding Maatschappij Oost Brabant, voerde hier nog . het 

Of deze wol nu van een speciaal soort sc�apen atkomstig is, WIJ weten het niet. In ieder geval is deze· zending van een bij• zonder mooie kwali• telt en bestaat uit fijne •breiwol en koordwalin vele mooie kleuren'zoals maripe, bor.deaux. rood, groen,bleu en zwart.
• 

Zaterdag, 14 Octo beginnen we met d verkoop V)ln deze zeer aparte partij en Ukoopt dan knotten breiwol of koordwol p'er knot ,!echts voor 

Tot ziens 
,,In den Ooievaar" 
Fa. A.P. VAN OEN BOOMEN-RESINK. 

woord, gevolgd door een antwoord van de Burgemeester. De brandweer van Liempde kreeg zijn bevelen van zijn commandant en daar spoot het eerste water op een aangebrachte brandhaard, die dank zij het vlot en geslaagd werken van de leden van de brandweer, in een ommezien geblust was. Werkelijk een schone dag voor Liempde; een dag zoals er maar weinig meer komen zullen. Moge Liempde de woorden van de Commissaris der Koningin ter harte nemen en moge Liempde daaruit lering trekken. Moge het vlijtige Liempde met zijn goede bevolking eendrachtig verder gaan op de ingeslagen weg en ... het zal waarachtig wel gaan. * * *De Liempdenaren beleefden Maandag inderdaad een schone dag. De opening van het vernieuwde Raadhuis en de daarna gevolgde ingebruikneming van de waterleiding, waren dan ook gebeurtenissen waarbij de burgerzin en het zelfstandigheidsgevoel zich met recht en reden mochten uiten. Het hiervoor afgedrukte verslag, waarin het door de autoriteiten gesprokene is gereleveerd, geeft van de officiële gebeurtenis een overzicht. Het gesprokene door de Commissaris der Koningin was bij deze plechtigheid buitengewoon belangwekkend. Om ongeveer half negen brachten de Zangvereniging "Ons Genoegen" en de Fanfare "Concordia" een serenade aan het Gemeentebestuur. De heer Van Schijndel, hoofd der school, vertolkte hierbij namens de bevolking van Liempde de dankbaarheid voor hetgeen tot stand is gekomen. De Edelachtbare Heer Burgemeester nam nog de gelegenheid te baat om nu, niet in besloten kring_ maar in direct contact met het volk, zijn waardering uit te spreken voor de m·èdewerking die het Gemeentebestuur steeds mocht ondervinden. Met 'n concert der Fanfare "Concordia" in samenwerking met de Zangvereniging ,,Ons Genoegen", in het feestelijk geillumineerde park werd deze voor Liempde onvergetelijke dag besloten. 
Glas•in11Lood en reparaties 

Atelier P. VAN ROSSUM 

bll Sportpark O.D.C. 
Tel. 575 Boxtel 

Correspondentie Abonné Tilburg. Het was ons niet bekend. Na ontvangst van uw schrijven hebben wij geïnformeerd. Er gebeurd echter niets. Toch gaan wij op de bewuste dag een kijkje nemen en als we de kans krijgen...... enfin, u begrijpt het wel! 

SPORT-NIEUWS O.D.C.-Mulo 6-1O.D.C. 3-D.V.G. 2 7-0O.D.C. 4-Essche Boys 2-6Toen Hazenberg reeds uit de eerste aanval een hard schot afvuurde, dat via een der Mulo achterspelers de Mulo-doelman grote moeilijkheden bezorgde, en Snijders al duikende een harde schuiver van de Mulo-rechtsbinnen onschadelijk moest maken, was het voor iedereen duidelijk, dat dit een aantrekkelijke wedstrijd zou worden. Uit een hoog tempo met technisch goed voetbal, volgden de aanvallen snel achter elkaar. En het enigste verschil was, dat bij Mulo meer dekkingsfouten werden gemaakt, wat ook zijn oorzaak wel kan hebben gevonden in het iets betere positiespel van de O.D.C.-ers. Toen na tien minuten spelen Bergwerff zijn bewaker weer eensontglipte, gaf hij een afgepaste voorzetnaar de vrijstaande Schalks, die liet zienvan zijn blessure geheel te zijn hersteld,door oerhard de bal in het Mulodoel tejagen. De linksbinnen van Mulo kreegeven later een goede kans, doch zijnschot vloog in het zijnet. Toen in detwintigste minuut de Mulo-doelman eenver naar voren gespeelde bal voor detoesnellende Schalks moest werqrijpen,beging hij de fout, de bal naar Voets vanO.D.C. te werpen, die vlug een tikjenaar Bergwerff gaf. Deze nam dan ookde kans waar en bracht de stand • op• 2-0. De Mulo-doelman maakte in devolgende periode zijn fout echter weer goed, want twee schoten respectieveliik van v. d. Boogaard en Voets, wist h;; van dichtbii uit ziin doel te ranselen. Met een geweldi0 hard schot van de Mulomidvoor, dat de deklat scheerde, werd de eerste helft afgesloten en hadden de O.D.C.-ers een mooie voorsprong, dieongeveer vijf minuten na de hervatting werd gereduceerd tot 2-1. Bij een Muloaanval loste de linksbinnen een verraderlijke schuiver, die doelman Snijders te machtig bleek. Mulo kwam geweldig opzetten en de O.D.C.-verdediging kwam even onder zware druk te staan. Toen Bergwerff een van zijn bekende rennen besloot met een afgemeten voorzet, kopte Schalks feilloos in, wat tevens de ineenstorting van Mulo betekende, want kort achter elkaar kon O.D.C. nog drie . doelpunten aan de score toevoegen, welk aantal nog best het dubbele had kunnen zijn. Bijna dreigde de wedstrijd door onsportieve handeling van de Mulomidvoor een onprettig einde te krijgen, maar de goed leidende arbiter Ansums wist erger te voorkbmen. Het derde elftal klopte de D.V.G.-reserves met 7-0, waaraan de wederopneming van Scheepers wel niet vreemd zal zijn geweest. Het vierde elftal kon het weer niet tot een overwinning brengen en de 6-2 nederlaag geeft reden tot bezorgdheid. Het programma voor a.s. Zondag: O.D.C.-Best VooruitO.D.C. 2-Vlijmense BoysO.D.C. 3-Zwali,w V.F.C. 4.
O.D.C.-JUNIOREN.Na een uitstel van enige weken, in verband met de invoering van identiteitskaarten, begint a.s. Zaterdag ook voor de junioren de competitie. Het programma luidt: Zaterdag 14 October: 3 uur: Helvoirt 2-O.D.C. 8 4 uur: O.D.C. 9-Boxtel 9 3 uur: O.D.C. 10-B.V.V. 15 3 uur: Tico 5-O.D.C. 10 3 uur: O.S.C. 6-O.D.C. 12 Zondag 15 October: 12 uur: Schijndel 4-O.D.C. 5 1 uur: Boxtel 6-O.D.C. 6 
D.V.G. - NUENEN 1 - 1. Het is in deze wedstrijd D.V.G. niet mogen gelukken beide puntjes in Liempde te houden. Na de aftrap ontwikkelt zich direct een hoog tempo, waarbij beide doelen om beurten in gevaar worden gebracht. Reeds na 5 minuten, bij een aanval van Nuenen, fluit de scheidsrechter; juist op de rand van het strafschopgebied werd iets te hard gespeeld en de scheidsrechter wijst naar de bewuste witte stip. De toegestane penalty wordt onhoudbaar ingeschoten. Nuenen leidt met 0-1. Tot de rust komt in deze standgeen w11z1gmg, ofschoon vele malenNuenen door de oog van de bekendenaald kroop.Na de rust ontketent D.V.G. een geweldig offensief, dat de Nuenen-achterhoede aan het wankelen brengt. Reeds na3 minuten schiet van Alphen onhoudbaar in en de stand is 1-1. Als D.V.G.nu maar meer had geschoten, dan hadde overwinning voor het grijpen gelegen, maar zij bleven slechts een zeerkort spel uitoefenen voor het Nuenendoel, dat juist een kolfje was naar dehand van de Nuenen-achterspelers. Zij

probeerden uit alle macht de stand gelijk te houden, hetgeen ook gelukte. Na twintig minuten lag de kans voor DVG open, maar deze werd niet benut. Een toegestane penalty werd naast geschoten. Dit gaf Nuenen nieuwe moed en toen trokken zij ten aanval. Maar hierbij is het gebleven. Een beetje voor het einde kwam er weer een beetje gewir-war in de D.V.G.-gelederen. En hierdoor heeft dan Nuenen ook wel het gelijk spel te danken. D.V.G.-ers nogmaals!!! Speelt met verstand en kankert niet op elkaar, maarbent en blijft eensgezind, dan pas hebtge plezier bij het voetballen.Het tweede elftal kwam er in Boxtel bijO.D.C. 3 niet aan te pas en met 7-0moesten zij het onderspit delven.A.s. Zondag is D.V.G. 1 vrij.
BILJARTEN. Uitslag van de in klasse A gespeelde wedstrijd 't Hoekje-Amateur. • 't Hoekje 608 car. 122 brt. gem. 4.98 Amateur 508 car. 122 brt. gem. 4.16 Hoogste serie: B. Schalks van Amateur met 29 car. De mededingers naar de beker zijn verder: De Groene Pommerans, gevestigd in Café v. Trigt en D.M.C.,Liempde in Café van Vlokhoven. TAFEL TENNISNIEUWS.Nu is ook de zomerslaap voor de tafEltennissers beëindigd, en begint a.s. Zondag de competitie. Adva.nce 1 gaat dit jaar weer een serie zware wedstrijden tegemoet, en komt dit jaar uit tegen de volgende clubs: M.T.T.C., Maastricht; P.M.S., Arnhem;V.T.V., Vaals; P.T.T., Nijmegen; DeMeppers, Weert; Pieus. Eindhoven;Vice Versa, 's Hertogenbosch.Reeds a.s. Zondag vindt de eerste wedstrijd plaats en wel tegen P.M.S. uitArnhem, die dit jaar voor het eerst uitkomt in de Reserve Hoofdklasse.Het eerste team van Advance is samengesteld uit de volgende spelers: R. Steinmann, Fr. Leermakers en J. v. Berkel.We zullen hopen dat zij ook dit jaaropgewassen zijn tegen het spelpeil vande andere verenigingen.De wedstrijden worden gespeeld in deachterzaal van Café Jos. v. Berkel, envangen aan om half acht n.m.Supporters en belangstellenden zijnwelkom.LIEMPDE'S EERSTE ORIENTERINGSRIT GOED GESLAAGD. Zondag j.l. werd er in Liempde een oriënteringsrit georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis, welke werd gehouden ten bate van het Wit-Gele Kruis te Liempde. In totaal namen 61 personen deel, die allen de route uitreden. Er werd gestart om 1 uur bij het ge-meentehuis. De route liep vanaf Liempde's gemeentehuis - Best - Middelbeers - Oirschot - Best - Liempde - Boxtel -Liempde - finish. De prijswinnaars waren de volgenden: 1 H. C. Boogers, Eindhoven~�2 sttafp: 2 A. Jacobs, Eindhoven 3 strafi,. 3 G. v. d. Meijden_ Boxtel 5 strafi>. 4 F. Herius, Boxtel 5 strafi>. 5 H. v. Lieshout, Eindhoven 5 strafp. 6 Chr. v. Haaren, Oirschot 7 strafp. 7 J. van Houtum, Liempde 7 strafp. 8 W. van Bussel, Schijndel 9 strafp. 9 Renders, Eindhoven 9 strafi>. 10 C. Geerlings, Oirschot 13 strafi>. 11 J. v. Wolffelaar, Aalst 14 strafp. 12. A. Boogers, Eindhoven 14 strafp. 13 G. Deinum, Aalst 16 strafp. 14 P. van Alphen, Boxtel 17 stra�. 15 A. v. Schijndel, Boxtel 19 stra . 16 P. Geeris, Boxtel 22 stra . 17 A. J. de Kroon. M'beers 22 strafp. 18 F. M. B Maas, Boxtel 23 straft,. 19 G. Brus;elers, Boxtel 23 stra(p. 20 M. Elshout, Drunen 25 strafp. 21 G. Th. v. d. Laar, Liempde 27 strafi>. 22 J. v. Eijndhoven, Liempde 31 strafj,. 23 W. Otterdijks, St. M. G. 32 strafj,. 24 J. van Dijk, Boxtel 32 stra�. 25 S. J. de Haas, Boxtel , 34 stratp. 26 C. J. v. Berkel, Liempde 35 strafp. 27 L. de Keijzer, St. M. G. 36 strafp. 28 M. v. d. Donk, Moergestel 40 strafi>. 29 H. v. d. Vorst, Boxtel 40 strafj,. 30 M. J. Mensink. Moergestel 41 strafi>. 31 A. Dankers, Boxtel 44 strafp. 32 F. v. Engelen, St. M. G. 45 strafi>. 33. J. P. C. v. d. Vorst, Boxtel 45 strafp.34 J. Timmermans, Liempde 45 strafp. 35 J. Bakx, Rosmalen 47 strafp. Aan de volgende deelnemers werd ieder een paar klompjes als souvenir aangeboden. Voor de prijsuitreiking sprak de Edelachtb. Heer Burgemeester• nog enige hartelijke woorden en sprak lof uit voor de organisatoren, die deze route zo mooi hadden uitgestippeld. Hierna had de prijsuitreiking plaats. 

l•�:�;a•g• �•5••;;;;�;;•:.:�1• hopen onze ouders, 
JAN THIJS 

Gevraagd: Meisje voor halve dagen of werkster voor een paar dagen in de week. Bevragen Molenstraat 19. Gevraagd: een hulp in de Te koop: een vulkachel en huishouding, door Mevr. Van een luidspreker voor distribu- • den Bremer. Ons Doelstr. 24. tie. Leenhoflaan 2. Gevraagd: Franse conversatie- Te koop een toom zware bigJes. Brieven onder No, 20, gen bij J. v. d. Dungen, en • 1 DIEN v. d. BRAND ! hu�. vijftig _jarige echtveren1gmg te vieren. 1 Hun dankbare kinderen. tGelegenheid tot feliciteren 1 van 1-2 uur. Bosscheweg 42. 
! 

·- .......................... . 

Aangenaam verrast door dehartelijke ontvangst bij mijn thuiskomst uit Indonesië, dank ik bij deze allen, die hun belangstelling hebben getoond, in het bijzonder H.H. Geestelijken, Katholiek Thuisfront, de Gildenbondsharmonie K. A.J. en de buurtbewoner�, die mij een cadeau aanboden en het ouderlijk huis zo prachtig versierden. 
Sold. Bart Doms Parallelweg No. 8. Te koop: 2 dragende varkens 

N.L., bij A. J. v. d. Sande,
B 49, Esch.

Bij ons vertrek uit Boxtel groeten wij alle Boxtelnaren voor de prettige verstandhouding van zovele jaren. Fam. Fons v. d. Bogaert Baroniestraat 47. 
Molenstraat 19. Liempde, Hezelaar C 25. Te koop: luidspreker, eikenhouten kamerkachel en twee paar damesschoenen m. 35 en 37. Stationstraat 5. Te koop: een Philipsradio, in goeden staat. Bevragen: Molenstraat 19. 

N iet in de gelegenheid zijn Een toom beste biggen, waaronder gemerkte, bij Scheut-jens, van Salmstraat_5_4_. __ _de om van alle vrienden Te koop: kalfkoe, bijna aan en kennissen persoonlijk af- telling, t.b.c.-vrij, en een toom scheid te komen nemen vóór zware biggen. W. v. d. Oever, ons vertrek naar Brazilië, roe- Onrooi 18. Te koop een toom biggen, pen wij met deze allen een tot waarbij gemerkte. W. van de weerziens toe. Prima slachtkippen, rode en Linden, Kinderbosch 7. witte eetaardappelen. Kerkhof, Fam. F. Helmer Tongeren 14. Te koop: zware biggen, allen Fam. A. Verhoeven ------------ bergen. Th. Witlox, NergenaToom beste biggen en guste to. Boxtel. Flink Meisje gevraagd, voor dag en nacht of halve of hele dagen, eventueel een Werkster voor halve dagen. Opheij, Breukelsestraat 95. In moederloos R.K. gezin met twee schoolgaande kinderen, wordt een huishoudster gevraagd, Brieven onder no. 87, Molenstraat 19. 

zeug. P. van der Maden, -----------Schijndelsedijk 11. Te koop: een nieuwe trek- of aanhangwagen op luchtbanden voor fiets, maat 110 x65 cm. Adres bevragen: Molenstraat 19. Te koop: ruim 200 nieuwe dakpannen, een tweedehands kamerkachel "Pelgrim" en een Bouvier. reu. Ridder van Cuykstraat 1. Uit de hand te koop een landbouwerswoning. Te bevragen: Molenstraat 19. 
Pension aangeboden voor . een of twee personen. Te koop een paar bruine damesschoenen, maat 38. Bevragen : Molenstraat 19. 



Voor nieuwe Naaimachines en vakkundige reparaties 
slaagt u het best bij V a n K e S S e I' S Naaimachinehandel Molen•traat 18 

IIDO'I, ll. 
Ja, nu DE SPAR feest viert, kunt U feestelijk kopen. ZIE 
ONZE GROTE KRANT MET BIJNA 50 AANBIEDINGEN. 
(Deze aanbiedingen zijn 4 weken geldig}. Alweer een stroom 
van extra zegels, waarmee U gulden na gulden spaart. 
KOPEN BIJ DE SPAR IS SPAREN BIJ DE KOOP 

• 
DEZE WEEK

EXlRA bood-1 5 _ aanvan 1 o"' aankoop d d boter enDl) ( ·tgezon er 
schappen u, 
suiker) n Hjnegrote e 

40 t 1 zeer 
80 oor c •

OE\( van v 
CANDUK 1950)2 t 1q Oct. \d. van 1 to (ge. 19 

' 

De fijnste 
koffie en thee 

en toch 
10% voordeel 
Al l e e n  bij de 
Spar-kruidenier 
krijgt U die extra 
fijne koffie en 
thee "Land van 
Belofte." Altijd 
vers uit eigen 

branderij en 
pakkerij, en ... 
10°/o voordeel
in Sparzegels. 

DE SPAR 

Emigranten 
ENGELSE LES 

desgewenst in het gezin 

P. VAN RIJTHOVEN
Leraar Engels M.O. 

Pr. Bernhardstraat 29 Boxtel 
U wordt kaal .... 
als uw haar zo blijft uitvallen l 
Daar moet U iets tegen doen 
En wilt U aucces hebben, 
gebruik dan het beste middel 
tegen haaruitval en kaal• 
hoofdigheid. 
HET JOCHEMS 
HORMONEN- PREPARAAT 
Het beste van alle �iddelen 
tegen haaruitval. 
U kunt het krijgen l'ij 
Bert v.d. Braak 

B d . n uw , , f 8 8 f 18 succeshoekje

DIVAN met verstelbaar kopstuk

Zware koperen veren, welke zijn 
57 50gekoppeld met trekveren. , 

OVERGORDIJNSTOF 
BLOEMDESSINS 

Dichte, soliede kwaliteit 
120 cm breed, in terra, bruin en 
groen. Per meter 3,98 

T7W� 
u·u· QOXTEL

Baronieatraat 73 • Tel. 450 '--------------------
H.H. La�dbouwers. De Werk
tu igencoöperatie van Boxtel 
beveelt zich beleefd aan voor 
het zaaien van alle soorten 
granen en tevens voor het 
stomen van aardappelen. Op
gaven hiervoor bij W. v. 
Nieuwburg, Langenberg 12.

HOTEL BEKKERS 
Stationsplein 

vraagt 

een nette werkster 

In 't ANKER 
op koffie en thee 

ook 10% 
en op alle VÉGÉ•artikelen 
van ieder tientje 1 gld. terug 
JACKI CARAMELCO 
voor de b ot e rha m 55 t
blikken inh. 400 gr. C 
C. de Jong� v. Kempen

v. Hornstraat 12

Wilt U met het 

Communiefeest 

een lekker en goed• 
koop stuk vlees 

dan naar 
J. Buddemeijer

op de Markt
Deze week een pracht vet 
veulen. 
Bief en Haas f 1.50 
8raadvlees f 1.30 en f 1.40 
Soepvlees, Gehakt en Wont f 1.2.5 

voor twee dagen per week. Voor verzorging 
Margriet v. Oerle 

Logopaediste 
uwer pijnlijke voeten 

Notaris P. Mertens NAAR 
te BOXTEL 

-zal aldaar, krachtens rechter
lijk bevel, in café "De Valk" 
van de fam. L. v. d. Steen, 
Maastrichtsestraat 35 op 
D INS D A G E N  24 en 31 
OCTOBER 1950, telkens nam. 
5 uur 

PUBLIEK VERKOPEN 
Het huis waarin café, werkplaats. varkenskooi en kippen
hok, erf en grote tuin aan de
Maastrichtse straat 35, kada
,straal bekend gemeente Box
tel, sectie D no. 2226, groot 
13.30 aren. 
De koper is verplicht voor 
overname van de werkplaats, 
varkenskooi en kippenhok te 
betalen f 250, - . 
Te aanvaarden 15 Maart 1951. 
Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1951. Betaling koop
penningen uiterlijk 31 Januari 
1951. 

Notaris P. Mertens 
te BOXTEL 

-zal aldaar voor de Fa. L. v. d. 
Eerden op MAANDAG 23 
OCTOBER 1950 des voorm. 
om 10 uur op de houtwerf 
aan de nieuwe Rijksweg, om 
oontant geld, 

PUBLIEK VERKOPEN 
Een grote partij brandhout, 
planken, latten en verder ge
riefhout; Bezichtiging 1 uur 
voor het begin der verkoping. 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
Medisch Gedlpl. Yoetverzorgster 

MARKT 15 
Ook aan hui• te ontbieden 

Gedipt. Spraaklerare■ 
houdt iedere Woensdag 
van 14•15 u. spreekuur 
in 't Ziekenhuis te Boxtel 

Ontrekking Weg 

aan het openbaar verkeer. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL, 
gelet op het bepaalde in artikel 10, der Wegenwet, 

BRENGEN TER OPENBARE KENNIS: 
dat het voornemen bestaat aan het openbaar verkeer te 
onttrekken: het gedeelte van de op de wegenlegger der 
gemeente Boxtel onder nummer 177 voorkomende weg, 
genaamd Uilenhroekweg, voorzover liggende ten Oosten van 
het perceel, sectie H nummer 147. 
Belanghebbenden kunnen tegen de voorgenomen onttrekking 
hun bezwaren schriftelijk inbrengen hij de raad der gemeente 
Boxtel vóór 22 Octoher 1950. 
Boxtel, 12 October 1950. 

Burgemeester en Wethouders van Boxtel, 
Drs. M. A. M. v. HELVOORT, Burgemeester 
J. P. C. v. d. HOUT. Secretaris. 

P°nE�:,;���;
k 

EKKEN 1 
Brillen in één dag klaar 

I 
1 F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 L:ogo, , Optici'" , Juwelin 1 

ALLES ONDER GARANTIE 
----

Keuring van Huisslachtingen in Boxtel 
1950-1951 

Voor een vlot verloop van slachtingen en keuring van huis
slachtingen is de Gemeente Boxtel verdeeld in vijf wijken; 
iedere wijk is gebonden aan een bepaalde slachtdag in de 
week, als volgt: 
MAANDAG: Gemonde, Langenberg, Schijndelsedijk,Nieuwstraat, Onrooy, Onrooysestraat. DINSDAG: Roond, Tongeren, Tongersestraat, De Braken,

Essche Baan; Nergena. Kapelweg, Luisel, 't Loo, 
Kalksheuvel. 

WOENSDAG: Eindhovenseweg, Fellenoord, Konijnshoolse
dreef, Liempdseweg, Kleinder Liempde. DONDERDAG: Lennisheuvel, Boseind, Koevoortseweg, 
Kampina, Mijlstraat, Oirschotseweg, Kinderbos, Vorst, 
v. Salmstraat.

VRIJDAG: Bosscheweg, Selissen, Parkweg, Selissewal, Mo
lenwijkseweg, Munsel, Hal, Kom der Gemeente 
Boxtel. 

De eigenaar, die voornemens is te slachten, pleegt allereerst 
overleg met zijn slachter, omtrent datum en uur van slachten. 
Daarna geeft hij hiervan kennis op het kantoor van de Ge
meente Bedrijven en eerst dan kan hij tot slachten overgaan. 
De aangifte kan plaats hebben, iedere Maandag van 9 tot 12 
uur en van 14 tot 17 uur op het kantoor van de gemeente 
Bedrijven, v. Hornstraat, Boxtel. 
Aangifte tot slachten moet tenminste ACHT DAGEN vóór 
de slachtdatum geschieden. 

De Directeur van het Gemeente Slachthuis. 
J. J. M. DE BRUIN. Boxtel, 5 October 1950. 

KINDERSTOELEN 
Zware beuken uitvoering. Prima 
afgelakt. Afklapbaar. 

36,50 - 34,50 • 29,50 - 27 ,50 

KINDERBOXEN 
Met bodem 80 X 100 cm 

100 X 100 cm 
Half rond 
Zonder bodem 

30,50 
34,50 
35,-

17,90 

n.w�
u ·u BOXTEL 

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

* 
Ondanks onze verbouwingswerk• 
zaamheden gaat onze VERKOOP 
GEWOON DOOR. 

Ingang aan de voorzijde, juist als voorheen, 

Al onze afdelingen 
worden steeds aangevuld met de 
nieuwste snufjes. Wij nodigen U 
dan ook uit tot een bezoek aan 
onze zaak. 

Vooral nu 1 ... , 
daar wij thans niet in de gelegen• 
heid zijn U de nieuwste aanvullingen 
te tonen in onze étalages. 

F. Je WITTEVEEN'S
Manufacturen• en Confectiebedrijf 

RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 

Gevraagd voor directe in diensttreding 

E EN.JO NGEN 
tussen 14 en 16 jaar voor werkzaamheden in 't bedrijf 

A. J. M. V'AN ELK 
Leder en Lederwarenfabriek 

Aanmelden Vrijdag 13 Oct. de gehele dag en Zaterdag 
14 Oct. voormiddag. 

N.V. ORGANON
Fabricage afdeling Boxtel

VRAAGT ENIGE 

Nette Werksters 
voor namiddag en vroege avond:uren 

Aanmelden aan de fabriek, Boseind nr 2 

-1 

-
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Bezoekt de grote reizende tentoonstelling
"Europa Bouwt:' welke onder auspiciën 
van de Nederlandse Regering,de O.E.E.S.
en de E.C.A. wordt gehouden. 
U krijgt een volledig overzicht hoe uit
chaos en puinhopen eer:i nieuw ·Europa
oprijst. Alle attracties, voor jong en_ oud,
geheel kosteloos. Gratis deelname aan
wedstrijd met kans op aardige prijzen.
�
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z■rgt. -•~~a. z~k 
DAT lf> 60!0 ! 
DE GRU'<TER 
HtEFT BETERS 
WAAR; MAAI' 
OF JE VAtJ DIE 
CASSA BONS 
VEEL WIJZER 

DA"T HE& IK 

lez1ekt ~e van 1u~s vermaar~e loxtelse M11,enmarkt 

LEKKER. ALLANG 
UITGEREKEND!· 
'T IS MINSTENS 
VIER GULDEN 
EDER.E MAAND. 

A~S MOEDER 

ti,ul,~ 
IM-~.,...:: ris~ 

(Najaarsmarkt) 
op Donderdag 19 ect•ll•r a.s. 

' ■ 



BIJLAGE N o .  3·07 l'S O CT O B E R  1 950 

P.Juilcuá' s Cemum 

een levensstap� 
Voor elke aspir.ant,emigrant is het van 
het allergr.ootste belang te weten, dat 

, emigratie een van de gewichtigste en 
meest ingr,ijpende ondernemingen is , die 
een mens -in zijn leven doen kan. 
Vervolgens dient hij te weten, dat be
-paalde persoonlijke eigenschappen nood
zakelijk zijn, .wil hij naar menselijke be-

. rekening van succes verzekerd zijn. 
Wat verstaat men onder emigratie? 

, Hieronder verstaat men het verlaten v;in 
het · Vader.land met de bedoeling zich in 
een ander land (immigratieland) te ves
tigen, en wel voor goed, dus zonder 
plannen ooit of althans binnen afzien
baren tijd naar het Vaderland terug te 
keren. 
We moeten emigratie beschouwen als 
een BLIJVENDE verandering van woon
plaats in een ander land. Emigreren be
tekent ,,'t Vaderland verlaten" wat voor 
elk goedgeaar.d Nederlander een offer 
is ·Wanneer -de boot de haven verlaat 
v�@r de .grote zeereis, dan scheurt er 
iets los in het hart van de emigrant. Dan 
zal hij voelen, dat het verbreken van de 
ban'd tussen hem en. zijn Vaderland pijn
lijk is. En ·aangekomen in het immigratie
land zullen rijn gedachten nog meenna
len. teruggaan naar dit grote moment. 
Emigreren betekent eigen omgeving en 
eigen d0rµ verlaten, waar men geboren 
en getogen is en jarenlang l ief en leed 
met anderen heeft gedragen, waar ieder 
plekje grond een herinnering voor de 
geest haalt. 
Elke boer en zijn boerin zijn vergroeid 
met zijn omgeving, hun huis en erf waar 
ze jarenlang gewoond hebben. 
De emigrant moet zijn familie, vrienden 

, en kennissen verlaten, met wie hij zo 
innig verbonden is, die een stukje van -
zijn leven geworden zi jn. Mensen met 

.wie hij zo vertrouwelijk kan omgaan, 
aan wie hij alles kan vertellen en bij wie 

• hij zich rustig gevoelt. Meermalen zijn
ze voor h en1 een steun in zijn leven ge
weest en hebben ze hem gezellige dagen
bezorgd. 
Emigreren betekent het verlaten van een
gemeenschap, een milieu met vaste ge
woonten en gebruiken, met bepaalde ·
eigen opvattingen over het leven. Dit
milieu heeft de emigrant gemaakt tot 
een persoon, die veel verschilt in aard 
en karakter van de mensen in het nieu
we land, waar hij zich zal vestigen. 
Het milieu heeft een onuitwisbaar stem
pel • gedrukt op zijn leven en levensuitin
gen, waardoor de overgang naar de 
vreemde bemoeilijkt wordt. 
Vele aspirant-emigranten beseffen niet
voldoende, dat de overgang naar 't im
migratieland van hen een zwaar offer 
vraagt, omdat ze veel ·moeten achter
laten, wat hun dierbaar . is. We moeten 
de emigratie beschouwen als een alge
hele ontworteling, 'n totale losmaking uit 
een milieu dat tot nu toe geheel het 
leven . beïnvloed heeft. Het betekent een 
volledige ommekeer, een mijlpaal in het
leven, een nieuwe levensstap. 
Wanneer de emigrant in het land van
vestiging is aangekomen, begint hij daar 
een volkomen nieuw leven. Achter het 
leven h ier wordt een punt gezet. Het 
immigratieland is hem totaal vreemd en 
nieuw. 
Al heeft hij voor zijn vertrek reeds veel
gehoord en gelezen over dit land en 
reeds een bepaalde voorstelling gemaakt 
van zijn toekomstig leven, toch zal hij 
0ndervinden, dat de werkelijkheid anders 
is. Hij . moet bedenken, dat hij overge
plaatst wordt naar een heel ander land, 
waar hij komt te leven onder veel an
dere omstandigheden dan hier. Alles is 
vreemd en, nieuw, omgeving, klimaat, ge
bruiken, zeden en gewoonten, levens
wijze, werkkring enz . . . .  en vooral niet te 
.vergeten de taal. Zo zullen ook de men
sen, die in dat milieu zijn gpgegroeid
andere karaktertrekken vertonen, die 
0ns- Nederlanders vreemd aandoen. Het is 

, te begrijpen, dat elke emigrant vooral in 
het begin onwennig staat tegenover deze 
golf van nieuwigheden en dat hij zich 
zal gevoelen, als een kat in een vreemd 
pakhuis.
Wanneer men dit alles eens goed over
denkt, dan reeds zal men moeten toege
ven, dat emigreren een zware stap en 
een grootse onderneming is, waartoe 
men niet zonder meer mag besluiten. 
Daarom is het gewenst dat iedere aspi
rant-emigrant van tevoren zich ernstig 
beraadt over de vraag of hij in staat is 
,zich los · te maken uit zijn omgeving, 
alles wat , hem .dierbaar is achter te laten 
en de afwijkende levenswijze wel met 
z.ijn karakter in overeenstemming te
brengen is. 
,',Bezint eer ge begint" zegt het spreek
woord , en dit geldt ook zeker voor de 
emigratie. 
Wanneer de emigrant niet opgewassen
is tegen de moeilijkheden van de eerste 
tijd, zal hij spoedig last van heimwee 
hebben, in de vreemde emgeving niet 
kunnen aarden en daardoor diep onge
lukkig worden of genoodzaakt zijn weer 
naar zijn Vaderland terug te keren. 
Het verlaten van familie. vrienden en
eigen omgeving voert soms tot een 
zekere losbandigheid, een reactie, die 
naar het. andere uiterste overslaat en die 
als een soort · vergoeding wordt gevoeld 
voor het leed, dat de ontworteling met 
zich . meebrengt. 
De immigrant kan vooral in Canada in 
een tamelijk eenzame streek terecht ko
men waar hij geheel op zichz-elf is aan
.gewezen, weinig afwisseling in zijn . leven 
zal vindefl en niet veel kans heeft om 
met andere Nederlandse immigranten in 
contact te komen. Deze eenzaamheid 
wordt door de immigrant dikwijls als een 
zware druk gevoeld, wat tot gevolg kan 
hebben, dat hij op de duur de moed 
verliest. 
Do.or gebrek aan taalkennis ontstaan er 
soms tussen de immigrant en , de Cana
dese boer scheve verhoudingen, die er-

toe kunnen leiden, dat ze elkaar steeds 
meer ontwijken, waardoor de immigrant 

' te veel op z·ichzelf komt te staan en zich 
onwennig gevoeld. 
Om aan deze en al de moeilijkheden, 
welke de emigrant de eerste t i jd in de 
vreemde te wachten staan, het hoof<l te 
bieden, is het bezit van bepaalde karak
tereigenschappen van het allergrootste 
belang. En deze eigenschappen zi jn : 
moed . durf, uithoudingsvermogen, wils
kracht, ondernemingsgeest, zelfstandig
heid en aanpass-ingsvermogen. Met deze 
eigenschappen kan de emigrant starten. 
Moed en durf zijn nodig omdat hij, die 
emigreert in zekere zin een stap zet in 
het duister. Hij i s  niet volkomen zeker 
van zijn toekomst, er zijn risico's aan 
verbonden. Doch het durven nemen 
van deze risico's maakt de mens sterk. 
De rjsico's in een mensenleven zijn dik
wijls een bron van vooruitgang. De ge
schiedenis leert, dat steeds de grootste 
successen zijn behaald door hen, die 
grote risico's hebben aangedurfd. 
De emigrant moet, na afstand gedaan te 
hebben van alles wat hem lief is, de durf 
en de moed hebben, om buiten de gren
zen van het Vaderland in een totaal on
bekende streek, een nieuwe toekomst te 
zoeken. 
Zelfstandig handelen en het initiatief 
nemen tot nieuwe dingen, wat onderne
mingsgeest verondersteld, zijn voor 'n 
immigrant onmisbaar om zijn doel te be
reiken. Men is immers in de vreemde 
grotendeels op zichzelf aangewezen. Men 
moet onafhankelijk van anderen in be
paalde gevallen een beslissing kunnen 
nemen, met een vooruitziende blik de 
j uiste weg inslaan naar een goede toe
komst. De immigrant moet dus op eigen 
benen kunnen staan. 
Een grote dosis wilskracht zal hem in 
staat stellen, de moeilijkheden en tegen
vallers, die hij op zijn ingeslagen weg 
ondervindt te trotseren. 
Het leven in een dorpsgemeenschap, 
waar men zich vanaf zijn prille jeugd 
levensopvattingen en ideeën heeft ge
vormd door het milieu, schaadt dikwijls 
de persoonlijke vorming, met het gevolg, 
dat men gaat denken en handelen zoals 
de hele groep denkt en handelt, zodat 
men zich in alles afhankelijk gevoelt van 
andere mensen: 
Daarom constateert men bij sommigen 
uit dit milieu 'n gebrek aan zelfstandig
heid, hetwelk een gemis aan persoonlijk 
initiatief m.a .w. ondernemingsgeest tot 
gevolg heeft. Elke emigrant uit een 
dorpsgemeenschap moet hiermee reke
ning houden en zo nodig zijn persoon
l i jkheid ontwikkelen. Wie emigreert moet 
zich goed kunnen losmaken van 't speci
fiek Nederlands verleden, maar daar
naast toch het goede dat hij in zijn op
voeding heeft meegekregen en van grote 
waarde is voor het buitenland, vasthou
den en weten uit te dragen. Verder is 
het belangrijk, ebt de immigrant spoedig 
wortel schiet in de nieuwe gemeenschap 
en zich zo snel mogelijk aan de goede 
ideeën, gewoonten. arbeidsmethoden, 
enz. aanpast om zich zo de juiste levens
houding spoedig aan te meten. 
De noodzakelijke aanpassing zal jonge 
mensen gemakkelijker vallen dan oude
ren, daar jonge mensen nog een snellere 
plooibaarheid bezitten. Zich juist weten 
aan te passen is  een grote kunst. Wan
neer men in den vreemde toestanden of 
arbeidsmethoden aantreft, die afwijken 
van de onze, staan sommige immigran
ten direct klaar met een afkeurend oor
deel, wat maar al te dikwijls ongefun
deerd is. 
Gevoel van eigen voortreffelijkheid en 
meerderwaardigheid doet dikwijls wrij
vingen en onaangenaamheden ontstaan 
en is dikwijls oorzaak van grove fouten, 
die door dergelijke immigranten gemaakt 
worden. En men mag niet vergeten, dat 
de fout die één Nederlander maakt in 
meer of mindere mate aan alle Neder
landers verweten wordt. 
Zolang men niet volkomen op de hoogte 
is van de toestanden kan men geen juist 
oordeel uitspreken. Het beter willen we
ten maakt de aanpassing dikwijls onmo
gelijk. 
Wil men verder in het immigratieland 
vooruitkomen, dan zal de werklust van 
de immigrant daarbij een grote rol spe
len. Overal ter wereld moet flink aange
pakt worden om een zekere mate van 
welvaart te bereiken. Men is in de 
vreemde aangewezen op zijn · werkkracht. 
Wie voor hard werken terugschrikt is 
geen goed immigrant. 
Een belangrijke factor is ook de sober
heid. Zonder uiterst zuinig leven en 
sparen zal de immigrant fang moeten 
wachtén, voordat hij zelfstandig een be
drijf kan exploiteren. Het geld komt 
hem niet in de zakken rollen. Wie rijk
dom zoekt in het buitenland, zal bitter 
teleurgesteld worden. Zucht naar geld 
mag geen motief zijn het Vaderland te 
verlaten. 
Elke aspirant-emigrant mag zich wel 
eens terdege afvragen, of hij deze eigen
schappen, nodig voor het welslagen van 
zijn plannen . ook werkelijk bezit. Het 
gaat hier om een levensstap, . waarvan een 
verder toekomstig leven en ook het be
lang van het nageslacht afhankelijk 
wordt gesteld. Daarom mag de aspirant
emigrant geen onoverwogen besluit 
nemen en er niet te gemakkelijk over 
denken. Men blijft zelf de verantwoor
delijkheid in deze dragen. 
De emigratiedrang mag niet zijn een 
drang naar avontuur of verandering, 'n 
wilde treklust, , ,Russenvrees" of vrees 
voor militaire dienst, geldzucht, enz. 
Het besluit tot emigreren moet men 
nemen in volle ernst en met inzicht van 
de bezwaren en moeilijkheden daaraan 
verbonden, daartoe gedreven door 'n 
zeker idealisme, misschien uit bittere 
noodzaak geboren, omdat er hier geen 
ruimte meer is. Een idialisme, dat de be-

trokken persoon kan voeren tot een be
heerlijk bestaan en een gepaste levens
vreugde voor hem en zijn k inderen. 
De emigrant moet een persoonlijkheid 
zi jn , .  bezield met idealisme. Als hij hier 
reeds de moeilijkheden van het leven 
zoveel mogelijk ontwijkt. zijn gemak 
zoekt, geen werklust bezit, de lasten van 
iedei-en dag met moeite draagt, zich niets 
kan ontzeggen, niet tegen eenzaamheid 
kan , niet zelfstandig kan optreden, geen 
aanpassingsvermogen heeft, enz. dan 
wordt de kans van slagen voor hem · erg 
bedenkelijk. 
Men moet niet rekenen op een plotse
l ing ommekeer van eigen karakter, want 
;il leen door gestadige oefening kan men 
de bovengenoemde eigenschappen ver
werven. 
\1(/e weten, dat de emigranten dikwijls de 

Burgerlijke Stand 

GEBOREN : Antonius J. J. G. M. zoon 
van A. v. Lamoen en J .  W. Maas -
Henricus M. A. M. G. zoon van 1. H. 
de Weerd en M. C. J. van cleVorsten· 
bosch - Maria J .  W. dochter van W. 
H. v. Breugel en A. H.  v. cl .  Schoot -
Maria ). A. dochter van 1-1. Boeren en
M v Doornik - Paulus J-1. B. C. zoon 
va� �!. P. v. d. Boogaanl en A. M. A. 
Jacobs - Anna M. W. dochter van J. v. 
Hoosmalen en C. P. M. v. Heel - Ma
rinus J. zoon van M. v. J-loutum en W. 
M Boeren - Antoinetta C. M. dochter 
va;1 E. J .  Scheepers en C. \V.I. Fr. van 
Kleef. 
ONDERTROUWD : Hendricus J.
Arends en Gcerclina \V Verdonk.
OVERLEDEN : Wilhelmina van de Ven,
oud 69 jaren, weduwe van G. Schell�
kens Onrooi 1 - Adrianus A. va11 de 
San<le, oud 62 jaren, Luissel 17 - Jo
hannes Bergman, oud 58 jaren, Gemon
dt- 53 - Adriana M. L. Meijs, oud 1 1  
mncl . ,  Baroniestraat 1 6. 

DE.NKSPORT 

HORIZONTAAL : 1 . sluiting; 4. deel' v. d. maand, '8. ledemaat, 10.

Europeaan ; 12. woonschip ; 1 3 .  schaa l ;  t5 soort hert 1 16 godsdienst, 
17. sierfles 1 19. voorzetsel , 20. zonnescherm ; 22. ruivelproduct1 24. 
animo ; 26. soldatenkost; 27. medicijn 1 28. tijding , 30. tijdrekening, 32. 
slang; 35. voorzetsel; 37. schoenmakersgereedschap 1 38. per-s. voorn. 
woord ; 39. echtgenote; 4 1 .  klap ; 42. lofzang ; 43. toespraak,  45. land
bouwer; 46. moeite ; 47. spijsverteringsorgaan. 
VERTICAAL : t .  bedehuis ; 2. rivier in Z.-Holland ; 3. voegwoord, 5. 
getij ;,6. achting; 7. grondsoort , 8. houten loods; 9 . . bijbel der Moham
medanen ; 1 1 .  genoegen; B. mannetjes bij ; 1'4. identiteitsbewijs ;  
17. slot ; 1 8 .  groot boekdeel ; 20. kleur ; 2 1 .  oogglas , 23. papegaai ;
25. plaaggeest , 28. lengtemaat ; 29. steek.wapen , 3 1 . bouwland,. 33. be
lemmering 1 34. ratelpopulier ;. 36. insectenetend zoogdier 1 38. hetzelfde 1 
40. gravin \lan Holland ; 42. gehoororgaan ; 44. verlaagde noot 1 45.
uitroep van afkeer.

Oplossing ,rorige Puzzle 
HORIZONTAAL : 1 .  laan ; 5. rank ; 9. als ; 1 0. eer; 1 2. lor; 1 3 .  re ; t4. 
vlieg; 16 .  ga ; 1 7 .  via ; 1 8. dat ; 1 9. Em. ;  2 1 .  enkel ; 23.  P.S. ; 24. aar; 26. 
mos ; 28. dar; 29. opa ; 30. dak ; 3 1 .  rem ; 33. pel ; 34. St. ; 35.  anker; 38. 
Mr. ; 4û. vlä ; 4 1 .  den ; 42 . . om ; 44. salet; 46. eb ; 47. ros ;  49. r.ol ; 50. 
mee ; 5L meid ;  52. dons. 
VERTICAAL : 1 .  larie ; 2 .  ale; 3 . as ; 4. lei ; 6. al ; 7. nog ; 8. krans ; to. 
elan ; 1 1 .  rede ; 14 vier; 1 5 . galm ; 20 Maart ; 22. kapok ;  23. psalm ; 25. 
are ; 27. ode ; 3'.t. mals ; 3:S. pret ; 34. srom1 ; 36. naar; 37. edel ; 39. ribes ; 
43. moe ; 45. lot ; 46. een ; 48. si ; 50. M.O.

besten uit ons volk zijn, idealisten die 
durven en zich niet laten afschrikken 
door moeilijkheden, maar toch is het 
mogelijk, dat bij sommigen de eigen
schappen. die zij als emigrant nodig 
hebben, n iet voldoende ontwikkeld zijn. 
De voorbereidingstijd is  daarvoor van 
groot belang. In die tijd kunnen zij zich 
nog vervolmaken, of zo ze bemerken, 
dat ze in het een en ander nog te kort 
schieten, de achterstand inhalen. Willen 
aspirant-emigranten zich goed voor.be
rC'iclen op de gewichtige stap, dan moe
ten zij energiek weten aan te pak
ken, zich nu reeds losmaken uit hun 
tegenwoordig milieu en naast de nodige 
vakbekwaamheid, zich ook geestelijk zo 
weten te vonnen, dat ze geschikt zijn 
om een dergelijke grootse onderneming 
met succes te voltooien. 

Arbeidsbureau Boxtel 

VRAAG : 1 volslagen smid ; 2 metselaars, 
1 loopknecht in kruideniersbedrijf, 
leer!. wasserijknecht, aspirant agenten 
van polit ie voor grote stad in het Wes
ten van het land (ongeveer 2 1 -28 jaar), 
leerjongens voor de sigarenindustrie, ar
beidskrachten voor metaal-mont;igC'werk 
1 8-35 jaar. leerjongens voor schoen
industrie Oisterwijk, jonge krachten 
voor houtwarenfabriek, flinke ervaren 
dienstbode in R.K. gezin, Den Haag ; 
meisjes voor de wasserij, sigaren-, tex
tiel-imlustrie. 
AANBOD : 2 leer! . electro- en radio
monteurs ; 1 automonteur; 1 bakker, ge
mengd bedrij f ;  1 hulpkok;  1 chauffeur; 
1 leer!. verkoper; 2 magazijnbedienden ; 
mannelijke en vrouwelijke administratie
ve krachten met en . zonder ervaring. 
Inlichtingen Arbeidsbureau Boxtel. 

holen te voorschijn : een logement, een 
hooiberg, of onder een brug. En als rat
ten worden ze gemeden. ,,Moeder, · er 
wordt gebeld". ,,Laat . maar staan" of 
"Geef maar een dubbeltje, dan zijn we 
er af". En verder gaat 'de · tocht, langs 
uw deur, langs mijn deur; meestal door 
de arbeiderswijken, want daar . wordt het 
meeste gegeven. 
Tegen de middag is er altijd wel iemand, 
die een paar boterhammen kan missen. 
Dan komt de avond . . Een ander loge
ment in een ander-e plaats. Wat doe je 
in je vrije tijd? Als je jong bent de bor
rel en de liefde. Als . je ouder bent alleen 
nog maar de borrel. En als je nog ouder 
wordt clan ga je 's avonds s.til voor je 
uit zitten kijken. Een beetje in de scha
duw, buiten de lichtkring van de lamp. 
Niet · praten. Er valt niets te zeggen. En 
ook niet denken. Vooral niet denken. 
Denkende mensen worden • rusteloos. 
Die kunnen een avond niet doorkomen. 
Alleen maar zitten. Stil zitten met je 
handen · op je knieën. Dan je zestig cen-
ten betalen en naar bed. - --
Lekker warm, die deken over je  oor. 
Hoor die wind over de daken bulderen ! 
Dat nuemen ze zomer ! En dan slapen. 
Misschien even wakker worden als de 
politie je met een zaklantaarn in je  ge
zicht schijnt. Die anderen maar laten 
snurken en hardop dr.omen. W.at staat 
die radio, hard beneden. De juffrouw van 
Moskou heeft zo'n schelle stem. ·  

N a  een goede dag.

fanq& de weqen &jo.kt de pad&! 

Na een goede da:g een borrel. Dat doet 
een mens goed, na een hele dag van 
slenteren langs de straat. Je voelt je 
warm · worden van binnen. Nog maar 
een. Kijk, daar heb je mottige Janus 
ook. Ga d'r zitten Jong. Borreltje? Ja, 
graag. Lekker, De laatste dagen niet 
veel. gehad. Wij mensen mogen toch ook 
wel iets hebben ! Warm is het hiel".-� 
wordt zo fijn , doezelig in , je kop. Net of 
je op de wolken drijft. • Heel ver weg 
klinkt die stem van Janus. Een klein 
groen lichtje flikkert onder in je glas. 
Voorzichtig, er valt iets overheen. 't Is 
net of je dikke vingers krijgt van die 
jenever. Wat zeg je? Ja, ' t  eerste bed 
maar, direct naast 't trapgat. Hehe, goe
de dag gehad vandaag. Jammer dat 't al 
weer op is. HET LEVEN IN EEN LOGEMENT 

In  tal  van gemeenten wordt thans het 
houden van een logement aan ver
gunning en streng toezicht gebonden, 
terwijl bepaalde voorwaarden worden 
gesteld aan de slaapzolders en de sani
taire inrichtingen. Ongetwijfeld geldt 
het hier een verstrekkende sociale 
maatregel. Maar waarschijnlijk is er 
de laatste eenw geen sociale maatregel 
getroffen, die door de betrokkenen 
met zo veel afgrijzen werd begroet. 
Want wie zijn deze mensen, en hoe 
leven zij ? Een nachtelijk bezoek aan 
een logement stelt de toeschouwer 
voor een reeks problemen, waarvoor 
me.n direct geen oplossing ziet. 

De logementgasten l even niet los _ van
alle conventie. Zij hebben een eigen 
levensstijl, die tot een behoefte is ge
worden. Zij voelen zich vrij, waar wij 
nauwelijks kunnen ademen. RC'gclmaat 
en orde. zaken die ons verheugen, depri
meren deze lieden. In een schoon VC'r
trel< voelen zij zich als in eC'n zieken
huis of als in de spreekkamer van de 
tandarts Hun wereld is een andere. 
Het is tie wereld van de straat; van de 
straat als levenssfeer. Het is de wereld 
van de handigheid om aan de kost te 
komen, vandaag, en clan maar weer ver
der zien. De wereld van soms zwoele 
instincten en ongeremde hartstochten, 
die clan oorzaak waren dat een schitte
rende carière eindigde op de bultige 
strozak in een ruimte, waar het op de 
tocht heen en weer zwaaiende lampje 
grillige schaduwen van de zolderbalken 
werpt op de lange rijen bedden. Waar 
het beest, dat in iedere mens huist, mis
srhien wel eens wat meer zonder camou
flage naar buiten treedt. Maar waar het 
leven ook de moeite waard schijnt om 
geleefd te worden. Zij het alleen maar 
voor een kleine groep. 

Onder de lappendeken. 
Het zijn niet allemaal oude en versleten 
mannetjes, die zich hier de lappendekens 
over de oren hebben getrokken. Er zijn 
ook jongeren, jongens van amper twin
tig, meisjes die nog jonger zijn en echt
paren, of wat daarvoor door moet gaan, 
in de meest zonderlinge combinaties. 
Zo'n nacht in een logement gaat niet 
rustig voorbij. Beneden dreint de har
monica in de gelagkamer. waar het 
gelige licht wordt weerkaatst door het 
glimmend gepoetste koper op de schoor
steen. Hier snurkt er een luid, daar 
praat er een in zijn slaap. Wat verder 
ligt er een te lallen omdat hij te diep in 
het glas heeft gekeken. Er zijn mensen 
bij met afschuwelijke kwalen. Morgen 
ligt in dat bed weer een ander. 
Welig tiert de straatliefde. Een man met 
een ernstige ziekte vegeteerde liever 
hier clan elders genezing te zoeken. Een 

meisje van goede afkomst zei de gebor
genheid van huis en haard vaanvel om 
met deze man nog enkele jaren een 
kommervol bestaan te lijden tussen 
wandluizen en lompen. Een groot offer, 
gebracht op de verkeerde manier met 
wellicht onherstelbare gevolgen. 

Regen ratelt op de pannen. 
Zo zijn er ook tranen gerold over deze 
verfomfaaide kussens, terwijl beneden 
de hannonica zeurde en de dronken 
man, twee bedden verder, met dikke 
tong een sentimenteel liedje bralde. Op 
de pannen ratelt de regen en een frisse 
windstoot tocht gelukkig wat frisse lucht 
door het zolderluik dat veel te klein is. 
In deze zwoele atmosfeer wordt geleefd 
en gestreden, geleden en bemind. Er 
wordt intens geleefd hier, aan de zelf
kant van de maatschappij. 
Dat magere bleke kind met die ingeval
len wangen en dat sluike, vettig blonde 
haar is ook een mens ; achter dat versle
ten jurkje klopt een gewoon vrouwen
hart, dat droomt van trouwen in tule en 
kant, met rijtuigen en hoge hoeden en 
een man, die je beschermt. en waar je  
tegenop kunt zien. Maar j e  kunt de vale 
dekens verfrommelen en verknijpen in 
wanhoop, je kunt met je dichtgeknepen 
keel midden in de nacht een hele zolder 
vol andere armoedzaaiers wakker gillen, 
eenmaal komt toch de dag waarop je 
merkt dat dromen geen werkelijkheid 
worden. Dan wordt je oog dof en je 
stem schel . Dan lig je 's nachts niet lan
ger uren wakker naar de kleine vier
kante luikje te staren, waar je net naast 
de bouwvallige schoorsteen een paar 
sterren kunt zien. Dan trek je  's avonds 
de rafelige lappen over je hoofd, net als 
de anderen en dan wacht je maar weer 
op een volgende dag, die net zal zijn 
als die van gisteren en eergisteren, zoals 
altijd, met heel aan het begin die kinder
jaren toen je nog niets begreep, maar 
toen je nog lachen kon. 
,,Een serpent", zeggen de mensen dan. 
Maar niemand wordt als serpent 
geboren. 

De· negotie · begint. 
Straks komt de ochtendschemering weer 
<le zolder op sluipen. In dat grijze licht 
schijnt alles anders geworden. Tasjes en 
koffertjes worden gepakt en dan begint 
de negot ie .  Langs straten en wege11 1 sjok
ken de duizenden paria's zonder naam, 
die alleen maar bekend zijn als ,)ange 
Jan" en ,,linke Jopie". Onder de arm 
het tasje met "de handel" :  een paar 
ansichtkaarten, wat veters, een bos pot
loden, een doos motballen ; anderen 
hebben een benijdenswaardiger brood
winning : een houten been, een lamme 
arn1, een broodmager kind, of iets 
dergelijks. 
Als ratten komen ze 's morgens uit hun

Er wordt wel eens beweerd dat deze 
mensen geen eisen stellen. a:an" het leven. 
Dat is pertinent onjuist. Deze lieden 
stellen wel degelijk eisen. Maar het zijn 
andere, uit een geheel andere wereld. 
Deze mensen zouden niet kunnen aar
den in een andere omgeving. Onze 
levenssfeer is hun even vreemd als de 
hunne ons onmenswaardig voorkomt. Zij 
leven hier niet, omdat zij niet anders 
willen. Zij zijn hier, omdat zij positief 
dit wensen en niet iets anders, dat ons 
misschien prettiger voorkomt, maar dat 
hen afschrikt. Willy H. Heitling. 

N .S . .Modelbouwwedstrijd 
In samenwerking met de Nederlandsche 
Spoorwegen is door het hobbyblad 
,,Handig Bekeken", Uitg. De Muider
kring - Bussum in het zojuist versche
nen Octobernummer een grote interna
tionale spoorwegmodelbouwwedstrijd 
aangekondigd, waarvan de hoofdprijs be
staat uit een gratis abonnement op alle 
lijnen der N.S. voor twee personen ge
durende één week. Het voorgeschreven 
wedstrijdmodel is een op schaal 1 : 88 
(HO) te bouwen model van de nieuwe 
N.S.-electrische locomotief van de serie
1 1 00, waarvan de eerste momenteel in 
gebruik zijn genomen. Daarnaast omvat 
de wedstrijd een groep vrije modellen.
In deze groep kunnen modellen van al 
het rijdend materiaal der NS of• van een 
buitenlandse maatschappij worden inge
zonden, terwijl tenslotte aan het geheel
een fotu-wedstrijd verbonden is, waar
van de hoofdprijs bestaat uit een ' Kodak 
klapcamera "Kodak-A". Alle bijzonder
heden over deze wedstrijd, welke 1 Oc
tober is aangevangen · en op 1 April 1951  
sluit, kan men aantreffen in· het October
nummer van "Handig Bek-eken". 

De nieuw aaQgedotene 
'n Gemak, telefoon aan ·huis. Spreken 
op afstand zon-der dat men elkaar ziet, 
evenwel 'n beetje onwennig. • 
Grappig soms . . . . .  . 
Rrrt, rrrt, rrrt . . . . .  . 
Met wie? 
"Met de telefooncentrale", jokte ·de man 
aan de andere kant van de lijn; ,,Ver
staat U mij?" 
,,Ja, mijnheer". 
"Blaast u 'ns even in de telefoon, uw 
stemgeluid ' komt niet duidelijk door". 
(De juffrouw blaast). 
,,Neen, juffrouw", zo roept de · grappen
maker. , ,U moet harder blazen, · neem 
de fietspomp maar 'ns even". 
De juffrouw haalt de fietspomp en 
meteen rij weer bij het toestel komt en 
de hoorn opneemt, hoort ze e·en scha-
terlach in de verte . . . . .  . 
Toen begreep ze beetgenomen te zijn. 
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Accouotaot■kaotoor van 
H. CUPPEN

LN: hderl, 8mot1cb1J v. Accoantants 
LI-: Beid v11 Bel11t11gcomlenten 

A.s. Zondag GEOPEND van 9-6 uur
Foto-Atelier JANSSEN 

IP A N T O F F E· L s--, 
Cl) BIJ "'IJ 

� ��n��l�a?G�!!!: Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel 612 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN Mag. ,,DE BIJENKORF" 

A. VAN KOL
BOXTEL Stationstr. 55 - Tel. 406 

Markt 14 • Tel. 489 
SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 - Tel. 319 

Voor de a.s. H. Communie: 
COMMUNIE BEELDJES, wit en gekleurd 

plateel zeer exclusief in diverse prijzen. 
COMMUNIEBEELDJES. wit crème en 

gekleurd, in diverse maten 
spotgoedkoop, vanaf . . . . 75 cent 

COMMUNIE DEJEUNERS 
zeer fijn porcelein. met mooie 
communie voorstellingen f 2,30 

COMMUNIE BEKERS 
COMMUNIE SCHILDERIJTJES 

. 65 cent 

in diverse maten en prijzen. 
KERKBOEKJES, vanaf . . . . . 4;5 cent 

Ook in de betere soorten hebben wij een 
pracht sortering 

ROZENKRANSEN 45, 50, 65, 95, 110 
ROZENKRANSEN, verzilverd 2,75 - 4,25 
ROZENKRANSZAKJES, vanaf 30 cent 
COMMUNIE LEPELTJES, verzilverd 1,90 
W)JWATERBAKJES - PORTEMONNAIES
MEDAILLES - KRUISJES - KETTINKJES
BROCHES - ARMBANDJES - KRALEN

Enorme sortering KINDERT ASJES 
in alle kleuren en modellen 

,,DE BIJENKORF" 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

20e Zondag na Pinksteren. 
15 October 1950. 

De H.H. Missen zijn om half. 7, kwart 
voor 8, 9 uur en half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 wordt opgedragen 
als. gelezen jaargetijde voor Petrus An
tonius de Visser; om kwart voor 8 voor 

-de parochie; in de H. Bloedkapel gele
zen H. Mis voor Justina Waals-Götz, en
de Hoogmis gezongen H. Mis voor een
bijzondere intentie.
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de
2e schaal voor de bijzondere noden van
het Episcopaat, welke bizonder in <le
milddadigheid der gelovigen wordt aan
bevolen. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef van
wege de Octobennaand.
Maandagavond om half 8 is het Maria
Congregatie.
Gedurende de gehele week zal het
iedere avond Lof zijn met rozenhoedje
en gebed tot St. Jozef vanwege de Oc
tobennaand.
·A.s. Zondag is het Missie-Zondag, waar
bij in alle H.H. Missen de lste schaal
zal rondgaan voor de Katholieke Mis
siën. Op deze Zondag zullen de kinde•
ren van onze Parochie hun Eerste H.
Communie doen. De gelovigen worden
verzocht onder de H. Mis van kwart
vóór 8 en van middag onder het Lof <le
stoelen in het Priesterkoor vrij te laten.
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten

• van half 3 tot 4 uur en van half 6 tot
half 8.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
A.s. Donderdag K. A. in het zaaltje op
de Burgakker. • .
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Johannes Bergman te Gemon
de overleden; z. a. gel. H. Mis voor
Adrianus van der Zanden in de paro
chie van het H. Hart overleden; H. 
Hart-altaar gel, H. Mis voor Antonius
Schellen; om half 8 gel. H. Mis ter ere
van St. Gerardus uit dankbaarheid; z.a.
gel. jrgt. voor Johannes van de Langen
berg van de Schoot; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Johannes Jacobus van
Kempen; om half 9 gel. H. Mis voor
Geertruda van de Schoot-van der Mey
den. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. Om
half 8 Maria-Congregatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Lucia de Visser-Padden
burg; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Jacobus Raaijmakers vanwege de Bond
van het H. Hart; om half 8 gel. H. Mis
voor Martinus Giesbers; z.a. gel. H. Mis
voor Johanna Vriens-van Handel; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Catharina
van Weert-Voets; om half 9 gel. jrgt.
voor Hendriéus van Hal en Johanna
Maria van Houtum de hsvr. en Petro
nella de dochter. Hedenavond om 7 uur
Lof met rozenhoedje en gebed tot St.
Jozef.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Jacobus Raaijmakers; z. a.
gel. H. Mis voor Anna, Maria van

\ Mensvoort; H. Hartaltaar gel. mndst.
voor Lucia de Visser-Paddenburg; om
half 8 gel. H. Mis voor de overleden
parochianen in Indië vanwege Maria's
Biddend Leger; z. a. gel. jrgt. voor Jo
hanna van Weert-van Kessel te Gemon
de overleden; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Wilhelmina Schellekens-van de
Ven; om half 9 gel. H. Mis voor een
Zalige Dood. Hedenavond om 7 uur Lof
met rozenhoedje en gebed tot St. Jozef.
DONDERDAG: om kwart vóór 7 gez.
mndst, voor Christianus v. d. Breugel;

z.a. gel. mndst. voor Maria van Hal; H.
Hartaltaar gel. 1-1. Mis voor Dymphina
Marynissen-Verhaart; om half 8 gel.
jrgt. voor Jacoba van tier Mey<len-van
<le Pas; z.a. gel. H. Mis voor 1-Ienriette
Witteveen-Schöne; H. Hart altaar gel.
1-1. Mis voor <le levende en overleden
)eden van de Tilburgse Processie; om
half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmina
Toemen-<le Leeuw vanwege <le Broeder
schap van 0. L. Vrouw in het Zand.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Joseph.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndsL
voor Marcellus v. Boxtel; z. a. gel. H.
Mis voor Godefri<lus van Oorschot; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Wilhelmina
Toemen-de Leeuw; om half 8 gel. gef.
jrgt. voor Lambertus Groenendaal; z. a.
gel H. Mis voor <le familie Marynissen
Berburgh; I-1. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Jacoba v. d. Meydcn vanwege de
Broederschap van 0. L. Vrouw in het
Zand; om half 9 gel. H. Mis voor Pe
trus Gijssens vanwege <le Broederschap
van 0. L. Vrouw in het Zand. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje en 
gebed tot St. Joseph.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendricus van Dungen; z.
a. gel. H. Mis voor <le levende en over
leden leden van de Tilburgse Processie;
om half 8 gef. gel. jrgt. voor Lambertus
Groenendaal; z. a. gel. H. Mis voor de
levende en overleden leden van <le Til
burgse Processie; om half 9 gel. H. Mis
voor de overleden ouders v. d. Meyden
Elands.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebe<l tot St. Jozef.
Nog zal geschieden in het Liefdehuis op
Maandag een gel. mn<lst. voor Petro
nella Opstal-v. d. Posten.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Martinus van Am
stel, geb. en won. in <leze parochie en 
Elisabeth van Roosendaal. geb. en won. 
te Best (I-1. Odulphus), waarvan heden 
de tweede afkondiging geschiedt. 
Johannes Josephus Aleva geboren te

Amsterdam (H. Rita) en won. te Am
sterdam (St. Stephanus) en Hubertha 
Petronella Gertru<la van Oers, geb. en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de derde 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. 

20e Zondag na Pinksteren. 
15 October 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie; om 7 uur voor Adrianus Anto
nius van de San<le als overleden lid van 
de H. Familie; om 8 uur voor het gC'CS· 
telijk en tijdelijk welzijn van <le paro
chie, onder welke H. Mis de kinderen 
hun Eerste H. Communie doen; om 
kwart over 9 voor A<l,·iana van der Lin
den-van Erp vanwege de processie Box
tel-Bokhoven; om -half 11 de hoogmis 
met volkszang, tot zekere intentie. 
De eerste schaal gaat voor de kerk; de 
tweede voor de Bijzondere No<len. 
Hedenmiddag om 3 uur plechtig Lof 
met kinderzegen, voor de kinderen die 
hun Eerste H. Communie gedaan heb
ben. Voor het Lof om kwart vóór 3 het 
rozenhoedje vanwege de Octobermaand. 
Verder deze week om half 8 Lof met 
rozenhoedje: Maandag, Woensdag en 
Vrijdag met volkszang. 
Maandag - feestdag van kerkwijding, 
dan wordt namelijk jaarlijks in ons bis
dom gezamenlijk herdacht de wijtling 
van de parochiekerken, welke plechtig 
geconsacreerd zijn. 

'n Exclusieve Huiskamer 
exposeren wij a.s. Zaterdag 
in onze Meubel etalage. 
Komt U ook 'ns even kijken? 

ll. 
-1 ENORME KEUZE

ll.

0 

1-

z 
Damespantoffels � 

reeds vanaf 2,95 1'11 

4 Kinder-, Jongens-, Meisjes- en r
il. Herenpantotfels in alle maten. u,

L..PA N TOFFEL s...J 

VELO Wasmachine Mij 
MART 28 • BOXTEL 

Schouwburg· ,,DE ARK" Boxtel 

16 en 17 October des avonds HALF 
Speciaalzaak voor: 
Wasmachines, Wringers, Haarden, 
Kachels, Rijwielen, Complete Meu
bilering, Bedden, enz. enz. enz. 

ACHT precies Opvoering 

Lortzing's OPERA • 

DE WAPENSMID 
V oortaan ook Telefonisch te 

S 7 2 bereiken onder No .. 

door de Zangverenigingen St. Petrus en St. Caecilia 
Plaatsbespreking: Zondag 15, Maandag 16 
en Dinsdag 17 October in "de Ark" van 

12d uur. Tel. 503 

DE MOOISTE FIGUREN, 
U moet er eens op letten 1 

Dragen onze MAATCORSETTEN 
Iedere dag gelegenheid tot maat nemen 

Programmaboekjes verkrijgbaar bij Verder: 
elastieke kousen, 
breukbanden,enz. 

Drogisterij "DE VIJZEL"de Dames v. Hoof 
MARKT 12 TIELIEFOON 462 

Maa twe rk is niet te vervangen. 
Kleermakerij CORVERS EN VERHAGEN 
Achter 't Stadhuis 17, 's,Hertogenbosch , Tel. 7567 
Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 

GROTE PRIJSVERLAGING van 
PRIMA ZURE HARING 7½ cent 
Blanke geweekte Stokvis 65 et. 500 gr. 

V O S 
Verder alle soorten vis aan concurrerende prijzen
Stationstraat 44 • Telefoon 527 Vraagt bezoek of stalen. 

Woensdag - feestdag van de H. Evan
gelist Lucas. 
Donderdag - worden <le zelatricen van 
<le Voortplanting des Geloofs ter verga
dering verwacht <les avonds om 8 uur in 
de Ark, in verband met de Missie-Zon
dag a.s. Zondag. 
Zaterdag - feestdag van de H. Ursula. 
MAANDAG 16 Oct.: 7 uur 1. m. voor 
Jacobus Johannes van Eindhoven; kwart 
voor 8 1. d. voor Rosalia Hermus-Schül
ler; Maria-altaar 1. m. voor Anna Maria 
v. d. Bogaerd-v. d. Ven; half 9 1. d. voor
Jan Hazenberg. 
DINSDAG 7 Oct.: 7 uur 1. d. voor Wil
librord van Zeeland en Jacobus de zoon; 
kwart voor 8 1. m. voor Adrianus van 
Kleef; Maria-altaar 1. d. voor Maria 
Kurvers-van Nistelrooy; half 9 pl. gez. 
1 e jrgt. met assistentie voor Hubertus 
Josephus van Susan te; zij-altaar vanwege 
het personeel. 
WOENSDAG 18 Oct.: 7 uur 1. d. voor 
\Villem Dielus v. d. Langenberg en 
Adriana de dochter; kwart voor 8 1. m. 
voor Johanna Vriens- van Handel; Maria 
altaar 1. d. voor Johanna Smits-Zevens; 
half 9 1. j. voor Cornelia van Beljouw
van Kaste ren; half 10 gez. huwelijksmis. 
DONDERDAG 19 Oct.: 7 uur 1. d. voor 
de levende en overleden leden van de 
R.K Kleding- en Textielarbeidersbond
"St. Lambertus". afd. Boxtel; kwart voor
8 l.j. voor Limbertus Goossens; half 9
1.d. voor Adriana v. d. Lintlen-v. Erp
vanwege <le kinderen; 10 uur gez. hu
welijksmis.
VRIJDAG 20 Oct.: pl. gez. Ie j. voor
Cornelis Pijnen burg; kwart voor 8 1. m.
voor Adriana Scheutjens-van Dijk; Ma
ria-altaar 1. <l. voor Johanna Vriens-v.
Handel vanwege de buurt; half 9 1. m. 
voor Adriana Kerssemakers-van Nistel
rooy.
ZATERDAG 21 Oct.: 7 uur 1. m. voor
Hendricus Pennings; kwart voor 8 1. d.
voor Maria Jacoba v. Weert-Karssema
kers; half 9 gez. d. tot bijzondere in
tentie; Maria-altaar 1. d. voor <le over
leden familie 1-Iazenberg-van Keulen.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
20e Zondag na Pinksteren. 
15 October 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Lam
bertus v. Oorschot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Gertruda 
hsvr. van Lamb. v. Oorschot. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Ma
ria v. Oorschot; 9 uur gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Anto
nius Beekmans en Joanna <le hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. d. Oetelaar; half 9 H. Mis voor 
de leden van de Boerinnenbond. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor .Anna Maria 
v. d. Oetelaar.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina v. d. Oetelaar.

Deze week zullen geschieden: 
Zondag, Maandag, Dinsdag en Woens
dag iedere dag 1-1. Mis als zevende voor 
Joannes Bergman. Donderdag H. Mis 
voor Henrica van Boven te St. Michiels
gestel overleden. Vrijdag H. Mis voor 
voor 1-Ienrica v. Oorschot vanwege de 
kinderen. Zaterdag 1-1. Mis voor Henri
ca v. Oorschot vanwege de kinderen. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
20e Zondag na Pinksteren. 
15 October 1950. 

ZONDAG: half 7 H. Mis voor de fa. 
milic Scheutjens-Veroude; 8 uur H. Mis 
ter ere van de H. Jozef. Onder deze 
1-1. Mis zullen 16 kinderen de eerste H.
Communie doen; 10 uur Hoogmis tot in
tentie van de parochianen. De gelovigen
worden in de gelegenheid gesteld aan

hun offerplicht te voldoen in de eerste 
schaal voor onze eigen kerk; in de 2de 
voor B. N. Half 3 Lof met rozenhoedje, 
om Gods zegeningen· te verkrijgen over 
.,Orion" en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Adrianus v. <l. Sloot. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Peter 
Hazenberg vanwege de kleinkinderen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis vanwege 
feestcomité Marinus v. Son, voor Theo
dorus Huyberts. . 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wed. 
Maria Berends-Toonen. 
VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis ter ere van 
0. L. Vrouw van Lourdes voor een
zieke.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
half 7 tot half 8; half 7 Lof met rozen
hoedje, om Gods zegeningen te verkrij
gen over Zijne Heiligheid de Paus en het
H. Jaar.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Arnoltlus Bongers te Zeeland, Jo
hannes van Kempen, in de parochie van
de H. Petrus te Boxtel, Theodorus v. d.
Boer te 's Bosch en Wilhelmina Schelle
kens-v. d. Ven in Boxtel overleden.
Elders zal op Donderdag een H. Mis
worden opgedragen tot intentie van de
leden der Godvruchtige vereniging ter
ere van de H. Theresia van het Kind
Jezus.
Bij de bruiloft van J. Vorstenbosch-Rut
ten is opgehaald voor de Missie 7
gulden.
Aanbevolen een noveen ter ere van de
H. Theresia.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 

LIEMPDE. 
20e Zondag na Pinksteren. 

15 October 1950. 

Zondag: half 7 1. mndst. voor Ger. Spik
mans; 8 uur 1. j. voor Marinus v. d. 
Laar; 10 uur de Hoogmis tot welzijn der 
parochie; 3 uur Lof, daarna meisjescon- • 
gregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Theo 
v. Hal enz.; half 8 z. j. voor Corn.
Quinten; 8 uur 1. i. voor Johanna Ma
rinus v. d. Laar.
DINSDAG: 7 uur z. i. voor Everdina

.Corn. Quinten; half 8 1. j. voor Marinus
v. Oirschot; 8 uur l. mndst. voor Mari
nus Kuppens; half 10 H. Mis tot bijz.
intentie.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Mart. Quinten; half 8 z. j. voor Ane. v.
Esch; 8 uur l. mndst. voor Arnoldus
Bressers.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Hendrica Hendr. Quinten; half 8 z. j.
voor Maria Ant. v. Esch; 8 uur 1. mndst.
voor Adr. v. d. Velden.
VRIJDAG: 7 uur z. i. voor Com. v. cl.
La;ir; half 8 z. j. voor Joh. v. Esch; 8
uur 1. mndst. voor Cornelia Traa.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Theod. v. d. Boer; half 8 z. j. voor Wilh.
v. Esch; 8 uur 1. j. voor Johanna Mari
nus v. Oirschot.
ZONDAG: Missie-Zondag; half 7 1. m.
tot welzijn der parochie; 8 uur 1. m. voor
Corn. v. Houtum te Best overleden; 10
uur z. j. voor Ant. v. Houtum-de Laat.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Am. Bres• 
sers v.w. de kinderen. Dinsdag 7 uur 1. 
m. voor Petronella Frans Vingerhoets.
Woensdag 7 uur 1. m. voor Johanna
Traa. Donderdag 7 uur 1. m. voor Theod.
v. d. Boer als overl. lid H. Cunera. Vrij
dag 7 uur 1. m. voor Theod. v. d. Boer
als overl. lid Boerenbond. Zaterdag 7 uur
1. m. voor Barbara Joh. Heykants als
overleden lid H. Gerardus. Zondag 7

uur 1. m. voor Theo v. Hal enz. v.w. 
den Berg. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
algemene H. Communie der kinderen; 
de jongens komen biechten gedeeltelijk 
's morgens om 8 uur en gedeeltelijk na 
de middag 1 uur, evenzo de meisjes op 
Vrijdag, 
30e Corn. v. Houtum over!. te Best; 
Adr. v. d. Sande te Boxtel overleden. 
Deze week zal de Kapelaan op .gebrui
kelijke wijze de omgang houden. 

Missiebus. 
Bij de uitvaart van Barbara Joh. Hey
kants f 4,10. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

20e Zondag na Pinksteren. 
15 October 1950. 

H.H. Missen om 7 uur. half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaálcollecte 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 iederen avond om half 7 Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot de H. 
Joseph vanwege de Octobermaand. 
Maandag feest van de kerkwijding. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
2de en 3de leerjaar komen biechten; 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk .communiceren. 
Zondag a.s. Missie-Zondag. Alsdan de 
2de schaalcollecte voor de Voortplan
ting des Geloofs. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor bijz. In
tentie; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus Antonius van der Zanden te Boxtel 
overleden; 8 uur gef, jrgt. voor Antonia 
Liket. 
DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijzonde
re Intentie; 8 uur gef. jrgt. voor Hen
rica Liket. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Cor-' 
nel is van den Boogard; 8 uur Gef. Jrgt. 
voor Jan Vugts. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Cornelis van den Boogaard; 8 uur gef. 
jrgt. voor Theodorus Josephus Vielen. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Pieter
nella van de Nosterom•v. Wezel van
wege Br. H. Bemardus Nieuwkuik; 8 uur 
gef. jrgt. voor Elisabeth Vielen-Vugs. 
ZATERDAG: half 8 jrgt voor Wilhel
mus van den Braak; 8 uur gef. jrgt. voor 
<le Wed. Adriana Pijnenburg, 
Elders: H. Mis. voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 15 October. Twintigste Zondag 
na Pinksteren. Deze middag om 3 uur 
Lof met rozenhoedje. 
Deze gehele week om kwart voor 8 Lof 
met Rozenhoedje. 
Woensdag: feestdag van de H. Lucas, 
Evangelist. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Janus 
v. d. Sande, .overleden te Boxtel; om
half 9 H. Mis voor de overleden leden
der familie Henket.
MAANDAG: om 7 uur H. Mis voor
Janus v. d. Sande; om half 8 tot zekere
intentie.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Antonia
Schaffer als lid van de Broederschap der
gelovige zielen te Waalwijk.
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van
de Voortplanting des Geloofs; om half
8 H. Mis voor Janus v. d. Sande.
DONDERDAG: om 7 uur H. Mis voor
Janus van de Sande; om half 8 H. Mis
voor Janus van de Sande.
VRIJDAG: om 7 uur H. Mis voor Janus
van de Sande.
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK 

Missie=Zondag 
De aanstaande Missie-Zondag 
zal een krachtmeting worden 
voor de uitbreiding van het Ge
nootschap tot Voortplanting van 
het geloof. 
De geestelijke gesteltenis van 
onze katholieken zal daarbij ge
peild worden uit het resultaat. 
Wij weten wel dat zo goed als 
bij iedereen geldzorgen in het 
geding zijn, de tijden zijn moei
lijk en toch ieder katholiek moet 
begrijpen, dat naarmate van het 
vermogen geldelijk moet worden 
bijgedragen om te kunnen voor
zien in de materiële behoeften 
van de Kerk. 
Men werpe niet op, dat God al
machtig is en alles kan zonder 
onze medewerking, doch men 
stelle het zich anders: Hij wil 
menselijke medewerking. 
Wij ontvingen Zijn goede gaven, 
in overvloed, laat ons eerlijk zijn. 
En nu moeten wij er ons reken
schap van geven, dat het onze 
christelijk-sociale plicht is mede 
te werken om onze broeders in 
de missiegebieden eveneens dat
gene te doen toekomen, waarop 
zij recht hebben. 
Met het geloof moet in de missie 
de geestelijke en lichamelijke ver
zorging gebracht kunnen wor
den. Dat kunnen onze Missiona
rissen niet zonder de materiële 
hulp van de gelovigen. 
Met al hun werkkracht en toe
wijding zal het hen niet mogelijk 
zijn de zielen te winnen, zonder 
de lichamelijke noden te lenigen, 
en geestelijke ontwikkeling te 
brengen aan primitief levende 
mensen. 
Daarom moeten wij gevolg geven 
aan de wens van de olaatsbekle
der van Christus, Pa�s Pius XII, 
en de ons mogelijke hulp verle
nen. Daarbij moet niet berekend 
worden, want als wij rekenen èn 
God zou door onze berekening 
een streep trekken, dan falen wij. 
Zijn wij dan ook niet overdreven 
bezorgd om onze materiële be
hoeften, doch late we verder zien 
zonder bekommernis. 
De actie die nu wordt ingezet 
moet slagen met geldelijke bij
dragen, niet alleen van de col
lecte in de kerk. aanstaande Zon
dag, maar ook door toeneming 
van het ledental van het Genoot
schap tot Voortplanting van het 
geloof. 
Moge uit het resultaat van de 
actie blijken, dat onze gelovigen 
in bezieling onze Moeder de H. 
Kerk willen bijstaan in de uit
voering van haar taak: De uit
breiding van de Katholieke Kerk. 

,,De Wapensmid" 
Het getuigt van een goede smaak, dat 
,,St. Caecilia" en "St. Petrus", de komi
sche opera van Lortzing "De Wapen
smid" als stuk kozen voor hun jaar
lijkse seizoenopening. 
Het getuigt van moed, dat zij een opera 
aandurfden. 
Het getuigt van doorzettingsvermogen, 
dat zij tot deze uitvoering kwamen. 

.Het is voor het eerst in de geschiedenis 
van Boxtel, dat een opera werd opge
voerd. We mogen er trots op zijn, dat 
dit door eigen plaatselijke verenigingen 
geschiedde. De keuze van "De Wapen
smid" is vooral zo goed, omdat ze tege
lijkertijd artistiek verantwoord is en voor 
de Boxtelse gemeenschap een verstaan
baar en begrijpelijk werk ten tonele 
bracht. 
Djt men niet het origineel koos, maar 
een Nederlandse vertaling, is begrijpelijk. 
De gesproken tekst immers kon moei
lijk anders dan in het Nederlands ge
zegd worden, terwijl het niet consequent 
zou geweest zijn de gezongen tekst in 
het Duits te uiten. Enkele minder i?eluk
kige Nederlandse wendingen heeft men 
handig weten te veranderen. 
De muziek is voor iedereen verstaan
baar; het is geen al te zwaar werk; de 
lichte muze zweeft er doorheen, zoals de 
zon over een Middeleeuws marktveld. 

Het spel. 
Men mag gerust zeggen, dat de acteurs 
over het algemeen hun zang- en speelrol 
goed verstonden. Lag in het begin de 
onrust van een eerste opvoering wat al 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

te open in teveel armgebaren, na een 
korte inlooptijd werd iedere figuur rus
tig en duidelijk uitgetekend in zang en 
spel. 
De Wapensmid, in het begin wat ner
veus, gaf al direct een ware vertolking 
v:in de goedige bullebak. Zijn muzikale 
7 <>ging was goed, zijn spel bezield. 
Maria, speelvast en zuiver in haar muzi
kale dictie, uitstekend vooral in haar stil 
spel, won aan gratie naargelang zij dich
ter bij de bruiloft kwam. 
Graaf van Liebenau gaf, zij het met een 
paar minder sterke momenten, een spel 
van goed niveau. Zijn gezongen liefdes
verklaringen wonnen aan duideliikheid 
naarmate hij zijn stem meer in bedwang 
hield. 
De tenorstem van George won zonder 
meer de sympathie van de zaal en 
terecht, zowel om zijn goede en be
heerste zangerige stem als om zijn na
tuurlijk spel. 
Ridder Adelhof deed aan een Don 
Quichotte denken. lrmentraut met haar 
kristalheldere stem en haar zuivere zeg
kracht in woord en melodie gaf een 
aardige typering van een huishoudster, 
die nog gaarne het hof gemaakt wordt. 
Het samenspel van solisten en koor was 
voortreffelijk. 

Het muzikale. 
Dat de dames en heren van "St. Petrus 
en Caecilia" muziek verstaan, hebben ze 
bewezen. De koren in deze opera waren 
zeer goed uitgevoerd. Het orkest "Ri
chard Sti-aus", dat in het begin de spe
lers dreigde1 te overstemmen, had al 
spoedig de juiste vorm van samenspel 
met het toneel gevonden. Weliswaar in 
een moeilijke omgeving spelend (de or
kestbak is veel te klein) was de verhou
ding tussen het vocale en instrumentale 
zeer goed afgestemd op de betrekkelijk 
kleine zaal, op het stemvolume der solis
ten en de volle toon van het koor. 
Zelden heeft men in de Ark met zoveel 
aandacht naar muziek zitten luisteren 
als bij deze opvoering. 

Decor, costumes, grime. 
De moeilijkheden, die overwonnen moes
ten worden, om -op zo'n klein -toneel een 
dergelijk schoon decor op te richten, 
moeten legio geweest zijn. Men mag 
echter zeggen, dat de vier verschillende 
decors ieder op zich zeer artistiek 
waren. 
De costumering was iets subliems. Nu 
en dan leek het toneel op een Middel
eeuws schilderij. Het was een waar kleu
renfeest. 
De heer Lamoen heeft zijn figuren goed 
getroffen. Misschien had hij lrmentraut 
haar jeugd wat minder moeten respec
teren. 
Wellicht had een vleugje grijs, of een 
oudere haartooi haar meer acceptabel 
gemaakt. Een staaltje van grimeerkunst 
was het oude mannetje. 
Over de regie en de directie kan men 
niets dan goeds vertellen. 
De heer Jac. Driessen, die met eindeloos 
geduld de repetities geleid heeft en in 
wiens handen de dirigeerstaf van koor 
en orkest goed was toevertrouwd, hield 
het geheel zeer strak en goed in handen. 
Hij kende zijn spelers en zangers. Hij 
wist waar de moeilijkheden zaten. To
neel en orkest waren volledig in zijn 
macht, zonder dat een al te grote afhan
kelijkheid het spel verhinderde. 
De heer P. Prince, die voor een massa 
problemen stond bij het regisseren van 
dit werk, heeft met talrijke aardige 
vondsten deze opera tot een waar spel 
gemaakt, dat ons talloze levende plaat
jes op het toneel toverde. Zonder in de 
rechten van het muzikale deel te treden, 
heeft hij 't spel der acteurs dienstbaar 
weten te maken aan dit grote geheel. 

Een gelukwens van de Burgemeester van 
Boxtel tijdens de pauze, was hier ten 
zeerste op zijn plaats. Hij bracht namens 
de inwoners van Boxtel en namens het 
Gemeentebestuur aan de uitvoerders 
dezer opera de meest hartelijke geluk
wensen over, bij deze unieke kunst
prestatie. 
Men kan niet anders doen dan zich hier
bij aansluiten, want het is inderdaad een 
felicitatie ten volle waard. 

Op 30 en 31 October mogen wij nog
maals een opvoering van deze opera 
verwachten. Wij kunnen niet anders 
doen dan iedereen aanraden, deze kans 
niet te laten voorbijgaan, zonder hier
van te genieten. 

R.K. Uitleenbibliotheek 
Boxtel 
Wij willen nogmaals uw aandacht vesti
gen op de lezing, die de Zeereerw. Pa
ter 0. Tinga zal houden op Vrijdag 27 
October in de Ark, des avonds om 
8 uur. 
Onderwerp: De betekenis van Graham 
Greene, vooral in verband met zijn 
werken: ,,Het geschonden geweten" en 
,,De kern van de zaak". 
De toegang is vrij voor alle personen 
boven 18 jaar. 
Wij vertrouwen dat velen op deze avond 
blijk zullen geven van hun belang
stelling. 

Plaatselijk Nieuws 
AAN ALLE MISSIEVRIENDEN 
VAN BOXTEL. 

"Sint Ursula" dankt U allen voor de 
milde steun, verleend op onze Missie
dag van 15 October. De dag is schitte
rend geslaagd. We hebben werkelijk 
weer niet tevergeefs een beroep gedaan 
op uw missieliefde. Deze is in Boxtel 
nog onverflauwd ondanks de moeilijke 
tijden. Nogmaals onze hartelijke dank. 
God zal er U zeker voor lonen. Zijn 
dank blijft niet bij woorden en goede 
wensen. 

Uitslag verlotingen: 
De pop heette Paultje, geraden door 
Addie Pennings, Veghel. 
Een paard wonnen Stannie van Hoorn, 
Eindhoven en Arni Ni1kamp, Loon op 
Zand. 
De bal was voor Corrie Herijgers, 
Zundert. 
De poppenkamer \'iel ten deel aan Mar
tien den Dekker, Baroniestraat, alhier 
Het drieste!: theemuts, kussen en dres
soirloper kreeg Mej. v. Giersbergen, 
Pastoor Erasstraat, Boxtel en de thee
beurs ging naar Annie Beerens, Eind
hoven. 

GEZELLIGE AVOND. 
Zoals per advertentie in dit blad is aan
gekondigd, heeft Boxtels Harmonie een 
gezellige avond georganiseerd voor haar 
donateurs - doch ook UITSLUITEND 
voor hen die donateur zijn. 
Wil men aan deze gezellige avond deel
nemen en is men nog geen donateur, 
dan kan men zich nog als zodanig op
geven tot uiterlijk 29 Octobe1· a.s. aan 
de in de advertentie genoemde adressen. 
Wie later komt kan geen toegang tot de 
zaal meer verleend worden. 
HERLEVEND BOXTEL. 

"Herlevend Boxtel" organiseert telken 
jare een aantal culturele avonden voor 
zijn leden. Ook voor het winterseizoen 
1950-1951 zijn enige artistiek verant
woorde uitvoeringen geprojecteerd, met 
name: 
een ballet-uitvoering, te geven door het 
Ballet der Lac,ge Landen, een Neder
lands ballet dat op zijn toumée door Ne
derland, België en Frankrijk grote suc
cessen oogstte; een toneelstuk, te spe
len door een onzer grote landelijke be
roepsgezelschappen; een muziekavond, 
te geven door de in den lande vermaar
de pianist prof. Asselbergs. 
De huidige • minder gunstige tijdsom
standigheden dwongen tot beperking van 
het aantal uitvoeringen; daardoor was 
het mede mogelijk de contributie voor 
het lidmaatschap zeer laag te houden, 
n.l. f 6,- voor alle uitvoeringen teza
men (belasting inbegrepen). De uitvoe
ringen zijn mitsdien op vertoon der lid
maatschapskaart geheel gratis toeganke
lijk.

Aan de leden wordt voorts deze service 
geboden, dat zij voor elke uitvoering 
tiidig schriftelijk worden verwittigd. 
De contributie kan desgewenst in twee 
termijnen worden voldaan. 
Er wordt op gerekend, dat al degenen 
die het vorig jaar lid waren van Herle
vend Boxtel, dit jaar wederom hun lid
maatschap zullen continueren. 
Dezer dagen zal gelegenheid worden ge
boden om zich aan huis als lid op te 
geven. De leden zal dan tevens een kwi
tantie worden aangeboden. 
De contributie is zó scherp berekend, 
dat alleen bij een volle zaal de uitvoe
ringen doorgang kunnen vinden. 

VOOR DE 
MOTORSPORT-LIEFHEBBERS. 

Vrijdag 27 October passeren de deel
nemers aan de K.N.M.V. Kampioensrit 
1950 door de gemeente Boxtel. 
Tussen 12 en 4 uur 's middags trekt de 
colonne van Nederlands beste motor
rijders, waaronder de deelnemers aan de 
laatst verreden zesdaagse in Engeland, 
komend uit richting Oisterwijk over 
Tongeren door de Baroniestraat, Mgr. 
Wilmerstraat de Bosscheweg over in de 
richting Villa Catharina, waar ze, rechts 
draaiend, de Rijksweg nemen om ver
volgens door de Maastrichtsestraat in de 
richting Olland verder te rijden. 

DE HELE STAD IS ER VOL VAN. 

Dit is de titel van de klucht van John. 
Emerson en Anita Loos, die op 23, 24, 
25 en 26 October a.s. door Toneelgroep 
"Leeringhe ende Vermaeck" voor het 
voetlicht gebracht zal worden. 
De regie berust ook nu weer in de be
proefde handen van de heer Jo van Erp 
uit 's Hertogenbosch, terwijl de heer Th. 
van Lamoen uit Vught borg staat voor 
de grime. 
"De hele stad is er vol van" vraagt een 
bezetting van niet minder dan 12 per
sonen, waardoor ook enige nieuwe delet
tanten van de toneelgroep de kans krij
gen om een proef van hun kunnen op 
het toneel af te leggen. 
Naar het Bestuur ous verzekert, is dez.
klucht nog komischer en geestiger dan 
het blijspel "Polly Perkins" waarmede 
Leeringhe ende Vermaeck bij het 40-
jarig jubileum van de K.A.B. 7 uitver
kochte zalen boekte. Met grote belang
stelling zien wij dan ook de première 
tegemoet. 

Missie Thuisfront 

Op de bruiloft van de familie Weijk
mans-De Pijper werd voor de Boxtelse 
Missienaaikring f 3,46 opgehaald. 

Opgehaald op de uitvaart van Wilhel
mina Schellekens-van de Ven door An
nie Troeijen voor Pater van Son en Zus
ter Wilhelmina f 15,08. 

Mgr. Dr. H. Poels 
1. 

GROOT SOCIAAL PIONIER. 

De moeilijkheden in het maatschappelijk 
leven van ons volk - moeilijkheden van 
schaarste en duurte, lonen en prijzen, 
vrijheid en belastingdruk - veroorzaakt 
door de oorlog en gebleven door de 
verarming van ons land en de blijvende 
politieke dreigingen, - al die moeilijk
heden hebben sinds de oorlog onze 
regering en de politieke en sociale lei
ders in ons land, reeds gedwongen tot 
grote inspanning om verbeteringen te 
brengen waar dit mogelijk was. Veel 
goeds is al bereikt: ouderdomsvoorzie
ning, een vastberaden finantieel beleid, 
een goede organisatie in de P.B.O. die 
in uitvoering is, 'n eerlijk onderzoek 
naar de rechten en plichten der verschil
lende klassen van onze maatschappij. 
Al dit werk - niet in het minst binnen 
onze katholieke organisaties van werk
gevers, middenstand en arbeiders -
zouden ons, vooral de jongeren, wel 
eens doen vergeten, wat vóór deze oor
leg en zelfs vóór de eerste wereldoor
log, reeds bereikt is door onze pioniers 
in het sociale leven in de strijd vooral 
om de beginselen, welke strijd de latere 
successen in 't sociale leven van ons 
heeft mogelijk gemaakt en waarop de 
latere strijders hebben kunnen voort
bouwen. 
Onder deze pioniers is één van de voor
naamste figuren: de in September 1948 
overleden Limburgse priester Poels, vol
uit: Mgr. Dr. H. A. Poels: 
"Monseigneur" omdat Rome hem om 
zijn grote verdiensten benoemde tot 
protonotarius apostolicus: 'n bijzondere 
kerkelijke onderscheiding; ,,Doctor" om
dat Poefs aan de universiteit Leuven in 
1897 't doctoraat in de godgeleerdheid 
behaalde, en omdat de Tilburgse Econo
mische Hogeschool hem, om zijn uitzon
derlijke sociale arbeid, in 1947 'n twee
de doctoraat verleende. 
Deze priester Poels stond aan het begin 
van de hele sociale beweging in West
Europa, het allereerste begin, toen de 
encycliek "Rerum Novarum" van Leo 
XIII de gewetens van leiders en regeer
ders had wakker geschud, en hun de 

ogen had geopend voor de ellende die 
overal heerste. 
Na zijn professoraten aan een seminarie 
bij Antwerpen en aan de R.K. Universi
teit in Washington, wierp Poels zich 
midden in deze strijd, in de streek van 
zijn geboorte: Limburg. 
En het is van belang, hier de grote lei
dende beginselen van heel Poels' activi
teit eens naar voren te halen, omdat 
deze beginselen nog volledig van kracht 
zijn en dit zullen blijven, omdat ze be
rusten op de eeuwige waarheden van 
het christendom, en daarom ook niet 
vergeten mogen worden, zeker nu niet, 
bij de geweldige inspanning van zovelen 
voor het herbouwen van een rechtvaar
dige maatschappij. 
Deze beginselen van Poe Is waren: 
1. De zekerheid en waarheid van het

christendom.
2. De eenheid van de mens en zijn

leven.
3. De medewerking van allen aan de

verchristelijking van de maatschappij.
4. De, het hele menselijk leven omvat-

tende, taak van de Kerk.

Zijn bewust vaststellen van de zekere 
waarheid van het christendom deed hem 
zeggen: dat het feit, dat de moderne 
wereld een ongelukkige wereld is, niet 
zijn diepste oorzaak vindt in de enkele 
dictaturen die hier en daar de wereld in 
de war sturen en in angst houden door 
hun dwingelandij; evenmin in het toch 
wel zeer verderfelijke egoïsme van som
mige groepen die de macht en het geld 
bezitten, maar ...... in het feit, dat de 
maatschappij niet christelijk is, niet 
steunt op de leer van Christus: alleen 
een christelijke wereld kan een geluk
kige wereld zijn. Daarom liet Poels zich 
niet afleiden door schijnsuccessen, zoals 
de grote verdiensten die gemaakt wer
den kort na de eerste wereldoorlog, en 
voorspelde hij toen reeds de crisistijd 
van de dertiger jaren. Waarom? Omdat 
een succes tot mislukking gedoemd is als 
het niet steunt op christelijke beginselen, 
want die alleen zijn de ware. En daar
om: beter niet werken aan verbetering 
tenzij op christelijke grondslag. 
Eerste eis voor een goede maatschappij 

Rozenkransmaand 

De Herfst weeft zilv'ren draden 
door duizend kleuren heen 
en sterren, sterren, myriaden 
en nachten zó sereen, 
die niemand waagt te storen: 
zo stil in God verloren. 

Een krans van rode rozen, 
omstraalt een veldkapel, 
waar ieder graag blijft pozen 
bij 't schone kleurenspel, 
de handen saam wil vouwen 
tot eer der Lieve Vrauwe. 

Een bidsnoer in de handen, 
zien kind'ren naar Uw beeld 1 

en Herfst ligt over landen, 
waar zon en lied in speelt. 
Maria, hoor de bede: 
geef ons de wereldvrede. 

CATENA 

DE GOUDEN BRUILOFT. 
Het Gouden Paar, Thijs-v. d. Brandt, 
zou de mijlpaal van z'n 50-jarig huwe
lijk liefst heel bescheiden gepasseerd 
hebben, doch familie en buurtbewoners 
vonden er een te schone titel in om hen 
eens te befeesten. 
Een jubilé is een gelegenheid om•· dank
baarheid te vertolken, vriendschappelijke 
verhoudingen te memoreren en de maat
staf der waardering te trekken langs de 
levenswerkzaamheid. 
De buurtschap gaf blijk van haar gevoe
lens jegens het gouden paar door het 
aanbrengen van versiering aan de wo
ning en het aanbieden van een passend 
cadeau .. 
De firma Van Oerle, waar Jan ongeveer 
50 jaar werkzaam is geweest, liet zich 
tegenover haar gepensioneerde oud
employe niet onbetuigd. Evenzo de oud
collega's van de fabriek. 
De organisaties, waarvan Jan van af zijn 
jeugd altijd een trouw en actief lid is ge
weest, gaven eveneens blijk zich de ver
diensten te herinneren. Namens het 
hoofdbestuur van St. Lambertus werd 
een prachtige bloemenmand aangeboden, 
en de heer Van Rixtel bracht als afde
lingsbestuurder de dank over van de 
afdeling en herinnerde hierbij nog aan 
de ijver voor de heroprichting der afde
ling direct na de bevrijding. 
Ook de adviseur en het bestuur van de 
K.A.B. kwamen tijdens de receptie het 
Gouden Paar feliciteren. 
Zo zagen de oudjes met al hun verlan
gen naar een bescheiden feestelijke her
denking een grote kring van vrienden 
om zich heen en werd de receptie een 
grote manifestatie van vriendschap en 
waardering. 

is de verchristelijking ervan. 
Zijn tweede beginsel was: dat de mens 
en zijn leven niet te splitsen zijn in een 
godsdienstig deel en een zakelijk deel, 
waarvan het eerste op Zondagmorgen 
voor de dag komt, en de rest van de 
week zoek is. Nee, voor, Poels is er geen 
scheiding tussen particulier leven en ge
meenschapsleven, tussen natuur en bo
vennatuur, tussen lichaam en ziel: de 
mens is één geheel in zijn wezen en in 
zijn leven, en die hele mens moet altijd 
goed staan met zichzelf, met alle ande
ren en met God, 's Zondags en in de 
week, stoffelijk en geestelijk. Het moet 
de mens ook lichamelijk, redelijk goed 
gaan, wil zijn geestelijk goed zijn; waar 
stoffelijke nood is, komt ook zielenood! 
Wie gebrek lijdt zal ook minder goed 
leven, wie het ene in orde wil maken 
moet ook voor het andere zorgen. 
Zijn derde beginsel: de medewerking 
van allen aan de verchristelijking van de 
maatschappij, vloeit vanzelf voort uit 
het vorige, want waar Poels de mens als 
één geheel ziet, is zijn gevolgtrekking 
vanzelf: dat wie waarlijk christen is en 
overtuigd van de noodzaak der christe
lijke beginselen, die zal ook vanzelf 
doen wat hij kan om de christelijke zaak 
vooruit tehelpen: zijn steun geven aan 
wat steun nodig heeft, helpen waar te 
helpen valt, en niet overal buiten blijven 
om alleen maar de vruchten te plukken 
die anderen bewerkt hebben. Met dit 
beginsel was Poels zijn tijd al tientallen 
jaren xooruit, want wat hij toen wenste 
heet op dit ogenblik: lekenapostolaat en 
Katholieke Actie. 
Ook zijn vierde beginsel komt voort uit 
het tweede. Omdat namelijk de mens 
één geheel is, altijd en in alle omstan
digheden van het leven, omvat de taak 
van de Kerk ook 't hele menselijk leven 
en mag de taak van de Kerk niet alleen 
het godsdienstige zijn, en mag de Kerk 
zich niet alleen op het godsdienstig ter
rein laten terugdringen: de Kerk moet 
op de bres staan voor alle belangen van 
de mens, omdat geen enkel van die be
langen op zich zelf staat, maar alles 
samenhangt in de eenheid van zijn leven. 
Hoe Poels zijn beginselen toepaste in 
zijn eigen leven, m.a.w. hoe hij zwoegde 
voor zijn medemens, vooral voor de 
minder bedeelden, voor de in de hoek 
gedrukten, zullen we een volgende keer 
vertellen. T. 



Plaatselijk Nieuws 
KLOKKEN EN BEIAARDEN. 

Op de eerste avond van het nieuwe sei
zoen van de Heemkundige Studiekring, 
werd het onderwerp behandeld: Klok
ken en beiaarden. Voor een aandachtig 
gehoor werd de lezing gehouden door 
de heer van Gerwen, een der medewer
kers van de Klokkengieterij Petit en 
Fritsen te Aarle-Rixtel. De heer Frit
sen Jr. illustreerde de voprdracht met 
gramofoonplaten en het vertonen van 
een tweetal films, waarvan vooral die 
over het klokkengieten zeer instructief 
was. 
In de lezing werd de geschiedenis der 
luiklokken en beiaarden behandeld, de 
techniek van het klokkengieten, de ge
neralogie van het klokkengietersgeslacht 
Petit en Fritsen, de beiaardkunst en 
enige beroemde beiaardiers. 
Aan het einde der vergadering heeft de 
voorzitter er op gewezen, dat de Box
telse toren als het ware om een carillon 
staat te bedelen. Volgens een aanteke
ning in het Memoriale der parochie van 
St. Petrus is in de toren in vroeger 
eeuwen een klokkenspel aanwezig ge
weest. Dit klokkenspel zou echter zijn 
geroofd en later in het stadhuis van 
Heusden zijn opgehangen. Een bevesti
ging van deze klokkenroof heeft men 
tot nu toe nog niet gevonden. 

LIEMPDE 
R.K. BOERINNENBOND. 

De ontwikkelingscursus zal Dinsdag 24 
October aanvangen, 's avonds om 7 uur, 
in de R.K. Meisjesschool. Deelneemsters 
gelieven schrift en potlood mede te 
brengen. 
Leden die zich nog niet voor deelname 
hebben opgegeven kunnen dit alsnog 
doen bij het begin van de eerste les. 

HUISSLACHTINGEN. 

Voor een vlot verloop van slachtingen 
en keuring van huisslachtingen in de ge
meente Liempde, is deze gemeente ver
deeld in twee wijken; iedere wijk is ge
bonden aan een bepaalde slachtdag in de 
week, n.l. Maandag wijk B en C, Woens
dag wijk A en D. 
De eigenaar, die voornemens is te slach
ten, r,:�(gt allereerst overleg met zijn 
slachter omtrent uur van slachten, daar
na geeft hij hiervan kennis op het ge
meentehuis en eerst dan kan tot slach
ten worden overgegaan. 
De aangifte op het gemeentehuis kan 
plaats hebben op iedere Maandag van 
9-12 en van 2-5 uur (achteringang,
loket :gemeente-secretarie).
Aangiften op alle andere dagen worden 
zonder meer geweigerd. 
Aangiften tot slachten moeten ten min
ste acht dagen voor de slachtdatum ge
schieden. 

ORIENTERINGSRIT DER K.A.J. 
TE LIEMPDE. 

Zondag j.l. organiseerde de K.A.J., af
deling Liempde, een oriënteringsrit per • 
rijwiel door de gemeente Liempde. 
De route was 27 km lang en er mocht 
gereden worden 12 km per uur. Er 
namen in totaal 90 personen deel, waar
onder 6 dames uit Boxtel. De route 
werd door 89 deelnemers(sters) uitge
reden. Hieronder de uitslag met tussen 
haakjes de vermelding van het aantal 
strafpunten. De eerste vier zijn uit Box
tel, alle overigen uit Liempde. 
Thea van Zogchel (6); Nette van Zog
chel (6); Dora van Zogchel (8); Wies 
van Riel (8); M. van Diessen (9); C. 
van Aarle (10); L. Spierings (20); E. H. 
van Overbeek (22); M. van Abeel en 
(24) ;Joh. v. Abeelen (25); J. van Weert 
(27); F. van Beers (29); ]. Sanders (29); 
P. van Beers (30); P. van Weert (31);
J. Thomassen (32); J. v. d. Berk (3 3); J.
Branten (33); W. v. d. Hurk (34); W.
v. Mensvoort (36); A. Siroen (36); M.
van Brunschot (36); A. van Alphen (36); 

Er 1s heel wat te 
doen over 

koffieprijzen! 

W 
kunnen er lang en

. breed over pralen, 
maar niemand van ons 
doet af stand van een kopje 
koffie op zijn tijd. Want 
waar blijf je. als je je dat 
genoegen gaal ontzeggen? 

Integendeel: méér dan 
ooit komt het er op aan de 
beste fwff ie Ie kopen die U 
krijfîen kunt. Liever iets 
goeds voor Uw dure geld, 
dan een teleurstelling op 
de ko�p toe 

Verse. kracl11ige, geuri
ge koffie moel het zijn. 

Die koffie. bovendien 
door 10 % korting in elke 
prijsklasse goedkoper dan 
welke andere ook, koopt U
bi; De Gruyter. Als U óóit 
het grote voordeel van De 
Gruyler's 10 % korting 
wilt ondervinden, neem 
dan nu De Gruyler's 
Roodmerk koffie. 

H. v. c.l. Velden (37); Th. Prinsen (38);
J. van Alphen (38); G. van Weert (39);
C. van Alphen (39); H. van Weert (39);
J. van Abeelen ( 40); M. v. d. Vleuten
(40); H. v. d. Laar (41); A. Saris (41);
A. Rovers (41); A. Opheij (42).
Verder werd aan de jongste deelnemer:
G. van Houtum, nog een prijs uitgereikt,
evenals aan de oudste deelnemer E. H.
v. Overbeek. Aan de laatste: L. van Rij
zewijk, werd eveneens een troostprijs
beschikbaar gestel<l.

Deze dag mag als goed geslaagd heten 
en de KA.]. kan op een mooie dag 
terugzien. 

Glas==in==Lood en reparaties 
Atelier P. VAN ROSSUM 

Tel. 575 
bij Sportpark O.D.C, 

Boxtel 

Burgerlijke Stand 

van 10 tot en met 16 October 1950. 

GEBOREN: Wiert zoon van W. Ruben 
en H. Engels, Stationsplein 12 - Ingrid 
D. M. dochter van P. W. C. Castricum
en C. M. Heeremans, Clarissenstraat 1 t
- Peter A. M. zoon van A. H. Olysla
gers en H. J. M. v. d. Ven, Mgr. Wil
merstraat 7 - Arnoldus M. zoon van 
M. Heesakkers en A. M. Kuipers, Fel
lenoord 15 - Theodorus A. M. zoon
van D. v. Diepen en J. C. M. Dupuits,
Deken de Wijsstraat 6 - Paulus H. Th.
zoon van Th. Das en C. H. Walravens,
Julianastraat 12 - Gerardus J. Fr. zoon
van J. Fr. v. d. Langenberg en A. J.
Karssemakers, Nieuwstraat 102 - Jo
hannes H. M. zoon van C. D. Voer
mans en P. W. Deenen, Markt 27 -
Patricia A. M. en Antoinette M. E.
dochters van D. G. Me. Curdy en A. J.
J. M. Crols, Vic. v. Alphenlaan 17.

GEHUWD: Marinus S. van de Snep
scheut en Petronella G. van Vegchel. 

Ontgroening van de Ridders van Palet en Penseel 

Met de vestiging van hogere- en middel
bare onderwijsinstellingen in onze zui
delijke provinciesteden maken wij ook 
kennis met het jaarlijkse studentikoos 
ontgroenen. 
Gelukkig is dit acclimatiseringsfeest in 
onze streken tot nog toe in de humoris
tische sfeer gebleven, en behoeven we 
ons niet te ergeren aan w"reedheden 
tegenover de nieuwelingen in de stu
dentenwereld, waartegen de laatste jaren 
in de oude academie centra zoveel is ge
protesteerd. 
Integendeel, het ontgroenen is in de 
nieuwe studie-centra een grappig gebeu
ren, waarbij wij eens heerlijk kunnen 
lachen met de kostelijke vertoning van 
allerlei gekke fratsen, waarmee de groen
tjes voor het publiek te kijk worden 
g�zet. 
Zo'n ontgroening beleefde wij voor het 
eerst in Boxtel door <le stu<lenten van 
de schildersschool St. Lucas. 
Vier dagen achtereen kuurden de rid<lers 

Foto : Jos. W. de Koning. Boxtel. 

van palet en penseel zich uit op de 
jonge gasten om ze in de sfeer van het 
studentenleven op te nemen. 
Na een studentikoos tentamen in Hotel 
Van Boxtel, Vrijdagavond, begon de 
pret Zaterdagmorgen in onze straten met 
een defilé à la militair en inspectie door 
de club-praeses. 
Maandag in de loop van de dag zagen 
we de wit geoverallde groentjes ijverig 
deurdorpels kruisen met tandenborstels, 
bellen poetsen en ruiten wassen, zeer tot 
vermaak van de aanvankelijk onthutste 
huismoe<lers. 
Tot besluit van het ontgroeningsproces 
kreeg Boxtel Dins<lag een promenade te 
zien met <le groentjes in <le kin<lerwagen; 
een wandelend reclame gezelschap 
,,'s Zomers buiten, 's Winters binnen" 
besloot de stoet, <lie ter afwisseling hier 
en daar een schetterende serenade 
bracht. 
Hiermee waren de groentjes bevestigd 
in het milieu van de St. Lucas-adepten. 

SPORT-NIEUWS 
CLUBNIEUWS B.M.C. ,,RAPIDE". 

De Motorclub "Rapide" is voornemens 
op Dinsdag 24 Oct. a.s. haar jaarlijkse 
feestavond te hou<len voor leden en 
hunne dames, aanvang 7 uur, in het 
clublokaal Café "Royal", Stationsplein. 
De oriënteringsrit, uitgestippeld door de 
heer v. Nistelrooij, is inmiddels gereed 
gekomen en wordt op Zondag 29 Octo
ber verre<leu. Aangezien <lit <le laatste 
rit van het reeds ver gevorderde seizoen 
is, raadt "Rapide" de deelnemers aan, 
aan deze prachtige rit deel te nemen, 
te meer daar er schitterende prijzen te 
winnen zijn. Het zijn ditmaal geen be
kers of medailles. Ook niet-le<len zijn 
van harte welkom. Reserveer <lus 29 Oct. 
Start op de Markt. 

D.V.G.-NJEUWS.

Het eerste elftal van D.V.G. was Zon
dag j.l. vrij. Het tweede elftal speelde 
thuis tegen Schijndel 3 en moest met 
1-3 het onderspit delven. De junioren
A konden het tegen B.V.V. A niet ver
der brengen dan een 2-2 gelijk spel.
Voor a.s. Zondag staat voor D.V.G. 1
op het programma een uitwedstrijd en
wel tegen de lei<ler Woenselse Boys.

BOXTEL-NIEUWS. 

Voor de wedstrijd Boxtel-O.D.C. is er 
voorverkoop van kaarten bij H. Voets, 
Rechterstraat van Zaterdagmiddag tot 
Zondagmiddag 1 uur. 

H.H. Supporters. 

Voor de uitwedstrijd op Zondag 29 Oc
tober tegen Schijndel, kunnen tot Woens
dagmiddag plaatsen besproken worden 
bij het bekende adres, n.l. J. Lorist, 
Nieuwstraat. 

TAFEL TENNIS. 

Het afgelopen weekend leverde Advance 
goede resultaten op, het eerste team wist 
n.l. de punten te delen met Arnhem
(5-5) de spelers Steinmann en v. Ber
kel waren in goede vorm, en wonnen
beiden twee wedstrijden en ook het dub
belspel.
De dames startten beter, zij versloegen
Atoom uit Eindhoven met 7-3. In het
team stonden opgesteld de dames R. v.
Zeeland, A. de Lange en R. Doms, wel
ke laatste voor het eerst in de competi
tie uitkwam. Zij debuteerde goed door
te winnen van de sterkste speelster, Mej.
van Zeeland, en won alle partijen.
De verdere uitslagen luiden:

Advancè -Atoom 2 7-3 
Veghel 2-Advance 3 6-4 

Voor a.s. Zaterdag en Zondag zijn de 
volgende wedstrijden vastgesteld: 
De Meooers, Weert-Advance t 
Veghel 1-Advance t (dames) 
P.S.V.-Advance 2 
Advance 3-D.A.F. 2. Zaterdag 7 uur 

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

Uitslagen van j.l. Zondag 
O.D.C.-Best Vooruit 2-2
O.D.C. 3-Zwaluw 4 2-5
O.D.C. 2-Vlijm. Boys 2 4-1

Ofschoon O.D.C. in de wedstrijd tegen 
Best Vooruit de meeste scoringskansen 
kreeg, geeft het gelijk spel de verhou
ding goed weer. Tegen het meer bere
kende korte tiktak-spel van O.D.C. 
plaatste Best Vooruit een fris open par
tijtje voetbal. Met verre trappen joeg 
men de bal vanuit de verdediging in de 
voorhoede, waar dan de gevaarlijke 
rechtsbinnen van Hoek klaar stond, om 
bij de· geringste kans die hij kreeg hard 
op het O.D.C.-doel te schieten. Ree<ls 
uit de eerste aanval lastte hij zo'n gé
weldige kogel, die juist over vloog. Dit 
was voor de O.D.C.-verde<ligers het 
sein om hem terdege in de gaten te hou-

DENKSPORT 
HORIZONTAAL: t. hobby, 10. in het jaar der wereld (afk. voor 
jaartallen), 11. inhoudsmaat, 12. rund, 13. sneeuwschaats, 15. deel v. e. 
boom, 16. maag v. e. koe, 17. kampeergerei, 18. bergplaats, 19. hevig, 
20. woud, 21. soort gras, 22. voegwoord, 24. voorzetsel, 25. knevel,
26. bewerker v. metaal, 28. pers. voorn. woord, 30. in het jaar des
Heren (afk. voor jaartallen), 32. Scandinavische munt, 34. bevel,
35. soort bij, 37. Noordzeevis, 38. die, 39. erg, 40. weide in het hoog
gebergte, 42. duikereend, 43. onder anderen, 44. vaargeul, 46. lidwoord,
47. stellage waarin de torenklok hangt.
VERTICAAL: 1. roddelpraat, 2. bijenhouder, 3. Ned. munt (afk.), 
4. klein soort paard, 5. proefgewicht, 6. muil v. e. dier, 7. bruto (afk.), 
8. gard, 9. witte beer, 14. hoogste graad v. e. Technische Hoge School,
16. onvoldoende verbetering, 23. hoogste deel v. e. dak, 24. bloedver
wante, 27. Spaanse peper, 29. land in Europa, 31. trechter waardoor
het gemalen graan loopt, 33. oude Spaanse zilvermunt, 36. positle_ve
electrode, 40. woonschip, 41. eetgerei, 44. paardekracht, 45. militaire 
rang (afk.). 

Oplossing vorige Puzzle 
HORIZONTAAL: t. klep, 4. week, 8. been, 10. Belg, 12. ark, 13. dop, 
15 .. ree, 16. R.K., 17. karaf, 19. in, 20. parasol, 22. kaas, 24. lust, 
26. rats, 27. kina, 28. mare, 30. aera, 32. serpent, 35. te, 37. leest,
38. ik, 39. ega, 41. mep, 42. ode, 43. rede, 45. boer, 46. last, 47. darm.
VERTICAAL: t. kerk, 2. Lek, 3. en, :5. eb, 6. eer, 7. klei, 8. barak, 
9. koran, 11. genot, 13. dar, 14. pas, 17. kasteel, 18. foliant, 20. paars, 
21. lunet, 23. ara, 25. sar, 28. meter, 29. speer, 31. akker, 33. rem,
34. esp, 36. egel, 38. idem, 40. Ada, 42. oor, 44. es, 45. ba.

den, hetgeen dan ook prompt gebeurde. 
Toen er ongeveer 10 minuten waren ge
speeld kopte uit een scrimage voor het 
B.V.-doel v. c.l. Boogaard haarfijn in,
doch scheidsrechter Dreimuller keurde
onbegrijpelijk het doelpunt af. Het was
echter uitstel van executie, al was het
doelpunt, dat direct hierop volgde, een
waar meevallertje. Paul Hendriks kreeg
even buiten het strafschopgebied een
vrije trap te nemen, plaatste die hoog
voor het B.V.-doel en zonder dat iemand
er aan te pas kwam, verdween het leer
in het doel. Een ware misrekening van
de B.V. doelman. Ofschoon er voor bei
de partijen nog wel enkele kansen ont
stonden, moet toch worden gezegd, dat
de verdedigingen in kracht verre boven
de respectievelijke voorhoeden uitstaken.
De tweede helft was nauwelijks aan de 
gang of uit een B.V.-aanval plaatste de 
B.V. linksbuiten de bal voor het ODC
doel, waar de rechtsbuiten van B. V.
klaar stond om ongehinderd in te kop
pen. Oei, wat een dekkingsfout! B. V.
viel een korte tijd geweldig aan en ieder
dacht aan een tweede Bestse doelpunt,
toen een goede combinatie van de rech
terwing van O.D.C. volgde, waaruit van
Dijk een afgemeten pass gaf aan Hazen
berg, die hiervan dankbaar profiteerde.

Een overwinning van O.D.C. lag toen in 
het verschiet, maar in de laatste 10 mi
nuten maakte de linksbinnen van B.V. 
aan deze illusie een einde. Aanvoerder 
van Keulen kogelde keihar<l tegen de 
O.D.C.-deklat, wel werd de bal in eer
ste in�tantie door Hendriks. weggewerkt,
maar kwam weer in het bezit van de
linkerwing van B.V. Ten slotte scoorde
de linksbinnen de gelijlanaker. O.i. een
houdbaar doelpunt. Beide ploegen
zwoegden toen hard om alsnog de over
winning uit de strijd te slepen, hetgeen
niet meer' lukte.

Het derde elftal moest met 5-2 de 
. meerdere van Zwaluw 4 erkennen, nadat 

de strijd lang gelijk had gestaan. De 
doelverdedigers gingen in deze wedstrijd 
zeker niet vrij uit. 

Het tweede elftal handhaafde haar on
geslagen record, en Vlijmense Boys, tot 
dan toe ongeslagen, kreeg een 4-1 ne
derlaag te incasseren. Sportief stond <leze 
wedstrijd niet op hoog peil.Er werd veel 
en veel te hard gespeeld. 

Het programma voor a.s. Zondag is: 

Boxtel-O.D.C. 
O.D.C. 2-Haarsteeg 2 Half 3
Zwaluw 4-O.D.C. 3 12 uur

• W.E.C. 2-O.D.C. 4 12 uur.

O.D.C.-JUNIOREN.

Het programma voor deze week luidt: 
Zaterdag: 
3 uur: O.D.C. 1 !-Wilhelmina 16 

(Robben) 
3 uunr: O.D.C. 11-Wilhelmina 16 
3 uur: Essche Boys 3 -O.D.C. 10 
4 uur: O.D.C. 9-St. M. Gestel 5 
3 uur: Zwalum 10-O.D.C. 8 
Zondag: 
12 uur: Deuteren 3-O.D.C. 7 
12 uur: O.D.C. 5-U.D.I. 5

1 uur: O.D.C. 6-Essche Boys 2 

Ingezonden 
DADEN GEVRAAGD. 

Een dezer dagen werd bij ·de K.A.J. de
volgende brief ontvangen. 

Beste Kajotters, 
De na-oorlogse tijd die wij doormaken, 
is, zoals voor vele mensen, ook voor mij 
zeer moeilijk. Devaluatie en belasting 
hebben ook mij een gevoelige financiële 
klap gegeven. Nu heb ik vernomen, dat 
de Kajotters altijd tot het verlenen van 
hulp bereid zijn. 
Ik hoop dat ik niet te vergeefs bij U 
aanklop om mij ter wille te zijn. 
Eerlijk gezegd is het een idee van Zwarte 
Piet om de Kajotters te vragen speel
goed, dat niet meer wordt gebruikt, te 
willen inzamelen. 
In Boxtel zullen er nog wel mensen zijn 
die wat hebben· liggen, waarmee de 
kinderen niet meer spelen. Er mag mis
schien wat aan te repareren zijn, doch 
daarvoor zullen de Kajotters dan wel 
zorgen. 
Ik hoop dat ik op uwe volle medewer
king mag rekenen en bij voorbaat dan
kend en mijn zegen over uw werken, 
teken ik

Sint Nicolaas. 

Spanje, 30 September t 950. 

Deze brief was in Spaanse taal geschre
ven en daar de vertaling ervan ons nogal 
wat tijd heeft gekost, konden wij hem 
niet eerder laten plaatsen. 
Wij hebben in B. C. van Vrijdag 6 Oct. 
j.l. ook reeds om uwe medewerking ge
vraagd.
Wij zijn nu zo vrij nogmaals een beroep
op U te doen om St. Nicolaas te helpen
zijn jaarlijkse rondgang ook dit jaar weer
te kunnen doen.
Wij komen MORGEN, ZATERDAG
21 OCTOBER eens horen of U soms
iets hebt gevonden.

De Kajotters. 

Hij heeft er genoeg van 1 
PATER GUUST RAAYMAKERS heeft er genoeg van. Hij vindt, dat zijn 
verlof al te lang geduurd heeft. Hij is weer dè "ouwe", voelt zich opnieuw 
fris en krachtig, dank zij de Boxtelse lucht en de goedheid van de Boxtelse 
gemeenschap. Hij wil terug! Terug naar zijn goeie zwarte mensen, die op 
hem wachten en die iedere dag aan de pastoor daarginds vragen, waar 
Padri Raaymakers blijft. Er is nog zo schrikbarend veel te doen I En als 
Pater Raaymakers daar aankomt, vindt hij een Overste, die met injecties 
op de been gehouden moeten worden, een Econoom, die ze niet lang ge
leden uitgeput van het altaar hebben weggedragen en anderen, die snak-
ken naar een rustperiode in Europa. 
Pak maar aan 1 1 1 Je staat voor een hele last! Goddank kan Boxtel die 
verlichten. Het heeft bewezen gul van aard te zijn en graag zijn "jongens" 
in den vreemde te helpen, vooral als die "jongens" voor 0. L. Heer hun 
krachten inzetten. Nu zit Pater Raaymakers met een bijzondere moeilijk
heid. Hij leeft daargin<ls in een gebied, waar de taal heel anders Is dan 
elders in de omgeving, een aparte taal, waar je aparte catechismusboekjes 
voor moet hebben. Tot dusver waren er die nog niet. Pater Raaymakers 
heeft zich tot taak gesteld, die boekjes te laten drukken, omdat hij anders 
overal mee vast komt zitten, tot groot nadeel natuurlijk van zijn missie, 
die een stukje van de Kerk is. Wie betaalt hem een catechismus à f 4, -
per stuk? Of 2½ catechismus voor f 10,-? Of een dozijn voor f 100,-? 
Of misschien 'n 10 kilogrampakket ervan, franco thuis, voor f 100, - ? 
Alles is hem welkom, hetzij op No. 2, Rozemarijnstraat, hetzij Burgakker 
17. Desgewenst komt hij het (na 23 dezer) bij U aan huis afhalen.

•• 

nnenVlle� 

�-- . 
is de mening van Mijnheer den Besten. 

·-·%,...__, ___ , • , ,, Klanten bezoeken kan vermoeiend zijn,• 
maar als ik in mijn wagen 

van een pijp geurige tabak geniet, 
doe ik nieuwe energie op en 

gaat.straks het verkopen vanzelf:' 

Inderdaad: Er gaat niets boven 'a pijp goede tabak!



GEZELLIGE AVOND 
Biedt zich aan: Een net R.K. 
meisje voor halve dagen. Be
vragen Molenstraat 19. 

Te koop aangeboden: een 
dames-tweedjas, enkele dames
japonnen maat 40-42, en kin
derbovenkleding van 1 tot 2 
jaar. Adres bevragen Molen
straat 19. 

Wenst U een avond van onbezorgde, 
uitbundige pret? 

van BOXTELS HARMONIE 

op Zondag 5 November a.1. in de zaal 

van Paa1hui1 achter Hotel van Berkel. 

HARRIE VOETS 
telefonisch aangesloten onder no. 292 

Bezoekt 

DE HELE STAD IS ER VOL VAN Aan deze gezellige avond kunnen uitsluitend de 
donateurs van Boxtels Harmonie deelnemen en 
wel gratis, met recht van introductie zoals op de 
lidmaatschapskaart staat aangegeven. 

Wederom verkrijgbaar halve ponden tabak à fl,, 

Alle merken sigaretten steeds voerradig 

Te koop: een toom be�te big
gen. M. v.d. Heyden, Vorst 18 

een klucht in 3 bedrijven door John Emerson en 
Anita Loos 

Ook in sigaren zijn wij goed gesorteerd 

Pijpen vanaf 90 et. 

Golfplaten te koop in alle 
maten. Nergens beter en goed
koper. Prijzen vanaf f 1,75 
per _stuk. H. Nooten, v. Salm
straat, Boxtel. 

Prijzen der plaatsen: f 1,50 en f 1,00 
K.A.B.•leden en hun gezinsleden betalen op alle 

rangen 70 et. 

Zij die zich alsnog als donateur willen opgeven 
en daardoor het recht krijgen om aan dit ge• 
zellig samenzijn deel te nemen, hebben daartoe 
gelegenheid tot uiterlijk 29 October a.s. aan de 
volgende adressen : 

Voorverkoop BOXTEL-0.D.C. 

Rechterstraat 9 Boxtel 

Steeds te koop tegen oprui
mingsprijzen: Brandhout en 
geriefhout, planken, palen, 
stroken, schalen en kachel
blokken. Te bevragen P. J. 
van der Hagen, werf Nieuw
straat en Rijksweg, Boxtel. 

Plaatsbespreken : voor alle apeeldata, Zondag 
22 October van 11.00 • 13.00 uur. Verder elke 

speeldag van 12.00 • 13.00 uur. 

TIELEN Speeldagen : W. Prick • Sigarenmagazijn
A. Spierings "De Spar"

Boekhandel 
Maandag t.m. Donderdag, 
23 t.m. 26 October 1950. 

Toneelgroep "Leeringhe ende Yermaeck'' 
fa. J. P. Tielen• Boekhandel

Na 29 October kunnen geen donateurskaarten, 
die recht geven op deze avond, meer afgegeven 
worden. 

U overweegt reeds 
welke CADEAUX

U z u l t  k o p e n  a.s. feestdagen!
Zeer goede Kinderwaoen te 
koop. Breukelsestraat 24. 

Te koop: kookkachel, heren
fiets, bakoven, vogelkooi. 

verwacht ook U op een van deze dagen in 

Schouwburg "DE ARK11 

voor de 

Wij maken U in verband hiermede even attent 
op onze speciale etalages die U nu reeds een 
voorproefje geven van onze grote keuze in 
mooie en practische geschenken. 

Selissenwal 3. 

Te koop: luidspreker, eiken
hout, kamerkachel en twee 
paar ·damesschoenen m. 35 en 
37. Stationstraat 5. 

Te huur of te koop gevraagd: 
net burgerwoonhuisje in het 
centrum van Boxtel. Adres te 
bevragen Molenstraat 19. 

Een partij voederbieten te 
koop. Wed. A. van de Sande, 
Onrooi 9. 

Te koop een toom beste big-

Eet nu zure haring 1 
Gezond, voedzaam en goedkoop, 71/2 et 

vos 
Stationstraat 44

Telefeon 627 

Gevestigd: Bureau voor 

Administratie en B elastingzaken 

r Boekhandel Tl ELEN Stationstraat

Vanaf ZATERDAG 21 OCTOBER in onze 
boekhandel verkrijgbaar het boek 

DE KA RDINAAL 
door Henri Morton Robinson 

Een roman • die n;,,ar het zich laat aanzien • 
Nederland stormenderhand zal veroveren. 

De oplage van de eerste druk is al veel te klein gebleken. 

Prijs van dit schitterende boek is f 8.90 
* Zie Zaterdagavond en Zondag onze speciale

Sigarenmagazijn BERT v. d. BRAAK 
Baronleatraat 73, Tel. 450 

heeft de grootste sortering Si g a r e  n van de 
meest bekende merken van 18 tot 60 et. per stuk 
en alle soorten Importsigaretten. 

gen. M. van de Sande, Kalks-
h d V heuvel 55. p . V. • en Markt 17 "' Boxtel 

etalage in onze winkel. 
* Verder• een grote verscheidenheid prima pijpen

en alle rokersbenodigdheden.

Parochie-Agenda 
'.lle Zondag na Pinksteren. 
MISSIE-ZONDAG. 
22 October 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Vandaag 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 
opgedragen voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der Parochie, terwijl de H. 
Mis van kwart voor 8 wordt opgedragen 
als gel. jrgt. voor Marinus v. Griensven, 
de H. Mis van 9 uur gel. jrgt. voor Hen
drica van de Aker en Matthieu van der 
Weyden en de Hoogmis voor de levende 
leden van het Genootschap tot Voort
planting van het Geloof. 
Vandaag op Missie-Zondag zal in alle 
HH. Missen de 1 e schaal gaan voor de 
�tholieke Missieën, terwij) de 2e schaal 
zal gaan voor de bizondere noden van 
het Episcopaat, welke beide collectes ten
zeerste in de milddadigheid der gelovi
gen worden aanbevolen. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoedje 
en gebed tot St. Jozef vanwege de Octo
bermaand. 
Maandag, Dinsdag en. Woensdag is het 
's avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje 
en gebed tot St. Jozef. Als voorberei
ding voor het feest van Christus-Koning, 
dat a.s. Zondag wordt gevierd, zal er 
een triduum worden gehouden voor de 
jeugd van onze Parochie boven de 17 
jaar. Daarom zal Donderdag en Vrijdag 

··26 en 27 October 's 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 gege
ven door Pater Venantius, Assumptionist.
Deze week is het geen H. Familie.
Wij sporen ·de leden van de Congrega
tie en H. Familie ten zeerste aan om
deel te nemen aan het triduum tot voor
bereiding van het Feest van Christus
Koning.
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten
van half 3 tot 4 uur en van half 6
tot 8 uur en om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege
<Ie Octobermaand.
Op het Feest van- Christus Koning
's avonds om 7 uur Plechtig Lof met
Te Deum tot sluiting van het Triduum.
Na het Lof wordt gezongen: Aan U o
Koning der eeuwen.
Dopen is het iedere dag van half 3 tot
.3 uur.
Vandaag na de Hoogmis om kwart voor
12 Mariagatde in de Kapel der Zusters.
Woensdagavond om 8 uur Godsdienst
cursus voor achttienjarigen op Duinen
daal.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Elisabeth v. d. Meyden; z.a.
gel. jrgt. voor Hendricus den Otter en
Hendrica v. d. Boogaard de hsvr.; H.
Hart-altaar H. Mis voor de gelovige
:zielen; om half 8 gel. mndst. voor Maria
Poirters-v. Dijk; z.a .. H. Mis voor Jo
nannes Bergman te Gemonde overleden;
H. Hart-altaar H. Mis voor Antonius
Schellen; om half 9 gef. gez. jrgt. voor
Johanna v. Liempt-v. Hoorn.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
ltoedje en gebed tot St. Jozef.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria v. ,d. Meyden; z.a. gel.
H. Mis voor Adrianus van de Zanden in
<Ie parochie van het H. Hart overleden;
om half 8 gel. mndst. voor Johannes v.
.d. Meyden; z.a. gel. H. Mis voor H.
v. d. Wetering; H. Hart-altaar voor Jo
hannes Troeyen; om half 9 gel. H. Mis 
·voor Adriana Leermakers-A vendonks ;
,om half 10 Huwelijksmis.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef.
-WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
,gez. jrgt. voor Antonius van der Donk;
,z.a. gel. H. Mis voor Johannes Jac. v.
Kempen; om half 8 gel. H. Mis voor
Johan·n�s Bergman te Gemonde overle
den; z.a. gel. jrgt. voor Catharina v.
Krieken; H. Hart-altaar H. Mis voor

"Wilhelmina v. d. Ven-Schellekens; om

half 9 gel. H. Mis voor 'n bijzondere 
intentie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. 
Hedenavond om 8 uur godsdienstcursus 
voor 18-jarigen op Duinendaal. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Johannes van de Akker; z.a. 
H. Mis voor Marcellus v. Boxtel, Anna
v. d. Ven; om half 8 gel. jrgt. voor
Johannes Cornelis v. Krieken; z.a. gel.
mndst. voor Hendrica Voermans-Ver
voort; om half 9 gez. mndst. voor Jo
hannes Jac. v. Kempen; z.a. gel. jrgt.
voor Theodorus Pastoor en Maria J.
v. d. Broek.
Hedenavond om 6 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef; om 7 uur
begint de eerste conferentie voor de
meisjes boven de 17 jaar ter voorberei
ding van het Christus-Koningfeest; om
8 uur voor de jongens boven de 17 jaar.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor de Familie van Antonius van
der Donk; z.a. H. Mis voor Martina
Kerkhof-v. d. Staak; om half 8 gel. jrgt.
voor Cornelia D. Krieken-Verheyen; z.a.
gel. jrgt. voor Lambertus v. Langenberg;
om half 9 gef. gez. jrgt. voor Frans
Veroude en Cornelia Verhoeven.
Hedenavond om 6 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef; om 7
uur conferentie voor de meisjes boven
de 17 jaar ter voorbereiding van het
Christus-Koningfeest; om 8 uur voor de
jongens boven de 17 jaar.
Vanavond geen H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor de Familie van Wilhelmus de
Visser; z.a. gel. mndst. voor Marinus
v. d. Sande; om half 8 gel. mndst. voor
Henricus van Oirschot; z.a. gel. mndst.
voor Johanna van Run-Russens; om half
9 gef. gez. jrgt. voor Johannes van
Liempt.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Petrus Herminus 
Strijbosch geboren en wonende in deze 
parochie en Henrica Johanna van Hou
turn geboren en wonende in Liempde 
(St. Jans Onthoofding) waarvan heden 
de eerste afkondiging geschiedt. 
Martinus van Amstel geboren en won. 
in deze parochie en Elisabeth van Roo
sendaal geb. en won. te Best (H. Odul
phus), waarvan heden de derde afkondi
ging 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. 

De H.H. Missen zijn om 6 uur tot 
zekere intentie; om 7 uur voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om 8 uur voor de overleden fa
milie Ha braken-van Eindhoven; om 
kwart over 9 tot bijzondere intentie; om 
half 11 de hoogmis voor de Voortplan
ting des Geloofs en voor de levende 
leden van het Genootschap. 
De openschaalcollecte is voor de Missie; 
en de tweede schaal is voor de Bijzon
dere Noden. 
Heden vervallen de bijeenkomst van 
Santa Teresa en de jongens H. Familie, 
in verband met het Triduum dat a.s. 
Donderdag begint. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoed
je voor onze parochianen die nog in het 
buitenland vertoeven, en voor het be
houd van de vrede. 

, Verder deze week Maandag, Dinsdag en 
Woensdag Lof vanwege de October
maand om half 8, en Donderdag, Vrij
dag en Zaterdag om 7 uur: Maandag en 
Woensdag met volkszang. 
Het jaarlijkse CHRISTUS KONING 
TRIDUUM voor de jeugd van 13 tot en 
met 18 jaar wordt a.s. Donderdag en 
Vrijdag in deze parochie gehouden. Des 
avonds om half 8 voor de meisjes, en 
om kwart voor 9 voor de jongens; voor 
de meisjes zijn de beide bijeenkomsten 
in de kerk; voor de jongens Donderdag 
in de kerk, en Vrijdag in de kapel van 

de Zusters. De predikaties zullen wor
den gehouden door de Zeereerw. Pater 
Quirinus van de paters van de H. 
Harten. 
Verder gaat Vrijdagavond om half 8 
gewoon door de H. Familie voor meis
jes in de kapel van de zusters Ursulinen, 
alsook in de kerk de H. Familie voor 
mannen om half 9. 
Zaterdag gelegenheid om te biechten 
des morgens onder de H. Missen, en des 
middags op de gewone tijden van 3 tot 
4 uur en van 6 tot 8 uur; terwijl de 
Eerwaarde Pater zal biechthoren in de 
biechtstoel van de H.E.H. 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 de ge
hele parochie en in het bijzonder de
jeugd aan Christus-Koning zal worden
toegewijd.
Tenslotte willen we de oproep in Bra
bant's Centrum voor de Missie van Pa
ter Raaymakers van harte ondersteunen! 
MAANDAG 23 Oct. : 7 uur 1. d. voor 
de overleden familie Verbeten; Maria
altaar 1. d. voor Wim v. d. Laak van
wege zijn zuster; kwart voor 8 1. d. voor 
Johanna Vriens-v. Handel vanwege de 
buurt; Maria-altaar 1. d. voor Maria 
Kurvers-v. Nistelrooy; half 9 1. d. voor 
Maria Jacoba v. Weert-Karssemakers. 
DINSDAG 24 Oct.: 1. d. voor de over
leden families van Veghel, Rokven en 
Snepscheut; Maria-altaar 1. d. voor Wil
librord v. Zeeland en Jacobus de zoon; 
kwart voor 8 1. m. voor Gijsbertha van 
Hommel-v. d. Bosch; half 9 1. d. voor 
Adrianus Smits te Waspik overleden; 
half 10 gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG 25 Oct.: 7 uur 1. j. voor 
Willem v. d. Langenberg; kwart voor 8 
1. d. voor Piet Voets vanwege zijn zus
ters; Maria-altaar 1. m. voor Petrus
Voets-Kerssemakers; half 9 pl. gez. j.
voor Johannes Verhoeven.
DONDERDAG 26 Oct.: 7 uur 1. d. voor 
Adriana v. d. Linden-v. Erp, vanwege de 
kinderen; kwart voor 8 1. j. voor Gerar
dus van Roosmalen en Hendrika Pey
nenburg z.e.; Maria-altaar 1. m. voor Jo
hanna Voets-v. d. Braak; half 9 1. m. 
voor Adriaan Karssemakers. 
VRIJDAG 27 Oct.: '1 uur 1. m. voor 
Adriana v. d. Linden-v. Erp; kwart voor 
8 1. d. voor Jan v. d. Nosterum; Maria
altaar 1. m. voor Adrianus van Kleef; 
half 9 1. j. voor Johannes v. Erp en Pe
tronella Kruisen z.e. 
ZATERDAG 28 Oct.: 7 uur 1. m. voor 
Maria Kurvers-van Nistelrooy; kwart 
voor 8 1. d. voor Maria Jacoba v. Weert
Karssemakers; Maria-altaar 1. m. voor 
Petrus Wilhelmus Melis; half 9 1. d. tot 
bijzondere intentie. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Joannes Bergman, H. Hart. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Anna 
Maria v. Kessel. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Henricus v. Son. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Jo
anna v. Son. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mej. 
Leonie v. Son. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor de heer Jo-
han v. Son. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Joan-
nes Wagenaars. " 

Deze week zullen geschieden: 
1y1aandag H. Mis voor Wilhelmina 
Schellekens-v. d. Ven te Boxtel overle
den. Dinsdag H. Mis voor Henrica v. 
Oorschot, H. Hart. Woensdag H. Mis 
voor Joannes Bergman, Lev. Rozenkrans. 
Donderdag H. Mis Joannes Bergman, 
H. Theresia. Vrijdag H. Mis voor Joan
nes Bergman, H. Cunera. Zaterdag H. 
Mis Joannes Bergman, H. Hart.

PAR_OCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: half 7 H. Mis voor Joanna 
Kruyssen-v. Mol; 8 uur H. Mis voor 
Peter Hazen berg; 10 uur de Hoogmis 

tot intentie van de parochianen. 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 voor B. N. Half 3 Lof met 
rozenhoedje, om God's zegeningen te 
verkrijgen over Orion en de kapel van 
Stapelen. 
MAANDAG: half 8 gez. jrgt. voor Pe
trus Maas en Mevr. Maria de Werd. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus v. d. Sloot. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere 
van 0. L. Vrouw in 't Zand. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Mijnheer v. Riel. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Theodo
rus v. d. Boer. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de fa
milie v. d. Linden-v. d. Hoogen. 
Biechthoren: van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot half 8. Om half 7 Lof met 
rozenhoedje om God's zegen te verkrij
gen over Zijne Heiligheid de Paus en 
het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Theodorus v. d. Boer in Den 
Bosch, Johannes v. Kempen, in de pa
rochie v. d. H. Petrus en Wilhelmina 
Schellekens-v. d. Ven in Boxtel over
leden. 
Elders zal a.s. Donderdag een H. Mis 
opgedragen worden tot intentie van de 
leden der Godvruchtige vereniging ter 
ere van de H. Theresia van het Kind 
Jezus. 
Aanbevolen een noveen ter ere van de 
H. Theresia voor een zieke, en één tot
bijzondere intentie.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: Missie-Zondag, daarom in 
alle H. Missen de te schaal voor het 
Genootschap tot Voortplanting des Ge
loofs en predikatie over de steun aan de. 
Missie-genootschappen. 
Half 7 1. m. tot _welzijn der parochie; 
8 uur 1. m. voor Corn. v. Houtum te 
Best overleden; 10 uur z. j. voor Ant. 
v. Houtum-de Laat; 3 uur Lof, daarna
jongenscongregatie.
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Corn. v. d. Boer;· half 8 z. j. voor Mari
nus van de Sande; 8 uur 1. m. voor Adr. 
van de Sande te Boxtel overleden. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Matthijs v. 
d. Oetelaar; half 8 z. j. voor Mart. v. d.
Tillaart; 8 uur 1. j. voor Ant. v. Kurin
gen.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Mart. 
Appeldoorn en Barbara de hsvr.; half 8 
z. j. voor Elisabeth Mart. v. d. Tillaart;
8 uur 1. j. voor Hendrica Ant. v. Kurin
gen.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Theod. 
v. d. Meerakker; half 8 z. j. voor Petrus
v. Houtum en Ida de hsvr.; 8 uur 1. j.
voor Franc. v. Haaren.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Petrus v. d. 
Meerakker; half 8 z. j. voor Catharina 
Wilh. Welvaarts; 8 uur 1. j. voor Johan
na Maria Franc. v. Haaren. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Jan 
Schoenmakers; half 8 z. j. voor Arnol
dus v. d. Wiel; 8 uur 1. mndst. voor 
Barbara Joh. Heykants. 
Zondag feest van Christus Koningschap. 
Daarom, als inleiding tot dit feest, Zater
dagavond 7 uur plechtig Lof. En Zater
dag daarom biechthoren van 2-4 en 
van 5-7 uur. De biecht van deze Za
terdag volstaat om de aflaat van Alle 
Zielen te verdienen. 
ZONDAG: half ï 1. j. voor Joh. v. Zee
land; 8 uur 1. m, tot welzijn der parochie; 
10 uur z. j. voor Johanna Maria Arnol
dus v. d. Wiel. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Arn. Bressers 
v.w. de kinderen. Dinsdag 7 uur 1. m.
voor Petronella Frans Vingerhoets.
Woensdag 7 uur 1. m. voor Johanna
Traa. Donderdag 7 uur 1. m. voor Ger.
Spikmans als over!. lid: H. Moeder
Anna. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Barbara
Joh. Heykants als over!. lid 0. L. Vrouw
v. d. H. Eik. Zaterdag 7 uur 1. m. voor
Theod. v.d. Boer, als over!. lid: Moeder

van Goede Raad. Zondag 7 uur 1. m. 
voor Theo v. Hal enz. v.w. den Berg. 
Gedoopt: Marinus Wilfridus zoon van 
Marinus v. d. Velden-v. Heeswijk; Wilh. 
Gerardus Christ. zoon van Marinus 
Merks-Kuioers; Jeannette Maria Gem
ma dochter van Petrus Ophey- v. d. 
Meerendonk. 
30e Wed. Catharina Theod Fleuren te 
Vrossel; Adr. v. d. Sande te Boxtel 
overleden. 

Missiebus: 
Bij zilveren bruiloft van Jan v. Alphen
Schoenmakers f 15,-. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
plechtige Hoogmis voor de levende 
leden van de Voortplanting des Geloofs. 
Onder de H.H. Missen zullen de Dames 
Zelatricen een openschaalcollecte hou
den voor de Missies, welke collecte wij 
zeer aanbevelen in de milddadigheid van 
de gelovigen. Tweede schaal 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. 
Deze week tot en met Woensdag om 
half 7 Lof met rozenhoedje en gebed tot 
de H. Joseph v.w. de Octobermaand. 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag zal er 
een triduum gehouden worden als voor
bereiding tot het feest van Christus-Ko
ning. De oefeningen beginnen om half 
8. We vertrouwen, dat onze parochianen
allen deze oefeningen zullen meemaken.
Zondag a.s. toewijding van geheel onze
Parochie aan Christus-Koning.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adriana 
van de Ven-v. d. Struyk; half 9 H. Mis 
voor de parochie; 10 uur plechtige 
Hoogmis voor de levende leden van de 
Voortplanting des Geloofs. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Hendri
cus van de Ven; 8 uur jrgt. voor Willi
brordus van den Braak. 
DINSDAG: half 8 ll!ndst. voor There
sia Jansen-Schrauwen; 8 uur jrgt voor 
Cornelis van den Broek. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor 
Adrianus Antonius v. d. Sande te Box
tel overleden; 8 uur jrgt. voor Cornelia 
Couwenberg. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes Sterks; 8 uur H. Mis voor Pieter
nella v. d. Nostrom-v. Wesel v.w. Proc. 
Tilburg-li,akendover. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Sterks-Schoenmakers; 8 uur H. Mis 
voor Pieternella v. d. Nosterom-v. We
zel v.w. Br. H. Cornelis, Bokhoven. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Dym
phena v. Groessen-Blijlevens; 8 uur gef. 
jrgt. voor Elisabeth-Vielen-Vugs. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 22 October. Heden Missie
Zondag. De eerste schaalcollecte is be
stemd voor het Missiewerk, de tweede 
voor de bijzondere noden. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
De gehele week om kwart voor 8 Lof 
met Rozenhoedje. 
Zaterdag: Feestdag der Apostelen Simon 
en Judas. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jaar
getijde voor Wim Jonkers en Anny Gie
sen; om half 9 voor Johanna Feldbrugge
Otterbeek. 
MAANDAG: om 7 uur voor Anny 
Giesen. 
DINSDAG: om 7 uur voor Cornelis 
van de Broek. 
WOENSDAG: om 7 uur H. Mis- uit 
dankbaarheid wegens de bevrijding, van 
de bewoners van Hal. 
DONDERDAG: om 7 uur maandstond 
voor Tonny Schaffer. 
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 jaargetijde voor 
Lambertus van Berkel en Antonia van 
Boxtel. 
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Gevraagd 
EEN METSELAAR of goed Halfwas H. DE KONINGLiempdseweg 2 - Boxtel. 
Voor verzorging 
uwer pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
Medisch Gedlpl. Voetvarzorgster 

MARKT15 Ook aan hul• te ontbieden 
Notaris P. Mertens te BOXTEL :zal aldaar voor de Fa. L. v. d. Eerden op MAANDAG 23 OCTOBER 1950 des voorm. om 10 uur op de houtwerf aan de nieuwe Rijksweg, om contant geld, PUBLIEK VERKOPEN Een grote partij brandhout, planken, latten en verder geriefhout. Bezichtiging 1 uur voor het begin der verkoping. 
Notaris P. Mertens te BOXTEL :zal aldaar, krachtens rechterlijk bevel, in café "De Valk" van de fam. L. v. d. Steen, Maastrichtsestraat 35 op D I NSD A GE N  24 en 31 OCTOBER 1950, telkens nam. 5 uur PUBLIEK VERKOPEN Het huis waarin café, werkplaats. varkenskooi en kippenhok, erf en grote tuin aan de Maastrichtse straat 35 kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie D no. 2226, groot 13.30 aren. De koper is verplicht voor overname van de werkplaats, varkenskooi en kippenhok te betalen f 250, - . 

, , Beter gekleed, 

Wij winkelen het liefst in een speciaal
zaak, die uitsluitend damesconfectie 
verkoopt. Zo'n zaak kan nu eenmaal 
méér bieden dan een ander en wij 
houden er van een ruime keuze te 
hebben. Het is heerlijk steeds de 
nieuwste, aparte modellen in de aller
beste kwaliteiten getoond te krijgen, 
de perfecte afwerking te zien, en ten
slotte te slagen voor minder dan wij 
oorspronkelijk gedacht hadden. Boven
dien word je bij Witteveen prettig 
geholpen, door dames die een goede 
smaak hebben. 
Gaat U de nieuwe, bijzonder gevari
eerde Wintercollectie ook maar eens 
zien! 

Wij zijn met 

inder ·besteed", d t kàn samenga n !

Exclusiet1e mantels in duvetine, bezet met persirette. maten : 38 - 44

eens: 

Te aanvaarden 15 Maart 1951. Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1951. Betaling kooppenningen uiterlijk 31 Januari 1951. 
...................... . . ········ ..... 

Telefonisch aangesloten 
onder No. 446 

L. A.v. Geffen
Eetsalon "Bam bi" Ridder van Cuyckstraat 13. 
Met pijnlijke voeten naar 
Pedicure 
Wies Gemen Stationatraat 14 Boxtol 't Stukje spek wordt al kleiner moeder 1 Koop nu dan in 
't ANKER 
de fijnste Gelderse Rookworst verlaagd van 43 tot 34 et per 100 gr. 
Runder•Rookvlees 50 et. 
Paardenrookvlees 42 et. Voor boterhambelegging 

Eindhoven, Rechtestraat SO 
Amsterdam, Kalverstraat 45 • 47

Voor betere Uurwerken 

naar: 

e honderd verschillende modellen

e in goud, doublée, chroom

e Zwitsers fabrikaat

• volledige garantie

• aan voordelige prijzen

e vakkundig advies

Prima Speculaas groot blik ongeveer 2 kg slechts f 2,75 l7a A V J .Tf k B l l Levensmiddelenbedrijf I'� • • Y Ier en, OX e 

:� H�st�t 1� E R t�elier Kruisstraat /0 Horloger 

MAAR ... 

.... omdat De Spar een eigen pakkerij heeft, krijgt U er altijd de allerfijnste melange, zodat U méér lekkere koppen geurige thee uit een pakje haalt 1 Bovendien .... doordat De Spar zo groot is, kan zij voordeliger zijn en zij 
10 01 voordeel '·geeft U daarom---- 0 

MET HET ..... ,. ,ooo ,w,u,m GMERK Al/één bij de Spar-kruidenier I 

l SPAR-WAARBOR 

�;-----
---

-

Bloemenmagazijn "DE ANJER" Maa twerk is niet te vervangen. 

1 t 11 B • d k Kleermakerij CORVERS EN VERHAGENever 8 e rU I SWer Achter 't Stadhuis 17, 's,Hertogenbosch • Tel. 7567 enz. in ultra moderne stijl Breukelaoatraat 1 1 O Tolefoon 488 
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EIKEN HUISKAMER V

Fraa i  gebeeldhouwd 
dressoir (160 cm.breed),· 
een juw�el van meubel- ._ ____ _ 
kunst. Met zeer mooie glas - in - lood 
vitrine en zware balpoot. Robuust uit
gevoerde uitschuiftafel. Twee royale 
club-fauteuils, die door de soepele 
voorvering het zitten tot een waar 
gel\ot maken. Op hèt binnenwerk heelt 
U 10 jaar garantie. Deze beide clubs. 
zijn warm en gedistingeerd gestoffeerd 
evenals de vier sierlijke stoelen, die 
mede door hun speciale patent-vering 
iets zeer aparts brengen in dit sfeer-
volle ameublement. 495 
Geheel compleet voor ■ • • 

Heden geëtaleerd 

,,In den Ooievaar'' 
Fa. A.P. VAN DEN BOOMEN-RESINK Stationstraat 43 BOXTEL 

Adres voor Boxtel: Breukelseatraaat 30 
Vraagt bezoek of stalen. 

'n "Magneet" is daarom de ideale fiets voor ons Hollandsè weertje. U kunt met uw "Magneet" door weer en wind rijden en hem desnoods buiten laten staan. Er komt geen roestplekje op, dank zij het nieuwste Amerikaanse verchroom- en laksysteem. Komt u bij van Boxtel de "Magneet" eens bekijken en.... koop er een. Zo'n onverwoestbare, roestvrije "Magneet• is een bezit voor vele jaren. 
Ook W()f' uw roestvrije "MAGNEET' naa,

VAN BOXTEL! 

N.V. HANDELMIJ

VAN BOXTEL 
CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL 479 

EET 
1,Jf KAN ER 

Q ~-') TEGEN - • 



BIJLAGE No. 308 20 0CT0BER 1950 

!BraSant' s Centcwn 
De minister van oorlog afgetreden 

en onze nationale belangen .... 
Het Parlement heeft na zijn vernietigen
de critiek op mr. Schokking, deze be
windsman gelegenheid geschonken tot 
een eervolle terugtocht. Het stuurde de 
minister niet naar huis, maar de minis
ter besloot, nadat de critiek was uitge
sproken, zelf heen tegaan. 
Dit besluit siert hem. Hij stelde landsbe
lang boven persoonlijke ambitie. En het 
behoeft geen miskenning te zijn van de 
algemene kwaliteiten van een minister, 
indien men van oordeel is, dat hij tegen 
een abnormale taak niet opgewassen is. 
Het beheer van de militaire departemen
ten schept in deze dagen een schier on
dragelijke verantwoordelijkheid. Ook 
vroeger - men denke aan de lotgeval
len van het ministerie Rink-de Meester 
- was de landsverdediging dikwijls een
object van politieke moeilijkheden. 
Maar over het algemeen traden, vóór de
tweede wereldoorlog, toen Nederland
nog neutraliteitspolitiek voerde, de mili
taire departementen op de achtergrond. 
Thans staan zij in het volle licht. Een 
neutrale mogendheid heeft te zorgen
voor een zo goed mogelijke verdediging 
van het eigen gebied en de minister van 
Oorlog heeft er voor te zorgen, dat de
afweer van eventuele bedreiging van het 
nationale grondgebied technisch in orde 
is en dat zijn voorzieningen daarbij zo 
zuinig mogelijk geschieden. De minister 
van Buitenlandse Zaken laveert dan wel 
zo handig door de wateren der interna
tional<'! politiek, dat het scheepje van 
Staat behouden blijft. 
Maar deze toestand is, voor Nederland,
na de tweede wereldoorlog, radicaal ge
wijzigd. Willens of onwillens hebben 
wij onze neutraliteitspolitiek of zelf
standigheidspolitiek zoals zij ook wel 
heette, moeten prijs geven. 
Wij zijn gekluisterd in een verbond van 
mogendheden - waaronder de machtig
sten der aarde - en wij hebben ons 
contingent te leveren aan een interna
tionale combinatie van legers. Niet de 
gedachte van de onmiddellijke verdedi
ging van het eigen gron.Jgebiej_ maar 
die van grotere gebieden, van wereld
delen, waarin Nederlaud besloten ligt, 
treedt op de voorgrond. De voo;,telling 
is dan deze, dat door het terugdringen
der agressie van vijandige grote blokken, 
indirect ook de veiligheid ,an Neder
land verzekerd is. 
Het defensiebeleid krijgt hiermede een
nieuw, een veel omvangrijker en ingewik
kelder karakter. Het ga.:it deel uitma
ken van het buitenlands beleid. Neder
land zal samensprekingcn houden met de
militaire. instanties van baitenlandse
machten en de Nederlandse militaire 
deskundigen, de leiding van de militaire 
departemènten zal er daarbij nauwlet
tend voor moeten waken, dat het recht
streeks belang van ons land hij de te
nemen besluiten zal worden gediend. 

-o-

Er dreigen hier grote ieva1 en. Het op
percommando van de verenigde legers 
zal in buitenlandse handen zijn. En het 
is de vraag, of niet bij de definitieve 
krijgsplannen ten bate van het geheel, 
Nederland zal worden prijsgegeven. Het 
is denkbaar, dat in een bepaalde stra
tegie, Nederland althans voorlopig, zal 
worden opgeofferd. De eerste indrukken 
omtrent de stemming, die er ten onzen 
opzichte in het buitenlanJ heerst, zijn 
niet bemoedigend. 
Er is een neiging, in de Verenigde Sta
ten, om de Nederlandse vloot weg te 
schakelen uit het algemene verdedi
gingssysteem. Datgene, waaraan Neder
land zijn grootheid dankt

1 
onze mariue, 

dat element, dat met onze traditie, ons 
volkskarakter, onze volksbekwaamheid 
,·erweven is, de zee, het wordt verloo
chend door machtige figuren uit de kring 
onzer bondger:oten . .tv!ichiel de Ruyter 
zou zich omkeren m zijn graf. 
Wij kunnen alleen vaststellen, dat de 
vernedering van onze natie regelmatig 
wordt voortgezet. Eerst dwong een on
welwillende Veiligheidsraad ons tot het 
afscheuren van een deel van het Rijk, 
waarbij de verdiensten die Nederland 
heeft ten aanzien van Indië, werden 
miskend, thans minacht men de glorie 
van Nederland en wijst onze medewer
king af op het gebied, waar wij het
meest deskundig zijn. 
Het is een nationaal belang, dat de 
kloekste en behendigste mannen naar de 
internationale bijeenkomst worden afge
vaardigd om voor ons nationale recht 
te kampen, voor de onmiddellijke en on
onderbroken verzekering van onze vei
ligheid en zelfstandigheid en het is be
grijpelijk, dat een minister zich niet opge
wassen gevoelt tegen de ongekende 
zwaarte van de noodwendige taak hier 
leiding te geven. 
Maar de internationale afdeling van hun 
beleid is niet de enige reden, waarom 
de militaire departementen een buitenge
wone bestuursbekwaamheid vereisen. Er 
bestaan voor een minister van defensie 
nog twee moeilijkheden, die gebieden 
dat tot dit ambt alleen mannen van on
gemene kracht en ongemene bekwaam
heid worden gekozen. 
Wij doelen op het psychologisch en op 
het financieel element, dat in het be
wind over de militaire aangelegenheden 
besloten ligt. Het psychologisch element. 
Er is voor de dienst in Indië veel van 
onze jonge mannen gevergd. Zij hebben 
recht op herplaatsing in onze arbeids
gemeenschap, op hervatting van hun stu
die. Bij het oproepen der lichtingen 
moet het beleid aldus zijn, dat de reeds 
getroffenen niet opnieuw getroffen wor
den. De keuze der jaarklassen heeft een 
prominent belang. Het financieel ele
ment. De militaire post op de begroting 
is de belangrijkste. Zij is zo hoog, dat 
de gehele toestand van malaise en fiscale 
uitmergeling die wij beleven, er door 
wordt bepaald. De grootste doeltreffend-

heid en tegelijk de grootste zuinigheid 
zijn hier geboden. In zekere zin heeft 
de minister van defensie een stuk van 
de volkswelvaart in zijn hand. 

-0-

Minister Schokking is 't slachtoffer ge
worden van de slechte politiek, waaron
der wij lijden. Men kan niet verkeerder 
doen dan in een tijd van baarlijke nood, 
de regerinig des lands afhankelijk te ma
ken van partij-politiek. 
Dat bepaalde partijen tevreden gesteld 
worden door een zetel in het landsbe
stuur en daarmede de steun van de ka
mer wordt gewonnen ...... men kan het 
zich voorstellen in norn1ale tijden. Maar 
in onze tijd hebben wij alle politiek ge
schipper achterwege te laten en vragen 
wij slechts naar uiterst bekwame, uiterst 
kloeke en zelfbewuste regeerders. 
Het water wast, en de <lijk kan alleen 
gedicht worden door krachtige handen. 

Dr. P. H. Ritter Jr. 

Arbeidsbureau Boxtel 

VRAAG: 1 volslagen smid; 1 metselaar; 
1 loopknecht in kruideniersbedrijf; 1 
leer!. wasserijknecht; aspirant agenten 
van politie voor grote stad i. h. Westen 
v. h. land (± 21-28 jaar); leerjongens
voor sigarenindustrie; arbeidskrachten 
voor metaal-montagewerk 18-35 jaar; 
leerjongens voor schoenindnustrie Ois
terwijk; jonge krachten voor houtwaren
fabriek; jonge jongens voor textiel
industrie; 1 stucadoor; meisjes voor huis
houding, wasserij, sigaren-, textiel
industrie. 
AANBOD: 2 auto-monteurs; 2 leer!.
electr.- en radiomonteurs; 2 bankwer
kers; 1 bakker, gemengd bedrijf; leer!.
timmerman; schilder, 1 hulpkok; 2 
chauffeurs; 1 leer!. verkoper; 2 maga
zijnbedienden; kinderjuffrouw; manne
lijke krachten met en zonder ervaring;
naaimachinemonteur. 
Inlichtingen Arbeidsbureau Boxtel.

WEERPRAATJE 
OCTOBERMAANDEN MET SCHERPE 

KOUDE-INVALLEN. 

In 1908 werd in ons land in October 
al geschaatst 1 

(Van onze weerkundige medewerker). 
Gelukkig is het klimaat van ons land van 
dien aard, dat er maar zeer zelden zulke 
abnormale weerstoestanden voorkomen, 
dat deze catastrophale fevolgen hebben.
In de zomer komt er a en toe wel eens 
een scherpe droogteperiode voor, wel
ke soms tot schadelijke gevolgen kan 
leiden en ook de zeer natte September
maand van dit jaar heeft op het platte
land, waar de oogst van aardappelen en 
suikerbiet�n op volle gang is, veel onge
rief veroorzaakt Maar over veel vreem
de eenden in onze bijt hebben wij toch 
niet te klagen. 
Daarom juist is het voor velen mis
schien interessant om met de uiterste 
weertijden in een bepaalde maand of 
seizoen eens kennis te maken. Daar heb
ben we b.v. de Octobermaand, waar wij 
thans midden in zitten. Wanneer wij 
deze maand over de periode van de 
laatste 30 jaren eens nader onder de lou
pe nemen en wij slaan de waarnemingen 
in deze reeks van jaren er eens op na, 
dan zien wij, dat October zich niet al
tijd als een reeds wat onstuimig worden
de herfstmaand kenmerkt, maar zo af en 
toe ook al winterse allures heeft. Het 
meest extreme voorbeeld hiervan moge 
October 1908 zijn. Gemiddeld was deze 
maand niet te koud, maar in de periode 
van 19-23 October trad er een onge
kende koude-inval op. In het midden en 
noorden van ons land daalde daarbij het 
kwik in verschillende nachten tot -4 à 
-6 gr. C. In Friesland liepen de kinde
ren uit verschillende dorpen al over het 
ijs in de sloten. In Hengelo (0.) moes
ten de scholen worden gesloten, daar er 
nog geen kachels waren gezet en het 
zonder kachel niet meer te harden was. 
Het buitengewone van deze onverwacht 
scherpe koude-inval was wel het in het 
begin van de maand voorafgaande zeer 
warme weer. Op 2 October steeg het
kwik in De Bilt nog tot een zomerse 
waarde van 26.3 gr. C. en in Groningen 
werd zelfs een voor October record 
hoge temperatuur van 27 gr. C. waar
genomen, terwijl op dit zelfde station 19 
dagen later, n.l. op 21 October, een voor 
October record lage temperatuur van 
-4.6 gr. C werd genoteerd. Geen won
der dan ook, dat deze koude-inval velen 
heeft overvallen. Op het platteland zul
len toen zeker nog heel wat te velde 
staande gewassen zijn bevroren. Plaatse
lijk zal het in genoemde periode zeker 
6 gr. C. hebben gevroren. In De Bilt be
droeg het absolute minimum -3.7 gr. C. 
op de 25ste van dat zelfde jaar viel er 
in grote delen van ons land al flink wat 
sneeuw. De vroegste sneeuw sedert 1900 
viel op 22 October in 1906. Wij moeten 
tot 30 October 1941 terug gaan om de 
laatste in October gevallen sneeuw te 
vinden (dit voor De Bilt!). De record 
laagste temperatuur te De Bilt in deze 
maand waargenomen, bedroeg -7,8 gr. 
C."op 28 October 1931, terwijl op 10 cm 
boven de grond op dit zelfde station op 
26 October 1922 zelfs een temperatuur 
van -10.3 gr. C. werd afgelezen. 
Zoals U ziet, kan het in de October
maand soms al volop winters toegaan 
met sneeuw en matige tot strenge vorst. 
Het is maar goed dat dergelijke uiter
sten een zeldzaamheid blijven, maar laten 
wij toch op onze hoede blijven, daar nog 
elk jaar weer nieuwe records worden 
gebroken zowel in gunstige als in on
gunstige zin. 
(Nadruk verboden). 

VIER NOVEMBER 

de Dag der Gevallenen 

Een mooi initiatièf van Katholiek 
Thuisfront. 

Op Zaterdag 4 November, om 10.30 uur 
zal op initiatief van het Hoofdbestuur 
van Katholiek Thuisfront in de Kathe
draal van Den Bosch een Plechtige Mis 
van Requiem worden opgedragen voor 
de zielerust van de gesneuvelde en ge
storven militairen van Marine, Land- en 
Luchtmacht en de K.N.I.L. De plechtig
heid zal door vele hoge kerkelijke en 
wereldlijke autoriteiten worden bijge
woond. De erewacht en dodenwacht 
zullen gevormd worden door de ,_nilitai
ren van het Co1-ps Stoottroepen mt Den 
Bosch De familieleden van de slacht
offers· hebben toegang tot deze plechtige 
herdenking en kunnen kaarten aanvra
gen bij Katholiek Thuisfront, Gedempte 
Burgwal 14, Den Haag. 
Dit initiatief van Katholiek Thuisfront 
zal de vele ouders. die nimmer hun zoon, 
of de jonge vrouwen, die nimmer haar 
man uit de militaire dienst thuis kregen, 
tot troost zijn. Want hieruit blijkt, dat 
zij, die het zwaarste offer brachten, 
welk een mens kan brengen, niet zijn 
vergeten. Katholiek Thuisfront zal blij
ven bidden voor d'e matroos van de 
Javazee, voor de doodgeranselde van de 
Birmaweg, voor de verhongerde in de 
kampen, voor de moe gestredene en be
zwekene in het korte Nederlandse oor
logsgeweld. voor de onbekende op een 
Indonesisch ereveldje. Zij allen hadden 
het leven gewild, maar onze zaak eiste 
hun leven op...... zij stierven voor het 
Vaderland. 
Reeds eerder gaf Katholiek Thuisfront 
blijk van eerbied voor dit onmeetbaar 
offer van de militair en van zorg voor 
de ziel van de overleden soldaat. Niet 
alleen werden de Erevelden van Indo
nesië, door de zorg van Katholiek Thuis
front verfraaid, maar tevens zullen in 
Indonesië, waar 21 Erevelden zijn, op de 
graven van onze helden tien jaar lang 
heilige Missen worden opgedragen. 
Het plechtig gedenken op Zaterdag 4 
November zal vele ouders naar de Ka
thedraal van Den Bosch brengen en zij 
zullen getroost worden door een geza
menlijk gedragen leed en door het ge
bed en medeleven van Katholiek Neder
land. 

Die, ver van land en lieven, vielen 
of stierven in een lazaret, 
vergeet hen niet, gedenk hun zielen 
toch onverflauwd in Uw gebed. 

VOOR DE BALIE 
Twee en zestig was de man, maar zijn 
lichte regenjas, grijze pak, bruine schoe
nen en zwierige witte kuif maakten hem 
jonger. ,,Wagenmaker", van beroep. Hij 
klopte bij de politierechter aan om een 
poosje naar Veenhuizen te mogen. 
"Veenhuizen?" herhaalde de rechter vol 
afgrijzen. ,,Dat is niet meer zoals vroe
ger. We willen je best een poosje naar 
een Rijkswerkinrichting sturen, maar je 
kunt toch nog wel werken?" 
,,Ik kan het nog wel", zei de wagenma
ker, ,,maar ze willen me niet meer". 
"Voor hoe lang wil je dan naar de 
R.W.1.?" 
,,Twee en een half jaar graag, edelacht
bare. Dan ben ik vijf en zestig en dan 
krijg ik pensioen van Drees". 
,,Ja, maar da's toch te erg", vond de of
ficier, ,,weet je wel, dat 't <laar hele
maal niet plezierig is? Je komt daar tus
sen allerlei schorriemorrie te zitten!" 
,,Ik ga er niet voor m'n plezier heen, 
edelachtbare. Maar ik moet toch een 
<lak boven m'n hoofd hebben? En eten? 
Ik wil er wel voor werken. Ze hoeven 
't me daar niet voor niets te geven. Als 
ik straks het pensioen van Drees krijg, 
dan red ik me wel weer". 
Het was kennelijk een amateur, deze 
zogenaamde landloper. Een vreemde 
eend in de doorgaans goedgevulde bijt 
van landlopers. En zijn verhaal was niet 
vrolijk. 

In de papiermolen. 
Wagenmaker was zijn beroep en hij had 
acht en dertig jaar bij dezelfde baas ge
werkt. Zijn vrouw was enkele jaren ge
leden overleden. Kinderen had hij niet. 
Langzamerhand was hij een dagje ouder 
geworden en de baas vond, dat hij niet 
zo goed meer mee kon. Zo werd het 
loon verlaagd. Tenslotte kon hij het er 
niet meer voor doen. Toen ging hij aan 
het solliciteren. Het duurde lang, maar 
eindelijk kreeg hij een baantje in een 
andere plaats. Hij haalde een verhuis
biljet en toog naar de nieuwe baas. 
Maar toen hij met het verhuisbiljet aan 
het gemeentehuis in zijn nieuwe woon
plaats kwam, vroeg men hem tegelijk 
naar de vestigingsvergunning. Vestigings
vergunning? Nooit van gehoord. Ja, 
maar hij moest toch een vestigingsver
gunning hebben. Hij had toch een ver
huisvergunning en hij had toch zijn 
werk? Dat was niet voldoende. Een ves
tigingsvergunning moest er zijn. 
De vestigingsvergunning kwam niet. De 
baas kreeg er last mee. De politie kwam 
aan de deur. ,,Ik heb nog nooit iets met 
de politie te doen gehad", zei de baas. 
"Ik had eigenlijk liever dat je maar 
weer ging". Ook de kostbaas kreeg er 
last mee. Die mocht geen mensen in huis 
hebben zonder vestigingsvergunning. 
Zo raakte de wagenmaker op zijn oude 

dag aan het zwerven. Overal vroeg hij 
om werk. Niemand kon hem gebruiken. 
Het laatste geld raakte op. Hij bleef 
doorgaan in de koppige hoop, dat het 
nog wel ergens zou lukken, bij een boer, 
of in een fabriek. ,,Al zou ik alleen maar 
voor de kost werken, zonder loon", zei 
hij, ,,tot ik vijf en zestig ben". Maar 
nergens lukte het. Tenslotte besloot hij 
naar de Rijkswerkinrichting te gaan. 

Noodoplossing.
De officier voelde er niets voor en de 
rechter evenmin. De deurwaarder werd 
er bij gehaald en de parketwacht en ten
slotte kreeg hij een parketwachter mee 
naar het politiebureau met het verzoek, 
hem daar voorlopig nachtlogies te ver
strekken. Een liefdadige instelling zal de 
eerste dagen zijn maaltijden bekostigen. 
Verder zal sociale zaken een oplossing 
moeten vinden. 
"Maar als 't nu niet lukt?" vroeg de 
man, die op zijn oude dag was fijnge
malen tussen verhuisbiljetten en vesti
gingsvergunningen en die nu - waar
schijnlijk geheel onverwacht - achter 
de groene tafel zoveel menselijk begrip 
ontmoette. ,,Dan kun je altijd nog naar 
de R.W.1.", zei de officier. 
,,En die zaak?" vroeg de griffier. 
,,Voor onbepaalde tijd aangehouden". 

Willy H. Heitling. 

Waarschuwing 

De laatste tijd blijkt, dat er ernstige ver
warring ontstaat in verband met prak
tijken van een particulier laboratorium 
voor grondonderzoek dat zich in de 
stad Groningen heeft gevestigd (oude 
Boteringestraat 53). 
Met nadruk wijzen wij erop, dat het Be
drijfslaboratorium voor Grondonder
boek niets uitstaande heeft met particu
liere laboratoria, daarmede géén con
tact heeft en dit ook zeer bepaald niet 
wenst. 
Onze Dienst heeft geen eigen monster
nemers; de monsters worden of door de 
boeren zelf, of door bemiddeling van 
de assistenten van de Rijksland- en tuin
bouw Voorlichtingsdienst genomen. 
De verschillende particuliere laborato
ria passen geheel afwijkende methoden 
van onderzoek toe, die niet op Neder
landse proefvelden zijn getoetst, zodat 
de adviesbasis ónvoldoende betrouwbaar 
is. De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst 
geeft hierop dan ook geen advies. 
Het Bedrijfslaboratorium voor Grond
onderzoek is gevestigd te: 

Geldrop, Papenvoort 138, 
Men zij dus gewaarschuwd. Indien men 
twijfelt, neme men contact op met de 
assistenten van de Land- of Tuinbouw 
Voorlichtingsdienst of schrijve men aan 
één van bovenstaande adressen. 

Verrast door de hartelijke 
ontvangst bij mijn thuis

komst uit Indonesië betuig ik 
hierbij, mede namens ouders, 
broers en zusjes, mijn harte
lijke dank aan Z.E. Heer Pas
toor, familie, Kath. Thuisfront, 
de Fanfare, R.K.J.B. en buurt
bewoners voor de versieringen 
aangebracht bij mijn ouderlijk 
huis en de cadeaux die mij 
aangeboden werden. 

Te koop bij Jennissen, Liemp
de, Vrilkhoven, drachtige zeu
gen N.L., zware driften, ge
merkte en ongemerkte, ook 
ruilen tegen gusten, jonge 
kippen aan de leg, een wan
molen en een hakselmachine, 
beide zo goed als nieuw. 

N.V. ORGANON

Te koop: tweedehands half
transportrijwiel (laag model) 
merk Burgers. Kerkstraat 2. 

H. M. v. OSCH Te koop: een toom zware big-Gemonde 10. gen. A. Schoenmakers, Mun
sel 25. 

M ede namens mijn familie
dank ik H.H. Geestelij

ken, het Gemeentebestuur, 
R.K. Thuisfront, Fanfare Con
cordia, het Gemengd Koor 
Ons Genoegen en vooral de 
buurt voor de betoonde be
langstelling en de prachtige 
cadeaux bij mijn thuiskomst uit 
Indonesië. 

Dpi. Sold. J. v. DRUNEN 

Te koop: Een z.g.a.n. blauwe 
fornuiskachel. Ook een kinder
wagen f 10,-. van Leeuwen
straat 52. 

Flink meisje gevraagd, voor 
dag en nacht, of voor hele 
dagen. In doktershuis. Mevr. 
Marguy, p/a Dr. C. Hoek, 
Boxtel. 

Kerkeind A 120, Liempde Te koop 15 weken dragend 
varken V.D.L. H. v. cl. Loo, 

H.H. Vogelliefhebbers! Vogel
gaas 1 m breed f 1,35 per 
meter. H. Hazenberg, Eind
hovenseweg 43, Boxtel. 

Biedt zich aan net R.K. meisje 
voor 2 dagen per week als 
hulp in de huishouding. Be
vragen Molenstraat 19. 

Te koop twee dragende var
kens, 15 weken drachtig, en 
een partij dekstro. Fr. v. d. 
Meijden, Negena 12. 

Schijndelsedijk 5. 

Biggen te koop, waaronder 
gemerkte N.L. Albert van 
Hal, Onrooi 14. 

Goed onderhouden Kinder
wagen te koop voor ieder 
aannemelijk bod. Hertogen
straat 9. 

Te koop gebruikte, geëmail
leerde haardkachel met plaat. 
Prijs f 40,-. Te bevragen 
Molenstraat 19. 

r=RL:;:iS, -;:KK':':, �KKEN 1 
l uv�eparaties in één week klaar 

I 
Brillen in één dag klaar 

F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 I 
1 Ho,logo, ALL�S ON��=,�:RAN�IE Juw<lio, 1 
L... - - - -
SPECIAAL ADRES VOOR 
ophalen ladders in Nylonkousen 
met de nieuwste Desmo,machine. 

H. v. KESSEL, Spoorstraat 2
Kousenreparatie Uitleenbibliotheek "De Ster" 

Fabricage afdeling Boxtel

VRAAGT ENIGE 

Nette Werksters 
voor namiddag en vroege avonduren 

Aanmelden aan de fabriek, 
\ 

\ 

Boseind No. 2 

Het laatste 

Televisie Nieuws 
Philips Televisie ontvangers binnen� 
kort leverbaar in volgorde van 

ontvangen opdrachten. 

Demonstratie en deskundige voor� 
lichting zonder enige verplichting. 

Radiodienst VAN BOXTEL 
Clarissenstraat 3 - Telefoon 4 7 9 - BOXTEL 

PHILIPS speciaal zaak 

voor Radio en Televisie 

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

Accountantakautoor van
H. CUPPEN 

lid: Nederl, Benoollchap v, Accountanll 
Lid: Bond van B1l11tlngoonaulenlen 

Den Bosch 

Van Neremborgbstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 

Prins Bernhardstraat 32, Tal 612 

BOEKHOUDINGEN en 

BELASTINQZAKEN 

-
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-
1 -
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Alleen bij de Spar-kruidenier "Land van 
Belofte" koffie en thee. Het fijnste van 
het fijnste met 1 O°lo voordeel in Sparzegels 

� : 

1 

Jongens- en 
Herenkleding 

door tijdige Inkoop nog 
geen verhoogde wolprijzen 

JONGEHEREN JAS 
pracht kwaliteit, in de maten 

6 tot en met 14. Voor de leef- 46 75 
tijd van 10 jaar 64,50, 57,50 1 

HEREN ULSTER 
zware wollen kwaliteit, 8 6 50pracht modetinten 98, - , 89, - 1 

HEREN DEMI'S 
met en zonder band 6 J 85
prima afwerking f 73,l,0 1 

Ook in lodenstof en gabardine 
brengen wij een goede collectie. 

PASVORM EN AFWERKING ZIJN PRIMA. 
Kom even kijken 

,,In den Ooievaar" 

éJ//.P.v.d.8oomen.&inlc 
�TATION5T�AAT43 

�*s----,; 
BOXTEL 

B d . n
uw 9 9 ra 8 rl 8 succeshoekje

PRACHTIGE PLUCHE TAFELKLEDEN 

Perzische dessins 
BOX 170 cm 18,75 

D UO HOLLANDSE DOE K E N 

Schitterende patronen 
90 X 90 cm 10,45 

Een goed Parelcollier 
is onmisbaar bij Uw kleding 

Deze week etaleren wij een zeer grote 
collectie parelcolliers. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

v{ert feest 
NOG STEEDS 
VOORDELEN 

EN VERRASSINGEN 

Reeds twee weken is het 
feest voor de Spar-klanten. 
Een stroom van verrassende 
aanbiedingen. - Zie onze 
grote krant met bijna 50 
voordelen en verrassingen. 
Nu meer dan ooit: 

Kopen bij De Spar 
is sparen bij de koop. 

ESPAR 
KRUI DENIERS 

EZ.E WEEK

E � 1 R /\ 0 
. boodschap·

..,an \ 5.- aan 

n suiker)
Sii aankooP 

derd bo\er e 

{ui\gezon 
1..AUt-llpen 

pEPERr• 
1 ro\\en

15 cent
30 voor

0 \ '\950)

\o\ '2,6 C. 

�-,,·����,._,....,....____. 

laatste 1Ueuws. ! Onder de steigers door l ! ... 
Marg riet v. Oerle 

Log opa ediste 

uit voorraad leverbaar 

*R;Jw;elhandel 
Il O E FAVORIET"
P.C. v. GOOL
Rechterstraat 46, Boxtel 

* 
Ook PUl«:iit1êam

op qema�le ktalinqsoooaoaacden. 

Mag. ,,DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL

BOXTEL Stationair. 55 • Tel 406 
Markt 14 • Tel. 489 

SCHIJNDEL • Hoefdstr, 146 • Tel. 389 

Aardewerk!! ! 
Wederom ontvangen een grote partij 

WASSTELLEN, 5. delig 12,25 
KOFFIEPOTTEN crème 3,35 
MELKKANNEN, 1 Ltr 1,45 
SUIKERPOTTEN 1,15 
MELKKANNETJES 0,70 
BOTERVLOTEN 1,95 
SAUSKOMMEN 1,� 
BROODSCHALEN 1,75 
KOFFIEKOPPEN 0,26 
DIEPE BORDEN 0,38 
PLATTE BORDEN 0,38 
ONTBIJTBORDJES 0,31 
VLEESSCHAAL TJES 0,75 
KOP EN SCHOTEL " 0,46 
SOEP KOP EN SCHOTELS crème 0,97 
EIERDOPJES 0,22 

Voor de winter brengen wij U 
KOLENZEVEN 1,25, 1,05 
KOLENKITTEN 3,15, 2,89 
KOLENSCHOPPEN 
KACHELHAAKJES 0,20 
BEDKRUIKEN, uit een stuk 2,20 
EMAILLE NACHTPO'S, in alle prijzen. 

U s laagt beslist in 

,,DE BIJENKOf\F" 

IS ONZE INGANG 

Het is wel vreemd, doch onze verkoop 
gaat gewoon door precies als voorheen. 
Laat dit dus geen obstakel zijn, doch komt 
U overtuigen van onze enorme sortering 
IN AL ONZE AFDELINGEN. 

F. J. WITTEVEEN'S
Manufacturen 6. Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18 Boxtel 

Qedipl. Spraaklerares 

houdt iedere Woensdag 
van 14,15 u. spreekuur 
in 't Ziekenhuis te Boxtel 

H.H. Landbouwers 
Bietensnijders met 

reiniging 

Bietensnijdersmessen 
no. 5 f 18,-, no. 6 f23,-

Ploegscharen Turnus 5 f 8,30 
Mestkruiwagena f 39.

Alles uit voorraad 

H. Hazenberg
Eindhovenseweg 43 

Vernieuwing 
OF 

Aanvulling 
VOOR 

uw slaapkamers! 

LEDIKANTEN, PORIEN EIKEN 
2 PERSOONS 64.50 • 54.50 • 52.50 • 44.50 • 39.50 

GEZONDHEIDSMATRASSEN 
2 PERSOONS 54.00 • 46.50 • 39.50 • 29.50 • 27.50 

BEDSTELLEN, KAPOK OF BINNENVERING 

2 PERSOONS 182.50 • 176.50 • 149.50 

WOLLEN DEKENS 

2 PERSOONS 47.50 • 46.50 - 36.50 • 26.90 

GESTIKTE DEKENS 
2 PERSOONS 35.50 • 32.50 • 31.50 • 23.50 

GEKLEURDE MOL TON DEKENS 
2 PERSOONS 13.75 • 13.50 • 11.75 • 10.95 • 10.75 

Komt U 'ns naar onze etalage's kijken ! 

BOXTEL 



6e JAARGANG No. 309 27 0CT0BER 1950 

, 

s 
Redactie en Administratie 
MOLENSTRAAT 19 
TELEF. 513 - GIRO 277703

VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 6 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

WIJ GROETEN u, 0 KONINGIN! 
Het leven van menig Christen is 
totaal veranderd doordat hij plot
seling zag, dat Christus een mens 
is met een menselijk hart. Chris
tus is gevoelig voor onze inspan
ningen, Hij buigt zich over onze 
zwakheid, voelt onze noden aan: 
Hij is onze Levende Leider. 
Hoevelen zijn helden geworden 
door de ontdekking van het klop
pende Hart van de Koning der 
Eeuwen. 
In ieder van ons brandt een vonk 
van grootheid en offerzin. Chris
tus vraagt onze trouw en de toe
wijding aan Zijn zaak tot de 
laatste ademtocht. Hij weet dat 
Hij waard is dat we alles voor 
Hem over hebben. 
Zo, in 't licht van 't Christus
Kori"ingfeest, moeten wij zien de 
toewijding aan Onze Koningin. 
Ook Zij lééft. We hebben een 
Koningin die met ziel en lichaam 
ten hemel is opgenomen. Dat 
heeft in geheel Europa steeds 
iedere Katholiek spontaan aan
vaard. Haar Onbevlekte Bart is 
levend, kloppend, meetrillend met 
het onze. Omdat het Hart nooit 
door enige zonde werd besmet, 
mocht het niet aan 't bederf van 
't graf worden prijsgegeven, On
bevlekt ontvangen, onbevlekt ge
bleven en voor eeuwig verheer
lijkt. 
Onder dat Hart heeft Zij de 
Koning gedragen, daarom wil 
Christus niet in de hemel zijn 
zo,nder Haar, met Wie Hij op 
aarde zo innig omging. 
In de hemel pas kon het konink
lijk voorrecht van Maria in ge
heel z'n omvang worden afge
kondigd. Wij kunnen nog niet 
ten volle inzien, wat de Engelen 
reeds lang in verrukking bracht. 
Glorieuze Hemelvaart, glorieuze 
Kroning. 
En toch...... ook wij verlangen 
naar de eerste November; ten 
aanhore van heel de wereld zal 
de Plaatsbekleder van Christus 
Haar Hemelvaart als onfeilbare 
geloofswaarheid afkondigen. 
Er is angst in deze wereld: poli
tieke omwenteling, verwarring 
zonder weerga, wapengeweld en 
oorlogsdreiging: nu tegen de 
achtergrond van deze dreigende 
duistere nacht verschijnt het stra
lend visioen van Haar in het 
volle licht als een teken aan de 
hemel. 
De eeuw van Maria. Nu de 
kroon op 't werk na 'n hemels 
offensief. 
Vanaf 1830 af is de H. Maagd 
op een bizondere Manier aan het 
werk. In dit Heilig Jaar wordt 
dat werk zeer zeker niet afgeslo
ten, maar wel met een heerlijk 
hoogtepunt bekroond. Dat hemels 
offensief is onvergelijkelijk veel 
sterker dan de werken van de 
duisternis, die in de laatste hon
derd jaar een ontstellend hoog
te punt schijnen bereikt te 
hebben. 
Het Mysterie van de eeuwige 
strijd tussen goed en kwaad. 
Ziehier enkele feiten: 
1830 Verschijning te Parijs. Wonder

bare Medaille. 
1854 Dogma van Maria Onbevlekt 

Ontvangen. 
1858 Verschijningen te Lourdes. 
1883 - 1893 Tien Rozenkrans-encyclie-

ken van Paus Leo XIII. 
i904 Encycliek van Pius X over Maria. 
1917 Verschijningen te Fatima. 
1921 Instelling van het Feest van Maria 

Middelares. 
1931 Eeuwfeest van Efese. Instelling van 

het feest van Maria Moederschap. 
tl October. 

1937 Rozenkrans-Encycliek van Paus 
Pius XI. 

194:l Toewijding van de wereld aan 't 
Onbevlekt Hart van Maria. 

1943 - 1948 Verschillende Pauselijke 
uitspraken over Maria's-ten-
hemel-opneming. 

1950 Dogma van Maria-ten-hemel-op
neming. 

Nog eens niet vermeld de ver
schijningen te Banneux, Beau
raing, Tre Fontane ...... enz. De 
Moeder Gods doet de mensen 
geweld aan om ze te bekeren. 
Daarom willen wij op 1 Novem
ber dit feest van de Dogmaver
klaring plechtig vieren door een 
schone lichtprocessie ter ere van 
de Moeder Gods. 

De Intentie 
De processie is bedoeld als een hulde 
aan Maria, die ten Hemel is opgenomen 
en met glorie gekroond. Het is deze 
keer eens geen boete-tocht; ook niet 
een processie, om een gunst af te sme
ken. De lichtstoet van 1 November is 
bedoeld louter als mtmg van onze 
vreugde. Daarom gaan we met kaarsen 
en fakkels, zoa'.s ook gebeurde die 
eerste keer, 1500 jaar geleden, toen het 
volk van de s'.ad Ephcse een fakkelop
tocht hield. 
Openlijk houdt de plaatsbekleder van 
Christus ons de ten-Hemel-opneming 
van Maria als geloofswaarheid voor. 
Publiek, ten aanhore van geheel de we
reld, met alle statie en pracht welke 
daarmee gepaard "aan volg2ns het cere
monieel der Kerk. 
Daarom gaan ook wij naar het meest 
pub'.ieke g�deelte van Boxtel, tot vóór 
het raadhuis. 
Maar het is een processie 1 
Laten we daarom blij doch devoot mee
zingen. Zingen is dubbel bidden. 
Laten we de orde tonen en de discipline 
welke passen aan het volk, dat defileert 
voor Zijn Koningin ! 
Laten we goed de aanwijzingen volgen: 
de scholen van onderwijzers, onderwij
z�ressen; 
de jeugdorganisaties van hu:1 besturen. 
.Voorop lopen de studenten van Stape
len, daarna groepen van de meisjesscho
len, dan van de jongensscholen: deze 
groepen worden gescheiden door leden 
van de jeugdbeweging. Daarna volgen 
- alles naar de aanwijzingen, ,,,elke ge
geven word2n - de groepen van andere 
organisaties, welke mee wil:en doen met
deze processie. 
Het is de bedoeling, dat alle groepen 
met oneven plaatsnummers (dus 1, 3, 5 
enz.) beginnen me'. het dogmalied: 
"Laat ons nu bejuichen". Als dit lied 
helemaal afgezongen is, beginnen de 
even groepen (dus 2, 4, 6 enz.) 
Elke groep heeft voorzangers (of een
koortje) welke telkens een geheel vers
mét refrein voor-zingen 
Terwijl de groep niet zingt, wordt de 
rozenkrans voorgebeden. 
Er mogen dus alleen gesloten groepen 
aan deze processie deelnemen, welke 
zelf kunnen zorgen (of het bestuur) 
voor discipline, voorzang, gebed. 
De kaarsen zijn te bekomen voor de 
scholen bij het onderwijspersoneel, vanaf 
Zondag bij de koster, waar dan tevens 
de programmas te verkrijgen zijn. 
Niemand mag aan de processie deel 
nemen zonder kaars. 
Op de Markt zal worden voorgezongen 
door de studenten van Stapelen. 
Mocht de processie onverhoopt wegens 
al te slecht weer niet door de straten 
kunnen trekken, dan zal er bijtijds wor
den gewaarschuwd. 
Mocht he'. onderweg gaan regenen dan 
is het de bedoeling dat dan geheel de 
jeugd samenkomt in de kerk van Sint 
Petrus. Dan zullen we daar onze kaar
sen offeren aan Onze Lieve Vrouw, we 
zullen er defileren voor haar beeld, onze 
liederen zingen en dagen nadien zal te 
zien zijn aan de kaarsjes, welke er 
branden, hoe schoon de hulde bedoeld 
was, welke wij bij goed weer voor Maria
hadden klaargemaakt. 
In het lied: ,,Laat ons nu bejuichen" is
sprake van Rusland. 
In he'.. Oosten is Maria altijd bijzonder 
vereerd. Daar is het concilie van Ephese 
gehouden en de eerste fakkeloptocht ter 
ere van Haar. Rusland heeft altijd het 
feest van Maria-ten-Hemel-opneming 
met zeer grote luister gevierd. Dat is
nu voorbij. Maar er zijn vele sporen
van over. In Moskou bijvoorbeeld is de 
enige kerk, waar ooit de H. Mis mag 
worden opg2dragen (namelijk voor de 
buitenlandse diplomaten, door een bui
tenlands priester) aan Maria-ten-Hemel
Opneming gewijd. 
Velen menen, dat Paus Pius XII daar• 
om nog te meer tot een plech'.ige afkon
diging van dit dogma besloten heeft, om
de zegen van Maria af te smeken over
de anne gelovigen van Rusland en het 
Oosten. 

Maakt onze processie devoot 

door uw Mariaheeldje versierd 

en in kaarslicht voor de ramen 

te zetten. 

Programma 
De schoolkinderen komen eerst in hun 
eigen scholen sam,:n en trekken vandaar 
naar de Franciscusschool. 
De leden van de jeugdbeweging vanaf 
hun troeplokalen. 
Verzocht wordt overdag te vlaggen. 
Langs de processieroute zullen de be
woners zorgen voor versierde en ver
lichte Mariabeeldjes. 
Bij het begin van de tocht zal van 6 uur 
tot kwart over 6 worden geluld met alle 
klokken van Boxtel. Alle deelnemers 
worden verzocht vóór 6 uur aanwezig te 
zijn. Want de processie begint op tijd. 
De schoolkinderen zijn er allen om 6 
uur en deze kind2ren kunnen we niet 
laten wachten op eventuele laatkomers. 
Het geheel kan niet lang duren. Met op• 
zet is de route klein gehouden. Op de 
Markt wordt niet gesproken, doch al'een 
het programma afgewerkt, wat U hier• 
onder vindt. 
Volgorde van de stoet: 

Studenten en paters Assumptionisten. 
Studenten en Witte Pa'.ers. 
Santa Teresa. 
Familie oudere meisjes. 
Gidsen van beide parochies. 
St. Angela school. 
Kajo·sters van beide parochies. 
St. Jozefschool van Duinendaal. 
Uloschool van Duinendaal. 
Mariagarde. 
Mariacongregatie. 
Welpen en Verkenners uit Breukelen. 
Jongensscholen van Breukelen. 
Welpen en Verkenners St. Paulus. 
St. Paulus en St. Petrosschool. 
Ulo jongens. 
Kajotters en andere jeugdorganisaties. 
Jonge Middenstand. 
Jonge Boerenstand. 
La Salie. 
De vetgedrukte groepen zorgen voor 
een koortje. 
Dit koortje kan het best midden in de 
aangegeven groep staan. 
Onderweg wordt het dogmalied gezon
gen en worden enkele tientjes van de 
Rozenkrans gebeden. 

Bij aankomst op het Marktplein 
zingen allen na het dogma-lied, 
voorgezongen door de studenten 
van Stapelen: 
Wij groeten U, o Konino'in (Lied). 
Kort gezamenlijk dankgebed. 
,,God groet U zuivre Bloeme" (Lied) 
Voorlezing van het dogma. 
Credo. 
Zegen door alle aanwezige priesters. 

Alle schoolkinderen "anaf de 4e klas 
doen mee. 

Kaarsenverkoop: 
voor de schoolkinderen aan school; -
voor de anderen na Zondag bij de 
kosters. 
Zonder kaarsen mag men niet aan de 
proc...-ssie deelne nen. De l<aarsen wor• 
den pas aangestoken als de processie be
gint te trekken. 

DOG MALI ED 

Wijze: Te Lourdes op de Beraen. 

Laat ons nu bejuichen 
in 'n dankbaar jubellied 
de glorie, die Maria 
bij haren Zoon geniet. 

Refrein: Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

Gekroond en verheven 
is onze Koningin 
met ziel en me'. lichaam 
de schone Hemel in. 

Ja, eeuwig zal zij leven, 
en eeuwig haar hart 
meetrillen met het onze 
in vreugde en in smart. 

Haar sterre klimt hoger 
in deze donkre tijd. 
Wij hopen weer vaster, 
dat Zij ook ons geleidt. 

Wij geloven onwrikbaar, 
wa'. Rome heeft verklaard. 
Wij geloven als dogma 
Maria's Hemelvaart. 

Laat eeuwen gaan en komen: 
de Kerk staat als een rots 
Maria beschermt haar 
en ieder Kindje Gods. 

-Reeds jaren viert Brabant, 
de Kerke getrouw, 
in midden Augustus 
de Hoge Lieve Vrouw. 

Beschenne Zij de wereld
en Rusland bovenal, 
waar dit feest gevierd werd 
het plechtigste van al. 

0 Moeder wij smeken 
Laat niemand alleen 
Spreidt Gij Uwe mantel 
wijd over ons heen. 

De eerste lichtstoet ter ere van Maria 
Vijftienhonderd jaar geleden ( 431 na 
Christus) werd tot dogma uitgeroepen 
de waarheid dat Maria waar'.ijk de Moe
der van God is. Zo blij waren de men
sen met deze beslissing, dat ze midden 
in de nacht fakkels maakten en in een 
grote vlamm2nde stoet de bisschoppen 
naar huis brachten. 
Zie hier in het kort iets van deze zeer 
interessante en ook spannende geschie
denis. 
De 2 hoofdpersonen waren beiden pa
triarch (ie'.s meer dan: aartsbisschop). 
Beiden hadden een geweldige invloed, 
de een ten goede, de ander ten kwade; 
en daarbij een grote macht op politiek 
gebied. De een kennen wij nog als de 
heilige Cyrillus van Alexandrië, de 
ander als de ketter Nestorius. 
Over deze beide bisschopp�n is tegen
woordig nog veel te doen. De geschrif
ten van Cyrilus worden ahjd opnieuw 
weer bestudeerd in de Katholieke Kerk 
en de theologen beschouwen deze als 
zeer belangwekkend. En wat Nestorius 
betreft: enkel 2 jaren geleden is van hem 
in Syrië een boek gevonden, waardoor 
heel de geschiedenis weer opnieuw aan 
de orde is gekomen. 
Nestorius was afkomstig • van Syrië 
Kloosterling geworden in het Christelij
ke Cen'.rum Antiochië, had hij daar de 
lessen gevolgd van een priester, die 
leerde, dat Maria niet de Moed2r van 
God kon zijn. Zeer begaafd redenaar, 
als hij was, werd Nestorius bekend en 
overal uitgenodigd om te komen preken. 
Ook in Europa, in de grote Keizerstad 
Constantinopel. De monnik kreeg daar 
zoveel aanzien en invloed, dat hij bij de 
dood van de pa'.riarch tot opvolger werd 
werd aangesteld. 
Nestorius was scherp en heftig. Het ont
brak hem aan wijze gematigdheid. En 
dit moest weldra tot conflicten leiden. 
En to'. grote confïcten, want als pa
triarch-bisschop van Constantinopel had 
hij een machtige invloed. Constantinopel 
was een van "de grote vier" van die 
tijd: Rome, Constantino..,el, Antiochië in 
Syrië en Alexandrië in Egyp'.e. 
Nu begon op zekere dag in de keizer
stad een monnik te preken en te leren, 
dat Maria niet de Moeder van God is. 
De mens2n luisterden eerst verwonderd, 
en gingen hem toen aanbrengen bij Nes
torius. Doch deze nam zijn vroegere 
vriend en medekloosterling in bescher
ming. Ja, als patriarch-bisschop gaf hij 
openlijk de monnik gelijk en haalde ook 
nog de Keizer to'. deze ketterij over. 
Nu kwam het katholieke volk in verzet. 
De Keizer trachtte dit met geweld te 
onderdrukken, doch dat mislukte. Want 

de monniken van Constantinopel sloten 
zich aan bij die van Alexandrië in 
Egypte. De patriarch van Alexandrië, 
Cyrillus, trad toen in correspondentie 
met zijn ambtgenoot Nestorius. Doch 
omdat hij geen bevredigend antwoord 
kreeg, wendde hij zich tot de Paus van 
Rome. 
De Paus liet geheel de kwestie onder• 
zoeken, stelde eindelijk Cyrillus in het 
gelijk en ...... (en dat was misschien niet 
erg opportuun) gaf aan hem ook de 
opdracht om Nestorius tot de orde te 
roepen, of desnoods plechtig te veroor• 
delen. 
Nu had Nestorius met behulp van de 
Keizer een Kerkvergad èring opgeroepen, 
nog steeds bekend als het concilie van 
Ephese. Ze wilden de Paus vóór zijn. 
De gebeurtenissen volgden elkaar snel 
op. Een a'.gemeen concilie moes'. door 
de Paus worden voorgezeten; doch deze 
kon zelf niet komen en stuurd::� daarom 
enkele gezanten met alle volmachten. 
Maar op de bepaalde datum waren lang_ 
niet alle bisschoppen aanwezig en oofc 
de gezanten van de Paus niet. Alleen 
Nestorius was op tijd met 16 andere bit
schoppen en vele soldaten. Cyrillus arri
veerde vóór de opening met 50 bisschop
p2n. De patriarch Cyrillus, gemachtigd 
door de Paus om in deze zaak te beslis
sen, wachtte enkele dagen tevergeefs op 
degenen, die nog niet aanwezig waren J 
riep toen a'.le aanwezigen samen in de 
gro'.e Maria-kerk van Ephese en opende 
plechtig het Concilie. Hierin werd de 
Goddelijke overlevering onderzocht, 
Nestorius veroordeeld en afgezet als bis
schop en als dogma aangenomen dat 
Maria waarlijk de Moeder van God is. 
De laatste zitting duunrde tot laa'. in de 
nacht. Het volk had met ongeduld ge
wacht. Het was spontaan tegen de ket
terij in verzet g:komen, ondanks bedrei
gingen en geweld. Met gejuich werd de 
beslissing van het concilie ontvangen. 
Men sleepte hout en hars aan; fakket,· 
werden gemaakt. En in grote processie 
met flakkerende flambouwen en zingen
de mensen werden de bisschoppen naar 
hun woningen gebracht. 
Nog twee keer opnieuw werd het con
cilie verlengd. Het kostte veel moeite in 
Constantinopel de gemoederen tot rust 
te brengen. De Keizer werd bekeerd 
door zijn zuster, welke we vereren als 
de H. Pulcheria. 
En Nestorius'? Hij werd verbannen. 
Later ging hij in Egypte wonen. Uit zijn 
boek, wat hij geschreven heeft en enkele 
jaren geleden toevallig is gevonden, is 
vast komen te staan, dat de man te goe
der trouw heeft gedwaald. 



Allerzielen 
Geen dag in het jaar dat wij meer den
ken aan onze afgestorven familieleden, 
vrienden en kennissen dan op de jaar
lijkse Allerzielendag. Het mooe nog zo'n 
akelige woorden zijn: lijk, kerkhof, graf. 
Op 2 November beschouwt de Christen
mens z� zonder huivering of angst. 
Want wie gelooft, weet, naar het woord 
van de Prefatie uit de Mis van AJ:er
zielen, dat het leven met de dood niet 
ophoudt, maar enkel van gedaante ver
ander'. en dat, waar het aardse onderdak 
ineenstort, ons een eeuwig tehuis in de 
hemel wordt geopend. In dat licht ge
zien, krijgen lijk, k.rkhof en graf dan 
ook een een heel andere kleur. 
Het lijk van de gelovige zien wij als iets 
heel kostbaars. Het wordt voorzichtig 
en me: eerbied behandeld. Het wordt in 
A!echtige stoet ter kerke gedragen. Al
diiar besproeid met wijwater en omgeurd 
niet wierook. Ontvangen en uitgeleid 
rÎlet zang en orgelspel. In paradisum de
ducant te ange.i ...... Naar he: paradijs 
geleiden U de engelen ...... ! Het lijk is 
ook als een zaadkorrel. Want zaad wijst 
niet op dood, maar op leven. Het zaad 
uitgeworpen is geen verloren goed, maar 
belooft oogst en oogstvreugde. Zaad rot 
-0m te rijzen, sterft om te leven, wordt 
begraven om te groeien. Of zoals het te
tezen staat bij 1 Korintiërs 15, 42: Het
zaaien geschiedt in vergankelijkheid, het
verrijzen in onvergankelijkheid; het 
zaaien in oneer, het verrijzen in heer
lijkheid; het zaaien in zwakheid, het 
verrijzen in kracht. 
Het kerkhof is dan de akker, welke het 
-zaad ontvangt. Het wordt overgraven en
besproeid. Het wijwater parelt op de 
grashalmen en bloemen als het morgen
dauw op de velden. Neen, onze kerkho
ven zijn geen akelige oorden, geen 
troosteloze plaatsen, geen velden vol 
wanhoop. Want waar liggen meestal 
onze begraafplaatsen? Is het niet - in
dien enigszins mogelijk - rondom het 
lcerkgebouw ! -Het licht van daarbin
nen valt op de kruizen daarbuiten. De
Diensten daarbinnen zijn maar al te vaak 
voor de dod.n daarbui'.en. De stilte op 
het kerkhof is die van het kerkgebouw. 
Neen, de plaats waar gij uw doden be
graaft, is geen terra oblivionis - is geen 
land van vergeten -, maar een verleng
stuk van uw parochiekerk. 
En het graf zelf. Dat is ook geen hui
veringwekkende afgrond, waarvandaan 
men nooit weer terugkeert. Maar als 
een wieg voor een s'apend leven. Im
mers de Katholieke Kerk begraaf: haar 
kinderen, evenals de Katholieke moeder 
de hare te rusten legt: stil en zacht: met
wijwater en een kruisje. En de Kerk 
vraagt aan de Engel.n, dat zij zouden 
komen en waken bij dit rus'.oord, even
als wederom de moeder bidt tot de en
gelbewaarder van haar kleine, dat deze 
zal blijven staan en de wacht houden bij 
het wiegje. 

Zo kan op 2 November de levenswaarde 
van ons H. Geloof weer eens heerlijk 
aan het licht treden. Als wij lijk, kerk
hof en graf beschouwen in de geest van 
Cod. Dan is sterven geen einde maar 
een begin: het uittreden uit de nacht en
het binnengaan in de eeuwige dag. Een
laatste afscheidswoord en handdruk was
geen scheiden voor immer, maar een
hooggestemd "tot weerziens". Zo sterve 
onze liefde niet, maar overbrugge de
dood! 
Ubi est mors victoria tua: waar is, o 
dood, bij onze lijken, op onze kerkho
ven, en in onze graven, uw zegepraal? 

Plaatselijk Nieuws 
RAADSVERGADERING. 

De Raad der gemeente Boxtel zal Maan
dag 30 October, 's avonds om 7 uur bij
eenkomen ter behandeling van voorstel
len tot aanvulling en/of wijziging van 
diverse verordeningen, raadsbesluiten 
enz., benevens voorstellen tot aankoop 
van grond voor industrievestiging en de 
bouw van een 6-tal middenstandswo
ningen. 

INBRAAK POGINGEN 
IN ONZE KERKEN. 

Zondagnamiddag hebben enige indivi
duen tijdens de stille uren, waarop er 
weinig of geen kerkbezoek is, gepoogd 
hun slag te slaan in de kerken van het 
H. Hart en St. Petrus. 
In laatstgenoemde kerk vernielden zij de 
offerb'ok bij het Mariabeeld, doch zijn 
èr niet in geslaagd zich de inhoud toe te 
eigenen. 
In de kerk van het H. Hart verschaften 
zij zich toegang tot de sacristie en heb
ben daar gepoogd de brandkast te
openen. 
Ook deze inbraak is hun niet gelukt. 
Vermoedelijk zijn meerdere personen bij 
deze inbraakpogingen betrokken. Althans 
werd na het bekend worden van de ver
nieling van de offerblok in de St. Pe
fruskerk, een aanwijzing verstrekt om
tren: een drietal jonge kerels, die zich 
omstreeks 3 uur op vrij nonchalante ma
nier ophielden in het kerkportaal. 

ZILVEREN PROFESSIEFEEST 
VAN ZR. JEAN GUALBERT. 
Jubilea van rdigieusen blijven meestal 
voor de wereld onbekend. Feestelijke 
herdenking van in'.reding of prof ssie 
blijft gewoonlijk beperkt tot communi·eit 
c:n familiekring en slechts zelden krijgt 
de pers kans om een religieuse feeste
ling aan de lezers voor te stell .n. 
Uitzonderingen bevestigen echter ook in 
deze de regel en zo kunnen wij nu eens 
a:tenderen op een jubilé van een reli
gieuse in ons midden. 
Het is Zuster Jean Gualbert van de 
Witte Zusters. 
Weliswaar geen achter de kloostermuren 
verborgen figuur, want Zuster Jean, zo
als zij kortweg word'. genoemd, kent de 
wereld en de "wereld" kent dat zwart 
gesluierd "Wit Zusterke", met d'r smal 
gezicht en donker brilLtje op. 
Laten we haar even verder voorstellen 
in haar kwali:eiten. 

Sedert enige jaren is Zuster Jean provin
ciaal econoom. Als zodanig treedt zij 
naar buiten en zien wij haar menigmaal 
in onze straten. Voorheen was zij in 
Noord-Afrika belast met de vorming 
van Postulanten en Novicen. Daar had 
zij heel bijzondere capaciteiten voor, 
maar als provinciaal econoom is haar 
bekwaamheid uitzonderlijk. 
In deze functie verricht Zuster Jean 
de eenvoudige boodschappen, maar even 
gemakkelijk worden belangrijke aange
legenhed n door haar vlot en door'.as
tend behandeld. Zo onder andere bij de 
uitwerking der plannen voor de bouw 
van een rusthuis voor oude en zieke 
zusters. 
Toen het bouwplan gereed was en inge
zonden bij de instanties van de Weder
opbouw kon zij het geduld niet opbren
gen om op de goedkeuring maandenlang 
te wach'en. Onder de druk van haar 
overredingskracht was zelfs Den Haag 
niet bestand. Het rusthuis te Sterksel 
kwam er op vrij korte termijn. 
Haar taak voor de Nederlandse Provin
cie der Wi•te Zusters is niet gemakke
lijk, doch Zuster Jean gaat recht op het 
doel af en zet zich geheel in. bezield als 
zij is voor het grote doel van de Con
gregatie. 
Zo zal zij op I November, de dag waar
op haar zilveren Professiefeest wordt 
gevierd, het middelpun'. zijn van de ge
negenheid harer Oversten en medezus
ters. Ook de relaties buiten de commu
niteit zullen die dag zeer zeker hunne 
belangstelling voor haar jubileum tonen. 
Op de Procure -d :r Witte Zus-ers, in de 
Rechterstraat, zal aanstaande Woensdag, 
feestdag van Allerheiligen, van 4 tot 6 
uur in de namiddag gelegenheid zijn tot 
felici '.eren. 

Glas�in�Lood en reparaties 
Atelier P. VAN ROSSUM 

bij Sportpark O.D.C. 
Tel. 575 Boxtel 

GOUDEN KLOOSTERJUBILE VAN 
EEN OUD DORPSGENOTE. 
Woensdag 1 November, Allerheili<?en, 
viert Zuster Albertio, in de wereld Mej. 
Marie Weisscher, in het klooster te Den 
Haag, Oude Molstraat 35, haar Gou
den Professiefeest. 

FEESTAVOND "ST. LAMBERTUS". 

Donderdag 19 October vierde de R.K.
Kleding en Textielarbeidersbond "St. 
Lambertus, afd. Boxtel, zijn patroons
feest, bij welke gelegenheid de Bonds
voorzitter, de heer Huijsmans, het nut 
van de organisatie onder de aandacht 
bracht, en di: wel voornamelijk met het 
oog op de vele jeugdige personen, die 
aanwezig waren op deze feestvergade
ring. 
Het vermakelijk gedeelte van de avond 
werd verzorgd door een gemengd gezel
schapje uit de leden. Op zeer verdien
st. lijke wijze werden een tweetal toneel
stukjes gespeeld en door de damesleden 
enige zangnummertjes gegeven. 
De heer M. P,·ijnenburg had hierbij de 
muzikale leiding en de heer F. van Oers 
de n;gie. 

Wacht niet tot 15 November om 
uw oude kwarties en stuivers in 
te wisselen op· het postkantoor. 

OP PENSIOEN. 
Na 46 jaren trouwe diens'. bij het Gem. 
Gasbedrijf, zal de h:er J. Hensen op 31 
October op pensioen worden gesteld. 
Iedereen kent deze plichtgetrouwe wer
ker, die altijd klaar stond om voorko
mende reparaties met spoed te ver
richten. 
Jan was he'. publiek altijd ter wi!le, en 
werd dan ook algemeen geacht om zijn 
dienstvaardigheid. 
Het gasbedrijf, waarin hij is opgegroeid, 
verliest in hem een employe, die altijd 
vol ambitie en met de grootste nauwge
zetheid zijn werk verrichtte. 
Da'. h:m nog vele jaren mogen gege
ven worden om van zijn verdiende rust 
te genieten. 

PAROCHIERETRAITE. 
Naar wij vernemen zal in de maanden 
April en Mei een retrai•e gehouden wor
den voor d� parochie St. Petrus. 

RIJVERENIGING ST. MARTINUS .. 
De leden der Rijvereniging worden bij 
deze attent gemaakt op de verplichte rit 
met vossenjacht op aans'.aande Zondag 
29 October. 
Aan de voor niet-deelneming op te leg
gen boete zal streng de hand worden 
gehouden. 
Bijeenkomst bij L. Kurstjens om half 2. 

VOOR ONZE LANDBOUWERS. 
Maandag 30 Oc·ober van 10 tot 12 
uur zal te Oirschot op het bedrijf van 
de heer Joh. Roefs, Spoordonk B 50, 
een demonstratie worden gegeven met 
de nieuwe Hardeland inkuilmachine, die 
de Werktuigen Coöperatie van Oirschot 
heeft aangeschaft. 
Alhoewel deze machine een kleinere 
capaci•eit heeft �an de gewone Harde
land, lever'. ze toch uitstekend werk, ter
wijl de werkwijze ongeveer d ,zelfde is. 
Voor belangstellenden en leden van de 
Werktuigen Coöperaties is de demon
stratie zeer zeker van belang. 

* * * 
De aandacht wordt bij deze gevestigd 
op de mogelijkheid om subsidie aan te 
vragen voor de bouw van groenvoeder
silo's, aardappelsilo's, gierkeld:rs, en 
voor mestplaten. 
De aanvragen kunnen �eschieden to'. 15 
November voor bedrijven van 3 tot 9.99 
ha oppervlakte cultuurgrond. 

NIEUWE BRIEVENBUS. 
De Directeur van het postkantoor 
maakt bekend, dat aan het pand, van 
Hornstraat 41 (Kurvers) een brievenbus 
is aangebracht. Lichtingsuren: 
Maandag 4 uur 25; Dinsdag tot en met 
Zaterdag 4 uur 50; Maandag tot en met 
Zaterdag 10 uur 40; Maandag tot en 
met Zaterdag 19 uur 40. 

Steekt allen op 1 November de vlag uit 
als een hulde aan onze Hemelkoningin! 

AUTOMAAT VOOR 
BRIEFKAARTVERKOOP. 

Aan de voorgevel van het postkantoor 
is een automaat aangebracht voor de 
verkoop van briefkaarten. Ze is afge
steld op verkoop van 4 briefkaarten 
tegelijk. 
In de daarvoor bestemde gleuf moet een 
nieuw kwartje worden gestoken en men 
kan dan de kaarten uit de automaat 
nemen en de van het kwartje over
schietende cent. 
Naar werd medegedeeld zal over enige 
tijd ook een automaat voor postzegel
verkoop aangebracht worden. 

KERKBOUW. 

Aan het aannemersbedrijf W. van de 
Laar, a:hier, is de bouw van de kerk te
Maren opgedragen. 

M. C. ,,RAPIDE".
Bevrijdings-Oriënteringsrit. 

Zoals reeds eerder is bekend gemaakt 
wordt a.s. Zondag 29 October de grote 
Bevrijdings - Oriënteringsrit verreden, 
waarvoor gezien het aantal aanvragen 
een geweldige belangs'.elling bestaat. 
Iedereen kan aan deze prachtige rit deel
nemen die over zeer goed b.rijdbare 
wegen' loopt en ongeveer 80 km lang is. 
Schitterende prijzen zijn hiervoor dis
ponibel gesteld. (Geen Bekers of Me
dail:es). 
Men kan zich nu reeds opgeven aan 
het Secretariaat Markt 23 of in het 
Clublokaal Café "Royal". U bevordert 
hierdoor een vlotte start. 
De start vindt plaats om precies 1 uur 
op de Markt. Er is dan ook nog gele
genheid voor inschrijving vanaf 12.15 
uur in Café Geeris, Markt 23. 
Automobilis'.en en Motorrijders, reser
veert Zondagmiddag voor deze vermoe
delijk laatste rit, aangezien het seizoen 
reeds ver gevorderd is. 
Wij verwachten dan ook iedereen die 
Auto of Motor rijdt Zondagmiddag op 
de Markt. 

ZENDT COPIE VROEG IN ! 
Wegens de feestdag van Aller� 
heiligen, aanstaande Woensdag, 
zal het zetwerk voor ons blad 
een dag vroeger gedaan moeten 
worden. 
Inzenders van berichten en ver� 
slagen gelieven hiermee rekening 
te houden. 
Wij verzoeken onze vaste adver� 
teerders de teksten voor de ad� 
vertenties vroeger op te stellen, 
zodat wij Maandagavond of 
uiterlijk Dinsdagvoormiddag over 
de copie kunnen beschikken. 
Ook gelegenheidsadverteerders 
zorgen voor tijdige opgave. 

De Administratie. 

R.K.J.B. en BOERINNENBOND. 

De repetities voor de Bonte Avond zijn 
als volgt: 
Zondag 29 Oct. na de Hoogmis Zangles, 
Maandag 6 Nov. Heren:oneel 8 uur. 
Woensdag 8 Nov. Damestoneel 7 uur, 
Gemengdtoneel 8 uur. 

WAARSCHUWING. 

Rondreizende kooplieden maken bij het 
te koop aanbieden hunner waren meer
malen misbruik van namen onzer Box
telse firma's. 
Zij trachten het publiek wijs te maken 
dat die firma's van hen hebben gekocht, 
en doen dit om het vertrouwen te win
nen voor hetgeen zij willen verkopen. 
Op verzoek van firma's, die zich zijde
lings of rechtstreeks benadeeld achten 
in het vertrouwen van het publiek, waar
schuwen wij bij deze voor kooplieden 
die zich aan die praktijken schuldig 

Zijn dit geen leuke mo
dellen? Zuiver wol, mooi 
geborduurd, bijzonder goe
de kwaliteit en solide af
werking. En deze week 
koopt U zo'n jurkje niet 
voor 12 tot 15 gulden, wat 
U er overal voor betaalt. 
Neen, deze jurkjes, voor-
radig voor 6 -12 jaar, thans 

't 1s wt=er 

!echts 5.95 
(b J■■r) 

kl. stijging p. maat 

,,In den Ooievaar" 
Fa. A.P. v.d. Boomen-Resink 

Mgr. Dr. H. Poels 
II. 

APOSTEL VAN DE MIJNSTREEK. 

Zijn beginsel dat de Kerk - en bijge
volk ook hijzelf, als priester - op de 
bres moest staan voor alle belangen van 
de mens, heeft hem tot een ongewone 
activi'.eit gebracht. 
Hij sprak veel en hij schreef veel, en 
dat was nodig om de gewetens van de 
mensen en vooral van de leidinghebben
den wakker te schudden; maar mooi 
spreken en mooi schrijven doen niet 
alles, zelfs niet veel: daar moet de daad 
op volgen. 
Toen Poels rector werd in het Zuid
Limburgse dorp Welten, in 1910, stond 
de mijnindustrie nog aan het begin van 
zijn geweldige groei. 
Poels voorzag hier de grr,te veranderin
g.n welke te verwachten waren: 'n 
enorme toename van de bevolking, veel 
vreemdelingen met andere gewoonten en 
andere levenswijze, verandering van 
volksgeest, uitgroei van steden en . dor
pen. Hij voorzag ook de moeilijkheden 
welke hiermee zouden gepaard gaan, in 
hoofdzaak moeilijkheden van huisves
ting: het g�vaar van verrijzende huur
kazernes, he'. gevaar van het kostgan
gerssysteem, het gevaar dus vooral voor 
zeden en godsdienst. Verwacht kon 
worden dat er groot gebrek zou komen 
aan bouwgrond en huizen, en dat de 
prijzen hiervan, vooral in de buurt van 
de mijnen, naar boven zouden vliegen. 
Bijgevolg moest bijzonder gewaakt wor
den tegen het gevaar van speculan'.en. 
Poels zag hier het grote g ·vaar voor het 
katholieke Limburg. Hij had het gezien 
in zovele landen: waar grote industrieën 
in opkomst kwamen, daar raakten de 
arbeiders in de verdrukking, in armoede 
en nood, en werden daardoor gedreven 
to'. afkeer van de godsdienst en van het 
christelijke leven en gedreven naar het 
socialisme en communisme. Hoe dit voor 
Limburg te voorkomen, hoe Limburg 
daarvoor te behoeden? Dát was Poe Is' 
grote zorg! 
Voor al die aanwezige en spoedig ko
mende arbeiders wilde hij een mens
waardig bestaan bevechten; in nood en 
zedenverwildering gedijt een mens niet 
en is he: zo goed als onmogelijk om 
degelijk, oppassend, godsdienstig en 
christelijk te b:ijvcn: want de mens is 
één geheel! 
Daarom mochten er niet, zoals elders, 
huurkazernes verrijzen, waar talloze ge
zinnen opeengepakt wonen, en ieder 
goed gezinsleven wordt onmogelijk ge
maakt en verstikt in een atmosfeer van 

voortdurende verleiding en grootste 
nood. Neen, zei Poels, ieder arbeiders
gezin heeft recht op een eigen huis met 
tuintje, en om di: te bereiken moeten 
er woningen komen, veel woningen, 
ruime woningen en bereikbaar voor het 
loon van de arbeider. Hoe dan te ont
komen aan het g�vaar der speculanten 
die er kapitalen in te winnen zagen? 
Zijn antwoord was: zelf bouwen! 
In 1911 sticht'.e Poels de woningbouw
maatschappij "Ons Limburg", en voor 
de oorlog had deze maatschappij reeds 
een 7000 woningen op haar naam staan, 
die ruime behuizing gaven - 6 of meer 
vertrekken - voor flinke gezinnen. Aan 
dit werk van Poels is het te danken dat 
ons Limburgs mijngebied niet de mens
on:erende pest kent van de huurkazer
nes; want hij hie'p duizenden aan een 
woning en ontnam door zijn werk alle 
kans van slagen aan de speculanten. Niet 
alleen de Duitsers, maar ook de geal
lieerden hebben verbaasd gestaan van 
de behuizing van onze Limburgse mijn
werkers. 
Een andere zorg welke Poels tegelijk 
ondervond bij het begin der werkzaam
heden van "Ons Limburg" was: ook de 
gróndspeculanten voor te zijn, want op 
dure gronden kunnen geen woningen 
met lage huur komen. En Poels wás hen 
voor: hij zag de noodzaak in, zelf •ijdig 
te kunnen beschikken over goedkope 
grond en hij stichtte in 1913 de maat
schappij "Tijdig" tot aankoop van gron
den op de plaatsen waar een nieuwe 
mijn of nieuwe mijnuitbr :idingen te ver
wachten waren, om daar, als het zover 
was, zijn woonwijken •e kunnen bouwen. 
En wanneer de mijn zelf zijn grond wil
de hebben, konden ze dit krijgen tegen 
de gangbare gestegen prijs, en vo'gens 
de statuten van "Tijdig" werd deze 
winst overgedragen aan de bouwmaat
schappij "Ons Limburg", die dus kon 
beschikken óf over goedkope grond, óf 
over de winst van "Tijdig" en kon 
daardoor goedkoop bouwen ten gerieve 
van de arbeiders. 
Naast "Ons Limburg" kwam zelfs nog 
een tweede bouwmaa'.schappij: ,,Thuis 
Best''. 
Zo behartigde Poels de belangen van de 
arbeiders in de mijnstreek, en verschil
lende keren is zijn werk ten voorbeeld 
gesteld, zelfs door zijn socialistische 
tegenstanders, o.a. op het socialistische 
Wereldcongres van 1925 in Berlijn. 
Maar behalve de arbeidersgezinnen wa

ren er nog de jonge onge'.rouwde mijn
werkers, die in zovele streken hun enige 
toevlucht vinden in het eveneens zo ver-

Burgerlijke Stand 

van 17 tot en met 23 October 1950. 

GEBOREN: Cornelia W. dochter van 
Fr. v. Riel en J. M. van Oirschot, 
het Loo - Wï:helmina A. A. J. dochter 
van W. de Hommel en B. G. Schalkx 
van Leeuwenstraat 37 - Martinus A. P. 
zoon van H. W. Habraken en Fr. J. 
Verbaant, Dufourstraat 14 - Anna M. 
J. C. dochter van C. J. M. Leenaars en
C. J. Hansort, v. Hugenpoths·raat 31 -
Wilhelmus A. zoon van W. Th. G. Bar
ten en J. v. Meurs, Baroniestraat 59 -
Franciscus C. E. M. zoon van M. Boleij 
en C. M. Nagtzaam, van Hugenpoth
straat 23 - Martina J. dochter van J. 
A. v. d. Steen van M. J. Timmermans, 
Esschebaan 7 - Johanna M. L. doch:er 
van 0. A. Verhoeven en J. W. Brands, 
Tongeren 1 Hermanna J. C. M. 
dochter van G. J. v. Dongen en J. H. B. • 
Mandos - Rudolf J. M. zoon van D. J.
M. van ·de Ven en I. K. Fernkorn, Vic. 
van Alphenlaan 4 - Franciscus L. H. A.
zoon van W. Fr. de Koning en R. H. 
Aarts, van Ranststraat 12. 
GEHUWD: Antonius Coverde en Maria 
Fr. A. van Ierland Hendricus J. 
Arends en Geerdina W. Verdonk. 
OVERLEDEN: Adrianus Scheepers, oud 
58 jaren, Duincndaal 12 Johannes 
Leijten, oud 83 jaren, Duinendaal 12. 

LIEMPDE. 
K.A.J.-NIEUWS. 

Het bestuur van de K.A.J., afd:ling 
Liempde brengt de leden nogmaals on
der de aandacht, dat voortaan de club. 
avonden gegeven zul:en worden op 
Maandag- en Vrijdagavond, aanvang
7.30 uur. 
Een trouwe opkomst der leden wordt
dringend verzocht. 
Verder zij medegedeeld, dat voortaan 
iedere Zondag na de Hoogmis gelegen
heid zal worden gegeven tot sparen. De 
zitting hiervoor wordt gehouden in de 
kajuit. 

HOE MAKEN WIJ ONZE 
LICHTFAKKEL VOOR t NOV. ? 
Elke flinke Boxtelse jongen maakt dit
fakkeltje natuurlijk zelf. Je hebt daar 
slechts voor nodig: een stokje van pl.m. 
20 cm lang en 1 ½ cm dik, een rond 
plaatje stijf carton, ter grootte van een
theelichtje, een theelichtje, en een reep
doorschijnend wit papier van ongeveer 
10 cn:i breed. (Vetvrij boterhampapier 
voldoet zeer goed). Het cartonnetje 
wordt op het s'.okje gespijkerd. Maak

nu van het doorschijnend papier een 
hulsje, net iets groter dan het theelicht
je. Je kunt dit gemakke'ijk doen, door 
he'. papier rond een stok te draaien, 
vastplakken en het overstekende papier 
afknippen. Net zoals men een sigaret 
draait. Schuif het hulsje van de stok 
en knip er puntjes aan. 
Smeer dan de onderkant van het karton
ne'.je in met wat gluton of 'n ander 
plakmiddel - steek de stok door het 
hulsje en plak de lipjes aan de onder
kant vast. Laat nu het theelichtje er 
boven in zakken, en je fakkel is klaar. 
Mocht je er niet inslagen, dan kun je 
Zaterdagmiddag na 3 uur op het troep
lokaal van de Verkenners op Duinen
daal (achter de Huishoudschool) komen, 
waar je dan geholpen zult worden. 
Veel succes. 

St. Paulustroep 1. 

derfelijke kostgangerssysteem. Dit was 
in de eerste jaren van grote groei van 
de mijnindustrie, vlak voor de eerste 
wereldoorlog, een der benauwendste 
prob'emen voor Poels. Naar he: voor
b,eld van de Duitse arbeiders-apostel 
Kolping, zag Poels ook voor Limburg 
de enige oplossing in het stichten van 
Gezellenhuizen • waarin de ongehuwde 
arbeiders tegen een kleine vergoeding 
kost en inwoning konden krijgen. Zulke 
arbeiderstehuizen werd,n gebouwd in 
ieder mijncentrum van Limburg, en hier
mee was ook voor dit euvel, dat zoveel 
ellende en verwildering onder de jonge 
arbeiders bracht, de oplossing gevonden. 
Nog een derde soor: mensen kregen 
hulp van Poels, n.l. de zwervende werk
zoekers en de zwervende venters en 
verkopers langs de weg: voor hen sticht
te hij "Het Goede Kosthuis" waar zij 
konden eten en s'apen, en hun toevlucht 
niet meer behoefden te zoeken in een 
goedkope achterbuurt. 
Met dit alles was Poels nog niet waar
hij zijn wilde. Eenmaal goed gehuisvest 
moesten de arbeiders nog voldoende ge
wap ·nd worden tegen de vreemde, on
christelijke invloeden, en vreemde zeden 
en gewoonten van vele vreemdelingen 
die in Limburg werk kwamen zoeken en 
overigens van harte welkom waren, als 

zij maar kwamen met goede bedoelingen. 
Wat hiervoor nodig was? Meer on'.wik
keling en diepere overtuiging! Om deze
te bereik'n waren er twee middelen: 
ontwikkelingsavonden en organisaties. 
Voor beiden heeft Poels gewerkt en ge
streden wat hij kon: praatavonden wer
den overal georganiseerd om de arbei
ders meer kennis van godsdienst, sociaal 
en economisch leven bij '.e brengen; en 
voortdurend drong hij aan en smeekte 
zelfs om zich toch te organiseren, alle
maal, zo hecht en sterk mogelijk, want 
de minderen kunnen alleen sterk zijn 
door hun georganiseerde aantal, de 
macht ván allen samen vóór allen samen. 
Langs deze organisatie heeft Poels zijn 
arbeiders verder geleid in alle moeilijk
heden in de voor:durend zwaardere 
tijden. 
Veel geloofsgenoten vonden hem socia
listisch, de socialisten vonden hem rem
mend, maar wie zijn werk eerlijk bekijkt 
en de vruchten ziet, n.l. het enige mijn
en industriegebied ter wereld dat door 
en door christelijk gebleven is en een 
voorbeeld van chris:elijk sociaal leven, 
die zal erkennen, dat Poels één van 
onze grootste katholieke voormannen is 
geweest, waarop nu nog wordt voortge
bouwd, en zonder wie de tegenwoordige 
successen niet waren mogelijk geweest.

T. 
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DE MOOISTE FIGUREN, 
U moet er eens op letten 1 

Dragen onze MAATCORSETTEN 
Iedere dag gelegenheid lol maal nemen 

DE SPECIA.LE SFEER VAN UW 
HUIS BE G I NT I N  DE GA N G. 

Verder: 
elastieke kousen, 
breukbanden, enz. 

Drogisterij "DE VIJZEL" 
MARKT 12 TELEFOON 482 

UW KEUZE IN 

GA,,G:: EN TRAPLOPERS 
TEGEN O U D E  PR IJZ EN IS NU 

NOG ZEER GROOT 

PERZISCHE DESSINS

70 cm breed 
per meter 32,50 - 21,50 14,45 Mag. ,,DE BIJENKORF" 
50 cm breed A. VAN KOL
per meter 15,50 10,25 8,95 BOXTEL Stationstr. 55 Tel 408 

STREEPLOPERS 

70 cm breed 
Markt 14 

SCHIJNDEL - Hoofdstr. 141 

• Tel. 489 
- Tel. 319 

per meter 17,50 12,50 10,75 
Heden ontvangen 

50 cm breed 
per meter 12,50 10,75 6,95 

GROTE SORTERING 
OOK IN KAPSTOKKEN EN KAP• 
STOKKLEDEN KUNNEN WIJ U 
EEN GROTE SORTEKING TONEN. GLASWERK!! 

DRINKSERVIEZEN, 30-delig 
36, - , 30, - , 29,25, 24,75, 19,75 

GEBAKSTELLEN 13-delig in verschillende 
kleuren 9,90, 9,10, 8,50, 7,15, 6,95 

NESTEN SCHALEN, eveneens in verschillende 
kleuren 6,45, 5,80, 4,50, 3,75, 3,25 

ATTENTIE 

FRUITSCHALEN, vanaf 2,25 
ROOMSTELLEN, 3-delig 3,35, 2,75, 2,45, 2,10 
KAASSTOLPEN 3,50, 2,60, 2,40 
BORRELGLAASJES 

1,05, 0,75, 0,65, 0,50, 0,29, 0,25 

Voor onze ophaal en bezorgdiensten te Boxtel, 
en Haaren kunnen wij aanstellen een 

BIERGLAZEN 0,95, 0,70, 0,55, 0,45, 0,30, 0,20 

Verder vindt U bij ons: 

serieus, eerlijk en actief persoon 
Deze· werkzaamheden moeten verricht worden op Maandag, 
Dinsdag en Zaterdag, overige dagen van de week algemene 
werkzaamheden in het bedrijf zelf. Zij die in het bezit zijn 
van een rijbewijs A genieten de voorkeur. Alleen personen 
van onbesproken gedrag komen in aanmerking. 

Bloemvazen - Asbakken - Messenleggers 
- Onderzetters - Puddingvormen - Citroen
persen - Appel�aspen Maatbekers en 
kannen - compöteschaaltjes - Zuigflessen -
Zoutvaatjes - Perculatordoppen, enz. enz. 

U slaagt beslist in 
Condities: Hoog loon plus provisie. 
Aanbiedingen uitsluitend op werkdagen aan het kantoor van 
de CHEM. WASSERIJ STOOM VERVERIJ EN FIJNSTRIJK
INRICHTING "DEN DRIES" te BOXTEL. 

,,DE BIJENKORF" 

Toets d�r Critiek 

LEERINGHE ENDE VERMAECK 
BEVESTIGDE REPUTATIE. 

Maandagav.ond opende de , toneelgroep 
,,Leeringhe ende Vermaeck" het winter
programma van de KA.B., afd. Boxtel, 
met de opvoering van de Amerikaanse 
klucht: ,,De hele stad is er vol van". 
De K.A.B.-dillettanten, die hun sporen 
op het gebied van blijspel-vertolkingen 
reeds eerder verdienden, vo.erden dit 
dwaze-geval, in drie b.drijven, zó goed 
ten tonele, dat we met een variant op de 
titel van het stuk mogen zeggen: ,,De 
hele Ark was er vol van". Want 
zoals Noach's ark eens overgeleverd was 
aan de ziedende golven van de zond
vloed, zo was Boxtels Ark vier avon
den ten prooi gevallen aan de go:ven 
van de lachorkaan, die Leeringh� ende 
V ermaeck liet opsteken (en vanavond 
opnieuw zal laten opsteken). 
Het is moeilijk te bepalen waaraan dit 
klinkènde succes op de éérste plaats te 
danken is: het gegeven of het spel. 
De klucht was weliswaar ber2id volgens 
een oud recept, dus veel dwaze liefdes; 
verwikkelingen en toch een gelukkig 
einde, maar was daarnaast toch ook wel 
rijkelijk begiftigd met variërende actie, 
waarvan de spanning zich dikwijls ont
laadde in kostelijk komische scèn .s. 
De vertolking leed wat aan overdaad, 
maar kende overigens geen noemens
waardige zwakke plekken. Als uitzon
dering op de dilettantenregel was hier 
behalve aan de "dankbare" hoofdrollen, 
ook aan de klein_re rol:en bijzondere 
zorg besteed. 
Gegeven of spel? Het is de grote ver
dienste van de regisseur geweest, dat 
noch schrijver, noch spelers de eer van 
het leeuwenaandeel in dit succes konden 
op .isen, want hieruit blijkt dat de zo be
langrijke sfeer van eenheid tussen spe
ler en tekst deze uitvoering aanwezig 
was. 
De vertolkers waren dan ook allemaal 
goed in hun rollen geplaatst en ieder 
kreeg de gelegenheid zich van zijn b .ste 
zijde te laten zien. Toonden zich de 
hoofdfiguren bijv. uitstekende krachten, 
de debu'.anten gaven blijk bruikbare 
krachten te worden. En zij die niet tot 
-deze twee categorieën behoorden, werk
ten op loffelijke wijz2 mee aan een ope
ning van het toneelseizoen te Boxtel, 
waarmee door Leeringhc ende Vermaeck 
-eer werd ingelegd. 

N.B. Naar aanleiding van deze opvoe
ringen willen wij de bes'.uursleden van 
-de diverse Boxtelse ton 'elverenigingen
nog adviseren, ook voor de toegang tot
toneelvoorstellingen voortaan een leef
tijdsgrens te bepalen. Zulks blijkt nood
zakelijk.

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. BOXTEL. 

Boxtel- O.D.C. 0- 2. 

Ondanks de hooggespannen verwach
tingen in het Boxtel-kamp is het Boxtel 
nie: mogen gelukken zelfs maar een 
puntje t:gen ODC in de wacht te slepen. 
We'.iswaar was er geen sprake van 'n 
uitgesproken technisch overwicht, de 
meerdere wedstrijdvaardigheid sprak hier 
'n woordje mee, en deed het meer ge
routineerde ODC beter gebruik maken 
van de door hen verkregen scorings
kansen, waardoor uiteindelijk de ma:ch 
in hun voordeel w:rd beslist. 
Het is 'n vlugge goed gespeelde wedstrijd 
geworden. Van de aftrap af legden bei
de ploegen de nodige vaart in het spel, 
en na de eerste zenuwachtige pogingen, 
is het Boxtel dat he'. eerst gevaarlijk 
voor het heï:igdom van Snijders ver
schijnt. 'n Mistrap van Dekkers geeft 
v. d. Br :ek 'n dot van 'n kans, hij schi2t
echter jammerlijk naast.
Er wordt goed gecombineerd op de
rech:er-vleugel en v. d. Plas is Peynen
burg vaak te vlug af. Een van zijn prima
voorzetten wordt tot 2 maal toe in ge
schoten. Boxtel heeft daarbij geen geluk
en de bal wordt uiteimlelijk weggewerk:.
Het spel is vooralsnog wat zenuwach
tig, waaronder vooral het plaatsen van
de bal te lijden heeft. Boxt I fo·ceert
dan 'n corner, die goed ingeschoten nog
juis: door Dekkers staande op de doel
lijn gekeerd wordt. Daarna komt het
eerste Boxtel offensief en komt ODC
aan bod. Goed combinèrend trekt de
linkervleugel ten aanval. Er volgt 'n 
prachtige voorzet die door Voets ineens
wordt ingekogeld en onhoudbaar voor
doelman Leyten in de touwen verdwijnt
0-t.
Door dit succes aangemoedigd komt
ODC nu feller uit de hoek. Het plaa'.sen
wordt rustiger waardoor 'n licht over·
wicht voor ODC ontstaat. Na onge.veer
'n half uur spelen krijszt ODC 'n corn2r
te nemen. De Boxtel ach:erhoede rea
geert al te zenuwachtig waardoor de
bal niet voldoende wordt weggewerkt
'n Schot volgt dat door de paal wordt
gekeerd, waardoor Voe:s van dichtbij 'n
scoringskans krijgt die hij secuur benut,
daarmee de stand brengend op 0-2.
Fel reageert Boxtel op dit nieuwe succes
van ODC. Er wordt hard gewerkt om
de achterstand in :e lopen. Een fel strak
schot van v. d. Plas wordt door
Snijders gekeerd. Boxtel gooit het spel
niet voldoende op n, waardoor dan ook
succes uitblijft en de rust aanbreek: met
'n 2-0 stand voor ODC.
Na de rust is het ODC dat het eerst
het initiatief neemt. Het spel sluit als
'n bus en langzaam maar zeker wordt
Boxtel op eigen he:ft teruggedrongen.
Er ontstaan meerdere gevaarlijke mo
menten voor het doel, doch Timmer-

mans en v. d. Meyden, die de gevaar
lijke Bergwerff bewaakt als z'n eigen 
schaduw, weten voorlopig erger te voor
komen. Leyten moet herhaaldelijk han
delend optreden, op scho'.en van het 
binnen-trio van ODC. Hij kwijt zich 
echter uitstekend van z'n taak en ranselt 
alles uit z'n doel. 
Dè Boxtel binnenspelers gaan assistentie 
verlenen, en daardoor zijn de ui:vallen 
van Boxtel betrekke:ijk ongevaarlijk. 
Ongeveer 20 minuten in de tweede helft 
is Boxtel de ODC-druk te boven en 
neemt nu zelf weer het heft in handen. 
ODC bepaalt zich hoofdzakelijk to: ver
dedigen en vooral Wagenaars weert zich 
geducht. Het spel van Boxtel is niet 
beheerst genoeg, om succes te hebben 
bij d � goed verdedigende achterhoede, 
en diverse kansen om te doelpunten 
worden daardoor om zeep gebrach:. 
Aan de andere zijde noteren we nog 
enkele goede doorbraken. Tweemaal kan 
Leyten door snel reageren erger voor
komen. Voets komt nog 'n keer geheel 
vrij voor Leyten, z'n schot gaat echter 
ver naast. 
In de laatste to minuten zet Boxtel alles 
op al:es. Het mag h::n echter niet ge
lukken het zo zeer begeerde en ook wel 
verdiende tegenpuntje te scoren, zodat, 
wanneer scheidsrechter War'.enberg, die 
'n gemakkelijke taak had, het einde fluit, 
deze faire en goed gespeelde strijd in 
het voordeel van ODC b slist is. 
Het tweede elf'.al b haalde in Heusden 
tegen het 2e elf'.al van die naam 'n 
3-3 �elijk spel, terwijl het 3e elftal van
het sterke T.G.G. met 5-0 de kous op 
de kop kreeg. 
Het programma voor a.s. Zondag luidt: 
Schijndel !-Boxtel 1 half 3. 
Boxtel 2-Wilhelmina 3 half 3. 
Boskan'.-Boxtel 3 2 uur. 
Boskant 2-Boxtel 4 12 uur. 
R.K.S.V. BOXTEL. 
Junioren. 
Competitie uitslagen: 
Zaterdag 21 Oc'.ober: 

Boxtel 7 -Wilhelmina 11 
B.V.V .15-Boxtel 8
Boxtel 9-O.V.G. 5

Zondag 22 October: 
Wilhe'mina 6-Boxtel 5 
Boxtel 6-D.V.G. 4

De wedstrijden voor deze week: 
Zaterdag 28 October: 

O.D.C. 8-Boxtel 7
E-Boys 3-Boxtel 8
D.V.G. 5-Box'.el 9

Zondag 29 October: 
Wilhelmina 9-Boxtel 6 

K.S.V. ,,O.D.C." 
Uitslagen van j.l. Zondag: 

3-2
3-5
0-5

2-0
0-0

4 uur 
3 uur 
3 uur 

Boxtel-O.D.C. 0-2
O.D.C. 2-Haarsteeg 2 7-0
W.E.C. 2-O.D.C. 4 0-2

In de plaa'.selijke ontmoeting Boxtel
O.D.C. won O.O.C. verdiend met 2-0. 
(zie verslag elders). 

. 

. 

. 

.,Beter \gekleed, minder besteed" 
; Kan dat samengaan? 0. Ja, zegt Witteveen, 

... 1
' de proef op de som is onze 

collectie wintermantels en 
-japonnen in zeer aan
trekkelijke prijzen .t 

wollen japo11 

in moderne tinten. 

◄ f. 45.75

Apart dessin 

Engelse wollen diagonaal, 
met fluweel gegarneerd. 

f. 79.-

Eindhoven Amsterdam 

Het tweede elftal klopte Haarsteeg 
met 7-0 en prijkt thans ongeslagen aan 
de kop. Reeds in de eerste minuten van 
de wedstrijd opende van Oos'.erhout de 
score, en nog voor de rust zorgden 
Scheepens en van Dijk voor een 3-0 
voorsprong. Jammer was het dat in het 
begin van de tweede helft Elissen we
gens een ernstige blessure het veld 
moest verlaten. Ofschoon dit een ver
zwakking be:ekende, bleven de O.D.C.
ers rustig doorgaan met doelpunten ma
ken. De einduitslag bracht dan ook een 
grote overwinning voor de O.D.C.-ers. 
Het vierde elftal had b'.ijkbaar genoeg 
van de reeds nederlagen, en keerde uit 
Schijndel terug met een overwinning. 
Bravo jongens, en nu volhouden. 
Het programma voor a.s. Zondag is: 

O.D.C.-Baardwijk
Vlijmense Boys 2-O.D.C. 2
RKV.V.N.-O.D.C. 4

Baardwijk, een van de kopploegen, komt 
op bezoek. Dat hieraan voor de O.D.C.
ers een niet gemakkelijk karweitje is 
verbonden, daar houden zij zich wel 
van overtuigd. Baardwijk heeft twee ver
liespunten minder dan O.D.C. 
Heel begrijpelijk zal Baardwijk er alles 
opzetten deze voorsprong to'. 4 punten 
op te voeren en aangezien O.O.C. haar'-

achterstand wil in'open, staat er een 
spannende wedstrijd te wachten. 
He: tw:ede elftal heeft een zeer zware 
uitwedstrijd tegen Vlijmense Boys, en 
met een gelijk spel zijn wij al erg 
tevreden. 
Het derde elftal is vrij; het vierde gaat 
naar Nijnsel. 
O.D.C.-JUNIOREN.
Zaterdag: 
Programma voor deze week: 
3 uur: B.V.V. 17-O.D.C. 12 
3 uur: Deuteren 3-O.D.C. 11 
3 uur: O.D.C. to-Wilhelmina 13 
3 uur: Schijndel 8-O.D.C. 9 
4 uur: O.D.C. 8-Boxtel 7 
Zondag: 
12 uur: O.D.C. 5-Wilhelmina 6 
12 uur: Concordia 7-O.D.C. 6 

t uur: O.D.C. 7-T.G.G. 4 
Woenselse Boys - D.V.G. 5 - 0. 
Zondag j.l. togen de DVG-ers naar Eind
hoven om daar de W 02nselse / Boys te 
bekampen. 
Het spel van DVG, ofschoon zij met 3 
invallers speelde, heeft ons bevredigend 
gestemd en de Liempdenaren kunnen op 
een goede wedstrijd terugzien. 
In het veld was DVG in het geheel niet 
de mindere van de gastheren, maar 
DVG was totaal lam gelegd door het 
niet meespelen van twee voorhoede-spe
lers. De opstelling van • Van Kuringen 
op de middenvoorplaats was eveneens 
een mislukking. Deze persoon is nog 
goed in de achterhoede, desnoods mid
denlinie, maar vóór is hij niet vlug ge
noeg meer, hij is te zwaar. Zodoende 

moest de voorhoede het als het ware 
met twee man proberen, tegen de so
lide verdediging van Woensel, hetgeen 
natuurlijk niet lukte. 
Woens I had over het geheel genomen 
een goede p'oeg, met slechts één uit
blinker, n.l. hun middenvoor. Deze spe
ler maakte van iedere kans een goal. Hii 
zorgde dan ook voor het overgrote deel 
voor de overwinning. Hij schoot goed 
en de door hem gemaakte goals waren 
onhoudbaar en schitterend geplaatst. 
D� ruststand ging in met een 3-0 voor
sprong voor Woensel. Na de rust wis
ten zij zich nog tweemaal door de 
DVG-defensie te worstelen en zo de 
stand te brengen op 5-0. Hetgeen ge
heel verdiend was, ofschoon DVG toch 
wel een tegengoal verdiend had. 
De DVG-ers toonden zich ·ditmaal spor
tieve verliezers. D � betere ploeg behoort 
nu eenmaal te winnen. 
Het tweede elftal spee1de thuis tegen 
R.KS.V.A. 2 uit Schijndel en kregen,
daar het eerste elftal d� beste spelers
uit het tweede pik·e, een 3-0 nederlaag.
De juinoren A gingen voort op het pad
der gelijke spelen en ditmaal moest
Boxtel A met een 0-0 gelijkspel ge
noegen nemen.
A.s. Zondag speelt DVG 1 thuis tegen
SBC uit Son. Aanvang 2 uur.

BOXTELSE BILJART BOND. 

Uits'agen van de gespeelde wedstrijden 
in klasse A: 
Amateur 
D.M.C. 
Liempde 

590 car. 189 brt. gem. 3.12 
552 car. 189 brt. gem. 2.92 

Hoogste serie A. Kroon van D. M. C. 
met 29 car. 
Een slechte wedstrijd met veel pech aan 
beide zijden. 
TAFEL TENNIS. 
In het afgelopen weekend was Advance 
minder fortuinlijk. H:::t dames-team ver
loor met 6-4 van Veghel. Weert wist 
Advance 1 met 8-2 te verslaan, hetgeen 
wel een geflatteerde uitslag is, in het 
algemeen werd er in Weert slecht ge
speeld, hetgeen voornamelijk aan de
gladde dansvloer te wijten was, trouwens 
g'adde vloeren zijn door de N.T.T.B.
ook verbod:::n. 
'n Protest was dus gegrond geweest.
De verdere uitslagen luiden: 
P.S.V. 3-Advance 2 4-6. 
Advance 3-D.A.F. 2 6-4. 
Deze week zijn de volgende wedstriiden 
vastgesteld: 
Zaterdagavond speelt Advance 1 tegen 
het sterkste team uit Den Bosch: Vice
Versa t en ook het dames-team speelt 
Zaterdagavond thuis tegen Pieus. Ad
vance 2 speelt uit tegen Helmond en 
Advance 3 gaat naar de Zwaan in Oir
schot. 
De thuiswedstrijden worden gespeeld bij 
van Berkel. 
Sportliefhebbers zijn welkom. 

•' 
1 
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EEN METSELAAR 
of goed Halfwas 

H. DE KONINGLiempdseweg 2 - Hoxtel. 

Piano- en Theorielessen 

&LIJKT, OAT 1� 
MAANOELIJ�!, 
R.UIM q GULOEN 

EX.TR.A TE BE

STEDEN 1-1•6 ! 

&IJ DE GRU'HER. HES Jf DE 

ZEKERHEID VAN BETER.E 

WAAR EN DE ZEKERHEID 

VAN EEN VA5TE KORTING, 

DIE OP DE EENVOUDIGSTE MA· 

ALLE MIDDENSTANDS WINKELIERS ry: . . h. k- . worden uitgenodigd op een I t' oor nieuwe Naa1mac 1nes en va kundige reparaties 
Algemene Vergadering I slaagt u het best bij Va n K esse I's Naaimachinehandel Molen,traat 18

a.s. Maandag 30 October, 8 uur n.m.
in Hotel "Riche" Stationsstraat 

THEO POTJES HET DOEL van deze vergadering is: Een huis vol 

geschenken 

Profès•eur agrégé da Jary 
International des t:tudes mu5icale■ 
Oud hoofdleraar Piano conservato• 

riam Keulen Lid der Ned. Toonk. Ver, 

VU<.iHTERSTRA 1\ T 260 '•·HERTOGENBOSCH 

Bespreking St. Nicolaas�Actie 
Komt allen op 
Het is Uw voordeel 

Allerzielen ! neze oproep geldt voor 

. ALLE MIDDENSTANDERS " WINKELIERS 
Gedenk uwe dierbaren! 

Sier de graven met 
bloemen van 

" DE ANJER�' 
BREUKELSESTRAAT 110 

Accountantskantoor van
H. CUPPEN

Lid: Neder!, Genootschap v. Accountants 
Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Oen Bosch 
Van Noremborghslraal 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraal 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN enBELASTINGZAKEN 

AMANDEL 

SPECULAAS 

��� v��
a

-� 5 � -
ut:KRUIUt. 

SPECULAAS 

-��2 v�!�.� 3 5
�PERCIEB0Ntl'4 
2 grote blikken 

à 78 et. 145 
van 158 voor. . r• 

riAAGSE 
LEVERWORST 

extra fijn 

?.� 2 v�!�� 2 t.

Voor verzorging 

uwer pijnlijkevoeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
Medisch Gedlpl. Yoetverzorgster 

MARKT 15 
Ook aan hui• te ontbieden 

Wij ontvi ngen wederom 
een mooie collectie 

Kamgaren-, Costuum
en Winterjas-Stoften 
W.P.BIEMANS 
Kleermakerij, Stationstr. S2

Zie etalage. 

zowel voor aangeslotenen 
als NIET AANGESLOTENEN bij 
de vereniging. 

Namens het St. Nicolaas-Actie Comité 

Danslessen voor de Boerenstand 
zaal H. M. NOOTEN, v. Salmstraat 4, Boxtel
lnl:chtingen en inschrijvir,gen aan bovenstaand adres. 
Persoonlijk te sprek"n Donderdagavond 2 Novem�ervan 7, 9 uur. 
DANSSCHOOI FRANS LANDMETFR 

U vindt bij ons 

alle soorten Lederwaren 
Ruime keuze. - Lage prijzen! 

Nog voorradig LEREN SCHOOLTASSEN van f7 .9 5 

HEIJMANS Breukelsestraat 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is MAANDAG
30 OCTOBER van 9.30 - 12.00 uur
aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden,
Stationstraat 1 1, Boxtel, Tel. 420

Corset,Centrale P. Tilanus

SigarenmaRazijn BERT van den BRAAK
BARONIESTRAAT 73 • TELEFOON 450 

Zoekt U een nieuwe Pijp 
of andere Rokersbenodigdhedcn? 

Wij hebben een prachtsortering en �teeds voor,radig alle merken Siearen, Siearetten en Tabak. 

�Ëma&i�� 
ij hebben een grote 

verscheidenheid in: 

Wollen Damesshawls, vanaf 
Wo !en Hootddoeken, ,, 
Wollen Dameswanten, ,, 
Wollen Dameshandschoenen, ,, 
Wollen Kinderwanten, ,, 
Wollen Herenshawls, ,, 
Wollen Herenhandschoenen, ,, 
Wollen Damescamisoles, ,, 
Wollen Damesdirectoirs, ,, 
Wollen Delana Jongensblousen, 

lange mouwen " 

3.90 
3.25 
4.90 
4.85 
2.9 5 
4.50 
4.90 
5.20 
5.10 

7.80 

F. J. WITTEVEEN's 
Manufacturen &. _ Confectiebedrijf 

RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL

WIJ HEBBEN ALLE SOORTEN 

Ziet onze speciale 
GER 0-etalage 

C. STEINMANN
Rechterstraat 6 - BOXTEL. Tel. 401 

CETA-BEVER artikelen Goossens 
ZIE ONZE ETALAGE - BOXTEL

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 11 ► Bij VOS prima zure Haring 7 1 12 et. ( 

================�========�----_:_____________ 

""'I eelt

GR9P UW KANS 
De prachtige aan
biedingen uit onze 

G ROTE KRANT 

zijn nog één week 
geldig. 

GRIJP UW KANS 

BELANGRIJK 
Alleen bij de 
Spar-kruidenier 

,,land van Belofte" 
k offie en thee met 

10¾ vo ordeel 
in Spar-zegels 1 

•• '':ml 

• IE WEEK 
E ~ l RA DE boodschap-

"'an \ ~-- aan suiker) 
Bï aankoop d bo\er en 

1 , "\ ezonder 1•• e 
pen ,u, 9 extra ,1n 

'150 lg;MPoP JES een\ 
48 voor 24 

van 2 Nov.1q~O) 
26 Qc\. \o\ 

(geldig van 
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!BcaS.ant' s Ce,,uciun 
MARIA� 
TENTOONSTELLING. 
Van Zaterdag 4 tot Dinsdag 7 
November eal er alhier een 
Maria-tentoonstelling gehouden 
worden. Te 's-Hertogenbosch is 
deze tentoonstelling reeds ge
weest, en nog vele steden en dor� 
pen in Brabant zullen volgen. De 
volgende week komen wij met 
nadere bijzonderheden ! 

Mgr. G. P. WIL�ER 
Bij zijn 150ste geboortedag 
We schrijven 1800. De Kerk in Nederland zag aan de horizon, die eeuwenlang donker was geweest door de wolken van vervolging,de vrijheidszon gloren. De Kerk begon haar moeizame weg vanopbouw, na de destreuze verwoesting. Op vele plaatsen kregen de katholiekenhun genaaste kerkgebouwen terug. Kortom, de gehele t 9de eeuw, zou tezien geven, dat niettegenstaande de verdrukking, de Kerk die van alle eeuwenis en van alle eeuwen zal blijven, geleiddoor eminente priesters, haar plaatsweer volledig zou gaan innemen in deNederlandse gemeenschap. En onder deze eminente priesters moeten wij met ere noemen de te Boxtel op1 November t 800 geboren Bisschop:Gerardus, Petrus Wilmer. Zijn geboortehuis is naar alle waarschijnlijkheid het pand in de Kruisstraat, waarthans groentehandel Van Kuik is gevestigd. De ouders van Mgr. Wilmer, hadden,aangetrokken door de opkomende textielindustrie, zich vanuit het Duitse dorpSchapen in Boxtel gevestigd, om kort nade geboorte van hun zoon de plaatsweer te verlaten. Eerst na vele jaren zou Gerard wederom naar Boxtel terugkeren, maar danals pastoor en na een periode van dienen en het ontplooien van een zeer grote activiteit. Na in 1824 te Keulen de H. Priesterwijding te hebben ontvangen, hervatte Wilmer zijn leraarsambt in de Philosophie en Rhetorica aan het Seminarie, waartoehij in 1821 was benoemd. Een groot verlangen bezat hij om actiefin de zielzorg te worden ingeschakeld,dat voor hem in vervulling ging, doorzijn aanstelling tot assistent in Heusdenen in 1826 tot kapelaan te Eindhoven. Zijn grote kennis en werklust was de Apostolische Vicarius van het BosscheVicariaat, Mgr. den Dubbelden, niet ongemerkt gebleven, en deze legde de opleiding van de toekomstige priesters mede in handen van kapelaan Wilmer. 

Van 10 November 1829 tot 23 Maart1852, zal hij als Professor het Bossche Seminarie dienen. Maar nog meer zou Mgr. den Dubbelden van zijn professor eisen. Gebuktonder de zorgen zag hij uit naar eenSecretaris en tot deze functie - veeleisend en veelomvattend - werd Professor Wilmer beroepen. Zowel het professoraat als de secretarisfunctie eistenalles van Mgr. Wilmer op, maar zijnnooit versagende werklust verhinderden hem om voor een van de twee functieste bedanken. Ook hierdoor is de heropstanding van de Katholieke Kerk in Brabant veel aan deze strijder verschuldigd. In Maart 1852 haalde Boxtel, jubelendoud-professor Wilmer binnen, • nu alshaar herder. Ook hier ontplooide Pastoor Wilmer een grote activiteit. Verschillende pogingen stelde hij in hetwerk om de H. Bloeddoeken wederomterug te krijgen, terwijl het liefdegestichtDuinendaal door hem werd gesticht.Ook wist hij aan zijn parochie eenvrouwelijke religieuse orde te verbinden. Naast zijn pastoraatszorgen hadPastoor Wilmer ook de leiding over hetDekenaat Orthen. Zeer node heeft Boxtel op 23 Juni 1856afscheid van Pastoor Wilmer genomen.Zijn overheid had hem n.l. op die dagbenoemd tot plebaan van de KathedraleBasiliek van St. Jan te Den Bosch, terwijl hij kort daarna nog proost werd vanhet Kathedrale Kapittel. Op 23 Juni 1861 werd hem de volheidvan het H. Priesterschap geschonken. In de kapel van het Seminarie te Herlaer,ontving hij op die dag uit handen van Mgr. Zwijsen de Bisschopswijding, daarde H. Vader hem op 4 Mei 1861 had benoemd tot Bisschop van Haarlem. Mgr.Wilmer werd zodoende de tweede Bisschop van dat diocees na het herstel vande Bisschoppelijke hiërarchie in de Ne,1rrlanden. Zijn pontificaat in het Bisdom Haarlemkenmerkte zich vooral door de zorg diehij had voor de jeugd. Als voornaamsteeis bij de opvoeding stelde hij een gedegen Katholieke grondslag en om deze tebereiken, schreef hij een katechismus. Bijzondere liefde had hij voor de Vaderlandse Heiligen. Deze liefde dreef hemom den Brielle te maken tot de bedevaartsplaats van de Martelaren van Gorcum en het was voor hem een gloriedag toen hij in de St. Pieter te Romegetuige mocht zijn van de Pauselijke uitspraak dat de Martelaren van Gorcum voor eeuwig heilig waren. 
Ook de verering van de H. Lidwina vanSchiedam heeft hij sterk gepropageerd,zonder echter haar heiligverklaring meete kunnen maken. In 1869-1870 vertoefde Mgr. Wilmer wederom in Rome. Hij nam actief deel

aan alle beraadslagingen, die aan de afkondiging van het dogma van de Pauselijke onfeilbaarheid voorafgingen en hijtoonde zich een warm voorstander vandit dogma. De vele kostbare schatten van het Haarlemse diocees, die door onbekendheidof door het wanbeheer van de Reformatietijd verloren dreigden te gaan,wist hij van een ondergang te redden,door deze schatten in het door hem gestichtte Bisschoppelijk museum onder tebrengen. Met veel luister vierden zijn diocesanenop 8 September 1874 het gouden priesterfeest van hun beminde bisschop, die hen plotseling op t Januari 1877, tijdensde Nieuwjaarsreceptie bij Haarlem's burgerlijke autoriteiten, ontviel. Diep bedroefd geleidden zij hem op 5 Januari 1877 naar zijn laatste rustplaats,de bisschoppelijke grafkelder te Overveen, alwaar hij ieder jaar nog piëteitsvol wordt herdacht. De arbeid van Mgr. Wilmer, en hiermede indirect de arbeid van de Kerkonde,·vond de grootste waardering vanKoning Willem III, die Haarlem's bisschop onderscheidde met de Ridderordevan de Nederlandse Leeuw en met die van Kommandeur van de orde van deEikenkroon van het Groot HertogdomLuxemburg. De tekst op zijn bidprentje: ,,God is my getuige, hoe hartelijk ik u allen heb liefgehad in het hart van Jesus Christus",laat ons duidelijk de zuil zien, waaropMgr. Wilmer al zijn werk had opgebouwd. Deze zuil was voor hem de liefde. Deliefde voor de mensen, de liefde voorde Kerk. En deze liefde deed Mgr. Wilmer zijn grote activiteit ontplooiien,deze liefde overwon alle moeilijkheden en deze liefde schonk hij aan eenieder.Ziehier in het kort het leven van eeneenvoudige Brabander, wiens wieg inBoxtel stond, en die geroepen werd tothoge waardigheden in de H. Kerk. Moge de Mgr. Wilmerstraat ·in Boxtelde gedachten aan deze Bisschop levendig houden, zeker nu het Haarlemsediocees zich opmaakt om zijn 150ste geboortedag te herdenken. W. v. d. Br.
Arbeidsbureau Boxtel 
VRAAG: t volslagen smid; 1 loopknecht in kruideniersbedrijf; 1 leerl. wasserijknecht; leerjongens voor sigarenindustrie arbeidskrachten voor metaal-montagewerk 18-40 jaar; leerjongens voorschoenindustrie Oisterwijk; jonge krachten voor houtwaren fabriek; jonge jongens voor textielindustrie; 1 stucadoor;meisjes voor huishouding, wasserij, sigaren- en textielindustrie. AANBOD: 2 bankwerkers; t leer!.electr.- en radiomonteur; 2 auto-monteurs; t bakker, gemengd bedrijf; 1hulpkok; 2 chauffeurs; t leerl. verkoper;2 magazijnbedienden; mannelijke en vrouwelijke administratieve krachten meten zonder ervaring; naaimachinemonteur; t slager. 

Cocos heeft alle eigen•

schappen, die een vol

maakte vloerbedekking

kenmerken: 
fris, helder, mooi van

kleur en oersterk 1

Juist een cocosloper maakt

er iets gezelligs van 1

3 45
50 cm. br. p.m. • 95
70 cm. br. p.m. 4. 95 

100 cm br. p.m. 6.95 
140 cm. br. p.m. 9. 

Cocosmatjes 
40 X 70 

-�1.85�•-
't Is weer 

,,In den Ooievaar" 
Fa. A.P. v.d. Boomen-Resink 

Geef Uw 
Adresverandering op ! 
Bij verhuizing kan men zichzelf en an
deren veel moeite besparen door deadresverandering mede te delen middels de bekende adreswijzigingskaartjes, die 
voor 2 een (gefrankeerd) ten postkantore verkrijgbaar zijn. 
Men ontvangt dan post, dag- en weekblad zonder vertraging op het nieuweadres. 

. Denk hier eerts aan als U gaat verhuizen en stuur zulk een kaartje aan familie, verzekeringsagenten, aan het bureau 
van bevolking der gemeente en aan de administratie van Brabants Centrum,
Molenstraat t 9. 
Het is een kleine moeite, de kosten zijngering en het resultaat is prettig voor U
zelf! 

Bij_ mij� terugkeer uif _de Missie op 15 -�ctober j.l., 1s m11 de genegenheid van· de burgenJ van Boxtelvoor de missionarissen op heel bijzondere wijze gebleken. De gulle ontvangst in de Molenstraat, en het eerbetoon door onze beide Harmonieën, heb ik, met alle overige _belangstelling, gaarne aanvaard als een bewijs van waardering voor het werk van ,;de Arbeiders in de Oogst". 

Een nieuwe nog niet gebruikte electrische kookkachel metalle toebehoren, merk "Etna".Bevragen: Molenstraat t 9. 
Net meisje gevraagd, voorVrijdag en Zaterdag. Bevragen: Kruisstraat 2, Boxtel. l 1!n��.8 �m�e��� 1

Mijnerzijds hartelijk dank. 
JAN VAN AMELSVOORT, W.P. 

Te koop: twee goede herenfietsen, met en zonder licht.Prijs f 35,- per stuk. Ridderv. Cuykstraat 3, Boxtel. 
Net meisje gevraagd voor enkele dagen per week. Adresbevragen: Molenstraat t 9. 

Notaris P. Mertens 
te BOXTEL 

Te koop: kalfkoe, 3e kalf, zal aldaar, krachtens rechtert.b.c.-vrij. A. v. Hal, Roond t 3 lijk bevel, in café "De Valk"

op 3 November a.s. 
's namiddags 4 uur. 

*** 

Wij brengen nu een uitgebreide keur, 
collectie van de meest 

moderne le klas 
gereedschappen 

Koningin Isabella II 

en de Dogmaverklaring 
Op het eind van 1863, bijna tien 
jaar na de dogmaverklaring der 
Onbevlekte Ontvangenis, schreef 
de Spaanse Koningin Isabella Il, 
op aanraden van haar biechtva� 
der, de Heilige A. M. Claret, ( die 
op 7 Mei werd heilig verklaard), 
een suppliek aan Paus Pius IX 
(1846-1878), om dè dogmaver� 
klaring der hemelvaart te verkrij
gen. De Paus antwoordde op 3 
Februari 1864, dat het "zonder 
twijfel alleszins zeker is, dat Ma� 
ria's Hemelvaart, zoals zij door 
de gelovigen over het algemeen 
werd aanvaard en geloofd, als 
een corollarium van Maria's On
bevlekte Ontvangenis beschouwd 
moet worden, doch dat er een tijd 
bestaat voor alle dingen, en dat 
hij zich niet waardig achtte het 
( door de Voorzienigheid) uitge
kozen instrument te zijn, om ook 
nog "dat andere mysterie" (n.l.
Maria's Hemelvaart), tot dogma 
uit te roepen." Niettegenstaande
dat alles begonnen nu van alle 
kanten steeds meer en meer sup
plieken toe te stromen van de bis� 
schoppen en vele gelovigen uit 
vrijwel de gehele wereld. 

* * *

Het was Paus Pius VII ( 1800-
1823), die een bijzondere aflaat 
hechtte aan de toevoeging van 
het "Glorie zij de Vader, en de
Zoon en de H. Geest" enz., na
het driemaal per dag herhaalde 
"Angelus". En hij wilde meteen
dat die gebeden werden gezegd, 
om de Allerheiligste Drieëenheid 
te danken voor al de voorrechten 
welke aan Maria werden ge
schonken, vooral voor het voor� 
recht van haar glorierijke hemel
vaart. Sedertdien werd het "An
gelus" op vele plaatsen gebeden 
om de dogmaverklaring van dit 
voorrecht te bekomen. 

,,UW SUCCESHOEKJE" 

H iermede betuigen wij onze dank aan H.H. G�stelijken, Buurtbewoners, Vrienden en aan de besturen vanSt. Lambertus en de K.AB .. voor de belangstelling ondervonden bij de viering van ons50-jarig Huwelijksfeest. 
Jan Thijs 
Dien Thijs-v. d. Brand 

Bosscheweg 

Te koop: een toom beste biggen. Wed. Th. Timmermans, Kalksheuvel t. 
van de fam. L. v. d. Steen, 
Maastrichtsestraat 35 op
DINSDAG 31 OCTOBER 
1950, nam. 5 uur. 

voor iedere vakman of knutselaar, alsmede 
alle soorten klein ijzerwaren, bijts, 
buitenbijts, verfwaren1 enz. enz. 

TRAPLOPER 
DUBBEL BOUCLE 

Aan allen, die op enigerlei wijze hun belangstelling hebben getoond bij mijn terugkeer uit Indonesië, betuig iklangs deze weg mijn oprechtedank. BERT VALKS. 
Met grote vreugde en dankbaarheid jegens God geven wijU kennis van de geboorte vanonze dochter 

HERMA, die bij het H. Doopsel de namen ontving van: 
Hermanna, Johanna, 

Cornelia, Maria G. J. v. Dongen J. H. B. v. Dongen-MandosEindhoven, 22 October 1950.Sportlaan 55. Tijdelijk: St Lidwina-ziekenhuis, Kamer no. 3. Duinendaal, Boxtel. 

Voor de vele· blijken vanhartelijkheid en medeleven,de H.H. Missen en bloemen, tijdens de ziekte enhet overlijden van onzebeste Broer en Oom, betuigen wij U langs deze weg,onze oprechte dank. • 
Namens de familie, 

L. van Hoogerwou-Franke

•••••••••••••••••••••••••••: A.s. Zondag 29 October :
: hopen onze geliefde ouders : : H. WIJGERGANGS- :: v. d. SCHOOT: : hunne 25-jarige echtvereni-: 
. . . .: gmg te vieren. • • Dat zij nog lang gespaard :: mogen blijven is de wens :
: van hunne dankbare • 
: kinderen. : 
: Boxtel, v. Oschstraat 2. : 
••••••••••••••••••••••••••• 

Te koop: een toom biggen. O.L.V. A. Verhoeven, Mijlstraat 30. 
Te koop: toom beste biggen G. Y., bij A. van Heerebeek, Vorst 2, Boxtel. 

PUBLIEK VERKOPEN
Het huis waarin café, werkplaats. varkenskooi en kippenhok, erf en grote tuin aan deMaastrichtse straat 35, kadastraal bekend gemeente BoxTe koop: een toom beste big- tel, sectie D no. 2226, grootgen, waaronder gemerkte drift- 13.30 aren. varkens en dekrijpe zeugjes. Ingezet op f 6900, - . Dobbelsteen, Tongeren t 5. _ De koper is verplicht voor 

Een partij jonge kippen te koop, aan en tegen de leg. W.van Esch, Roond 10a. 
Te koop: een !-persoons ledikant met matras en spinnewiel.Van Coothstraat 9. 
Te koop: tweedehands keu-kenfornuis, voor f 10, v. Leeuwenstraat 20. 

Woningruil. 

overname van de werkplaats, varkenskooi en kippenhok tebetalen f 250, - . 
Te aanvaarden 15 Maart 1951.Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1951. Betaling kooppenningen uiterlijk 31 Januari 
1951. 

Dokter VAN GROENINGEN 
afwezig 

Beschikbaar ruime Midden- met ingang van 27 Octoberstandswoning in DEN BOSCH tot en met 3 November. aan de Maastrichtseweg. Gevraagd woning te BOXTEL. 
Inlichtingen H. v. d. Hoek, 

Export Centrale, Boxtel 

Waarneming:

Dokter Hoek: A t.e.m. HDokter Kluytmans: I t.e.m. P Dokter W entholt: Q t.e.m. Z. 

� Wie met de Vastendagen VIS wil eten 

� moet DIRK vos niet vergeten 

MEDEDELING 
Door omstandigheden kunnen op MAANDAG en DINSDAGgeen goederen om chemisch te reinigen of te verven, boordenen overhemden om te wassen aan huis worden opgehaald.Wij verzoeken daarom onze cliëntèle beleefd deze goederenofwel aan ons .depöt of aan de fabriek te willen afgeven. Alleen op telefonisch verzoek worden de goederen opgehaald.
Chem. Wasserij Stoomververij en fijnstrijkinrichting 
"Den Dries" Tel. 232, BOXTEL

Ons devies is nog steeds coulante en correctebediening bij concurrerende prijzen. 

. H. v. d. Wetering 
NSTRAAT 26 • BOXTEL • TELEF. 273 

Maa twerk is niet te vervangen. 
Kleermakerij CORVERS EN VERHAGEN 
Achter 't Stadhuis 17, 's,Hertogenbosch • Tel. 7567Adres voor Boxtel: Breukelscstraaat 30 

Vraagt bezoek 'of stalen. 

Als het kalf verdronken is ... !! 
U hebt in de dagbladen toch zekerook de waarschuwing gelezen vande Minister van Justitie: .,Dat doorde P olitie met de grootste gestrengheidzal worden opgetreden tegen alleverkeers•overtreders". 

Als dus Bel - Re m of Verlichtingvan Uw rijwiel niet in orde is, laat het ONS dan vakkundig in orde maken V O O R het te laat is.
Wij zijn ruim gesorteerd in : 

Rijwiellampen 
Rijkskeur-achterlichten 

Bellen en Rijwielonderdelen . 

WIJ hebben volop buiten- en binnenbanden 
voor iedereen! 

Prijzen der ruitenbanden f 4,85. 

Rijwielhandel "DE f AVO RIET" 

r 

3 dessins 50 cm breed per meter . . .

ook in 70 cm breed 
per meter . . 

3.10 
4.45 

SLAAP== OF 
HUISKAMERMATJE 

Moderne, en Perzische patronen 7 • 45 
60 X 120 cm .. , .... 

+:7.w� 
u u QOJlfU

-
HANDIG BEKEKEN 

Het Hobby Blad voor Vader en Zoon 

Iedere maand een keur van artikelen over 
het zelf maken van: kinderspeelgoed, Huis
houdelijke apparaten en gebruiksvoorwerpen 
Modelbouw,Radio Electriciteit enz. enz. 

GRATIS PROEFNUMMERS!! 

Aan de MUIDERKRING te BUSSUM 

Stuur mij een gratis proefnummer van HB 

Naam 
Adres 
Woonplaats ......................... .. ............. .............................. . 
Opplakken op briefkaart en weg er mee 1 

························ ······••··························································································



P,aiochie�Agenda 
PAROèHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

22$'te Zondag na Pinksteren, 29 Oct. 
Chris�us-Koningfeest. 

Vandaag :cijn de HH. Missen om half 7, 
kwart vaar 8, 9 uur en om half 1 1  Plech
tige Hoogrn,îs. De H., Mis �an half 7 voor 
dei overleden faQ1Îlie v. d. Aker-v" d. Aa ; 
o� kwart voor ,8 voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn :der Parochie; om 9 uur 
�I. jrgt, voor Apdries Verhoeven en om
h�Jf 1 1  plechtige H. Mis met assistentie
vanwege het Feest van Christus-Koning.
Gef<., ge'Z! jrgt: voor Elisabeth v. d. Mey
(kn . .
Vanrlaflg, gaat in alle H.1-L Missen de 2e
sct\aal • vóur de Öizondere noden van het
Ep,isoopaa:t:, welke bizonder i n  cie .milci
d3,dig�id v. d,.J gflov.igen wordt aanbe
vplen. Ü)lder de H, Mis van kwart voor
& algemene H. Communie voor d'e jon
gens �n, nwisj.ès h,oven de 17 jaar.
Hedemivond; orµ 7 u1,1r plechtig Sluitings
föf met Te Deum.
�ij spoten' al onze jongens en meisjes
ndg eeti!S extra aan om toch dit plechtig
!,lµitingslof mee te maken. Onder dit Lof
wordt de gehele Parochie aan Christus
Koning toegewijd. Na het Lof wordt ge
zongen : Aan U o Koning der Eeuwen.
Na de Hoogmis : Vergadering v. d. ze
latricen v. d. Bond van het H. Hart
Dinsdag - Vigilie van Allerheiligen, ge
boden vasten- en onthoudingsdag. Alle
gelovigen boven de 7 jaar zijn verplicht
zich op die dag van vlees en jus uit vlees
te onthouden; de gelovigen boven de 2 1
jaar e n  die hun 60ste jaar nog niet zijn
ingetreden, zijn gebonden om te vasten.
Maandagavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege
de Octobermaand.
Gelegenheid tot biechten van half 3 tot
4 uur en van 6 uur tot half 8.
Woensdag 1 November, Feestdag van
Allerheiligen. Feest der Dogmaverklaring
van Maria's Ten-Hemel-Opneming.
De HH. Missen zijn om half 7, kwart
voor 8, 9 uur en half 1 1  plechtige Hoog
mis vanwege het Dogmafeest. De H. Mis
van half 7 voor Josephus van de Laar ;
om kwart voor 8 gel. jrgt. voor Chris
tianus Schellekens ; om 9 uur voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der Paro
chie en om half 1 1  plechtige Hoogmis
met assistentie vanwege het feest der
Dogma verklaring ; ge!, gez. jrgt. voor
Maria v. d. Meyden.
Na de middag om 3 uur plechtig Lof
met Allerzielenpreek waarna gelegenheid
om te biechten tot half 5.
Vanavond om 6 uur plechtige Lichtpro
cessie v.w. Maria's Ten-Hemel-Opne
ming van alle schoolkinderen, Maria
Congregaties en Jeugdbeweging,
De Lichtprocessie trekt aan van de H,
Hart-kerk naar de Markt. De gelovigen
kunnen hieraan deelnemen doch worden
verzocht een kaars te dragen. Vanaf
Zondag zijn kaarsen te verkrijgen bij de
Koster. Vanavond geen godsdienstcur
sus voor 18-jarigen.
Donderdag 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, begint om
half 9.
Na de middag om 3 uur Kruiswegoefe
ning voor de kinderen.
's Avonds om 7 uur en ook onder het
Octaaf Miserere en Kruisweg voor de
gelovige zielen, vooral voor onze over
leden mede-parochianen. De Portiuncula
aflaat voor de gelovigen zielen is te ver
dienen vanaf Woensdag 1 November,
Allerheiligen, 's middags om 1 2  uur tot
Donderdag 2 November, Allerzielendag,
tot 's nachts 1 2  uur. Voorwaarden zijn :
Biecht, H. Communie en kerkbezoek met
telkens 6 Onze Vaders en 6 Weesge
groeten en 6 maal Eer aan de Vader enz.
tot intentie van Z. H, <le Paus.
Op het feest van Allerheiligen gaat ook
in alle HH. Missen de 2<le schaal voor
de bizondere noden van het Episcopaat.
Na de Kruisweg vanavond gelegenheid
tot biechten vanwege de 1 e Vrij<lag.
Vrijdag, feestdag van St. Hubertus wordt 
voor de H. Mis van half 8 het brood 
gewijd ; het is <le eerste Vrijdag van de 
maand, deze H. Mis van half 8 wordt 
opgedragen ter ere van het H. Hart, 
waaronder algemene H. Communie voor 
de leden van de Bond van het H. Hart. 
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg voor 
de Gelovige Zielen, waarna kort Lof 
vanwege het Octaaf van Allerzielen. 
Zaterdag, te Zaterdag van de maand, 
tevens Priester-Zaterdag. 
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. 
In dank kunnen wij vermelden dat <le 
collecte voor de Missie vorige Zon<lag 
heeft opgebracht f 499,79. 
MAANDAG : om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmina Cordewinders ; 
z.a. gel. jrgt. voor Petrus van Enge land ;
H. Hart-altaar voor Theodorus Wel
vaarts ; om half 8 gel. H. Mis voor Jo
hannes van Gerwen ; z.a. gel. H. Mis
voor een bizondere intentie ; H. Hart-al
taar voor Wilhelmus v. d .  Velden en
Petronella Tinne broek hsvr, ; om half 9
gef. gez. jrgt. voor Henrica v. Liempt.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege
de Octobermaand.
DINSDAG : Vigiliedag voor Allerheili
gen, geboden Vasten- en Onthoudings
dag, om kwart vóór 7 gef. gez, jrgt. v.
Cornelia van Liempt ; z,a. gel. H, Mis
voor Johannes v. d. Plas en Henrica
Dirks ; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor
Weduwe Schellekens-v. <l. Ven vanwege
de Broederschap van 0. L. Vrouw van
Lourdes ; om half 8 gel. H. Mis voor
Johannes Leyten ; z,a. gel. H. Mis voor
Wilhelmina Schellekens-van de Ven ; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Johannes
Jac. van Kempen ; om half 9 gel. H. Mis
voor Rumol<lus v. <l. Ven en Catharina
Montens,
Vandaag gelegenheid om te biechten
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8,
Om 7 uur Lof met rozenhoedje en ge-

bed tot St. Jozef vanwege de October
maand. 
WOENSDAG : Allerheiligen. Feestdag 
van de Dogmaverklaring van Maria's 
Ten-Hemel-Opneming. 
DONDERDAG : Allerzielen. 
VRIJDAG:, Eerste Vrij<lag v. d. maand, 
feestdag van St. Hubertus. Voor de H ,  
Mis van half 8 wijding van het brood, 
Om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Mari
nus Cornelis v. d .  Sande ; z.a. gel. J-1. 
Mis voor Lucia de Visser-Paddenburg ; 
H. Hart-altaar gel. jrgt. voor Hendrica
v. d. Heuvel ; H. Bloed-altaar gel. H.
Mis voor Cornelis Voermans en Hen
drica Voermans-Vervoort ; om half 8 gel.
H. Mis ter ere van het H. Hart ; z.a. gel.
H. Mis voor Franciscus van de Velden ;
H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Dr.
Wybe-Ypma ;  H. Bloed-kapel gel. jrgt.
voor Henri Weyers ; om halt 9 gef. gez.
jrgt. voor Maria van Liempt; z.a. gel. H.
Mis voor Alfonsus van Vlerken en Sjaak
<le zoon ; H. Hart-altaar gel. jrgt. voor
Wilhelmina v. d. Anker-Brands.
He<lenavond om 7 uur Kruisweg voor
de Gelovige Zielen waarna kort Lof.
ZATERDAG : Priester-Zaterdag, om kw.
voor 7 gef. gez. jrgt. voor Lamberta van
Liempt ; z.a. gel. H. Mis voor Marinus
van Diessen ; H. Hart-altaar gel. H. Mis
voor Arnoldus v. Rooy en Paulina van
Dommelen ; om half 8 gel. H. Mis ter
ere v ,  h. Onbevlekt Hart van Maria ;
z.a. gel. jrgt. voor Cornelis v. d. Heuvel ;
H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Hen
riëtte van Rooy-Ver<lonk ; om half 9 gel.
1-L Mis voor Justinus v. cl . Eerden ; z,a ,
gel. H. Mis voor overle<len Ouders.
Vanmiddag gelegenheid om te biechten
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8,
Hedenavon<l om 7 uur Kruisweg voor de
Gelovige Zielen waarna kort Lof.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen :  Henricus Adrianus Ver
melis geb. te Haaren en won. in deze
parochie en Cornelia Elisabeth Ligten
berg geb. en won. in deze parochie,
waarvan heden de 1 ste afkondiging ge
schiedt.
Petus Hem1inus Strijbosch geb, en won.
in deze parochie en Henrica Johanna
van Houtum geb. en won. in Liemp<le ;
Antonius Franciscus 1-lubertus Rey
naardts uit Heerlen en Elisabeth Gerar
dina Cornelia Dassen gewoond hebben
de in deze parochie, waarvan heden de
2de afkondiging geschiedt,

ALLERHEILIGEN : 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen : Henricus Adrianus Ver
melis geb. te Haaren en won. in deze 
parochie en Cornelia Elisabeth Ligten
berg geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
Petus Hern1inus Strijbosch geb, en won. 
in deze parochie en Henrica Johanna 
van Houtum geb. en won. in Liempde ; 
Antonius Franciscus Hubertus Rey
naar<lts uit Heerlen en Elisabeth Gerar
dina Cornelia Dassen gewoond hebben
de in deze parochie, waarvan heden de 
3de afkondiging geschiedt. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

22e Zondag na Pinksteren. 
Feest van Onze Heer Jezus 
Christus Koning. 
29 October 1950. 

De H. Missen zijn om 6 uur tot zekere 
intentie ; om 7 uur voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie ; om 
8 uur voor Adrianus v. d. Sande-v. d. 
Pas vanwege de Broederschap van het 
1 -L Bloed ; om kwart over 9 tot zekere
intentie ; om half 1 1  de hoogmis voor de
weldoeners van de Missie van pater van
Roosmalen.
Onder de H. Missen van 7 en 8 uur Al
gemene H. Communie voor de deelne
mers aan het triduum. -
De eerste schaal is voor de kerk; de
tweede voor de Bi jzondere Noden.
Hedenavond om kwart vóór 7 Rozen
hoedje vanwege <le Octobern1aand ; 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 Zegen met het
Allerheiligste, lied : Aan U o Koning der
eeu,ven.
Maandag - om half 8 Octoberlof.
Dinsdag - Vigiliedag voor Allerheili
gen : geboden vasten- en onthou<lingsdag.
Biecht-uren <les morgens onder de H.
Diensten en des middags van 3-4 en
van 6-8 uur ; om half 8 Lof met rozen
hoedje.
Woensdag - feestdag van Allerheiligen,
verplicht te vieren als Zondag. De eerste
schaal gaat voor de kerk ; de tweede
voor de Bijzondere No<len.
Om 3 uur grootse Mariahulde gevolgd
door een kort Lof. Daarna nog gelegen
heid om te biechten tot 5 uur.
Vanaf 1 2  uur des middags tot Woens
dagavond kan men de toties-quoties af
laat verdienen voor <le zielen in het va
gevuur. De voorwaarden zijn : Biecht,
H. Communie, bezoek aan de kerk, ter
wijl men er bi<lt 6 maal het Onze Vader,
6 maal het Wees Gegroet en 6 maal het 
Eer aan de Vader, tot intentie van Z. H. 
de Paus. 
Donderdag - Allerzielendag. Om 6 uur 
wordt de H. Communie uitgereikt ten 
behoeve van hen, <lie elders naar hun 
werk moeten. Het eerste drietal H. Mis
sen begint om half 7; het tweede om 
kwart voor 8; en het der<le om 9 uur, 
telkens de 1 e H. Mis voor de gelovige 
zielen ; de 2e H. Mis tot intentie van <le 
Paus ; en de 3e H. Mis voor de hieron
der aangegeven intentie. Des middags 
om 3 uur kinderkruisweg, Van 6 tot 7 
wordt er biecht gehoor<l. Des avonds om 
7 uur plechtige Kruisweg : de aanwezi
gen worden verzocht hierbij het Stabat 
Mater (in het Nederlan<ls) me<le te zin
gen, en <lus een parochiebun<lel me<le 
te brengen. 
Vrijdag - Eerste Vrijdag van <le maand : 
om kwart voor 7 de Plechtige H. Mis 
ter ere van het H. Hart. Tevens de 
feestdag van de H. Hubertus : voor de 
1-L Mis van kwart voor 7 wordt het
brood gewijd.
Om half 4 kinderlof ;  en om 7 uur Lof
met oefening van eerherstel, waarna de
oefening van de Kruisweg.
Zaterdag - Priester-Zaterdag. Dag van

gebed en boete tot heiliging der pries
ters, Na de HH. Missen wordt het ge
bed voor de priesters gebeden. 
Biechturen van 3 tot 4 uur en van 6 
tot 8 uur en om 7 uur Oefening van 
de Kruisweg. 
MAANDAG, 30 Oct. : 7 uur Ld. voor 
Jan van Veghel en Harry de zoon ; 
Maria-altaar l.d. voor Adriana Meys
Timmermans ; kwart voor 8 Ld. voor 
Adrianus v. d, Sande ; Maria-altaar Ld. 
voor Adriana v. d. Linden-van Erp ; half 
9 l.j. voor Johannes van Hal. 
DINSDAG, 31 Oct. : 7 uur gez. j ,  voor 
TI1eodora van Schaijk-v .Belsen ; Maria
altaar Ld. voor Willibrord van Zeeland 
en Jacobus de zoon ; kwart voor 8 Ld. 
voor A<lrianus Kuipers en Maria Habra
ken z.e. ; Maria-altaar l.d. voor Johanna 
Vriens-van Handel vanwege de buurt ; 
half 9 l . j .  voor Cornelia van Hal-v. d. 
Geeren. 
WOENSDAG, 1 Nov. : 6 uur Ld. tot 
zekere intentie ;  7 uur Ld. voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn v. d. parochie ;  
8 uur 1.d, voor Jan Raaymakers vanwege 
de kinderen ; kwart over 9 l.d. voor Me
vrouw Wilhelmina Steenbakkers-TI1ien ; 
half 1 1  de Hoogmis, gez. j. voor Marti
nus Habraken en Hendrina v. <l. Laar 
z.e.
DONDERDAG, 2 Nov. : half 7 drie HH.
Missen, waarvan de derde voor de over
leden familie van Hees-Geerts ; Maria
altaar drie HH. Missen, waarvan de der
de voor Hendricus van Drunen ; kwart
voor 8 drie HH. Missen, waarvan de
derde de plechtige gez. d. met assisten
tie voor de overleden leden van <le Broe
derschap van het H. Hart; Maria-altaar
drie HH. Missen, waarvan de derde voor
Harry Rooyakkers ; 9 uur drie HH. Mis
sen, waarvan de derde voor de heer
Michiel v. <l. Heyden.
VRIJDAG, 3 Nov. : kwart voor 7 plech
tig gez. d. voor de le<len van de Broe
derschap van het H. Hart ; Maria-altaar
1.<l. voor Cornelia Verhoeven-van Turn
hout te Geldrop overleden ; kwart voor
8 1 .d. voor Lies de Kort-v. d. Elst; kw,
over 8 Maria-altaar l.d. voor Johanna
van Schijndel-Zwanenberg ; half 9 l.d.
voor Piet Baayens.
ZATERDAG, 4 Nov. : 7 uur l .j .  voor
Johanna Maria Driessen-Willems ; Maria
altaar l.d. voor Maria Kurvers-van Nis 
telrooy ; kwart voor 8 l.d. voor Maria
Jacoba van Weert-Karssemakers ; Maria
altaar l.j . voor Petronella van Hal ; half
9 Ld. voor Karel van de Ven.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
22e Zondag na Pinksteren. 
Feestdag van Christus-Koning. 

ZONDAG : half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie ;  1 0  uur H. Mis 
voor Johannes Bergman vanwege de 
buurt. 
MAANDAG : half 8 H. Mis voor de 
overleden leden van de broederschap 
van de Lev. Rozenkrans. 
DINSDAG : half 8 H. Mis voor de 
overleden leden van de processie naar 
Kevelaer. 
WOENSDAG : feestdag van Allerheili
gen, te vieren als Zondag ; half 8 H. Mis 
voor het welzijn der parochie ; 10 uur 
H. Mis voor de Welwoeners onzer kerk.
DONDERDAG : Allerzielen, om half 8
en 9 uur H. Mis voor <le Gelovige Zie
len en na de H. Missen van 9 uur
plechtige kruisweg.
VRIJDAG : eerste Vrij<lag der maand,
om half 8 H. Mis voor de overleden
leden broederschap H. Hart.
ZATERDAG : half 8 H. Mis voor Wil
helmus v ,  d. Meijden.

Deze week zullen geschieden : 
Maandag H. Mis voor Joannes Berg
man v,w, de fam. Dinsdag H. Mis voor 
Joannes Bergman v.w. de fam. Vrijdag 
mndst. voor Christina Kapteyns. Zater
dag mndst. voor Frans v. Logten. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
22e Zondag na Pinksteren. 
29 October 1950. 

ZONDAG : half 7 H. Mis voor Theo
dorus v. d. Boer; 8 uur H, Mis voor 
Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven te 
Boxtel overleden ; 10  uur de Hoogmis 
tot intentie van de parochianen. 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 voor de Bisschoppelijke 
No<len. 
Vergadering van St. Vincentiusvereni
ging, Half 3 Lof met rozenhoedje, om 
God's zegeningen te verkrijgen over 
Orion en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG : half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Adrianus v. <l. Sloot. 
DINSDAG : half 8 mndst. voor Johan
na Petronella v. Grinsven-v. Hal. 
Biechthoren van half 3 tot 4 en in beide 
biechtstoelen van 5-8 uur. 
WOENSDAG : feestdag van Alle Heili
gen half 7 H, Mis tot intentie van de 
parochianen ; 8 uur H. Mis voor Petrus 
v. Beers en Maria de dochter; 1 0  uur de
Hoogmis als plechtig jrgt. voor Anto
nius Schalkx uit deze parochie. De ge
lovigen worden in de gelegenhei<l ge
steld aan hun offerplicht te voldoen in
de eerste schaal voor de belangen van
onze parochie, in de tweede voor de
B. N. Half 3 Lof met rozenhoedje, daar
na zegen met het Allerheiligste ; Psalm
Miserere en predikatie over de Gelovige
Zielen van het vagevuur.
DONDERDAG : Allerzielendag, 7 uur
H. Mis voor Gerardus Leyten. Daarna
worden twee stille H. Missen gelezen 
tot intentie van Zijne Heiligheid de Paus 
voor de gesneuvelden en voor alle gelo
vige zielen van het vagevuur. ; half 9 
plechtig gezongen jrgt. voor de heer Ja
cobus Peynenburg en diens echtgenote 
Maria v. Schijndel. 's Avonds om 6 uur 
plechtige kruisweg voor de overledenen, 
VRIJDAG. vóór de H. Mis van half 8 
wordt het brood gewijd ter ere van de 
H. Hubertus, daarna gez. mndst. voor
Peter Hazenberg.
ZATERDAG : half 8 H, Mis voor Ge
rard Clemens.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
half 6 tot half 8. Om zes uur Lof met
rozenhoedje om God's zegeningen te
verkrijgen over Zijne Heiligheid de
Paus en het H. Jaar.

Het H.  Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontva•n: Johannes Bosch, we
duwnaar van Johanna van Engeland, uit 
deze parochie en Anna Maria Schelle
kens, weduwe van Jozef Hendriks uit 
de parochie van de H. Johannes te 
Liempde, waarvan heden de eerste af
kondiging geschiedt. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Theodorus van de Boer in Den 
Bosch ; Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven 
en Johannes Leyten in Boxtel overleden. 
Voor deze laatste geschiedt alsnog het 
zevende, opdat God hem geve de eeuwi
ge rust. 
Ten slotte aanbevolen een noveen ter 
ere van de H. Jozef tot bijzondere in
tentie en één ter ere van de H. Theresia 
voor een zieke. 
Elders zal op Donderdag opgedragen 
worden een H. Mis tot intentie van de 
leden der Godvruchtige Vereniging ter 
ere van de H. Theresia van het Kind 
Jezus. 
De zelatricen van het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs worden ver
zocht in deze week de halfjaarlijkse con
tributie op te halen. 

PAR. ST JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

22e Zondag na Pinksteren, 
29 October 1950. 

ZONDAG feest van Christus' Koning
schap : half 7 l.j . voor Johannes v. Zee
land ; 8 uur I.m. tot welz. der parochie ; 
1 0  uur de plechtige Hoogmis z.j. voor 
Johanna Maria Arnoldus v. d. Wiel ; 3 
uur plechtig Lof, waaronder Acte van 
Toewijding aan het Godd. Hart, de Li
tanie van het H. Hart en "Te Deum". 
Na het Lof te zingen : Heers, Christus, 
heers. 
MAANDAG : 7 uur z.j. voor Johanna 
Johannes Schoenmakers ; half 8 z.j. voor 
Antonius v. Houtum-de Laat ;  8 uur l.j. 
voor Johanna Maria J. v. Zeeland. 
DINSDAG : vigilie van Allerheiligen, ge
boden Vasten- en Onthoudingsdag, 7 
uur z.j. voor Cornelia v. d. Laar ; half 8 
z.j. voor Petrus Pijnenburg en Maria
hsvr. ; 8 uur l.j. voor Johannes v. Zee
land.
Na de middag biechthoren van 2 tot 4
en van half 5 tot 7 uur.
WOENSDAG : feestdag van Allerheil i
gen geboden te vieren als Zondag,
half 7 I.m. tot welz. der par. ; 8 uur l . j ,
voor Adrianus van Zeeland ; 10 uur z.j .
voor Petrus Maas-de Werd en Maria
hsvr. ; half 3 plechtig Lof, na het Lof
"miserere", zielboek, predikatie over de
gelovige zielen, waarna "De Profundis"
met de oratie van alle gelovige zielen.
Des namiddags biechthoren van half 2
tot half 3 en na het Lof tot 5 uur.
Van Woensdagmiddag 1 2  uur tot Don
derdag avond 1 2  uur te verdienen aflaat
bij wijze van Portiuncula-aflaat, toeoas
selijk alleen op de gelovige zielen, onder
de gewone voorwaarden van biecht, com
munie, kerkbezoek en gebed tot inten
tie van Z. H. de Paus ; voorgeschreven 
is echter, dat bij elk kerkbezoek zal ge
beden worden 6-maal "Onze Vader", 6-
maal "Weesgegroet" en 6-maal "Eer aan
de Vader enz."
DONDERDAG : gedachtenis der over
leden gelovigen ; begin der 3 eerste HH.
Missen om 6 uur, der tweede om half 8
en der derde om 9 uur. Om 6 uur z.m.
voor de overleden leden der processie
van Kevelaer; half 8 voor de over
leden leden der beide Congregaties
van Onze Lieve Vrouw ; om 9 uur
z.m. voor -de overleden weldoeners van 
Kerk en Liefdegesticht. De 2e en 3e H. 
Mis zijn telkens achtereenvolgens voor 
alle gelovige zielen en tot intentie van 
Z. H. de Paus voor de gelovige zielen. 
Uitdeling der H. Communie onder de 
H. Mis van 6, half 8 en 9 uur ; 's avonds
5 uur plechtige Kruiswegoefening.
VRIJDAG : I e  Vrijdag der maand ; half
7 I.m. voor de bijz. noden der parochia
nen ; 7 uur l . j .  voor Jan Avendonk ; half
8 z.m. voor overleden familie v. Boeckel
v. Rumpt, deze H. Mis met uitstelling
van het Allerheiligste enz. Voor de H.
Mis van half 7 wijding van brood ter
ere van de H. Hubertus, patroon tegen
de honds-dolheid.
ZATERDAG : 7 uur z.j. voor Maria
Avendonks ; half 8 1.j. voor Maria Jan
Avendonks ; 8 uur l.j. voor Jan v. Rooy.
ZONDAG: half 7 l . j .  voor Gerardus
Krol en Antonetta hsvr. ; 8 uur l.j. voor
Johannes Bakx ; to uur de Hoogmis tot
welz. der par.

In de Kapel der Eerw. Zusters : 
Maandag 7 uur I.m. voor Petronella 
Frans Vingerhoets ; Dinsdag 7 uur I.m. 
voor Arnoldus Bressers v.w. de Klein
kinderen ; Woensdag 7 uur I.m. voor 
Theodorus v. d. Boer v.w. de famili e ;  
Donderdag 7 uur I.m. voor Theodorus 
v. d. Boer als overleden lid der proc.
Bergen-op-Zoom naar Sittard ; Vrijdag 7
uur I.m. voor Adrianus v. Berkel ; Zater
dag 7 uur I.m. voor de overleden leden
biljartclub L.B.C. ; Zondag 7 uur I.m. v.
Theo v. Hal enz. v.w. den Berg.
30e Johanna Spikmans overleden te
Heemstede.
Gedoopt : Johannes Corn. G. zoon van
Johannes Quinten-Maas.

MISSIEBUS. 
Bij feest bij 80e verjaardag van Johanna 
Tinnebroek opgehaald door Annie de 
Leyer: f 4, -

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
22e Zondag na Pinksteren. 
29 October 1950. 

Vandaag is het de feestdag van Christus 
Koning. H.H. Missen om 7 uur; half 9 
en 1 0  uur plechtige Hoogmis voor de 
parochie. Onder de H.H. Missen alge
mene H. Communie voor alle parochia
nen. Tweede schaalcollecte voor Bijz. 
Noden Episcopaat en voor de nieuwe 
glas-in-lood-ramen. Na de middag om 
3 uur plechtig Lof, waaronder korte 
preek, kleine processie en toewijding van 
de parochie aan Christus Koning. 
Maandag en Dinsdag om half 7 Lof met 
rozenhoedje en gebed tot de H. Joseph 
vanwege de Octobermaand. 
Dinsdag vigilie van Allerheiligen, ge
boden vasten- en onthoudingsdag. Ge-

fegenheid om te biechten van 3 tot 
half 8. 
Woensdag, feest van Allerheiligen, H.H. 
Diensten als op Zondag. 
Wegens de Dogmaverklaring van de 
ten-hemel-opneming van Maria met ziel 
en lichaam zal het Allerheiligste ter aan
bidding zijn uitgesteld van af de Hoog
mis tot na het Lof. Om 3 uur plechtig 
Lof met rozenhoedje, de Profundis en 
preek over de gelovige zielen. 
Daarna gelegenheid om te biechten tot 
5 uur. 
Vanaf Woensdagmiddag tot in de avond 
van 2 November kan de volle aflaat ver
diend worden voor de gelovige zielen 
onder de gewone voorwaarden. 
Donderdag Allerzielendag. Om 7 aar 
eerste drietal H.H. Missen. Onder de 
H.H. Missen zal de H. Communie wor
den uitgereikt. Om negen uur tweede 
drietal H.H. Missen, waarvan de eerste 
gezongen. 's Avonds om half 7 plechtige 
Kruisweg. 
Vrijdag, feestdag van St. Hubertus, zal 
vóór de H. Mis van 7 uur het brood 
gewijd worden. 
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 hal'f 7 Lof. Na
het Lof een lied.
Zaterdag : Priester-Zaterdag.
ZONDAG : 7 tmr H. Mis voor de be
kering der zondaars ; half 9 H. Mis ; 1 0
uur plechtige Hoogmis voor de parochie.
MAANDAG : half 8 H. Mis voor Pie
ternella v. d. Nosterom v.w. Br. 0. L.
Vr. van Lourdes ; 8 uur jrgt. voor Albert
Pijnenburg.
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Henrica
Pijnenburg-v. Rooy ; 8 uur jrgt. voor
Cornelis Heesakkers.
WOENSDAG : 7 uur jrgt. voor Johan
na Heesakkers-v. Erp ; half 9 H. Mis
voor Edmond Scheltus ; 10 uur plechtige
Hoogmis voor de parochie.
DONDERDAG : 7 uur jrgt. voor Edme
Mathon ; 9 uur gez. gef. jrgt. voor Hen
rica van de Baar-Pijnenburg.
VRIJDAG : 7 uur gez. gef. jrgt. voor
Gerdina van de Laar-v. d. Laak ; 8 uur
H. Mis voor Antonia Cornelia Muskens
v. Haperen.
ZATERDAG : half 8 H. Mis voor Pie
ternella v. d. Nosterom v.w. Br. H. Wil
librord Luyssel ; 8 uur H. Mis tot bijz.
intentie.
Elders : H. Mis voor Cornelia v. Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van
Gemert.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 29 October, Hoogfeest van 
Christus Koning. Om 3 uur plechtig Lof 
met rozenho·edje en acte van toewijding 
aan Christus-Koning. 
Dinsdag : Vigiliedag van Allerheiligen, 
geboden vasten- en onthoudingsdag. 
Woensdag : Feestdag van Allerheiligen. 
Verplichte feestdag. De H.H. Missen 
zijn zoals op Zondag. om 3 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Vanaf Woensdag 1 2  uur tot Donderdag
avond kan men iedere keer wanneer men 
de kapel bezoekt een volle aflaat ver
dienen voor de zielen van het vagevuur. 
Er wordt vereist dat men de H. Com
munie ontvangt en 6 maal bidt : Onze 
Vader, Wees gegroet en Ere zij de 
Vader . . . . .  , 
Donderdag : Allerzielen. De eerste reeks· 
H.H. Missen begint om 7 uur, de 2de 
reeks om half 9. Om half 10 is de 
plechtige gez. Requiem Mis. 's Avonds 
om kwart voor 8 Lof met rozenhoedje 
tot sluiting van de Octobermaand. 
Vrijdag : Eerste Vrijdag van de maand. 
Gedurende de gehele dag : uitstelling 
van het H. Sacrament. Om 8 uur Lof, 
Zaterdag : Priester-Zaterdag. Feest van 
de H. Carolus, Patroon van onze kapel. 
Om half to gezongen Hoogmis. Des 
avonds om 8 uur plechtig Lof. 
ZONDAG : om 7 uur H. Mis voor 
overleden ouders ; om half 9 ter ere van 
de H. Antonius voor een verkregen 
gunst ; om 10 uur voor overleden ouders. 
MAANDAG : om 7 uur jaargetijde voor 
Martina Bergman, huisvrouw van Mari
nus van de Ven ; om half 8 jrgt. voor 
Josephus Renders en Johanna Persoons, 
zijn echtgenote. 
DINSDAG : om 7 uur jaargetijde voor 
Johanna Renders-Persoons ; om half 8 
voor Mevrouw Henket-Windstosser. 
WOENSDAG : om 7 uur voor Caspar 
van de Aker; om half 9 voor George 
Windstosser. 
DONDERDAG : om half 9 voor Me
vrouw Henket-Windstosser. 
VRIJDAG : om 7 uur tot zekere intentie ;  
om half 8 tot zekere intentie. 
ZATERDAG: om half 8 tot zekere in
tentie. 
MAANDAG en DINSDAG om half 8 
op het zijaltaar voor overleden ouders. 

Ten Afscheid . . .
Na lang wachten op passage wacht ein
delijk de "Caasterkerk" aan de kade 
om me over de grote plas te brengen. 
Maandag a,s. gaat het 't zwarte wereld
deel tegemoet. 
Beste vrienden, allemaal nog een laatste 
groet van een dankbare missionaris. Bij
zondere gevoelens van dankbaarheid 
gaan uit naar al mijn eigen mede
parochianen. Maar dank aan allen, aan 
de parochiarren van de Boxtelse Dom, 
van Lennisheuvel, aan de opofferende 
dames van onze prachtige Missienaai
kring en aan allen die me steunden in 
de voorbereiding op 't missieleven. 
Dankbaar zal ik terugdenken aan Uw 
warme belangstelling en medeleven in 
mijn opgang naar 't H. Priesterschap, 
Eerste H. Mis thuis, en nu bij m'n ver
trek naar 't verre arbeidsveld. 
Vergeet mij niet en laat Uw gebed me 
vergezellen om de genade van een hei
lig leven en van een vruchtbaar aposto
laat tot Gods eer en tot heil der zielen. 
Moge het U allen goed gaan in 't leven. 
Gods rijkste zegen. Vaarwel en tot 
ziens. 

P. BERNARD v. ROOSMALEN.
Oblaat van Maria. 
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,,Maria�devotie 1n het Gezin" 
De titel van de Maria-tentoonstelling op 
Zaterdag, Zondag, Maandag en Dinsdag 
is het overpeinzen waard. Het is een 
prachtidee om door deze tentoonstelling 
de gezinsdevotie, de gezinsgodsdienst 
weer eens op te voeren, aloude gezins
gebruiken te herstellen, nieuwe mooie 
gewoonten in 't huisgezin in te voeren. 
Het is een heel belangrijke zaak!! De 
heiliging van 't gezinsleven zal daardoor 
zonder twijfel winnen en de godsdiensti
ge opvoeding sterker toenemen. 
"Maria-devotie in het gezin", zonder 
twijfel is dat heel belangrijk, vooral in 
deze tijd nu Maria zulk een grote plaats 
inneemt in de Kerk. Vanaf 1830 heeft 
de Moeder Gods als het ware een 
hemels offensief geopend om de mensen 
tot inkeer te brengen en het is alsof in 
de laatste tijd Haar kracht nog sterker 
naar voren treedt. De devotie tot Maria 
is heel bijzonder van waarde voor het 
gezinsleven, waar de moeder zulk een 
grote plaats heeft bij de opvoeding. 
Haar moederlijke, echt-vrouwelijke 
tederheid en zorg is overal zo nodig in 
deze tijd van hardheid, ruwheid en ge
weld. Hare maagdelijke ingetogenheid is 
zo nodig in deze tijd van uiterlijkheid, 
van gemis aan echt-fijnvrouwelijke be
minnelijkheid. In 'n wereld van wapen
geweld, van atoomenergie, van razende 
snelheden, in een wereld van steeds ster
ker toenemende zedenverruwing, egoïs
me en hardheid is juist nodig de beoefe
ning van de nederigheid, ingetogenheid, 
reinheid, geduld, goedheid en liefde, de 
beoefening van de mildheid, die juist in 
elke echte vrouw van nature aanwezig 
is en dus bij uitstek in de Lieve Vrouwe. 
Maria-devotie in het gezin is heel be
langrijk. Die kleine attenties die haar 
kinderen Haar bewijzen raken Haar 
Moederhart. Zij kan niet ongevoelig blij
ven en Zij zal in Haar Moederliefde tot 
het uiterste gaan. Maria-devotie schept 
in de ziel een dispositie, een ontvanke
lijkheid voor de genadewerking. 
Maria-devotie in het gezin brengt een 
echt christelijke levenssfeer teweeg die 
een garantie biedt voor goed leven en ... 
voor goed sterven. 
In deze dagen nu liet hemels-offen�ief 
een bekroning krijgt in het dogma van 
Maria's Hemelvaart past dus wel heel 
goed deze Maria-tentoohstelling, die 
Haar werkzaamheid laat zien in de ver
schillende levenstaten en in de sacramen
taliën. 
Gaat dan ook allen deze Maria-tentoon-

6emeenteraadsverradering 
De omvangrijke agenda van onze op 
Maandag 29 October gehouden Raads
vergadering werd deze keer niet zo vlot 
afgewerkt als wij van ons college gewoon 
zijn, al kwamen de hamerslagen van de 
voorzitter dan ook van tijd tot tijd in 
serie. 
De parlementaire atmosfeer was nog al 
tamelijk geladen, zo zelfs dat de voor
zittershamer nog wel eens nadrukkelijk 
doftonerend tot de orde riep. 
Bij het aan de orde stellen van de notu
len werd door het lid De Visser opge
merkt. dat in de notulen de discussie om
trent de uitzondering van kapverbod 
voor fruitbomen niet was weergegeven. 
De toezegging door de voorzitter in de 
vorige vergadering gedaan, om fruitbo
men buiten het kapverbod te doen val
len, kwam ·volgens De Visser in het 
niéuwe ontwerp niet tot gelding. 
De voorzitter meende dat het nieuwe 
ontwerp toch wel in orde zou zijn. 
De Visser herinnerde aan zijn amende
ment ter vorige vergadering ingediend 
om fruitbomen buiten het kapverbod te 
doen vallen, welk amendement door de 
voorzitter was overgenomen. Waar bij 
het nieuwe voorstel hiervan niets blijkt 
stelde dit lid voor alsnog de ontwerpver
ordening te wijzigen in de geest als in
de vorige vergadering aangenomen. 
De voorzitter erkent de overneming van 
het amendement niet, daar dit bij indie
ning gesteund moet worden om het door 
B. en W. te doen overnemen. Daarna 
kan het de Raad aannemen. 
Het lid De Visser heeft omtrent de be
handeling in vorige vergadering een 
ander oordeel. Hij kan in deze uitvoe
ring der nieuwe verordening niet te
goedertrouw ziin, temeer niet omdat 
de notulen de bedoeling van de Raad 
niet weergeven. 
Bij voorlezing der betreffende passage 
van de verordening blijkt de algehele 
toepassingsmogelijkheid op fruitbomen. 
Pe ingekomen stukken worden voor 
f<ennisgeving aangenomen, met uitzon
dering van het verzoekschrift van de 
heer A. van Kol. 
Dit verzoekschrift betreft de aanvrage 
tot verkoop van enige vierkante meters 
grond van de vrijgekomen grond op de 
hoek Kruisstraat-Rechterstraat. 
Aanvrager heeft een plan doen maken 
voor de bouw van een winkelpand met 
een frontbreedte van 12 · meter. Dit plan 
zou ech'.er slechts uitvoerbaar zijn in
dien van de vrijgekomen 16 meter brede 
grondstrook 6 meter disponibel kan ge
steld worden voor de winkelbouw. De 
resterende 10 meter blijven dan nog over 
voor het betére verkeersuitzicht. 

stelling bezoeken. Ze is zeer smaakvol, 
kunstzinnig en toch tegelijk echt voor 
het volk. Het is zeer leerzaam de uitin
gen van de Maria-devotie in de loop der 
eeuwen te bezichtigen en zo er in eigen 
gezin of eigen leven een tekort ontdekt 
mocht worden, dit aan te vullen met fijne 
atten'.ies, met goede gewoonten en ge
bruiken. 

F. V.

Maria= Tentoonstelling 
Burgakker 5

(oud distributiekantoor) 

Zaterdag 4 November van 4 tot 10 uur. 
Zondag, Maandag en Dinsdag van 9- 12 

en van 2 - 10 uur. 
Deze tentoons'.elling draagt de naam van 
,,MARIA-DEVOTIE IN HET GEZIN", 
omdat zij wil laten zien, welke voorname 
plaats de H. Maagd Maria als Moeder 
Gods en als Middelares van alle gena
den bij het gelovige volk inneemt: in 
heel ons leven van wieg tot graf. 
Het is een uitgebreide en precieuze ver
zameling door verschillende personen in 
den lande - o.a. Prof. Or. Titus Brands
ma z.g. - met veel geduld en piëteit bij
eengebracht; zij wordt thans voor het 
eerst geëxposeerd. 
Wij zullen er o.a. kunnen zien, hoe het 
katholieke gezinsleven Maria's zegen
rijke invloed ondergaat en Maria's altijd
durende bijstand ondervindt. Hoe de 
verschillende ambachten en zelfs huis
vlijt de eeuwen door er op uit zijn ge
weest, om Maria's macht en vermogen 
op het leven der gelovigen zo bepaald 
mogelijk te maken, door voortdurend 
aan Maria te herinneren. 
Ook worden er de kerkelijke· zegenin
gen en gebeden op Haar betrekking heb
bend overzichtelijk uiteengezet: wij 
noemen. 
de zegen van de moeder in blijde ver
wachting, -
de toewijding van het kind na de 
doop, -
de kerkgang • van de moeder, -
de toewijding bij Eerste en Plechtige H. 
Communie, -
de oplegging van het scapulier, -
enz. enz. enz. 
Moge dan ook te Boxtel deze Mariale 
tentoonstelling bij jong en oud die be
langstelling trekken, welke wij als trou
we Mariakinderen aan Onze Lieve 
Vrouw toch gaarne willen bieden. 

De voorzitter deelt mede dat inwilliging 
van het verzoek afwijking van de rooi
lijn zou meebrengen. 
Het lid Oliemeulen kan niet inzien waar
om het verzoek niet ingewilligd zou kun
nen worden. Het daarin vervatte voor
stel tot verkoop zou met beide handen 
aangegrepen moeten worden. Met de 
bouw van het ontworpen winkelpand be
gint de vernieuwing van de Rechterstraat, 
terwijl de verkeersruimte niet wordt ge
schaad. Van Kol wil bouwen tot het 
pand van Voets, waardoor het lelijk ge
zicht op de achterkant der huizen van 
de Markt wordt weggenomen. Indien 
enigszins mogelijk om Van Kol tege
moet te komen, zou dit moeten ge
beuren. 
Van Nistelrooij is het met het lid Olie
meulen eens. Laten bouwen wat moge
lijk is. Getracht moet worden de rooi
lijn gewijzigd te krijgen. Ook het lid G. 
van der Meijden is het met vorige spre
kers eens. Hij acht geen bezwaar aan
wezig voor inwilliging van het verzoek. 
De Laat wijst op de onvoldoende voor
lichting bij voorstellen tot vaststelling 
van rooilijnen en acht het wenselijk 
voortaan lengte en breedtematen aan 
te geven van oude en nieuwe situaties. 
Het lid van Susante wil eveneens gele
genheid geven tot bouwen, liever dan 
van de vrijgekomen hoek een parkeer
gelegenheid te doen maken. 
De voorzitter voert aan, dat de bespre
king moet gaan over het verzoek, niet 
over de rooilijn. Volgens B. en W. be
treft het hier een bijzondere rooilijn, 
waar niet van afgeweken kan worden 
omdat de rechtszekerheid er mee ge
moeid is van belanghebbenden, die vóór 
de vaststelling van de rooilijn hun be
zwaren hebben ingediend. De rechten 
van vroegere eigenaren worden door
kruist bij inwilliging van het verzoek. 
De bijzondere rooilijn wijzigen omwille 
van één persoon is niet rechtvaardig. 
Er kan toch gebouwd worden met onder
linge particuliere medewerking. Mocht 
het nu niet kunnen de achtergevel-rooi
lijn naar achter te schuiven, over enige 
jaren lukt het wel. Maar wij moeten de 
belangen van anderen in het oog hou
den. Wij stellen eisen voor bebouwing, 
en waar het plan in strijd is met de rooi
lijn is het college van B. en W. tegen. 
De rooilijn is in 1940 goed bekeken, nu 
de helft der ruimte laten wegvallen is 
verkeerd. 
Ten opzichte der mo'.ieven van de heer 
van Susante merkte de voorzitter op dat 
de ruimte geen parkeerterrein is en nooit 
zal worden. Daaruit is geen argument 
te putten. 
De Raad vindt B. en W. tegenover zich 
in deze, want alle rechtsvoorschriften 

zouden hun waarde verliezen door de 
vernietiging van de bijzondere rooilijn. 
Wij moeten Van Kol berichten, dat voor 
iedereen de gemeentelijke belangen ob
jectief veilig gesteld worden. Het ter
rein mag dan open blijven, als blijkt dat 
er niets van te maken is kunnen we 
nog zien, maar waarom zouden we het 
de eigenaren van de Markt moeilijk 
maken. 
Het lid Oliemeulen is het met de voor
zitter niet eens. 
De vaststelling der rooilijn is geen wet 
van Meden en Perzen. Zoveel is wis
selend en veranderlijk gebleken, en de 
latere jaren hebben we gezien waarmee 
zoal de hand moet worden gelicht. 
Wanneer een dwaling is gemaakt, waar
om daarvan niet terug te komen. Wat 
betreft de aanneming der rooilijn in 1940 
kan hij zich niet meer herinneren dan 
dat die 3 meter terug geprojecteerd 
werd vanaf de Rechterstraat tot de Ro
zemarijnstraat. Hij vindt het geen indi
vidueei, doch een gemeentelijk belang als 
hier gebouwd wordt. De ruimte van 16 
meter kan dit lid geen verfraaiing noemen. 
Als hiervan 6 meter afgenomen wordt 
is dit verkeerstechnisch niet fout, ter
wijl er esthetisch alles mee gewonnen 
wordt. 
Van Nistelrooij zegt in tweede instantie 
dat het hier niet gaat- om wijziging der 
rooilijn, doch over de verkoop van een 
stukje grond. De nadruk is door de 
voorzitter gelegd op de bijzondere rooi
lijn, waardoor die hoek is ingelegd, doch 
alle rooilijnen zijn bijzonder. Een teke
ning waarop die hoek voorkomt, heeft 
hij nooit gezien. Waarom is die er in 
getekend en wat is daarvan de bedoeling. 
Een behoorlijke winkelstraat acht dit lid 
een algemeen belang. Niet een schutting 
met aanplakbiljetten. En wat betreft 
rooilijnen, deze worden wel meer ge
wijzigd, want wat de Raad vaststelt kan 
hij ook wijzigen. Hij vraagt een commis
sie van onderzoek. 
De Visser meent dat met de verkoop . 
van een paar meter grond van de be
treffende hoek niemands belang wordt 
benadeeld. Wat rooilijn verandering be
treft verwijst hij naar de onlangs vast
gestelde wijziging bij Oliemeulen. 
De voorzitter wijst op de tegenstelling 
tussen hetgeen de Raadsleden voorstaan 
en wat B. en W. oordelen. De vrije hoek 
is gemaakt om de verkeerssituatie zo 
veilig mogelijk te maken. B. en W. willen 
een veilig kruispunt, verschillende leden 
willen vernauwen. De straatverbreding 
voor het verkeer door de Rechterstraat 
is een bespotting zonder behoorlijk uit
zicht. Het gaat hier niet over een per
soonlijk belang. Het algemeen belang eist 
een pleintje. De Raadsleden menen dat 
bouwen een algemeen belang is en dan 
valt het pleintje weg. 
Het lid Van der Krabben wil het geval 
rustig bekijken, doch meent ook dat er 
verder gebouwd zal worden als daar een 
prachtig pand komt. Hij heeft het uit
zicht op het kruispunt gecontroleerd en 
verklaart nog een uitzicht te hebben 
van 17 meter. 
De voorzitter acht het zelfs beter dat er 
in 20 jaar niet gebouwd wordt dan nu te 
veranderen. De consekwentie is niet te 
aanvaarden. 
De Visser zou een schetsmatige situatie 
willen doen maken. Hij acht de bezwa
ren van B. en W. overdreven. 
De voorzitter acht het geval veel te be
langrijk. 
G. van der Meijden ziet geen bezwaar. 
Hij acht zulke hoek zelfs gevaarlijk. 
De voorzitter blijft erbij de rooilijn niet 
te kunnen wijzigen zonder de rechtsze
kerheid aan te tasten. De Raad had het 
in 1949 beter moeten bekijken. Hij zal 
zich met hand en tand blijven verzetten, 
en acht bouwen over 5 jaar beter dan 
nu. Hem interesseert de onherstelbaar
heid van hetgeen de Raadsleden willen 
gaan doen. 
Door de nu volgende opmerkingen krijgt 
de behandeling het karakter van een 
minder parlementair incidentje. 
Oliemeulen zegt de kadastertekeningen 
goed te hebben bekeken en wil de rooi
lijn doen wijzigen, waarvoor volgens 
hem alles te zeggen is. 
Er vallen enige verwijten, doch de voor
zitter blijft volharden bij zijn standpunt 
dat bij rustig en kalm afwachten voor 
iedereen mogelijkheden komen, waar die 
thans beperkt zijn. Hij heeft niets meer 
te zeggen dan wat reeds gezegd is en 
zal zich tegen wijziging blijven verzetten 
en bij eventuele aanneming voordragen 
voor vernietiging. 
Verschillende reeds gemaakte Öpmerkin
gen worden herhaald en ten slotte wordt 
besloten tot een commissoriaal onder
zoek, waaraan alle Raadsleden met uit
zondering der Wethouders, kunnen deel
nemen. 
Het verzoekschrift van Van Kol wordt 
aangehouden. 
Nu komt de aanvulling der Politieveror
dening in behandeling. De Visser is het 
niet eens met het kapverbod van fruit
bomen en stelt voor de verbodsbepaling 
te laten vervallen, hetwelk door de voor
zi�ter wordt aanvaard. 
Bij het voorstel tot wijziging der politie
verordening voor Boxtel vraagt het lid 
P. van der Meijden beter toezicht op 
zwemmen en baden in het seizoen. 
De voorzitter wijst op de moeilijkheid 

om de politie regelmatig en overal toe
zicht te doen houden. 
Na het passeren van de wijzigingsvoor
stellen der Bouwverordening en het op
nieuw vaststellen van die op het vergun
ningsrecht, komt aan de orde het voor
stel tot verlening van eervol ontslag aan 
dokter C. Hoek. 
Het lid De Visser wijst dan op de ver
diensten van dokter C. Hoek en diens 
vader, en vraagt eerstgenoemde het ere
burgerschap van Boxtel aan te bieden. 
De voorzitter zegt, dat dit in Boxtel nog 
niet bestaat, doch een daartoe vereiste 
verordening bevindt zich in portefeuille 
van B. en W. Thans wil hij namens de 
gemeente dank brengen aan dokter 
Hoek, die altijd een bijzondere figuur is 
geweest, die zijn practijk uitoefende op 
een wijze zoals alleen een dokter Hoek 
vermocht te doen, als waardig opvolger 
van zijn vader. Wij zijn zeer erkentelijk 
en brengen hem onze hulde voor het 
vele goede werk in zijn functie als ge
meentearts op zo gewetensvolle en des
kundige wijze gedaan. Wij wensen de 
heer Hoek nog een lange periode als 
burger van onze gemeente. 
Aan de orde komt dan de benoeming van 
een bestuurslid voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon, waarvoor waren gecandi
deerd de heren F. van der Meijden en 
J. Prince. 
Wethouder Valks licht de candidaatstel
ling toe, waarbij hij er op wijst, dat de
heer v. d. Meijden als nummer één is
geplaatst omdat deze meer tijd disponi
bel heeft dan de heer Prince. Beide he
ren zijn goede candidaten. 
Bij s'.emming wordt de heer Van der 
Meijden met algemene stemmen ge
kozen. 
Voor de vacature Van den Bogaert in de 
commissie van advies voor woonruimte
verdeling werd de heer J. Knoops aan
bevolen. 
Het lid Baaijens zou nog een lid van de
Raad willen aanbevelen en noemt de
heer De Visser. Bij de daarna volgende 
stemming werden de zittende leden A. 
Hekkens, H. v. d. Laar, R. de Laat en 
C. v. d. Weijst herkozen, terwijl W. de
Visser werd gekozen in de vacature. 
Dan gaan enige voorstellen zonder aan
merkingen onder de hamer door. 
Bij het voorstel tot subsidieverlening van 
100 gulden per leerling van de Middel
bare Meisjesschool deelt de voorzitter 
mede, dat deze wordt verleend op voor
waarde dat voor de ouders van leerlin
gen uit grote gezinnen in Boxtel een 
speciale schoolgeldregeling wordt ge
wenst, waarmede het bestuur zich bii 
voorbaat accoord heeft verklaard. Op de
informatie van het lid Van der Meijden 
deelt de voorzitter mede, dat het school
geld-minimum 150 gld. bedraagt. In de
toepassing der heffing is het schoolbe
stuur overigens vrij hiervan in zekere 
gevallen af te wijken naar omstandig
heden. Voorstel aangenomen. 
Het voorstel tot het bouwen van 6 mid
denstandswoningen aan de Deken Spie
ringsstraat licht de voorzitter toe met de
mededeling, dat de gemeente het restant 
van het aan Boxtel toegewezen bouw
volume wil benutten voor deze woningen 
omdat de bouwsom redelijk is en de
maandhuur van f 38,- niet te hoog ge
acht wordt. 
Van Nistelrooij vindt het jammer dat de 
zolders niet als ruimte benut kunnen 
worden, doch wethouder Van de Laar 
meent, dat met enige afwijking van de
teekeningen de zolders bruikbaar kun
nen gemaakt worden. 
G. v. d. Meiden maakt bezwaar tegen 
het onderhands aanbesteden. Hij wil de
Boxtelse aannemers ook kans geven 
goedkope woningen te bouwen. 
De ervaringen bij puqlieke aanbestedin
gen zijn echter, volgens de voorzitter, 
niet erg gunstig. 
Nog wordt besloten tot onttrekking van 
een weg aan het openbaar verkeer en
verkoop van grond aan de heer Hoo
gerwou, benevens tot verhuring van het 
pand aan de Ridder v. Cuijkstraat 46 
aan W. van Weert en ingebruikgeving 
van stukjes grond. De voorgestelde wij
ziging van de formatieregeling voor het 
personeel ter secretarie wordt na toe
lichting eveneens goedgekeurd. 
Bij de diverse wijzigingen gemeentebe
groting 1950 worden nog enige opmer
kingen gemaakt, en het lid Van Nistel
rooij vraagt alsnog ruimte disponibel te 
stellen voor huidenopslag ten behoeve 
van de Boxtelse slagers. 
Ook de wijziging ter oorzake van een 
bijdrage in de kosten van de electrifice
ring der boerderij Uilenbroek lokt enige 
bemerkingen uit. De voorzitter geeft 
evenwel een exposé van de dwangpositie 
waarin de eigenaar verkeerde wegens de
beëindiging der werkzaamheden van de
PNEM, en hoe toen in goed vertrouwen 
op de Raad door B. en W. een toezeg
ging van 10 % tegemoetkoming in de 
kosten is gedaan. 
Na nog enige discussie omtrent de bij
dragen in de hoge kosten voor electrifi
catie in niet rendabele gebieden der ge
meente, krijgt ook de 54e begrotings
wijziging het fiat van de Raad. 
De Laat vindt in het nu volgende voor
stel tot verbetering van Parkwcg en Mo
lenwijkseweg aanleiding te vragen om nu 
ook eens aandacht te besteden aan de 
tekorten in de kom van de gemeente, en 
wijst daarbij op de Brugstraat, waarin 

OMGEVING 

eveneens verbeteringen behoorden aan
gebracht te worden. 
De begroting 1951 wordt dan aangebo
den en ter voorbereiding der behande
ling de commissies van onderzoek sa
mengesteld. 
Daarna wordt door enige leden de rond
vraag nog even benut om op enkele on
volkomenheiden in onze gemeente te· 
wijzen, om vervolgens in geheime zitting 
nog een en ander te behandelen. 

Kort maar krachtig! 
Zo was onze Mariahulde, 

1 November 1950. 
Een klein kindje liep ergens tussen 
de dansende lichtjes van de kaarsenpro
cessie. 'n Klein hummeltje. Helemaal al
leen. Met grote ernst, héél de aandacht 
verdeeld over z'n eigen lichtend kaarsje 
en z'n fijntjes gezongen Ave, ave Maria. 
De kleine was een hulde op zich. 
Maria is Moeder en Koningin. Welke 
koningin krijgt zoveel eerbetuiging? 
Kaarsenprocessie in Rome, lichtprocessie 
in Lourdes, en ook...... in Boxtel. Dat

zijn wij. Héél de aarde verkondigt Haar 
glorie. Duizenden luidsprekers herhalen 
in alle talen de woorden van de Paus. 
Wij kunnen Pater Pancratius van Stape
len wel dankbaar zijn. Want hij heeft 
gezorgd voor onze luidspreker in Box
tel. En hij werkte goed! 
Zo hebben ze allemaal meegedaan. En 
spontaan! Moeten we nu ieder gaan be
danken? Is het niet een feest, om zulk 
een Magnificat mee te mogen zingen 
metterdaad? En toch moeten we enkele 
namen noemen. *) Ge hebt bijvoorbeeld 
vele scholen voorbij zien trekken. Een 
daarvan was La Salie; die sloot de stoet. 
En één hebt ge helemaal niet gezien: de 
B.L.O. Beide scholen zijn druk in de 
weer geweest, om al de schermpjes te 
maken. Want er was groot gevaar, dat 
onze processie een donkere beweging 
zou worden! Wat heeft het niet gere
gend en gewaaid de laatste weken. Maar 
zelfs het weer werkte nu mee. Ik zag
enkele paters, die zo maar onbeschermd 
hnn kaars droegen t>n het gin� nog goed 
ook! 
Velen zullen bij het zingen aan Lourdes 
hebben gedacht. Niet alleen vanwege het 
Ave Maria. Maar óók om dat andere, 
dat zo mooi is: verschillende groepen 
zingen, ieder op hun eigen manier en in 
hun taal. 
Alles lijkt erg eenvoudig. Toch eist 't 
nog heel wat afspraken en organisatie. 
Hartelijk dank aan het gemeenteperso
neel en de politie voor hun bereidwillig
heid. 
Moeten we de meesters en juffrouwen 
en zusters en fraters bedanken, de be
sturen van de verschillende jeugdgroe
pen? Welnee! Die zijn beloond door het 
heerlijke gezicht op de Markt, door het 
massale Credo met als slot de zegen van 
alle aanwezige priesters. Is zo'n uur niet 
een kroon op hun werk? Dan dringt in
eens diep tot ons door, hoe waardevol 
een kind is, een kindje van God; hoe 
schoon een jonge man of vrouw, ver• 
vuld van ons heerlijk heilig Geloof_ 
Het Mariabeeld, vóór het raadhuis tus
sen flakkerende lichten en witte bloe
men. Dáár rondom heen in wijden kring 
de verkenners en welpen, gidsen, kajot-. 
ters en anderen. 
Maria: Dit geslacht van Boxtel heeft U 
zalig geprezen, luidop, publiek, door 
woord en daad. Vele goede daden heb
ben de verkenners kunnen verrichten in
samenwerking met jonge boeren en ka
jotters. Jongens, jullie hebben eer van 
je werk. Allen één rond aller Moeder. 
Eén in je werk. En dit beeld van Maria, 
door jullie opgericht, zal als een lichten
de wondermooie herinnering bij ons blij
v·en, voor altijd. 
En nu nog één naam. Dan schei ik er 
uit. Weet ge wie gezorgd heeft, dat we 
de liedjes allemaal zo goed konden sa
menzingen op de Markt en dat ieder zijn 
plaats wist? Alle eer aan Brabants Cen
trum, dat gezorgd- heeft voor 2000 prach
tig uitgevoerde programma's. 
Nog iemand vergeten? Dat is menselijk. 
Neem 't me niet kwalijk. Maria heeft uw 
aandeel in dit Magnificat op de Markt 
gezien en Ze heeft het zeker blij in ont
vangst genomen. Zij vergeet zeker 
niemand. 

*) Natuurlijk niet meester van Etten of 
Bets van de Ven of de Katholieke Actie. 
Dat spreekt vanzelf. Maar ..... . 

Correspondentie 

Wegens de te late inzending kon alle 
oopie niet meer ter zetterij verwerkt wor

den en moesten enige stukken blijven 
liggen, en andere worden ingekort. 
De tijd om een Bijvoegsel te maken ont
brak, omreden te weinig copie vóór de 
feestdag was ingezonden. 
Drukkers werken wel snel, doch zonder 
"copie-op-tijd" faalt de economische 
werkverdeling. 



Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

Zondag 4 November 

Dokter v. Groeningen 
Statlonatr-■t 31 Tel. 484 

Plaatselijk Nieuws 
Op veler verzoek wordt in 't vervolg 
de Zondagsdienst der huisartsen in Bra
bant' s Centrum gepubliceerd. 
De Zondagsdienst gaat in Zaterdagmid
dag 5 uur tot Maandagmorgen 8 uur. 
Deze is bedoeld voor spoedeisende ge
vallen welke geen uitstel kunnen leiden. 
Wanneer iemand al 'n week ziek is, zal 
de familie natuurlijk niet tot Zaterdag
avond wachten, maar 's morgens vóór 
9 uur de huisarts een boodschap zenden. 
De Zondagsdienst is uitsluitend voor 
spoedgevallen, terwijl de verdere behan
deling door de huisarts der patiënt zal 
geschieden. 

BRIEVEN-ACTIE 
H. HARTPAROCHIE.
De Brievenactie, door het Genootschap 
tot Voortpl. des Geloofs met voortva
rendheid op touw gezet, is in onze pa
rochie een groot succes geworden. Er 
werden huis aan huis pamfletten ver
spreid met een aangehechte brief aan de 
Paus. Door deze brief te ondertekenen 
werd men lid van de Voortplanting des 
Geloofs. De grond was al voorbereid 
door Volle Neef van de radio. Toen dan 
ook onze ijverige zelatricen in allerijl op 
pad gingen, was het een gunstige tijd om 
te oogsten. Vijfhonderd nieuwe leden 
gaven zich op. Er zullen dus uit onze 
parochie vijfhonderd brieven naar de 
Paus gestuurd worden. 
Daarmee is het getal leden van de 
Voortplanting des Geloofs in onze pa
rochie gestegen tot 1200. Hulde aan de 
ijver en voortvarendheid van onze zela
tricen. A. V. 

AMBTSJUBILE. 
Op Huize "de la Salie" wordt Dins
dag 7 November het zilveren ambts
jubilé gevierd van Drs. Murkoster, als 
bestuurder van de Stichting. 
Drs. Murkoster, die zich aanvankelijk 
belast zag met het penningmeesterschap, 
werd al heel spoedig gekozen als Pre
sident. 
Wij hopen volgende week terug te 
komen op dit jubilé en de verdienste van 
deze sociale werker eens uitvoerig te be
lichten. 

OP DE THUISREIS. 
Met het troepen:ransportschip "Castel 
Bianco", vermoedelijk 9 November te 
Amsterdam aankomend, repatrieert Serg. 
Cor. Keukens. 

HERLEVEND BOXTEL. 
Aan de leden van Herlevend Boxtel 
wordt medegedeeld, dat de culturele 
avonden, welke voor het nieuwe seizoen 
in uitzicht werden gesteld, zeer tot spijt 
van de kunstcommissie van Herlevend 
Boxtel niet kunnen doorgaan. 
Door welke oorzaken dan ook kon het 
vereiste aantal contribuanten niet worden 
bereikt. Bij een persoonlijke rondgang 
van de vertegenwoordiger van Herlevend 
Boxtel langs de huizen kon slechts onge
veer de helft dergenen die het vorig jaar 
met hun lidmaatschap steunden, thans 
wederom als lid worden genoteerd. 
Weliswaar werden nog niet alle leden 
bezocht; de stand van zaken was echter 
op een gegeven moment zó, dat zelfs 
wanneer alle overigen hun lidmaatschap 
zouden handhaven en er nog een be
duidend aantal nieuwe leden zou bijko
men, het totaal aantal belangstellenden 
onvoldoende zou zijn om met de con
tributies de kos:en te dekken. 
Het is wel gebleken dat de zorgelijke 
financiële omstandigheden van vele ge
zinnen, veroorzaakt door de huidige al
gemene economische toestand, menigeen 
hebben genoopt voor het lidmaatschap 
te bedanken, dan wel, wat veel voor
kwam, het aantal kaarten tot de helft 
te verminderen. 
Daar het bedrag der contributies echter 
was berekend op een volle zaal, moesten 
de plannen wel worden opgegeven. 
Het te nemen risico zou anders vrijwel 
ondragelijk worden. 
Aan degenen, die hun contributies voor 
het nieuwe seizoen reeds voldeden, zal 
het betaalde bedrag dezer dagen worden 
gerestitueerd. 
De kunstcommissie van Herlevend Box
tel wil niet nalaten het· kunstlievend pu
bliek van Boxtel en omgeving oprecht 
te danken voor de belangstelling en de 
steun welke zij in de loop van zeven 
seizoenen bij de organisaties van cu]: 

turele avonden, heeft ondervonden. 
Wellicht dat de commissie of een andere 
instantie een volgend jaar de draad weer 
kan opnemen. Ook is het niet uitgeslo
ten dat de commissie incidenteel nog 
eens een beroep zal doen op de mede
werking van het Boxtels publiek. 

ST. NICOLAAS 
EN HET ZWAKKE KIND. 
Zoals ieder jaar zal ook dit jaar St. Ni
colaas Boxtel met een bezoek vereren en 
wel op Zondag 26 November a.s. Van
zelfsprekend zullen Boxtel's Harmonie 
en de Rijvereniging acte de présence 
geven en zijn wij goed ingelicht, dan 
staat Boxtel die dan een bijzondere ge
beurtenis te wachten, want dan zal het 
de 25ste keer zijn dat St. Nicolaas Box
tel officieel bezocht. 
Een jubilé dus. Een jubilé dat gevierd 
moet worden. Hoe dat gevierd zal wor
den hopen wij in de volgende afleverin
gen te kunnen mededelen, terwijl wij 
dan ook een kort résume zullen geven 
van hoe het begon en verder ging. 

,,HERWONNEN LEVENSKRACHT". 
Op het feestavondje van de Toneelclub 
der R. K. Kleding en Textielarbeiders
bond St. Lambertus, afd. Boxtel, werd 
door Mej. T. Kennis een bedrag van 
f 5,42 voor het plaatselijk Comité opge
haa_ld. Welke vakgroepen der KAB. 
volgen dit mooie voorbeeld. 

RIJVERENIGING "ST. MARTINUS". 

Ondanks het regenachtige weer is de 
vossenjacht een zeer sportieve middag 
geweest. Te ruim half 2 vertrok een ge
zelschap van 17 ruiters, het voetspoor 
van de ruiter, die voor vos fungeerde, 
volgende, door kreupelhout en bossen, 
langs vele natuurlijke hindernissen als 
wallen en sloten. De ruiters raakten het 
spoor nog al eens kwijt, doch na gron
dig sporen werd dan de achtervolging in 
een snel tempo voortgezet. Tóch was 't 
het gezelschap niet gelukt door omsin
geling de vos in 't nauw te drijven, 
steeds wist hij door snelle manoeuvres 
te ontwijken. Na een vlotte eindspurt, 
met enkele hoogte hindernissen, kwa
men de ruiters te circa half 4 op hun 
uitgangspunt terug. 

* * *

A.s. Zondag 5 Nov. zal te 1 uur bij C. 
v. d. Aker de wisselbeker en twee me
dailles verreden worden voor dressuur. 

BESTELLING 
ST. NICOLAASPAKKETJES. 
De Carolustroep van de Verkenners uit 
Breukelen organiseren ook dit jaar weer 
een besteldienst voor St. Nicolaaspak
ketjes. 
Was U tevreden over de bestelling vorig 
jaar, laat hen dit dan ook van 't jaar 
weer voor U opknappen. Voor degene 
die nog geen gebruik maakte van de be
steldienst het volgende. Er worden ver
zameladressen bekend gemaakt waar U 
Uw pakjes brengt en de verkenners 
brengen Uw pakjes netjes op tijd bij de 
opgegeven adressen. 
Nader zal nog bekend gemaakt worden 
waar de verzameladressen zijn. 

MISSIE THUISFRONT. 
Opgehaald bij de familie Adr. v. d. San
den-v. d. Pas voor de Ursulinenmissie 
f 14,19. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 24 tot en met 30 October 1950. 
GEBOREN: Henrica J. A. M. dochter 
van P. J. van Eindhoven en W. E. van 
Handel, Molenstraat 104 - Hendrikus 
A. M. zoon van H. v. Gestel en J. v. d. 
Bosch, Mijlstraat 62 Anna H. J. 
dochter van G. A. Verhagen en C. M.
Putmans, Dufourstraat 6 - Johanna A.
G. M. dochter van A. C. Bevers en H.
M. de Laat, Molenstraat 47 - Henrica
A. M. A. dochter van J. G. de Koning 
en I. A. Th. van Buul, Stationstraat 104 
- Hendrikus J. L. M. zoon van J. H.
v. Weerdt en H. R. J. van Grinsven, 
Molenwijkseweg 13 - Anna A. M. 
dochter van G. van Rooij en A. M. de 
Greef, Kalksheuvel 21. 
OVERLEDEN: Hendrikus P. van Schijn
del, oud 78 jaren, Duinendaal 1. 

Glas=in�Lood en reparaties 
Atelier P. VAN ROSSUM 

Tel. 575 
bi) Sportpark O.D.C. 

Boxtel 

ESCH 
.,DE HEREBOER". 
Het toneelgezelschap "Vrienden onder 
Ons" heeft het toneelstuk "De Here
boer" in studie genomen. 
De opvoering zal in de loop van de 
maand November plaats hebben. 

GEMONDE. 
GESLAAGDE WINTERUITVOERING. 

Met medewerking van de toneelver
eniging "Onderling Kunstgenot" uit St. 
Michiels Ges'.el gaf de fanfare op Za
terdag, Zondag en Maandag voor een 
tot drie maal toe uitverkochte zaal haar 
eerste winteruitvoering. Onder leiding 
van de Heer J. v. v. d. Braak werden 
door de fanfare enkele nummers op uit
stekende wijze ten gehore gebracht, 
vooral "Mariëtta" een ouverture van H.
Lureman, die binnen afzienbare tijd, als 
de fanfare voor de K.R.O. speelt, ook 
aan de radio te beluisteren zal zijn. 
Veel lof komt toe aan de directeur, de 
Heer J. v. d. Braak, die door ijverig en 
enthousiast werken, ook van de zijde der 
muzikanten, de fanfare, die na de oor
log geheel opnieuw moest beginnen, op 
dit hoog peil heeft weten te brengen. 
Hierna werd door 0. K. ,,Het offer 
van Aart Donus" opgevoerd; 'n toneel
stuk van A Boere, dat bij allen zeer in 
de smaak viel. De rollen, die door de 
regisseur, de Heer J. Grosfeld, op uit
stekende wijze waren verdeeld, werden 
door alle spelers op meesterlijke wijze 
vertolkt. De fanfare kan op enkele ge
slaagde avonden terugzien. Jammer dat 
het publiek zich niet altijd op de juiste 
tijd weet stil te houden. 

LIEMPDE. 
OUDSTE INWONER OVERLEDEN. 
In de ouderdom van 96 jaren is Donder
dag 26 October j.l., de oudste inwoner 
overleden, n.l. de Zeereerw. Heer Theo
dorus A. v. d. Laar. De plechtige uit
vaart had plaats Maandag j.l. om 10 uur 
in de parochiekerk van St. Jans Onthoof
ding, alhier. 

MOOI SUCCES. 
De heer H. A. v. d. Anker nam Zondag 
j.l. deel aan de bevrijdings-oriëntatierit 
te Boxtel. Hij behaalde de 4e prijs met 
een totaal aantal strafpunten van 18. 
Ook de heer Jos. de Rooij deelde nog in
de prijzen. Hij behaalde de 15e prijs. 

BURGERLIJKE STAND 
over de maand October. 
GEBOORTEN: Wilhelmus C., zoon van 
Marinus van der Meijden en van Hu
berta C Welvaarts - Marinus W., zoon 
van Marinus van der Velden en van Pe
tronella van Heeswijk - Wilhelmus C. 
Chr., zoon van Marinus J. Merks en van 
Johanna M. Kuipers - Johannes C. G. 
zoon van: Johannes C. Quinten en van 
Christina L. Maas - Hubertus H. J. C. 
zoon van Henricus J. Hubers en van 
Theodora Rovers. 
OVERLIJDEN: Theodorus van den Boer 
oud 45 jaren - l11eodorus A. van de 
Laar, oud 96 jaren. 

Ingezonden 
Boxtel, 27 October 1950. 

Geachte Redactie. 
In een verslag van Uw blad van 27 Oc
tober over een toneelstuk dat in Box
tel's Ark is opgevoerd, komt de vol
gende passage voor: 

,,Want zoals Noach's ark eens over-
11geleverd was aan de ziedende gol-
11 ven van de zondvloed, zo was Box-
11tel's Ark vier avonden ten prooi ge
,,vallen aan �e golven van de lach-
11orkaan, enz. 

Op de voorpagina van hetzelfde blad 
staat met grote eerbied en devotie een 
artikel over het dogma van Maria's He
melvaart. 
Als met zulk een eerbied over een uit
verkoren en zeer begenadigde Vrouw 
wordt gesproken, met hoeveel meer eer
bied moet dan worden gesproken over 
het woord van God zelf. 
En dan is het ergerlijk dat bepaalde uit
spraken of gebeurtenissen uit de H. 
Schrift zo maar volkomen misplaatst ge
bruikt worden, zoals nu in een verslag 
over een toneelstuk. Het pla:vloerse 
wordt hier tot een gelijkenis met een 
van Gods daden gemaakt. Bovendien 
wordt het gebeurde nog geheel verkeerd 
weergegeven. Niet Noach's Ark met 
allen die daarin waren, waren overgege
ven aan de ziedende golven der zond
vloed, maar alles en allen die daarbui
ten waren. Integendeel, Noach en zijn 
familie waren mèt de Ark, overgeleverd 
aan Gods bijzondere bewaring. Een 
groot verschil dus en men mag toch van 
een dóór en dóór R.K. blad, dat Bra
brant's Centrum wil zijn, verwachten, 
dat het de Bijbelse Geschiedenis kent. 
Men warde dus wat voorzichtiger en . . .  
eerbiediger met het hanteren van God's 
Heilig Woord en slepe het niet te pas 
of te onpas overal bij. 

P. v. H.-P. 

DIERENBESCHERMING. 
Iemand, die waarschijnlijk zijn naam niet 
durft bekend te maken aan onze Re
dactie, en zijn mededeling ondertekend 
met B., deelt het volgende mee: 
Vanaf heden hebben onze dorpsgenoten 
J. M. v. d. Brand en Fr. Jilesen zich als 
vrijwillige assistenten van de Neder!. 
Vereniging tot Bescherming van Dieren 
opgegeven en wel onder de Afd. 's Bosch 
en omstreken. Hun doel is n.l. te waken 
tegen elke mishandeling van het dier, de 
verstoten dieren een goed tehuis te bie
den, en te allen tijde en op elk gebied 
hulp te verlenen aan elk dier dat hulp 
nodig heeft. B. 
Naschrift Redactie. - Wij hebben in dit 
geval maar weer eens afgeweken van de 
stelregel "van ongetekende inzendingen 
wordt geen notitie genomen", en wel
omreden het gegeven onderwerp ons
serieus lijkt.
Laten inzenders echter toch niet zo
,,wantrouwend" zijn tegenover de Re
dactie, en hun naam ze:ten onder het
geen zij inzenden. Zij kunnen er van 
op aan, dat wij het beroepsgeheim hand
haven. 

SPORT-NIEUWS 

K.S.V . .,O.D.C.". 
Uitslagen van j.l. Zondag: 

O.D.C.-Baardwijk 
Vlijm. Boys 2-O.D.C. 2 
R.K.V.V.N.-O.D.C. 4 

1-0 
1-3 gest. 

2-2
Mogelijk zijn er op het ODC-terrein 
qua voetbal betere wedstrijden gespeeld, 
doch aan spanning won deze ontmoeting 
het verre van de voorgaande. Voeg daar 
nog bij twee en twintig spelers, die zich 
tot het uiterste gaven, clan kan men be
grijpen dat dit een aantrekkelijke strijd 
is geworden. In de eerste minuut moet 
even worden gestopt voor een gelukkig 
niet ernstige verwonding van Hazenberg. 
Somberder wordt het voor O.D.C. wan
neer enige ogenblikken later v. d. Boo
gaard en van Wijk het terrein moeten 
verlaten wegens nog niet herstelde bles
sures. Dit werkt voor de thuisclub de
moraliserend en Baardwijk, dit begrij
pende, komt gevaarlijk opzetten. Zij 
nemen het offensief in handen, hetgeen 
bijna de gehele eerste helft blijft aan
houden. De O.D.C.-verdediging is ech
ter in prima vonn en de samenwerking 
onderling kan niet beter. Het elkaar 
dekken valt op, want heeft iemand 
noodzakelijk zijn plaats moeten verla
ten, dan wordt deze direct ingenomen 
door een ander. De kansen liggen voor 
Corstanje c.s. dan ook niet voor het op
rapen, al moet hier direct aan worden 
toegevoegd, dat de Baardwijk-aanval nu 
niet bepaald uit schuttersgrootheden be
staat. Vooral de schoten van verre af
stand zijn erbarmelijk slecht gericht. Het 
is dan ook opvallend hoe weinig gevaar
lijk werk Snijders in het ODC-doel 
krijgt. De ODC-aanvallen, hoewel min
der talrijk, zijn veel gevaarlijker. Zo 
moet de Haan in het Baardwijk-doel bij 
een harde schuiver van Hazenberg zijn 
acrobatische talenten tonen, en even 

•• 

nne----erk 
-�!:> sprak Jaap Lange.
-- ,.Laatst zat ik met een moeilijk geval te kijken. 

. Ik sleepte de ploegbaas erbij en vroeg wat hij er 
_ van dacht ... hij haalt z'n tabaksdoos voor de dag 

.,.,ll • .. ,.Stop eerst 'n pijp" zegt ie "dan zal 't wel lukken�• 
En laat ie nou gelijk hebben gehad!' 

Inderdaad: Er gaat niets 
boven 'n pijp goede tabak/ 

later doet hij weer prima werk wanneer 
Voets een hard schot afvuurt. Bij een 
vrije trap, even buiten het strafschopge
bied genomen, heeft D.D.C. geluk, wan
neer de kogel van Spapens tegen de dek
lat vliegt. Peynenburg plaatst dan hard 
naar voren naar Bergwerff, die zijn be
waker omspeelt en recht op het Baard
wijk-doel afstormt. In plaats van te 
schieten geeft hij een boogballetje naar 
de vrij staande Schalks, die in het verla
ten Baardwijk doel schiet. Iedereen juicht 
reeds om het zeker schijnend doelpunt, 
doch het gejuich maakt plaats voor een 
welverdiend applaus, wanneer de Haan, 
met een bliksemsnelle reactie de bal 
nog corner weet te tikken. Als even 
later de scheidsrechter voor de thee 
blaast is de stand nog dubbel blank. 
Dachten wij in de tweede helft een her
haling te krijgen van de eerste, wij ver
gisten ons. O.D.C. begint niet alleen 
aanvallend, maar beter voetbal te spe
len dan Baardwijk. Hazenberg die enigs
zins achter de voorhoede aanspeelt, 
sticht met zijn afgemeten passes zowel 
naar links als rechts, de grootste verwar
ring in de verdediging van de tegen
partij. En zo gebeurt het dat na 20 mi
nuten spelen, hij een gat ziet tussen de 
rechts half en back, en de Haan laat de 
venijnige schuiver glippen, tot grote 
vreugde van al wat O.D.C. is. 1-0. 
Hoewel Baardwijk alles in het werk stelt 
de Bakens te verzetten, slagen zij hierin 
niet, want de O.D.C.-ers bijten verwoed 
van zich af. Het wordt zelfs zo, dat de 
ODC-voerhoede door de Baardwijkver
dediging snijdt als een mes door de 
boter en het was helemaal niet verwon
derlijk geweest, wanneer in de laatste 
phase van deze strijd Baardwijk nog met 
sprekende cijfers zou hebben verloren, 
want de dotjes van kansen waren toch 
eigenlijk niet te missen. Maar de ODC
ers waren met deze uitslag uiterst tevre
den, he:geen bleek toen enige ogenblik
ken later twee en twintig doodvermoei
de spelers het terrein verlieten. 
Langer dan 33 minuten kon het tweede 
elftal in de wedstrijd tegen Vlijmense 
Boys niet aan de gang blijve,r;i, want toen 
na deze tijd de scheidsrechter zich ge
noodzaakt zag een speler van de Boys 
van het terrein te zenden, ging deze de 
scheidsrechter te lijf. Het publiek kwam 
toen het terrein opgelopen en toen was 
er geen houden maar aan. Voor de Boys 
zal dit muisje nog wel een heel lang 
staartje hebben. 
Het vierde elftal behaalde bij. RKVVN
een verdienstelijk 2-2 gelijk spel. 
Het program voor a.s. Zondag is: 
St. Michiels-Gestel-O.D.C. 2 uur 
O.D.C. 2-Boxtel 2 a.s. Zaterdag 3 uur 
St. Mich. Gestel 3-O.D.C. 3 12 uur 

O.D.C.-Junioren.
Alle A-junioren kunnen op Maandag
avond deelnemen aan de training onder 
leiding van dhr. Jackson. Wie op Maan
dag niet kan, mag meedoen op W oens
dag als ODC 8 en 9 en de andere junio
ren van 14 en 15 jaar trainen. 
Competitieprogramma 
Zaterdag: 
3 uur: O.J.C. 7-O.D.C. 8 
4 uur: O.J.C. 8-O.D.C. 11 
3 uur: O.D.C. 12-R.K.J.V.V. 
half 4: Rhode 7-O.D.C. 9 
Zondag: 
12 uur: Rhode 4-O.D.C. 5

. 12 uur: O.D.C. 6-B.V.V. 9 
1 uur: O.D.C. ?-Wilhelmina 9

Bij verhindering afmelden uiterlijk daags 
vóór de wedstrijd door inlevering van 
het "briefke". 

SCHIJNDEL- BOXTEL 7 - 2. 
De manier waarop de Boxtel-verdediging 
re-ageerde op het voorhoedespel van 
Schijndel was verre van safe, waardoor 
de meest onschuldige aanvallen op doel
punten voor Schijndel uitliepen. waar
door de zeer gefla•teerde uitslag groten
deels verklaard is. Daardoor kon het ge
beuren, nadat reeds in de eerste minu
ten 'n doelpunt van Boxtel wegens bui
tenspel was afgekeurd, en v. d. Broek 
wegens 'n armfractuur het veld had moe
ten verlaten, dat Schijndel nog voor de 
rust de stand tot 4-0 kon opvoeren, 
waaronder enkele presenties van de 
Boxtel verdediging. De tegenstand van 
Boxtel was wel fel geweest, doch het 
spel te onsamenhangend. De rust ging in 
met 4-1 voor Schijndel. 
Direct na de rust is Boxtel in het offen
sief, en spoedig weet de voorhoede de 
achterstand tot 4-2 te verkleinen. In 
deze periode is Boxtel sterker doch door 
treuzelen met wegwerken kwam de 
Schijndel-voorhoede nu regelmatig ge
vaarlijk voor doel en slaagde er in drie
maal te doelpunten. 
Al met al 'n voor Boxtel zeer onbevre
digende wedstrijd, die men liefst zo snel 
mogelijk vergeet. 
Het tweede elftal herstelde zich van de 
de laatste weken genoteerde minder 
gunstige resultaten en zond Wilhelmina 
3 met 'n 6-0 nederlaag naar Den Bosch 
terug, nadat de stand bij de rust nog 
dubbelblank was. 
Het derde en vierde elftal waren te gast 
bij Boskant 1 en 2 en moesten in beide 
elftallen hun meerdere erkennen, resp. 
met 4-2 en 5-4. 

A.s. Zondag wordt gespeeld:
Boxtelt-Best Vooruit 1 half 3 
O.D.C. 2-Boxtel 2 Zaterdag 3 uur 
Boxtel 3-R.K.V.V.N. 12 uur
Avesteijn 3- Boxtel 3 12 uur

D.V.G. - S.B.C. 2- 2. 
Het heeft D.V.G. in de thuiswedstrijd 
tegen Son niet meegezeten. Daar de
scheidsrechter niet was opgekomèn, floot 
na goedvinden van beide zijden, de heer 
Raaimakers uit Son, die naar achteraf 
bleek, in het geheel niet voor zijn taak 
berekend was. 
De D.V.G.-doelman wist al aanstonds de
gevaarlijke opzetten van Son te weren,
Na 10 minuten komt er meer beweging
in het DVG-spel en opent de DVG
rechtsbuiten, via de handen van de Son
doelman de score. 1-0 Na een kwartier
blundert de DVG-doelman en de stand 
is gelijk 1-1. Hierna geeft van der Vel
den van DVG zijn club opnieuw de lei
ding. 2-1, Een toegestane penalty wordt 
door de doelman der gastheren tot cor
ner verwerkt. Na de rust direct hard en
fors spel. Na 10 minuten stuurt de
scheidsrech:er de DVG-doelman (onge
grond??) van het terrein en zij speelt 
met 10 man verder en blijft toch in de
meerderheid. Het spel wordt steeds for
ser, maar bij iedere overtreding van de 
Sonse spelers laat hij doorspelen. Drie 
minu•en voor het einde maakt de Sonse
rechtsachter Schaap het toch wel wat al
te bont. Hij drijft de bal op, werkt ach
tereenvolgens drie DVG-ers tegen de
grond en plaatst naar voren. Dan fluit 
de scheidsrechter. Maar inplaats van 
deze speler van het terrein te sturen wil 
hij de "strijd" staken. De grensrechter 
van DVG maakt de scheidsrechter er op 
attent dat het tijd is (ten onrechte!). 
En zo komt dan het einde van' deze wed
strijd, waarbij door de zeer eigenaardige 
beslissingen van de scheidsrechter Son
meer kreeg dan haar toekwam. 
Het tweede elftal kwam er in Schijndel 
bij RKSVA 2 in het geheel niet aan te
pas en verloren met 15-0. 
De junioren B d�den het heel wat beter. 
Deze jongens wisten Zaterdag j.l. Boxtel 
B te verslaan met 5-0. 

TAFEL TENNIS 
Het afgelopen weekend leverde Advance 
weer 'n drietal successen op. Het dames
team won met 7-3 van Pieus, hetwelk 
'n fraaie uitslag is.· Mej. v. Zeeland is 
nog steeds in goede vorm en verloor 
tot nog toe slechts een partij. Advance 1
bezorgde Vice-Versa 1 een 7-3 neder
laag, en ook het derde team wist twee 
punten in de wacht te slepen door met
6-4 van Oirschot te winnen. 
Advance 2 stelde echter teleur en ver
loor met 7-3 van Helmond. 
Voor a.s. Zondag zijn de volgende wed
strijden vastgesteld: 

Vaals-Advance 1 
P.S.V.-Advance dames 
Advance 2-K.A.J. 1 
Advance 3-K.A.J. 2 

A.s. Zaterdag worden geen wedstrijden 
gespeeld. Advance organiseert dan een·
tafeltennisfeestavond voor Donateurs en
leden. Voor nadere bijzonderheden ver
wijzen wij U naar de advertentie in dit
blad. 

STATISTIEK DER Rl]KSFINANCIEN 
1945 TOT EN MET 1949. 

Dezer dagen is verschenen de Statistiek 
der Rijksfinanciën 1945-1949, een uit
gave van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Aan deze publicatie ontlenen 
we enkele markante bijzonderheden. 
De Rijksuitgaven werden voor 1949 op 
f 4,320 millioen geraamd. In 1900 be
droegen zij slechts f 154 millioen. In de 
begroting 1949 moest 26 % voor de
landsverdediging en 18 % voor rente en
aflossing van de door het Rijk gesloten 
leningen geraamd worden. De gevestig
de binnenlandse schuld steeg in de pe
riode 1900-1950 van 1.147 millioen tot 
f 7.732 millioen. Op 1 Januari 1950 be
droeg de totale Staatsschuld f 23.316 
millioen, ongerekend een bedrag van
f 4.110 millioen aan geschatte vergoe
dingen wegens geleden oorlogsschade. 
Aan opbrengst van alle ten behoeve van
het Rijk geheven belastingen werd voor 
1949 geraamd f 3.624 millioen (op
brengst in 1900: f 120 millioen). Voor 
enkele belastingen bedroeg de raming na
aftrek van het aandeel voor het provin
cie en gemeentefonds (8,7 °/o): loon- en
inkomstenbelasting f 1.0% millioen; om
zetbelasting f 712 millioen; vermogens
aanwasbelasting f 400 millioen; vermo
gensheffing ineens f 300 millioen; in
voerrechten f 215 millioen; verevenings
heffing f 200 millioen; vennootschaps
belasting f 160 millioen; tabaksaccijns 
f 155 millioen. 
Van de gedetailleerde gegevens zijn 
vooral die van de loon- inkomsten- en
vermogensbelasting van belang, omdat 
als gevolg van de reorganisatie van de
belastingdienst in 1941 zeer belangrijke 
economische gegevens beschikbaar zijn 
gekomen, zoals de verdeling der belas
ting-plichtigen naar bedrijfsklassen, naar 
het aantal kinderen, waarvoor belasting
aftrek wordt verleend en naar de be
standdelen der inkomens van ten minste 
f 10.000. 

.. .., 



PAROCHIE-AGENDA 

23e Zondag na Pinksteren.5 November 1950. 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H. Missen zijn om half 7, kwartvoor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De H. Mis van half 7 voor Johannes Wagenaars, om kwart voor 8 jrgt.voor Cornelis van Berkel; om 9 uur voor het geestelijk en tijdelijk welzijn derParochie en om half 11 de Hoogmisvoor de ovèrleden leden der Broeder$Chap van het H. Bloed. Vandaag na de Hoogmis zal de H.Bloeddoek ter verering worden uitgesteld. Vandaag gaat in alle H. Missen de 2de schaal voor de bijzondere noden van hetEpiscopaat, welke bijzonder in de rnilddadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. Vandaag zal in alle H. Missen gepreektworden door een Pater Carrneliet overhet dragen van 't scapulier bij gelegenheid van het zevende eeuwfeest van-deze devotie. Zondag, Maandag en Dinsdag is er eenMariatentoonstelling in de zaal van deBurgakker (oud-distributiekantoor). Wijsporen onze parochianen aan om dezetentc;>onstelling, die tot doel heeft: ,,deMaria-devotie in het gezin" te bevorderen, te bezoeken. Dinsdag 7 November is het de feestdagvan de H. Willibrord, Patroon van onzeNederlandse Kerkprovincie. Donderdag 9 November wordt in onzeparochie de jaarlijkse Aanbiddingsdaggehouden. 's Morgens om half 7 zal hetAllerheiligste worden uitgesteld, waarnahet Pange Lingua wordt gezongen.'s Avonds om 7 uur wordt de Aanbid<lingsdag gesloten met een plechtig Lofmet Te Deum. Na het Lof wordt gezongen: Looft Uwen God alle tongen en talen. Op deze dag wordt om half 9een plechtige H. Mis opgedragen. Zij <lie bloemen willen plaatsen bij het H.Sacrament, brengen deze 's Woensdags in de omloop achter het altaar. Degenen -die liever geld willen geven voor de ver.siering kunnen hun bijdrage storten inde bus aan de hoofdingang van de kerken ook in de offerbus bij het z.g. katechisrnisdeurtje. Maandag-, Dinsdag- ·en Woensdagavondom 7 uur Kruisweg waarna kort Lofvoor de Gelovige Zielen, vanwege hetOctaaf van Allerzielen. Donderdagavond om 7 uur plechtig lofmet Te Deum. 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.Om zo weinig mogelijk warmte in dekerk verloren te laten gaan, zal het kate,chisrnusdeurtje voorlopig gesloten blijven. Maandagavond om half 8 Mariacongre-gatie. Woensdagavond om 8 uur godsdienst-cursus voor 18-jarigen op Duinendaal enVrijdagavond om 8 uur H. Familie. MAANDAG: om kwart .voor,7. gez .. gef.jrgt. voor Wilhelmina Rulo; z. a. gel.nindst. voor Anna Hensen; H. Hartaltaar gel. rnndst. voor Adriana v. HaerenPaymans; om half 8 gel. jrgt. voor Wil.. helrnina v. Berkel-v. d. Langen berg; z. a.,gel jrgt. voor Bartholomeus Voets; H.Hartaltaar gel. rnndst. voor Hendricusv. Uden; om half 9 gel. H. Mis voor de-0verl. familie v. Vlerken-Horsten. Hedenavond ·om 7 uur Kruisweg waarnakort Lof vanwege het Octaaf van Aller·zielen. Vanavond om half 8 Congregatie.DINSDAG: Feestdag van St. Willi·brord, patroon van onze NederlandseKerkprovinciie; om kwart voor 7 gez.mndst. voor Adriana v. Haeren-Payrnans;·z. a. gel. rnndst. voor Antonius Schellen:H. Hartaltaar gel. rnndst. voor Franciscusv. d. Meerendonk; om half 8 gel. rnndst.voor Antonius Voets; z. a. gel. rnndst.·voor Petronella Verheyden; H. Hart.altaar gel. H. Mis voor H. v. d. Wetering; om half 9 gel. rnndst. voor AdrianaVerspaandonk-Hendrikx. Hedenavond om 7 uur Kruisweg, waarna kort Lof vanwege het Octaaf van Allerzielen. WOENSDAG: om kwart vóór 7 gez.mndst. voor Petrus Ghijssens; z. a. gel.mndst. voor Johanna Glaudemans-Donkers; H. Hartaltaar gel. H. Mis voorMaria Loerakker-v. Geel; om half 8 gel.H. Mis voor behouden thuiskomst vanwege Maria's Biddend Leger; z.a. gel.mndst. voor Adrianus Hensen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor WilhelminaSchellekens-v. d. Ven; om half 9 gel. H.Mis voor Comelius v. Hal en Johannesde zoon; om 8 uur vanavond Gods.clienstcursus voor 18-jarigen. DONDERDAG: Vandaag Aanbiddings<lag voor de parochie. De gelovigen wor-<len aangespoord om vandaag door dedag het H. Sacrament te komen aanbidden; om half 7 wordt het H. Sacrament ter aanbidding uitgesteld. Hedenavond-0rn 7 uur plechtig Lof met Te Deum tot.sluiting van de aanbiddingsdag. Na het. Lof het lied: Looft Uwe God alle ton-gen en talen. Om kwart voor 7 gez. gef.jrgt. voor Hubert Gerardus v. Leeuwen;z.a. gel. rnndst. voor Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven; H. Hartaltaar gel. H..Mis v. Henricus Theuwkens en Johanna v. Dijk; om half 8 gel. rnndst. voor Petrus Ghyssens; z.a. gel. H. Mis v. Martinus Giesbers; H. Hartaltaar gel. H.Mis voor Ant. Schellen; om half 9 plech

tige H. Mis vanwege de aanbiddingsdag;gez. gef. jrgt. v. Hendrica v. Griensven;z. a. gel. H. Mis voor Hendrica v. d.Eerden-v. Deursen. VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. gef.jrgt. voor Christina v. Griensven; z.a..gel. H. Mis voor Johannes Jac. v. Kempen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voorAdrianus Schepers vanwege het personeel; om half 8 gel. jrgt. voor Corneliusvan Berkel; z.a. gel. H. Mis voor Laurentius v. Minderhoüt; H. Hartaltaar .gel. H. Mis voor Gertruda v. d. Schootv. d. Heijden; om half 9 gez. rnndst.·voor Jacobus Raayrnakers. Hedenavond,om 8 uur H. Familie. ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor de Familie van Maria v. d. Meijden; z. a. gel. H. Mis voor Maria 

Loerakker-v. Geel; H. Hartaltaar gel.H. Mis voor Gijsbertus Looyrnans enFrederica Peters; om half 8 gel. jrgt.voor Wilhelmina v. Berkel-v. d. Langenberg; z. a. gel. H. Mis voor Laurentiusvan Minderhout vanwege zijn familie;om half 9 gel. H. Mis voor Marcellusvan Boxtel en Anna v. d. Ven; z.a. gel.H. Mis uit dankbaarheid. Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: Johannes HendricusPennings, geb. en won. in deze parochie en Adriana van Doom geb. en won. inSt. Michielsgestel (Par. H. Michaël),waarvan heden de te afkondiging geschiedt. Henricus Adrianus Verrnelis, • geb. teHaaren en won. in deze parochie enCornelia Elisabeth Ligtenberg, geb. enwon. in deze parochie, waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen, waarin niet isgedispenseerd ten spoedigste aan depastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. De H. Missen zijn om 6 uur tot zekereintentie; om 7 uur voor het geestelijk entijdelijk welzijn van de parochie; om 8uur voor Adrianus v. d. Sande-v. d. Pasvanwege de Retraitepenning; om kwartover 9 voor Maria van Opstal, vanwegede Retraitepenning; om half 11 de Hoogmis met volkszang, tot zekere intentie. De eerste schaal is voor de kerk, de tweede voor de bijzondere noden. En opdeze eerste Zondag van de maand mo·gen wij speciaal nog eens aanbevelen de collecte buiten aan de kerk ten bate vanonze H. Hart-Stichting. -Om 7 uur Lof met rozenhoedje vooronze parochianen die nog in het buitenland vertoeven, en voor het behoud vande vrede. Dinsdag - feestdag van de H. Willibrord, de voornaamste patroon van deUtrechtse Kerkprovincie. Om 7 uurplechtig gezongen dienst voor de ledenvan de Broederschap. Vanaf Dinsdag engedurende het octaaf kunnen zij, die dekapel op Luissel bezoeken, een volle aflaat verdienen op de gewone voorwaarden. Dit voorrecht is door een bijzonderpauselijk indult aan onze kapel geschonken, waar St. Willibrord vereerd wordtals de Apostel van Brabant. Zondag a.s.zal in de kapel op de gebruikelijke wijzede devotie tot St. Willibrord gevierdworden. 
Des avonds om 7 uur buitengewone vergadering van de zelatricen van deVoortplanting des Geloofs in hetK.J.V.-huis. Donderdag - kerkwijdingsfeest van deAar:sbasiliek van de Allerheiligste Verlosser: dat is de Sint Jan van Lateranente Rome. Vrijdag - des avonds om 8 uur H. Familie voor Mannen. MAANDAG 6 Nov.: 7 uur 1. m. voorJacobus Johannes van Eindhoven; Mariaaltaar 1. m. voor Waltherus Joh. vanTuyn; kwart voor 8 1. d. voor Jan Baayens; Maria-altaar 1. d. voor de overleden familie v. d. Akker-Frunt; half 9 
1. d. voor Anna Maria v. Kessel-Orbon te Gemert overleden. DINSDAG 7 Nov.: 7 uur pl. gez. dienstvoor de overleden leden van de Br�ederschap van St. Willibr?rd; Manaaltaar 1. d. voor Jan v. d. Lmden; kwart voor 8 1. d. voor Hubertus Josephus vanSusan te• Maria-altaar 1. d. voor Albertusvan Stekelenburg en Maria Kloostermans z.e.; half 9 1. j. voor Jacobus Soeterings en Johanna van den Broek z.e. WOENSDAG 8 Nov.: 7 uur 1. d. voor Janus Schepcns, parochie H. Petrusoverleden; Maria-altaar 1. d. voor JanusSchepens vanwege het personeel v�_nVan Oerle's band- en damastwevenJ;kwart voor 8 1. d. voor Jos. van Susante;Maria-altaar 1. m. voor Janvan der Zanden . half 9 pl. gez. j. voor de HeerWilhelmus Mentens en Mej. Anna Paymans z.e. DONDERDAG 9 Nov.: 7 uur 1. m. vo_orAdrianus Antonius v. d. Sande; Manaaltaar 1. d. voor Johanna Vriens-vanHandel vanwege de buurt; kwart voor 8I. j. voor Martinus v. d. Sande en Helena van Erfoort z.e.; Maria-altaar 1. m.voor Anna Antonia Smetsers-v. Overdijk; half 9 gez. j. voor Lies de Kortvan der Elst. . VRIJDAG 10 Nov.: 7 uur gef._ gez. l· voor Wilhelmus Merkx; Mana-altaarI. m. voor Wim v. d. Laak; kwart vo?r8 I. d. voor Petrus Ghijsens en Manavan Son z.e.; Maria-altaar 1. _m. voor P _etrus Jozef Eltink; half 9 1. J. voor Wilhelmina v. Oorschot-v. d. Sloot . . ZATERDAG 11 Nov. 7 uur 1. J. �oo :rAdriana Meys-Timmerrnans; Man_a-altaar I. d. voor Maria Kurvers-v. N1ste_lrooy; kwart voor 8 1. d: voor ManaLangenhuizen-Stüpp; Mana-altaar 1.

. 
d. voor Anna Maria Doevendans-v. Grmsven; half 9 1. d. voor Catharina Vermeiren en Wilhelmina van Gorp. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: half 7 H. Mis voor Adrianus v. d. Sloot; 8 uur H. Mis voor Joanna Maria v. Nunen-v. d. Sloot; 10 uurde Hoogmis tot intentie v. d. parochianen. De gelovigen worden in de gelegenheid gesteld aan hun offerplicht te _voldoen in de eerste schaal voor onze eigenkerk• in de 2de voor B. N. Half 3 Lofmet 'rozenhoedje om God's zegeningen te verkrijgen over Orion en de kapelvan Stapelen. MAANDAG half 8 H. Mis voor bijz.intentie waarbij de kerk met een kaarswordt �ereerd • 'h avonds om 8 uur vergadering van de St. Elisabethstichting inde pastorie. DINSDAG: half 8 H. Mis vanwege dekinderen voor Peter Hazenberg . WOENSDAG: half 7 H. Mis voorJoanna Kruyssen-v. Mol. DONDERDAG: half 8 H. Mis waarbijde kerk met 'n kaars wordt vereerd voorde heer Adrianus v. d. Breekel. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus v .Grinsven en Maria v. Gestel de hsvr. ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johannes Vermulst en Phelemina Reynende Huisvr. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en vanhalf 6 tot 7 uur. Om zes uur Lof met

rozenhoedje om God's zegen te verkrijgen over Zijne Heiligheid de Paus en het H. Jaar. Het H. Sacrament des Huwelijks wensente ontvangen: Johannes Bosch, weduwnaar van Johanna v. Engeland, uit dezeparochie en Anna Maria Schellekens,Wed. v. Jozef Hendriks uit de parochievan de H. Johannes te Liempde, waarvan heden de tweede afkondiging geschiedt. 30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Theodorus v. d. Boer in Den Bosch, Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven en Johannees Leijten in Boxtel overleden enZ.Eerw. Heer Theodorus v. d. Laar,overleden rector in Liempde, voor wienalhier een H. Mis zal worden opgedragen. Elders zal op Donderdag een H. Misgeschieden tot intentie v. d. leden vande Godvruchtige Vereniging ter ere vande H. Theresia. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur H. Mis voorde leden der Voortpl. des Geloofs. MAANDAG: half 8 jrgt. voor de ZeerEerw. Heer Andreas Maas en afgestorven familie. DINSDAG: half 8 jrgt. voor JoannaGeerts-v. d. Rijdt. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Clasinav. d. Eerden-v. Kuringen. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor JoesVerbruggen. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Maria v. d.Broek-Scheffers. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Catharina v. d. Besselaar. Deze week zullen geschieden: Maandag mndst. voor Henricus v. Oorschot; rnndst. voor Marinus v. Grinsven.Dinsdag rnndst. voor Cornelia v. Helvoirt. Woensdag mndst. Wilhelmus v. d.Meijden. Donderdag mndst. voor Wilhelmina Olyslagers; mndst. voor Henrica v. Oorschot. Vrijdag rnndst. voor Joannes Bergman. Zaterdag mndst. voorJoannes v. d. Bruggen te Helvoirt overleden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor GerardusKrol en Antonetta de hsvr.; 8 uur 1. j.

voor Joh. Bakx; to uur de Hoogmis totwelzijn der parochie; 3 uur Lof daarna meisjescongregatie. MAANDAG tot ZATERDAG: 7 uur z. 7 e voor de Zeeeerw. Heer Theod. v. d. Laar. MAANDAG: half 8 z. j. voor ThomasJoh. Schoenmakers; 8 uur 1. j. voor Joh.v. d. Koevering. DINSDAG: half 8 z. j. voor WillemSchoenmakers; 8 uur 1. j. voor Petronella Joh. v. d. Koevering. WOENSDAG: half 8 z. j. voor Mart.Schoenmakers; 8 uur 1. j. voor AmoldaTinnebroek. DONDERDAG: half 8 1. mndst. voorAntoon v. d. Velden; 8 uur 1. mndst.voor Frans v. Beers; 9 uur huwelijksmis.VRIJDAG: half 8 z. j. voor MichielSchoenmakers; 8 uur 1. rnndst. voor Engelina H. v. Overbeek. ZATERDAG: half 8 z. j. voor JohannaSchoenmakers; 8 uur 1. m. voor Petronella Joh. der Kinderen te St. Oedenrode. ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn derparochie; 8 uur 1. mndst. voor Joh. Leyten te Boxtel overleden; to uur z. 7e voor de Zeereerw. Heer Theod. v. d. Laar. In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur 1. m. vooi;. de overledenleden der proc. v. Bokhov!n. Dinsdag 7uur 1. m. voor Adr. Com. Kuppens.Woensdag 7 uur 1. m. voor Ger. Spikrnans. Donderdag 7 uur 1. m. voor Fransv. d. Meijden en Maria de hsvr. Vrijdag7 uur 1. m. voor Theod. v. d. Boer vanwege de familie. Zaterdag 7 uur 1. m.voor Theod. v. d. Boer als overl. lid van
0. L. Vr. van Mariahout. Zondag 7 uur
1. m. voor Theo v. Hal enz. vanwegeden Berg. 7e Zeereerw. Heer Theod. v. d. Laartee Liempde overleden. 30e voor Petronella Joh. der Kinderente St. Oedenrode; Jo_h. Leyten te Boxtel overleden. Gedoopt: Hubertus Henr. Joh. Com.zoon van Hendr. Hubers-Rovers. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur, 8 uur en to uur Hoogmis. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de nieuwe glas-in-lood-ramen. Na de middag 

om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na hetLof een lied. Dinsdag a.s. in het de feestdag van deH. Willibrordus, Patroon van onze parochie. De plechtige viering van dit feestzal uitgesteld worden tot Zondag a.s. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de parochie; half 9 H. Mis; to uur Hoogmisgez. jrgt. voor de Heer Albertus vanRoosmalen. MAANDAG: half 8 H. Mis uit dankbaarheid (V); 8 uur jrgt. voor Antoniusvan der Bruggen. DINSDAG: half 8 H. Mis voor de overleden Familie Pijnenburg-v. Gerven;half 10 gez. Huwelijksmis. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Christiaan Traa; 8 uur jrgt. voor NicolaasDieden. DONDERDAG: half 8 H. Mis voorAdriana van de Ven-v. d. Struyk; 8 uurjrgt. voor Barbara Traa-v. d. Ven. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor AntoniaDieden-v. d. Krieken; 8 uur H. Mis voorCornelis van den Bogaard. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adrianaen Maria Dieden; 8 uur H. Mis voorPietemella van de Nosterurn-v. Wesel. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers�v. d. Braak. H. Mis voor Albertus vanGemert. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 5 November. 23ste Zondag naPinksteren. Deze middag om 3 uur Lofmet rozenhoedje. 
Dinsdag: Feestdag van de H. Willibrord. Om 8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor deafgestorven familie Vriends-Kluytmans;om half 9 voor de overleden leden derfamilie Windstosser. 
MAANDAG: om 7 uur· voor Casparvan den Aker; om half 8 voor Jan vanden Aker. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Gerarda Schapendonk. 
WOENSDAG: om 7 uur voor de familievan de Nosterum-v. d. Linden. 
DONDERDAG: om 7 uur voor de familie van de Nosterum-v. d. Linden. 
ZATERDAG: om half 8 voor MevrouwHenket-Windstosser. 

CORRY LIGTENBERG 
en 

Te koop: een toom biggen en Te koop: prima postduiven. Gevraagd: 4 moderne haardvoederbieten. Jos. van der Bevragen Rechterstraat 35. Sande, Onrooii 18. ---'-'---------- fauteuiltjes. Aanbieding: Mo-HENK VERMELIS 
zijn voornemens Maandag 13November te trouwen in deSt. Petruskerk, vóór de H.Mis, die tot hunne intentieom half tien zal worden opgedragen. 

Te koop: oranje mankanaries. 
Te koop: Wegens overcom- Vermulst, Mijlstraat 45. lenstraat 19. 
pleet, een tweepersoons veren bed, eenpersoons ledikant met matras, Dressoir, Leunstoel, Heden 4 uur Rijwiel, Wieg en Luidspreker. 

Kerkstraat 2. v. Leeuwenstraat 4.
L. v. Minderhout, Prins Hen-

HEROPENING drikstraat 80. 
Felicitatie-bezoeken van 1 - 2,v. Leeuwenstraat 4. 
Hartelijk dank ik, mede na-mens mijn Ouders, broers en zusters, onze buurtgenoten,Buurtvereniging, Z.E. HeerPastoor, Kath. Thuisfront, deR.K. Gildenbondsharmonie en alle vrienden en kennissenvoor de hartelijke ontvangsten het medeleven mij bereidbij mijn thuiskomst uit Indonesië, en voor de fraaie cadeaux, vele bloemen en mooieversiering. Soldaat Jan van der Eerden.Boxtel, Rechterstraat 84. 

Te koop: een toorn bestebiggen. P. van der Pas, Oirschotseweg 9. 
Te koop: een goed onderhouden haardkachel. Pastoor Erasstraat 3. 
Te koop: een z.g.a.n. v. Delftstil-op-kinderwagen met wandelwagentje. Pastoor Erasstraat 12 
Geplukt fruit, moes- en tafelappels, benevens beste stoofperen als van ouds verkrijgbaar vanaf 12 cts. per kilo.Gevraagd: enkele karren goede stalmest. J. van Dijk, Koppel 15. 

Te koop: een toorn zware Te koop: een toorn besteG.Y. biggen. v. Nieuwburg, biggen V.D.L. Knuistenkoepel,Langen berg 12. Lennisheuvel. 

GEWELDIG 
en ongeé'venaard 

1s onze collectie: 

TAFELKLEDEN 

DIVAN KLEDEN 

KAPSTOKKLEDEN en 

SCHOORSTEENLOPERS 

en pnJzen voor iedere beurs. 

WijqeoenUUK&pu/wul,êeu,ij.sin 
onu speciale oecq.cote etala9e. 
't Is weer 

In den Ooievaar 

;f • 1 "•1':t-tA-i 14 � 
DOOR EN DOOR VlEKVRU 

ONVERWOESTBAAR 

� 
Losse lepels en vorken 

reeds vanaf 
85 et. per stuk 

5EB�RQNDffQD VOOQ UW LEVEN 
VERKRIJGBAAR BIJ: 

nDE BIJENKORF" 
Stationstraat 15 A. VAN KOL Markt 14 

van onze geheel gemoderniseerde zaak 

Wij brengen nu een u i t g e b r e i d e  keur• 
collectie van de meest moderne 1e klas 
gereedschappen voor iedere vakman of
knutselaar, alsmede alle soorten k Ie i n
ijzerwaren, bijts, bultenbijts, verf• 
waren, enz. enz. 

Ons devies is nog steeds coulante en correcte 
bediening bij concurrerende prijzen. 

W. H. v.d. Wetering 
STATIONSTRAAT 26 • BOXTEL• TELEF. 273 

• ,,J,oAn �uuu:is. ka"ttJ pr,oducts''
bevorderen Uw charme en houden U jong 1 

Alleenverkoop in onze speciaalzaak 
PARFUMERIE M. v. d. BROEK 

DOEN EFFEN VELOURS 
OVERGORDIJNEN HET 
IN UW INTERIEUR 

Onze uitgebreide sortering bevat 

mooie kwaliteiten in diverse warme 

tinten. Ook in moderne overgordijn

stoffen kunnen wij u een praéhtige 

collectie in pasteltinten tonen. 

Voor iets aparts naar ...... . 

een %akie heer\iike t 
versnaperingen 

n een kinderverrassin9 
81> ,-,-1-u<.OOP \/ ,-tt f\.. '2,50 
OE GllU'tlEll - ,-RllK 

J-J.'W~ 
OOXTEL 



Boomsnoeiers 

gevraagd voor Boxtel Gegadigden zich schriftelijk te wenden tot H. Joosten, Huize Helena, Vlodrop (L.) GOEDE ÉÉNJARIGE 
AUSlRALORP-HENNEN à f 4,25 per stuk. 
Hoenderpark "De Mee zen hof" Boxtel 

DE DIRECTIE van de N.V. VAN OERLrsJ 
BAND- & DAMASTWEVERIJEN � 

betuigt langs deze weg oprechte dank voor 
de overstelpende blijken van belangstelling 
ondervonden ter gelegenheid der viering 
van het 100,jarig bestaan. 

Slachttijd 

Wij hebben de eer onze Donateurs en Leden 
uit te nodigen voor een 

TAFE;LTENNIS FEESTAVOND 
,,UW SUCCt.SHUEKJ.t<.:" Pekeldichte kuipen in elke maat en tonnen. welke gegeven wordt op Zaterdag 4 Nov. 

in de zaal van de Heer Paashuis, stand• 
plaats achter Hotel van Berkel. 

TULEN BEDSPREI Het vertrouwdste adres, óók voor reparaties: Aanvang 7.30 uur T.T. V. ADV ANCE 

extra zware kwaliteit 165 X 225 cm. . . . 13.95P. v. d. Brand,HOOGE VONDER 315, ST. OEDE!\jROüE PLUCHE MATJE 

Accountantskantoor van H.CUPPEN
Lid: Neder!, Genootscbap v. Accountants 

Lid: Bond van Belastingconsulenten Den Bosch Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 Boxtel Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN 

Slechts 2 dagen 
GROTE VO(iELEXPOSITIE 

te geven door de Vogelvereniging "Vogelvreugd" bij H. van Rooij
Baroniestraat 75, Boxtel. OPENIN G ZAl"ERDAGAVO N D  4 NO V. 
's avonds om 8 uur. 

VERKOOPSTER 
Tien jaar jonger Magazijn "De Bijenkorf" Stationstr. 55voelt u zich wanneer uw vraagt een PRIMA VER K O OP STER voor hulp voeten vakkundig verzorgd tijdens de St Nicolaasdrukte, niet beneden 18 jaar. zijn door Bij gebleken �eschiktheid redelijke kans voor M d G d V t t blijvend. Indiensttreding direct. e • e • oe verzorgs t'r Eigenhandig geschreven brieven aan: 
Jo. v. Grinsven-v. Summeren A KOL 

moderne dessins 40X70 cm .. 3.90

Sigarenmagazijn BERT van den BRAAK BARONIESTRAAT 73 TEL. 450 Heeft een pracht sortering 
SIGAREN (alle merken) 
TABAKSPIJPEN en verdere Roker"benodiQdheden 

HET ADRES VOOR SOlAf ABRIKATEN 
VEl<KRIJG!!AAR BIJ: 

,,DE BIJENKORF" Stationstraat 15 A. VAN KOL Markt 14 
Maatw e rk i s  niet te vervangen. Kleermakerij CO RVERS EN VERHAGEN Achter 't Stadhuis 17, 's,Hertogenbosch • Tel. 7567 Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 

Vraagt bezoek of stalen. Teven• massa�e. steunzolen =��������������������� Voor nieuwe Naaimachines en vakkundige reparaties 
MARKT 15 • V • Stationstraat 55 - Boxtel. � naar maat, elastieken kousen, -bandages, etc. etc. 1 ■ Bij vos prima zure Haring 7 1/2 ct. l slaagt u het best bij Va n K esse I's Naaimachinehandel Molen,traat l6Ook aan huis te ontbieden 

De mooiste geschenken 
uit binnen� en buitenland 
vindt U bijeen in onze 
schitterende

. 

Sint N icolaas,collectie 

Onze etalages geven U een idee van de zeer 
grote keuze. En verrassend zijn de voor, 
delige prijzen l 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

Wasmetlucht! We g met de wasdag! Geen wastrechter, geen gummistamper, maar een geheel nieuwe uitvinding om Uw wasdag tot een paar uur terug te brengen, met besparing van Uw wasgoed. Nederlands patent aangevraagd 1 Overal het gesprek van de dagl Geen koopdwang. Geen opengewaasen handen meer 1 Een kind doet de was 1 Voor elke beurs 1 Wij r odigen alle Huisvrouwen (met hun mannen) van Boxtel uit, tot het bezoeken van de 4 demonstraties welke wij met een Duits Wasapparaat zullen geven in o.s. lokalen. Op D i n s d a g  7 N o v e m b e r  Hotel de Key, Markt, 's middags 2 uur en 's avonds 6 uur. Op Woensdag 8 November Jos. v. Run, Cafe Sport· wereld, 's middags 2 uur en 's avonds 6 uur. GEEN WASPOEDERDEMONSTRATIE ! A.u.b. vuil wasgoed meebrengen.Toegang geheel vrij! Verzoeke op tijd te komen. 
GEWEEKTE STOKVIS 65 et per 500 gram Stationstraat 44 Tel. 527 

Geen gas, toch gas 

Eno gas, het gas in de fles, Is 
een uitkomst in alle gevallen, 
waarin aansluiting op een leidinl1'6 
net niet mogelijk is. 
Esso gas voor koken• verlichten 
en verwarmen 
DE KOOKTOESTELLEN 

zijn. speciaal voor Esso gas g.., 
construeerd en branden met een 
gelijkmatige, regelbare vlam, het• 
geen een zuinig verbruik •••,.. 
borgt. 
DE LAMPEN 

speciaal voor Esso gas geven "" 
gelijkmatig, helder licht en zijn 
uiterst voordelig In het verbruik. 
DE KACHELS 

zeer geschikt voor verwarmen 
van vertrekken In •oor- en 
najaarsavonden. Laag verbruik. 

Vraagt inlichtingen bij het Esso-gu depots 
H. CLEMENS

GERo-artikelen r
naar 

C. STEINMANNRechterstraat, 6 Boxtel Tel 401 
Een prachtig St. Nicolaas-cadeau! 

Ziet onze speciale Gero,étalage. 

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

OVERALLS 
IJzersterk, van d� 14 95
beste blauwe dril! ■ 

• 

Zwaar manchester 

BROEKEN 19. 75 
• 

Grote rode 

ZAKDOEKEN -■ 78

• 

Prima sajet 

SOKKEN 2.95
• 

-� �EiisEH 8.95
-t Is weer 

J;f,t den Ooieoaac 
Fa. A. P. v. cl. BOOMEN•RESINK 

AVEHA VOOR 

Vleeswaren Fijne Grote sortering. Vakkundige verzorging . Uitsluitend van Ie klas fabrieken. Lage prijzen. 
Bloedworst 
Nierbrood 
Tongenworst 
Haagse leverworst 
Leverkaas 
Berliner leverworst 
Gelderse rookworst 
Boerenmetworst 
Gerookt vet spek 
Ontbijtspek 
Gekookt spek 
Bacon 
Procureur spek 
Gekookte ham 
Boerenham 
Runderrookvlees 

per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram per 100 gram 

25 et 34 et 
40 et 
26 et 
40 et 
44 et 
42 et 48 et 34 et 
38 et 
39 et 
42 et 44 et 46 et 
50 et 48 et VL EE SC O NSE RVE N 

Leverpastei per blikje van 200 gram 65 et 
Kalfsgehakt per bltkjc van 200 gram 90 et 
Knorretjes per blikje van 150 gram 95 et 
Pick ups per blikje van 140 gram 99 et 
Soepballetjes per blikje van 120 gram 80 et 
Rund vlees per blik van 850 gram 390 et 
Rolpens per blik van 500 gram 210 et 
Erwtensoep met worst en kluif per blik van 450 gram 65 et 

Gedurende deze week sp e c i a  Ie a a n b i e d  i n g e n
200 gram BOTERHAMWORST van 6'1 et voor 58 et 
200 gram FIJNE SNIJWORST van 100 et voor 88 et 
200 gram PAARDEROOKVLEES van 76 et voor 68 et 

GELDIG IN ALLE WINKELS VAN 

André van Hilst 
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DE BESTE MONTEURS 
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* DE NIEUWSTE INSTRUMENTEN

* DESGEWENST AFHALEN EN BEZORGEN

VAN BOXTEL N.V. HANDELMIJ

CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL. 479 
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Waarachtig. In zulke werkkleding 
werk je voor je plezier. IJzersterk, 
practisch, ruim en gemakk •• 
dat is werkkleding 
waar U wat aan 
hebt. Zaterdag, 1 
4 November begint ~ 
de WEEK VOOR j 
WERKKLEDIN ~ 

b d ~ met aan ie ingen, t 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Aan alle georganiseerde en niet•georganiseerde 

Middenstandsgezinnen in Boxtel. 
Middenstandstriduum 

op 13, 14 en 15 November. 

Middenstanders van heel Boxtel, dit is 
voor U allen zonder uitzondering. Heel 
uw gezin wordt hier verwacht vanaf 17 
jaar en ouder. 
Waarom?... Alweer een trid uum ! ! ..... . 
Dat is toch niets voor ons!?...... Ik zie 
reeds al die vraagtekens en uitroepen 
op Uw gezichten staan. En toch, geloof 
me, 't is een gelukkige gedachte, een 
goed idee voor de Middenstanders in 
deze tijd van nieuwe zorgen. 
Het gros van de mensen piekert van 
's morgens tot 's avonds. Ze prakkizeren 
over hun zorgen en over hun plezier; 
hoe ze de eindjes aan elkaar zullen kno
pen of hoe ze hun geld kunnen kwijt
raken. De mensen denken en denken 
over duizend en één dingen, en toch: 
hun gedachten stuiten telkens op nieu
we muren en iedere dag werpt nieuwe 
barricaden op tegen de daden, die door 
hun gedachten worden afgezonden op 
het wild opdringende leven ...... 

Ze zeggen: 

De Middenstand 

raakt vleugellam ! 

In deze tijd, nu de werkelijkheid van 
onze algemene armoede zich steeds 
scherper aan ons opdringt, nu de lasten 
steeds zwaarder worden en het kaarten
huis van onze vermeende welvaart ineen 
is gestort, de concurrentie en de "strug
gle for life" weer is ontstaan, keert de 
spanning in het leven terug. Het is een 
voortdurend gejakker, een intens-gebo
gen staan, sprong bereid...... en daarom 
is er zo weinig rust in vele zielen, in 
zo'n klein aantal harten wat vrede. 
0.e�men� denken over dui7end en één 
dingen ...... maar ze vergeten zo gemak-
kelijk het éne, het éne noodzakelijke dat 
elk mensenleven voortspoelt langs de 
bedding, die Gods hand heeft gegraven. 
Dat iedere zonnedag door Zijn hand 
wordt ontstoken en door Zijn wil de 
almacht wordt gevoed. Velen denken aan 
alles ...... behalve aan God. Ze bekom
meren zich om honderd mensen, hun 
klanten, hun afnemers en nier..... om 
de Mensenzoon. 
De mensen denken over duizend en één 
dingen: onze gezichtskring is wereldwijd 
geworden We weten hoe de handels
kansen zijn in België, we praten over 
"Benelux" als de gewoonste zaak van de 
wereld; we berekenen de exportmoge
lijkheden in Amerika. Door de vliegtui
gen is het wereldverkeer ontzaggelijk 
vergemakkelijkt, door de radio en tele
visie staan we midden in de problemen 
van wereldomvattende betekenis. We 
leven mee, we moeten, want elke ge
beurtenis, zelfs in 't uiterste Azië, in 
China, heeft zijn weerspiegeling op de 
handelsbeurs in ons land. 
De Franse Radiopriester Pater Bernard 
zegt het zo juist: ,, In onze eeuw, waar
in zoveel dingen van stoffelijke aard zijn 
uitgevonden en vervolmaakt, - bijvoor
beeld de geheimzinnige radiogolven -
zijn andere werkelijkheden in de geeste
lijke orde en van het meest essentiële 
belang voor de wereld, als 't ware ge
heel verdwenen." 

WIJ gaan bewijzen, dat 

het NIET waar is! 

Katholieke Middenstanders, waakt in 
uw zaak. Niet enkel voor uw klandizie, 
niet enkel voor uw reclame, doch aller
eerst voor Cod's zegen. ,,Aan Gods 
zegen is alles gelegen". 
OR de Nederlandse gulden staat een 
raridspreuk gesneden. De spreuk is een 
wens, een verlangen, een bede. Op de 
Nederlandse munt staat 'n gebed inge
sneden. Een buitengewoon zinrijk, een 
buitengewoon gelovig, een buitengewoon 
bemoedigend gebed. ,,God zij met ons"! 
Wij zijn een gelovig volk tot in onze 
fijnste vezels. Maar dan is het goed om 
in tijden van zorg, in tijden van kommer 
en druk, ons in diep geloof te "bezin
nen"; en juist dan volledige onze inner
lijke rust en kalmte te bewaren en ...... 
te bouwen op God. 
Katholieke Middenstanders van Boxtel, 
niet een mens roept u op, niet een con
current, zelfs niet uw Middenstandsbe
stuur, doch Christus roept u op tot be
zinning. Hier kan dus niemand weg blij
ven. Christus, Uw Christendom, bindt 
u allen samen, brengt u allen bijeen om
samen te luisteren naar Zijn stem en
samen te bidden om Zijn zegen.

Op ONZE manier! 
1 

Op NIEUWE manier! 

Programma 
van het Kerkelijk en Buitenkerkelijk 

Middenstandstriduum. 
Een bezinning op rechten, plichten, 
macht en mogelijkheden van de Katho

lieke Middenstander. 

MAANDAG 13 NOVEMBER om 8 uur 
's avonds in de kerk van St. Petrus 
conferentie door Pater Hubertinus
O.F.M.Cap. Onderwerp: 
,,WEES EEN 10, GEEN O".
(Middenstander in eigen zaak). 

DINSDAG 14 NOVEMBER om 8 uur 
's avonds in de kerk van St. Petrus 
conterentie door Pater Hubertinus

O.F.M.Cap" Onderwerp: 
,,God staat achter U". 

WOENSDAG 15 NOVEMBER om 8 uur 
in de kerk van het H. Han: 
Sluitingsavond met korte toespraak. 
Om 8.30 uur: Avond van ontspan
ning, verzorgd door een muziekband 
en een bekend artist. 

Actieprogramma 
Hier vindt U ons actie-programma. Een 
actie - en wel een van het beste soort.
Heren en Dames van de M,udenstand, 
naast de touten, waarvan wel 111emand 
zich zal willen verschonen, leeft er in 
de MiddeQstanders nog zoveel goeds. 
Het is maar de zaak, dat wij dat goede 
ook entnousiast en massaal naar bunen 
willen uitdragen. 
Wij prijzen onze zustervereniging, de 
K.A.B., die zo actief is en zulke massale 
acties voert. 
In een gerechtvaardigd eigenbewustzijn 
moeten wij zeggen: wij willen en wij 
mogen niet voor haar onderdoen. Wat 
zij kunnen, willen wij ovenretten. 
Daarom Heren en Uames van de Mid
denstand, georganiseerd of niet, allen op
naar deze veraiepingsdagen, op 1:1, 14 
en 15 November a.s. 
Het programma is duidelijk genoeg. 
De Zeereerw. Pater r1uoen1uus, ooor
kneed in Midoenstanosoo:1a�en en 
spreker van de bovenste plank, zal U in 
3 avonden, zeer onderhoudend veel 
weten te vertellen. 
Als U na atloop 's avonds nog gezellig 
een uur thuis bij de haard zit, zult U 
ongetwijteld nog nakaarten over hetgeen 
U die avond gehoord hebt en zeggen: 
Ja, zo is het en zo moet het. Wat zou 
ik er een spijt van gehad hebben, ais ik
er niet geweest was. 
Heren en Dames, schrik er niet van, dat 
wij deze dagen een 1 rictuum noemen. 
Willen wij goed zakenman zijn, goed 
patroon, in één woord goeo Midden
stander, dan moeten wij uitgaan van 
God. 
Wij mogen geen ander fundament leg
gen, dan wat gelegd is. Jesus Christus 
onze Heer. (St. Paulus). 
Allen, vanaf 17 jaar, Dames zowel als 
Heren zijn welkom. 
Niet één gezin verzuime deze gelegen
heid. 
Het is in Uw eigen belang en in het
belang van het algemeen. 

F. VERHAGEN,
Kapelaan St. Petrus.

MOGOROTSCH SLABAV1KS 
P0ESNOFSKAJA .... 

Weet U wat betekent: ,,Mogorotsch 
slabaviks poesnofskaja rousounnofsky 
notrofowi ts"? 
U meent dat het Russisch is, nietwaar? 
Het lijkt er in elk geval op. Maar zelfs 
áls het Russisch was, zou U het dan 
verstaan? Natuurlijk niet, want U hebt 
nooit Russisch geleerd. Precies eender 
staan de christenen van Pater Raayma
kers ervoor, die de katholieke godsdienst 
moeten leren begrijpen en onthouden 
met behulp van een catechismusuitleg in 
een taal, die voor hen even moeilijk is als 
voor ons het Russisch. Wat zegt U?
Meent U dat alle negertalen op elkaar 
lijken? Neen, daarin vergist U zich 
deerlijk. De taal, die door de parochia
nen van Pater Raaymakers wordt ge
sproken is iets heel aparts en die paro
chianen hebben beslist een catechismus
uitleg nodig in eigen taal. Zo'n uitleg is 
er nog niet en Pater Raaymakers heeft 
de taak er een te laten drukken. Maar 
dat is gauwer gezegd dan gedaan en ...... 
het kost zo verschrikkelijk veel "ping
ping". Wie zal dat betalen? Wie heeft 
zoveel geld? 
Och kom, goede vrienden van Boxtel, 
veel kleintjes maken één groot ...... 
Helpt U een missionaris uit de nood, U 
doet er een prachtig apostolaatswerk 
mee. En U helpt nieuwe missionarissen 
om de taal van Pater Raaymakers' paro
chianen sneller en gemakkelijker te 
leren. 
,,Voor de Catechismus van Pater Raay-
makers: van N.N .......... " 
Dank U! U kunt Uw milde gaven kwijt 
aan de volgende adressen: 

Rozemarijnstraat 2 Giro: 377166 of 
Burgakker 17, Giro: 66238 

De Maria• Tentoonstelling 
Het devotie bevorderende karakter van 
de deze week gehouden Maria-tentoon
stelling was voor ons gelegen in de 
kleine devotie-voorwerpen als prentjes, 
borduursels, gesneden rozenkranskralen, 
volkskunstbeeldjes, enz. 
Al het overige moge hoge kunstwaarde 
hebben en bewijzen hoe de kunstenaars 
de eeuwen door zich aangetrokken voel
den om hun begaafdheden te uiten in 
Maria's uitbeelding, en de vele boek
werken mogen ook al attenderen op de 
grote verscheidenheid in devotelijke, 
lectuur, wat ontsproten is aan de een
voudige vrome geest, leek ons de groot
ste aantrekkelijkheid. 
Wij leggen verband tussen gezinsleven 
en bevordering van devotie. En dan 
komen wij, onder de indruk van deze 
tentoonstelling, op een idee door de 
voorbeelden uit vroeger jaren, zoals die 
hier te zien waren. 
Religieuze of Bijbelse taferelen in bouw
platen, waarmee vaders zich met de kin
deren kunnen bezighouden. Boetseersel
tjes van figuurtjes, aangekleurde prent
jes, handgewerkte ornamentatie in 
papier ter verfraaiing van prenten, volks
kunstbeeldjes en ander snijwerk. 
Allemaal voorwerpen die tot stand kwa
men in gezinsbeleving en die als het 
ware bewijzen hoe devotie levend kan 
gehouden worden in het gezin. 
En wij zullen toch wel mogen veronder
stellen, dat het verval van het gezins
leven ook wel enige invloed kan hebben 
op het godsdienstig leven, terwijl daar
tegenover het gemeenschappelijk beleven 
van godsdienstige gewoonten de indivi
duele devotie kan versterken. 
Een te grote wereldse afleiding heeft zo
danige omvang, dat het tijd wordt nog 
meer aandacht te gaan schenken aan 
intenser gezinsleven. 
Maar dan komen we in aanraking met 
het vraagstuk der vrije tijdsbesteding en 
zien we de moeilijkheid van de manier 
om bezig te houden. 
In dit opzicht gaf deze tentoonstelling 
iets te Ieren. 
En als we dan herstel van een intenser 
gezinsleven willen nastreven en ons 

. oriënteren op de mogelijkh.�de.n van vrije
tifdsbesteding in het gezin, herinneren 
we ons dan de mogelijkheden die te zien 
waren in de Maria-tentoonstelling. 
Zo zou in verloop van tijd nog kunnen 
blijken, dat deze tentoonstelling inder
daad heeft bijgedragen tot verwezen
lijking van het doel: bevordering van de 
christelijke geest en de devotie. 

Plaatselijk Nieuws 
ST. WILLIBRORD OP LUISSEL. 
Op Zondag 12 November a.s. zal in de 
Luiselse St. Willibrordkapel de kinder
zegen worden gegeven en wel tussen 2 
en 4 uur in de namiddag. Tevens zal 
er dan, zoals gebruikelijk, gelegenheid 
zijn om de relikwie van St. Willibrord 
te vereren. 
Als het weer wat meewerkt, worden 
wederom vele St. Willibrordvereerders 
op Luissel verwacht. 

EMIGRATIE NAAR CANADA. 
Door de Stichting Landverhuizing Ne
derland is de mogelijkheid wederom 
opengesteld om aanvragen voor emigra
tie naar CANADA van zogenaamde 
"small busisnessmen" in behandeling te 
nemen. Hiervoor komen in aanmerking 
ambachtslieden: smeden, wagenmakers, 
slagers, molenaars, schoenmakers, lood
gieters, bakkers, timmerlieden, metse
laars, bankwerkers, kleermakers, e.a. die 
zich speciaal op het platteland thuis 
voelen. 
Verdere inlichtingen vrijblijvend des 
voormiddags op het Arbeidsbureau, doch 
liever niet op Zaterdag en Maandag. 

K.A.J.-NIEUWS. 

A.s. Zaterdag 11 November zal er ge
legenheid zijn voor eenieder, die belang
stelt in het werk der Boxtelse Kajotters
de instrumenten van het tamboercorps te
bezichtigen en wel tussen 4 en 7 uur in
,,de Kajuit".

AANKOOP PAND 
VAN F. v. d. EERDEN.

Naar wij vernamen heeft de Gezond
heidsdienst voor Dieren, gevestigd in de 
Rechterstraat, het naastgelegen pand van 
de heer Fons van den Eerden aange
kocht. 

R.K.J.B., BOXTEL. 

Leden, die wensen deel te nemen aan de 
motorcursus, die dit jaar gegeven wordt 
bij de firma Heesters in Haaren, moeten 
zich vóór Zondag opgeven bij de 
secretaris. 
Eveneens zij, die willen deelnemen aan 
de studiedagen die binnenkort zullen 
worden gehouden in het Jeugdkamp "De 
Witte Bergen" te Oirschot. 

* * *

De leden van de muziekclub worden er 
aan herinnerd, dat heden, Vrijdagavond, 
om 8 uur de eerste repetitie wordt ge
houden in Café "De Ketting" (C. van 
den Aker). 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

In de op Vrijdag 17 November a.s. te 
houden bijeenkomst van de Heemkun
dige Studiekring voor Boxtel en omge
ving zal de heer W. van den Broek een 
lezing houden, getiteld "Boxtel in het 
tijdsgebeuren tot aan de Franse revo
lutie". 
De leden ontvangen voor deze lezing 
nog een convocaat. 
Ook belangstellende niet-leden zijn 
welkom. 

VOORDRACHTS-AVOND 

Leerlingen van de Heer Jac. Driessen
medewerking Meisjeskoor "Lust tot 
Ontwikkeling". 

Maandag 20 November is er weer een 
leerlingenavond in "De Ark" o.a. van 
Piano, Zang, Duo's en Kwartet. Deze 
leerlingen worden deskundig beoordeeld 
en ontvangen een Jury-rapport met pun
ten. Als Jury hebben zitting de heren 
He.erkens en Jan. Jansen uit Tilburg. 
Geef uw steun en waardering voor deze 
leerlingen door een bezoek aan deze 
avond. 

UITSLAG VERLOTING. 

Bij de door de vereniging "Vogelvreugd" 
gehouden verloting zijn de beschikbare 
prijzen op de volgende nrs. gevallen: 
321, 1917, 662, 664, 21, 139, 1032, 37, 
1748, 330, 1791, 1836, 284, 410, 1943, 
654, 212, 205, 1212, 112, 1525, 19%, 
1047, 1806, 1350, 1297, 1476, 1341, 489, 
676, 1659, 1269. 

WEER EEN GEMODERNISEERD 
WINKELPAND. 
Dat het een kunst is in eenvoud te sla
gen, zagen wij weer bij de heropening 
van de winkel in ijzerwaren en gereed
schappen van W. v. d. Wetering. 
Bij de opzet van deze modernisering is 
de overzichtelijkheid van de voorraad 
als eerste eis van doelmatigheid gesteld. 
De uitwerking is zo goed geslaagd, dat 
men, voor de vitrine staande, de winkel 
met de verscheidenheid van de voorra
dige artikelen geheel overziet, mede 
doordat de étalage niet is afgesloten. 
Een nieuwigheid bij deze modernisering 
zijn de decoratieve muurschilderingen, 
voorstellende verschillende ambachten 
waarvoor gereedschappen te kust en te 
keur hier verkrijgbaar zijn. 
Het glas-in-lood heeft ook in deze win
kel aandeel in de decoratie, evenals het 
lijnenspel in het bovendeel van de vitri
ne, dat aan de pui een typisch aspect 
geeft. 
De lichtval in de winkel is door alge

hele montering der vitrine met doorzich
tig glas, volledig. 
Al met al is de gemoderniseerde zaak 
van Van de Wetering weer een ver
fraaiing van onze winkelstand. 

NOVEMBER 

Requiem aetemam 
dona eis, Domlne. 

Wij zoeken de oude, kille pad, 
de weg, die naar de stilte voert, -
de mist, die landen en weide beroert 
ligt zilver rond een goudgeel blad, 
als wij de hof betreden 
van kruis en dood 
en weemoed groot 
om oud en schoon verleden. 

Wij zingen het lied der eeuwige rust, 
de rust van het najaar, de dood; -
de hemel ligt open, de aarde bloot, 
door zon en door regen gekust, 
als wij gaan nederknielen 
voor kruis en graf, 
die God ons gaf 
tot rust van alle zielen. Catena. 

VAKDIPLOMA POSTDIENST. 
Bij het op 3 November te 's Gravenhage 
afgenomen examen voor vakbekwaam
heid Postdienst slaagde onze dorpsge
noot A. C. Grilis. 
De omvangrijke voorschriften van de 
postdienst vragen een zware studie, en 
de jeugdige ambtenaar ziet zijn ijver 
dan ook schitterend beloond met de toe
kenning van het vakdiploma. 
Gefeliciteerd! 

BURGERLIJKE STAND 
van 30 Oct. tot en met 6 Nov. 1950.
GEBOREN: Franciscus P. M. J. zoon 
van J. P. Voets e.v. C. A. Bekkers, van 
Oschstr. 1 - Franciscus G. W. M. zoon 
van P. J. v. d. Biggelaar e.v. C. J. van 
Avendonk, Dufourstr. 8A - Christina 
J. M. dochter van J. Fr. M. v. d. Eerden
e.v. C. M. Hoefnagels, Eindhweg 16 -
Hendrika G. dochter van Fr. v. d. Schoot
e.v. C. van Zutphen, Schijndelsedijk 10
- Bruno zoon van A. C. Ninaber van
Eijben e.v. C. B. Hoijng, Deken de Wijs
straat 1 - Maria B. dochter van G.
Hellings e.v. A. Schuurn1ans, Gemonde
14 - Johanna M. dochter' van J. M.
van Haaren e.v. A. J. van Gils, Kalks
heuvel 60.
OVERLEDEN: Dina de Bever, oud 58
jareri, echtgenote van Th. A. v. d. Brand,

Attentie!!! 

Door de te late inzending van adver
tenties en berichten of verslagen komen 
wij in moeilijkheden met de drukkerij, 
waarvan de persen op tijd moeten kun
nen draaien. 
Wij zijn dan ook genoodzaakt de tijd 
voor inzending te bepalen op WOENS
DAGMIDDAG. 
Het is ons niet langer mogelijk tegemoet 
te komen aan de "vergeetachtigheid" 
en aan de verontschuldiging "geen tiid
gehad". 
Laatkomers remmen de vlotte afwerking. 

Volksgebruiken en volksgeloof 
Met volksgeloof wordt bedoeld: het ge
loof aan allerlei onnatuurlijke en geheim
zinnige krachten en machten, dat nog 
voortleefd in veel volksgebruiken bij ge
boorte en huwelijk, bij wisseling van 
jaargetijden of op bepaalde dagen als 
vastenavond, oudejaarsavond, enz. 
Daar zijn overblijfselen bij van heidens 
geloof in natuurkrachten en geheimzin
nige werkingen; soms ook overblijfselen 
van middeleeuwse geloofsuitingen. 
Soms komt zo'n volksgeloof hier of daar 
nog wel eens in ernst naar boven, b.v. 
het geloof in heksen. Zo is bij de recht
bank nog een geval bekend dat men de 
ziekte van een kind toeschreef aan hek
serij en men in alle ernst de heks wilde 
ontdekken die hiervan de schuld was. 
Daarvoor moest op bevel van een hek
senmeester een zwarte kip worden ge
stolen (speciaal gestolen!); deze werd 
levend in een ketel kokend water gestopt 
terwijl de heksenmeester in de Bijbel 
las. Bij deze plechtigheid zou dan met 
zekerheid, volgens de heksenmeester 
tenminste, de schuldige heks binnenko
men, deze moest dan met vlierknuppels 
afgeranseld worden, waardoor de duivels 
uit de heks zouden verdreven worden. 
Er kwam gelukkig niemand binnen onder 
deze plechtigheid, zodat de afranseling 
niet gebeurde. De heksenmeester werd 
door de rechtbank veroordeeld wegens 
dierenmishandeling. 
Dergelijk volksgeloof is natuurlijk ver
keerd en als bijgeloof te veroordelen. 
Van dergelijk bijgeloof uit oude tijden is 
nog wel meer bekend, o.a. de lrnnnebed
den. Dit zijn graven, overgebleven uit 
heel oude tijden; men vindt ze nog in 
Drente. Deze werden gebouwd uit vrees 
dat de <loden kwaad zouden kunnen 
doen aan de levenden en de zware 
steenblokken waarvan deze graven zijn 
opgebouwd, moesten verhinderen <lat ze 
zouden terugkeren onder de mensen. 
Aan dezelfde vrees voor de doden her
inneren nog verschillende gebruiken, die 
wel niet ernstig gemeend worden, maar 
er toch nog op wijzen. Bijvoorbeeld het 
gebruik in sommige streken om na een 
begrafenis snel in verschillende richtin
gen weg te lopen, of hard weg te rijden 
op de terugweg, of om de deur dicht te 

metselen waarlangs de gestorvene Ïs weg
gedragen. 
Talrijker dan deze dodengebruiken leven 
in ons volk op het platte land: de 
vruchtbaarheidsgebruiken zoals de op
tochten met de Pinksterbloem of Mei
koningin. Hierbij wordt een jong meisje 
rondgedragen of rondgereden, versierd 
met allerlei mooie dingen, als symbool 
van de komende lente als heel de natuur 
weer opbloeit. Daa�bij wordt dan meest
al een inzameling �ehouden, zoals dat 
hier en daar ook gebeurt in de dagen 
voor Pasen bij het eieren ophalen, of bij 
de Driekoningen- of Sint Maartenviering 
door de kinderen. 
In de Sint Maartenviering op 11 No
vember, zijn langzamerhand vanzelf ver
schillende volksgebruiken samengenomen. 
In sommige streken verzamelt men dan 
brandbaar materiaal in een mand om er 
een groot vuur van te maken. Dit schijnt 
een overblijfsel te zijn van een oud bij
geloof om op die manier het vuur van 
de zon, dat in de winter verzwakt en 
verslapt is, weer voldoende. kracht te 
geven voor de nieuwe lente en zomer. 
In veel streken gaat men op Sint Maar
ten rond met de foekepot of rommel
pot - in andere streken doet men dit 
op vastenavond of oudejaarsavond. Deze 
foekepotten herinneren aan de oude 
vrees voor geesten en spoken in het 
donker, welke op die manier moeten 
verdreven worden. 
Ook komt bij de Sint Maartenviering in 
sommige streken het spel met de Sint 
Maartengans, dat veel lijkt op het be
kende ringsteken. Bij dit spel wordt aan 
een touw dwars over een weg of sloot, 
een gans gehangen. De jongemannen 
komen hier in volle vaart onderdoor ren
nen of ze worden er snel onderdoor ge
varen, en dan moeten ze de gans de kop 
afrukken. Ook dit gebruik, dat tot een 
volksvermaak geworden is, komt waar
schijnlijk af van het bijgeloof, volgens 
welke de gans de drager zou zijn van 
kwade geesten. 
In al deze gebruiken zien we de drang 
van het volk om zijn diepere gedachten 
vorm te geven, zoals we dat ook in zo
veel symbolische handelingen aantreffen 
zowel in het burgerlijk als godsdienstig 
leven. T. 
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Adverténtie -----
'n Amerikaan kocht in Italië een kasteel 
en verscheept het naar Amerika. 
Als deze mijnheer wist hoe mooi de St. 
Petruskerk was, dan .. . . .  . 
Maar neen, hij zou geen kans krijgen, 
want de Boxtelaren zijn trots op hun 
kerk. 
Wel zouden ze hem een goede tip 
geven: ,,de St. Petruskerk in gebrand
schilderd glas" van de Boxtelse Glaze
niet P. van Rossum, bij het Wandelpark. 
Ook U kunt met St. Nicolaas aan uw 
vrienden en kennissen zo'n prachtig sier
ruitje cadeau geven. Het is zeer waar
devol, en niet duur. 
Vraag prijs. Bel op 575. 

Plaatselijk Nieuws 
GEMONDE 

R.K.J.B. 
A.s. Vrijdag 10 Nov. om 8 uur zal in
:zaal Verbruggen, Ir. J. van Laarhoven,
directeur der R.K. Landbouwwinterschool
te Boxtel, een lezing houden over "Doel
matige veevoeding in de huidige tijd". 
Alle leden van de R.K.J,B. en N.C.B. 
worden verwacht, gezien het grote be
lang van dit actuele onderwerp, dat door
deze bekende en bekwame deskundige
op praktische wijze behandeld zal
worden.

EERVOLLE VERMELDING 
VOOR HOEFBESLAG. 
Op de onlangs in 's-Hertogenbosch ge
houden 18de nationale tentoonstelling 
"Het Nederlandsche Trekpaard" wist de 
heer Th. v. d. Rijdt alhier, werkzaam 
bij de firma Saris te Liempde, een eer
volle vermelding te behalen voor hoef
beslag. Een dezer dagen mocht hij van 
de Kon. Ver. ,,Het Nederlandsche Trek
paard" een fraai uitgevoerde medaille 
in ontvangst nemen. 

LIEMPDE. 
J3ij het Maandag 30 October l.i. afge
nomen examen voor linnennaaien (lin
gerie) voor meisjes van het 7e leerjaar, 
werd het diploma uitgereikt aan Corry 
van Breugel, Ri van Dijk, Annie v. d. 
Laar, Truus Opheij en Jo Spierings. 
Eerw. Zusters en geslaagden proficiat. 

RAADSVERGADERING LIEMPDE. 
Vrijdag 3 November hield de raad zijn 
eerste vergadering in het nieuwe ge
meentehuis. In zijn openingswoord dank
te de voorzitter de leden voor de mede
werking inzake de totstandgekomen ver
nieuwing, waarna de agenda in behan
deling werd genomen. 
Na vaststelling der notulen en medede
ling van enige goedkeuringsbesluiten van 
Ged. Staten, werd een voorstel tot uit
kering van een voorschot van 5 % over 
het tijdvak September tot en met De
cember 1950 aan het gemeentepersoneel, 
na enige uitleg door de Voorzitter, zon
der stemming aangenomen. 
Vervolgens kwam aan de orde een voor
stel tot wijziging van de Algemene Poli
tieverordening der gemeente Liempde. 
Deze wijzigingen hebben o.a. betrekking 
op het inkuilen van bietenloof, veevoe
der en pulp, de afrastering van gronden 
langs waterleidingen, opslagplaats on
bruikbare voorwerpen en materialen enz. 
en het vellen, rooien en snoeien van 
bomen, enz., binnen de bebouwde kom. 
Deze laatste wijziging werd reeds in de 
vorige vergadering behandeld. Nadat 
enige vragen van het lid van Abeelen 
door de voorzitter werden beantwoord, 
werd het voorstel zonder stemming aan
genomen. 
De gemeenterekening dienstjaar 1948, 
werd na enige uitleg van de voorzitter 
met algemene stemmen voorlopig vastge
steld. De wethouders bleven buiten 
stemming. 
Een voorstel tot het vaststellen ener 
regeling ten aanzien van aanspraken in
geval t.b.c.- voor ambtenaren en arbeids
contractanten in dienst van de gemeen
te, wordt door de Voorzitter nader toe
gelicht en overeenkomstig de voor het 
Rijkspersoneel getroffen regelen vastge
steld. Het lid van Houtum informeert 
naar het doorlichten van het personeel. 
De voorzitter juicht dit ten zeerste toe 
en dit zal in de naaste toekomst zeer 
zeker verplichtend worden gesteld voor 
het personeel. 
Ten aanzien van het voorstel tot vast
stelling van het gewijzigd uitbreidings
plan van de gemeente Liempde, deelt de 
voorzitter mede, dat thans een nieuwe 
phase in de procedure is bereikt Na de 
2e ter visie-legging moet het uitbrei
dingsplan thans worden vastgesteld vóór 
9 December 1950. Na deze 2e ter visie
legging zijn geen nieuwe bezwaren meer 
ingekomen. Het lid van Abeelen infor
meert naar de eventuele onteigening 
van gronden die bij de boerderijen be
horen, die in de kom der gemeente 
Liempde liggen en haalt enige voorbeel
den aan. Deze vrees is volgens de voor
zitter absoluut ongegrond. Na uitleg 
door de voorzitter en wethouder van de 
Wiel wordt het uitbreidingsplan met al
gemene stemmen vastgesteld. 
Hierna kwam aan de orde het voorstel 
tot het treffen van maatregelen voor de 
huisvesting van de gemeentelijke vrijwil
lige brandweer ,en de dienst van open, 
bare werken. De voorzitter zegt, dat nu 
het nieuwe materiaal aangeschaft is, één 
moeilijkheid is gerezen, n.l. die van de 
onderbrenging op één centraal punt. 
Volgens hem is er thans een unieke kans 
om zowel de huisvesting van brandweet
materiaal, dienst van openbare werken 
en die van de gemeente-opzichter, die 
het toezicht op alles heeft en als onder
commandant van de brandweer zo dicht 
mogelijk bij het brandweermateriaal dient 
te zitten, op uitstekende wijze op te 
lossen. Met de eigenaar van het pand, in 

een gedeelte waarvan het materiaal thans 
is ondergebracht is reeds overleg ge
pleegd om het gehele pand Dorp A 21 
met bijbehorend erf aan te kopen voor 
een bedrag van f 10.000,-, terwijl aan
bouw van een garage voor de nieuwe 
brandweerwagens, ± f 6.000,- zal ver
gen. De situatie-tekening voor de bouw 
van een nieuwe brandweergarage wordt 
vervolgens bekeken. Na enige discussie 
wordt het voorstel zonder stemming aan
genomen. 
Het voorstel tot vaststelling van de Al
gemene Salarisverordening wordt door 
de Voorzitter uitvoerig toegelicht. Het 
lid Schalkx vraagt nadere inlichtingen 
omtrent de functie van de gemeente
bode. Het lid van Abeelen stelt voor, dit 
geheel aan burgemeester en wethouders 
over te laten. Verder komen ter sprake 
de lonen van de gemeente-arbeiders, 
welke lonen burgemeester en wethou
ders verhoogd wensen te zien, daar de 
loongroep, waarin de arbeiders thans zijn 
ingedeeld, beslist te laag moet worden 
geacht. Het lid Schalkx vraagt of de 
werken der gemeente niet in accoord-loon 
bewerkt kunnen worden. De voorzitter 
beantwoordt een en ander, waarna het 
voorstel zonder stemming wordt aange
nomen. 
Bij de rondvraag informeert het lid 
Schalkx wanneer begonnen wordt met 
de binnenleidingen voor de aansluiting 
op het waterleidingnet der gemeentewo
ningen. De voorzitter zegt dat volgende 
week hiermede een aanvang wordt ge
maakt. Vervolgens vraagt hij hoe het 
staat met het plan tot het verplaatsen 
van de achterdeuren aan de woningwet
woningen. De voorzitter zegt dat binnen 
enige dagen de beslissing van Volkshuis
vesting hierop kan inkomen. 
Het lid van Abeelen had wederom een 
klacht vernomen van A. van Abeelen 
betreffende het vuil storten op de vuil
nisstortplaats. De voorzitter zegt dat 
deze zeer moeilijke kwestie de volle aan
dacht heeft van burgemeester en wet
houders en hij deelt voorts mede, dat 
betrokken eigenaar hierdoor geen finan
cieel nadeel zal ondervinden. 
Voorts vraagt van Abeelen naar het in 
orde brengen van het rijwielpad in de 
Vendelstraat. De voorzitter was in de 
veronderstelling dat dit reeds geschied 
was. Later bleek echter dat wel een ver
betering was aangebracht aan dit rijwiel
pad, doch niet de door van Abeelen be
doelde. De door van Abeelen bedoelde 
verbetering betreft een rijwielpad, dat 
dwars door de akkers ligt en door de 
landbouwers bij het ploegen der akkers 
wordt beschadigd. Het lijkt de voorzitter 
dus niet raadzaam hierop een gruislaag 
aan te brengen, welke dan telkens in het 
bouwland wordt geploegd. Het lid van 
Abeelen zegt dat het pad bar slecht is 
en niet droogvoets begaan kan worden. 
Bovendien, aldus de voorzitter is het een 
particuliere weg, doch het punt heeft de 
volle aandacht van burgemeester en wet
houders en getracht zal worden een op
lossing te vinden die iedereen kan be
vredigen. 
Het lid van Abeelen zegt verder het te 
betreuren dat hij in het geheel niet ge
hoord is, betreffende de vaststelling van 
straatnamen, hoewel hij toch ook lid is 
van de daarvoor in het leven geroepen 
commissie. De voorzitter zegt juist he
denmorgen een onderhoud te hebben ge
had met de Heer H. van den Broek, ook 
lid van de commissie, die hem heeft ge
zegd, dat de commissie reeds ver gevor
derd was met het geven van straatna
men. Er was hierbij ook overleg gepleegd 
met de Rijksarchivaris, zodat vooral his
tol"ische namen gehandhaafd zullen wor
den. 
Het lid van Houtum informeert naar het 
bijplaatsen van straatlampen en vraagt 
de aandacht voor het wijkgedeelte Kerk
eind, aan de oude weg, hetgeen de voor
zitter toezegt. 
Hierna wordt de vergadering met het ge
bed gesloten. 

Zaterdag 11 November a.s. 

Klaproosdag. 
Wij lezen in een folder van het Ned. 
Oorlogsgraven-Comité: 
"U heeft waarschijnlijk nooit gehoord 
van Mevrouw Wil!, die in Montreal 
woont. Ze is ook maar een gewone huis
vrouw die haar zorgen heeft zoals mil
lioenen andere vrouwen in Canada. 
Toch heeft U veel te danken aan Me
vrouw Will, heel veel! Want zij had een 
zoon. Tot de Ie Maart 1945 . . .... 
Private J. G. W. Wil! ,,Killed in action". 
Hij viel in het Oosten van Nederland, 
kort vóór de bevrijding. De ioon van 
Mevrouw Will is één van de tienduizen
den geallieerde soldaten, die ook voor 
onze vrijheid gesneuveld zijn. Hij rust 
nu op de militaire begraafplaats te 
Groesbeek, ver van zijn vaderland, ver 
van zijn moeder, die zich zo moeilijk 
met haar verdriet kon verzoenen. Het 
heeft vijf jaar geduurd voor Mevr. Wil! 
een bezoek kon brengen aan het solda
tengraf van haar zoon. Want zij heeft 
het niet breed. Maar dit jaar is Mevr. 
Wil! drie dagen lang in Nederland als 
eregaste begroet en onthaald, omdat zij 
ook voor ons haar offer bracht. 
Toen zij in Montreal was teruggekeerd, 
schreef zij het Nederlandse Oorlogsgra
ven Comité een brief: ,,Vergeten kan ik 
hem niet. Maar ik heb mij met dit ver
lies kunnen verzoenen nu ik zelf mocht 
zien hoe goed Uw Volk voor hem zorgt. 
Hij rust niet tussen vreemden, maar tus
sen vrienden. Ik kan U niet zeggen hoe 
dankbaar ik daarvoor ben ........ . 

Mevr. Wil!, Montreal". 
Inwoners van Boxtel, steunt het mooie 
werk van het Nederlandse Oorlogsgra
ven-Comité. Koopt Zaterdag a.s. een 
Klaproos en toont daarmede nogmaals, 
dat U dankbaar bent voor wat die jon
gens van overzee ook voor ons land 
deden. 
Mej. Cor. van Hooff, Kruisstraat, alhier, 
was zo bereidwillig de organisatie van 
Klaproosdag 1950 op zich te nemen. 
U kunt zich bii haar ook nog opgeven 
als collectrice of collectant. 
Doe het nu! 

Ingezonden 
CULTUREEL BELEID IN BOXTEL. 

Enige principe's, opmerkingen 
en kleine raadgevingen. 

Nu het winterseizoen geopend is en de 
lange avonden wederom noden tot ont
spanning binnen- en buitenshuis, is het 
misschien goed enige aandacht te beste
den aan het cultureel beleid in onze ge
meente. 
Het is nu eenmaal zo, dat de mens van 
heden gaarne zijn ontspanning zoekt 
buiten het gezin in schouwburg, bios
coop of concertzaal. We kunnen dat toe
juichen of betreuren. We staan voor het 
feit dat het zo is. 
Nu kunnen we trachten dit verlangen 
naar ontspanning buitenshuis de kop in 
te drukken, maar wellicht met geen 
ander gevolg dan het te versterken. 
We kunnen ook trachten de ontspanning 
zelf in goede banen te leiden. Men kan 
dan in zekere mate spreken van cultuur
beleid, al is dit een wat groot woord 
voor onze plaatselijke gemeenschap. 
Men kan in de veronderstelling zijn, dat 
goede cultuur, speciaal goede muziek en 
goed toneel, door vaklieden, door 
experts, door beroepsmensen moet ge
bracht worden. Deze veronderstelling 
impliceert meestal, dat amateurs op dit 
gebied het vereiste culturele peil niet 
kunnen bereiken. 
Men kan ook veronderstellen, dat ama
teurs evenveel recht en evenveel moge
lijkheden voor toneel en muziek hebben 
als beroepsgezelschappen. Welke van 
deze twee opinies men oók huldigt, men 
zal toch rekening dienen te houden met 
de volgende beginselen: 
1. Wat men ons ook brengen wil: het
christelijke element moet er in aanwezig
zijn. Of, wat al het minste is, dat we
mogen eisen: het mag nimmer tegen de
christelijke geest zijn.
Men mag hierbij de opmerking maken,
dat historische werken, spelend in een
onchristelijke tijd en in een heidense
wereld, vanuit het cultuurhistorisch
standpunt bezien moeten worden. Zo
kan men een Griekse tragedie spelen om
de literaire waarde van het werk, terwijl
men zeer goed weet, dat de christelijke
geest geheel anders is en geheel andere
werken zou eisen.
2. Een tweede eis is: men moet artis
tiek verantwoorde cultuur brengen: het
moet goed zijn, schoon, harmonisch, be
grijpelijk.
Natuurlijk mogen hierbij de normen
voor "beroep" hoger liggen dan bij
amateurs, maar dat alles dient aanwezig
te zijn.
3. Een derde eis, die reeds vervat ligt
in de tweede, maar even benadrukt mag
worden is: de reproductie moet tech
nisch zo goed mogelijk zijn; spel, regie,
decor, dictie en muzikale vertolking moe
ten geproportioneerd. en goed verzorgd
zijn.
Dat zijn drie eisen, drie beginselen, die
men bij culturele prestaties in het aige
meen, maar bij toneel en muziek in het
bijzonder, l}}Oet handhaven.
Wanneer w-Jïm in Boxtel deze, aangele
genheid bezien, dan moeten we zeggen,
dat de meeste zorg besteed wordt aan de
derde eis: de reproductie.
Men stelt alles in het werk om iets goed
te brengen, men vergeet soms iets goeds
te brengen.
Standsorganisaties, die als voornaamste
taak hebben de kerstening van het volk,
mogen bij hun cultureel beleid bedenken,

• dat ook de ontspanning als een onder
deel van die taak moet beschouwd
worden.
Wanneer een Maatschappij, die de goede
film pretendeert te exploiteren, deze be
ginselen uit het oog verliest, dan vergeet
ze haar voornaamste taak.
Wanneer men psychologisch thrillers
aan het volk zou presenteren of onno
zele cabaret-uitvoeringen, waar noch de
christelijke geest in te vinden is, noch
een verantwoorde artisticiteit, dan kan
de techniek bij de reproductie zo goed
mogelijk zijn: men zou daarmee het be
langrijkste vergeten.
Men zou dit geen goed cultuurbeleid
meer kunnen noemen.
Nu weet iedereen, dat het moeilijk is
een goede keuze te doen. Vooral ama
teur-toneelgezelschappen zitten met deze
moeilijkheid. Men moet immers letten op
de speelmogelijkheden, die spelers, zaal
en financiën geven. Men moet acht slaan
op de verstaanbaarheid voor het pu
bliek etc. 
Maar het moet toch mogelijk zijn hoger 
te grijpen, dat men dikwijls deed. 
De Wapensmid is een goed begin. De
plannen van Boxtels Gemengd Koor
gaan in de goede richting. Het plaatse
lijk orkest belooft iets goeds. 
Maar toch durft men nog te wem1g. 
Toch mankeert er dikwijls veel aan de
keuze van een toneelstuk, een muzikale
uitvoering, etc.
Men is bang van het àl te katholieke,
omdat het dikwijls zo fluweelachtig voor
het voetlicht kwam en omdat het dik
wijls iedere zin voor kunst miste.
Maar er moet toch best iets te vinden
zijn, dat tegelijk boeiend, kunstzinnig en
christelijk genoeg is om te dienen tot
ontspanning op goed cultureel niveau.
Wij behoeven niet bang te zijn van wer
ken van Gheon en Chalderon. Het
requiem van Verdi, Die Jahrszeiten van
Haydn etc., zijn waarachtig geen wer
ken die te hoog grijpen. Ook behoeven
wij niet bang te zijn, dat dit boven de
smaak van het publiek uitgaat.
We moeten alleen maar de moed heb
ben de waarde der dingen te zien zoals
ze zijn. Niet dát is goed, wat de massa 
goed vindt. Niet dát is mooi, wat de
meesten mooi vinden. Goed cultuurbe
leid leidt het volk naar het goede, het
schone.

De oude kwartjes en 
stuivers moeten vóór 
15 N ovem her inge"' 
wisseld zijn. 
Denk daar aan 1 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL- BEST VOORUIT 3 - t. 
Boxtel heeft zich keurig hersteld van de 
in Schijndel geleden monster nederlaag, 
door Best Vooruit met 'n 3-1 nederlaag 
naar huis terug te sturen. Er was enige 
wijziging in het elftal. Tengevolge hier
van opereerde Pastoor op de linksbuiten
plaats en won de voorhoede aan kracht. 
Op zijn plaats debuteerde Voets, die 'n 
verdienstelijke creatie weggaf. Overigens 
klopte het weer goed in alle linies. De 
achterhoede had niet veel moeite met de 
lusteloze B. V.-aanvallen, en het zware 
werk bleef aan de invaller keeper v. 
Weert bespaard. De voorhoede wist zich 
talrijke doelrijpe kansen te scheppen, 
welke jammer genoeg grotendeels onbe
nut bleven, zodat, ondanks het sterke 
overwicht van de Boxtelploeg de uitslag 
tot 3-1 beperkt bleef. 
Direct na de aanvang startten beide 
ploegen in hoogtempo. Beide voorhoe
den brengen beurtelings bezoek aan de 
vijandelijke veste. Langzaamaan krijgt 
Boxtel dan 'n licht overwicht. Het spel 
van B.V. is te slordig en vooral het 
plaatsen laat veel te wensen over. Boxtel 
daarentegen ontwikkelt 'n aardig slui
tend spelletje, de voorhoede opereert 
meermalen gevaarlijk in de B.V.-defensie 
zonder vooralsnog tot doelpunten te 
kunnen komen. Totdat na 'n half uur 
spelen Rooyakkers 'n goed aangegeven 
bal opbrengt en met 'n verrassend schot, 
waar de B.V.-keeper overheen valt, Box
tel de leiding bezorgt. Even reageert 
B.V. op dit doelpunt. Even snel echter
neemt Boxtel het initiatief weer over, en
tot aan de rust moet B.V. zich uitslui
tend tot verdedigen bepalen.
Na de rust is het eerst B.V. dat de toon
aangeeft. De diverse aanvallen komen
doorgaans niet verder dan de Boxtel
verdediging, zodat geen werkelijk ge
vaarlijke momenten voor 't Boxtel-doel
ontstaan. Daarbij is dit offensief vrij
spoedig geluwd, en kan Boxtel weer ten
aanval trekken. Het spel wordt goed
opengegooid en de voorhoede wordt ge
regeld goed door de halflinie opgestuwd.
Bij een der .vele aanvallen maakt v. d.
Plas 'n prima doelpunt dat om onbegrij
pelijke reden door de scheidsrechter
wordt afgekeurd. Even later echter benut
dezelfde speler 'n uit doel terugkomende
bal en geeft hij de B.V.-keeper voor de
tweede maal het nakijken. Nu is Boxtel
niet meer te houden, en met kunst- en
vliegwerk moet de B.V.-verdediging, die
onder hoge druk werkt, erger voorko
men. Zij kan echter niet verhinderen dat
'n tiental minuten vóór het einde van de
wedstrijd v. d. Laak 'n hoge voorzet van
v. d. Plas ineens inkopt, daarmee de
stand op 3-0 brengend. 
Boxtel vindt het welletjes en B.V. krijgt 
nu weer iets meer ruimte. Uit 'n overi
gens ongevaarlijke aanval, waarbij v. 
Weert het uitzicht belemmerd wordt, 
scoort B.V. tenslotte 'n tegendoelpunt, 
daardoor de eindstand brengend op 3-1. 

* * *
Het -tweede elftal· verloor tn • 'n wedstrijd 
met veel gemiste kansen van ODC 2 
met 3-1. 
Het derde elftal wist weer 'n overwin
ning te behalen op R.K.V.V.N., die met 
3-1 het onderspit moesten delven.
Het vierde elftal behaalde eveneens 'n
5-2 zege op Avesteyn 2.

* * *
Voor a.s. Zondag is voor Boxtel alleen 
vastgesteld Boxtel 4-Iréne. Aanvang 
12 uur. 

H.H. Supporters. 
Voor Zondag 19 Februari is vas�gesteld 
de wedstrijd Oss-Boxtel. Supporters die 
de reis naar Oss willen meemaken, kun
nen zich tot Woensdagavond opgeven 
bij J. Lorist, Nieuwstraat. 

K.S.V. ,,O.D.C." 
Uitslagen van j.l. Zaterdag en Zondag: 

O.D.C. 2-Boxtel 2 3-1
St. Michiels Gestel-O.D.C. 0-0
St. Michiels Gestel 3-O.D.C. 3 4-0

Het al te enthousiaste en vaak veel te 
harde spel van Gestel deed het betere 
voetbal van O.D.C. aan flarden scheu
ren. En de O.D.C.-ers kunnen zich ge
lukkig prijzen dat door deze onstuimig
heid de doelrijpste kansen om zeep wer
den gebracht, anders zou deze wedstrijd 
zeker met een paar goals verschil zijn 
verloren. Hierbij mag een eresaluut aan 
de ODC-verdediging, die deze stormlo
pen van Gestel het hoofd wist te bieden, 
zeker niet worden onthouden. Het is 
ondoenlijk van deze doelpuntloze en 
weg-is-weg-systeem spelende wedstrijd 
een gedetailleerd verslag te geven, daar
mee zouden wij van de ene herhaling in 
de andere vallen. Alleen willen we nog 
even vermelden, de zwakke bezetting 
van de scheidsrechtersplaats door de 
Heer Erich uit Eindhoven - die blijk
baar alles geoorloofd achtte - en de 
wijze waarop hij ODC een geconsta
teerde strafschop onthield door de bal 
buiten het strafschopgebied te gaan leg
gen, wat miserabel was. Gestel is nog 
drager van de rode lantaarn, en het spijt 
ons voor hen, al blijft het gelijke spel 
tegen ODC een goede prestatie, dat zij 
op die fatale plaats zullen blijven, temeer 
daar alle wedstrijden niet tegen ODC 
gespeeld worden. 
Het derde elftal verloor verdiend van 
Gestel drie. 
Het tweede elftal speelde Zaterdag tegen 
de reserves van Boxtel, en wist haar on
geslagen record te handhaven. Voor de 
rust hadden de ODC-ers het beste van 
het spel, en de enige goal, gescoord door 
van Munster, was zeker verdiend. Of 
schoon de ODC-ers in de tweede helft 
de stand al gauw op 3-0 brachten, ge
scoord door van Munster en Scheepers, 
was er van beter spel van ODC zeker 
geen sprake meer. Boxtel verkleinde de 
achterstand 3-1, en daarbij bleef het, 
ofschoon er voor de Boxteljongens nog 
diverse kansen kwamen om de stand ge
lijk te maken. Zoals gewoonlijk werd 
deze ontmoeting fair en in de beste ver
standhouding gespeeld. 
Voor a.s. Zondag zijn alle elftallen vrij. 

FLANEL 

WJ�v&d,I! 
Juist nu het werkelijk koud 
wordt, hebben wij meters 
en nog eens meters FLANEL 
voor U. Tijdig ingekocht, 
laag in prijs door de grote 
hoeveelheid. 

W ij h e b b e n e e n p r a c h t i g 

FLANELLEN NACHTHEMD 
met lange mouw, royaal en zeer 
degelijk afgewerkt slechts 

8.95

Een ruime FLANELLEN 
H EREN PY AMA va n 

ze e r  mooie 
afwerking. 

kwaliteit, solide 

12.95 
Warm FLANELLEN HEMD, 
met korte mouwen, dubbele borst, 

in een niet te overtreffen kwaliteit, 

100 cm. lang. 5 • 95 

't is weer 

IN DEN ·OOIEVAAR 
Fa. A. P. v. d. Boomen Resink

O.D.C.-JUNIOREN.
Het programma voor deze week luidt: 

Zaterdag 11 November 
3 uur:" ODC 8-OJC 7 
3 uur: St. M. Gestel 5-ODC 9 
half 4: Wilhelmina 13-ODC to 
3 uur: ODC t t-OJC 8 

Zondag 12 November 
12 uur: ODC 5-Concordia 6 

ODC 6-DVG 4 
Eventuele afmeldingen uitsluitend door 
inlevering van het wedstrijdbriefje, uiter· 
lijk daags voor de wedstrijd. 

D.V.G.-NJEUWS.
Het eerste elftal van D.V.G. was Zon
dag j.l. vrij. - Het tweede elftal kon 
het wederom niet tot een overwinning 
brengen en verloor deze keer op eigen 
terrein met 0-1 van Zwaluw V.F.C. 3 
uit Vught. - A.s. Zondag zijn alle elf
tallen van D.V.G. vrij. 

ORIENTERINGSRIT. 
A.s. Zondag, 12 November, zal een
oriënteringsrit worden gehouden voor de
Liempdse ruiters van de landelijke rui
tersvereniging "Prinses Irene". Om half
een wordt gestart bij café v. d. Sande,
Dorp A 47, alhier.

B.B.B. 
Uitslagen van klasse A. 

't Hoekje - De Groene Pommerans. 
D.G.P. speelde een buitengewone goede
wedstrijd, terwijl 't Hoekje ver beneden
haar gemiddelde bleef.
Hier volgt de uitslag:
De Groene Pommer. 516 car. 116 brt.

gemidd. 4,44 
't Hoekje: 442 car. 116 brt. gemidd. 3,81 
Hoogste Serie: J. v. Trigt en H. Opheij 
van D.G.P. en G. Meulendijk en H. 
Meulendijk ieder met 22 car. 
Amateur 419 car. 128 brt. gemidd. 3,27 
't Hoekje 564 car. 128 brt. gemidd. 4,40 
Hoogste Serie: H. en J. Meulendijk van 
't Hoekje met 27 car. 

TAFEL TENNIS. 
De wedstrijd Vaals-Advance werd j.l. 
Zaterdagmiddag vervangen door Advail
ce-M.T.T.C. Maastricht. Dat M.T.T.C. 
de sterkste was in deze ontmoeting blijkt 
uit de cijfers 1-9. Van het spel ver
toond door de Boxtelse spelers valt een 
ding te zeggen dat er veel beter ge
speeld kan worden. 
Het damesteam daarentegen speelde 
beter en versloeg P.S.V. met 6-4. 
De heren van het tweede en derde team 
deelden de punten met K.A.J. uit Eind
hoven beiden 5-5. 
Het programma voor het komende 
weekend luidt: 
P.S.V.-Advance dames 
Advance 1-Vaals, Zaterdagavond 7.30 
Pieus 3-Advance 2 
P.S.V. 6-Advance 3 



Parochie:Agenda 
:24e Zondag na Pinksteren. 
1:2 -November 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De 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 ter
ere van St. Jozef uit dankbaarheid, om 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Wilhel
mina v. d. Anker-Brands, om 9 uur gel. 
H. Mis voor Cornelis Voermans, Hen
drica V oermans-Vervoort en om half 1 1
de Hoogmis voor Hendrica van Beur
den-v. Wetering vanwege de kinderen.
Deze Zondag zal in alle H. Missen ge
preekt worden door een Pater Capucijn
over de Katholieke Filmactie, waarvoor
ook de 1 e schaalcollecte bestemd is. De
2e schaal voor de bijzondere no�n van
het Nederlands Episcopaat, welke beide
collectes ten zeerste in de milddadig
heid der gelovigen worden aanbevolen.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Maandagavond, Dinsdagavond en 
Woensdagavond om 8 uur Midden
standstriduum voor alle Katholieke Mid
denstanders van geheel Boxtel, gepreekt 
door Pater Hubertinus 0. Cap. 
Maandagavond en Dinsdagavond in de 
kerk van St. Petrus, Woensdagavond om 
8 uur korte slot-predicatie in de kerk 
van het H. Hart, waarna een feestelijke 
sluiting in de Ark. Wij sporen alle Mid
denstanders van onze parochie aan om 
dit triduum mee te maken, ook al hun 
gezinsleden vanaf 17 jaar en ouder wor
den verwacht op deze bijeenkomsten. 
Donderdagavond kwart voor acht K. A. 
in het zaaltje op de Burgakker. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 

·MAANDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Hendricus van de Sande, Pe
tronella de huisvr., Anna de dochter en
Marinus de zoon; z. a. gel. H. Mis voor
Wilhelmus v. d. Oever, Johanna Maria
v. Hoofd; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Antonius Schellen; om half 8 gel.
jrgt. voor Henricus Boley; z. a. gel. H.
Mis voor Maria Elisabeth v. d. Meeren
donk-v. d. Dungen te Lobith over!.; om
half 9 gel. H. Mis voor Jacobus van Elk
en Lambert de zoon; om half 10 Huwe
lijksmis. Hedenavond om 8 uur opening
van het Middenstandstriduum in de kerk
van St. Petrus.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. gef.
jrgt. voor Catharina van Griensven; z.a.
gel. H. Mis voor Johanna Jac. v. Kem
pen; om half 8 gel. mndst. voor Wilhel
mina Toemen-de Leeuw; z. a. gel. mndst.
voor Laurentius v. Minderhout; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Henriëtte Witte
veen-Schöne; om half 9 gel. H. Mis voor
Petronella Cornelia v. d. Eerden; z. a. 
gel. H. Mis voor Adriana Leermakers
Avendonks. Hedenavond om 8 uur
Middenstandstriduum in de kerk van
St. Petrus.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
gef.. jrgt. • voor Joannes van Susante; z.a.
gèl,a K: Mis "Vot>r 'll�·leve� ,t!lf' ovei1e� •
den leden van de Tilburgse processie;
om half 8 gel. jrgt. voor Gijsbertus de
Bresser en Johanna Jacoba de huisvr.;
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina Schel-
. lekens-v. d. Ven; om half 9 gel. H. Mis
voor Dick Pijnenburg. Hedenavond om
8 uur Middenstandstriduum in de kerk
van het H. Hart.
DONDERDAG: om kwart vóór 7 gez.
gef. jrgt. voor Catharina v. Susante-v.
de Krabben; z. a. gel. H. Mis voor Lau
rentius v. Minderhout; om half 8 gel.
jrgt. voor Lambertus de Bresser; z.a. gel.
H. Mis voor Cornelis Cox-Zoetekouw;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Anna
Hensen; om half 9 gez. mndst. voor
Jacobus Raaijmakers. Hedenavond om
7 uur Lof met rozenhoedje.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor C:hristianus v. Breugel; om half 8
gel. mndst, voor Maria van Hal; z. a.
gel. H. Mis voor de familie v. d. Ven
de Laat; om half 9 gel. mndst. voor
Gerard Clemens.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. gef.
jrgt. voor Elisabeth v. d. Meijden; z. a.
gel. H. Mis voor Maria Loerakker-v.
Geel.; om half 8 gel. H. Mis voor Cor
nelis Pechtold; z. a. gel. H. Mis voor
Anna Elisabeth Schiffer-Ortmans; om
half 9 gel. H. Mis voor Jos. Schellekens.
Bij de Eerw. Zusters gel. mndst. voor
Petronella v. Opstal-v. d. Pesten.
Gelegenheid om te biechten van half 3
tot 4 uur en van 6 uur tot half 8.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Johannes, Hendri
-cus Pennings, geb. en won. in deze pa
rochie en Adriana van Doom, geb. en
won. in St. Michielsgestel (Par. H. Mi
chaël), waarvan heden de 2e afkondi
�ng geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht de hun be
leende huwelijksbeletselen, waarin niet is
gedispenseerd ten spoedigste aan de
1>astoor bekend te maken.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

(H. Mis vän de 5e Zondag 
na Driekoningen). 

De H. Missen zijn om 6 uur voor over
leden moeder; om 7 uur voor het gees
·telijk en tijdelijk welzijn van de parochie;
,om 8 uur voor Petronella v. d. Sloot-v.
Roosmalen en Adrianus de zoon; om
1cwart over 9 voor overleden moeder; en
-de Hoogmis om half 11 voor Adrianus
v. d. Sande-v. d. Pas vanwege de Broe
,derschap van St. Willibrord.
De eerst schaal is voor de Katholieke
Film-Actie, waarover een pater Capucijn

·1n alle H. Missen komt preken; en de
-tweede schaal is voor de Bijzondere
. Noden.
• Onmiddellijk na de Hoogmis Santa
Teresa in de kapel van de zusters Ursu
linen; en om kwart voor 12 jongens H. 
Familie in dé' kerk. 

,Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor
-onze parochianen die nog in het buiten
land vertoeven, en voor het behoud van
-de vrede.
_Hedenmiqdag is er gelegenheid in de
·.kapel op Luissel - waar St. Willibrord
,op bijzondere wijze wordt vereerd als de
.Apostel van Brabant - de relikwie te

vereren, en voor de kinderen de kinder
zegen te ontvangen van 2 tot 4 uur. 
Verder kunnen vandaag, morgen en 
overmorgen, degenen die de kapel be
zoeken een volle aflaat verdienen, op de 
gewone voorwaarden. 
MAANDAG 13 Nov.: 7 uur 1. d. voor 
overleden moeder; Maria-altaar 1. d. voor 
Josephus van Zeeland; kwart voor 8 1. 
m. voor Maria Bloemers-v. d. Witten
berg; Maria-altaar 1. m. voor Petrus v. d.
Pasch; half 9 1. j. voor Martinus Soe
terings.
DINSDAG 14 Nov.: 7 uur 1. d. tot bij
zondere intentie; Maria-altaar 1. d. voor
Mathilde Schepens-Hoenselaars; kwart
voor 8 1. m. voor Adriana Sleutjes-Goos
sens; Maria-altaar 1. m. voor Johannes
Hubertus Timmermans; half 9 1. d. voor
Marinus van Esch en Petronella van
Breugel z.e.
WOENSDAG 15 Nov.: 7 uur 1. d. voor
Adriana v. d. Linden-v. Erp; Maria
altaar 1. d. voor Hendricus v. d. Meijden;
kwart voor 8 1. d. voor overleden fami
lie Bertens-Voets; Maria-altaar 1. d. voor
Anna Maria v. d. Ven-v. d. Bogaard;
half 9 1. d. voor overleden ouders.
DONDERDAG 16 Nov. 7 uur 1. d. voor
Hubertus Josephus van Susantc; Ma
ria-altaar 1. d. voor Maria Kurvers-van
Nistelrooy; kwart voor 8 1. j. voor Ge
rardus v. d. Merendonk; Maria-altaar 1.
m. voor Francis Voets; half 9 1. d. voor
Hendrica v. Rooy-v. d. Laak. 
VRIJDAG 17 Nov.: 7 uur 1. m. voor 
Waltherus Ossenblok; Maria-altaar 1. m. 
voor Wamer Jan Heintjes; kwart voor 8 
1. j. voor Wilhelmina v. Uden-v. d. Brug
ge, Anna de dochter en Adrianus en
Cornelis de zoons; Maria-altaar 1. d. tot 
bijzondere intentie; half 9 1. j. voor Jan 
van Hamond. 
ZATERDAG 18 Nov.: 7 uur gez. j. voor 
Mevrouw Paulina Verhoeven-Linsen; 
Mari.r-altaar 1. j. voor Cornelis van 
Haren; kwart voor 8 1. d. voor Petrus 
Johannes van Oerlè-Reynen; Maria
altaar 1. m. voor Petronella van Esch
van Breugel; half 9 1. d. uit dankbaar
heid. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Mar
tinus v. Helvoort en Elisabeth de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Antonius 
de Vroom en Gertruda de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
hsvr. va,, Theodorus Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Frans 
v. Dijk.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Ma
ria hsvr. van Frans v. Dijk. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus v. Abeelen en Elisabeth v. Abeelen. 

Deze wee� zullen geschieden : 
Maandag H. Mis voor de overleden 
leden Broederschap H. Comelus; H. Mis 
voor Joannes Bergman v. w. de kinde
ren. Dinsdag H. Mis voor Joannes Berg
man v.w. de kinderen. Woensdag H. Mis 
voor Joannes Bergman v. w. de kinde
ren. Donderdag H. Mis voor Joannes • 
Bergman v.w. de kinderen; H. Mis voor 
de overleden leden processie Vught
Kevelaar. Vrijdag H. Mis voor Joannes 
Bergman v. w. de kinderen. Zaterdag H. 
Mis voor Antoon v. Kempen en Anto
netta de hsvr. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: half 7 H. Mis voor Peter 
Hazen berg; 8 uur H. Mis voor Maria 
Maas-v. d. Langenberg; 10 uur Hoogmi� 
tot intentie van de parochianen. De ge
lovigen worden in de gelegenheid gesteld 
om aan hun offerplicht te voldoen in de 
eerste schaal voor de bekering van ons 
vaderland; in de tweede voor B.N. Ver
gadering van St. Vincentius-vereniging. 
Half 3 Lof met rozenhoedje om God's 
zegeningen te verkrijgen over "Orion" 
en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
de Punder-Huige. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus v. d. Sloot. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor 
Adrianus Dankers. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Jo
hanna Petronella v. Grinsven-v. Hal. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor overleden 
ouders. 
ZATERDAG: half 8 gez. H. Mis voor 
de Zeer Eerw. Heer Theodorus v. d. 
Laar in Liempde overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met 
rozenhoedje, om God's zegeningen te 
verkrijgen over Zijne Heiligheid de Paus 
en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Theodorus v. d. Boer in Den Bosch 
Johannes Leyten in Boxtel; Zeer Eerw. 
Heer Theodorus v. d. Laar in Liempde, 
Mevrouw Henrica Broekman-Sengers in 
Lent overleden. 
Elders zal een H. Mis vanwege de God
vruchtige Vereniging ter ere van de H. 
Theresia tot intentie van de leden wor
den opgedragen. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Mari
nus v. d. Wiel; 8 uur 1. m. voor Joh. 
Leyten te Boxtel overleden; 10 uur de 
hoogmis tot welzijn der parochie; 3 uur 
Lof, daarna jongens-congregatie. 
In alle H. Missen de te schaal voor de 
St. Willibrordusvereniging tot bekering 
van de andersdenkenden in ons land. 
MAANDAG tot ZATERDAG: 7 uur z. 
7e voor Joh. Oerlemans. 
MAANDAG: half 8 z. mndst. voor de 
Wed. Catharina Jan v. d. Langenberg; 
8 uur 1. m. voor Joh. v. Kempen te 
Boxtel overleden. 
DINSDAG: half 8 1. mndst. voor Johap
na v. Houtum; 8 uur 1. m. voor Com. 
Geven te Best overleden; half 10 • z. hu
welijksmis. 
WOENSDAG: half 8 z. j. voor Johan
na Maria Lamb. Bakx; 8 uur 1. mndst. 
voor Maria Frans v. d. Meijden. 
DONDERDAG: half 8 1. mndst. voor 
Joh. Asveld; 8 uur 1. mndst. voor Jo
hanna Petrus Swinkels; 9 uur z. huwe
lijksmis. 

Met deze delen wij U mede, dat van 
onze zaak de afdeling herensalon per 15 
November wordt opgeheven. 

Onze afdeling damessalon 
blijft echter voortbeetaan. Haarvelours Karpetten 

Noteer even ons telefoonnummer 557 voor 
afspraken. zeer geschikt voor Uw 

200 X 300 cm 
huiskamer 

147,50 
187,50 Met dank voor het gestelde vertrouwen 

verblijven wij 225 X 310 cm 

MAISON BULLENS 
Stationstraat 20 

Wilton karpetten 
voor salon of huiskamer 

200 X 300 cm Boxtel 
225 X 325 cm 

Velours Gordijnen 

152,50 
264,50 

Spanje, 8 November 1950. terra, bruin en groen 
Beste Ouders, per meter 9,25 • 8,45 • 8,25 

Wederom heb ik de hulp ingeroepen van mijn 
knecht Piet, want ik zat weer eens met een probleem.

Aangezien ik al een dagje ouder word, kan ik 
mijn geheugen niet zo best meer raadplegen. 

Moderne Overgordijnen 

Maar . . . . . . Piet heeft een geheugen als
een olifant, en die liet me dan ook deze keer niet in 
de steek. 

pasteltinten 
per meter e, 75 - _7,50 - 5,6o 

Ik wilde n.l. dit jaar weer eens persoonlijk bij 
de mensen op bezoek komen op Donderdag 30 Nov., 
Vrijdag 1, Zaterdag 2 en Zondag 3 December, en 
moest daarvoor natuurlijk adressen hebben, waar de 
mensen die prijs stellen op een persoonliïk bezoek, 
hun naam en adres kunn,n opgeven. 

En zoals ik al schreef wist Pi11t raad en gaf 
me als adressen : 

Glasgordijnen 
afgepast 
90 X 200 cm 17,50 • 9, 75 - 6,15 

per stuk. 

Breukelsestraat 78 TJ.W� J. v. Brabanfstraat 17.

u QOXTH 

� Zoekt U geschenken ? 
Komt U eens kijken naar 

on:z:e ruime sortering 

Pantoffels! 
en 

Lederwaren! 

U slaagt bij ons :z:eker. 

HEIJMANS 
BREUKELSESTRAAT 63 

ZblWIERK�ACHT ui. 

WlftTERIW\AANDEft ! 
VITAMINEN-RIJKDOM 

is voor groei en kracht
onontbeerlijk. 

Wij hebben voor U: 
Noorse levertraan 
Sanostol en Sinatran 
Halitran 
Vitamine-druppels 

,,A-D" en 91D" 
Levertraan-Emulsie 
Kalktabletten en poeder 
Vitamine "C" tab!etten 

en Karvan•Cévitam siroop 

Drogisterij "De Molen'' 
Rechterstraat 37 • Boxtel 

Weet u wd .... 
Adverteren in ons blad 
is de beste reclame! 

VRIJDAG: half 8 z. mndst. voor Jos. 
Schellekens; 8 uur 1. mndst. voor Ger. 
Spikmans. 
ZATERDAG: half 8 z. mndst. voor Wil
lem Appel doom; 8 uur 1. mndst. voor 
Marinus Kuppens. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Amoldus 
Bressers; 10 uur z. mis voor de Kath. 
Radio Omroep bij zijn zilveren jubilé. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. tot bijz. intentie. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Ant. v. Hou
tum-de Laat. Woensdag 7 uur 1. m. voor 
overleden familie. Donderdag 7 uur 1. m. 
voor de ZeerEerw. Heer Theod. v. d. 
Laar als over!. lid der proc. van Bokho
ven. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Theod. v. 
d. Boer v.w. de familie. Zaterdag 7 uur
1. m. voor Com. v. Heerebeek. Zondag
7 uur 1. m. voor Theo v. Hal enz. v. w.
den Berg.
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur
algem. H. Communie der kinderen; de
jongens komen biechten Donderdag, ge
deeltelijk 's morgens om 8 uur" gedeel
telijk 's nam. 1 uur; de meisjes insgelijks
Vrijdag.
7e Joh. Oerlemans te Liempde overleden.
30e Zeereerw. Heer Theod. v. d. Laar te
Liempde; Joh. Leyten te Boxtel; Joh. v.
Kempen te Bo_xtel; Com. Geven te Best
overleden.
Middenstandsretraiten te Loyola, van 9
-12 Dec. 13-16 Jan en 10-13 Febr.
Vergoeding bedraagt f 15,- waarvan de
helft zal worden betaald uit de kas van
de retraitepenning aan hen, die lid zijn
van dit liefdewerk.

ST. NICOLAAS 

�, G) de 

\ !i l T(!/ge/mee-
= : Rï:i veoaa,'SAaEenáel' 

Ence dag worden 
duizenden verzoeken 

ontvangen om toezending 
van de leuke 

verjaarskalender. 
Verras ook Uw kinderen ermee 1 

Bestel nog vóór de 
feestdagen 

deze vrolijk-gekleurde 
en blijvende wandversiering. 

MET 

VERSJES 

EN 

PLAATJES 

STUUR 120 WAARDEPUNTEN AAN s

VAN NELLE 

Am. RECLAME 

ROTTERDAM 
EN VERMELD OP DE ENVELOPPE: 
,,VERJAAR SKALEND ER". 

WAARDEPUNTEN VINDT U OP ALLE VERPAKKINGEN VAN: 

VAl �, NEL 1 � 1 � 1·� . Wi!i.il!l � 
KOFFIE THEE EN PITTO 

Gedoopt: Anna Maria Vianney dochter 
van Joh. v. Rosmalen-Vermeulen. 

Missiebus: 
Bij uitvaart van de ZeerEerw. Heer 
Theod. v. d. Laar f 7,23. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag is 't St. Willibrordus-Zondag. 
Het Patroonfeest van onze parochie 
wordt gevierd. H.H. Missen om 7 uur, 
half 9 en 10 uur plechtige Hoogmis met 
Uitstelling voor de parochie. Tweede 
schaal, welke op verzoek van de Bis
schop zeer in de milddadigheid der ge
lovigen wordt aanbevolen voor de bin
nenlandse Missie; derde voor Bijz. No
den van het Episcopaat. Na de middag 
om 3 uur plechtig Lof met Rozenhoedje, 
waarna verering van de relikwie van de 
H. Willibrordus.
Dinsdag moeten de kinderen van het
5de, 6e en 7de leerjaar komen biechten.
Woensdag onder de H. Mis van half 8
zullen ze gezamenlijk communiceren.
Maandag en Dinsdag na de H. Mis van
8 uur moeten de banken en verpachte
stoelen betaald worden in de sacristie .
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor gesneu
velde kameraad; half 9 H. Mis voor
Wilhelmina Catharina Spooren-v. Grins
ven; 10 uur plechtige Hoogmis voor de
parochie.
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Gerdina
van de Pas-v. Son; 8 uur H. Mis voor
Johannes Rutten.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Konings (B); 8 uur mndst. voor Pie
temella v. d. Nosterom-v. Wesel.

. WOENSDAG: half 8 mndst. voor Al-

bertus van Gemert; 8 uur H. Mis voor 
Cornelis van den Boogaard. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
dricus Spooren; 8 uur·H. Mis voor de 
Gelovige Zielen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Jacobus 
Spooren; 8 uur mndst. voor Cornelis van 
den Boogaard. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Catha
rina Spooren-v. Grinsven; 8 uur mndst. 
voor Johannes Rutten. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 12 November. 24ste Zondag na
Pinksteren. De eerste schaalcollecte is 
vandaag voor het St. Willibrord-aposto
laat, de tweede voor bijzondere noden. 
Des Zondags is er vóór de Hoogmis nog 
gelegenheid de H. Communie te ontvan
gen. 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 
Hans Janssens. 
MAANDAG: om 7 uur voor Caspar van 
den Aker; om half 8 voor overleden fa
milie Dortmans-Spierings. 
DINSDAG: om 7 uur voor overleden 
familie van Vreede-van de Nosterum; 
om half 8 voor Cornelia van Hal-van 
Riel. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; om 
half 8 voor Hendrikus van de Wijdeven 
en echtgenote. 

L 



HILVERSUM 

De betere kousenreparatie 

Ragfijne maasjes en keurige stopjes 

Fil. Boxtel, Wilhelmlnastraat 23, Tel. 587 

,,UW SUCC.tSHüEKJE" 

KEUKENSTOEL 

/emakkelijk zittend. Sterke con• 
structie. Blank,noten of eiken• 

I0.95 kleur 

TAFELKLEED 
Wasecht in frisse tinten 
maat 130 X 160 cm. 6.95 

Bij al Uw boodschappen geeft de 
Spar-kruidenier U Spar-zegels. 
Vóór U 't weet hebt U er genoeg 
om wee·r een GULDEN terug te 
krijgen I Ook al door de vele 
w e k e  I ij k se aanbiedingen met 

EXTRA ZEGELSI 

200 gram DRAGEE LETTERS 
voor 36 cent 

met 7 Spar:zegels extra 

250 gram SPECULAAS (ons 
succes) voor 50 cent 
met 1 0 Spar:zegels extra 

Nu ook met het �t
Spar-waarborg merk: 
TOMATEN-PUREE per �;;;;;;� 
blik 40 cent met altijd , ... ,,;;:,i;:•:w,u,m 

8 Spar:zegels extra 
PUDDINGSAUS p.
tl. 30 cent met altijd
6 Spar:zegels extra 

TELEVISIE 
iedere DINSDAG-, DONDERDAG- en 

ZATERDAGAVOND van 8 - 10 uur

uitzending bij 
J. MEULENDIJK

• 

De mooiste geschenken 
uit binnen:: en buitenland 
vindt U bijeen in onze 
schitterende 

Sint Nicolaas==col l ecti e 
Onze etalages geven U een idee van de zeer 
grote keuze. En verrassend zijn de voor• 
delige prijzen 1 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

Zaterdagavond 
11 November 

ZlJil 

cmu étaLaqes fdaac. 
GELUKKIG 111 

Nu zijn we weer in de gelegen• 
heid U onze laatste Snufjes te 
tonen op alle gebied l 

·-----------

Wij openen J 
met een 

SHOW-CONFECTIE- ETALAGE 
welke Uw aller harten zal weten 
te veroveren. 

Stuk voor stuk juweeltjes, zowel 
wat JAPONNEN als MANTELS 
betreft. 

Een kijkje is dan ook zeker de 
moeite waard 

F. J. WITTEVEEN 
BOXTEL 

VOOR 'N HOR LOGE, BRIL OF 
SIERAAD IN GOUD OF ZILVER 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62

1 Uurwerkreparaties in 1 week klaar. 
1 

Alles onder garantie. TELEFOON 584 

Sigarenmagazijn BERT van den BRAAK 
BARONIESTRAAT 73 TEL. 450 

Heeft een pracht sortering 
SIGAREN (alle merken) 
TABAKSPIJPEN 

en verdere Rokersbenodigdheden 

ZWITSERSE ASSI 
Eindhoven - Genneperweg 138 - Tel. 2973 

NAJAARS 

RECLAME AANBIEDING 
van 6 t.m. 18 November 1950. 

3 VOOR 2 !!! 
GRATIS 

stomen wij het derde (laagst ge• 
prijsde) van elke 3 kleding• 
stukken, welke U tegelijk in 
behandeling geeft. 

Depot: J. P. v. d. VELDEN 
Stationstraat 11 Boxtel 

Mag. De Bijenkorj\ 
Boxtel 
Stationstr, 55 Tel. 406 
Markt 14 Tel. 489 A. VAN KOL

Schijndel 
Hoofdstraat 141 
Tel, 319 

De boot met SPEELGOEDEREN is
.. 

reeds ,AANGEKOMEN 
St. Nicolaas wordt verwacht!!!· 

DE BIJENKORF is voor de

GROT'E ONTVANGST GEREED 

De Directeuren onzer machtige inkoopvereniging hebben 
Duitsland - België - Frankrijk - Engeland en Amerika af
gereisd om 't mooiste en beste speelgoed te bemachtigen 
wat te krijgen is, en.... ze zijn daarin geslaagd. 

Wij brengen een sortering 
zoals tot heden nog niet gezien 

en aan prijzen 
beneden elke concurrentie. 

Eveneens in Luxe, en Huishoudelijke artikelen een onge• 
ëvenaarde sortering en zoals gewoon • GOEDKOOP I 

DE BIJENKORF 
A. VAN KOL Schijndel 

Het aardige, 
nieuwe kinderboek
van Douwe Egberts

Voor alle gelegenheden ... 
Dit model de Eden,style, staat iong en 
oud correct, maar de opstaande rand 
moet onder alle omstandigheden z/jn 
elegante coupe bewaren. 

Een Hollywood-hoed Prijzen vanaf 
houdt zijn model t 1 4, 75 

H. VAN EVCK-DE LOUW
KRUISSTRAAT 1 BOXTEL 

Voor actieve verkopers 
goede verdienste 

Aanmelding bij 

N.V. Velo-Wasmachine-Mil
Markt 28 - Boxtel 

Accouutautskautoor van 

H. CUPPEN
Lid: Ne�erl. Genootscbap v. Accountants 

Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Tien jaar jonger 
voelt u zich wanneer uw 
voeten vakkundig verzorgd 
zijn door 

Med. Ged. Voetverzorgster 
CAFÉ 'T HOEKJE 

v. Leeuwenstraat 61 Boxtel 
Maa twe rk is niet te vervangen. 
Kleermakerij CORVERS EN VERHAGEN ----------------· 

Jo. v. Grinsven-v, summeren
MARKT 15 

Tevens massa1te, steunzolen 

naar maat, elastieken kousen, 
bandages, etc. etc. 

Het Televisie-apparaat is geleverd door 
N.V. VAN BOXTEL, Clarissenstraat 3, Tel. 479 

Achter 't Stadhuis 17, 's,Hertogenbosch • Tel. 7567 
Adres voor Hoxtel: Breukelsestraat 30 

Vraagt bezoek of stalen. 

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

Ook aan huis te ontbleder 

r 

T.J.W~ 
u QOXTEL 

lllllf Sf,IOflll 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Sociale rechten en plichten 
De mens is van nature een sociaal wezen, 
een wezen dat zich vanzelf aangetrok
ken voelt tot samenleving met anderen. 
Iedere mens heeft behoefte aan gezel
schap, aan praten, uitwisseling van ge
dachten, anderen beïnvloeden en zelf 
beïnvloed worden door anderen: dit is 
de aanleg van de mensen tot het leven 
in gemeenschap met elkaar. 
In het dagelijks leven wordt die aanleg 
en zelfs de noodzaak van samenleven 
nog duidelijker. Alle ambachten, alle fa
brieken, alle winkels, alle onderwijsin
stellingen zijn er tot hulp aan de men
sen, ieder van deze en nog vele andere 
vormen van dienstbaarheid, voorzien in 
alles wat een mens nodig heeft voor zijn 
ontwikkeling, zijn beschaving, zijn hele 
bestaan. En de Kerk doet hetzelfde voor 
dé geestelijke behoeften van de mensen. 
Om al deze belangen het beste te kun
nen behartigen sluit men zich vanzelf 
aan tot vaste gemeenschappen. Zo zijn 
van nature ontstaan: de kleine gemeen
schap van het gezin en de grote ge
meenschap van de staat. En kunstmatig 
worden nog meer gemeenschappen ge
vormd in de verschillende organisaties 
en verenigingen welke men sticht om te 
zorgen voor de belangen van een be
paalde groep, richting of stand. 
In al deze gemeenschappen, zowel in 
het gezin als in de Staat of de Kerk, zo
wel in de organisaties als in de bedrij
ven, wordt gest.reefd naar het algemeen 
welzijn van de hele groep die er in ver
enigd is, en ook naar het welzijn van 
ieder afzonderlijk. 
Opdat iedere mens in de samenleving 
van gezin, gemeente, Staat, enz. zijn wel
zijn zo goed mogelijk bereikt zou zien, 
is het nodig dat men goed samenwerkt, 
dat er dus een goede orde in bestaat en 
dat er een gezag is om die orde te be
waren. 
Zo volgt uit het een het ander: de hele 
opbouw van de mensengemeenschap. En 
dit alles verklaart veel waarover men 
nog al eens gauw ontevreden is: onte
vreden over te hoge belastingen, onte
vreden over te lage lonen, te hoge prij
zen, enz. en men zegt dan al gauw, er 
schiet voor ons geen redelijk bestaan 
meer op over, w�r iedereen toch recht 
op heeft ..... ,. Daar heeft iedereen inder
daad recht op, en bovendien heeft 
iedereen nog het recht om op te komen 
voor zijn rechtmatige belangen en voor 
de belangen van de zijnen. 
Maar ...... niet één mens alleen heeft 
rechten: álle mensen hebben hun rech
ten en ook de samenleving in zijn ge
heel zo goed als de gemeenschap van 
gemeente of Staat. En al deze rechten 
van anderen leggen onszelf plichten op. 
Wij hebben rechten tegenover de Staat. 
zoals de bescherming van onze vrijheid, 

Plaatselijk Nieuws 
St. Nicolaas 

en het Zwakke Kind 

25 jaar geleden. 
Boxtels Harmonie ontving met blijdschap 
St. Nicolaas toezegging en maakte zich 
op om de Sint en zijn knechts een 
waardige ontvangst te bereiden. Een be
roep werd gedaan op de rijvereniging 
St. Martinus welke spontaan haar mede
werking aanbood en zich bereid ver
klaarde in de toekomst steeds St. Nico
laas bij zijn jaarlijkse rondgang door 
Boxtel te vergezellen. 
Zo werd die eerste tocht een waar suc
cus. St. Nicolaas, omgeven door de 
stoere ruiters van St. Martinus en voor
af gegaan door de harmonie, was zicht
baar tevreden en zag met genoegen hoe 
de collectanten zich weerden. En het 
resultaat? Drie kinderen konden voor 
6 weken naar een vacantie-oord in Eer
sel uitgezonden worden. De Sint was 
·tevreden, Boxtels Harmonie was vol
daan.
Met ijver werden de eerste vier jaren
de actie voortgezet, totdat...... het
daarop volgende jaar Sint Nicolaas niet
meer naar Boxtel zou kunnen komen,
omdat zijn mantel nu niet bepaald meer
getuigde van weelde. Daar moest iets op
gevonden worden. St. Nicolaas, die alles
weggaf, diende op zijn beurt geholpen
te worden. Met bezwaard hart werd
aangeklopt bij de Dames van Hooff, de 
Wed. Spierings en de firma Witteveen.
Sint Nicolaas kreeg zijn nieuwe mantel
en er werd zelfs gezorgd voor nieuwe
costu1,1ms voor zijn beide knechts. Dit
alles had natuurlijk enige kosten met
zich mede gebracht en om deze te dek
ken gaf de harmonie een èoncert, waar
van de opbrengst f 40,- was.
Toen kwam de oorlog en met vele an
dere moest ook de St. Nicolaas-actie van
de harmonie plaats· maken voor Win
terhulp.
Nauwelijks hiervan verlost, trok St. Ni
colaas met zijn gevolg in 1944 weer
door Boxtels bevrijde straten. De op
brengst der collecte was bevredigend.
Intussen zat het bestuur van de harmo
nie niet stil. De opbrengst moest opge
voerd worden.
Toen kwam het zo bekende zakje van

bescherming tegen rechtsschennis door 
anderen en rechtvaardige verdeling van 
rechten en plichten. Evenzo hebben we 
rechten tegenover onze medemensen, 
zoals het ongestoorde bezit van onze 
eigendommen en de erkenning van al 
onze andere rechten. 
Maar we hebben tegenover beiden, zo
wel tegenover onze medemensen als 
tegenover de hele gemeenschap onze 
plichten! Als het gaat over sociale orde
ning en sociale plichten, denken velen 
alleen aan eigen voordeel: waar er iets 
te halen valt of waar men meent te kort 
te worden gedaan. Dat er ook sociale 
plichten zijn ziet men gauw voorbij. 
Het is waar dat de sociale plichten op 
velen Z\\'.aar en op sommigen zeker te 
zwaar drukken: de verplichte bijdragen 
aan de gemeenschap door belastingen en 
andere lasten en daarnaast nog de vele 
gevraagde vrijwillige bijdragen. De tè 
zware lasten dienen verlicht te worden, 
maar overigens leven we nu eenmaal in 
een land dat sterk te lijden heeft gehad 
van de oorlog: er is veel verwoesting 
die nog niet hersteld is, de oorlog zelf 
is kostbaar geweest en heeft het land 
verarmd, de na-oorlogse moeilijkheden 
op militair en economisch terrein zijn 
moeilijk gebleven, het land heeft in een 
woord moeite om weer overeind te 
komen en overeind te blijven.. Boven
dien is het belangvan het geheel ook ons 
eigen belang: gaat het geheel omlaag, 
dan gaat onverbiddelijk na kortere of 
langere tijd ieders wesltand omlaag in 
alle groepen: werkgevers en werkne
mers, arbeiders, middenstanders, boeren 
en fabrikanten! 
De toestand van het land eist en moet 
blijven eisen dat de overheid zware las
ten blijft opleggen aan allen. Wij kun
nen met recht eisen, dat deze lasten 
rechtvaardig verdeeld worden, maar ze 
kunnen niet anders dan hoog zijn en 
zwaar drukken. 
Ook einze meer vrijwillige bijdragen in 
onze geestelijke gemeenschap: de pa
rodtie en de hele Kerk, mogen we niet 
uit onze sociale verplichtingen schrap
pen. Deze gemeenschap moet sterk blij
ven in ons land en sterk worden over de 
hele wereld, omdat in onze kerkelijke 
gemeenschap, in ons katholieke Geloof, 
de grondslagen liggen van een goede ge
meenschap, de ware beginselen voor een 
goede maatschappij. Waar deze begin
selen verdwenen zijn of niet gevolgd 
worden is geen goede maatschappelijke 
orde mogelijk: dit zijn de beginselen van 
rechtvaardigheid en naastenliefde, waar
op wij een andere keer nader ingaan. 
Wat we hier wilden benadrukken is dit: 
dat wij, mensen, in onze samenleving 
zeker onze rechten hebben, maar even 
zeker onze sociale plichten. T. 

het zwakke kind, hetwelk huis aan huis 
bezorgd werd en Zaterdags vóór de 
komst van St. Nicolaas opgehaald. Hier
door steeg de opbrengst met 400 procent. 
Bijzondere aandacht vroeg het vraagstuk 
collectanten. Zo moeilijk was het men
sen te vinden die zich hiervoor beschik
baar wilden stellen. De hulp werd inge
roepen van de mannen van Herwonnen 
Levenskracht, waarbij ook anderen zich 
aanboden. Wij zullen geen namen noe
men. Veel hebben die gezamenlijk bijge
dragen in de laatste drie jaren om de 
opbrengst te verhogen. 
De Sint Nicolaas-actie ten bate van het 
zwakke kind is een traditie geworden. 
Dit jaar zal de Sint voor de 25ste keer 
zijn rondgang door Boxtel houden. Een 
jubileum dus. Dus een feest. Ja een 
feest want dit moet gevierd worden. 
Hoe? Dit de volgende keer. 

ST. NICOLAAS OP HUISBEZOEK. 
Evenals vorige jaren is ook dit jaar St. 
Nicolaas weer bereid gevonden een be
zoek bij U te brengen, en U kinderen 
een extra verassing te bezorgen door 
zijn aanwezigheid in Uw huiselijke kring. 
Om zo veel mogelijk kinderen dit ple
ziertje te gunnen, heeft hij het bestuur 
der R.K. Verkenners, Afd. St. Paulus, 
verzocht hem te willen helpen bij het 
opnemen van adressen. 
Zijn bezoekdagen heeft hij vastgesteld 
op 1, 2, 3, 4 en 5 December. 
Uw naam en adres zullen aan hem wor
den doorgegeven door: 

H. v. Dongen, Rechterstraat 58
P. Bevers, Molenstraat 8.
J. Pechthold, Molenstraat 3
J. v. Haeren, Clarissenstraat 7.
W. Gemen, Stationstraat 14.

Fa. WITTEVEEN MODERNISEERT. 
De poging van de fa. Witteveen om 
zich in het centrum van Boxtel te specia
liseren in de damesmode is niet van van
daag of gisteren, maar ze is door de 
laatste modernisatie van het winkelpand 
wel opvallend geacentueerd geworden. 
De verbouwing van het winkelpand -
doelmatig om zijn nieuwe reclamemoge
lijkheden - geeft aan de aard van de 
zaak uitstekend uitdrukking: naast atten
tie voor de kleinvakartikelen, grote aan
dacht voor de damesmode. 

WIJZE RAAD IS NIET DUUR 1 
ST. NICOLAAS ADVISEERT. 
't "Heerlijk avondje" zal vele vaders en 
moeders wel weer een boel hoofdbre
kens kosten, want de (financiële) om
standigheden zijn nu nie.t bepaald ideaal 
voor een St. Nicolaasviering. Om die 
hoofdbrekens tot een minimum te be
perken, heeft de Sint besloten ook dit 
jaar weer een wandeling te maken langs 
de etalages van de adverteerders in dit 
blad. 
Wij mogen Hem daarbij dan vergezel
len om in het nummer van 24 Novem
bel Zijn bevindingen te publiceren. Die 
bevindingen nu, zullen, naar wij ver
wachten, weer een kostbare schat van 
adviezen inhouden voor eenieder, die 
kampt met de moeilijkheden van een 
goede St. Nicolaaskeuze. 

ATTENTIE. 
Wij willen de mensen nog even attent 
maken op de brief van St. Nicolaas, die 
in ons blad van vorige week werd afge
drukt. Het betrof hier zijn huisbezoek 
op 30 November en 1, 2 en 3 Decem
ber. Stel niet uit, maar bespreek het 
direct om teleurstelling te voorkomen, 
want de aanvragen stromen binnen op: 

Breukelsestraat 78 
Jan v. Brabantstraat 17. 

R.K. MET AALBEWERKERSBOND 
BEST AAT IN BOXTEL 30 JAAR. 
Gezien de belangrijkheid van hun stre
ven, mag bij de sociale verenigingen 
zeker èlk nieuw lustrum na het 25-jarige 
bestaan gevierd worden, ook dus het 30-
jarig bestaan van de Ned. Katholieke 
Metaalbewerkersbond, afd. Boxtel. 
De viering zal echter een bescheiden 
karakter dragen: 's morgens zal naar 
goede gewoonte een H. Mis worden op
gedragen in de St. Petruskerk, terwijl 
's avonds in het St. Paulus Jeugdhuis een 
feestelijke bijeenkomst van de leden zal 
plaats hebben. 
Bijzonderheden omtrent deze bestaans
viering kan men vinden in een adverten
tie in dit blad. 

RIJV. SINT MARTINUS. 
Uitslag dressuurnummers: L. Kurtjens 
71½ p.; J. Kurtjens 69 p.; J. v. Kaste
r�n 69 p.; Th. v. Helvoirt 63 P·j A. v, d.
Lmden 62 p.; P. v. d. Aker 59½ '?) H.
v. d. Boer 58 p.; A. v. Houtum 54h p.;
F. Schoonis 54½ p.
A.s. Zondag 19 Nov. zal er een onen
teringsrit verreden worden in samenwer
king met de rijvereniging uit Haaren.
Bijeenkomst bij J. de Louw, Lennisheu
vel, om 1 uur. Er worden prijzen be
schikbaar gesteld.

TERUG UIT INDONESIE. 
Met het troepentransportschip "De Wa
terman", dat vermoedelijk 24 November 
in Rotterdam aankomt, zullen o.a. repa
triëren: 
Segt. Janssens, Hal 27 
Korp. Holzken, v. Hornstraat 24. 
Sold. van Hal, Luissel 3. 
Sold. Bekkers, Zandvliet 29. 
Sold. v. Giersbergen, Pastoor Erasstr. 17. 

WAARSCHUWING. 
Blijf met beide benen op de grond! 
Wees niet nieuwsgierig! 
Naar wij vernemen zullen er a.s. Dins
dag 21 Nov. in Boxtel proeven worden 
genomen door de Electronen-deskundige 
Prof. Harichon. De proeven die de hele 
dag in beslag zullen nemen, zullen be
staan uit het splitsen van Atoom in 
Etoom-energie. De ruimte waar deze 
splitsing zal plaats hebben moet een 
oppervlakte hebben van 12 m2, en a;m 
twee zijden voorzien zijn van glas. Voor 
deze proeven is door Prof. Harichon 
de hoeketalage van Magazijn De Bijen
korf ui'.gekozen. Na deze proeven zal 
deze hoeketalage in de Stationstraat 3 
dagen lang Radio-actief zijn. Om de ge
vaarlijke stralen binnen te houden zal 
deze etalage 3 dagen geblindeerd zijn. 
Na 3 dagen hoopt Prof. Harichon de 
blinden te kunnen verwijderen. Adv. 

------ Advertentie 
Hebt U er wel eens aan gedacht om bij 
P. v. Rossum in 't Wandelpark binnen
te gaan en een sierpaneeltje te bestellen
voor de a.s. St. Nicolaas?
Een portret van ouders, verloofde, etc.
is hèt cadeau wat voldoening geeft.
Vraag prijs. Bel op 575.

R.K.J.B. 
De eerste les van de ontwikkelingscursus 
van de R.K. J. B. zal gegeven worden op 
Donderdag 23 November a.s. in de St. 
Aloysiusschool in de Mijlstraat. Aanvang 
7 uur. 
De cursisten worden verzocht het cur
susgeld à f 2,50 per persoon, op deze 
les te voldoen. 
Tevens begint op deze dag ook de socia
le cursus, eveneens in de St. Aloysius,
school. Aanvang half 9. 
Alle leden van de R.K.].B. kunnen hier
aan gratis deelnemen. Het bestuur 
rekent daarom op een massale deelname! 

KERST ACTIE 
PAROCHIE ST. PETRUS. 
Deze actie zal ongetwijfeld bij velen 
Uwer bekend zijn. Reeds enige tijd ge
leden werd U door middel van een cir
culaire in de gelegenheid gesteld hier
aan Uwe medewerking te verlenen. 
Velen hebben hieraan gehoor gegeven, 
maar er zijn er ook nog verschillenden 
die ons tets zouden laten horen. Moge
lijk is de circulaire zoek gegaan. Dat is 
het ergste niet. Indien U het vergeten 
mocht zijn, het is nog niet te laat. 
Op 011derstaande adressen zijn Uw gif
ten en gaven, zowel in textiel als in geld 
van harte welkom. Wees edelmoedig, 
vooral gij jongeren, en help mee om met 
het Kerstfeest vooral bij de stille armen 
van onze parochie een beetje licht en 
vreugde te brengen. 
Uw giften kunnen worden bezorgd bij 
Mej. José v. Dongen, Rechterstraat 58 
en Mej. B. v. d. Ven, Rechterstraat 12. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 7 tot en met 13 November 1950. 
GEBOREN: Jacobus Fr. J. M. zoon van 
M. J. M. Willems en van G. C. J. M. v.
Vlerken, Rechterstraat 39 - Johannes
M. H. zoon van J. Schellekens en W. M.
v. Kasteren, Schijndelsedijk 2 - Fran
Ciscus J. R. zoon van A. C. L. Kus
ters en M. P. A. Rijnen, Nieuwstraat 180
- Adriana A. M. dochter van L. v. d.
Wassenberg en J. de Jong, Kerkstraat
3 A Maria G. dochter van H. M.
Vorstenbosch en Y. M. Blommaert, Breu
kelsestraat 24 - Gerarda H. M. doch
ter van J. Bekers en E. M. Sleegers,
Zandvliet.
ONDERTROUWD: Hubertus Welzen
en Elizabeth Th. van Geffen.
OVERLEDEN: Maria A. Laarakkers,
oud 77 jaren, religieuse, Duinendaal 12
- Maria van Dijk, oud 79 jaren, Wed.
van W. v. Esch, Tongeren 10. 

ARBEIDSBUREAU, BOXTEL. 
AANBOD: 1 hulp-timmerman; 1 metse
laar; schilders; voeger; magazijnbedien
den; gevorderd halfwas monteur; gevor
derd leerling electricien; broodbakkers
knecht; 3 chauffeurs; 1 vertegenwoordi
ger; mannelijke en vrouwelijke admini
stratieve krachten, met en zonder er
varing. 
VRAAG: sigarenmakers; 2 volslagen be
tontimmerlieden.; jongens voor ververij 
textielbedrijf; leer!. gevorderde mach. 
houtbewerkers 16-22 jaar; leer!. stro
huizenmakers 14-15 jaar; 1 slagers
knecht, 19-25 jaar; mannelijke en vrou
welijke arbeidskrachten voor metaal
montage 18-40 jaar; leerjongens schoen
fabriek. 

LIEMPDE. 
REP ATRIERING. 
Met "De Waterman", die vermoedelijk 
24 November de haven van Rotterdam 
binnenloopt, repatriëert ook onze plaats
genoot Korp. F. A. M. v. Giersbergen, 
Dorp A 16. 

GESLAAGD. 
Op het te 's Hertogenbosch gehouden 
examen voor het diploma Landbouw
werktuigkennis slaagde onze dorpsge
noot Arnold Saris, Dorp A 50. 
De geslaagde proficiat. 

UITSLAG ORIENTERINGSRIT. 
Zondag j.l. werd een oriënteringsrit ge
organiseerd door de landelijke ruiterver
eniging "Prinses Irene". In totaal namen 
er 29 ruiters aan deel. 
Met de tussen haakjes geplaatste aan
duiding der strafpunten worden de deel
nemers in volgorde geklasseerd: M. C. 
Bakx (7), W. van Mensvoort (8), Jo. v. 
Giersbergen (11), M. van Abeelen (13), 
J. v. d. Langenberg (14), A. Sanders (19),
J. v. d. Laar (24), Jan Kelders (25), A.
v. Mensvoort (24), Jo van Abeelen (29),
J. v. d. Berk (30) J. van Gestel (32), H. 
Scheutjens (32), H. v. d. Berk (34), Th.
v. d. Loo (34), J. de Beer (39), A. Jen
nissen (39), H. Hubers (41), Jo v. d.
Laar (55), E. Jennissen (63), W. van
Mensvoort (63), A. de Beer (70), C. Ro
vers (85), J. v. d. Braak (87), Th. Wel
vaarts (90, Br. van Abeelen (92), A.
Siroen (95).

's Avonds om half 7 werden de prijzen
uitgereikt in het café van de Kind. v. cl.
Sande, alhier. Alvorens tot de prijsuitrei
king werd overgegaan deelde de voor
zitter mede, dat een wedstrijd niet als
doel heeft om de slechte ruiters uit de
goede te kennen, maar om de band tus
sen de ruiters onderling te verstevigen.
De bedoeling van het bestuur is dan ook
om tijdens het winterseizoen iedere
maand iets dergelijks op touw te zetten.
Hierna dankte hij allen voor de spon
tane medewerking.

OMGEVING 

DIAMANTEN JUBILEUM 
Zaterdag j.l. herdacht het Handboog• 
gezelschap "Soranus" het feit dat 60 
jaren geleden bedoelde vereniging werd 
opgericht. Een der oprichters is nog in 
leven en nog lid van het gezelschap en 
aldus diamanten jubilaris. 
Thans werd het lid Th. van Berkel als 
diamanten jubilaris gehuldigd. Dorus 
heeft het gezelschap mede opgericht en 
heeft "Soranus" in lief en leed gekend 
van het begin af. 
De voorzitter stelde de jubilaris tot voor
beeld van de andere leden. Als blijk van 
erkentelijkheid voor de vele door Dorus 
aan de vereniging bewezen diensten 
bood spreker hem een foto aan, waarop 
de jubilaris afgebeeld stond tussen de 
"doelrozen". Hij feliciteerde hem namens 
alle leden van het gezelschap. 
Hierna dankte de jubilaris allen voor de 
hem gebrachte hulde. 
NIEUW VAANDEL. ESCH. 
Bij de kerkelijke viering van het feest 
van St. Willibrordus, patroon der paro
chie, werd tijdens de plechtige Hoogmis 
het nieuwe vaandel van de Jonge Boe� 
renstand gewijd. Alle leden van dé 
R.K.].B., de technische adviseur en het
Bestuur van de N.C.B. waren daarbij
aanwezig.
In zijn feestpredicatie schetste de gees
telijke ddviseur de betekenis der vaan
delwijding en stelde hij St. Willibrord
als bevrijder der boeren en beschermer
der kinderen aan de jonge boeren ten
voorbeeld. Hij spoorde hen aan, ge
schaard onder hun vaandel en onder de
schuts van St. Willibrordus, te strijden
voor het geloof.
Het vaandel bevat naast de emblemen
kruis en ploeg, een afbeelding van de
H. Willibrord. Ontwerp en uitvoering
zijn van de Boxtelse kunstenaar Bogaerts.

Ingezonden 
Repliek op het herderlijk schrijven 

van de Cultuurphilosooph. 
Het deed weer eens goed een beschou
wing over cultuur aan te treffen. Dit is 
nu eenmaal een onderwerp waarover 
men niet uitgepraat komt, wat mij er toe 
verleidt, ook enige opmerkingen ten 
beste te geven. 
a:Wat betreft de veronderstelling�n: 
goede muziek en goed toneel moet door 
vakmensen gebracht worden. Uiteraard 
zou men kunnen zeggen. Wil echter niet 
zeggen dat amateurs geen goede muziek 
of goed toneel behoeven te brengen. In
tegendeel zou men behoren te zeggen. 
Als het niet goed is, doe het dan niet en 
als je het doet, maak dan niet een za
danige ophef, dat het een unicum lijkt 
wat hier vertoond wordt. Het blijft 
amateurisme. Ik ben niet tegen amateu
risme, maar wel tegen de onwaarachtige 
schijn van kunnen en belangrijkheid die 
vaak ten toon gespreid wordt. Waar• 
heid, waarachtigheid is het eerste ken
merk van cultuur: de rest is bombast, 
een vorm zonder inhoud, een luid-klin
kend vat. 
b. Wat nu verder de beginselen betreft:
1 : Het mag nooitegen de christelijke
geest zijn: Hebt U nooit gehoord dat
ook de zonde moet dienen tot Gods ver
heerlijking? Iets anders is de zonde om
zich zelfs wille propageren, wat uiter
aard verboden is. Maar iets anders is
ook, de zonde als realiteit van de wereld
accepteren, maar zó behandelen, dat
daaruit een kracht ontstaat om dat
kwaad niet te doen. En hoeveel ethisch
neutrale onderwerpen kunnen niet be-
handeld worden. Is de kunst op zich zelf
niet ethisch-neutraal? Haar twee peilers
zijn: waarachtigheid en technische be
kwaamheid.
Christelijke muziek?! Bombast is on
christelijk want is een leugen.
2: Artistiek verantwoorde cultuur: Ooit
gehoord van artistiek verantwoorde wan
cultuur, of artistiek onverantwoorde cul
tuur? Ik vrees het luid klinkend vat.
3: Technisch goede reproductie: dat be
tekent innerlijke doorleefdheid, en be
heersing van het instrument, muziekin
strument, of lichaam met organen en 
ledematen.
C: En nu de practijk: ·De standsorgani
saties hebben inderdaad deze taak. Of
zij deze goed vervullen is een open
vraag, die ik hier niet beantwoord. Wat
de psychologische thrillers en de onno
zele cabaretuitvoeringen betreft, dit lijkt
wel te slaan op de Kunstcommissie van
Herlevend Boxtel, die in feite op moest
knappen, wat de standsorganisatie van
de middenstand had moeten verzorgen.
Is schrijver zelf lid geweest van de Com
missie? Dan weet hij de gang van zaken.
Indien echter geen lid geweest, dan heeft
hij zijn plicht schromelijk verwaarloosd,
zo oppervlakkig gezien.
De opsomming van werken lijkt mij toch
wel wat te hoog. Voor het publiek moet
men nog het meest beducht zijn.
Goed cultuurbeleid betekent in de eer
ste plaats opvoeding van het publiek.
Op de tweede plaats geen overdreven.
volgeladen jaarprogramma van alle af
zonderlijke • culturele werkgroepen, c.q.
uitvoeringen.
Op de derde plaats culturele opvoeding·
van allen die een of andere cultuur
uiting actief beoefenen.
Mèn moet inderdaad dedingen zien zo
als zij zijn. JOS. v. cl. LAAR;
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Plaatselijk Nieuws 
HET PLEINTJE OP DE HOEK 
RECHTERSTRAA T- KRUISSTRAAT. 
De Raadscommissie die de ruimte-situa
tie op de hoek Rechterstraat - Kruis
straat nader wilde beoordelen, kwam 
Zaterdag l.i. ter plaatse bijeen om haar 
oordeel te toetsen naar de afpaling van 
de omstreden grondoppervlakte. 
Een drietal raadsleden, n.l. de heren A. 
Y. Nistelrooij, A. C. Ollemeulen en A.
C. van der Weijst, zullen nu in opdracht
Yan de Raadsleden, zich nader verstaan
met de eigenaren van de aangrenzende
percelen, om in onderllng overleg tot
een goede oplossing te komen, die par
tijen en eventuele belanghebbenden bij
de "Jrueuwing van de Rechterstraat kan
bevredigen.
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
De reeds aangekondigde vergadering van 
de Heemkundige Studiekring voor Box
tel en omgeving, waarin de heer W. van 
den Broek een lezing zal houden over: 
Boxtel in het tijdsgebeuren tot aan de 
Franse revolutie, is, wegens bijzondere 
-Omstandigheden, uitgesteld tot Vrijdag 
24 November a.s., des avonds om 8 uur. 
GESLAAGD: 
Op het 8 October en 9 November in 
Utrecht gehouden vak-examen detail
laandel in Wijn, Gedistilleerd etc. slaag
de J. A. J. van Berkel alhier. 

ia •t niet één der vele kwalen, 
Waaraan onze tijd thans lijdt, 
Dat zeer velen niet betalen, 
Of •t eerst doen .. � lang over tijd? 

Verenigings-Agenda 
VERENIGINGS-AGENDA. 
Maandag 20 November 's avonds half 8 
vergadering van de Sectie Vee en Vlees, 
Café Van Rooy, Baroniestraat. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. BOXTEL - JUnioren. 
Programma voor Zaterdag 18 Nov.: 

Boxtel 7-Helvoirt 2 
Boxtel 8-O.D.C. 10 
Boxtel 9-Schijndel 8 

Zondag 19 November: 
Concordia 6-Boxtel 5 
B.V.V. 9-Boxtel 6

G. 8. Chesterton

Velen die deze naam kennen, herinne
ren zich alleen maar, dat dit een bijzon
der humoristisch persoon was, zoals die 
andere grote komische Engelsman: G. B. 
Shaw. 
Toch verschillen deze twee heel wat. 
Shaw kan op verrassend komische ma
nier dwaasheden zeggen en heel dikwijls 
zijn het dan ook dwaasheden, of men 
moet minstens zijn gezegden ontdoen 
van hun gewone betekenis en alleen de 
bedoeling zien te ach'.erhalen; Chester
ton kan de dingen even komisch zeggen 
als Shaw, maar wat hij zegt is helder, 
precies bedoeld zoals hij het zegt en 
hij zegt nooit een dwaasheid al lijkt het 
er soms op, maar altijd een verrassende 
waarheid. Shaw was werkelijk een zon
derling. Chesterton was helemaal geen 
-zonderling, maar wel een aparte mens, 
een werkelijk bijzonder mens. 
Beiden, Shaw en Chesterton, waren pro
testante Engelsen van afkomst, beiden 
waren journalist; ze achtten elkaar zeer 
hoog, maar verder liepen ze volkomen 
aiteen: Shaw werd ongelovig en huldig
de een soort salon-communisme, Ches
terton werd een overtuigd katholiek. 
Gilbert Keith Chesterton werd 29 Mei 
1874 in Londen geboren. Hij doorliep 
enkele degelijke scholen van lager, mid
delbaar en hoger onderwijs, en begon 
zijn loopbaan als kunstcriticus, en kort 
daarna werd hij journalist en bleef dit 
heel zijn leven. 
Naast zijn journalistieke arbeid aan 
week- en dagblad, schreef hij veel boe
ken over godsdienstige en sociale pro
blemen, romans, korte verhalen, kritie
ken, levensbeschrijvingen van heiligen 
en sociale figuren, 'n toneelspel dat hij 
schreef op uitdaging van Shaw, en af en 
toe een gedicht. 
Wat in al deze verscheidenheid treft -
ook voordat hij katholiek was - is de 
helderheid waarmee hij alle problemen 
doorschouwde en het ware van het valse, 
het goede van het verkeerde wist te 
scheiden" De vanzelfsprekende waar• 
heden spraken voor hem ook vanzelf en 
wist hij tevens als vanzelfsprekende 
waarheden voor te stellen.Hij wist het 
klaar te spelen om de verkeerde menin
gen van zijn tegenstanders zo duidelijk 

WOOC' te stellen, dat iedereen het ver-

K.S.V. ,,O.D.C." 
Programma voor a.s. Zondag. 

O.D.C.-Bladella
Wilhelmina 3-O.D.C. 2
O.D.C. 3-Blauw Geel 3
Boxtel 3-O.D.C. 4

Bladella dat in de onderste regionen 
huist, doch de laatste tijd opmerkelijke 
resultaten boekt, komt op bezoek. Het 
zal zaak zijn voor de O.D.C.-ers om 
Bladella niet te onderschatten. 
Het 2e elftal moet naar Den Bosch om 
Wilhelmina te gaan bekampen. Ook 
geen gemakkelijke opgave. 
Van het 3e elftal verwachten we een 
overwinning op Blauw-Geel. 
Het vierde komt met lege handen van 
Boxtel 3 terug. 
O.D.C.-JUNIOREN.
Het programma voor deze week:
Zaterdag: 
half 4: Concordia 9-O.D.C. 8 
half 3: O.D.C. 9-Rhode 7 
half 3: Boxtel 8-O.D.C. 10 
half 4: O.D.C. 12-Wilhelmina 16 
Zondag: 12 uur Wilhelmina 8-ODC 6 
Het is niet prettig als vastgestelde wed
strijden te laat beginnen. Laten we daar
om zorgen steeds tijdig aanwezig te zijn, 
opdat ons geen verwijt kan worden ge
daan. Eventuele afmeldingen uitsluitend 
door inlevering van het wedstrijdbriefje. 

D.V.G.-NIEUWS.
De junioren A konden het Zondag j.l. 
tegen de dito's van O.D.C. uit Boxtel 
niet bolwerken en kregen met 3-1 klop. 
De overige elftallen waren vrij. 
A.s. Zondag speelt D.V.G. 1 uit tegen
D.O.S.L. in Leende.

TAFEL TENNIS. 
De wedstrijd Advance-Vaals welke j.l. 
Zaterdag gespeeld moest worden werd 
uitgesteld tot a.s. Zaterdag, aanvan� 
half acht. De wedstrijden van de andere 
teams gingen echter normaal door. 
De uitslagen hiervan luiden: 

P.S.V. 2-Advance dames 5-S 
P.S.V. 6-Advance 3 6--4-
Picus 3-Advance 2 5-J 

De dames zijn nog steeds op de goede 
weg, tot op heden verloren zij slechts 
drie punten. A.s. Zondag 3 uur ontvan
gen zij de Meppers uit Mill, en onge
twijfeld zullen ze deze wedstrijd ook 
weten te winnen. Het tweede en derde 
Heren-team zijn vrij, de wedstrijden wor
den gespeeld bij van Berkel. Supporters 
zijn welkom, vrij entree. 

keerde ervan wel moest inzien. Naast 
de onontbeerlijke genade van God, heeft 
deze trek van scherp alles te doorzien 
en eerlijk de waarheid bloot te leggen, 
hem gebracht tot de katholieke Kerk, 
waar hij binnen trad als iemand die 
erkent dat hij eindelijk thuis is. 
Ook van onze katholieke godsdienst is 
hij een slagvaardig en helder verdediger 
geworden, wellicht de grootste van En
geland. Vlijmscherp liet hij de dwaasheid 
zien van de drogredenen tegen het ka
tholieke geloof, met name de drogrede
nen tegen het kerkelijk gezag: alsof de 
waarheid geen gezag nodig zou hebben 
om deze vast te stellen, verplicht te stel
len en te handhaven. Hij zag zeer scherp 
dat vrijheid geen ongebondenheid mag 
zijn, maar de vrijheid zelf gediend wordt 
door een bepaalde ordening, waarover 
een gezag waakt, zowel in de Staats
orde als in de orde van het Geloof. 
De grootste invloed heeft hij wel uitge
oefend in zijn eigen weekblad en in de 
dagbladen door zijn ideeën op sociaal 
terrein, over het maatschappelijke leven. 
Voor Engeland is hij de grootste katho
lieke, en de meest nuchter denkende 
socioloog. 
Met scherpe, rake woorden gaf hij on
middellijk de kern van de problemen 
aan, wees de zwakke punten bij zijn 
tegenstanders en voorstanders, en gaf 
ook even duidelijk de weg naar de op
lossing aan. 
Als voor of tegenstanders kwamen aan
dragen met grote plannen of wezen op 
successen in de opbouw van een goede 
maatschappij, hamerde hij steeds op dit 
hoofdpunt: dat de opbouw van 'n goede 
maatschappij nog steeds aan het begin 
van ontwikkeling stond, zolang Christus 
en Zijn beginselen niet de grondslag 
vormden van alle vernieuwing en veran
dering: eers:e het fundament: de juiste 
beginselen, dan kan men beginnen te 
bouwen, anders zal vroeg of laat het 
bouwsel toch weer in elkaar storten. 
'n Tweede grondpijler van zijn sociale 
ideeën was: bij alle vernieuwing moet 
men een algemeen plan voor ogen heb
ben, zodat iedere vernieuwing een ge
deelte van het hele plan verwezenlijkt. 
Losse lapmiddelen hier of daar, halen 
zelden iets uit en blijken spoedig weer 
te moeten verdwijnen: op dit punt kon 
hij razen tegen de oplossing van de wo
ningnood door het bouwen van huur
kazernes: dat jaagt de jeugd op straat, 
dat los'. het woningprobleem niet op, dat 
is, zoals hij dat uitdrukte, kiespijn gene
zen met rheumatiek. 
'n Derde grondstelling van hem was: de 
onaantastbaarheid van ieders bezit en 
het recht van iedere mens op het ver
werven van eigendom. Hierin stond hij 
lijnrecht tegenover de ideeën van Shaw. 
Deze meende alle ontevredenheid te 
kunnen wegnemen door iedereen alles 
te ontnemen. Chesterton zegt daar
tegenover: geef iedere arbeider zijn 
eigen huis met tuintje en de zaak i1 
spoedig gezond. 
Zo stond Chesterton in alles op gezon
de basis: de basis der christelijke begin
selen, de ordening van de maatschappij 
op deze beginselen volgens vast plan en 
gebaseerd op de persoonlijke eigendom. 
Om zijn grote verdiensten schonk Paus 
Pius XI hem een ridderorde. In 1936 i1 
Chesterton gestorven. T. 

ONDERTROUWD: 
ROBERT DE HOOGD 

en 
JEANNY VAN TRIGT 

DENKSPORT 
HORIZONTAAL: 1. schel, 4. specerij, 10. vette vloeistof, 11. stal
dieren, 12. water in Friesland, 13. inham, U. kippenloop, 15. zwemwiek, 
16. bevel, 17. verdroogd, 18. schrede, 19. horizon, 20. slaapstede,
22. godsdienst, 24. wig, 26. maal, 28. hondenras, 30. mannetjes schaap,
32. belemmering, 33. achting, 35. vat, 37. Inhoudsmaatje, 39. huid,
40. w,agen, 41. wisselborgtocht, 43. smeer, 44. naschrift, 45. vallei,
46. muskieten raam, 47. kern, 48. bijwoord v. plaats, 49. ijzerhoudende
grond, 50. deel van Sumatra, 51. teerproduct, 52. zeevis.
VERTICAAL: l. boomgaard, 2. profeet, 3. waterplant, 5. voorzetsel,
6. Japanse munt, 7. voorzetsel, 8. tocht, 9. naaldboom, 14. wijnglas,
15. famillelid, 17. niet mager, 18. teer, 21. ten laste v.e. armbestuur,
23. rund, l5. opening, 27. plechtige belofte, 29. voorval, 31. vierkante
smidshamer, 34. opstootje, 36. vochtig, 38. lengtemaat, 42. omroepver
eniging, 43. ploegsnede, 44. soort stof v. werkkleding, 46. plant die
hoofdz. op droge zandgrond voorkomt, 47. voorzetsel, 49. deel v. d.
Bijbel.

Oplossing vorige Puzzle 
HORIZONT AAL: 1. liefhebberij, 10. A.M., 11. liter, 12. os, 13. ski, 
15. tak, 16. leb, 17. tent, 18. lade, 19. erg, 20. bos, 21. pee, 22. en,
24. om, 25. snor, 26. smid, 28. ik, 30. A.D., 32. ore, 34. sta, 35. dar,
37. meun, 38. gene, 39. bar, 40. alm, 42. lom, 43. o.a., 44. priel, 46. de,
47. klokkestoel.
VERTICAAL: t. laster, 2. imker, 3. FI., 4. hit, 5. etalon, 6. bek, 7. Br.,
8. roede, 9. ijsbeer, 14. ingenieur, 16. lapmiddel, 23. nok, 24. oma,
27. lombok, 29. Italië, 31. tremel, 33. reaal, 36. anode, 40. ark, 41. mes,
44. p.k., 45. Lt.

Vijf driftvarkens te koop bij 
H. Vugs, A 107, Esch.
Gediplom. Costumière vraagt 
naaiwerk aan huis. Tongerse
straat 46. Boekhandel TIELEN 

Huwelijksinzegening, op Dins
dag 28 November a.s. te 9.30 
uur, in de Parochiekerk Mevr. Oliva, Deken de Wijsvan straat 1, vraagt meisje voor 

halve dagen. het H. Hart te Boxtel. 
• ,-Gravenhage,
Schoolmeesterstraat 33.
Boxtel,

STATIONSTRAAT 
* 

Parallelweg 11 N.
Receptie: t .30 uur - 2.30 uur. 

Toek. adres: 
Schoolmeesterstraat 33, 

's-Gravenhage. 
B artelijk dank ik het Ge-

meente-Bestuur, Directeur 
en Personeel Gemeente Bedrij
drijven en Gemeente Werken, 
Familie en Kennissen voor de 
mooie cadeaux en belangstel
ling ondervonden bij mijn af
scheid uit de dienst bij het 
Gem. Gasbedrijf. 

JAN HENSEN Sr. 
v. Homstraat 40.

Mede namens mijn echtge-
note en familie betuig ik 

mijn dank aan de H.H. Gees
telijken, de Gildenbondsha.r
monie, Buurtbewoners Vrien
den en Kennissen voor de har
telijke ontvangst bij mijn thuis
komst uit Indonesië, en voor 
de aangeboden bloemen en 
cadeaux. 

Sgt. COR KEUKENS. 
Breukelsestraat. 

Langs deze weg betuigen wij 
onze hartelijke dank voor 

de belangstelling bij ons 40-
jarig huwelijksfeest ondervon
den, vooral de buurt voor het 
mooie cadeau. 

Familie C. Brekelmans. 
Boxtel, Salmstraat 36. 

Sectie Vee en Yltes 
Algemene Vergadering 

van 
SECTIE VEE EN VLEES 

op MAANDAG 20 NOV. 
des avonds om half 8 In Café 

Van Rooij. 
AGENDA: 

Verslag vergadering van vorige 
ledenraadsvergadering, Leve
ringsplicht, Waarborgstelling, 
Verkiezing afgevaardigde naar 
vergadering ledenraad op 28 
November. 

Tien jaar jonger 
voelt u zich wanneer uw 
voeten vakkundig verzorgd 
zijn door 

Med. Ged. Voetverzorgst,r 

Jo, v. Grinsven-v, Summeren 
MARKT 15 

Tevena massaJe, ateunzolen 
naar maat, elaatieken kousen, 
bandages, etc. etc. 
Ook aan hul• te ontbieden 

S INDS 1895 

fa. P. v. d. Velden 
Net meisje biedt zich aan voor 

1 enkele dagen in de week. Br. Specia e 
onder nr. 70 Molenstraat 19. St. Nicolaas,aanbieding 
Middelmatig grote fornuis
kachel te koop, z.g.a.n. Wil
helminastraat 22. 
Uit de hand te koop: 
bouwerswoning, groot 
aren. LangenbefR 3. 
Te bevragen Kasteren 
Liempde. 

Land-
63,80 

B 30, 

Te koop: Toom biggen, best 
driftvarken en guste stamboek
zeug. M. v. Hal, Tongeren 17. 
Gevraagd: R.K. Huishoudster, 
liefst bejaarde, in klein gezin. 
Bevragen: Molenstraat 19. 
Verloren: Zwarte Glacé Hand
schoen. Terugbezorgen Rech
terstraat 66. 
Te koop: prima vaarskalf. 
M. Th. de Bie, Nergena 11, 
Boxtel.

grote voorraad in: 
WoUen 

Damessloffen 
Kamgaren 

HereristoHen 
Wollen Shwals 
Hoofddoeken 
Pullovers 
Heren Slipovers 
Vesten 
Zakdoekjes 

Perlon Nylon en 
Bamberg zijden kousen 

Dames• en 
Heren handschoenen 
OUDE KWALITEIT 

EEN GREEP UIT DE VELE ZEER NUTTIGE 

St. Nicolaas-Geschenken 
G E I LLUSTREERDE CATECHISMUS 
in prijzen van 1 2,25 12,90 1 3,75 f 5, -

Morton Roblnson: DE KARDINAAL 
Thomas Merton: DE WA TEREN VAN SILOE 

Twee nieuwe romans die wegvliegen. 
Het nieuwe grote 

JANSONIUS ENG. WOORDENBOEK 
in 2 sierlijk gebonden delen f 70, - . 

Deel 1 Ned. - Eng. thans compleet, deel 2 Eng. - Ned. 
over enkele maanden. Ook het nieuwe grote 
VAN DALES WOORDENBOEK f 47,S0 

Desgewenst gemakkelijke betalingsvoorwaarden. 
SUCCES AGENDA'S in dlverse uitvoeringen. 
Ook losse interieurs afzonderlijk verkrijgbaar. 

JOS. KEULERS BIJBELSE GESCHIEDENIS f 32, -
Een waardevol bezit voor elk gezin. 

DIVERSE STANDAARDWERKEN, o.m. : Onder
drukking en Verzet Schoonheid van ons land 

en meerdere andere. 
HET NIEUWE SPECTRUMMISSAAL 
in prijzen van 115, - , 17, - , 19,75, 21,75, 27,50, 29,50

EEN INTEKENING OP �E JUWElEN-s_��U; .: ::. . 
10 keurig uitgevoerde boekwerken voor slechts 171,50
totaal. Bij verkoop van een enkel boek uit deze serie 

is de prijs gemiddeld 15,50 per stuk. 
EEN HEEL BIJZONDER GEBEDENBOEK 

,,NOVA ET VETERA" 
voor alle omstandigheden van ons moderne leven, 

in dlverse .uitvoeringen vanaf 16,75.

EEN INTEKENING op "D E H O  F B O E K E R  IJ" 
7 mooie, spannende, ontwikkelende, opvoedkundige 

boeken voor totaal slechts f 24,50. 
Levensbeschrijving van de H. MARIA GORETTI

Prijs J 2,50 en f 3,90. 
PARKER VULPENHOUDERS in diverse prijzen. 

Ook thans de "parker 51''; prijs f 85, - . 
"NORMA" VIERKLEURENVULPOTLODEN 

f 15,25, f 28,75 en f 35,75 
OOK VIERKLEUREN BALLPENNEN 

DOZEN LUXE POSTPAPIER EN KAARTEN 
Desgewenst met naam bedrukt. 

EEN PRIMA VULPEN MET GOUDEN PEN 
en BIJPASSEND VULPOTLOOD, uitgevoerd 
in diverse kleuren 

in eenvoudig doosje f 11,75; in keurig étui 112,75 
Een nieuw artikel: TALENS MODELINE 

waarmede de jeugd plezier zal beleven. 
In verschillende assortimentsdozen. 

Te koop: een paar bruine 
suède pumps, z.g.a.n. maat 39, 
twee nieuwe hcrenpantalons: 
een zwart, een fantasie, gro:e 
maat. Bragen Molenstraat 19. 

tei;en zeer lage prijzen. H.H. Landbouwers ! ! 
Gevraagd voor direct 

Zelfstandige Zie dalage ! ! Mestkruiwagens f 39.• 

Gevestigd: Bureau voor 

Administratie en Belastingzaken 

Ph. v.d. Ven "' Markt 17 • Boxtel 

Bietensnijdermessen f 23 • 
Veevoederketels 

hulp in de huishouding-
voor dag of dag en nacht 

ALLES UIT VOOR RAAD Goede behandeiing ea hoo1 
loon. 

H. Hazenberg Joh. Thijs-v, d. Brandt
Eindhovenaeweg 43 Stationstraat 38 • Tel. 583

rlA□ 1omENsr-vANeoxrELNY. De speciaalzaak voor 

Philips Radio 
en Televisie 

VRAAGT VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE 

Clarissenstraat 3 • Telefoon f79 • Boxtel 



r • 
HANDIG BEKEKEN 

Het Hobby Blad voor Vader en Zoon 
Iedere maand een keur van artikelen over 
het zelf maken van: kinderspeelgoed,_ Huis
houdelijke apparaten en gebruiksvoorwerpen 
Modelbouw-Radio Electriciteit enz. enz. 

BOFFIE-KOFFIE veel lager in pr�js 1
f f • e e I vastgestelde maximum- Y. Meer koffie met minder koffie 1

W U Onze beroemde Boffle-Koffl•
anneer _. 

GRATIS PROEFNUMMERS!! ••••••••••••••••·•·••••·•··••···· •·• ••• •••• ····················· ···························
Aan de MUIDERKRING te BUSSUM 
Stuur mij een gratis proefnummer van HB 
Naam ..................... .................................................................. . 
Adres ....................................................................... . 
Woonplaats ..... .................................. . .................... . 
Opplakken op briefkaart en weg er meel 

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

Onze Sint N icolaas•Collectie is gereed en 

de verkoop is begonnen. 

Prachtige zendingen Speelgoed 
uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Japan. 

Zi�t onze St. Nicolaas-Courant 
welke huis aan huis bezorgd wordt. 

Wacht niet 
EEN GOEDE RAAD: tot de laatste dagen. 

C. STEINMANN
Rechterstraat 6 • BOXTEL • Telefoon �l

Miniatuur Radiotoestel 

met contactdiode in sigarettenblikje. 

Bij de bouw van dit apparaat is gebruik gemaakt van een contact-diode inplaats van de gebruikelijke kristaldetector, waardoor het niet kan voorkomen, dat door stoten het tastertje van het kristal vliegt en daardoor de ontvangst verdwenen is. Als conactdiode werd de solide Westector WX-1 ingebouwd. Voorts is de Mu-Core 402 N-spoel gebruikt, terwijl in verband met de beperkte ruimte een draaicondensator, bij voorkeur een van 500 pF met pertinax of trolitul-isolatie uitkomst bracht. Het hele apparaat wordt n.l. in een sigarettenblikje gebouwd en wel zo, dat de afstemknop op het deksel komt. Gebruikt men er een van 250 pF, dan is zoals in de tekeningen staat aangegeven, een parallel geschakelde mica condensator van 100 pF nodig. Deze afstemcondensator monteren we aan de binnenkant van het deksel, nadat in het midden daarvan eerst een gat van pl.m. 10 à 12 mm is geboord. In enkele gevallen zoals b.v. in het onze, :z:al het vastzetten door middel v1n een montagehoekje met boutje moeten gebeuren. De opening in het deksel, voor doorvoering van de condensatoras, beheeft dan slechts ± 7 mm te zijn. Voor we de MU-Core 402 N spoel kunnen monteren, solderen we eerst twee lange (± 3 cm) montageboutjes, op de koppen, aan de binnenkant van het deksel met een onderlinge afstand van 67 mm. Vervolgens wordt dan de spoel met behulp van dubbele moeren of geschikte afstandbusjes in de juiste stand, aan de boutjes bevestigd, waarna met het bedraden een aanvang gemaakt kan worden. Zoals ook uit de afbeeldingen is te 
AOOO 

.. 
... 

zien, k�mt het aansluitplaatje (entreé) voor de telefoon los in de bedrading te hangen. Dit entréé moet in de bevestigingsgaatjes worden voorzien van zgn. felsmoertjes (3 mm). Felsmoertjes hebben een kraagje dat in de bevestigingsgaatjes van de entréé wordt gedrukt en met een ponsje of centerpunt omgeslagen zoals dat met schoenoogjes gebeurt. Een tweede entréé zou nodig zijn voor aansluiting van antenne en aarde, doch door middel van vaste rubbersnoertjes, die eenzijdig gesoldeerd worden aan resp. 3 en 5 van de spoelen aan het andere einde voorzien worden van banaanstekers, gaat het ook. Om het afstemmen van de stations te vergemakkelijken, voorzien we de bovenkant van het deksel van een gradenschaaltje, dat op een stukje tekenpapier met Oost Indische inkt getekend wordt. Maken we aan de afstemknop dan ook nog een wijzertje of pijltje - gaatje boren in de knop (2 mm diam) stukje stevig montagedraad en Velpon - dan is het terugvinden van de goede afstemming al heel gemakkelijk. Tenslotte moet de ontvanger "ingekast" worden, waartoe er enige gaatjes voor de stekerbussen en het bevestigen van de entrée .in het blikje geboord worden. 
ONDERDELEN: Mu-Core 402 N spoel Pertinax draaicondensator ± 500 pF of 250 pF + parallel 100 pF mica ofkeram. De in dit onderwerp gebruikte condensator had voor de bedrading een derde bevestigingspunt, dat we als bedradingsteuntje gebruikten. W estector W X 1 Entréé Knop Montagedraad Rubbersnoer 2 banaanstekers 2 lange 3 mm montageboutjes, ieder met twee moeren 2 korte 3 mm boutjes 2 felsmoertjes 3 mm. 
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eoFFIE-KOFFIE 1r············ 

10 o•:::•,:::7fài • 
R O O D M ER K f 1.58 
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GROEHMERK f 1.66

ORAHJEMERK f 1.74 
--��< WM 

.· ·• 

h lf met Smalsko vermenw" 
half om a 

b rt 
rdubbelt U Uw rantsoen en espaa 

ve ' 
Uw koffie maar ook op 

U niet alleen op 
' k ff" blijft 

Uw huishoudgeld. Uw kopje o ie 

k l"k pittig en geurig, want 
even sma e IJ ' 

SMALSKO 
SMAAKT� �FFIE 

PER BUS 60 CT. 

; -:=<)?i 
.: ;.-

• :;;._ 

.•, "\ 
.J 

f 19.75 .75 

Wij zijn hel ems mtt Witu11ten: 
.,Beter gekleed, minder besteed" dat leàn samengaan, want nu slaagden wij weer uitsuhtul • op dt tricot- afdeling. Eindhoven Amsterdam 

MEISJES 
g evraa g d op Textielatelie r 

PRETTIGE WERKKRING 
HOOG LOON 

PRIMA SOCIALE VERZORGING 

Zich dagelijks te melden: 
Stationstraat 92 11 BOXTEL 

Zoekt U een passend 
voor St. Nicolaas? U SLAAGT IN 

't Lederwarenhuis "SUCCES" RECHTERSTRAAT 7 
SYLPHIDE SPECIAALZAAK

Dames en Heren Rokers! 
UW ADRES VOOR 
ST. NICOLAAS INKOPEN 
All i Prachtige Aanstekers en Pijpen, Shag- ene \ Tabaksdozen, Sigarettenkokers, Sigaren- enprijzen Sigarettenpijpjes, enz. enz. ALLE SOORTEN ENGELSE IMPORT SIGARETTEN verpakking 20 en 50 stuks (blik) EXPORT-SIGAREN f 4, - , f 5, - f 6, - f to, -SIGARETTEN van 45 cent tot f 2, -SHAG- EN PIJPTABAK per half ons en half pond. 

Wij verpakken al uw inkopen in speciaal St. Nicolaaspapier 
E. VERHOEVEN • Stationstraat 60 Tel. 475 

Accountantsbureau 
KNECHTEN 

VEGHEL 
Alle Belastingzaken 

Boekhoudingen 
Balansen 

Spreekuur Vrijdag 11-1 uur Caf� H. v. Rooij t.o.v. H. Hartkerk
Accountant■kantoor van 

H. CUPPENLIII: llllerl, lu1tt1d1, v. loc111t11t1 LIII: lelll vu 81l11tl11c1111l11t11 Den Boach 
Yu Noremb1r1htraam, Tel. 8010

Bo.tel 
Prlll lembardstraat 32, Tel. 512BOEKHOUDINGEN en BELAS Tl NGZAKEN 

lodd1?1� 
0pl,o/en- .. 

�l>fRS IN lJw IWUSlN 
WOADlN SNEL lN ZO , ONZICHTBAAR MOGEl!.lk. MllUTUD-. 

Nylonkousen met Ny l ongaren 
5 Cent per ladder

blJ 

BOVENDEERT 
■■ ■■■■1 

Kolenschaarste 
Voorkom teleurstelling en bestel heden nog 
'n gedeelte van Uw kolenverbrulk. 

Kolenhandel M. v. d. MEI J DEN Leverancier van de beate Limburgae kolen, Fellenoord 6 • Tel. 461

• Laat U tevens vakkund ig voorlichten
wel ke kolen U nodig heeft voor
haard of kachel s.

huisv r o uwe n 

1 a\\oze S\ Nico\aas roe\ 
kopen • van de 
ie\s ex\ra \; Ü l OEN S
\ien\a\len 

S arzege\s
d. zÏ) voor P 

,e 
\ 

\eru9 kregen 

roakke\iik \ 
Spaar 66k zo" 

d Sper \
\( 66k b11 e 
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'2,50 graï1' 
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met 

46 cent"oor els 
10 Sparzeg 

extra 
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ÊRKlAAS-
SCH U \ M 
"oor 48 een�
met 
10 
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:z;ege\s 
extra 
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Maandag 20 Nov. in de Ark 

VOORDRACHTAVOND 
Leerlingen van de Heer Jac. Driessen 

met medewerking 
Meisjeskoor "Lust tot Ontwikkeling"

Jury Frans Heerkens en Jan Jansen 
Aanvang half acht .. Toegang tl.00 

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering 
van 12 - 1 uur aan de zaal. 

r Voor St. Nicolaas111Cadeaux 
naai' 

Parfumerie M. J. v. d. Broek 
Breukelsestraat 34 - Telefoon 220 

SPECIALITEIT IN FIJNE PARFUMS 
in de grootste sortering. 

-------
Zeer mooie links•

S 25geweven Kousen • 

1 ste kwaliteit kristal�Nylon

Diverse Heren•sokken en 
' • Kinderkousen bij 

BOVENDEERT 
-------

Ma a twerk  is niet te vervangen. 
Kleermakerij CORVERS EN VERHAGEN 
Achter 't Stadhuis 17, '11,Hertogenbosch • Tel. 7567 
Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 

Vraagt bezoek of stalen. 

Speciaal adres voor uw algehele 

VOETVERZORGING 
Het verwijderen van likdoorns, eelt, dikke en 
ingegroeide nagels. Het a•nmeten van steunzolen. 
Tevens been• en voetmassage. 

PEDICURE 

WIES GEMEN 
Stationstraat 14 Tel. 296 Boxtel 

ST. NICOLAASTIJD 
Iets meer dan glas, verf en behang. 
Ook ruim gesorteerd in 

Speelgoed 
Kleur- en Prentenboeken 

BALLPOINT SCHOOLETUl'S 

Tabak • Sigaren • Sigaretten 
Beleefd aanbevelend 

F. C. Spijkers

Ook dit jaar doet de Sint zijn inkopen bij 

BREUER 
Wilhelminastraat 9 

Want daar vindt hij de grootste sortering in 

holle chocolade• en suikerfiguren, 
banket• en chocoladeletters enz. 

tegen de laagste prijzen. 
ZIET ONZE ETALAGES. 

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is MAANDAG 
20 NOV. van 9.30 - 12.00 uur 

aanwezig bij Firma J. P. v.d. Velden, 
Stationstraat 1 1, Boxtel, Tel. 420 

Corset,C�ntrale P. Tilanus. 

r 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.. 

----------.. 

GOED NIEUWS 1 
voor de 1 

Schoenreparatie 1 
Dit betekent voor minder geld, 1 betere reparatie. Nu voortaan 

I mogelijk door onze nieuwe 
AMERIKAANSE MACHINE. 

ALLEEN bij : 1 

BOVENDEERT 1 

__________ .. 

DE MOOISTE FIGUREN, 
U moet er eens op letten 1

Dragen onze MAATCORSETTEN 
Iedere dag gelegenheid tot maat nemen Verder: 

elastieken kousen Drogisterij "DE VIJZEL"
_br _e_u_kb_a_ n_d_e _n,_ e_n _z_. MARKT 12 TELEFOON 462 

Heden ontvangen ruime sortering 

Schoenen en Winterpantoffels 
Zeer geschikt voor St. Nicolaas■cadeau. 

Wed. E. v. Griensven 
Clarissenstraat 9 

'n "Magneet" is daarom de ideale fiets 
voor ons Hollandse weertje. U kunt 
mee uw "Magneet" door weer en wind 
rijden en hem desnoods buiten laten staan. 
Er komt geen roestplekje op, dank zij 
het nieuwste Amerikaanse verchroom- en 
laksysteem. 
Komt u bij van Boxtel de: .,Magneet" 
eens bekijken en.... koop er een. 
Zo'n onverwoestbare:, roestvrije "Magnc:etN 

is een bezit voor vc:lc: jaren. 

Ook iioor uw roestvrije "MAGNEET' naar 

VAN BOXTEL! 

N.V. HANDELMIJ

VAN BOXTEL 
CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL. 479 

-------.
----

1 ------- 1 
' \ lof{i� en thee 

iijnDUUB. 
1 ... --- --

1 --- --
--- - •

----

Maar . ... omdat De Spar een eigen koffie-branderij 
en een eigen theepakkerij heeft, krijgt U er altijd de 
allerfijnste melanges, zodat U uit de koffie en thee 
van De Spar méér lekkere koppen haalt 1 
Bovendien .... doordat De Spar zo groot is, kan zij 
voordeliger zijn en zij

10 0/o d 11geeft U daarom --- VOOr ee • 

KOFFIE EN THEE 

�IJim� 
� MEl HEl A//é' b"' d S Ic "d • f.....,., ... ,.'""' GMERK en IJ e par- ru, en,er 

SPAR-WAARBOR 

* De goedkopere Kousenreparatie
KEURIG MAZEN EN STOPPEN

DE STER In één dag klaar
BOXTEL H. v. KESSEL " Spoorstraat 2

Mag. ,,De Bijenkorf" 
BOXTEL A I SCHIJNDEL 

Stationstraat 55, Tel. 406 • van Ko 
Markt H Tel. 489 Hoofdstraat Hl, Tel 319 

SPEELGOEDEREN 
Onze collectie speelgoederen is thans geheel compleet. Wacht niet 
met kopen tot de laatste dagen. De gekochte artikelen worden op 
verzoek door ons gereserveerd. 

Raadpleeg onze St. Nicolaas=courant 
die binnen enkele dagen door de post huis aan huis wordt bezorgd. 

ZIE OOK ONZE ETALAGE. 

't Is altijd weer .... ,,De Bijenkorf" heeft meer. 
Ook in LUXE EN HUISHOUDELIJKE ARTI�LEN, GLAS, 
PORCELEIN en AARDEWERK hebben wij een prachtsortering. 
Theeservies, plateel, 15-delig 13,75 
Koffieservies, plateel, 32-delig 32,50 
Theeservies, Boerenbont, 15-delig 16,25 
Koffieservies, boerenb., 32-delig 37,50 
Koffieservies, zeer mooi décor 

32-delig 44,75

Nog voor St. Nicolaas verwachten wij 
een partij porceleinen koffie- en thee
serviezen. 
Theeserviezen, 
Koffieserviezen 

vanaf 25,95 
vanaf 53,25 

,,DE BIJENKORF'' 
BOXTEL SCHIJNDEL 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen te k o op, a l l e  mat en. 

Wit en geverfd. 

Voor nieuwe Naaimachines en vakkundige reparaties 
slaagt u het best bij V a O K e S 5 e I' 5 Naaimachinehandel Mol en•traat 16 

TEVENS BRANDHOUT 

tegen concurrerende prijs. 
H. TRAA

KLOMPEN MAKERIJ 
Maa&trichtsestraat 42. 

��-mul il%ti.: IH VERDIEN MET JYl@HELEN 
WAREMPEL� DA'T 
GAAT VLUG EN 
EENVOUDIG> &h.l 

GEKOCHT VOOR F. 4.50. 
HET BEDRAG 5TAAT 
OP Of CA5SASON, 

ZIE JE WEL? 

JE BETAALT NIET MEER 
DAN IK DOE, DAT IS ZEKER. 
MAAR VAN VERDIENEN 
ZIE IK NOG NIETS! 

ZII! JE DAN DEZE CA!>SA· 
SON? DIE IS '45 CENT 

WAARD, VOOR TIEN 
GULDEN BONS ,,,,,,. 
ÉÉN GULOEk Jf:,_W 

TERU6 ,, 

DE GRUYTER 

r l 
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Bijlage Brabant'• Centrum 17 November 1960 

Extra Editie 

St. Nicolaas-Actie 1950 
Uitgegeven door de R. K. Middenstand sveren ig in g - Afdeling Boxtel

De Boxtelse Midden-
. stand gaat zich ge-
reed maken om te laten 
zién waartoe een ener
giek en doelbewust za
kenman in staat is. 
Wij zijn geleidelijk we
derom gekomen in een 
tijd, dat de "oude" moei
lijkheden zich weer open
baren, welke schijnbaar 
verbonden waren • aan 

. het , vraagstuk van het 
behoud van een gezonde 
middenstand. 
Het zal in het leven wel 
steeds zó blijven, dat de 
omstandigheden veel 
kunnen veranderen, maar 
één ding verandert niet, 
n.l. dat de harde werker
met de onverzettelijke
wilskracht zijn weg vindt
en er in slaagt boven de
middelmaat uit te komen.
Zó is het ook m.i. in de

. Middenstand: ondanks
alle moeilijkheden van
tijd en omstandigheden
zal de Middenstand zich
weten te handhaven en 
te ontplooien omdat ge
bleken is, dat er zovelen 
deel van uitmaken, die 
de vereiste kwaliteiten 
bezitten om in onze mo
dern.e tijd een goed za
kenman te zijn. 

-

Wij zullen dit nog eens 
kunnen constateren in de 
komende weken van gro
te activiteit. 
De Boxtelse Midden-

• stand gaat tonen wat hij
te bieden heeft; laat de
Boxtelaren hier spontaan
op ingaan en de Boxtelse
z�enman- , zijn ., kans

. geven op · ieder gebied,
waarop hij normaal ge
outilleerd is. 
Gaarne wens ik de orga
nisatoren en de deelne
mers een volledig succes. 

Drs. M. A. M. v. Helvoort, 
Burgemeester. 

Ter voorlichting 

H et is een verheugend feit, dat 
29 Middenstanders hun 

medewerking verlenen aan een 
groots opgezette St. Nicolaas-
Actie. 
Juist deze periode is hiervoor wel 
de meest geschikte, daar in deze 
tijd van steeds oplopende prijzen 
een actie van een dergelijk grote 
omvang van harte kan en zal wor
den toegejuicht. 
Eenieder wordt door deze actie 
in de gelegenheid gesteld een deel 
zijner St. Nicolaas aankopen 
kosteloos te financieren. 
Hoe is dit mogelijk zult U vragen? 
Welnu, als Voorzitter van de 
R.K. Middenstandsver. valt mij 
de eer te beurt U in 't kort onze 
actie uiteen te zetten en tevens U 
allen aan, te sporen zonder uit
zondering hieraan mede te wer
ken, daar er grote financiële 
voordelen aan verbonden zijn en 
U deze dus niet moogt missen. 
Onze groots opgezette St. Nico
laas-actie begint a.s. Zaterdag 
v.m. 9 uur.
Deze is gesplitst in 2 verschillen
de actie's n.l.:
1 e. Een etalage-actie;
2e. Een klokken-actie.·
Wat behelst deze eerste actie?
Uit alle deelnemende etalages
wélke kenbaar zijn aan een grote
raamaffiche, zoekt U de hoogste
en laagste prijs uit de geëtaleerde
artikelen. Er zijn in totaal 29 deel
nemende etalages.
Op het aan U verstrekte formu
lier, dat in de Extra Editie van
Brabants Centrum is ingevou-.
wen, vult U de hoogste en laag
ste prijzen uit die etalages in en

. zendt het· 25 November _uiterlijk
7 uur. n.m. bij een der deelnemen
de winkeliers in. 
Verder b�hoef t U hiervoor niets 

te doen, dus geen aankopen of 
iets dergelijks zijn hiervoor nodig. 
Hiervoor worden aan prijzen uit
geloofd + 700 gulden, welke in 
waardebonnen worden uitgekeerd 
aan elke winnaar dezer actie. 
Deze waardebonnen kunt U dan 
bij alle deelnemende winkeliers 
besteden tot en met 24 Decem
ber e.k. 
Welke zijn deze prijzen?? 

1 e prijs f 250,-
2e prijs f I 50,-
3e prijs f 100,-
4e prijs f 75,-
5e prijs f 50,-
6e prijs f 25,-
7e prijs f 10,-
8e t.e.m. 17e prijs f 5,-

De 2e actie is de klokbon-actie. 
Gedurende de periode van 18 
Nov. t.e.m. 5 Dec. geven alle 
deelnemende winkeliers bij aan
koop van 1 gulden of veelvouden 
hiervan een klokbon of veelvou
den hiervan. 
Op iedere klokbon staat een tijd 
vermeld. Een wekker wordt dan 
18 Nov. opgedraaid, ingepakt en 
verzegeld weggezet om op Zater
dag 25 Nov. v.m. weer uitgepakt 
te worden. De houders der klok
bonnen waarop dezelfde tijd staat 
aangegeven als waarop de wek
ker is stil blijven staan, zijn win
naars van waardebonnen van 5 
gulden, welke bij de deelnemen
de winkeliers bij uwe aankopen 
als betaling kunnen worden aan
geboden. 
De wekker wordt weer opge
draaid, verpakt en verzegeld 
voor de volgende serie met een 
andere kleur bon. 
Dus U ziet, het zal inderdaad 
prijzen regenen in Boxtel, mits 
allen hun belang inzien om te 
kopen in Boxtel. want ook daar 
is op ieder gebied inderdaad alles 
te koop. 
Ik hoop U voldoende te hebben 

1 
ingelicht: doch mocht U nog iets 
niet erg duidelijk zijn, dan kunt 
U bij elke deelnemende winkelier 
informaties inwinnen. 
Ik wens U allen zonder uitzonde
ring veel geluk toe. 
Ook de deelnemende winkeliers 
wens ik van harte een daverend 
succes toe en moge dan deze 
actie een aansporing zijn tot 
meerdere activiteiten en samen-

• werking, wat toch en voor Boxtel
en voor de Middenstanders een
voordeel zal zijn.

F. A.M. WITTEVEEN, 
Voorzitter R.K.M.V.

K.J.M.V. STERRIT. 
Ter gelegenheid van de winkelweken 
welke door de Boxtelse Middenstand zijn 
georganiseerd, heeft de R.K. Jonge Mid
denstand speciaal aan de jongeren ge
dacht. Er gaat iets gebeuren wat uniek 
is voor Boxtel, n.l. een oriëntatierit en 
wel op de fiets. 
Jongeren, toont dat we de naam "Fiet
send Nederland" waardig zijn door alle
maal mee te doen aan deze rit. 
Vele fraaie prijzen zullen ervoor ter be
schikking worden gesteld die natuurlijk 
een speciale attractie aan deze rit ver
binden. 
Dus we doen mee. 
De rit zal plaats hebben op Zaterdag 
25 November des namiddags om half 
twee. 
Iedere jongen of meisje vanaf 12 jaar kan 
zich tot en met 24 November voor deze 
rit opgeven bij: H. v. d. Sande, Station
straat 69, Boxtel. 
Deelnemerskosten 50 cent per persoon. 

Teleurstelling 
inzake St. Nicolaas-Actie 

Zoals het publiek zal bemerken, is op 
het etalage-oplossings-formulier achter 
nummer 1 de naam van de deelnemen
de winkelier vervallen of doorgestreept. 
Slager F. Baayens-Clemens moest tot 
zijn teleurstelling vernemen, dat zijn 
organisatie hem deelneming niet kan 
toestaan. 
Te laat werd hem hiervan mededeling 
gedaan, zodat hij van zijn kant tot z'n 
spijt de klanten noodgedwongen moet 
teleurstellen. RED. 

De etalage. 

wedstrijd-actie 

Q 
m zoveel mogelijk men-
sen de kans te geven een 

of meer geldprijzen te winnen 
met de etalage-wedstrijd-actie, 
hebben de 29 deelnemen� 
Boxtelse middenstanders met 
opzet besloten naast hun z.g. 
klok-actie een zo simpel mo
gelijke etalage-wedstrijd-actie 
op touw te zetten. De enige 
moeite, die iedere deelneem
ster of deelnemer zich zal 
moeten getroosten is, dat zij 
of hij de betreffende door een 
speciaal kenmerk aangeduide 
etalages goed zal moeten gaan 
bekijken. 
Wat is n.l. het geval. 

-

Iedereen, die wil mededingen 
naar voor deze actie beschik
baar gestelde geldprijzen, wel
ke in waardebonnen zuDeo 
worden uitgekeerd en alleen 
bij een of meer van de deel-. 
nemende winkeliers kunnen 
worden besteed, zal de in die 
etalage geëtaleerde artikelen 
goed moeten bekijken, aange
zien men daarna op papier 
moet zetten welke de hoogste 
en welke de laagste prijs is in 
die etalage. 
U gaat dus, bij voorkeur met 
het gehele gezin de geken. 
merkte etalages van de deel
nemende winkeliers af en no
teert dan op het oplossingsfor
mulier het laagst geprijsde 
artikel: bijv. 9 cent en het 
hoogst geprijsde artikel: b.v . 
18 gulden. 
Het ingevulde forgmulier moet 
uiterlijk 25 November vóór 7 
uur n.m. bij een der deelne
mende winkeliers worden • 
geleverd . 
Deze actie, die - en dat is 
juist het aardige van dea 
actie - absoluut voor ied�
een open staat, gaat in op Za
terdag 18 November a.s. om , 
uur v.m. en zal Zaterdag lj

November des avonds om 7 
uur eindigen. 

Hou van je eigen winkel l

Hou van je eigen beroep l 

Hou van je eigen bedrijft 

De middenstand "geen O maar 'n 
10" verjongd, verfrist door 'n 
triduum, met 'n vast Godsver
trouwen gesterkt, geladen met 
nieuwe energie, bewust van de 
rechten en plichten, van macht 
en mogelijkheden van 'n katho
lieke zaak of bedrijf treedt een 
nieuw· tijdperk in. De Sint-Nico
laas-Actie wordt ingeluid: de 
klok-actie wordt ingezet, goed 
voorbereid en goed verzorgd. 
Het is een goed, 'n aardig idee. 
Het zal het kopend publiek zon
der twijfel aan de eigen zaak in 
Boxtel binden. Te weinig, veel te 
weinig Middenstanders begrijpen 
de kansen die hier verborgen 
liggen. 
Ze begrijpen te weinig de roeping 
van de middenstander, de roe
ping tot een grote zelfstandigheid 
en persoonlijkheid. 

De zelfwerkzaamheid, de liefde 
voor 't eigen bedrijf. die vinding
rijk maakt, ontbreekt nog al te 
vaak. Hou van je bedrijf, van je 
beroep, van je winkel. 

De goede katholieke middenstan
der is zich bewust van zijn dienst
betoon aan het publiek, aan de 
mensen. 
Daarvoor is soepelheid, aanpas
�ingsvermogen voor nodig. Het 
middenstandsbedrijf, aan zijn roe
ping te kunnen beantwoorden, 
heeft nodig 'n grote liefde voor 't 
bedrijf, een sterke persoonlijk
heid en tegelijk een fijne sou
plesse. Dan is het inderdaad een 
mooi bedrijf, een levensvullend 
werk. 

Zie een jonge kerel die van de 
zitplaats van zijn wagen springt 
om een pak etenswaren binnen te 
sjouwen, die voor het huisgezin 
levensonderhoud en geluk bete
kent. 'n Bekwaam vakman die 'n 
paal beklimt om de electrische 
leiding te herstellen, die licht ver
schaft in de huiskamer. Een dro,. 
gist die een pakje klaar maakt 
voor een oude dame en het haar 
toereikt met een gebaar van voJ.. 
komen geruststelling. Een gara
gehouder die stil houdt voor een 
huis en een kreupele oude man 
over de stoep helpt. 
Een wereld die draait doo• 
hulpbetoon, een wereld die af
hangt van allerlei kleine atten,
ties, dingen die niet veel om het 
lijf schijnen te hebben, doch fei-
telijk van het grootste belang: 
zijn. 
Hier ligt de kracht van de mid,.
denstand, zijn vertrouwenwek.-. 
kend woord, zijn degelijke be
trouwbaarheid, die niet opge ... 
maakt is, niet louter aangeleerd 
maar voortkomt uit zijn eigen 
gave persoonlijkheid, kweekt eerl 
kring van klanten, die hem trouw 
blijft. 

Mensen van Boxtel schenkt uw 
middenstanders dit vertrouwen, 
zij vervullen een taak, een be
langrijke taak in ons maatschap-, 
pelijk leven, dat door vreemden 
niet kan worden overgenomen 
in dezelfde sfeer. 

Steunt deze Middenstands-actie. 

Deze Klokken-actie, die U zelf 
voordelen luidt. 

,, 



DE KLOK�ACTIE. 
Met deze klok-actie, die voor het wel-slagen enkel en alleen van de medewerking van het publiek afhankelijk is, kan iedereen, die voor minstens f 1,koopt een waardebon van f 5,- verdienen. De bestede bedragen worden omlaag op hele guldens afgerond en zo dikwijls men voor f 1,- koopt, zoveel maal heeft men kans op een waardebon van f 5,-. Deze actie, die geheel nieuw is en ontegenzeggelijk erg aantrekkelijk zal werken, is als klok-actie gedoopt, omdat met een klok zal worden aangegeven, wie de gelukkige winnaars van die actie zijn. De gang van zaken bij deze actie is n.l. als volgt: U koopt bij de deelnemende winkelier A een of meer artikelen ter gezamenlijke waarde van f 2, 15 en U ontvangt dus 2 klok-actie-bonnen, die ieder een willekeurig tijdstip van de dag aangeven. Op die ene bon staat b.v. als tijdstip 4 uur 35 minuten en op de andere bon 6 uur 56 minuten. Bij de deelnemende winkelier B besteedt U een bedrag van 
f 6,33 en ontvangt ook daar van die bonnen en nu wel zes stuks, die ieder weer een willekeurig tijdstip van de dag aangeven. Wanneer U dus verschillende inkopen bij de deelnemende winkeliers gedaan heeft, bent U dus in het bezit gekomen van verschillende van die klokactie-bonnen en U moet nu dus alleen 

nog maar het juiste tijdstip afwachten, waarop een verzegelde klok, die op het gemeentehuis in een safe zal worden bewaard, is stil gaan staan. Bij deze actie, die evenals de etalagewedstdid-actie op Zaterdag 18 November begint, doch tot 5 December, dus ruim twee weken zal duren, zal tweemaal en wel op Zaterdag 25 November èn op Dinsdag 5 December onder willekeurige getuigen worden vastgesteld, op welk tijdstip die klok is blijven stilstaan. De klok is natuurlijk eveneens onder getuigen Zaterdag 18 November en Vrijdag 24 November opgewonden en verzegeld in de safe op het gemeentehuis gezet. Wij nemen nu b.v. aan, dat die klok is gaan stilstaan op 2 uur 35 minuten, dan heeft iedereen - en dat kunnen er velen zijn - die een of meer bonnen in bezit heeft welke dezelfde tijd aangeven, een waardebon van f 5,-, die bij de deelnemende winkeliers bij Uwe aankopen als betaling kan word,en aangeboden. Hoe meer de inwoners van Boxtel en omgeving in bedoeld tijdvak dus bij de deelnemende Boxtelse middenstanders kopen, hoe meer series van de klok-actiebonnen door de winkeliers worden uitgegeven en hoe meer men dan kans loopt op iedere bestede gulden het vijfvoudige bedrag terug te ontvangen. 

Fa. Fr. v.d. Brandt & Zn 
Stationstraat 51 Boxtel 

Auto:::verhuur, Stalling, 

Benzine en Olie Onderhoud, 

Dames en Heren Rokers 

Wij hebben de alleenverkoop van 

en verder 

Balmoral White Asch Carl Uppman en Paladijn 1 
alle bekende merken 

Tabak Sigaren Sigaretten Ook in luxe verpakking 
W. PRICKRECHTERSTRAAT 5 

fa L. v.d. VLIERT 

BANKETLETTERS 
met zuiver Amandelspijs 

Fijne Speculaas en Taai• Taai. Dikke Amandelspeculaas Chocolade Figuren en Borstplaat en Marsepain. 
Alles eigen fabrikaat. 

Zeer grote keuze 
CHOCOLADELETTERS Ruime sortering Bonbons, Chocolade en Borst• plaat in luxe doz�n. 

In Schoenen en Lederwaren rc - -. - - - - - :,
tonen wij u mooie en nuttige geschenken 

I 
St. N1col�_as koopt 

1VOOR HEM! VOOR HAAR! - biJ 
z:e:r r::�;z!;;toffels 5,� : 1:�::;!;:1:n 

4,35 1 BOV E N D E E R T 1Leren portemonnaies i:ood en blauw 
1 1 grote maat, vanaf 3.35 ' pantoffels met bont 4,75 Hij duizelt bij het zien van 

Portefeuilles Portemonnaies, vanaf 1,851 de GEWELDIGE KEUZE. 1 grote maat, vanaf 3 95 p tolt 1 • d' 
" 

1 ' l.uxe portemonnaies an e s tn tverse pnJzen a s: 
Leren actetassen vanaf 3,65 

1 
2,95, 4,50, 5,50, 7,95, 9,50, 12,75, enz. 

1 7,95, 9,95, 11,50, 22,95 Veritex reistassen 10,90 Schoenen 
Actetassen met zakken 14,95 Leren reistassen, vanaf 16,50 

1 
Sportartikelen 

1 

H E IJ MAN s, 8 reu ke Is est ra at. 1 L:�:;�:!:·: voetbalschoenen vanal 9,95 

1 Alles met aardige St. Nicolaas verpakking ! 
Een prachtsortering Sigaren en 

Sigaretten voor St. Nicolaas ! (Ç� · Pijpen, Aanstekers, Kokers' en v.,erders alles wat er op' Rokers gebied nodig is.- Sigaretten in dozen van 50 stuks,' ook Engelse Import.Bij alle aankopen Klokbonnen.
Sigarenmagazijn BERT VAN DEN BRAAK 
Baroniestraat 73 • Telefoon 450 

* Een werkelijk goed horloge
* Een mooie pendule
* Een gezellige koekoekklok
* Een prima wekker

Sint Nicolaas kiest ze bij voorkeur 

uit onze schitt erende collectie.

Alle uurwerken met volle garantie. 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 

Wij hebben een grote sortering es� Par/umeriën
¾ - ,,4711" , Boldoot. , Rodel, Avir • Paris. 

Mooie dozen zeep met Eau de Cologne Verders alles • op het gebied van Parfumeriën. 
BERT VAN BARONIESTRAAT 73 
TELEFOON 450 

DEN BRAAK

1
BIJ ■ll11 aankopen 

Klokbonn11n 

voor iedere b e u r s  en s m a a k  een 
L 

geschenk om van te watertanden. 
J ____ ,__ __ 

IIIIIIUIUIIIUIIIIIUMID 

EXPRESSE 
Aangetekend schrijven van de De Sint. Spanje, November 1950 
Voor de vele prijswinnaars van mijn Sint Nicolaas,actie te Boxtel heb ik een bij, zondere mededeling, n.l. De gelukkigen raad ik aan zeker hun inkopen te gaan doen bij de 
Fa. van Geel::de Koning 
Hier kocht ik ook alreeds vele prachtige en nuttige geschenken voor de grote dag = van 5 December. � DE SINT 

lllffllllllll!Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Waar doe ik mijn St. Nicolaas inkopen? Onze ruim gesorteerde St. Nicolaastafel geeft U hierop het antwoord. Kom ook eens kijken en doe Uw voordeell Banketletters vanaf f 1 1 75 tot f 21 75 per pond. Chocoladeletters en -Figuren scherp concurrerend. De modemste marsepain figuren uit zuiver aman• delpers. Speculaas met en zonder amandelen vanaf 45 et. per half pond. Taai-taai van echte bijenhoning 55 et. p. half pond. Ruime sortering luxe dozen bonbons en borstplaat. Taarten, harten en hammen modem opgemaakt in alle prijzen. Ook bij ons ontvangt U bij aankoop van f 1,- een klokbon. Voor U een dubbel voordeel. 
Banketbakkerij A. v. DUREN-SCHOLLEN • Breukelsestraat 62 , Telef. 274 
WEL BETER NIET DUURDER 

STUK VOOR STUK NUTTIGE GESCHENKEN DIE 

ST. NICOLAAS GAARNE KOOPT ALS AANVULLING VOOR 

Uw salon Uw huiskamer 

'N HAARDFAUTEUIL 'N LIGSTOEL 
Uw slaapkamer 

'N WOLLEN DEKEN 
Uw kinderkamer Uw gang 

'N KAPSTOK 

'N WANDDOEK 'N TAPIJTJE 'N KARPET 'N TAFELKLEED 'N BOEKENKAST 'N TAFELTJE 'N MIMISTEL 'N FAUTEUILTJE . 'N BLOEMT AFEL 'N SIERKUSSEN 

'N DIVAN 'N UITSCHUIFTAFEL 'N TAFELKLEED 'N DIV ANKLEED 'N THEEMEUBEL 'N RADIOT AFEL 'N KARPET 'N DRESSOIR 

'N GESTIKTE DEKEN 'N MOL TON DEKEN 

'N MATRAS 'N BEDSTEL 'N BEDDEK 'N WASKAST 'N NACHTKAST 'N SPREI 'N MATJE 

SINT NICOLAAS ZEGT ALS IEDEREEN 

EERST NAAR .... 

BOXTEL 

'N LEDIKANTJE 'N COMMODE 'N BEDJE 'N MATJE 'N WOLLEN DEKENTJE 'N MOL TON DEKEN 'N ONDERLEGGER 'N KAPSTOKJE 'N KINDERSTOEL 'N BOX 

'N PARAPLUIEBAK 'N RUIGE MAT 'N CORRIDORMAT 'N GANGLOPER 'N TRAPLOPER 'N TRAPROEDE 'N HAL MAT 'N HAL MEUBEL 'N KAPSTOKKLEED 

WONINGINRICHTING 
DEELNEMER KLOK-ACTIE 

ÜÎIIINllllmUIIIINIIIIIIIIINIIIOII 
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JOH. THIJS==V. D. BRANDT 
Denk aan de bonnen 
van de Klok•actie 111 

STATIONSTRAAT 38 

BOXTEL. TEL. 583 

Een coupon Wol of Zijde 
s een ALTIJD gewaardeerd St. Nicolaas,cadeau. 

Door tijdige inkoop brengen wij nog 
kwaliteit en in moderne kleuren 

Mantel::: en Japon stoffen 
aan oude prijzen. 

Zie in onze etalages het bij uitstek 
geschikte St. Nicolaas•cadeau. 

Shawls, Hoofddoeken in zijden en wol, Nappa• 
leder Handschoenen, Kragen, Ceintuurs, Nylon 
Kousen en Zakdoeken. 

In onze afdeling 

Dameshoeden 
brengen wij steeds nieuwe modellen in 
zeer lage prijzen. 

Steeds voorradig 'n G R O T E  C O L L E  C T  I E 

Fan n y � H at s à f 6.30 

JOH. THIJS=V. D. BRANDT 
DE ZAAK WAAR U SLAAGT 

• Prima Kwaliteit Gereedschappen
voor eenieder 

* Figuurzaaggereed■chap, KleinlJzerwaren 

* Wasmachines, Wringers, Teilen, enz. enz. 

Ziet onze etalages.

Allemaal nuttige St. Nicolaas geschenken. 

W. H. v. d. WETERING 
Stationstraat 26 - Boxtel 

Nuttige geschenken voor 

ST. NICOLAAS 
)(,,- Herenhoeden 
)f. Petten. 
)f. Overhemden 
)(,,- Zelfbindérs 
)f Nappa handschoenen 
)f. Sjaals 
}f Sllpovers enz. 

Wij :z:ijn het speciale adres voor Heren• 
Modes en zijn daarom ruim gesorteerd. 

H. v. Eyck:::de Louw
KRUISSTRAAT l BOXTEL 

De mooiste geschenken 
uit binnen:: en buitenland 
vindt U bijeen in onze 
schitterende 

Sint Nicolaasocollectie 

On:z:e étalages geven U een idée van de zeer 
grote keuze. 
En verrassend zijn de voordelige prijzen 1 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier = Horloger Kruisstraat 10 

Wat iedereen weten moet. 

Nu St. Nicolaas met zijn
talrijke knechts weer in 

het land is, de kinderen hun 
neusjes tegen de ruiten van de 
speelgoedetalage's drukken en 
dan hun ouders vertellen, wat 
zij de Heilige Man allemaal 
vragen, en 's avonds hun 
schoentje bij de schoorsteen 
gaan zetten in de hoop, dat 
de wensen van hun kinder
hartje vervuld zullen worden, 
en de ouderen onder ons reeds 
druk aan het zoeken zijn, wat 
zij hun vader en moeder en 
elkaar op surprise-avond zo al 
zullen geven, nu wordt het 
tijd, dat wij ons eens goed 

. realiseren, wat de in Boxtel 
ontketende St. Nicolaas-actie 
voor de inwoners van Boxtel 
en omgeving wel betekent. 
Zoals U inmiddels al wel , ge
hoord of gelezen zult hebben, 
hebben onlangs een aantal 
Boxtelse middenstanders de 
koppen eens bij elkaar gesto
ken om eens te bespreken, of 
zij 't Boxtelse publiek in deze 

. gezellige St. Nicolaastijd niet 
iets bijzonders kunnen brengen 

Er kwamen natuurlijk verschil
lende meningen en ideeën ter 
tafel, welke zich culmineerden 
in één grote St. Nicolaas-actie, 
bestaande ten eerste uit een 
etalage-wedstrijd-actie, die van 
18 tot en met 25 November 
a.s. gehouden wordt en ten
tweede uit een z.g. klok-actie, 
die zal duren van 18 Novem
ber tot surprisea vond. 
Elders in deze speciale editie, 
zult U kunnen lezen, hoe 
iedereen - ten eigen bate -
aan het welslagen van deze 
twee acties kan medewerken, 
met de kans ook een of meer 
geldprijzen te bemachtigen. 
Beide acties zijn in ieder geval 
zo opgezet, dat iedereen met 
succes kan mededingen naar 
de voor iedere actie beschik
baar gestelde geldprijzen (daar 
zijn alles bij elkaar tussen 
haakjes enkele duizenden gul
dens meegemoeid) en wel zo, 
dat jong en oud evenveel kans 
lopen een van de vele geld
prijzen te winnen. 
Om hier even op die acties 
vooruit te lopen, met die eta-

Vol verwachting 
Voor nuttige geschenken 

Een keuze voor HAAR 
Heerlijk warme hoofddoeken, zuiver wol, 

in 20 verschillende kleuren f 2,75 

Wollen dameshandschoenen 
met ingebreide Noorse patronen 

Zeer decoratieve W. hoofddoeken 
aparte dessins, 'n pracht cadeau 

Nappa dameshandschoenen 
. in alle mode kleuren 

Dames-zakdoekjes in een grote 
collectie, ook in feest-verpakking 

Dames-truitje in de mooiste 
effen mode-tinten, zuiver wol 

Pracht Twinset, de grote mode, 
truitje en jasje, iets aparts 

Dames-jasjes (gebreid) 
mooier cadeau niet denkbaar 

f 4,90 

f 9,75 

f 11,50 

f 0,55 

f 12,95 

f 26,90 

f 19,50 

HIER VERRAST GIJ IEDERE VROUW MEE. 

Pracht links geweven dameskous f 3,25 

NYLON-kousen, extra fijn f 7,50 

NYLON fantasie weefsel, chique f 10,50 

Glunderende gezichten met: 

ontbijtlaken gr. m. f 5,90 

Ontbijtlaken 140 x 140 ingeweven rand f 7,50 

Ontbijtlaken 140 x 190 iets speciaals f 10,50 

Damast tafellaken 150 x 210 pr. kwal. f 10,90 

Overtuigt U zelf. 

DE HELE KRANT 

Is nog te klein om al onze 
artikelen te vermelden. 

. ,..,, .. ,�•\toor de JONGEREN 

Kinderzakdoekjes, aardige dessins f 0,24 Corderoij jongens plusfours, alle maten 

klopt ons hart 
Voor nuttige geschenken 

Een keuze voor HEM 
Pracht zijden zelfbinder 

in tientallen dessins f 
Aparte zelfbinder 

een echt St. Nicolaas-cadeau f 

Heerlijk warme Sjaal 
merk Reynard in 40 dessins f 

Kamgaren sjaals, pracht tinten f 
Prima wollen Herenhandschoenen 

in effen grijs en bruin f 
Glace Herenhandschoenen 

in diverse modetinten f 

Overhemd in effen tinten 
met vaste boord, prima poplin f 

Overhemd in fantasie en effen 
met 2 TRUBINIJS-boorden f 

Heren-slipover, zuiver wol 
in grijs, marine en Bordeau f 

Heren-slipovers met lange mouw 
zeer fijne kwaliteit f 

Heren-bretelles, sterke kwaliteit f 

Brandweer-bretelles, extra sterk f 
Sportriemen in grote verscheidenheid f 
Sokophouders, alle soorten f 
Dasspelden, leuke modellen f 

Wollen anklets, zeer modern f 

Fantasie-sokken, fijne kwal. f 
Heren-zakdoeken, alle prijzen vanaf f 

Luxe Heren-zakdoek, zeer fijn f 
Pochets in diverse soorten f 

Al onze goederen 
worden in speciaal 

ST. NICOLAAS-PAPIEREN 

verpakt 

Jongens sportriem 
Kinderhandschoenen, zuiver wol f 2,95 
De echte Astrakan jongenshandschoenen f 5,90 
Trainingspakjes, alle maten vanaf f 7,90 
3/4 Kousjes zuiver wol, maat 3 f 2,60 

in grijs, blauw en bruin, maat 10 jaar f 19, -
Wollen blouses, merk Tweka f 8,50 
Fant. kinderpyama's, zeer apart, vanaf f 7,95 
Wollen sportkousen, blokdessin, maat 6 f 4, 10 

Kinder zelfbinder, leuke dessins 
Lederen kindertuigjes, zeer practisch 
Wollen meisjesjurkjes, leeftijd 4 jaar 
Kinderschortjes, aardige dessins 

f 
f 

f 

Komt onze speciale étalages eens bekijken, onze sortering is niet te evenaren 

Voor ALLEMAAL 

HAND WEEF TAFELKLEDEN 
in prachtige dessins 

19,35, 12,95, 9,75, 7,45 

PLUCHE TAFELKLEDEN 
in grote verscheidenheid 

57,50, 36, - , 24,50, 16,75 

KAPSTOKKLEDEN 

THEEMEUBELS, 
in eiken en o. f. 69, - , 49, -

VERCHROOMDE 
RADIOTAFELS 

LOSSE 
HAARDFAUTEUILTJES 

25,75 

Een dankbaar geschenk. 34,50, 14,�5, 3,98 NAAIBOXEN

FAUTEUILS DIV ANKLEDEN DIVANS 

24,50, 29,75, 35,-, 49,- 85, - , 39,75, 24,- KINDERBOXEN 

67,50, 49, -

34,50, 16,50 

29,75, 24,75 
Speciale aanbieding 39, 50

Met 5-delig rookstel 52, 50
KUSSENS SPREIEN 25,95, 22,50, 16,95 KINDERSTOELEN 

15,90, 19,75, 27,50, 35,- WOLLEN PLAIDS 22,50 HOBBELZWAANTJES 14,25 

Steeds een grotere collectie 

en aangepaste prijzen 

In den Ooievaar 
lage-wedstrijd-actie, waaraan 
absoluut iedereen vanaf de 
schoolgaande jeugd tot de 
meest bejaarden onder ons 
zonder enige verplichting deel
nemen, is een geldwaarde van 
totaal ongeveer zeven hon
derd gulden gemoeid (de eerste 
prijs van f 250,-, dan een 
prijs van f 150,-, f 100,
enz. aflopend tot prijzen van 
f 5,-), terwijl men als deel
neemster of deelnemer van de 
z.g. klok-actie kans heeft bij 
het kopen van een artikel ter 
waarde van f 1,- een waarde
bon van f 5,- kan winnen. 
Vooral dit laatste klinkt U, 
geachte lezer, misschien wel 
wat vreemd in de oren, doch 
de betreffende Boxtelse mid
denstanders, die met deze 
groots opgezette St. Nicolaas
actie meedoen, zullen op een 
van de ruiten van hun etalage 
een deelnemers-affiche aan
brengen, en U laten zien, 
dat het hun ernst is om 
het publiek speciaal in deze 
St. Nicolaas-tijd datgene te 
brengen, wat het publiek van 
hen vraagt in alle mogelijke 
kwaliteiten, variëteiten en 
prijzen. 

Fa Th. W. van Oongen 
I Rechterstraat 58 - Boxtel 

SINT NICOLAAS 
Het van ouds bekende adres voor 
alle soorten 

* huishoudelijke artikelen
* ijzerwaren en
-+c: speelgoederen

* Ziet onze speciale etalages ,oor het komende St. Nlcolaasfeest

Van der Weide 
DOOR KWALITEIT BEKEND 

Het betere adres voor 
alle soorten schoenwerk 

Zeer grote keuze 
Scherp concurrerende prijzen 

Stationstraat 24 }f Ziet onze etalage 

voor 

koopt dit jaar zijn GESCHENKEN 
ook in Breukelen 

• Heren Overhemden
• Zelfbinders en Knopdassen
• Sjaals

als mede 

• Pullovers
• Slipovers
• Dames" en Herenvesten
• Heren" en Jongensjassen

gaat hij naar 

Fa Wed. P. Spierings 
Breukelsestraat 88 • BOXTEL 

~ -, 



SINT NICOLAAS 1950 

WIJ HEBBEN NUTTIGE EN PRACTISCHE ST. NICOLAAS-CADEAUX 
zowel voor Vader en Moeder als voor Zoon en Dochter 

GOOSSENS 
Opgericht 1880

BOXTEL -Tel. 367 

IJzerwaren • Huis
houdelijke artikelen 

ZIET ONZE ETALAGE 

De kaarten op tafel. 
U 

bent natuurlijk, even goed als wij, 
wel eens naar de stad getrokken, 

toen moeder de vrouw of haar dochter 
een mantel of japon, vader of zoon een 
pak of jas nodig hadden, een van de kin
deren onderhand hun Communie deed 
of jarig was, enfin, toen U iets voor Uw 
gezinsleden of het huishouden nodig 
had, waarvan U dacht, dat U daarvoor 
beter ergens anders dan juist in Boxtel 
zou kunnen slagen. 
En laten we eerlijk zijn, U meende ge
slaagd te zijn, totdat • U, toevallig, de 
volgende dag ook in Boxtel datzelfde 
artikel zag liggen tegen dezelfde prijs, 
misschien zelfs lager. De koop in de 
grote stad viel U dus gruwelijk tegen. 
De moeiten, alsmede de extra kosten van 
trein of bus plus een kop koffie of thee 
met wat zoets en niet te vergeten het 
wachten op trein of bus in soms de 
meest ongunstige weersomstandigheden, 
laten wij hier maar h1-1iten beschouwing. 
Zeker, d!'-ar was U dan ook voor uit, 
i!och zonder het eigenlijk te willen ver
hoogde eei'à en ander de prijs van wat 
U daar kocht. 
De tijden �:j;-1 inmiddels -om het op 
zijn zachtst uit te drukken -wel een 
"beetje" veranderd. Als U b.v. alleen al 
eens ziet, hoe de Boxtelse winkeliers in 
welke branche ook, zich de laatste jaren 
hebben aangepast en zowel het in-als 
het uitwendige van hun zaak een zoda
nig aanzien hebben gegeven, dat vele 
van die zaken van hier lang niet voor 
die van de stad behoeven onder te doen, 
dan vraagt een buitenstaander zich 
terecht wel eens af, waarom wij Box
telaren eigenlijk nog wel naar de stad 
trekken bij bijzondere gelegenhe
den, waarvan wij U b.v. de huidige St. 
Nicolaastijd hier even willen noemen. 

Winkelen 
• 

Het is zelfs zo -en dat kunnen zij, die 
geregeld op pad zijn en/of elders hun 
werkkring hebben, U het beste bevesti
gen -dat men zich in grotere plaatsen 
dan Boxtel soms verwondert, over wat 
men in Boxtel op velerlei gebied te 
koop heeft. 
En heeft U wel eens nagedacht, waarom 
men soms in de stad in een bepaalde 
winkel over een grotere, meer uitgebrei
de collecties beschikt, dan hier in Boxtel. 
Omdat die stadse winkelier meer kan 
omzetten, zijn voorraden geregelder kan 
aanvullen en dus ook steeds het nieuwste 
snufje kan brengen. 
Nu kan bij nader inzien, volgens ons -
en hiermede bedoelen wij niet de winke
liers, doch het publiek -een Boxtelse 
winkelier dat even goed als zijn stadse 
collega, mits hij maar voldoende afne
mers voor zijn artikel heeft. Dat te be
reiken heeft de Boxtelse winkelier dus 
niet zo zeer in zijn eigen hand, als wel 
zijn klanten, die door geregeld bij de 
Boxtelse winkeliers te kopen er dan van
ielf voor zorgen, dat deze Boxtelse win
keliers hun voorraden minstens even 
goed als hun stadse collega's steeds met 
het beste en het nieuwste aanvullen en 
dan tegelijkertijd beter kunnen voldoen, 
aan wat de klant van hem vraagt. 
En als Uw winkelier een bepaald artikel 
soms niet mocht hebben, waarom atten
deert U hem daar niet eens meer op, 
want juist op die manier leert de winke
lier de behoeften van zijn klanten het 
beste kennen. 
Wij zouden zo kunnen doorgaan en nog 
verschillende andere punten aangeven, 
die èn U zelf èn een welvarende Box
telse middenstand dus een welvarende 
gemeente als Boxtel ten goede komen. 

lll Rusland 
Ondoelmatige verdeling sticht ver"'ijff}Dg ! 
In het warenhuis van Novo-Likeyewko, 
komen vele arbeiders, werkzaam op een 
collectieve boerderij van Kirow, regelma
tig hun inkopen doen. Meestal echter 
keren zij weer onverrichter zake huis
waarts. Zelfs de Russische pers schrijft 
heel openlijk hierover. 
Deze dialoog is aan een reportage in het 
Russische blad "Prawda" ontleend: 
,,Hebt U worstjes?" vraagt een klant. 
,1Neen, geen worstjes, maar er zijn pad
<lestoelen." 
"Ik wil geen paddestoelen, die kan ik 
zelf plukken." 
,,Hebt U chocolade?" 
"Neen, die is er niet. Maar we hebben 
een nieuwe voorraad medicijnen ontvan
gen, als U iets nodig hebt." 
,,Ik ben niet ziek. Maar kan ik schoen
veters ?.f schoensmeer krijgen?" 
,,Neen. 
,,Dan wil ik eens bij overjassen kijken." 
,,Hebt U maat 50?" 
,,Neen". 
"Dan kan ik U niet helpen, we hebben 
alleen maar maat 50". 
Dan gaat de klant er meestal wanhopig 
vandoor. Het merkwaardige aan deze 
toestand is, dat overal in de Sowjet-Unie 
deze dingen voorkomen. In dit bijzon
dere geval willen wij niet nalaten te ver
melden, dat in de dichtstbijgelegen stad 
Gorki, die slechts 45 kilometer van 
Novo-Likeyewko is verwijderd, het 
staats-warenhuis een overvloed van de 
door de klant gevraagde artikelen had, 
maar het schijnt, dat niemand in staat 
is er voor te zorgen, dat de verschillen
de goederen over die districten worden 
verdeeld, waar ze het meest nodig zijn. 
De verbruiker staat hier volmaakt mach
teloos tegenover, want de staat heeft nu 
eenmaal het monopolie wat betreft pro
ductie, distributie en verkoop. Dat mono
polie zou op zichzelf niet zo erg zijn, 
ware het niet, dat het op hoogst ineffi
ciente wijze wordt beheerd. Het humo
ristische weekblad "Krokodil" heeft een 
speciaal hoekje voor klachten van de 
lezers over ondeugdzame artikelen, die 
ze kochten en gewoonlijk wordt de naam 
van de fabriek, waar deze dingen wer
den gemaakt, erbij vermeld. Toch zoekt 
men tevergeefs naar critiek op het fun
damentele beleid van de Sowjet-eco
nomie. 

** *
Behalve voor de leden van de bevoor
rechte klasse -zoals bijvoorbeeld pro
minente leden van de communistische 
partij, die de goederen direct van de 
groothandel kopen, waardoor ze de eer-
5te keus hebben en bovendien sterk ge
reduceerde prijzen betalen voor de wei
nige kwaliteitsgoederen die er worden 
gemaakt, is het voor de meeste mensen 
zeer moeilijk om niet te zeggen, haast 
onmogelijk, zich enigszins behoorlijk te 
kleden. De goederen zijn duur, ze zijn 
van slechte kwaliteit en slijten gauw, ze 
zijn lelijk en er is een onvoldoende keuze 
van maten, modellen en kleuren; sei
zoensgoederen zijn gewoonlijk niet te 
vinden. Bovendien kan de gemiddelde 
Rus niet zeer vaak kleren kopen. Een 
wollen japon van slechte kwaliteit kost 
500 roebels, een wollen pullover van 63 
tot 78, schoenen kosten tussen de 450 en 
580 roebels en een hoed 60. Voor een 
herenwinterjas moet men tussen de 
1.200 en 1.500 roebels betalen en voor 
een hemd 86 tot 114. Herenschoenen 
komen gauw op 500 roebels. 
t::en doorsnee familie, bestaande uit 

een werker en drie gezinsleden. heeft 
een inkomen van ongeveer 730 roe
bels per maand. Voor voedsel wordt 
minstens 500 roebel in de maand uitge
geven. Wanneer de belasting van dit in
komen is afgetrokken, houdt het gezin 
nog een 70 roebels per maand over voor 
kleding, voor de tram, voor medicijnen 
en huishoudelijke benodigdheden. Zelfs 
wanneer men er door de ongelooflijkste 
ontzeggingen toe zou kunnen komen, 
per maand 20 roebels te sparen, dan zou 
het toch nog 16 maanden duren voor 
men een heren winterjas kan kopen. De 
slechte kwaliteit en de hoge prijzen van 
Russisch schoenwerk bezorgen de Rus
sische huisvrouw ook heel wat hoofd
brekens. De strenge Russische winter 
maakt nu eenmaal, dat men goed ge
schoeid moet zijn. Maar de werkelijke 
goede' schoenen, die slechts in beperkte 
mate worden geproduceerd, vinden hun 
weg naar de bevoorrechte partij-ambte
naren. De gewone Rus moet maar zien, 
hoe hij het met de veel mindere kwali
teit stelt, die in de warenhuizen te koop 
is. Zo schreef een wanhopige moeder 
aan de "Prawda", dat ze voor haar doch
ter een paar schoenen met rubber zolen 
had gekocht, die na vier dagen reeds 
loslieten. Zij klaagde bij de winkel, kreeg 
na veel moeite een ander paar -en die 
schoenen hielden het niet langer dan 
drie dagen uit. Beide paren kwamen uit 
de Kapranow-fabriek, die geacht wordt 
een der beste Russische schoenenfabrie-
ken te zijn ..... . 
Met de kleding gaat het al niet veel 
beter. Kunstzijden hemden vallen al na 
een paar dagen uiteen, en de "Kroko
dil" bracht onlangs een spotprent van 
een winkelbediende die wanhopig zei: 
"Nu heb ik de hele dag geen enkele 
klant gehad, die de maat van onze cos-
tumes heeft ...... " 
Russische lederwaren en textielgoederen 
worden bovendien zo slecht geverfd, dat 
de klanten beducht zijn voor het kopen 
van gekleurde producten. De fabrikan
ten schijnen het voldoende te vinden dat 
het artikel een kleurtje heeft op het 
moment, dat het wordt verkocht. Wat 
daarna gebeurt is niet hun zaak. ,,Kro
kodil" vertelt van een meisje, dat een 
gekleurde hoofddoek had gekocht en na 
een regenbui tot de ontdekking kwam, 
dat de hoofddoek wit geworden en haar 
haar plotseling blauw gekleurd was! De 
regenjassen van de Clara Tsetkin-fabriek 
in Moskou zullen bij de eerste keer, dat 
ze nat worden gegarandeerd vlekken op 
Uw kleding achterlaten. 

** *
De industrie is zo druk bezig de 
productie op te voeren, dat er geen 
tijd meer overblijft zich met kleinighe
den zoals kwaliteit of de behoefte van 
de verbruiker bezig te houden. Twintig 
jaar geleden, toen het Sowjet-regime al 
12 jaar bestond, schreef Stalin eens: 
,,Het is hoog tijd, dat we er ons reken
schap van geven, dat in de laatste in
stantie goederen worden geproduceerd 
ter wille van het verbruik en niet van de 
productie." 
Maar de voorzitter van het begrotings
comité van de Opperste Sowjet ver
klaarde onlangs, dat de toestand thans, 
twintig jaar later, nog even slecht is. 
Hetgeen geen prettig vooruitzicht voor 
de "gewone man" in Rusland is, die 
blakbaar niet al te spoedig op een ver
betering van deze stand van zaken zal 
kunnen rekenen. 

' 

Een nuttig en 
degelijk geschenk 

is altijd welkom zegt 
St. Nicolaas 

Hij denkt na en kiest 
'n Stofzuiger 
'n Strijkijzer 
'n Philishave 

Scheerapparaat 
'n Straalkachel 
'n Lampekap 
'n Kroonlamp 
'n Schemerlampje 
'n Wasmachine of 

wringer 

Electro Technisch Bureau 
W.v. DONGEN
van Leeuwenstraat 11 en 5

All•• op eleotrl■oh gebied. 

Uit voorraad 

te leveren 

RIJWIELEN 
GAZELLE 
GERMAAN 
FONGERS 
LOCO.MOTIEF 
SPARTA 

Ook SPORT,RIJWIELEN 

, 

WIJ HEBBEN EEN RUIME SORTERING IN: 

Nuttige St. Nicolaas:=Geschenken 
en U krijgt bovendien gedurende de St. Nicolaasverkoop van 
18 November t.e.m. S December bij aankoop van elke gulden een 

KLOKBON 

Want ook wij doen mee aan de grote St. Nicolaas�actie van de 

Boxtelse Middenstand. . 

EEN GREEP UIT ONZE 

ENORME SORTERING 
IN AL ONZE AFDELINGEN. 

Overhemden, vaste boord vanaf 7,50 
Overhemden, 2 boorden vanaf 8,50 
Sjaals, zuiver wol vanaf 4,50 
Wollen heren handschoenen 

Heren. glacé's, gevoerd
Zelfbll'lders 
Zakdoeken 
Bretels 
Wollen sokken 
Anklets 
Jongensb1ousen, Delana 
Jongensblousen, Delana 

vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 
vanaf 

4,90 
15,75 

0,98 
0,55 
0,98 
2,40 
2,20 
7,80 

korte mouw vanaf 4,25 
Wollen bretelbroekjes, 

Delana vanaf 3,1S 
Wollen Kindertruitjes, 

Delana vanaf 5,2S 
Wollen slip-overs vanaf 12,15 
Wollen herentruien vanaf 24,75 
Damespullovers vanaf 15,75 
Damesvesten vanaf 32,50 

Prima baddoeken vanaf 1,85 
Fantasieschortjes vanaf '.i,65 
Jasschorten, met knopen 

korte mouwen vanaf 9,75 
Jasschorten met ritssluiting 

korte mouwen vanaf 
Breiwol, Phildar, 100 a,. vanaf 
Babyschortjes, batist vanaf 
Dameszakdoekjes vanaf 
Damessjaals, wol vanaf 
Hoofddoeken vanaf 
W oUen wanten vanaf 
Wollen handschoenen vanaf 
Wollen kinderwanten vanaf 
Dames glacé's, ongevoerd vanaf 
Dames glacé's, gevoerd vanaf 
Dameskousen, rechts vanaf 
Dameskousen, links vanaf 
Nylons vanaf 
Kristal nylons vanaf 
Kristal netnylons vanaf 

12,95 
2,75 
-4,35 
0,40 
3,90 
4,95 
4,90 
4,85 
2,95 

12,50 
14,50 

1,15 
2,45 
6,50 

10,50 
12,50 

en nog vele honderden andere nuttige geschenken. 

ZIBT A.S. MAANDAGAVOND 20 NOVEMBER 

ONZE SPECIALE ST. NICOLAAS ETALAGE'S 

VAN DELFT's Kinder• 
·•· e,lif:D"Wandelwagena

Emaille F. J. WITTEVEEN BOXfllL

MIELE WASMACHINES 
ELECTRO BEZEM 

en 
EFA STOFZUIGERS \i_ 

AFD. MANUFACTUREN EN CONFECTIE, 

,.Permanent" 
HAARDEN en 
HAARD KACHELS 

BERINI HULPMOTOREN 
voor Rijwielen 

Wegens onze verbouwing zijn wij eerst MAANDAGAVOND 20 NOVEMBER 
klaar met onze 

ST. NICOLAAS-ACTIE 
Deze passen op ieder Rijwiel WEDSTRIJD-ETALAGE HOOGSTE EN LAAGSTE PRIJS. 

W.SpoormakersF. J. WITTEVEEN II BOXTEL 

Stationstraat 6 
AFD. MANUFACTUREN 

NEEMT HIER GOEDE NOTA VAN! 

VOOR EEN FIJNE 

Boterletter of taart 
of gebakjes 
of chocolade bollen 
of chocolade en 
marsepijn figuren 

Banketbakkerij ,,NOVA" 
W. B. VAN GRJENSVEN • BOXTEL 

STATIONSTRAAT 78 • TELEFOON 4:54 

Voor nuttige 

ST. NICOLAAS GESCHEN'KEN 
naar 

Boekhandel TIELEN 
STATIONSTRAAT -BOXTEL 

C"(J vindt bij ons honderden artikelen in
alle mogelijke prijzen, die allen, stuk 

voor stuk, een verrassing zijn voor 
kinderen, zomede een rijke sortering 
cadeaux voor volwassenen. 

*Speciaal brengen wij onder Uw aan"
dacht onze collectie Vu I pennen,
Vulpotloden en Ballpennen

in alle bekende merken.
Door tijdige aankopen zijn onze prijzen
nog zeer laag gesteld kunnen worden.

Wij zijn deelnemer aan de St. Nicolaasactie van de 
R.K. Middenstand en verstrekken ook de klokbriefjes. 
Deze kunnen echter niet gegeven worden op aankopen 
van boeken. 

.,.. 

... 

Voorziet U tijdig van een mooi en praè:tlaoh 

St. Nicolaas Geschenk 
WIJ hebben ruime keuze In 

Schoenen 
Pantoffels 

Rubberlaarzen 
Sportartikelen enz. 

Beziet niet alleen onze J etalage's, doch komt U ook 
eens even binnen kijken 
Wij doen ook mee aan de z.g. Klokken actie 

J. A. SEMEN Schoen-en Sporthandel 
STATIONSTRAAT 1-i • BOXTEL • TEL. 296 

Blijvende St. Nicolaas•cadeaux 
voor elke beurs 

'n Horloge, klok, wekker, keukenklokje 
of lux wekkertje. 

Zwitsers fabrikaat, alles met garantie. 

Pendules met bimbamslag 
vanaf f 50.-

Onze sortering in gouden, zilveren, 
doublé, pleet sieraden Is zeer groot. 

F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 
HORLOGER • JUWELIER • OPTIClltN 
ZIET ETALAGE! Tel. 584 

KANTOORBOEKHANDEL 

C.P. van Griensven
Rechterstraat 10, Boxtel • Tel. 485

ENORME SORTERING 

VULPENNEN 

en .... 

Wij doen ook mee met de Klok-Actie 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

HET RECHT MET LIEFDE 

TOEGEPAST! 
'N WOORD OVER ONZE 

KATHOLIEKE SOCIALE BEGINSELEN 

De liberale tijd van 50 tot 75 jaren 
terug, bekommerde zich niet om het wel
zijn van de medemens en evenmin om 
het algemeen welzijn. De liberalen 
waren voor een volkomen vrijheid, zon
der gezag, zonder beperking, zonder 
ordening: ieder moest maar zorgen voor 
zichzelf: de knapsten, de ondernemend
sten, de energieksten konden zich op
werken zonder te letten op de behoeften 
en noden van de minder bedeelden, 
welke langzaam ten onder gingen omdat 
ze onbeschermd en dus weerloos waren. 
Wat geeft dat, zeiden de liberalen, ieder 
zorgt voor zichzelf, spelen zij het niet 
klaar om op te stijgen, dan is dat hun 
eigen schuld! 
Dit stelsel, deze levensbeschouwing is de 
schuld geweest van twee andere stelsels 
die uit tegenweer, uit zelfverdediging 
ontstonden: het socialisme en daarna het 
scherpere, meer vijandige communisme. 
Het socialisme wilde aan de machtige 
bezitters alles ontnemen en de gemeen
schap in zijn geheel eigenaar maken 
van alles. Het communisme ging nog 
verder en wilde afschaffing van alle 
recht en van alle grondslagen van het 
recht. Omdat zij in de godsdienst, in de 
opvo·eding, in de staatsmacht .de steun
pilaren zagen van de rechtsorde, eisten 
zij: geen godsdienst, geen moraal, geen 
nationaliteit, geen gezin, geen huwelijk. 
Het is duidelijk dat zowel het een als 
het ander tot een chaos voert: het libe
ralisme heeft dit gedaan in de vorige 
eeuw voor dat de encycliek Rerum No
varum aan de wereld de ogen opende 
voor de wantoestanden. Het communis
me brengt nog steeds chaos waar het 
verschijnt. 
Én waarom voeren beiden· tot een chaos? 
Omdat bij de liberalen het hele leven 
beheerst werd door het grofste egoïsme, 
de zelfZ(!cht, de hebzucht van bepaalde 
personen en groepen. Omdat het com
munisme voert tot totale bandeloosheid, 
rechteloosheid en onderdrukking van 
allen door de toevallige groep die de 
macht bezit en zonder enige rechtszeker
heid zijn wil oplegt aan de massa. 
Wij, van onze christelijke levensbeschou
wing uit, stellen daar tegenover: dat het 
leven niet mag beheerst worden door 
egoïsme, ook niet door bandeloosheid of 
willekeurige machtsposities, maar door 
de vaste rechtsregels welke hun oor
sprong vinden in de natuurwet en dat 
bijgevolg alle gedragingen in het sociale 
leven, zowel van de overheid als van de 
onderdanen, moeten gericht worden door 
de rechtvaardigheid de naastenliefde, de 
billijkheid en een zekere mate van ont
hechting. Deze leidende beginselen noe
men wij de sociale deugden. 
De rechtvaardigheid eist: ,,ieder het 
zijne te geven", stelt ons dus in het ge
lijk als we ons eigen recht zoeken, maar 

Plaatselijk Nieuws 
DE FANFARE VAN LENNISHEUVEL. 
Ja, Lennisheuvel heeft het gepresteerd 
een muziekgezelschap op te richten, en 
Zondag 26 November wordt de eerste 
uitvoering gegeven. 
Hoe is 't mogelijk, zo is de vraag. Zelfs 
in Lennisheuvel geloofden de mensen 
niet aan de mogelijkheid en toch ...... in 
een jaar tijd is het klaar gespeeld: instru
meHten aankopen en muzikanten op-
leiden. 
Het begon zo: Pater Pancratius kreeg 
een tip dat er ergens een serie instru
menten tegen 'n zacht prijsje te koop 
zouden zijn. Het was aan geen dove
mans oren gezegd! Zuik buitenkansje 
wilde Pater-Assistent van de St. There
sia parochie wel in de wacht slepen. Hij 
overlegde met pastoor Manders, en het 
plan kreeg al meteen vaste vorm door 
goedkeuring en een stevige aanmoedi
ging, wat de pater wel verwacht had, 
want de pastoor is muzikaal. 
Maar daarmede was er onze Pater Pan
cratius nog niet. Eerst moest het geld er 
zijn alvorens gekocht kon worden, doch 
dat kwam er. Lennisheuvel's bewoners 
waren welwillend, en al heel spoedig kon 
de pater een beroep doen op Jos. van 
den Braak, om tezamen de te koop zijn
de instrumenten eens te gaan inspec
teren. 
Alles viel mee, ook de instrumenten. De 
koop was dra gesloten. Er was nog wel 
wat te reviseren, doch daar zorgde de 
firma Passier te Tilburg voor. Op 4 De
cember 1949 werden de instrumenten in
Orion ter bezichtiging gesteld. De aspi
rant muzikanten kregen ze toegewezen 
en het grote werk kon beginnen. 
Dat was de enthousiaste Jos. van de 
Braak best toevertrouwd. 
Eerst noten leren lezen en dan blazen. 
Het viel wel niet mee voor de Lennis
heuvelse jongens, en sommigen konden 
het niet bolwerken, evenwel onder de 
tactische leiding van Jos. ,,onze" dirèc-

eist van ons evenzeer de erkenning van 
de rechten van anderen. Dit moet alle 

• verhoudingen in het maatschappelijk
leven beheersen: zowel de verhoudingen 
tussen staat en burger als tussen de bur
gers onder elkaar. 
De overheid die te waken heeft over het 
welzijn van het hele volk en ieder afzon
derlijk, kan dus van allen eisen, naar 
vermogen bij te dragen tot algemeen 
welzijn, maar zij gaat te ver als zij de 
lasten niet rechtva;ydig verdeelt, be
paalde personen of groepen naar belie
ven bevoordeeld, of sommigen belast 
boven hun draagkracht. 
Maar met het zuivere recht zijn we er 
nog niet; het zuivere recht kan hard zijn 
en het leven ondragelijk maken. Er zijn 
nog andere richtlijnen die dit moeten 
verzachten om het leven aangenamer en 
gelukkiger te maken, om de samenleving 
niet tot een harde strijd maar tot een 
weldaad te maken. De behoeftige, de 
noodlijdende, de gebrekkige, de onkun
dige en buiten zijn schuld ongeschikte, 
behoren ook een menswaardig bestaan 
te hebben. Bovendien kunnen er zoveel 
redenen in het dagelijkse leven bestaan 
om het harde recht op te heffen: voor 
een patroon bijvoorbeeld om zijn per
soneel vrij te geven, voor een debiteur 
om tijdelijk opheffing van betaling te 
verkrijgen enz. enz. Deze beginselen zijn 
de naastenliefde en de billijkheid. De 
naastenliefde verplicht ons naar vermo
gen te hulp te komen waar nood is of 
waar hulp dient geboden te worden; de 
billijkheid doet ons matig zijn in het op
eisen van ons recht wanneer dit voor 
een soepele samenwerking nodig is, geeft 
ons begrip voor de wensen en verlangens 
van onze medemensen, begrip bij het 
personeel voor de zorgen van hun supe
rieuren, begrip bij de leiders voor de 
verlangens van de onderhorigen zowel in 
de Staat, als in het bedrijfsleven en in 
het particuliere leven. 
En naast deze beginselen is voor ieder 
een, terwille van de goede samenleving, 
nog nodig een zekere mate van ont
hechting. 
Men zou kunnen menen dat dit alleen 
een zaak is die kloosterlingen betreft, 
maar niets is minder waar. Iedere mens 
die er prijs op stelt sociaal te voelen en 
niet alleen naar eigen voordeel te kijken 
- en dat is een eis voor iedereen! -
behoort minstens in zoverre onthecht te
zijn dat hij af kan zien van een eigen
voordeeltje als dit rechten van anderen
zou schenden, en dat hij af kan zien van
de zucht naar steeds meer bezit als daar
onder voornamere en hogere belangen
zouden lijden, zoals de vrede en eens
gezindheid in het gezin of de prettige
sfeer, de huiselijkheid onder de huisge
noten.
Hoofdbeginsel van heel het sociale leven
behoort in de praktijk, in de dagelijkse
beleving te zijn: niet het egoïsme en niet
de brute macht van enkelen, maar: het
recht met liefde toegepast! T.

teur, werd taai doorgezet. 
En wat hebben directeur en leden be
reikt? 
We zullen het Zondag 26 November in 
Orion te horen krijgen. 
't Is langzaam aangeleerd. In het begin 
werd met moeite wat geluid aan de in
strumenten ontlokt, er kwam wat geluid 
met tonatie, 't begon muzikaal te klin
ken, een nummertje werd in studie ge-
nomen, het een na het ander, en nu ..... . 
nu durft Jos. van den Braak met zijn be
zettinR van een twintigtal instrumenten 
in Orion een program af te werken met 
Fanfare "St. Arnoldus". Binnen een jaar 
na aanschaffing der instrumenten! 
Lennisheuvel heeft z'n fanfare, waarop 
het terecht trots mag zijn. 
In samenwerking met Lennisheuvels To
neelclub, die Zondagavond het muzikale 
programma zal afwisselen met de klucht 
"In de zilveren haas", zullen de jonge 
muzikanten in Orion de bewoners der 
St. Theresia parochie vergasten op een 
mooie ontspanning. 
BIJTIJDS GEPAKT. 

De particuliere nachtwacht Van Uden 
attrappeerde in de nacht van Donderdag 
op Vrijdag een man, die, naar bij nader 
onderzoek bleek, bezig was bij bakker 
Goossens in de Van Leeuwenstraat een 
winkelruit uit te snijden. 
Komende vanaf het Stationsplein hoorde 
de nachtwacht in de nachtelijke stilte 
een eigenaardig geluid, waardoor zijn 
aandacht werd gespitst. 
In de Van Leeuwenstraat gekomen ont
dekte hij een persoon, die op de raam
dorpel stond van de winkel. 
Na hem ondervraagd te hebben om
trent zijn aanwezigheid daar - het was 
kwart over drie - bracht Van Uden 
de man naar het politiebureau, waar hij 
verhoord werd. Het bleek een werkloze 
te zijn, zekere v. E., uit Tilburg. 
VOGEL TENTOONSTELLING. 

De afd. Boxtel van de Bond van Vogel
vrienden houdt Zaterdag, Zondag en 
Maandag a.s. een tentoonstelling in 

Café Huyberts. 
Voor vogelvrienden een gelegenheid om 
de vele soorten binnen- en buitenlandse 
vogels te gaan bewonderen. Voor bij
zonderheden zie advertentie in dit blad. 

ATTENTIE. 

Rentetrekkers, wier rente betaalbaar is 
op 24 en 25 December 1950, moeten 
hun rente afhalen op 22 en 23 De
cember. 
Degenen, die gewoonlijk op 24 Decem
ber moeten komen, komen nu op 22 
December. 
Degenen, die op 25 December moeten 
komen, komen nu op 23 December. 
RIJDEND POSTKANTOOR. 

Donderdag 30 November zal het rijdend 
postkantoor van de Stichting "Voor het 
Kind" in Boxtel komen. 
In dit rijdend postkantoor zullen Kin
derpostzegels 1950 worden verkocht en 
kunnen met deze zegels gefrankeerd 
aangetekende stukken worden aangeno
men. Ook gewone correspondentie, ge
frankeerd met Kinderpostzegels, worden 
aangenomen en zullen van een bijzon
der stempel worden voorzien. 
DE GESNEUVELDEN TER ERE. 

De Klaprooscollecte, waarvan de op
brengst wordt besteed voor het onder
houd van de graven der gesneuvelden, 
heeft opgebracht f 118,05. 
Mej. Van Hoof en hare medewerksters 
een woord van dank voor haar ijver bij 
de verkoop der Klaprozen. 

Missie Thuisfront 

Opgehaald op de begrafenis van M. v. 
Esch-v. Dijk door Beppij v. Esch: f 2,83 
voor de weeshuizen op Java. 

Op het bevrijdingsfeest van Hal opge
haald voor het Missiehuis St. Charles 
f 44,20. 

't Beroepskeuzewerk in Noordbrabant 
Het beroepskeuzewerk in Noord-Bra

bant heeft na lang beraad en veel over
leg zijn vaste vorm gekregen in een 
Stichting "Katholleke Beroepskeuze voor
lichting". Deze Stichting is geformeerd 
uit vertegenwoordigers van het Onder
wijs en de gezamenlijke Standsorganisa
ties. In samenwerking met een Raad van 
Advies, samengesteld uit vertegenwoor
digers van Overheid, Schoolartsendienst, 
Rijksarbeidsbureau en niet-katholieke 
onderwijsinstanties, tracht men nu te 
komen tot een gezonde werkwijze inzake 
de beroepskeuzevoorlichting in de bei
de bisdommen Breda en Den Bosch. 
Met medewerking van deze Interdioce
sane Stichting zijn reeds op verschillen
de plaatsen Afdelingen opgericht om het 
beroepskeuzewerk ter plaatse te orga
niseren. 
Het beroepskeuzewerk wordt voor 
Noord Brabant van speciaal belang ge
acht, omdat bevolkingsdichtheid en be
volkinasgroei hier de grootste cijfers 
geven "van geheel Europa. Nergens is 
het geboortecijfer zo groot als in Noord 
Brabant. Een vijfde deel van de Neder
landse jeugd leeft in Noord-Brabant. Dat 
dit speciale problemen met zich mee
brengt is begrijpelijk. 
We zien telkens weer, hoeveel jongens 
maatschappelijk mislukken, omdat ze 
niet de juiste opleiding kregen, omdat ze 
geen werk kregen overeenkomstig hun 
aanleg, capaciteiten en verlangen. Ze
ventig procent van de jongens, die al of 
niet graag naar de U LO gingen, halen 
het ULO-diploma nooit. Vijftig procent 
van de leerlingen, die naar het Middel
baar Onderwijs gingen, moest de studie 
afbreken, omdat dit alles te hoog lag. 
Te weinig jongens leerden een vak, een 
ambacht. 
Waar lag dikwijls de oorzaak hiervan? 
Men gaf niet of niet tijdig genoeg de 
juiste school- of beroepsrichting aan. 

B.L.O.�SCHOOL
VIERT IO�JARIG BESTAAN 

Vóór 10 jaar terug 
werd te Boxtel een 
school geopend voor 
buitengewoon lager on
derwijs. Deze week 
werd en wordt dit feit 
herdacht. Maandag bij 
het bezoek van de 
autoriteiten aan deze 
school hoorden we een 
der mede-oprichters 
deze woorden zeggen: 
"wat is dat toch een 
groot verschil van in
zicht bij de mensen van 
toen en nu". Het was 
onze Gemeentesecreta
ris, de heer v. Hout, die 
heel in 't kort de ge
schiedenis van de B.L.O. 
school vertelde met de ontzettende 
moeilijkheden bij de sichtinq ondervon
den, vooral om leerlingen te krijgen. 
Samen met de heer P. Prince, het hoofd 
der school, was hij er op l•itgetrokken 
om de ouders te overtuigen van het gro
te nut van deze school, die voor hun 
moeilijk ierend kind was gesticht. Dag 
in, dag uit waren we op stap. Vaak moes
ten we terugkomen op dezelfde plaats, 
eer de ouders wilden toestemmen om 
hun kind aan deze nieuwe nog onbe
kende school toe te vertrouwen. Door 
kennissen en familieleden werd het de 
ouders vaak afgeraden hun kinderen 
naar deze school te sturen. De reden? 
Och, U kent ze allemaal wel. Gebrek 
aan kennis van dit soort onderwijs, valse 
schaamte of hoe U 't noemen wilt. 't 
Was dan ook 'n ondankbaar werk in 't 
begin. De paedagogische kwaliteiten van 
de heer Prince hebben in de loop der 
jaren de antipathie langzaam doen ver
dwijnen; de resultaten hebben de ouders 

bewezen dat hun kinderen op de B.L.O. 
veel leerden, dat uit het kind gehaald 
werd, wat er in zat. En de kinderen zelf! 
Het feit dat zij in 't vervolg graag naar 
school gingen, sprak voor zich zelf. De 
resultaten zien we dan ook. Moesten 
toen de ouders worden overtuigd van het 
goede van dit soort onderwijs, nu, tien 
iaar later is dat heel anders. Nu wordt 
gevraagd: ,,Mag mijn kind ook bij jullie 
komen". Door gebrek aan ruimte staan 
de leerlingen echter op 'n wachtlijst eer 
ze kunnen worden aangenomen. 
De autoriteiten van Boxtel en omgeving 
verlenen alle mogelijke steun en mede
werking en de belangstelling van hun 
kant is zeer groot. De heer J. Prince 
heette dan Maandag de autoriteiten wel
kom op de Tentoonstelling, die was in
gericht bij het herdenken van het 2e 
lustrum. In zijn rede zette hij uiteen hoe 
de jeugd, wat hun intelligentie betreft, 
verdeeld wordt in verschillende groepen 
vanaf de minst begaafden tot de uitzon
derlijke "hoogvliegers" in vaktermen uit
gedrukt in procenten: groepen met 'n 
I. Q. van 30 %, 50 %, 75 %; 100 % in
de hogeren. Voor de B.L.O. komen voor
al in aanmerking de kinderen met 'n I. Q.
van 75 %, de lagere groepen horen weer
thuis op 'n andere school of inrichting.
Aan deze kinderen van de B.L.O. moet 
meer zorg besteed worden dan aan die 
van de lagere school Het verschil van 
onderwijs blijkt ook heel duidelijk uit 
het verschil van methoden door het per
soneel der school zelf vervaardigd. Deze 
worden door de heer J. Prince helder 
uiteengezet. Het doel van deze school is 
de jongens en meisjes dienstbaar te 
maken voor de maatschappij. Dat dit 
ook best kan bli_ikt wel hieruit, dat bij de 
oud-leerlingen het percentage werkelo
zen lager is dan bij de andere groepen, 
en zij die werken willen verdienen een 
behoorlijk weekgeld. 
Uit de tentoongestelde producten blijkt 
ook wel, dat hun motoriek flink kan ont
wikkeld worden en dat zij, die werken 
willen, heus geen last hoeven te worden 
voor de maatschappij. Bij de rondgang 
door de verschillende klassen zeggen de 
verschillende producten meer dan ge-

OMGEVING 

Gewoontegetrouw ging een jongen van 
beter gesitueerden naar de U LO of het 
M.O. Gewoontegetrouw ging een boe
renzoon meehelpen op het bedrijf van
zijn vader. Hoewel er geen vaklui ge
noeg waren om in de vraag daarnaar te 
voorzien, bleven opleidingsmogelijkhe
den hiervoor zeer lang te gering, kwa
men er niet genoeg bekwame leerlingen
zich daarvoor aanbieden.
Hoewel landbouwers hun kinderen geen
bestaan konden geven op de boerderij,
bleven de kinderen toch maar doorgaan
boerenwerk te verrichten, totdat ze wil
den gaan trouwen en zelfstandig in hun 
onderhoud moesten voorzien als onge
schoold arbeider.
Men bleef maar doorgaan met de ULO
scholen te bevolken, terwijl er reeds een
overvloed aan administratief personeel
was.
Hoeveel desillusies en financiële moei
lijkheden hadden voorkomen kunnen
worden, wanneer men tijdig de juiste
weg had gewezen.
De juiste weg te wijzen bij het kiezen
van beroeps- of schoolrichting, dat nu is
de taak van het Beroepskeuzewerk. Dit
beroepskeuzewerk mogelijk te maken is
lang de wens geweest van Onderwijs en
Standsorganisaties.
De onderwijzers immers beschouwden
het als tot hun taak behorend, ieder kind
een goed advies te geven bij het verla
ten van de Lagere School.
De Standsorganisaties beschouwden het
verlaten van de Lagere School als een 
entree in de Maatschappij. Vandaar dat
ook zij belang hebben bij een goed ge
richt advies voor te kiezen richting.
Het is dan ook een verheugend feit,
dat men tot een dergelijke samenwerking
is gekomen. Men zal het zo mogelijk
kunnen maken voor iedereen een ver
antwoord advies te geven bij zijn school
of beroepskeuze.
Hoe een en ander in zijn werk gaat kunt
U de volgende keer lezen.

noeg. Bij de kleinere jongens zien we 
heel aardige uitzaagmodellen, leuk 
speelgoed tevens. Bij de meisjes mooi 
eenvoudig naaiwerk, dat geleidelijk bij 
de groteren overgaat in echte schorten, . 
overgooiertjes, jurkjes enz. De grote 
jongens hebben hun kunnen gedemon
streerd wat betreft timmeren en schilde
ren: handdoekenrekjes, ledikantjes, krui
wagens en meerdere andere degelijke 
werkstukjes. De oud-leerlingen, die twee 
keer per week in de avonduren bij elkaar 
komen in de B.L.O.-school, hebben een 
aparte stand op de tentoonstelling, die 
ze zelf verzorgd hebben, en zoals uit 
een der foto's blijkt, verstaan ze (en dan 
nog de "kleinsten") de kunst om echte 
smyrnakleden en -matjes te knopen, die 
ze aflezen van .een tekening. 
Zeer goed gezien was 't, om de jongens 
en meisjes van de hoogste klassen der 
lagere scholen deze tentoonstelling te 
laten bezichtigen. Voor hen was 't 'n
openbaring. Met ongelovige gezichten 
keken ze rond: Hebben dat de jongens, 
de meisjes zelf gemaakt. Zo iets kunnen 
wij niet. 'k Wou dat wij dat ook leerden, 
en meer dergelijke uitroepen. 
Maar 't waren niet enkel de kinderen 
die opkeken, de leerkrachten vonden de 
resultaten even prachtig, en de Over
heid betuigde eveneens haar bewonde
ring en tevredenheid. Verschillende Bur
gemeesters kwamen de eerste dagen 
kijken, evenals heren Geestelijken, en zij 
waren echt voldaan over dat werk. Maar 
ook over de echte schoolse vakken. Dat 
moet voor de kinderen van de B.L.O.
school en hun ouders toch wel prettig 
klinken, zoiets te horen. 
Voor het publiek van Boxtel en omstre
ken blijft de tentoonstelling ook nog 
Zaterdag en Zondag geopend. Wij dur
ven U een bezoek aan deze tentoon
stelling aanbevelen. Zaterdag kunt U 
terecht van 7 uur tot half to. Zondag 
van 3 uur tot half 6 en van 7 uur tot 
half to. U zult dan zien dat de B.L.O.
school veel doet voor het Boxtels kind. 

•



Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen.

Zondag 28 November 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefoon 354 

St. Nicolaas 

en het Zwakke Kind 

A.s. Zondag zal het dan de 25ste keer 
zijn dat St. Nicolaas onze gemeente be
zoekt. Om half twee zal hij aan het 
Station aankomen, en gaat dan in op
tocht naar de Markt, begeleid door de 
Boxtelse Harmonie. Op het Gemeente
huis zal St. Nicolaas door de Burgemees
ter en Wethouders worden verwelkomd, 
waarna hij een toespraak zal houden. 
St. Nicolaas zal bij deze gelegenheid 
ook de prijzen bekend maken van de 
etalage-wedstrijd en klokactie van de 
Boxtelse Middenstandsvereniging. 
Daarna zal de feesttocht een aanvang 
nemen.
Natuurlijk steken we op deze dag allen 
de vlag uit, want Boxtel moet die dag 
een feestelijk aanzien hebben. Laten wc 
de Sint tonen blij te zijn met zijn komst 
en dat we het op zeer hoge prijs stellen 
dat Hij reeds 25 jaar zijn bijzondere 
steun heeft gegeven aan de actie voor 
het ZWAKKE KIND. Laten we van 
deze dag een feestdag maken. Een feest
-dag voor St. Nicolaas, een feestdag voor 
het Zwakke Kind, dan zal het ook een 
feestdag zijn voor hen die 25 jaar ge
leden het initiatief namen om via deze 
St. Nicolaas-actie meer gezondheid en 
meer vreugde te verschaffen aan het 
Boxtelse zwakke kind. 
Vul het zakje, dat U een dezer dagen 
wordt thuisbezorgd, en negeer a.s. Zon
dag de rammelende collectebussen niet. 
Dus Vlaggen uit en het BOXTELSE 
ZWAKKE KIND rekent op U. 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 
van 14 tot en met 20 November 1950. 
GEBOREN: Gerardina M. A. Fr. d. v. 
Fr. A. M. van Vlerken en G. M. A.

Romeijnders, Kruisstraat � Petronella J. 
M. dochter van W. N. van Esch en H.
J. v. d. Berk, het Loo 4 - Cornelis Th. 
zoon van C. Th. van Loon en W. The
loesen, Dufourstraat 1. 
ONDERTROUWD: George J. W. Keu
kens en Odilia J. A. Verhagen - Ber
nardus L. Tromp en Wilhelmina E. P. 
Raaijmakers. 

Plaatselijk Nieuws 
LIEMPDE. 

ST. NICOLAASFEEST. 
Evenals andere jaren zal a.s. Zondag St._ 
Nicolaas naar Liempde komen. Om circa 
een uur zal de goede Sint op het ge
meentehuis door Burgemeester en wet
houders worden ontvangen. Daarna trekt 
de Sint door het dorp, vergezeld van de 
fanfare "Concordia". Na een bezoek ge
bracht te hebben bij de Pastoor en de 
burgemeester zal hij in het Patronaat 
de schoolgaande kinderen van de lagere 
klassen gaan tracteren. 

,,DE HEREBOER" TE ESCH. 
Op Zondag· 19 November gaf de To
neelvereniging "Vriendschap onder ons" 
te Esch haar eerste uitvoering van dit 
seizoen. Zij kwam ditmaal voor het voet
licht met "De Hereboer" van Josef Car
pentier. De Essche toneelvereniging is 
niet gewoon dat over haar traditioneel 
verschijnen op de planken (de vereni
ging bestaat reeds meer dan 30 jaar) een 
beschouwing in de krant verschijnt. Voor 
deze keer dient daarop een uitzondering 
gemaakt te worden. We geloven dat 
daartoe enige reden is. 
"Vriendschap onder ons" heeft in de 
drie voorbije decennia een bloeitijdperk 
gèkend. Dit was in de dertiger jaren. 
De vereniging telde toen een groot aan
tal leden waaronder uitstekende krach
t� schuil gingen. Voor in 1940 de oor
log inviel, was V.O.O. echter reeds over 
haar hoogtepunt heen. De oorlog 
legde daarna alle activiteit stil en in de 
vijf na-oorlogse jaren heeft V.O.O. 
moeizaam gezwoegd om zijn oude repu
tatie te herwinnen. Het komt ons voor 
dat de toneelvereniging thans, door het 
opvoeren van "De Hereboer" een stap 
gezet heeft die uitgangspunt kan wor
den voor een hernieuwde bloei. Op de 
eerste plaats omdat in dit stuk een aan
tal spelers op de planken komen, die 
voor de toekomst iets beloven. We zijn 
er van overtuigd dat dit aan de leiding 
van V.O.O. niet ontgaan is, en dat zij 
niets onbeproefd zal laten om het be
schikbare spelersmateriaal in de toe
komst uit te buiten. Het is ons onbe
kend of V.O.O. is aangesloten bij het 
Kath. Werkverband voor Amateurtoneel. 
Is dit niet het geval, dan zal zij er goed 
aan doen, om met dit spelersmateriaal 
daaraan eens ernstige aandacht te be
steden. 
De tweede reden waarom we in de op
voering van "De Hereboer" een moge
lijk uitgangspunt voor nieuwe bloei zien, 
ligt in de keuze van het stuk. Deze keu
ze getuigt ervan dat bij de leiding het 
besef aanwezig is dat in onze dagen de 
drrmatische toneeldraak van de vader 
met twee zonen, waarvan de ene zoon 
het goede en de tweede zoon het slechte 
pad inslaat enzovoorts, heeft afgedaan. 
Dit gegeven voor een toneelspel, kan 
de moderne mens van onze tijd - ook 
al woont en leeft hij in een klein dorp 
als Esch - niet meer boeien. ,,De Here
boer" is een poging om met dit soort 
stukken te breken. Die poging doet de 
schrijver, maar die poging doet ook 
V.O.O. Hoe de schrijver daarin nog 
beter had kunnen slagen, laten we hier 
buiten beschouwing. 
Nu "Vriendschap onder ons" deze po
ging ondernomen heeft, zal zij er alles 
op moeten zetten om op de ingeslagen 

weg voort te gaan. Dat zal niet meeval
len. Het is nu eenmaal moeilijk om voor 
een amateurgezelschap als V_.O.O. ge
schikte stukken te vinden. Men behoeft 
slechts één catalogus van een toneel
fonds op te slaan om dáárvan overtuigd 
te raken. Goede stukken voor uitslui
tend Heren-bezetting zijn dun gezaaid. 
Een aantal daarvan valt dan nog direct 
buiten de keuze, omdat zij óf dure cos
tuums of decors eisen, óf omdat zij 
alléén door eerste klas amateurs vertolkt 
kunnen worden. Molière's "Schurken
streken van Scopin" of Henri Gheon's 
"De drievoudige wijsheid van Vader 
Wang" zijn van die stukken. 
Er blijven er nochtans een aantal over. 
In dit verband denken wij o.a. aan een 
drietal stukken van Marcel Dubois en 
Pierre Dumaine, n.l.: ,,De Himalaya is 
weg", ,,Herberg de Vier Winden" en 
,,De laatste roman van William Strong". 
Daarenboven geeft het toneelfonds "De 
Nieuwe Spoel" te Bussum bijv. stukken 
uit die speciaal geschikt zijn als over
gangsstukken naar het betere repertoire, 
zoals het door Velter geschreven spel 
"Gevangenis" (een stuk dat in Rusland 
speelt vóór de revolutie) of "Het Ge
heim van Hunting's End" door C. J. 

-Staes. Voorts "Wie is de dader?" van de
reeds genoemde Marcel Dubois, en 
,,Onder Verdenking" eveneens van Du
bois en Dumaine. 
We hopen in ieder geval dat "Vriend
schap onder ons" in de naaste toekomst 
uitermate grote zorg zal besteden aan 
de keuze van zijn stukken en dat het
wat het genre betreft, met kracht voort
zal gaan op de nu gekozen weg. Voor
aanstaande Zondag wensen wij het ge
zelschap een even gevulde zaal toe als
bij de première. 

NIEUWE HARMONIE TE BOXTEL.

De bewoners_ van de ftie_uwe wijken-: Mo
lenwijk, Zandvliet, hebben de hoofden 
bij elkaar gestoken, en met algemene 
stemmen besloten een harmonie op te 
richten. De Koninklijke goedkeuring is 
reeds verleend. De naam die de Har
monie koos is "Zoemende bijen". 
Het corps zal op Vrijdag 24 November 
uittrekken om de Boxtelse Keistampers 
op een aardig stukje muziek te verrassen. 
Verder vernemen wij nog, dat de Har
monie "Zoemende bijen" een serenade 
zal brengen aan Prof. Harichon voor het 
Magazijn de Bijenkort ter gelegenheid 
van het gelukken van het Atoom-expe
riment. De resultaten zijn in genoemde 
etalage te zien. Adv. 

Verenigings-Agenda.i 
A.s. Maandag 27 November om half 8 
bijeenkomst van de K. A. op het Missie
huis St. Theresia, Stapelen. 

- De profecten van de H. Familie wor
den verzocht de ledenboekjes mee te 
brengen op de vergadering, welke heden 
Vrijdagavond om half 9 in het Vincen
tiuszaaltje wordt gehouden. 

Een mamer om 

voor koffie minder 

te betalen 

D
e beste koffie, die er

vandaag Ie krijgen is, 
kost f l .92 per 250 gram. 
Dat is een h<'le prijs 1 

Maar gelukkig is er een 
�anier om de beste ko((ie 
biina 20 cent goedkoper te 
krijgen. Het ligt voor de 
hand: neem voortaan De 
Gruyter's koffie met l0%

korting 1 

De Gruyter l1ee(t ..:. óók 
nu nog - alleen de drie 
topkwaliteiten. die alle drie 
mei 10% korting worden 
verkocht. 

De Gruyter's koffie gee(t 
dus de meeste voldoening 
voor de laagste prijs. 

Daardoor is de vraag 
naar De Gruyter's koffie 
enorm_ toegenomen. 

Maar er is voor gezorgd, 
dat Uw bonnen tóch onmid
dellijk inwisselbaar zijn. 

Standenlijst 

0.0.C. 9 5 
Schijndel 7 6 
O.S.S. 8 4 
W.S.C. 8 5 
O.J.C. 9 4 
Baardwijk 6 4 
Boxtel 8 3 
BZladella 8 2 
Mulo 8 
Best Vooruit 8 
St. M. Gestel 7 

Tafeltennis 

3 

3 
3 
4 
2 

2 3 
'1 5 
2 5 
2 5 
2 5 

13 
12 
11 
10 

9 
8 
8 
5 
4 
4 
2 

18-9 
25-8 
21-14 
20-14
15-21
12-8
19-17
20-30 
13- 20 
11-21 

6-18 

Zaterdag j.l. werd de wedstrijd Advance
Vaals gespeeld, en de thuisclub slaagde 
er in een 1-4 achterstand om te zetten 
in een 6-4 overwinning. De spelers 
Steinmann en v. Berkel wonnen beide 
twee wedstrijden en het dubbelspel, en 
Fr. Leermakers zorgde voor het zesde 
punt. 
Hierdoor is Vice-Versa, hetwelk Zondag 
tegen Vaals een 6-4 nederlaag leed, 
hoogstwaarschijnlijk voor goed op de 
laatste plaats gepleisterd. 
A.s. Zondag spelen de Advance-dames 
welke kampioensaspiraties hebben, tegen 
Helmond, en ongetwijfeld wordt dit een 
overwinning voor de Boxtelse dames. 
Advance 1 ontvangt P.T.T. • uit Nijmegen 
en ook hier kunnen de punten in de 
wacht gesleept worden. 
De wedstrijden vangen aan: Heren drie 
uur -�n Dames Jialf zes bij van Berkel. 

Biljarten 

Uitslagen van klasse A. 

De gr. Pom. 577 car. 164 brt. gem. 3,51 
Amateur 503 car. 164 brt. gem. 4,06 
Hoogste serie: B. Schalks van Amateur 
met 30 car. 
't Hoekje 625 car. 107 brt. gem. 5,84 
D.M.C. 307 car. 107 brt. gem. 2,86 
Hoogste serie: C. de Lange en M. Bax 
van 't Hoekje met 27 car. 
D.M.C. 495 car. 125 brt. gem. 3,% 
't Hoekje 625 car. 125 brt. gem. 5 ,00 
Hoogste serie: W. Kroon van D.M.C.. 
met 40 car. 
't Hoekje speelde met een gemiddelde 
van 5,84. Dit is in Boxtel onder de B.B.B. 
nog niet bereikt. Deze gaan dan ook 
regelrecht naar het doel, n.l. de beker. 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: 1. boom, 4. koorzanger l. d. opera, 9. orgaan l. d. 
buikholte, 11. landstreek in Frankrijk, 13. bedrukt, 15. voorzetsel, 
16, wederk. voorn. woord, 17. waterpeil, 19. mannetjes geit, 21. hemel
lichaam, 23. hals, 24. vlug, 26. lofzang, 27. lidwoord, 28. stijf, 30. water
in Friesland, 31. over, 32. baardje, 33. laatstleden, 35. eiland in de 
Midd. Zee, 37. rustend (v.e. predikant), 38. uitsluiting, 40. jongensnaam, 
41. steen, 42. wisselborgtocht, 44. middeleeuws zeilschip, 46. de dato, 
47. water in N.-Brabant, 48. en anderen, 50. zeevis, 52. vulsel v. holle 
beenderen, 54. honingdrank, 56. soort duif, 57. vochtig koud. 
VERTICAAL: 1. moeilijk, lastig, 2. Chinese munt, 3. eetgerei, 5. voor
zetsel, 6. rijtoer, 7. hetzelfde, 8. zangnoot, 10 deel v. d. borstkas, 12. 
medicijn, 14. overloop, 16. larve, 18. grassoort, 20. wagen, 22. eersfe 
en laatste letter v. h. Griekse alphabet, 25. R.K. geestelijke, 28. hengel
snoer, 29. meisjesnaam, 34. vulkanisch product, 36. rivier in Z.-Holland, 
37. plechtige belofte, 39. voorzetsel, 43. gelooide dierenhuid, 45. kleef
stof, 49. artikel (afk.), 51. krankzinnig, 52. soort onderwijs, 53. pers. 
voorn. woord, 55. dat is (afk.) 

Oplossing vorige Puzzle 
HORIZONT AAL: t. bel, 4. mosterd, to. olie, 11. vee, 12. Ee, 13. nis, 
14. ren, 15. vin, 16. ga, 17. dor, 18. pas, 19. kim, 20. bed, 22. R.K.,
24. keg, 26. keer, 28. dog, 30. ram, 32. rem, 33. eer, 35. ton, 37. dl., 
39. vel, 40. kar, 41. aval, 43. vet, 44. P.S., 45. dal, 46. hor, 47. plt, 
48. er, 49. oer, 50. Deli, 51. mastiek, 52. rog. 
VERTICAAL: 1. bongerd, 2. Elia, 3. lis, 5. over, 6. sen, 7. te, 8. reis,
9. den, 14. romer, 15. vader, 17. dik, 18. pek, 21. armlastig, 23. koe, 
25. gat, 27. eed, 29. geval, 31. moker, 34. rel, 36. nat, 38. vadem, 
42. V.A.R.A., 43. vore, 44. pilo, 46. hei, 47. per, 49. O.T. 

Zoutloos diëet en 

diëetzouten. 

De ervaring heeft geleerd dat tal van 
patiënten met bepaalde hartafwijkingen, 
nierziekten en leveraandoeningen, gun
stig reageren op het volgen van een zout
loos diëet. Deze weinig smakelijke kost 
wordt ook wel voorgeschreven aan pa
tiënten met vallende ziekte, aan vrou
wen met zwangerschapsvergiftiging en 
als het zogenaamde Gerson-diëet aan 
lijders van tuberculose. Over het alge
meen heeft deze behandeling een dehy
dratie (ontwatering) van het lichaam op 
het oog; in al die gevallen waar oedeem 
(waterzucht)) bestaat, heeft deze thera
pie kans op succes. 
Waarom heeft het keukenzout-vrije diëet 
bij bovengenoemde ziektetoestanden 
zulk een gunstig effect? Die vraag ligt 
voor de hand en het is merkwaardig dat 
het antwoord zoveel hoofdbrekens kost. 
Een eenvoudiger stof dan keukenzout 
bestaat er immers bijna niet, de schei
kundige formule Na Cl zegt het reeds: 
iedere molecule is opgebouwd uit slechts 
twee elementen, natrium en chloor en 
van ieder van die elementen bevat elke 
molecule slechts één atoom. 
Maar het is met de zout-waterhuishou
ding van het lichaam een uiterst ingewik
kelde geschiedenis en hoe verder men in 
deze materie doordringt, des te voor
zichtiger wordt men met de beantwoor
ding van deze schijnbaar zo eenvoudige 
vraag. 

• Men is het7!r· thans toch wel over eens
geworden, dat de gunstige werking van
het zoutloze diëet gezocht moet worden 
in de onthouding van natrium; het 
chloor schijnt bij dit alles geen rol van 
betekenis te vervullen. 

HET IS NIET MAKKELIJK.

Voor de samenstelling van diëet-zouten 
is dit natuurlijk van principiële beteke
nis. Naar zulke vervangings-zouten heeft 
men reeds lang gezocht. Het volgen van 
een zoutloos diëet is voor de patiënt 
namelijk geen gemakkelijke taak, vooral 
niet wanneer er, zoals dat bij verhoogde 
bloeddruk het geval is, zeer streng de 
hand aan moet worden gehouden, wil er 
enig resultaat worden bereikt. Een ge
schikt diëet-zout kan het de patiënt mo
gelijk maken de gegeven voorschriften 
ook werkelijk op te volgen. Tal van zie-

ken immers hebben er na een poosje de
brui aan gegeven, telkens weer die flau
we kost die hen een steeds grotere kwel
ling werd, te verorberen en zij zijn tot 
schade van hun gezondheid in arren
moede maar weer eens op iets "hartigs" 
overgegaan. 
Het diëet-zout moet dus om te begin
nen werkelijk zout smaken. Voorts zou
den zij geen natrium moeten bevatten. 
Diëet-zouten met natriumformiaat, die 
bij het zoutloze diëet wel ter vervanging 
van keukenzout worden aanbevolen, zijn 
dan ook volstrekt waardeloos. 
Er zijn andere chloorverbindingen dan 
het natrium-chloride die ook werkelijk 
zout smaken. Een tijd lang is het ge
bruik van lithium-chloride aanbevolen, 
een stof die de smaak van keukenzout 
zeer dicht benadert. Deze verbinding is 
echter giftig gebleken; in Amerika zijn 
door het gebruik van lithium-chlorid«! 
zelfs sterfgevallen voorgekomen. 

ER ZIJN GOEDE. 

Toch zijn er voortreffelijke diëet-zouten, 
die geen verandering teweeg brengen 
in de waterstofionen-concentratie - een 
andere eis waaraan een geschikt ver
vangingsproduct moet .voldoen - te ver• 
krijgen. Ook de Nederlandse industrie is 
op dit gebied niet achtergebleven, ook 
hier te lande wordt, in overleg met 
vooraanstaande deskundigen op voe
dingsgebied, een diëet-zout vervaardigd,· 
dat met de hier bovenvermelde inzichten 
geheel in overeenstemming is. Het be
vat kalium, ammonium, <;alcium, magne
sium, chloor· en nQR èftkele---andere be
standdelen in een bepaalde onderlinge 
verhouding. 
Diëet-zouten koopt men niet op eigen
houtje in de winkel, men laat zich op 
dit punt niet voorlichten door kranten
of tijdschriftenreclame. Voor een doel
treffend en onschadelijk vervangingszout 
raadpleegt men zijn geneesheer.

P. B. 

Is 't niet één der vele kwalen, 

Waaraan onze tijd thans lijdt, 

Dat zeer velen niet betalen, 

Of 't eerst doen ... lang over tijd 'l 

Te koop: toom zware biggen 
en guste zeug. P. v. d. Made, 
Schijndelsedijk 11. 

Gevraagd net dagmeisje voor 
dag en nacht. Mevr. Ruys, 
Stationstraat 92. 
Gevonden: een paar grijze 
herenwanten. Tegen adverten
tiekosten terug te bekomen 
Molenstraat 17. 

Speelgoed te koop: Grote pop
penwagen, poppenschommel, 
trekwagentjes, spoortrein, pop
penameublement, (alles van 
hout), en 2 paar gymschoenen, 
leeftijd 5 jaar. Baroniestraat 77 
Een partij goed drieshooi en 
een paar duizend kilo mangel
wortelen te koop. Van Nieuw
burg, Molenwijkseweg 17. 

Te koop: een kinderwagen zo 
goed als nieuw. Hugepoth
straat 5 A. 

Te koop: twee guste stamboek 
zeugen. Fr. van Laarhoven, 
Luissel 9, Boxtel. 

Te koop bij J. v. Dinther, Ge
monde B 66, een 14 weken 
dragend varken N.L., wil ook 
ruilen met zwaar slachtvarken. 
En een goed onderhouden 
Brabantse kachel. 

Led�n- en Propagandavergadering 
DER VUGHTSE HUISEIGENARENVERENIGING,

waarbij aangesloten de Gevraagd: flinke werkster voor 
een of twee dagen per week. 
Bevr. Molenstraat 19. 

Te koop: eikenhouten buffet
kastje en luidspreker z.g.a.n. 

Te koop: een puikbeste elec
trische Velo-Wasmachine met 
wringer. Te bevragen Bossche
weg 55. 

BOXTELSE GROND- EN HUISEIGENARENVERl:NIGING 

op Woensdag 29 November 1950 

Molenstraat 55. Te koop: beste biggen bij J. des avonds om 8 uur in Café v. d. Ven, Markt 17 te Boxtel. 
Hoogst belangrijke agendapunten, w.o. de a.s. huurverhoging 
en haar toepassing. Geen enkel lid mag ontbreken en NIET
LEDEN zeer zeker niet. Het is Uw belang. 

Te koop z.g.a.n. winterjas, 
Pijnenborg, Mijlstraat 9. 

maat 50, maatwerk. Bevragen Te koop Molenstraat 19. Onrooy 
bij Jos. v. d. Sande, 
18 A, toom zware Bestuurslid voor Boxtel,

C. ESHUIS, Leenhoflaan 6. Z.g.a.n. kinderwagen met ver
chroomde spatborden te koop. 
Bevragen Molenstraat 19. 

Wegens overcompleet z.g.a.n. 
Radio te koop. W. den Otter, 
Maastrichtsestraat 1. 

Auto te koop aangeboden: 
Studebaker Rockner. Beslist 
zonder gebreken, proefrit toe
gestaan. Adres Molenpad 1, 
Boxtel. 

Te koop: een toom beste 
biggen en driftvarkens. A. de 
Rooij, Vorst 21, Boxtel. 

Te koop: een toom beste 
biggen. Wed. Dankers, Schijn
delsedijk 9, Boxtel. 

Gevraagd: een hulp in de huis
houding voor dag of dag en 
nacht. Hoog loon. Prettige 
werkkring. Brieven onder 83 
Molenstraat 19. 

Te koop: kinderwagen, box en 
petroleumstel. Dufourstraat 40 

biggen. 

RE PARATI E-A F DELING 

ELECTRISCHE A PPARATEN 

RADIO TOESTE LLEN 

* SNEL

* VAKKUNDIG

* VOLLEDIGE GARANTIE

BILLIJKE PRIJZEN 

DE BESTE MONTEURS 

* DE MODERNSTE WERKPLAATS

* DE NIEUWSTE INSTRUMENTEN

* DESGEWENST AFHALEN EN BEZORGEN

VAN - BOXTEL - N.V. HANPELMIJ.. . ' ,. . ,, . .. . . �, . , \ .... -
CLÀRISSENSTRAAT '3, ·eoXTEL, TEL. 479 • , • �-.-- · . 



St. Nicolaas. Pracht-cadeau. Postzegelverzameling België en Congo f 25,- (¼ der waar
de), en een partijtje Nederland 
en Overzeese Gebiedsdelen, in goede soorten. Iets voor beginners. A. Barten, Bosscheweg 119. Te koop: 2 herenrijwielen, compleet met licht 35 gulden; 1 damesrijwiel met torpedorem en licht f 40,-. Ridder / v. Cuijkstraat 3. Ik zoek een goed kosthuis met zit-slaapkamer, liefst in de buurt van het Station. Tot 
f 22,50 per week. Brieven onder no. 45, Molenstraat 19. Te koop: 3 paar damesschoenen, maat 38, zwart, blauw en Bordeaurood (platte hak). Dames regenpas maat 42. Kinder boven- en onderkleding, leeftijd 2 tot 3 jaar. Adres te bevragen, Molenstraat 19. 
� - �} BESTE SINT, � Weet U wel waarmee de kinderen heel blij te maken zijn1 1-MET EEN 

SCHOOLTAS! 1 U moet eens bij ons komen kijken, Hoek Breukelsestraat - Spoorstraat. - Wij hebben heel sterke kunstlederen tassen die U voor f 5,65 kunt kopen. l' Wij pakken ze ook nog 
HEIJMANS 

Het aardige, 
nieuwe kinderboek
van Douwe Egberts

• • • -:•·:::::,,��:t���:::..::::m:::::::=::.::·.

i leuk in als surprise. 
Schoenen en Lederwaren {

--- �_.....__..... 

Accountantskantoor van 
Punten voor de mooie gekleurde platen vindt 
U op de pakjes Douwe Egberts Koffie, Thee 
en Fama (40 punten per serie van 12 platen).

H.CUPPEN
L�: lederl. Geuetschap v. Accoantants 

LI�: Ben• YID Bel11tl1gconsulealen 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Pracht Guitaar te koop. Van Ranststraat 25, Boxtel. Toom biggen te koop, waaronder gemerkt bij Odulph Verhoeven, Tongeren 1. Verloren: een handschoen, bruin-wit gespikkeld. Terug bezorgen: Rechterstraat 66. 

St. 1licolaas 
is zeer tevreden over de 

PRACTISCHE CADEAUTJES 
die Hij kopen kan 

voor Vader 
\ 'n Courantenbak 

'n Boekenkast 
'n Ligstoel 
'n Leren club 
'n Radiotafel 

voor Moeder 
'n Haardfauteuil 
'n Handwerktafel 
'n Divan . . 
'n Theemeubel 
'n Haardbankje 

voor Verloof de 

15,95 - 12,95 
162,50 - 69,50 

27,50 22,95 
157,50 - 137,50 

29,25 - 14,95 

39,50 35,50 
92,50 - 61,75 
79,50 - 57,50 
89,50 - 65,50 
33,75 - 16,50 

'n -Mimistel 79,50 - 49,50 
'n Wanddoek 17,95 - 11,45 
'n Hallmeubel 82,50 69,50 
'n Kapstok . 26,90 '.20,75 
'n Parapluiebak 34,50 - 18,50 

DE SINT ZEGT ALS IEDEREEN 
EERST NAAR ..... 

'n Glasbril of Etui 
als St Nicolaas•cadeau De nieuwste modellen vindt U in onze etalage. 

Vlinder� en Schroetloze Gla, brillen 
Ook in Doublé-, Nikkelen- en Cello
monturen hebben wij ruime keuze. 
Brillen 's morgens besteld, 's avonds klaar. 

F. P. �- Langen, Stationstr. 62 
Horloger • Opticii!n • fuwelier Tel_ 584 

gerust haantje de • 
voorste, als het er om gaat 
cadeaux te kop

�

En wat voor Cadeaux ! ! ZUIVER WOLLEN HOOFDDOEK in effen en geruit . f 2,75 ZUIVER WOLEN SHAWLS in 40 verschillende tinten f 4,95 LEUKE KINDER ZAKDOEKJES ook in doosjes, per stuk f0,65 - f 0,29 WOLLEN KINDERHANDSCHOENEN heerlijk warm . f 2,95 WOLLEN DAMES EN HEREN HANDSCHOENEN, in effen en met Noorse patron. f 4,90 GEVOERDE GLACE HEREN HAND-SCHOENEN, 'n prachtig en degelijk geschenk f 16,95 ONTBIJTLAKEN, EXTRA GROTE MAAT in 3 kleuren . f 5,90 PLUCHE TAFELKLEED extra grote maten f '.24,50 - f 16,75 HAND WEEF TAFELKLEED in terra, bruin en groen f 7,45 PLUCHE SIERKUSSEN met mooie zachte vulling f 3,95 SOLIDE VOETKUSSENS (poufs) in zeer verschillende uitvoering f 4,25 RADIOT AFEL (ingelegd blad) zwaar verchroomd . . f 25,75 LECTUUR STANDAARD ('n sieraad) ons succes cadeau . . . . f 11,90 HAARDFAUTEUILS, 0. F. verstelbaar f 26,90 - f 22,50 
En op al deze ge chenken van blijvende 
waarde, geven wij 

KLOKBONNEN. 

Ziet onze feestelijke etalages 

en bezoekt onze magazijnen. 

,,In den Ooievaar". 

TE KOOP Uiterlijk Dinsdagavond 
Jorigens- en Meisjesrijwiel moeten Uw kledingstukken om chemisch te reinigen of te verven, Boorden en Overhemden om te wassen aan een onzer depots of op de fabriek ingeleverd zijn, wil men er zeker van zijn, dat deze goederen nog diezelfde week gereed komen. Alleen op verzoek, hetwelk aan het kantoor van Den Dries" ge_richt moet worden, worden wekelijks goeder�� bijU aan huts opgehaald en thuisbezorgd, zonder prijsverhoging. Mocht U eventueel door drukte vergeten worden, wees zogoed en bel even nummer 232, en wij staan voor U klaar. 

als nieuw 7 • 1 1 jaar 

Tevens voorradig pracht 

Kinderrijwielen 
in diverse maten, 
tegen zeer lage prllzen 

W. VAN ROOIJ, Bosscheweg 52

Zeer ruime sortering Chemische Wasserij - Stoomververij 

en FijnstrijL<inrichting "Den Dries"

St. Nicolaas 

speelgoederen 
BEZOEKT 

Zaterdag 25, Zondag 26 en Maandag 27 Novetr.ber 

de Vogeltentoonstelling bij 

Piet Schellekens 
in Café HUYBERTS, FELLENOORD 3

Opening Zaterdagavond 8 uur 
Breukelsestraat 12 ENTREÉ VRIJ Afd. Boxtel N.B.V.V. 

-

Sf Nicolaas weet het wel, 

Hij koopt al zijn speelgoed bij STEINMANNI 
Dit jaar is de keus weer groter 

en het speelgoed is beter dan ooit. 

Stevige poppenwagentjes vanaf 2,95 tot 14,50 
Poppen met slaapogen en ma,nastem, pr achtig mooi zoals 
vroeger. - Het ree ame werpp ,pje voor 39 cent. 
o� bekende onbreekbare baby,pop nog steeds voor f 3,50
zolang de voorraad strekt.
Trein en 24,95, 21,• 13,• 8,75, 5,45, 4,25, 3,50, 1,65
Bergbaantreinen 5, 50 .

}f }f Kinderserviesjes van porcelcin, plastic, blik in tientallen 
soorten. Bouwdozen, blokkendozen, winkeltjes, fornuisjes, 
dam• en schaakborden, schoolborden, kruiwagens, alle 
soorten spelen, dominospelen, kwartetspelen Tivolie•biljarts 
sjoel�akken, enz. enz. 

' ' 

IEDEREEN ZEGT: 

VOOR SPEELGOED NAAR STEINMANN 
Boorden dozen, kous ·ndozen, dassendozen, 
scheerdozen, naaidozen, toiletgarnituren, 
kapstokken, parapluistandaarden, rooktafels, 
rookstellen, borstelhangers, couranten• 
hangers enz. 

*.--------------. 
I e d e re jongen bouwt 

met· onze mecanodozen 

Ook de bekende TRJX.doosjes 
in• alle nummers f 1,50 per doos. 

!Be!lDdt ooocal de, euste etaq,e.

U vindt daar een schitterende sortering 
luxe St. Nicolaasgeschenken van tin, 
glas, plateel, aardewerk, porcelein en 

- tevens ALLE GERO-ARTIKELEN.

KOMT U OOK EENS KIJKEN? 

Het is beslist de moeite waard. ZIET DE ETALAGES 

C. STEINMANN
Rechterstraat 6 BOXTEL Telefoon 401 

Nuttige Geschenken 
tegen zeer lage prijzen in ,,DE MAGNEET" 
EEN GREEP UIT ONZE GROTE SORTERING Overhemden, vanaf . . . . Sjaals, zuiver wol . . . . Heren glacé's, gevoerd . . Wollen Heren Handschoenen Heren zakdoeken Kinderzakdoekjes . . . Wollen jongens blouses Wollen Slipovers, vanaf . Wollen Herentruien, vanaf Dames Pullovers, vanaf Dames Vesten, vanaf . . 

6,95 3,80 11,95 4,75 0,50 0,33 4,98 6,98 '.21,75 14,98 14,98 

Trainingsbroekjes, vanaf Fanta,ieschorten, vanaf Wollen Damessjaals, vanaf Dames glacé's, vanaf . . Dameskousen, links, vanaf Nylons, vanaf Kristal Nylons, vanaf Jumper-wol, vanaf . Scheepjes-wol, vanaf Neveda-wol, vanaf . Spoeltjes Koordwol . 

3,75 2,45 2,95 10,98 2,15 6,25 9,98 2,15 2,48 2,75 2,85 
EN NOG HONDERDEN GESCHENKEN MEER 

H. Opheij-Rooth Breukelsestraat 95 

Tel. 415 

Weet u wd .... Boekhandel Tielen Adverteren in ons blad 
is de b est  e re  cl a m e !

Tien jaar jonger voelt u zich wanneer uw voeten vakkundig verzorgd zijn door 
Med. Ged. Voetverzorgst<>r 

Jo. v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT 15 Tevens mas,a11e, steunzolen naar maat, elastieken kousen, bandages, etc. etc. 

Ook aan huis te ontbieden 

ST ATIONSTRAA T 
Zo juist ontvangen 

DE NIEUWSTE 

Parker "V.S." Vulpen Een fraai Parkerproduct dat tot heden nog niet in Nederland aan de markt was. Zeer fraaie houders die niet verkleuren en krassen weerstaan. Prijzen f 29,75 en f 39,75. VULPEN EN VULPOTLOOD IN KEURIG ETUI f 44,50 en f 59,50. 
1ets heel bijzonders voor St. 'Nicolaasgeschenk 



, .. 

znpyp 

lekkere tabak!"

MAG. ,,DE BIJENKORF'' 

A. VAN KOL$,tatlonst,r. !$5 Tel. 406 

Markt 14 Tel . .:�e

SCHIJNDEL Hoofdstr. 141 Tel. 319 

Vat Aad U nooit (J,edadtt ! 
zo'n grote sortering 
ST. NICOLAAS GESCHENKEN 

bij Uw Drogist. 
Een greep uit onze collectie: 

Nuttige geschenken voor 

ST. NICOLAAS 
}f-. Herenhoeden )f. Petten )f. Overhemden )f. Zelfbinders )f. Nappa handschoenen )f. Sjaals )f. Slipovers enz. 

Wij zijn het speciale adres voor Heren• Modes en zijn daarom ruim gesorteerd. 
H. v. Eyck�de Louw
KRUISSTR;\AT I BOXTEL 

Eau-de-Cologne 
Komt U eens p • • • • • - • • • • • 

't Is altijd weer

OE BIJENKORF heeft meer. 

van Coty, Soir de Paris, .,4711", 
■ 

I
Boldoot, Rhodel, Valdelis. 
Luxe dozen Zeep 

kijken naar I GOED NIEUWS 1onze 
1 voor de 1 

Wij ontv ing en w ederom een
grote hoeveelheid

SPEELGOEDEREN 
waaronder vele van de allerlaatste
en allernieuwste snufjes.

Treinen-CMET GARANTIE)
lopen vooruit of achteruit. 

Zie vetder onze St. Nicolaas�courant,
die huis aan huis werd bezorgd.

DE BIJENKOMF 
STATIONSTR. 55 BOXTEL MARKT14 

CACAO 

BRUINMERK 40 
par pak . . • . et
OOUDMERK 
"&r pak .... 

AMANDEL 

SPECULAAS 

��� v�!�� 55 et

GEKOOKTE 

GELDERSE WORST 

!a��B !�:� 32 et

ALBERT HEIJN 
MAAKT U HET LEVEN 

GOEDKOPER! 

De hartewens van iedereen : 

Een St N icolaaS=cadeau uit 

onze schitterende collecties 

SIERADEN 

UURWERKEN 

PLEET 

Fa A.v. Vlerken, Boxlc l 
Juwelier - Horloger Kruisstraat /0 

Doe Uw ST. NICOLAAS-INKOPEN 
in onze ruim gesorteerde zaak! 

Kom eens kijken en 

doe uw voordeel 

VOOR DAMES 
NYLON KOUSEN 
LINKSE KOUSEN 
FANTASIE SCHORTEN 

. . . vanaf f 5.25 
f 2.98 - 315 - 345 
. , . vanaf f 2 85 

VOOR HEREN iets aparts 
OVERHEMDEN, was- en kleurecht 

met vaste boord f 6.50 - 6.95 
. losse boord . . , . f 8 65 

ZUIVER WOLLEN of FANTASIE SOKKEN 
NOLLEN SJAALS. . . , . .f 3.25 

Ook in BEDRIJFSKLEDING zijn wij zeer concurrerend 
Plastic:::::verf En als St. Nicolaas geschenk * een Dames• of Herenzakdoek'Ideaal om hel eèn en cadeau bij aankoop van t 5.-ande·r �en kwastje te geven 

Pràchtig van glans 

en direct droog 
KLEIN MAAR DAPPER 

RECHTERSTRAAT 67 A Heen verkoop voor Boxtel ::=====�==========================:::;

in de nit>uwste verpakking Geschenkdozen Eau-de-Colo!,lne en Zeep 
Parfums 

u:�r
e
t:�:::e 

I Schoenreparatie 1

verras ingen, 1 ONZICHTBAAR SPIJKEREN 1: 
Crême en Po-eder 
Nagellak in alle tinten 1 Dit betekent voor minder geld, 1er is keus voor betere reparatie. Nu voortaan ' 

Lippenstiften 
Nylon-Haarborstels 
Scheerdozen-Apparaten 
en Kwasten 

iedere beurs. 1 mogelijk door onze nieuwe 
1 AMERIKAANSE MAC11,INE 

Brillantine 
Poederdozen 

in een pracht buitenlandse collectie 

U slaagt beter en voordeliger bij: 
Drogisterij ,,De Mol en'' Rechterstr;iat 37 Tel. 361 
Zoekt U een passend Cadeau 
voor St. Nicolaas? 
U SLAAGT IN 

't Lederwarenhuis 
RECHTI-RSTRAAT 7 

,, SUCCES"

Een keurcollectie! ... 
St. 'llicolaas=9esdienken 

ziet U in onze etalage's 
'Uw. Aeuu Aan niet moeilijk !lijn 

BIJ ZO'N SORTERING 

Wij hebben voor "ELCK WAT WILS". 
Dat wij alleen het beste v"n het beste 
aanb eden liehoeven wij niet te zeggen, 
dat weet U allen reeds lang en voor hen, 
die dit nog niet weten, zouden wij zeggen: 

:Komt U S.ij, ons eens fuiJ,en 
en..... ook U zult evenals andere ver• 
steld st"an over onze sortering en ..... 
prettige vakk"ndige bediening 

Àts e.xtc:a St. 'nicolaas=attw.die 
buiten de bekende klqJ<.bonnen ge, en wij 
van 25 Nov. t.m. 5 Dec. bij elke aankoop 
van f 20 • een pa�r mooie links geweven 
kousen CAD r.A U 

F. J. WITTEVEEN's 
Manufacturen en Confectieh drijf 

RECHTERSTRAAT 18 - ttOXTEL 

Ziet onze spedale St. Nicolaas Et"Jages 

Ook �it jaar _is 
't A N K E R St. N 1colaas m 

met zijn voorraad 
CHOCOLADE FIGUREN 
Chocoladeletters . . vanaf 35 et Grote Chocolade Harten . . 80 et Fondant Suikergoed, kwaliteit en niet duur. Grote Banketletters M . . . f 1 1 19 Banketstaven 35 et per 100 gram Fij'nste Speculaas . . 39 -49 et 
Deze week wederom Choco•Boter 50 et per p 1k. 

Op alle artikelen Spaarzegels. 
Komt zien in de etalages. 

De VEGE geeft U guldens terug. 

't ANKER 

1 
1 

ALLEÈN bij 1 
BOVEN DEERT 1 /

111. - - - - - ... - - - - .. ;
Voor�naar• 
Tel. 527 V O S Stationstr. 44·
Blanke geweekte st lkvis t 0.65 per 500 gram· Prima zure Haring 7 1/i cent, enz. enz. 

Na a st onze merken
s igaren waarvan wij d� 
a l l e en•verkoop hebben
zgn er nog de tnerken

ELISABETH BAS 
LA· P�Z 
WILLEM Il 
HOFNAR 
RITMEESTER 
AIDA, enz. enz.

::u 
0 

::,:: 
.,, 
::u 
en 
. .. 

Tevens alle 1'ekende merken 
SIGARETTEN ook in luxe verpakking 

TABAK in alle prijzen van f 1 .• per half pond 
tot f 2.25 per half ons 

Alles met klokbonnen 
W. PRICK

'Vooc St. 'lürolaas. 

Holle Chocolade== en Suikerfiguren 

Banket== en Chocoladeletters 

BIJ B RE u ER 
WILHELM1NASTRAAT 9 

Fondant•Borstplaat 40ct. 250 gr. Suikerbeestjes, groot en klein 40 et. 250 gr. Amandel•Speculaaspoppen 42 et. p st. 
Verder alle artikelen aan de laagste prijzen. 

Voor ST. NICOLAAS 
l Een pracht sorterin� 

: ' 1 ""'_ � igaren en Sigaretten .
.,. , 

Pijpen, Aansfrkers, Koken 
en verders alles wat er op 
Roker,gehied , odig is 

Sigaretten in dozen van 50 st., ook Eng.•lmport 

PARFUMERIËN 
"471 l'' • Boldoot • Rodel • Soit de Paris 
Mooie dozen Zeep met Eau-de,Cologne 
Berl van den Braak 

UrofTisteriJ' ,,De Molen''• Als het gaat over Zaden of Bloemen
v. Hornstraat 12 6 Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen c. de Jong•v. Kempen 

·'.R.echterstra·at 37 Tel. 361 .._ _______________ __. 11...----------------
Baronieslraat 73 

'Teleloon 450 
Bij alle aankopen Klok bonnen .. 

---
,,en dat zeg ik uit naam van all~~n~~=~~?.!:~ ~ 
"Sint weet wel waarmee hij de mannen het meest kan verrassen . .. fll 
dat is natuurlijk 'n pijp ... want niets is gezelliger 4:c:;gY"'/t'."'t~7"J:;:~f0-%.a:.a.f# 
dan 'n tevreden man met •• ......... ,. ,,,.,.,.,, ..... ,.,,.,.,, ... ❖ .. ,w,.,,,.,.,.,,.,,,.,,"'"''·"'''~':·::""'::x::;'::..,''""---.-::::; 

1 

Q 
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OP ¼ fJ. ELI Ci Massale wolkengevaarten joegen door door de lucht, regen plensde neer, en wij stonden rillend van koude de aankomst van St. Nicolaas af te wachten. In de verte priemden de koplampen van de "electrische" door de duisternis en toen na enige ogenblikken de trein voor het station stopte konden· wij de heilige Man, die vergezeld was van zijn trouwe Trappedoeli, begroeten. 
Beducht voor de gezondheid van de goedige Grijsaard waagden wij het, wijzende op het ruwe en regenachtige weer, 
voor te stellen de wandeling te houden als het weer gunstiger zou zijn, doch geen redenering kon hem van zijn voor· nemen afbrengen om de etalages te gaan bezichtigen. Wijzende op de heldere maan, die juist van achter de jachtende wolken haar licht spreidde over het stationsplein stelde de Sint voor maar aanstonds de' wandeling aan te vangen, Trappedoeli instruerende voor het maken van notities. 
Bakkerij "Nova" in de Stationstraat viel al aanstonds op met d'r fijn gelegen· heidsgebak; als boterletters en marse
painfiguren. Een eindje verder de mooie etalage van 
F. P .van Langen, waaruit keuze is tem-:iken voor waardevolle, blijvende St. N1colaascadeaux, 't zij horloges, Pendu
les, armbanden, dan wel andere sieraden 
in goud en zilver. Vlak daarnaast trok het "Rokersparadijs Sylphide" de aandacht met de presentjes, die uit de Sinterklaasschouw komen rollen. "Bij Albert Heijn", zei Trappedoëli ,,vullen we straks de zak van Zwart� P!et voor strooiavond". Daar ging de Smt wel mee accoord, doch inmiddels bewonderde Hij reeds de mooie Ianpekappen, en de vele electrische artikelen bij Adelaars. Wij wezen nu naar de overkant, waar firma Boo

men-Resink haar toonzalen heeft. Een keur van Salonen slaapkamerameublementen zijn daar doorgaans te bewonderen. Om de Sint te gerieven zijn er thans ook de fijnste kleinmeubelen geëxposeerd. De verkoop ervan vindt plaats in de Stationstraat. Laten we �aar meteen maar een kijkJe gaan nemen, in die zaak waar ons zo'n uitzonderlijke service wordt aangeboden. Ja, hier kunnen de ogen te gast gaan aan de collecties kleedjes, plaids, gordijnen, damesen herenmode artikelen en allerhande nuttige geschenken. Wie dat ziet koopt onwillekeurig. Van hier ging onze Sint even terug naar Fr. van den Brandt, waar ook een aardige keuze is te maken, hetzij op gebied van rijwielen of toebehoeren dan wel in nuttige geschenken voor h;t huishouden. Het speelgoedpaleis "De Bijenkorf" behoefden we St. Nicolaas niet te wijzen. Een hele schare kinderen verdrong zich 
voor de etalages, kiezende en wijzende wat op het verlanglijstje zal moeten ko�en. Wat in deze droomheerlijkheid al met voorradig is! Nog nooit was de verschei�e�heid in speelgoederen zo groot als dit Jaar. In De Bijenkorf oftewel bij �-- van Kol slaagt men altijd, ook in hetf1haal op de Markt. Van hier Iood;ten wij Sint Nicolaas en Trappedoeli naar • Breuer in de Wilhelmi-nastraat, waar beiden stom verbaasd stonden 
te kijken naar de enor- \. ,: me voorraad Suiker- '\: goed, Chocoladefiguren 
en amandelspeculaaspoppen. Toen ·viel het het oog op de winkel van Wim van
Dongen, in de Van Leeuwenstraat. Verlichtingsartikelen en allerhande electra apparatuur, waarvan men in het huishouden zoveel plezier heeft, zijn hier 
voorradig. 
Piet Schellekens in de Breukelsestraat toont ook een goede kindervriend te zij� met zijn variatie in speelgoed. Hier kan men met z'n verlanglijstje gerust binnenc stappen. De vrouwelijke charme vindt verzorging bij Parfumerie M. J. van den 
Broek, waar parfums en schoonheidsar- • tikelen van de meest bekende huizen te kust en te keur voorradig zijn. Flatteuse Dameshoedjes, veelkleurige shawls en hoofddoeken vindt men bij 
Joh. Thijs-v. d. Brandt, die voor de klanten ook nog wel meer in petto heeft. 
Boekhandel Tielen voorziet St. Nicolaas elk jaar in de behoeften aan Boeken! Ook luxueuse vulpennen, ball-points of passerdozen, ze zijn er allemaal in de ruimste sorteringen. Daartegenover bij 
Spijkers vond onze Gemijterde hoge Gast trouwens ook nog veel van zijn gading, vooral speelgoed. De gemoderniseerde zaak van H. van 

de Wetering biedt ook een rijke keuze aan nuttige geschenken voor oude en jonge vaklieden. ,,Warme pantoffels van Schoenhandel Van der Weide maken de lange wintermaanden gezellig", zo luidde Sint's uitspraak bij het zien van de etalage. Bij Van Geel
de Koning heeft de heilige Man zijn boot ook voor anker gelegd. Daar is ook nog een aardige keuze te maken in textielartikelen. J. A. 
Gemen, een specialiteit op gebied van sportartikelen. Ballen, rackets, sticks en wat al niet meer; zijn er zowel als voetbalschoenen overvloedig voorhanden. Aan de overzijde viel eerst het oog op 
André van Hilst, waar ook nog veel varierende zoetigheid voorradig is voor het heerlijk avondje van Sinterklaaë. Bij fa. P. van der Velden brachten de magnifieke textielproducten de Sint in verrnkking, en zeer waarschijnlijk zullen vele ervan in de "laarsjes" belanden. Trappedoeli dirigeerde het gezelschap weer naar de overzijde van de straat, want zijn felle oogjes hadden reeds bij W. Spoormakers een flits opgevangenvan de prachtige fietsen, steps en allerlei andere artikelen, die als cadeau gewaardeerd worden.De zaak van Van Hout-Ververgaardheeft haar dominerende stand voor detijd der gulheid ook weer uitgebuit. Eenkeurcollectie cadeaux zowel voor damesen heren als kinderen. Alles prima, prima! Even om het hoekje wees Trappedoeli, en meteen had hij zijn Meestervoor de etalage van Atelier Janssen,waar diverse fototoestelletjes en schilderijen als begeerlijke Sinterklaascadeautjes voorhanden zijn.Ook bij Stienmann ging de Sint binnen om zijn speelgoed-voorraad aan te vullen, en rondwandelende om zijn keuze te bepalen, werd hij rfl v aangetrokken door de ü?:' k lvele luxueuse voorwer-�· pen, waarmede een salon is te versieren, en door de practische huishoudelijke artikelen. Voor boeken viel het oog op Boekhan
del Cor van Griensven, waar ook een prachtige collectie prentenboeken en vulpenhouders en andere schrijfbenodigdheden voorradig is. Een keuze voor strooiavond werd ook gemaakt bij De
Gruyter, want zelfs Trappedoeli bleek op de hoogte te zijn van het sortiment "snoepjes van de week", die op het feest van de Sint even gewild zijn als op andere tijd. De grilligheden van de damesmode kennende, was het voor de Sint een openbaring te zien hoe Witteveen's Manufacturen en Confectie zich heeft weten te specialiseren op gebied der damesconfectie, uniek in Boxtel, terwijl op gebied van Herenmode en Manufacturen een grote verscheidenheid van goederen kan worden geboden.Het breiende "Grootje" propageerde daarbij de zelfwerkzaamheid met de prachtige Wolgarens "Phildar", waar Witteveen de alleenverkoop van heeft. 

Het kleinste sieraad van Firma Van
Vlerken is al een zeer gewaardeerd surprise. In Zilveren en Pleetartikelen schitterend assortiment, terwijl men uit de collectie ringen, halssnoeren, armbanden, de horloges niet te vergeten, een St. Nicolaasverrassing van de eerste rang kan bezorgen. ,,De Vijzel" tovert de dames leuke "snufjes" voor met zijn Parfums, en andere welriekende schoonheidsspecialité's. Hoeveel "schoentjes" zullen er mee gevuld worden? Cadeaux die tal van St. Nicolaasverjaardagen zullen overleven, vindt men bij de "Velo" naast wasmachines nog kachels en allerlei meubilair. Wat VAN BOXTEL n.v. te bieden heeft is niet in kort bestek te noemen. Op televisiegebied zowel als radio kan Sint er terecht, evenals voor electrische klokken, Philishaves, stofzuigers, haarden en kachels enz....... Kijk maar eens goed in uw beurs of de inhoud toereikend is voor een van zulke presentjes ...... De "Edah" heeft voor het grote feest natuurlijk weer een extra en gevarieerd sortiment lekkers, als Speculaas, boterletters, taai-taai en wat er zoal bij behoort. Bij de wekelijkse inkopen zal Pietde-Baas (neen, lezer, niet Pieterbaas) de aandacht er wel op weten te vestigen. 

Zonder te willen verpozen in een der vele Hotels rondom de Markt stapte Sint Nicolaas - en Trappedoeli en wij met hem - de Kruisstraat op om de zaak in Herenmodeartikelen van H. v. Eyck-de Louw eens danig te inspecteren, want zo mogelijk is hier de keuze uitgebreider geworden dan ooit: Hoeden, overhemden, dassen, handschoenen en alles wat zoal bij de garderobe van "mijnheer" hoort. De heerlijkheden van fondant en marsepain van Bakkerij ,,'t Hoeks
ke" hadden als steeds een speciaal plaatsje in de zak van Zwarte Piet, de guitige collega van Trappedoeli. Het kruispunt overstekende werd Witte
veen's Woninginrichting het voorwerp van Sint's belangstelling. Een uitgelezen collectie kleinmeubelen, prachtige tafelkleden, vloertapijten, gobelins en schilderijen vormen de surprises bij uitstek, en voor de ruime beurs zijn er de salonameublementen in diverse stijlen voorhandrn. Een wandeling door deze zaak vergemakkelijkt de keuze, zo ervoer de Sint. Van den Brekel, als van ouds een vertrouwde zaak, waar men zeker weet succes te hebben als men er binnengaat. ,,De Favoriet" is bij Sinterklaas ook nog steeds favoriet, want kwaliteit is daar troef. Practische geschenken vindt men er in overvloed. Evenals bij firma Th. van Dongen, die zoals ieder jaar vele kinderen verrassen zal met toverlantaarns, mec:modozen en ander nuttig speelgoed. ,,Klein Maar Dapper" wordt door Trappedoeli nog steeds een best adres gevonden. ,,Die warme onderkleding moet in dit koude kikkerland wel gretig aftrek vinder/'' zei hij. Een charmant cadeautje is te vinden bij Drogis
terij "DE MOLEN", die van ouds een "heerlijke geur" verspreidt met al die 

parfumerie-artikelen van tot • merken. Wie meer practisch ingesteld is gaat naar Bovendeert's Schoenhandel, waar voor man en vrouw, jong en oud te kiezen valt uit prima schoeisel en puike sportartikelen. Teruggekomen in de Rechterstraat komen we bij bakker van de Vliert aangeland, waar de Sint een en al aandacht schonk aan de grote variatie in figuren van chocolade en suikergoed, speculaas en taai-taai, die op Zijn feestdag niet mogen ontbreken. Nuttige geschenkjes, vooral voor rokers ontdekte Trappedoeli bij H. Voets, die behalve Tabaksartikelen ook van cigarettenpijpjes, aanstekers en -kokers, pijpen en tabakspotten goed voorzien is. Lederhandel "Succes" draagt zijn naam met ere, oordeelde St. Nicolaas, want met surprises uit deze collectie moet altijd klinkend succes het gevolg zijn geweest. Een aanvullend cadeau-tje, dat op ieder onge- rtlJ. scnreveh verlanglijstje -voorkomt, vindt men r{- :> stellig bij W. Prick's ')) Sigarenmagazijn. De �.,) meest geanimeerde mer- 7 ken zijn hier immers aanwezig. Bij van Kessel's Naaimachinehandel bleek de Sint ook oog te hebben voor de zorgen van vele huismoeders, die ongetwijfeld met zulk 'n naaimachine haar gehele leven van vele moeilijkheden verlost zullen zijn. Behalve de beste sigaren en cigaretten heeft Bert van den Braak ook een grote sortering pijpen in allerhande modellen en verdere· rookartikelen alsmede parfumerieën, die onweerstaanbaar zijn voor mensen, die van een heerlijke geur· houden. Een "foto-in-lijst" van Jos. W. de
Koning is een cadeau dat de laatste jaren steeds meer ingang vindt. Aan ,,'t Anker"van Cees de Jong ligt de Stoomboot veilig, terwijl men hier tevens wat heerlijks kan inslaan. Onnodig te zeggen dat de Grote Kindervriend hier graag even 

binnengaat. Om even op verhaal te komen van al die drukten, wandelt de Sint op z'n ge-mak naar het Glaskunst-Atelier van P.van Rossum in het wandelpark. De Sint wordt hier getroffen door de prachtige sierruitjes van glas-in-lood, die zowel op bestelling als uit voorraad geleverd worden voor schappelijke prijs. In 't vooruitzicht zijn wandeling bijna beëindigd te hebben, begeeft Hij zich weer met frisse moed op weg om bij ,,De Magneet", de tricotages te bewonderen. Truitjes, slipovers, kousen, handdoeken, enz. zijn in allerlei kleuren en kwaliteiten voorradig. En welke winkel kent het kinderhart beter dan "DeSpar" 1 Fijnproevers van de bovenste plank en daarom ook een partijtje lekkers van "De Spar", waar men ook terecht kan voor kleding en textielgoederen. De lederhandel wordt dan nog eens vertegenwoordigd door Heijmans die voor koude voeten warme pantoffels heeft en verder te kiezen geeft tussen diverse modellen dames- en herenschoencn. Misschien kiest U straks ook nog wel een boekentas...... De êfirma Goossens toonde ons geschenken voor jong en oud. Gereedschappen voor de huisvlijtbeoefening o.a. verdienen hier aandacht. Verder keukenartikelen alsmede haarden, kachels en kinderwagens. Het werd intussen hoog tijd voor de Sint, want de wandeling had veel tijd in beslag genomen. Banketbakkerij Van Duren-Schollen, waar men altijd "de meesterstukjes" in banketsel kan aantreffen, mocht niet overgeslagen worden. En trouw aan Zijn woord stapte de Sint voor de laatste keer op deze avond hier binnen en wist meteen weer dat Hij hier in luilekkerland vertoefde. En hierna moest Sint Nicolaas Zijn wandeling dan beëindigen en Zich voor het vertrek gereedmaken om elders Zijn drukke werkzaamheden voort te zetten. 
De nieuwe Lennisheuvelse 

Fanfare "St. Arnoldus" 

Het drukfoutenduiveltje speelde ons parten 
in de advertentie van 

geeft Zondag 26 November haar eers'e 

CONCERT .____I in ORIO
_

N 1 Aanvang half acht. 
Met medewerking van 

Le n nis heuvel's Toneelclub 

ENTREE f O, 75 en f 1,

Plaatsbespreker:i na de Hoogmis aan de zaal· 

Wij hebben voor U een ruime keuze:_in 
Voordelige Dames- of Herenpolshorloges 

ALLES MET GARANTIE 

Ook in Gouden, en Zilveren Sieraden 
zijn wij ruim ge�orteerd 

DE NIEUWSTE MODELLEN 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 Ziet etalage Td. 584 

Twijfel niet langer - ga voor Uw 

ST. NICOLAAS-GESCHENKEN 

naar ADELAAR s 
U vindt daar practische en nuttige geschenken 

PHILIPS en ERRES RADIO

STOFZUIGERS 
EFA, EXCELSIOR, HOLLAND,ELECTRO 

'n Grote collectie lampekappen en Kronen, 
Wand• en Schemerlampen, Slaapkamerschalen, 
Straalkachels, Strijkijzers, Bureaulampen, enz. 

Voor iets goeds naar Harrie Voets! 1 Grote sortering in pijpen, shag, 
en tabaksdozen, sigaretten en 
sigarenpijpjes (in etui), aan• 

s..,: stekers, klapdozen, sigaretten• 
kokers enz. enz. 

Grote dozen sigaretten (inh. 50 stuks) en 
tinnetjes Engelse sigaretten. Verder alle merken sigaren vanaf f 1,50 per doos:

ln speciale feestverpakking 
HARRIE VOETS Rechterstraat 9 Boxtel Telefoon 292 

MORGEN 

ZATERDAG van 7 tot 9.30 en 

OVERMORGEN 

ZONDAG van 3 tot 5.30 en 

van 7 tot 9.30 
kunt U bezoeken 

tentoonstelling 
St. Willibrordusschool 

BURGAKKER18 

Joh. Thijs-van den Brandt 
* FANNY-HA TS kosten f 6,90

Wij drukten foutief f 6,30.

Wat 
zal ik 

een man 
geven? 

�/ 
�,' -. 

Handschoenen, 
soepel Nappa, geheel 
gevoerd, 

vanaf 13.75

Overhemd, 2 losse 
boorden. Mooie percal in 
streepdessin 
reeds vanaf 10.75

Met vast boord 
effen poplin in smaak
vol dessin. Een goed, 
sterk hemd 7 95 

vanaf • 

Slipover, 
een warm en 
geschenk, 
reeds vanaf 

zuiver wo 

degelijk 

9.75

Zelfbinders, 
Tal van beken de 
merken, waaronder 
"R U M MY" de 
koninklijke das in 
luxe St. Nicolaas
verpakki ng. 

3,95

Zelfbinders, uitstekende kwaliteit en absoluut

kreukvrij, vanaf 1. 75

van Hout
Ververgaard 
•



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

O.D.C.-Bladelb 3-2
Wilhelmina-O.D.C. 2 (afgelast
O.D.C. 3-Blauw-Geel 3 5-3 
Boxtel 3-O.D.C. 4 7-5 

Het begin is hoopvol, want uit de eerste 
aanval bezorgt een schot van Voets, de 
Bladella-doelman de grootste moeilijkhe
den. Terwijl even later een schot van 
Schalks de deklat scheert. O.D.C. blijft 
domineren, totdat na zes minuten spe
len, een voorzet van de Bladella rechts
buiten bij de linksbuiten terecht komt, 
uit dit duel met Dekkers ontstaat een 
vrije schietkans, welke dankbaar wordt 
waargenomen, door in de rechtse boven
hoek te schieten. 0-1. De verhouding 
op dit moment is hierdoor zeker niet 
weergegeven. Deze tegenslag ontmoe
digt de O.D.C.-ers geenszins, en een 
serie aanvallen worden op het Bladella
doel gelanceerd. Eerst schiet Bergwerff 
tegen de deklat en even later vindt een 
kopbal van Schalks de deklat in de weg. 
Reeds denken we dat Bladella de voor
sprong zal vergroten wanneer v. 't Hoen
derdaal een schot van rechts niet vol
doende onder controle kan krijgen, maar 
Wagenaars brengt redding. Als er onge
veer twintig minuten is gespeeld komt 
de gelijkmaker. v. cl. Bogaard vangt op 
het middenterrein een bal op, passeert 
enkele tegenstanders en geeft dan door 
aan Bergwerff en diens voorzet wordt 
door v. d. Bogaard hard ingekogeld. 
1-1. Terwijl O.D.C. met korte combi
naties de vijandelijke verdediging tracht
te doorbreken, spelen de gasten een
fris open spelletje, waarbij alles ineens
wordt genomen. Vooral de rechtsbuiten,
die een ongeoorloofde vrijheid geniet,
sticht met zijn voorzetten de grootste
verwarring voor het O.D.C.-doel. Beide
elftallen slagen er in de eerste helft niet
in te doelpunten, zodat de rust aan
breekt met gelijke stand. 
Bladella begint de tweede drie kwartier 
met enkele aanvallen, waaraan de ODC
verdediging slechts met de grootste 
moeite het hoofd kan bieden. ODC 
krijgt dan een corner te nemen. Schalks 
plaatst hoog voor doel en de vrijstaande 
v. d. Boogaard kopt feilloos in, 2-1.
Bladella komt dan verwoed opzetten, en
ofschoon O.D.C. geruime tijd stand kan
houden, komt uit een scrimage voor het

PAROCHIE-AGENDA 

'.26e en laatste Zondag na 
Pinksteren. 26 Nov. 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

De 1-1. Missen zijn om half 7, kwart vóór 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 wordt opgedragen
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
der parochie. H. Bloed-kapel gel. H. Mis
voor Lambertus v. d. Brand, Lamberta
de huisvrouw en 'Hendrica de dochter;
om kwart vóór 8 gel. 1-1. Mis voor de 
levende en overleden leden van de R.K.
Metaalbewerkersbond, afd. Boxtel 'bij
gelegenheid van het 30-jarig bestaan;
om 9 uur gel. H. Mis voor de overleden
familie van de Meerendonk-den Dek
ker, terwijl de Hoogmis als gez. gef.
jrgt. voor Johanna Josephina v. Son aan
God wordt opgedragen.
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 om kwart voor 12 Mariagarde
in de kapel van Duinendaal.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje, 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 het H. Hart, waaronder al
gemene H. Communie van de leden van
de Bond van het H. Hart. Des avonds
om 7 uur Lof met rozenhoedje.
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand,
tevens 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. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering
van de zelatricen van de Bond van het 
H. Hart. 
MAANDAG: om kwart vóór 7 gel. H. 
Mis voor Hendricus v. Schijndel van
wege de H. Familie; z. a. gel. H. Mis
voor Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven
vanwege de Bond van 't 1-1. Hart; om 
half 8 gel. mndst. voor Maria Poirters
v. Dijk; z.a. gel. H. Mis voor Dina v. cl.
Brand-de Bever vanwege de Bond van
het 1-1. Hart; om half 9 gel. H. Mis voor
Henriëtte Witteveen-Schöne; z.a. gel 1-1.
Mis voor Hubertus Josephus van Su
sante.
DINSDAG: om kwart vóór 7 gel. H. 
Mis voor Johannes Jac. v. Kampen; z.a.
gel. H. Mis voor Adrianus Schepers van
wege de H. Familie; om half 8 gel.
mndst. voor Franciscus v. d. Velden; z.
a. gel. H. Mis voor Adrianus v. Schijn
del; om half 9 gel. mndst. voor Johanna
v. Run-Russens; om 10 uur gel. H. Mis
uit dankbaarheid vanwege de R.K. Coö
peratieve Vee en Vleescentrale.
WOENSDAG: om kwart vóór 7 gel. 
jrgt. voor Hendrica v. d. Loo-v. Esch; 
z.a. gel. mndst. voor Johannes v. cl.
Meyden; om half 8 gel. mndst. voor Ma
rinus v. d. Sande; z. a. gel. H. Mis voor
Wilhelmina Schellekens-v. d. Ven; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina
Konings-v. d. Laar; om half 9 gel. H.
Mis voor Odilia v. d. Laar, geboren
Moeskops te Eerde overleden. Heden
avond om 8 uur ROdsdienstcursus voor
18-jarigen.
DONDERDAG: om kwart vóór 7 gel.
H. Mis voor Amoldus v. Kampen en
Maria de Laat; z.a. gel. H. Mis voor
Antonius Schellen; om half 8 gel. gef.
jrgt. voor Antonius v. d. Meijden-v. I-la
mond; z. a. gel. H. Mis voor de afge
storven familie W etzer; om half 9 gel.
H. Mis voor Marcellus v. Boxtel en

O.D.C.-doel de gelijkmaker, 2-2. Nog
zes minuten zijn er te spelen als een
aanval van O.D.C. door de Bladella-ver
dediging niet kan worden weggewerkt en
v. cl. Boogaard kans ziet om de stand
op 3-2 te brengen. De O.D.C.-ers
geven deze voorsprong niet meer weg en
als de goed leidende scheidsrechter
Hooydonk einde aankondigt, hebben de
O.D.C.-ers een overwinning behaald op
een hard werkende en faire tegenstan
der. - Het derde elftal boekte een
een overwinning op Blauw Geel nadat
de rust met gelijke stand was ingegaan.
2-2. Direct na de hervatting werd het
3-2 waaraan de laatste minuten nog
twee doelpunten werden toegevoegd. -
Het vierde elftal moest na een doelpunt
rijke wedstrijd de buit aan Boxtel laten.

Het programma voor a.s. Zondag is: 
W.S.C.-O.D.C. 
B.M.C.-O.D.C. 2

(Toon Schröder Wisselbeker)
Zwaluw 4-O.D.�. 3 12 uur 

De traditie wil, dat wanneer St. Nico
laar in Boxtel zijn rondgang maakt ODC 
diezelfde dag verliest, denk maar aan 
ODC-Udi, ODC-Taxandria, ODC
Baardwijk. Zullen de ODC-ers a.s. Zon
dag met deze traditie breken. Bij WSC 
geen gemakkelijke opgaaf. 

O.D.C.-Junioren.
Het programma voor deze week luidt: 
Zaterdag: 
half 4: O.0.C. 8-B.V.V. 12 
half 4: O.D.C. 11-B.V.V. 16. 
Zondag: 
12 uur: Zwaluw 9-O.D.C. 6 
12 uur: O.D.C. 5-O.JC. 5 
Bij slecht weer gaat de training op 
Maandag onder leiding van de heer 
Jackson toch doo-r. Er wordt dan theorie 
gei,;even in de cantine. 

OSS - BOXTEL t - 1. 

Het begin van de wedstrijd is al direct 
sensationeel. Oss strapt af en brengt het 
eerste bezoek aan de Boxtel-veste. v. d. 
Meyden vangt echter het leer op, geeft 
'n verre pass naar z'n eigen voorhoede, 
v. cl. Laak vangt keurig op en vóór
iemand erop bedacht is, scoort deze het
eerste doelpunt 0-1. Oss is daardoor
wat verbijsterd en mogelijk is deze
tegenvaller ook wel van invloed geweest
op hun spel vóór de rust. Er werd althans

Anna v. d. Ven. Hedenavond om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje en gelegenheid tot 
biechten tot 8 uur vanwege de Eerste 
Vrijdag. 
VRIJDAG: Ie Vrijdag van de maand, 
om kwart voor 7 gez. gef. jrgt. voor 
1 -Ienricus Veroude; z.a. gel. H. Mis 
voor Lucia de Visser-Padden burg; om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. 
Hart, waaronder Algemene H. Commu
nie voor de leden van de Bond van het 
H. Hart; om half 9 gel. H. Mis voor
Josephus Martinus v. d. Laar vanwege
de kinderen. Hedenavond om 7 uur Lof
met rozenhoedje ter ere van het H. Hart.
ZATERDAG: 1e Zaterdag van de maand
en Priester-Zaterdag; om kwart vóór 7
gez. gef. jrgt. voor Maria Henrica Dol
mans-van Angeren; z.a. gel. H. Mis voor
Dina v. d. Brand-de Bever vanwege de
buurt; om half 8 gel. H. Mis ter ere
van het Onbevlekt Hart van Maria; z.a.
gel. jrgt. voor Erasmus Kolen; om half
9 gez. gef. jrgt. voor Mathilda-Petronel
Ia van Oerle-Reijnen.
Zaterdagmiddag biechthoren van half 3
tot 4 uur en van 6 uur tot half 8.
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te Ontvangen: Bemardus Johannes An
tonius Keurentjes en Catharina Johanna 
Smits, beiden geb. en won. te Gemonde; 
Antonius Carolus Canisius van der Heij
den, geb. en won. te Boxtel en Maria 
Slangen, geb. en won. te Valkenburg, 
waarvan heden de 3de 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. 

De H. Missen zijn om 6 uur voor over
leden moeder; om 7 uur voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
om 8 uur uit dankbaarheid; om kwart 
over 9 voor de O\'erleden familie Nou
wens-Vilé; om half 11 hoogmis voor de 
levende en overleden leden van het pa
rochiële Zangkoor. 
De open schaal gaat voor de St. Marti
nus-naaikring; en de tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
Bij verhindering van pater van Eijck zul
len de predikaties onder de H. Missen 
vandaag gehouden worden door de 
nieuw benoemde superior van de Witte 
Paters, pater Hensen. 
Om kwart voor 12 jongens H. Familie in 
de kerk. 
Na de hoogmis is het vandaag GEEN 
Santa Teresa; in plaats daarvan om half 
5 buitengewone bijeenkomst bij de Zus
ters Ursulinen. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze parochianen die nog in het buiten
land vertoev.en, en voor het behoud van 
de vrede. 
Donderdag - feestdag van de H. Apos
tel Andreas, de patroon van Rusland, 
Griekenland en Schotland. 
Om 3 uur GEEN I-1. Familie voor Moe
ders en gehuwde vrouwen, deze zal 
plaats hebben de volgende week Don
derdag 7 December ter voorbereiding op 
de feestdag van Maria Onbevlekt Ont
vangen. 
Gelegenheid tot biechten van 6 tot 7 uur. 
Vrijdag - Eerste Vrijdag van de maand 
om kwart voor 7 plechtige I-1. Mis ter 
ere van het 1-1. Hart. 
Om half 4 kinderlof. 
Om half 8 Lof met oefening van eer
herstel. 
Zaterdag - Priesterzaterdag: dag van 
gebed en boete tot heiliging van de 
priesters. Na de I-1. Missen wordt het 
gebed voor de priesters gebeden. 
MAANDAG: 27 Nov.: 7 uur 1. cl. voor 
Cornelis Strijbosch en Theodora Theu
nissen z. e.; kwart voor 8 1. d. voor Jo-

zeer vaak gemist en het spel was wat 
stuntelig. Boxtel daarentegen start in 'n 
hoog tempo. Er wordt verrassend goed 
gecombineerd, waarbij het spel goed 
over de vleugels wordt geleid. v. d. Laak 
en Pastoor zijn zeer actief, en keer op 
keer zien we Pastoor 'n snelle ren be
sluiten met 'n goede voorzet, die telkens 
weer verwarring sticht in de Oss-defen
sie. v. cl. Weyden scoort door 'n van de 
keeper terugstuitende bal ineens in te 
schieten. De scheidsrechter heeft echter 
buitenspel geconstateerd en annuleert dit 
doelpunt. De combinatie's bij Boxtel zijn 
gevaarlijker dan bij Oss en het is haast 
onbegrijpelijk dat er geen doelpunten 
vallen. Echter Vrouwe Fortuna is met de 
Oss-keeper en met kunst en vliegwerk 
wordt het doel voor verdere doorboring 
behoed. Tegen het einde van de eerste 
helft verloopt het Boxtel-offensief, en 
langzaamaan zien we Oss zich los wer
ken. De strijd gaat nu aardig tegen 
elkaar op, met wisselende kansen. Het 
tempo ligt hoog, en de strijd is het aan
zien ten volle waard. Tot aan de rust 
wordt er echter niet meer gedoelpunt, 
waardoor de ruststand voor Oss 'n beet
je geflatteerd is. 
Na de rnst zijn de bordjes echter spoe
dig verhangen. De eerste aanvallen zijn 
voor Boxtel, doch langzaam maar zeker 
dringt Oss Boxtel op eigen helft terug. 
De Boxtel-achterhoede houdt stevig 
stand en Voets, keurig geassisteerd door 
v. d. Meyderi en Timmermans, brengen 
herhaaldelijk opluchting. En in laatste in
stantie weet Leyten, die de onmogelijk
ste ballen keert redding te brengen.
Daarbij zijn de uitvallen van Boxtel lang
niet van gevaar ontbloot en het is bij
een van deze uitvallen, dat v.d. Weyden
opnieuw 'n doelpunt maakt, dat om on
begrijpelijke redenen door de scheids
rechte1- wordt afgekeurd. Met het ver
strijken van de minuten stijgt de span
ning. Er hangt 'n doelpunt voor Oss in
de lucht, doch verder dan 'n aantal cor
ners kan Oss het niet brengen. Totdat
kanthalf Voets te zacht op Leyten terug
speelt. De ver opgedrongen rechtsbinnen
van Oss pikt de bal op en jaagt hem met
'n goed gericht schot langs de vertwijfeld
uitgelopen Leyten. 1-1. Dit presentje
inspireert Oss tot nog krachtiger presta
ties. De Boxtelmannen bijten echter ste
vig van zich af en zij weten ten slotte
toch nog het spel te verplaatsen. De
kracht van de Boxtel-voorhoede is echter
door het teruggetrokken spelen der bin-

hanna Spijkers-Dekkers; Maria-altaar 1. 
m. voor Petrus Wilhelmus Melis; half 9
1. cl. voor Jan van Susante.
DINSDAG 28 Nov.: 7 uur 1. j. voor de
heer Jan de Leijer; Maria-altaar 1. d.
voor Martinus van Schijndel en Jozephi
na van de Mortel z.e.; kwart voor 8 1.
111. voor Francis Voets; Maria-altaar 1.
m. voor Adriaan Karssemakers; half 9
1. m. voor Gijsberta van Hommel-v. d.
Bosch; half 10 gez. huwelijksmis.
WOENSDAG 29 Nov.: 7 uur 1. d. voor
overleden moeder; Maria-altaar 1. m.
voor Adriana v. d. Linden-v. Erp; kwart
voor 8 1. d. voor mevrouw Adriana Sleut
jens-Goossens; Maria-altaar 1. cl. voor
Waltherus Ossenblok; half 9 pl. gez. j.
voor Johanna Heeren-Cuppen.
DONDERDAG 30 Nov.: 7 uur 1. j. voor
Elisabeth van Pinksteren van Nieuw
burg; Maria-altaar 1. cl. voor Reinier van
Roosmalen; kwart voor 8 1. m. voor
Adriana Scheutjens-van Dijk; Maria
altaar 1. d. voor Hendricus v. d. Sande
en Petronella v. cl. Loo z.e.; half 9 gez. j.
voor Martinus Welvaarts, Johanna van
den Besselaar z.e. en Johanna de dochter.
VRIJDAG 1 Dec.: kwart VOOR 7 pl.
gez. dienst voor de leden van de Broe
derschap van het H. Hart; Maria-altaar
1. d. voor Wilhelmus Mathijssen; kwart
VOOR 8 1. d. voor Karel v. d. Ven;
kwart OVER 8 1. m. voor Hendricus
Pennings; half 9 1. cl. voor Johannes
Verhagen te Schijndel overleden.
ZATERDAG 2 Dec.: 7 uur 1. d. voor 
Wilhelmus Mathijssen; kwart voor 8 1.
cl. voor Johanna Spijkers-Dekkers; Ma
ria-altaar 1. cl. voor Maria Kurvers-v.
Nistelrode; half 9 1. d. voor Jan v. d. 
Heijden-Verbunt.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Zondag: Half 8 I-1. Mis voor het welzijn 
der parochie; 10 uur 1-1. Mis voor de 
leden van het Zangkoor. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijz. 
intentie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria v. d. 
Oetelaar. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Amol
dus v. d. Oetelaar en Helena de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus de Bresser en Cornelia de hsvr.; 
huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Willem v. 
d. Linden en Joanna de hsvr.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana
v. d. Linden en Clasina v. cl. Linden.

Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Joannes Berg
man v. w. de buurt. Donderdag H. Mis 
voor Joannes Bergman v.w. de buurt. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: 7 uur mndst. voor Johannes 
Leyten; half 9 jrgt. voor Catharina v. d. 
Meyden-v. cl. Heijden; 10 uur Hoogmis 
tot intentie van de parochianen. 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 voor B. N.; half 3 Lof met 
rozenhoedje, om Gods zegen te verkrij
gen over "Orion" en de kapel van 
Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor mevr. 
1-Ienrica Broekman-Sengers te Lent over
leden.
DINSDAG half 8 1-1. Mis voor Adrianus 
v. cl. Sloot.
WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij
de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor
Peter Hazenberg.
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor
Truus Bongers te Zeeland overleden.
VRIJDAG: eerste Vrijdag van de maand, 
toegewijd aan het Goddelijk Hart van 
Jezus; half 8 gez. mndst. voor Jos. v. d. 
Aker. 

nenspelers gebroken, en het blijft bij 
enkele schermutselingen tussen v. d. 
Laak-v. d. Plas en de Oss achterhoede, 
zodat onder grote spanning het einde 
komt aan deze ililteressante ontmoeting 
met eerlijk gedeelde buit. 
Het 2e elftal scoorde er in de wedstrijd 
tegen Concordia 3 weer lustig qp los en 
maakten niet minder dan 9 doelpunten, 
waartegenover Concordia geen enkel 
doelpunt kon stellen. 
Het 3e elftal had O.D.C. 4 te gast en 
wist in 'n doelpuntrijke wedstrijd met 
7-5 de baas te blijven. Het vierde elftal
op bezoek bij V.O.W. 2, bracht ook de 
volle buit mee naar Boxtel 5-0. 
Het programma voor a.s. Zondag luidt:
Boxtel 1-Mulo half 3
Avesteijn-Boxtel 2 (Toon Schreuder

beker) 2 uur 
R.K.S.V.A. 3-Boxtel 3 12 uur 
Boxtel 4-W.E.C. 3 12 uur. 

Supporters 1 

Zondag 3 December gaat het eerste elf
tal naar Rosmalen. Supporters die de 
reis willen meemaken kunnen zich tot 
Woensdagavond opgeven. Adres: Jan 
Lorist, Nieuwstraat. 

D.O.S.L. - D.V.C.

Zondag j.l. toog DVG naar Leende om 
daar de club DOSL te gaan bekampen. 
Het heeft DVG in deze wedstrijd niet 
meegezeten. De Liempdenaren waren 
overwegend sterker, maar voor het doel 
wilde het niet vlotten. Ook de kanthalfs 
van DVG waren deze middag niet op 
dreef en hierdoor moesten de backs ber
gen werk verzetten, hetgeen tot de rust 
toe vrij behoorlijk ging. 
De rust kwam dan ook met dubbel blan
ke stand. Na de rust zit DOSL steviger 
op de bal en begint iets forser te spelen. 
Zij hebben echter succes en na een kwar
tier passeren zij de DVG-doelman. Even 
later maken zij er zelfs 2-ü van. Dan 
begaat een speler van DOSL een grove 
fout door natrappen. De scheidsrechter 
blijft bij zijn stukken, ondanks het ge
joel van het publiek en verwijst hem 
naar de kleedkamer. 
Dan krijgt DVG nog een penalty toege
wezen, die benut wordt. Hiermede komt 
het einde, waarin DOSL meer kreeg dan 
zij verdiende. 
A.s. Zondag krijgt DVG de koploper uit
haar afdeling op bezoek, n.l. Bavos uit
Bakel. Dit belooft een spannende wed
strijd te worden.

ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Theo
dorus v. cl. Boer, in Den Bosch overle
den. Deze dag is Priester-Zaterdag. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur; om 6 uur Lof met 
rozenhoedje, om Gods zegeningen te 
verkrijgen over Zijne Heiligheid de Paus 
en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Johannes Leyten in Boxtel; Zeer
eerw. Heer Theodorus v. d. Laar in 
Liempde, Mevr. Henrica Broekman-Sen
gers in Lent overleden. 
Alsnog zal elders geschieden: Donder
dag van deze week.: H. Mis tot intenti.e 
van de leden der Godvruchtige Ver.eni
ging ter ere van de H. Theresia van het 
Kind Jezus. 
In de sacristie zijn verkrijgbaar de 
maandbriefjes van het Apostolaat des 
Gebeds. De zelatricen van de Bond van 
het H. Hart worden uitgenodigd deze 
af te halen. 
In deze en de volgende week zal de jaar
lijkse en halfjaarlijkse contributie van de 
Godvruchtige Vereniging ter ere van de 
H. Theresia worden opgehaald bij de 
leden. 60 cent per jaar is bepaald voor
het lidmaatschap. De leden worden
uitgenodigd om dagelijks te bidden: H. 
Theresia, bid voor mij, opdat ik een
voudig van harte worde. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. m. voor Joh. Oer
lemans als lid van de proc. van Keve
laar; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 
10 uur z. m. tot bijz. intenti.e; l uur Lof 
wegens het St. Nicolaasfeest voor de 
kinderen. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Theod. v. d. Boer; half 8 z. j. voor Ca
tharina Pijnen burg; 8 uur 1. mndst. voor 
Petronella Frans Vingerhoets. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Jan Pijnen
burg; half 8 1. m. voor de Wed. Maria 
Wilh. v. Esch te Boxtel overleden; 8 uur 
1. j. voor Anna Maria Adr. v. d. Velden.
WOENSDAG: 7 uur z. z. voor Wout. 
v. d. Velden; half 8 z. j. voor Jan Wel
vaarts-v. Mensvoort; 8 uur 1. j. voor
Adr. Putmans.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor de
ZeerEerw. Heer Theod. v. cl. Laar;
half 8 1. j. voor Hendr. v. Aarle; 8 uur 
1. j. voor Mart. Welvaarts; 9 uur z. hu
welijksmis.
VRIJDAG: le Vrijdag der maand, daar
om ook Donderdag biechthoren als op
Zaterdagen, d.i. na de middag van 2-3
en van 4-5 uur; half 7 1. m. voor de
bijz. noden der parochianen; 7 uur 1. j.
voor Hendrica Hrndr. v. Aarle; half 8
z. mndst. voor de overl. Fam. van
Boeckel v. Rumpt; deze I-1. Mis met uit
stelling enz. 
ZATERDAG: 7 uur z. m. voor Barbara 
Joh. Heykants als overleden lid H. The
resia; half 8 z. j. voor Johanna Jan Wel
vaarts-v. Mensvoort; 8 uur 1. j. voor 
Johanna Mart. Welvaarts. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Joh. Wel
vaarts; 8 uur 1. j. voor Hendrik v. d. 
Meijel en; 10 uur de hoogmis tot welzijn 
der parochianen. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Johanna Ma
,ria de Leest-v. d. Meerendonk; Dinsdag 
7 uur 1. m. voor Antoon v. cl. Velden; 
Woensdag 7 uur 1. mis voor Theodorus 
v. d. Boer vanwege de familie; Donder
dag 7 uur 1. m. voor Adrianus Vughs 
en Maria de dochter. Vrijdag 7 uur 1. 

m. voor Jan Oerlemans als over!. lid H.
Bernadette. Zaterdag 7 uur 1. m. voor de 
Zeereerw. Heer Theod. v. d. Laar als
over. lid St. Rochus. Zondag 7 uur 1. m.
voor Theo van Hal enz. v.w. den Berg.
Gedoopt: Corn. Jos. Gemma zoon van
Corn. Smulders-v. V,roenhoven.

M.E.P.-nleuws.

Heren: 's Hertogenbosch-M.E.P. 0-3 

Huac-M.E.P. lI 6-0 

Dames: M.E.P. 1-Hopbel 1-3 

Het eerste herenelftal van Mep ging 
voort op de goede weg door het zeker 
niet zwakke Den Bosch met 3-0 te 
kloppen. Deze stand werd reeds vóór de 
rust verkregen door doelpunten van J. 
de Rooy (2 x) en H. Smits. 
Had Mep voor de rust een groot over
wicht aan de dag gelegd, na de rust was 
dit anders. Met een geweldig enthousias
me wierpen de Bosschenaren zich in de 
strijd, waardoor de anders zo stickvaste 
Mep-achterhoede enigszins in verwar
ring geraakte. Het verdiende tegenpunt 
bleef echter uit. 
Mep gaat dus nog steeds aan het hoofd 
van de ranglijst met 6 gewonnen wed- . 
strijden en 1 gelijk, gevolgd door Rapi
dity uit Oss met 3 verliespunten. 
Mep II ondervond wederom dat de 3de 
klas K.V.H.B. veel verschilt van de on
derafdeling, want de Mep-ploeg is zeker 
niet slechter dan vorig jaar. Eenmaal aan 
het 3e klasse peil gewend, zullen nog 
meerdere overwinningen volgen. In Hel
mond ging de strijd tegen Huac voor 
rust gelijk op, dank zij het uitstekend 
spel van J. van Hogerwou, H. van 
Horen en A. Kuenen. Toen na de rust 
de Mep-doelverdediger volkomen faalde 
daalde het spelpeil, waardoor Huac een 
verdiende, doch zeer geflatteerde over
winning behaalde. 
Met de dames gaat het niet zo best, 
want deze geraken verdacht dicht na.bij 
de rode lantaarn. De kern van het elftal 
is echter goed genoeg om deze twijfel
,1chtige eer aan anderen over te doen. 
In de wedstrij tegen Hopbel waren de 
Schijndelsen sterker en zij verdienden de 
overwinning dan ook inderdaad. Vol
gende maal beter dames! 

Programma voor a.s. Zondag: 

Heren: Mep 1-Mop 3 uur 
Mep 11-H.T.C.C. 12 uur 

Dames: Mep-Eindhoven half 2 
Mep I moet kunnen w.innen van Mop, 
als de tegenstander niet wordt onder
schat, terwijl Mep II zeker wint van 
H.T.C.C. 

PAR. H. WILIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis. Tweede schaalcollecte voor 
Bijz. Noden Episcopaat en voor de 
nieuwe glas-in-lood-ramen. Na de mid
dag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na 
het Lof een lied. 
Donderdag gelegenheid om te .biechten 
vaR 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 7 uur gez. 
H. Mis inet uitstelling, waarna 'Litanie
van het H. Hart en Oefening· van Eer
herstel. 's Avonds om .half 7 Lof; na 
het Lof een lied ter �re van het H. Hart. 
Zaterdag: Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhelmus 
van den Langen berg; half 9 H. Mis tot 
bijz. intentie; 10 uur Hoogmis, gef. H. 
Mis voor Mevr. Joh. Maria v. Kuyk
Hackfoordt. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Hen
rica van de Ven-v. d. Heuvel te Amster
dam overleden; 8 uur jrgt. voor Corne
lia v. Dongen-v. d. Boer. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Dym
phena van Groesen-Blijlevens; 8 uur H. 
Mis voor Wilhelmina Konings v. d. Laar 
v.w. de R.K. Boerinnenbond, Vught. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina Konings-v. d. Laar; 8 uur jrgt.
voor Anna Maria van Dongen.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cor
nelis van Dongen; 8 uur jrgt. voor
Adrianus van de Laar.
VRIJDAG: 7 uur gez. H. Mis voor .de
parochie; 8 uur jrgt. voor Mechthilda
van de Laar-Pijnenburg.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina Konings-v. d. Laar.; 8 uur jrgt.
voor Martinus van de Laar.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van
Gemert.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 26 November. 26ste en laatste 
Zondag na Pinksteren. Deze middag om 
3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Donderdag: Feestdag van de H. An
dreas, Apostel, om 8 uur Lof. 
Vrijdag: 1 ste Vrijdag van de maand. De 
gehele dag uitstelling van het H. Sacra
ment. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag, om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: om half 8 H. Mis voor 
Johanna Feldbrugge-Otterbeek; om 10 
uur jaargetijde voor Tonny Schaffer. 
MAANDAG: om 7 uur voor Caspar ·van 
den Aker. 
DINSDAG: om 7 uur voor Tonny 
Schaffer; om half 8 voor Johannes Ja
cobus van Kempen. 
WOENSDAG: om 7 uur voor Piet van 
Liempd. 
VRIJDAG: om half 8 voor mevrouw 
J -Jenket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

Gezichtje, klein en grauw, 
Handjes, paars van kou, 
F ladd'rend zomerjurkje aan, 

Zo is ze vanmorgen naar school gegaan. 

Glunder snuitje, warme handjes, 
Wollen truitje, fijne wantjes, 
Een paar stevige schoentjes aan, 

Zo zal ze straks naar school toe gaan. 

U doet toch ook al mee aan de 

KERST ACTIE ? 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Sociale 
Op deze plaats hebben wij U de vorigeweken gesproken over sociale rechten en plichten en over sociale deugden. Deze keer willen wij het hebben over zekeresociale gevaren: gevaren n.l. voor de samenleving, gevaren voor de goede rechtvaardige orde van onze maatschappij. En. dan vooral over de dieper liggende gevaren, die langzaam en bijna ongemerkt de christelijke orde ondermijnen, en die gelegen zijn in verkeerdeopvattingen omtrent het maatschappelijkleven welke opvattingen hier en daar,bedekt of openlijk, de kop opsteken inhet dagelijkse leven, in het organisatieleven, in de politieke partijen, tot in deKamers toe, waar beslist wordt over recht en wet van ons volk. De bedoelde verkeerde opvattingen draaien allemaal om het gezag dat menwil toekennen aan de overheid, waarbijmen dan overdrijft naar één van beidekanten: te weinig gezag ofwel te veelgezag. Deze opvattingen zijn onder te brengen onder drie titels: het individualisme, hettotalisme en het collectivisme; vreemdenamen, maar waarvan de betekenis tochniet zo moeilijk te vatten is. 
Het individualisme ontkent de socialenatuur van de mens, ontkent dus dat J·emens van nature gedrongen wordt totleven in gemeenschap. Het individualisme erkent alleen de enkeling, het individu - vandaar de naam van deze opvatting - en ziet in de enkeling geen enkele drang dan die van het eigen belang. De aanhangers hiervan zien welin dat ieders eigenbelang, altijd noodzakelijk botsen moet met de eigen belangen van anderen, en dat dit wrijving enstrijd veroorzaakt, zij erkennen dan ookdat er een gezag moet zijn, maar alleen om de vrijheid van allen te beschermentegen verkeerde uitwassen, en, niet omeen goede rechtsorde te stichten. Dejuiste orde komt wel vanzelf, menen zij,als iedere mens voor zijn eigen belangwerkt en het gezag alleen maar de verkeerde uitwassen verhindert. Dit systèem is de schuld van de grote chaos in de liberale tijd van vóór vijftigjaar, waarvan de maatschappij nog nietis hersteld. Het gildewezen van enkeleeeuwen terug, is aan de verwerping van het gezag en het uitroepen van· onbeperkte vrijheid voor iedereen, ten gronde gegaan en sindsdien is er geen rechtvaardige orde meer geweest, maar is demaatschappij ontaard in een strijd vanklassen, waaraan men nog steeds doktert, gelukkig niet zonder succes op velerlei gebied. In het dagelijks leven treft men dit individualisme nog veel aan, vooral in het zakenleven, waarin men nog dikwijls werkt volgens de liberale regel van: "ieder voor zich". Deze verderfelijke regel voert voortdurend tot de grootsteonrechtvaardigheden. Het individualisme erkent terecht de menselijke vrijheid en waardeert terechtde waarde van de menselijke persoonlijkheid, maar vergeet dat de mens ook gemeenschapslid is en tegenover de gemeenschap ook zijn plichten heeft. Tegenover het individualisme staan hetcollectivisme en het totalisme. Deze beide opvattingen willen de overheid teveel macht geven, waarbij het collectivisme wil dat de overheid die macht gebruikt tot welzijn der afzonderlijke personen, en het totalisme, dat de overheiddie macht alleen gebruikt tot welzijn vanhet geheel, en dit zelfs met opofferingvan de enkeling, als dit nodig schijnt, Met het totalisme hebben wij onder de oorlog aan den lijve kennis gemaakt onder de Nazi's. Het fascisme van Italië en het nationaal-socialisme van Duitsland hadden deze opvatting omtrent hetmaatschappelijk leven. Het totalisme kijkt enkel en alleen naarhet geheel: de totale gemeenschap. Degemeenschap, zeggen zij, brengt de afzonderlijke mensen voort, en bijgevolgheeft· de mens alleen maar betekenis alsdeel van de gemeenschap, en zo heeft demens, volgens hen, geen eigen doel, geenpersoonlijke rechten, geen persoonlijkebetekenis, en zijn hele leven mag danook niets zijn dan een dienst aan degemeenschap, dienst aan de Staat. Allesen alles komt zo onder het staatsgezag,het persoonlijke leven heeft absoluutgeen rechten meer. Dit totalitaire gevaar is door de uitslagvan de oorlog bedwongen; of het vooraltijd heeft afgedaan blijft een vraag. Eveneens wordt aan de overheid te veel 
gezag toegekend door de opvattingen, 
die wij het collectivisme noemden, dat vooral hierop neerkomt, dat zij persoon
lijke welvaart alleen bereikbaar denkendoor allen samen ( = collectief) en nietsdoor persoonlijke prestatie als enkeling.In deze opvatting dus, ook een volkomen opgaan van de mens in de gemeenschap, maar dan toch nog met persoonlijke welvaart als doel, welk doel hettotalisme zich al niet meer stelde. 
Met het collectivisme hebben wij nog 
voortdurend te doen in ons volk, doordat 
de socialistische richtingen in ons land
deze opvatting bezitten en doorvoering 
daarvan pogen te bereiken, 
Zij zien de mens alleen als sociaal we0 

zen, en omdat zij geen hogere, geeste-

Gevaren 
lijke waarden aannemen, of minstensdeze in het maatschappelijke leven negeren, zien zij het hele sociale leven, hethele gemeenschappelijke leven, als een productieproces en alle mensen samenals een productiemachine waarin iederemens een radertje of onderdeeltje is, en welke machine feilloos zal lopen als iedereen zich maar goed in het geheelpast en nergens anders op let dan omgoed mee te draaien in het geheel vande machine. Deze opvatting erkent dusniet de persoonlijke vrijheid, de persoonlijke zelfstandigheid en stelt zich daarom o.a. ten doel om het persoonlijk eigendomsrecht op te heffen en alle bezit enbeheer van alle eigendommen over tedragen op de gemeenschap. Het meestradicaal zijn hierin de communisten, dieálle persoonlijke rechten en zelfs alle gemeenschapsrechten willen afschaffen, zodat niets overblijft dan de wil van éénpartij en van de leider daarvan. Maarook het socialisme wenst opheffing vande particuliere eigendom en zelfs de ruimst denkende richting onder de P. v. d. A. streeft toch nog minstens naar het gemeenschafpelijk beheer van alle eigendommen o naar het recht van de gemeenschap om in te grijpen in de eigendommen der particulieren (maar waar houdt dit recht op? welke grenzen worden aan dit recht gesteld?). 

van Madrid benoemde voor het prachtige sociale werk door hem en wijlenzijn vader voor het Boxtelse zwakkekind. De Heilige Man maakte tot slotnog de prijzen bekend van de EtalageActie van de R.K. Middenstandsvereniging, waarna Hij het tijd vond zijn rondwandeling voort te zetten. Plechtig nam de Sint afscheid en steegte paard. Onmiddellijk zette alles zichin beweging naar het smalle Rozemarijnstraatje waar door het dringen en duwenfietsen en kinderwagens bijna op zijnkop werden gezet. Nu begon pas goed de zegetocht vande Sint die steeds vriendelijk en wuivend de moeders en kinderen begroette. De "Pietermannen" met hun collegacollectanten rammelden met hun "bussen" van voor tot achter en iedereen,groot en klein, moest er aan geloven. Dat was weer echt de Sinterklaas-Zondag in Boxtel. Het is werkelijk een topprestatie geweest van organisatie, doorzettingsvermogen en opoffering. En dit alles voor het zwakke kind van Boxtel. Moge dit telkens terugkerende festijnvoor de Boxtelse jeugd ook in de komende 25 jaren met even veel ijver enliefde onthaald worden, opdat ook in de toekomst de gezondheid van het zwakke kind gewaarborgd kan blijven. Dit is ongetwijfeld de wens van de initiatiefnemers en organisatoren. Maarook van gans menslievend Boxtel. 
* * *

De St. Nicolaas-collecte heeft dit jaar tot nog toe ongeveer f 800,- opgebracht. Bij het ophalen van de zakjes bleken verschillende mensen niet thuis te zijn. 

Al deze gevaren voor de goede maatschappelijke orde dienen gekend, opgevangen en afgewend te worden door onze beginselvaste, christelijke houding en de vastberaden verdediging van de natuurlijke en dus ook katholieke grondslagen van de goede maatschappij. Daarover-de volgende keer. 

25 jaar St. Nicolaas 

door Boxtels straten. 

. Deze worden verzocht zo welwillend T. te zijn de gevulde zakjes te bezorgen bij de Heer W. Prick, Rechterstraat. Allen die hebben meegewerkt om ditmooie resultaat van de St. Nicolaas-collecte 1950 te bereiken worden bij dezevoor hun ijver hartelijk bedankt doorhet bestuur van de Boxtelse Harmonie. Zoals elk jaar was er weer 'n grotekindertoeloop aan 't station. Zondag,om de Heilige Man van de beginne eerre bewijzen en toe te juichen. De Boxtelse Harmonie die als van oudshet "Zie ginds komt de stoomboot" inzette bij de verschijning van de Sint -wat voor de Rijvereniging St. Martinus telkens het teken is om de paardenin beweging te zetten met als gevolg uiteenstuiving van de verzamelde kindermenigte. Dit jaar was het werkelijk een jubileumtocht. Voor de 25ste keer begon deSint zijn jaarlijkse wandeling met ZijnPietermannen, op zijn Paasbest in dekleren gestoken, door Boxtel. Geflankeerd en beschermd door de Verkennerswerd koers gezet naar het Gemeentehuis waar de officiële ontvangst door hetGemeentebestuur plaats vond. De Marktwas intussen een geroezemoes geworden van kleine kinderstemmen en grote mensengemompel. Zonder enige angst voor de Zwarte Pieten, begon de Burgemeester de Sint toe te spreken en maaktezijn gemeentelijk verlanglijstje bekend.Tevens beloofde hij de Sint financiële steun bij de verrassing die de BoxtelseHarmonie te wachten stond. Sinterklaas, blij weer in Boxtel te zijn en vooral nu, wijl dit bezoek een 25 jarigjubileum-bezoek is, herinnerde aan hetsucces der collecten voor zijn specialevriendjes, de Boxtelse zwakke kinderen. Hij verheugde zich dan ook 25 jaar geleden gevolg te hebben gegeven aan hetverzoek van Mijnheer Prick, die alsvoorzitter der Boxtelse Harmonie de initiatiefnemer is geweest voor de jaarlijkse St. Nicolaastocht. Komt de Boxtelse Harmonie dank toe voor de muzikale opluistering, de heer Prick niet minder voor zijn bijzondere ijver, gedurc:ilde de afgelopen 25 jaren getoond voorhet goede doel. Voor de harmonie was 't Hem aangenaam te vernemen, dat financiële steunte wachten stond van het Gemeentebestuur. 't Kwam de Sint voor dat het gezelschap voor zijn jarenlange activiteitniet beter beloond kon worden dan metnieuwe uniformen. Ook de rijvereniging "St. Martinus", diede Sint steeds als Garde d'honneur vergezelde, kreeg een hartelijk dankwoord van de Heilige Man, in het bijzonder Jan Peijnenburg, die steeds zorgde datde "trouwe schimmel" disponibel was.Terugdenkende aan de moeilijkheden, inde loop der jaren te overwinnen, herinnerde Hij zich dankbaar de weldoeners die Hem voorzagen van het prachtige"gala-costuum" waarin Hij thans nog isgestoken bij zijn bezoek aan Boxtel. Dedames Van Hoof, de Heer Witteveen en de Wed. Spierings waren het die indertijd op verzoek van het bestuur derHarmonie de garderobe verzorgden, De kinderen kregen een standje over debeschadiging van plantsoenen en tuintjesvooral in de nieuwe wijken die door degemeente met zoveel zorg en moeitezijn aangelegd. Dr. Hoek dankte de "Heilige Excellentie" voor zijn trouw jaarlijks bezoekwaardoor het mogelijk werd in totaalruim 300 kinderen 6 weken lang uit tezenden naar het Rust- en Vacantieoordte Eersel, waarna de Sint (zelf baas zijnde in Madrid) Dr, Hoek tot ere-burger 

Plaatselijk Nieuws 
LENNISHEUVEL. 

HET EERSTE CONCERT. 

Onder overgrote belangstelling gaf fanfare "St. Arnoldus" j.l. Zondag haareerste concert. Om half acht was de zaal"Orion" overvol en moesten er nogvelen teleurgesteld naar huis keren. Pater Pancratius, de oprichter van de fanfare, opende de avond met de christelijke groet en stelde het nieuwe muziekgezelschap met het bestuur voor.Daarna dankte hij de aanwezigen voorhun belangstelling, in 't bijzonder deheer Burgemeester, die niettegenstaandede druk bezette namiddag ook hier aanwezig was. Waar vooruitgang is, daar is onze burgemeester en 't omgekeerde is ook waar, aldus spreker. Uw belangstelling geeftons nieuwe stuwkracht. Een bijzonder woordje van dank richttehij tot al degenen die door hun medewerking dit werk hebben mogelijk gemaakt en vooral, ook tot de Directeur de heer v. d. Braak, die het klaar gespeeld heeft in zo korte tijd deze nieuwe'fanfare te kunnen laten optreden. En dan als inzet zoals het ons goede Nederlanders past, het Wilhelmus. Na de eerste mars was het enthousiasmeder aanwezigen een sterke aanmoediging voor de jongens. Het eerste deelvan het concert werd goed gegeven. Hetwas een succes. Vol geestdrift sprak de Burgemeester defanfare en de Lennisheuvelse bevolkingtoe en feliciteerde dit gedeelte van deBoxtelse gemeente met deze nieuwe aanwinst. Een grote aanwinst, aldus de Burgemeester, die veel zal bijdragen tot devooruitgang van Lennisheuvel. Inwoners van Lennisheuvel, ge hebt nueen eigen fanfare, houdt ze in ere, zemag niet meer verdwijnen, dat zal vooral aan U liggen, door uw sympathie enUw steun. Vervolgens richtte de Burgemeester· zichtot Directeur v, cl. Braak en de ledenen feliciteerde hen met het behaaldesucces in zo'n korte tijd, dat belooft eengoede toekomst. 
Uit geheel de toespraak van de Burgemeester bleek duidelijk zijn sympathieen tevredenheid en dat deed de jongensen ook Lennisheuvel's bevolking goed. Uit dankbaarheid voor de waarderendewoorden van de Burgemeester en voorde medeoprichters, speelde de fanfare toen het driewerf "Lang zullen ze leven".Na 't eerste concert gaf Lennisheuvel'stoneel nog een kluchtje in twee delen,dat niettegenstaande de korte voorbereiding bij het publiek zeer in de smaakviel. Wij, die vooraan zaten, menen weldat de souffleur hierbij een zware rol tevervullen had, maar dat heeft toch nietzozeer gestoord, 
Het tweede deel van het concert, dat deavond moest sluiten, heeft ons ook nogdoen genieten, en het einde, een prettige sluitingsmars, deed een daverendapplaus losbreken en de spontane hiep hiep van enkele aanwezigen werd metluide hoera's beantwoord. 'n Beetje over 't paard getild, zou men

't Beroepskeuzewerk in Noordbrabant 
II 

Het geven van een advies voor verdere schoolvorming beschouwen de onderwijzers als een afsluitingsstuk van de eersteonderwijsvorming van iedere leerling.De Standsorganisaties beschouwen hettevens als de entree in de samenleving.Vandaar dat beide instanties kwamentot een samenwerking, die heilzaamblijkt voor de leerlingen, die de LagereSchool verlaten. Weliswaar is bij de Stichting Beroepskeuzevoorlichting ook voor ouderen gelegenheid tot beroepskeuzeonderzoek en beroepskeuzeadvies, maar in eerste instantie zal men de werkzaamheid tochspeciaal richten op het geven van adviezen aan de jongens, die het Lager Onderwijs gaan verlaten. Daar immers is een goed advies voor te kiezen richtinghet meest urgent. Om financiële en om organisatorische redenen zal het niet mogelijk zijn ook de meisjes hierin te betrekken, ofschoon ook voor haar het beroepskeuzeadvies niet onbelangrijk maggenoemd worden. Hoe gaat nu dat alles in zijn werk? Wanneer een jongen de Lagere Schoolgaat verlaten, dan komt voor de oudersvaak de moeilijke vraag: Wat nu? Watkan mijn jongen worden? Welke capaciteiten heeft hij? Voor welke school- ofberoepsrichting is hij het meest geschikt?De toekomst en het geluk van de jongen wordt bepaald door het antwoordop deze vraag. Dikwijls kan het hoofd van de school reeds goede aanwijzingen geven. Ookde ouders kennen hun jongen wel. Maarnog vaker blijft er twijfel over. Hier nu is het beroepskeuzewerk op zijnplaats om onderwijzer en ouders bij testaan. Men kan zijn jongen een volledig psychologisch onderzoek laten meemaken,waarna men dan een advies ontvangtvoor te kiezen school of beroepen. Daar dit echter veel te kostbaar zou zijn voor de meeste ouders en tevens omdathet toch onmogelijk is iedere jongen aaneen individueel onderzoek te laten deelnemen, heeft de Stichting Katholieke Beroepskeuzevoorlichting het mogelijk gemaakt dat op de zesde klas een psychologisch groepsonderzoek plaats vindt,dat financieel weinig bezwaren zal opleveren voor de meeste van de betrokken ouders. Zo'n onderzoek in klasverband is natuurlijk niet zo uitvoerig als een individueel onderzoek, maar in ver-
zeggen. Neen, dat niet, de jongensweten best dat er nog heel wat te dóen is, maar het mag 'n succes heten en 'naanmoediging om door te zetten en voorde anderen 'n wenk om te helpen door hun steun. Voor degenen die Zondag l.d. niet de kans hebben gehad de;z;e avond mee temaken, hebben we een geruststellendnieuws. Aanstaande Zondagavond, namelijk op 3 December, om half acht zal"St. Arnoldus" hetzelfde concert metmedewerking van de toneeldub opnieuwgeven in de "Orion". Maak er dus gebruik van en kom nuniet te laat. 
K.A.B. ST. NICOLAAS-KINDERFEEST Op Woensdag 6 December zal St. Nicolaas een bezoek brengen aan de kinderen van de leden der K.A.B. De kinderen zullen verrast worden met eentekenfilm, bezoek van St. Nicolaas eneen verrassing. Kinderen van 4-11 jaar hebben toegang. De uitvoeringen zijn om 1, om 3 en om
5 uur in de Ark. Afhalen van kaarten voor dit kinderfeest op Zaterdag 2 December a.s. van2-4 uur in het Verenigingsgebouw,Burgakker. Medebrengen: trouwboekje, bewijswaarop de contributie is betaald en dethuis gez�nden oproep. 
BESTELDIENST 
ST. NICOLAASPAKKETJES. De Carolustroep van de Verkenners inBreukelen delen mede dat op onderstaande adressen de St. Nicolaasfakketjes kunnen worden afgegeven o eventueel opgegeven worden waar de pakketjes moeten worden afgehaald. Menwordt verzocht voor duidelijke adressente zorgen. Het bezorgen geschiedt op St. Nicolaasavond tussen 7 uur en half 10. Op die avond kunnen ook nog pakketjes worden afgegeven aan het troeplokaal in de Julianastraat. Per pakketje wordt 25 cent voor demoeite gevraagd. J. v. d. Breekel, Rechterstraat 42. P. P. v. Zogchel, Bosscheweg 5. Sigarenmagazijn Sylphide, Stationstr. 62M. Melis, van Merheimstraat 39. Daantje de Boer, Ridder v. Cuykstraat 2Bert v. d. Braak, Baroniestraat 73. 
KERST ACTIE 
PAROCHIE ST. PETRUS. 17 December begint te naderen. Wat datbetekent, vraagt U? Wel, dan houdt de"Kerstactie" parochie St. Petrus eententoonstelling van gemaakte kledingstukken, tevens kunt U dan zien wat samenwerking vermag. Wat U daar zultzien is bij elkander gekomen, dank zijde medewerking van de St. Elisabeth en

OMGEVING 

weg de meeste gevallen toch uitvoerig genoeg. Men achterhaalt bij dit onderzoek of de leerling voor verder onderwijs geschikt is en voor welk soort onderwijs hij de meeste aanleg heeft ( Ulo,M.O., Ambachtsschool, Landbouwonderwijs), of .voor welke beroepsrichting hijde meeste kansen maakt, etc. In samenwerking met het hoofd derschool, deskundigen op het gebied vande beroepen, schoolarts en eventueelgeestelijke instanties, kan men dan eenbetrekkelijk zeker advies krijgen vooriedere jongen afzonderlijk in welke richting men hem het best kan sturen. Natuurlijk blijft de verantwoordelijkheid voor de keuze en de vrijheid derkeuze bij de ouders zelf. Men kan niemand verplichten dit advies op tevolgen. 
Hoe staat het nu met het beroepskeuzewerk in Boxtel? Vrijdag 24 Nov. j.l. had op 't Gemeentehuis een vergadering plaats van Onderwijsinstanties, Standsorganisaties, Schoolartsendienst, Arbeidsbureau, Geestelijkheid en. Overheid. Drs. A. Verdijk gaf hier namens de Interdiocesane Stichting een uiteenzettingover de organisatie en werkwijze van 'tberoepskeuzewerk in Noord-Brabant, de oprichting en taak der plaatselijke afdeling. Drs. C. Schuitenmaker lichtte de taakvan de psycholoog in deze wat nadertoe. In deze vergadering, die onder leidingstond van Dr. J. Janssens, werd na eenlevendige gedachte-wisseling besloten het reeds bestaande Beroepskeuzecomité uitte breiden met vertegenwoordigers vande Standorganisatie. De heren Geertman, v. Etten en de Rooynamens het Onderwijs en de herenValks en v. cl. Meyden namens deStandorganisaties, formeren nu de plaatselijke afdeling van de Stichting Katholieke Beroepskeuzevoorlichting. Deze plaatselijke afdeling zal het organisatorisch mogelijk maken, dat iedereleerling, die het Lager Onderwijs verlaat, een beroepskeuze-advies kan ontvangen. 
Door financiële medewerking van Overheid en Standorganisaties zijn dekosten voor de ouders zo laag mogelijkgehouden. 
Inlichtingen omtrent de beroepskeuze inBoxtel worden U t.z.t. door bovengenoemde bestuursleden van de afdelingBoxtel gaarne verstrekt. 
St. Vincentiusvereniging en niet minderdoor een groot gedeelte van de parochianen van St. Petrus. Nog steeds is er gelegenheid voor hendie aan deze actie op een of anderemanier hun steun willen verlenen, eenbijdrage te schenken. De adressen zijn:Rechterstraat 58 en 12. Ook degenen die naai- of breiwerk inhun bezit hebben voor onze actie, vragen wij beleefd, te zorgen dat dit tijdig klaar is. Helpt allen mee dezeactie zo goed mogelijk te doen slagen,elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom.mits het behoorlijk te dragen is. Tijd, plaats enz. van de tentoonstellingwordt nader bekend gemaakt. 
VOOR DE NIEUWE KAPEL 
VAN STAPELEN. Voor de nieuwe Kapel van Stapelen opgehaald bij de uitvaart van Dina v. d.Brand-de Bever door Corrie v, d. Branden Adrie Hermes, f 6,37, 
30-JARIG BESTAAN 
R.K. MET AALBEWERKERSBOND. Op Zondag 26 November werd het 6elustrum gevierd van de R.K. Metaalbewerkersbond, afdeling Boxtel. De dagwerd volgens christelijk gebruik begonnen met een gezamenlijke H. Mis en H. Communie voor de levende en overleden leden. De buitenkerkelijke viering vond desavonds plaats in het St. Paulus-Jeugdhuis onder aanwezigheid van vele genodigden, waaronder de geestelijke adviseur Rector Dr, J. Janssens, Districtbestuurder Verhoeven, Bestuur der K.A.B. Voorzitter van Kasterert opende dezefeestelijke bijeenkomst en verhaalde in het kort de geschiedenis van de Vakbond in Boxtel, waarna hij de heren Heesbeen en Hensen, medeoprichtersvan de vakafdeling te Boxtel, huldigde.De Geestelijke Adviseur en de Districtbestuurder feliciteerden de leden en spoorde hen aan tot meer verantwoordelijkheid in de toekomst. Een cabaretgezelschap onder leiding van Henk vanden Berg en Jan Vogel uit Haarlem bezorgden een gezellige avond van humor en leut. Onder de pauze werden de leden getracteerd. Tevens werd een Amerikaanseverloting gehouden alsmede een andere verloting, waarbij ieder lid een prijs konkomen afhalen. De bezoekers warenallen goed tevreden en keerden voldaanhuiswaarts. Moge de R.K. Metaalbewerkersbond in Boxtel in de komende 30jaren met nog meer activiteit en élan haar noodzakelijke werk voortzetten. P.S. De prijzen welke zijn blijven lil{gen, moeten vóór a.s. Zondag bij de Penningmeester, van Ranststraat 23, afgehaald worden. 



Zondagsdienst der Artsen uitsluitend voor spoedgevallen. 
Zondag 3 December 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt 

K.A.J. ST. NICOLAAS
TENTOONSTELLING. 

Telefoon 354 

Reeds enkele weken geleden deden de Kajotters een beroep op de Boxtelse bevolking hen te helpen bij de St. Nicolaas-Actie voor de behoeftige gezinnen. Het mag gezegd worden dat Boxtel spontaan aan deze actie heeft medegewerkt door het beschikbaar stellen van oud- en nieuw speelgoed. De Boxtelse aannemers zorgden voor het hout. Wekenlang is er door de Kajotters in het gastvrije St. Paulusjeugdhuis getimmerd, geverfd en geknutseld. Dit moest gebeuren op de vrije Woensdagavond ,(als er geen Avondschool was) en Zater.dagmiddag. Eenieder die de tegenwoordige jeugd kent weet wat dit voor jonge arbeiders, die de gehele week werken en meestal nog vier avonden in -de week de Avondnijverheidsschool bezoeken, betekent. Toch hebben zij· doorgezet al viel het niet altijd mee. De Kajotsters zorgden voor het maken van poppen en datgene wat beter door vrouwenhanden vervaardigd kon worden. ·Graag wil de K.A.J. nu "gevend Boxtel" dank betuigen door de resultatenvan deze actie ten toon te stellen opdatBoxtel kan zien dat z'n spontane medewerking niet tevergeefs is geweest.Deze eenvoudige tentoonstelling zal gehouden worden a.s. ZONDAG 3 DECEMBER in het clubhuis der Kajotters "De Kajuit" naast "De Ark" tussen
2 en 7 uur. Iedereen is welkom en de K.A.J. ver-·wacht dat Boxtel .ook nu belangstelling zal tonen.Voor de bestemming van het speelgoedis de medewerking ingeroepen en verkregen van het Katholiek Socia.?I Charitatief Centrum.Zo zien we weer dat door gezamenlijkeactiviteit en overleg veel goeds bereiktkan worden.Dank aan eenieder die op enigerlei wijze heeft medegewerkt aan deze actie is hier zeker op zijn plaats.Dat de kinderen van Boxtels behoeftige gezinnen met St. Nicolaas even gelukkig en blij zijn als andere kinderen is dewens van de Boxtelse Ka jatters en Kajotsters.
UITSLAG ETALAGE-WEDSTRIJD:HOOGSTE EN LAAGSTE PRIJS.
f 250,- M. A. Verheijen, Dufourstr. 20.
f 150,- H. van Oirschot, v. 1-lornstr. 37f 100,- C. v. d. Steen, Ten Brinkstr. 8.f 75,-T. Vromans, Wilhelminastraat 35.
f 50,- Dina van Oers, Munsel 15.
f 25,- J. Stamps, Jan v. Brabantstr. 31.
f 10,-J. v. Tricht Jr. Parallelweg 11.Een prijs van f 5 ,- krijgen: L. v. d. • Bigglaar, Kerkeind-.A 108a, Liempde; Wed.v. d. Langenberg,-v. Hamond, Parallelweg Z 11; C. W. v. d. Velden, Feilenoord 17; Wed. Siemerink, Maastrichtsestraat 32; M. v. Griensven, Julianastraat8; Cor de Pijper, Molenstraat 25 ; H.Potters, Ridder van Cuijkstraat 38; WoutJansen, Dorpstraat A 44, Esch; Pietje en Annemieke van Oers, Molenstraat 7; P.Moerdijk, Stationstraat 96.
UITSLAG VERLOTING 
VOGEL TENTOONSTELLING. Bij gelegenheid van de vogeltentoonstelling, afd. Boxtel der N.B.V.V., welke op 25 en 26 November is gehouden, vond een verloting plaats. De prijzen zijn gevallen op de navolgende nummers: -1640 1929 1704 1626 629 170 667 253 717 459 654 479 1437 1186 1635 1096 350 1409 1739 930 858 787 767 1992 941. Op Vrijdag en Zaterdag a.s. kunnen deze prijzen worden afgehaald in Café Huybregts, Fellenoord 3. 
SANT A TER ESA. De meisjes van Santa Teresa kwamen Zondag bijeen in de prachtige aula der Zusters Ursulinen. De Pater die het triduum preekte beloofde nog eens terug 
te k

'?men. Hij was nu ook terug, niet als predikant, maar nu als filmoperateur. Riet v. Duren en Tilly v. Susante zorgden voor een blijde "incomste" door een vlot gespeelde openingsmars. Nadat Felix de kat enkele dolle sprongen had gemaakt op het witte doek, liet Jo Merkx de appeltjes van Oranje door de zaal rollen. Toen we de bloemen van Hawaii badden gezien, speelde Mère Cecile de Klokken van het Klooster. Misschien was dit wel een lokroep. Wie zal het zeggen? Daarna vertoonde pater Quirinus de hoofdfilm: ,,Gij zijt priester in eeuwigheid". De ernst en de schroom waarmede de jonge levieten voor hun Bis
schop naderden, maakte een diepe indruk. Het is slechts weinigen gegeven een priesterwijding mee te maken. Wij zijn dankbaar deze ontroerende plechtigheid zo van dichtbij te hebben mogen zien. Pater Quirinus, alle Treesjes van Santa Teresa danken U. A. V. 
GESLAAGD. Voor de akte M.O. Wiskunde K 1 slaagde: J. Havermans, leraar aan de R.K.Mulo- en Schildersschool, alhier. 
OPROEPING. 
De fietsende man of jongeman die Dinsdag 28 November omstreeks 6 uur namiddag op het kruispunt Molenstraat -Stationstraat een aanrijding had meteen fietsende juffrouw, wordt verzocht zich te melden op het politiebureau. Ook ooggetuigen van bedoelde aanrijding gelieven zich daar te melden. OP THUISREIS UIT INDONESIE. ; Met het troepentransportschip "Tabin
ta", welk vermoedelijk op 9 December 
in Amsterdam zal aankomen, zullen repatriëren: Sold. J. G. G. Huys, Spoor
straat 12; Said. Ie kl. F. W. Baayens, 
Molenstraat 45. 

UITSLAG STERRIT K.J.M.V. Als resultaat van de op Zaterdag 25 November gehouden sterrit per fiets kan worden medegedeeld dat 30 deelnemers (sters) de finish bereikten. Van de dames was het Mej. R. Mandos, die met 19 strafpunten haar prestatie had geleverd. Van de jongens wist Fr. Maas zich met slechts 1 strafpunt de eerste plaats te verwerven. ESCH 
DANK- EN FEESTDAG. Op Zondag 19 November werd in Esch een dank- en feestdag gehouden van
wege de behouden terugkeer van alle militairen uit Indonesië. 's Morgens werd om 7 uur een H. Mis opgedragen voor de zielerust van alle Nederlandse gevall&;nen. Om 8.30 uur werd een H. Mis van dankbaarheid opgedragen door een oud-leger-aalmoezenier, waarbij alle gercpatriëer<le militairen met hunne familieleden aanwezig waren. 's Middags om 4 uur werd de Indiëvaarders een koffietafel aangeboden in Café Den Oude in aanwezigheid van de Z. E. Heer Pastoor, de oud-leger-aalmoezenier en de Edelachtb. Heer Burgemeester. De jeugdige fanfare en de dames- en heren zangveremgmgen brachten hulde aan de jongens. 's Avonds verzorgde de toneelclub "Vriendschap onder Ons" een gezellige avond in Café Versteinen. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 21 tot en met 27 November 1950. GEBOREN: Johanna P. M. dochter van H. P. Vem1eulcn en Th. E. van der Straaten, Pr. Hendrikstraat 8 - Joanna A. G. M. dochter van J. H. v. d. Loo 
en A. M. van Esch, Rechterstraat 74 -Marijke M. P. C. dochter van A. M. van Hal en J. G. Boesing, van Hornstraat 56 Petrus zoon van P. A. Masolijn en C. J. Meijer, Maastrichtsestraat 66 - Mattheus A. zoon van A. v. d. Ven en G.Steenbakkers, Gemonde 32 - JohannaM. 111. C. dochter van P. A. M. van Liempt en C. A. M. Hanegraaf, Bos
scheweg 1 - Adrianus W. zoon van A.van Griensven en W. Rooijakkers, van Salmstraat - Hendrikus P. zoon van P.Schoenmakers en J. J. v. d. Aa, Munsel5 A - Hendrika M. C. dochter van E.M. de Jong en van L. C. van Ruremonde, v. Hugenpothstraat 1 - Josina Fr. J.J. dochter van J. M. van Meersbergen enL. M. van Grinsven, van Ranststraat 14- Adrianus C. H. J. zoon van H. A.Snellaars en Fr. H. P. Bertens, van Hugenpothstraat 19 A.

DE KEIST AMPER VERWELKOMT 
ST. NICOLAAS. Naar wij ver�emen is St. Nicolaas met zijn hoftrein Wagon Lits in Boxtel aangekomen. In alle stilte werd de Heilige Man door de Keistamper van Boxtel op het station begroet. De Ham1onie "Zoemende bijen" blies: Zie de maan schijnt door de bomen. Zwarte Pieten haalden de goederentrein leeg, en alle speelgoederen en cadeaux bestemd voor de Kei
stamperinnen, stampers, stampertjes van Boxtel, werden naar de Hofleverancier van Sint Nicolaas gebracht. De volkstoeloop voor het Magazijn De Bijenkorf 
was enorm. Pietermannen konden de menigte niet meer de baas. St. Nicolaas 
stelde de mensen gerust en zei: Niet te dringen, bestellingen kunnen aan mijn 
secretariaat De Bijenkorf, Stationstraat en Markt gedaan worden. Adv. 

De Avonturen van 
Flip en Flap Een prachtig geschreven en geîllustreerd leesboek voor kinderen vanaf het 3e leerjaar. Hierin worden de guitenstreken van twee sprekende honden verhaald op een echt voor kinderen geschikte manier. Het kleine hondje Flip en de grote hond Flap beleven geweldige avonturen. Uit alle moeilijke situaties weten zij zich te redden en bewijzen daarmee dikwijls nog diensten. Dit boekje is verkrijgbaar bij Uw winkelier voor 90 cent. In het 
werkje kunnen de kinderen nog 29 grappige, gekleurde platen plakken waarvan er reeds vijf in het boek zijn ingeplakt. Deze platen kunnen verkregen worden door het sparen van punten, verpakt bij Douwe Egberts Koffie, Thee en Fama. Men hoeft slechts 2 x 40 punten in te zenden en alle platen die in het boek behoren zijn in Uw bezit. Het is werkelijk de moeite waard en voor de kinderen iets aparts. In een volgend deeltje wordt verteld hoe Flip en Flap naar Afrika vliegen en op de rug van een krokodil door de HukkiTukki-rivier varen. 

De Politieke St. Nicolaas 

TEN GELEIDE. Een St. Nicolaas-historie A.D. 1950. 
Verteld voor "grote kinderen". Het is met schroom, dat we dit verhaal toevoegen aan de onbundelbare reeks geschiedenissen, die in de loop der tijden reeds om de figuur van St. Nicolaas verweven werden. De feiten, die onthuld zullen worden zijn evenwel enig in de St. Nicolaasgeschiedenis, dewijl ze zich hebben afgespeeld op luttele vierkante meters Boxtelse grond. Wij verhalen U de geschiedenis echter niet om de sensatiezinnen te prikkelen. Laten de lezers dat wel bedenken bij het lezen ervan. 

St. Nicolaasavond 1950. Nadat het paleis van de Sint de laatste weken voor 5 December 1950 als het ware op zijn grondvesten getrild had van de bedrijvigheid, die er de laatste maanden dag en nacht te bespeuren geweest was, leverde surprise-avond eindelijk weer de zozeer begeerde intense rust. Alles was toen ook tip-top voor het vertrek van de Heilige en Zijn knecht gereed: Alle bestellingen waren uitgevoerdde beloningen en straffen waren me;gouden en zwarte letters in het boekmet de zilveren sloten opgetekend, descl!1mmel stond - fraai opgetuigd - tebriesen van geestdrift en te trappelen van"ongeduld, terwijl de gehele "zwarte· 
staf , naar jarenoude gewoonte, een erehaag vormde om de Sint waardig uitgeleide te doen. Eindelijk was het grote moment daar dat Sinterklaas in vol ornaat naar buite�
schreed, zich met een verrassend lenigeb�weging in het zadel werkte, vervolgens ztJn trouwe schimmel een bemoedigend klopje in de hals gaf en met een geklakvan de tong het teken tot vertrek gaf ...even eenvoudig dus als altijd. 
De grote tocht. E�n heldere blauwe vrieshemel, met veelp111kelende sterretjes en het trouwemaantje, vonnde het decor, waartegenhet St. Nteolaasgebeuren 1950 zich oingafspelen. " �� Sint _was met het weer kennelijk inZtJn nopies, want hij zat als een overmoedi� cowboy wat Wild-West-liedjes te flmten, wat toch wel enigszins raarklonk uit de mond van een eerbiedwaardig man als Sinterklaas. Doch Sinterklaas scheen die avond alle eerbiedwaardigheid van zich af te willen schudden want hij had de tabberd los en de baar<lW?pperde als een zilver vaantje in de 
w111d. Echt Kapoentje, man van de verrassingen ! Maar kom, geen ellenlange bespiegelingen, nu van ons de reportage verlangd
wordt van een bliksemtocht die - alsde Sint behoorlijk in conditie is - inatoomsnelhei<l wordt afgelegd. .. Zo is het be_zoek aan Spanje gewoon)11k een kwestie van een half uur. Dit Jaar voelde de Heilige zich echter wel zo in zijn element, dat hij in dat zelfdehalf uur ook Portugal noo voor zijn rekening nam. " ,Zwitserland met zijn bergen en dalen werd door de schimmel genomen als een kinderachtig gemakkelijke hindernis opeen concours-hippique. Met de frisseberglucht nog in de longen flitste het gezelschap door West-Duitsland als in een
wedlo_op met de secondewijzer. Frankrijkmet ZtJ_n lastige k111deren hield wat tegen,doch 111 Luxemburg en België werdende raakste klappen en de meeste mildebeloningen uitgedeeld in de ongeloof-

lijke tijd van 24 minuten en een handjevol seconden. Toen het trio de Nederlandse grens overschreed waren 9 hele minuten op het tijdschema gewonnen, waarvan dankbaar geprofiteerd werd door in Brabant 
wat rustiger te werk te gaan. Dat beviel ook de schimmel, want die vond de haver nergens zo pittig, het hooi nergens zo geurig en de wortel nergens zo mals als in de Acht Zaligheden, de Kempen, de Meierij en andere Brabantse contreien. Bij zulk 'n onthaal <leed men het zwaar
ste werk met het grootste plezier. Dan 
werd geen schoorsteen overgeslagen en geen klomp ongevuld achtergelaten. Neen, er was reden tot tevredenheid, vond de Goede man en hij zong tussen Best en Boxtel een St. Nicolaasliedje op het rhytme var. het gekletter der hoeven. Boxtel was reeds in zicht ...... , Boxtel 
werd benaderd...... Boxtel was een seconde later bereikt! Ook daar zou men de razendsnelle wendingen en de flit
sende startbewegingen van het wakkere beestje hebben kunnen bewonderen als...... als...... en nu komt het ver
schrikkelijke. 
,,Oord der verschrikking". De naam "Boxtel" zal in de levensge
schiedenis van de Heilige Man steeds geboekt blijven staan als het "oord der verschrikking"', want terwijl het nachtelijke leven de ene seconde nog slechts geluk en vredige rust ademde, werd de heerlijke stilte in een volgende seconde 
wreed verscheurd door een verschrik-kelijke smak, een rauwe kreet en ..... . toen niets meer. Er volgden enige ogenblikken van ondraaglijke stilte, die stalen zenuwen gesloopt zou hebben, als er niet een einde aan gemaakt was door 
een zwarte gedaante, die als bezeten door de Kruisstraat rende. Wat was er gebeurd? Wel, de Sint, die 
reed volgens een minutieus uitgestippelde route, wist niets van het verdwijnen van café "De Gouden Leeuw", met het gevolg, dat zijn paard een onvermijdelijke misstap beging op de plek, waar . dat ,,gebouw" eens gestaan had. Zwarte Piet, die enige meters achter lag, trof op de open plek zijn bewusteloze Baas aan en diens versufte schimmel. Hierop had hij zich geen moment bedacht en daarvandaan het vreemde alarm, dat Boxtel in enkele ogenblikken in rep en roer bracht. Het maansikkeltje, dat door het ijle geboomte gluurde, werd er warempel nieuwsgierig van en 
rukte zich fluks los van de wolkenflarden, die waren komen aandrijven. Het verlichtte toen een heel erg vreemde scène: In het centrum van het dorp zag men 
een politiecordon rond een "druk" groepje mensen. In de zijstraten ont-

waarde men massa's rennende mannen en vrouwen, die het nachtgoed nog niet voor de daagse kleren verwisseld hadden, maar zich daardoor toch niet lieten weerhouden om als bij intuïtie naar de plaats des onheils te snellen. Het kruispunt bleek reeds afgezet te zijn om de eerste hulp aan St. Nicolaas vlot te laten verlopen en...... het gebeurde door de politie "in krijt" te laten zetten voor een proces-verbaal in veelvoud. Alleen zij, die een volmacht bezaten werden toegelaten. Zo zag men ook de voltallige gemeenteraad op de bewuste plaats, wat getuigde van enorm plichtsbesef. Een benauwde spoedzitting. Dit plichtsbesef was volgens Zwarte Piet echter niet altijd zo groot geweest. Zo voelde hij de Raad - B. en W. in het bijzonder - geducht aan de tand over het feit, dat van de sloping der "Gouden Leeuw" niets was gemeld aan de Sint, die dit toch in z'n routeschets had moeten opnemen. Een vooruitstrevend raadslid durfde opmerken, dat St. Nicolaas tijdens een vorig bezoek aan Boxtel dit verdwijnen toch had kunnen constateren, waarop Zwarte Piet - vervàarlijk zwaaiend met zijn roe - ant
woordde, dat de Sint in die uren alleen maar oog had voor de kinderen en de collectebussen voor het Zwakke Kind. Na deze onverwacht felle reactie werd de Raad wat voorzichtiger met de opmerkingen. Alleen het lid, dat nooit geen debatten vreest, legde nog uit, dat de schuld gezocht moest worden bij de tweedracht in het kapittel, dat voor de ene helft razendveel voelde voor nieuwbouw en dat voor de andere helft zwoer bij de verkeersveiligheid op dat drukke punt. ,,Daar geen beslissing genomen was, kon ook de Sint niet van de toekomstige situatie Op de hoogte gebracht 
worden" zo eindigde hij zijn opmerking, die een schamper lachje op het zwarte bakkes van Zwarte Piet toverde. Inmiddels drong de dokter zich naar voren en constateerde onmiddellijk dat de Sint weer bij bewustzijn was gekomen, en om kinderen vroeg. Iedereen zocht toen de nieuwsgierige massa af. Ja, er 
waren enkele kinderen op de arm van de moeders. Zwarte Piet vroeg hen een St. Nicolaas-liedje te zingen. Weldra klonk het door de nacht: ,,Sinterklaas Kapoentje, rij wat in mijn schoentje, rij 
wat in mijn laarsje, dank je Sinterklaasje !" Er verscheen een raadselachtig glimlachje op het goedige gezicht van de Sint. Hij riep zijn trouwe schimmel, die zijn gekneusde poten strekte en een vrolijk gehinnik liet horen. Zwarte Piet, vroeg de Sint bezorgd hoe Hij zich gevoelde. Doch de Sint beduidde hem zijn aandacht maar eens te schenken aan de "mars". Hoe waren de bevindingen van Zwarte Piet? Een baby-pop met een deuk in de wang, een popenwagentje met een lelijke kras over de lak, een voetbal die het in de val had begeven. Dit was nog niet zo erg maar ...... de cho(;o(ade huisjes en 
straatjes met de suikeren rooilijn voor het Gemeentebestuur van Boxtel waren aan gruzelementen gevallen. De Sint plukte zich in de baard en mompelde: ,,laten de heren zich dan maar te go�d doen aan de brokken, we hebben toch altijd nog voor hen de blokkendoos en de elastieken rooilijn en laten de "edelachtbaren" zich hiermee dan maar vermaken. En ten overvloede geef Ik zestien poppen van "taai-taai". Te koop: Jonge vette Geit. Te koop: z.g.a.n. Verschroom- {Kalksheuvel 45, Boxtel. de schaatsen. Bosein<l 28. l Te koop: 2 prachtige poppen- Voor St. Nicolaas poppen

wagens, groot model. Bevra- wagen te koop, z.g.a.n. Begen Stationstraat 58, Boxtel. vragen Molenstraat 19. 
De Nederlandse Katholieke 

Metaalbewerkersbond, afd. Boxtel 

Te koop: goede damesfiets Gevraagd door echtpaar, betuigt hiermede de Boxtelse Middenstanders, en a Il en die hebben meegewerkt om het feest van 't 30,jarig bestaan te doen slagen, zijn hartelijke en welge• meende dank. 
met 2 stel splinternieuwe bin- gemeubileerde zit-slaapkamer \
nen- en buitenbanden f 40 - met gebruik van keuken of len een paar hoge zwarte {on'. kookgelegenheid. Brieven ongensschoenen, maat 40, nieu- der nr. 29 Molenstraat 19. we, f 5,95. Bevragen Molen- Vlugge fietsjongen gevraagd.straat 19. Stationstraat 10. -���-�-�------�---. Te koop bij W. van Esch, Roond 3, N.L. varkens, 15 
weken drachtig. 
Te koop: een toom beste biggen bij J. Hendriks, Kasteren B 28, Liempde. Te koop: een toom beste biggen en <lriftvarkens. A. de Rooij, Vorst 21, Boxtel. Oinsdafmiddag verloren op Stationsplein een paar bruine glacé handschoenen. Tegen beloning terugbezorgen Molenstraat 19. Voor direct gevraagd: net 
R.K dagmeisje. Mevr. SchelIekens-Vekemans, Burgakker 6, Boxtel.Gevraagd: net meisje voor dag of dag en nacht. H. de Rooyv. Laarhoven, Breukelsestraat 89, Boxtel. St. Nicolaasca<leau. Accordeon zo goed als nieuw en zeer 
solied poppenwagentje. Te bevragen Molenstraat 19. Te koop: een 14 weken dragend varken V.D.L. P. Heijmans, Roon<l 4.Te koop gevraagd: een partij rode aardappelen. J. van Helvoort, Vorst 7, Boxtel. Te koop i.g.st. z. herenrijwiel, Brabantse kachel, bakoven en vogelkooi. Selissenwal 3. 

Accountantsbureau Te koop: 16 vogels. BreukelGoed tehuis gezocht voor Hall. Herder, reu, goed waaks. 
KNECHTEN 

sestraat 113-Ridder v. Cuijkstraat 18. - -----------Gevraagd: net R.K. Meisje voor dag en nacht, als hulp in de huishouding, in gezin met één kind. G. Vriens-van der Meulen, Ons Doelstraat 5. zware 
VEGHEL 

Alle belastingzaken, 

boekhoudingen, 

balansen.

U loopt op rozen, na elke vakkundige voetbe, handeling door Med. Ged. Voetverzorgster 
Jo, v. Grinsven-v, Summeren Te koop: een toom N.L. biggen en tweeguste zeugen. A. v. d.Tongeren 18. jonge Spreekuur: Vrijdag 11,1 uur MARKT 15 Pasch, Café H. v. Rooij t.o.v. H. Tevens massa2e, steunzolenTe koop: eên jongensoverjas, leeftijd 12 jaar, jongensschoe

nen 38, damesmolières 38. P. van Gils, Maastrichtsestraat 7. 
Hartkerk. 

Voor St. Nicolaas Te koop: 'n toom beste biggen Ruime keuze in bij Wed. J. Dankers, Schijn-<lelsedijk 9, Boxtel. SCHOENEN 

Accountantskantoor van 

H. CUPPEN
Lid: Nederl. Genootschap v. Accountants 

Lid: Bond van Belastingconsulenten 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

Koopt uw St. Nicolaas hier 
Elisabeth Bas Sigaren 
in alle prijzen voorradig 

• Ook op gebied van 

• Suikerwerken

SPORTARTIKELEN 

RUBBER LAARZEN 

GYMSCHOENEN· 

PANTOFFELS 

vanaf f 2,00 

J. A. CEMEN 
Schoen• en Sporthandel Stationstraat 1 • Tel. 296 

Wordt gevraagd te 's•Bosc:h in een gezin van 3 volwassen personen een 

naar maat, elastieken kousen,etc. etc. 
Ook aan huls te ontbieden 

Adverteren 

doet ... 

Verkopen 
Te koop: een fomuiskachel tegen elk aannemelijk bod. • zeer voordelig R.K. MEISJE, Wilhelminastraat 22, Boxtel. Banket per staaf 25 cent Te koop een toom biggen. C. M. Me1·1s, Merheimstr, 39Vissers, Vorst 21a. 

netjes kunnende werken en enigszins bekend met koken. Brieven onder No. 7 Molen, 
straat 19, Boxtel. 



zegt St. Nicolaas 1 

dit zijn cadeaux waar 

je iedereen gelukkig 

mee maakt. 

Beter en goedkoper 

dan vorige jaren en 

KLC KBONNEN 

bovendien. 

Old-fin. COURANTENBAK met 
sierlijke chroom-handgreep .... 

'11.90 

Old-finish NAAIBOX grote maat' 
nu voor ........... 2 Î • 50 

RADIOTAFEL, prachtig ver
chroomd- •••••••••• 24. 70

DAMES-FAUTEUILTJE met 
prima gobelinbekleding. werkelijk 
Iets bijzonders ..... 3 9 • 7 5

LIBERTY FAUTEUIL, old-finish 
of eiken gebeitst, met vlokvulling 
kussens, geheel compleet 39 • 7 5

Old-finish BOEKENKAST met 
glazen schuifdeurtje, keurige 
afwerking '"�-•-•-J-• • 79 ••

Maar ... kopen 

,,In den Ooievaar" 
Fa. A. P. VAN DEN BDOMEN-RESINK 

vanaf f 390. -
en bezit voor uw leven 

Nou, ik weet gelulikig· al 
Wat ik pappa geven zal, 
Want ik maak een heel groot pak 
Van een pijp en rooktabak. 

Ik geef de vrouwen deze raad: 
Als het om "zijn" cadeautje gaat, 
Dan zult U dankbaarheid beleven 
Door hem tabak en pijp te geven! Ik geef dit jaar de oude baas 

Een mooie pijp met Sinterklaas, 
Daar heeft hij jarenlang wat aan 
En ... 'k vind het zo gezellig staan. tijd dassen 

t of trijp; 
·aar verrasse ••• 
ge •• 

Ik weet dat i 
Je krijgt veel 
Maar weet 

�����������n,annentMerk 

Geef een practisch Cadeau! 
Een Staa1meester�Hoed een gesch nk van blijvende waarde 

* 

Overhemdenmet los en vast boord 
Pracht collecties Zelfbinders Sjaals, Slipovers Nappa Handschoenen 
-1< 

De Speciaalzaak 1n 
Herenmodes 

H. van Eyck-de Louw
Kruisstraat 1 

Eau de Cologne 
(alleen betere merken) 
No. 4711 

Boldoot 

Rödel 

Jean Marie farina 

Luxe dozen zeep 

Alle welkome 

St. Nicolaas-Cadeaux 
Drogisterij "De Vijzel'' 

Markt 12 - Boxtel 

Ziet onze etalage 

f!'iguurzaa'g
Gereedschappen 
'n pracht en nuttig St. Nicolaas-cadeau 
voor uw jongen. 

Ruime sortering huish. artikelen 

Zeer geschikt voor St. Nicolaas. 

GOOSSENS 
Tel. 367 - BOXTEL 

KERSTMIS • NIEUWJAAR 
Wilt U met de a.s feestdagen , etjes gekleed zijn, 
laat dan bijtijds Uw kleding in orde brengen en 
wacht niet tot de laatste week. ' 
Uiterlijk Dinsdag ingeleverd op een onzer depots 
of fabriek, Zaterdag weer terug. 
Chem, Wasserij - Stoomververij "Den Dries"
Rijksweg 2 BOXTEL Tel. 232 

Adverteeert in Brabants Centrum 

PHILIPS RADIO 
vanaf f 145.-

vanaf f 105.
Uw hulp 
in de huishouding 

De hartewens van 
elke huisvrouw 

f 330. ---

Uit de schatkamer van de Sint 
1n 

Eau de Cologne's 
Parfums 
Luxe dozen met Zeep 
Lippenstiften 
Crême's en Gezichtspoeder 
Scheerdozen, Kwasten Apparaten 
en Spiegels 
Poederdozen (iets heel aparts) 
vindt U bij on■ een keur van geschenken voor 
groot en klein, voor hem en haar korton'i voor 
iedereen 1 ' 

U SLAAGT BETER EN VOORDELIGER BIJ: 

Drogisterij "DE MOLEN" 
Rechterstraat 37 

Iets voor een 

Extra St. Nicolaas:: Verrassing! .. 
Wij ontvingen weer een zending van debekende 

,,FULW'ILINE" 
Regenmantels en Jassen 
in dubbel Egyptisch Katoen 

Damesregenmantels 
met Capuchon afknoopbaar f 89,75

Voor ST. NICOLAAS 

'l: 
' ,, 
- -

,, ' 

Een pracht sortering 

Sigaren en Sigaretten 

Pijpen, Aanstekers, Kokers 
en verders alles wat er op 

Rokersgebied nodig is 
Sigaretten in dozen van 50 st., ook Eng.•lmport 

PARFUMERIËN 
• ,,4711" • Boldoot • Rodel • Soir de Paris

Mooie dozen Zeep met Eau,de•Cologne 

• 

Bert van den Braak
Baroniestraat 7 3 

Telefoon 450 
Bij alle aankopen 
Klok bonnen 

De Sint weet, 
dat het een ware verrassing is 

een flacon prima Eau-de-Cologne 

Odeur 

of Luxe doos Zeep 

uit 

Parfumerie M. v. d. Broek 
Breukelsestraat 34 Tel. 220 

• • 

Herenregen jassen f92.50 ----------, 
Deze mantels en jassen zijn gegarandeerd I Een b!i1· gezichtWaterproof en ..... Kleurecht. 1 

F. J. WITTEVEEN I eÖ
0

�ipNc';;�
a

iR
V

T 1 
Afd. Regenkleding - BOXTEL 1 ·I Alleenverkoop voor Boxtel en Omstreken 

I 
b.v. Rubberlaarsjes

1 

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

en graag ge
ild geschenk 

3,-
diverse 

Steeds de juiste t.ijd uit uw 
stopcontact. ,�naf f 28.50 

.�, � 

A 

Pantoffels 

1 Schoenen 

I Lederwaren 

L-------..! 

� ,,Het oog·• van
j/jWJ 1 , uw rijwiel 
· tr[f vanaf f 13.�5"

Enorme collectie 
"Voor elck wat 
wils'' 

ISHAVE'S 
vanaf f 39.-

BOXTEL, 
N.V. HANDELMIJ.

tLARISSENSTRA_AT 3, BOXTEL, TEL 479 

Elke mank •• En rqgt al 
'k Gpantoff els, vil 

a hem nu ditJ 
Met wat bete 'k rs, 

n 
ef ~PIJP! 

1 0 

--



MOEDER HEEFT 12 EXTRA GULDENS VOOR SINTERKlAA UITGAVEN ... 

DE ZOMERVACANTIE 
GE:SPAARD. IK 
KRhJG ER 12. GUL· 
DEN OP TERUG !

MAG. ,,DE BIJENKORF'' 
BOXTEL A. VAN KOL SCHIJNDEL 

Hoofdstr. 141 
Tel. 319 

Stationstr. 55 Tel. 406 
Markt 14 Tel. 489 

Ook voor luxe artikelen is 't steeds weer 

DE BIJENKORF heeft meer 

Theeservies, 15 delig 15,75 

Koffieservies, 32 delig 32,50 
Theeservies, boerenbont, 15 dlg. 16,25 
Koffieservies, boerenbont, 32 dlg. 37,50 
Theeservies, porcelein, 15 dlg. 23,95 
Koffieservies, porcelein, 32 dlg. 53,25 
Kop en Schotels, uitgelezen sortering 

vanaf 0,46 tot 8,95 
Dejeuners, porcelein zeer 

aparte decors vanaf 1,75 tot 8,50 
GLAS EN KRIST AL. 
Glasserviezen, 30 delig 
Kristalserviezen, 30 delig • 
Waterstellen, 4 de lig 
Gebakstellen, 13 delig 
Roomstellen, 3 delig 
Peper- en Zoutstellen 
Nesten Schalen 
Likeur Coupes, Messenleggers, 
ken, enz. enz. 

19,25 
87,50 
4,75 
6,50 
2,10 
1,20 
3,25 

Asbak-

LUXE MET AAL WAREN. 
Boekenmolen met 4 delig 'Rookstel 

koopje 
Rooktafel met 4 del.ig Rookstel 

Radio-tafels zeer mooi 
Naaiboxen met Balpoten 
Lectuurbakken 

vanaf 
vanaf 

vanaf 
Borstelhanger met Spiegel 
Borstelhanger met Handschoen-

doos 
Serveerwagen met glas 
Rookstandaard, draaibaar 

plateau 
Rookstandaard met lectuurbak 
Rookstandaard, chroom 
Courantenhangers 
Kapstokken, zeer mooi 16,90 
Parapluie-bakken, Scheerdozen, Scheer
stellen, Theebladen, Pijpenrekjes, Naai
dozen, enz. enz. enz. 

Boldoot Eau de Cologne en Zepen 
in luxe verpakking. Grote sortering. 

SOLA ZILVER EN SOLA MASSIEF 
Gegarandeerd voor Uw leven 

Onze sortering SPEELGOEOEREN 
overtreft de stoutste verwachtingen. 

GROTE SORTERING LEDERWAREN o.a. 

Damestassen leer exclusieve modellen - Portemon
naies • Portefeuilles • Reisnecessaires enz. enz. 

BOXTEL DE BIJENKORF SCHIJNDEL

Si. 'llicolaas maaAt Gekend 
dat de zaak van STEINMANN vanaf 
heden ook elke avo nd geopend is. 

ER IS NOG VOLOP SPEELGOED! 

'� ..... ...,.
Bezoekt vooral de eerste étage 

voor luxe geschenken. 

Ziet onze schitter�nde collectie in 

GERO-ARTIKELEN 
Het is prettig winkelen in onze heerlijk verwarmde zaak ! 

C. STEINMANN
Rechterstraat 6 BOXTEL Tel. 401

Pakjes worden thuis bezorgd op Zaterdag, Maandag en Dinsdag. 

3ût i&ak Sûu 1licolaas=ûuûau 

(J.aat ou S.Ouen liet a1kdaaq,se uit ! 

U vindt dit in onze rijke collectie 

Sieraden, Uurwerken en Pleet. 

Fa. A. VAN VLERKEN - Kruisstraat /0 
Juwelier" Horloger BOXTEL 

Extra fijn Zeer goed 
Dames zakdoekje Kinder zakdoekje 

leuk verpakt in St. Nic.,verpakking 
per 3 stuks per ·3 stuks 

2.25 98 et. 

Heerlijk warme Zeer fijne 

Wollen hoofddoeken Linkse Dameskous 
in effen en fantasie in alle modetinten 

in St. Nic.,verpakking leuk verpakt 

2.75 1.95 

Mooie zijden Fijn poplin 
Zelfbinder Heren Overhemd 
alle kleuren met vaste boord 

in St. Nic.,verpakking beslist krimpvrij 

2.25 8.90 
-

TfR.UG. ALS IK ZE BI\J 
DE GRUYTER 
BE&TEED ! 

Pluche Wollen 
Fantasie kussen Dameshandschoenen 

goed gevuld Noorse patronen 
persische dessins in 18 mooie kleuren 

3.95 4.85 

Nappa en Wildleer Grote maat 

Dameshandschoenen Damast ontbijtlaken 
gevoerd en ongevoerd in geel, blauw, groen 

n reuze cadeau in feestverpakking 

9.75 6.75 
.-

Grote maat Heerlijk warme 
Tafelkleed Wollen Sjaal 

met mooie franje in ongekende sortering 
in 3 kleuren leuk verpakt 

7.45 4.95 

Dit is maar een kleine greep u_it onze honderden cadeaux. 

Vrijdag, Zaterdag en Maandag de gehele dag geopend tot 9 uur 's avonds 
Ook Uw geschenk ligt klaar 

• 

• 

Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN::RESINK = BOXTEL. 

MEN ZEGT, 
't ziet er piekfijn uit, als wij de boorden en over• 
hemden, witte jassen of schorten gewassen en 
als nieuw weer afleveren. 
Probeer U het ook eens. 
Het humeur van Uw man kan hierdoor aanmer• 
kelijk opklaren. 
Denk er echter aan, uiterlijk Dinsdag inleveren 
op een onzer depots of fabriek, Zaterdag w.:er 
klaar. 

Afdeling: Fijnstrijkerij ,,DEN DRIES" 
Rijksweg 2 BOXTEL Tel. 232 

Een gezellige Sinterklaasavond? 

Haal uw drank bij :-

P. RAAIJMAKERS
ROZ EMARIJ NSTRAAT 2 

Ruime keuze likeuren en wijn. 

Alleenverkoop van THIBAR-WIJNEN: 
Muacat en Alicante. 

* Aardige St. Nicolaas-Surprises.

ROOKERSPARADIJS SYLPHI DE 
Hebt U aan rokersartikelen gedacht ? ? 
Deze worden immer■ altljd verwacht! ! 

IETS APARTS 
Sigaren. "Senator" 20 en 25 et. 

Bij 25 st. in luxe verp. f 5.- en f 6.25 
"Panter" 25 en 30 et. 
Bij 25 st. in luxe verp. f 6,25 en f 7.50 

Alle bekende merken : 
25 st. in luxe verp. f 6.25 en f 7.50, f 10.-, f 12.50 

Pracbtsorterlng Sigaren 1 e klas merken van f 1 20 tot f 6.- per 10 st. 
In blikverpakking vanaf f 4.-

Aanstekers, Klapdozen, Shag• en Tabaksdozen, 
prachtige Pijpen vanaf f 0,95, Dames• en Heren, 
Sigarettenkokers, Sigaretten• en Sigarenpijpjes, enz. 

Alle Engelse Importsigaretten. Miss Blanohe weer voorradig. 
Sigaretten in 50 st. verpakking: Goal f 1.50, Parade 
f 1.88, en f 2.50, Good Luck f 2.50, Turmac f 2.50, 
Rosita f 2.50, King Louis f 4.-. 

Fifteens - Spangled - Plain (in tins). 

E. VERHOEVEN
Stationstraat 60, Boxtel. Tel. 475 

. 
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G ROOTSE WERKEN ! 
,,Het Huisgezin" bouwde een kerkje.
,;Oost,B:abant" een Maria-oord. 
"BRABAN f's CENTRUM" bouwt DE
KERK in AFRIKA, de KERK van goede, 
degdjk onderrichte cl1-istenen in het 
Vicadaat van Karema : voo: 96 exem
plaren van de catechismus in 't Oegan
da 's werd I eeds bijgedragen 
Gaat St. N:colaas het aantal verdubbe
len 1 Hij weet 't adres : Rozemarijnstraat
2, Giro 377.165, of Burgakker 17.
Vol verwachting . . . . . . . . . . .  . 

TELEVISïE BIJ VAN BOXTEL.
Als er gesproken wordt over de prachti
ge uitvinding, die televisie heet, wil men 
ook nog wel , wijzen op zogenaamde 
,.kinderziekten". 
Nu wij echter getuige waren van een 
demonstratie bij de firma Van Boxtel, 
bewonderen wij het resultaat van de 
televisie-techniek. 
'n Wapperende vlag op het scherm met 
het opschrift : ,,Philips Experimentele 
Televisie" kondigde het begin aan van 
het programma. Op het scherm ver
scheen een elegante dame in het domein 
der huisvrouw, de keuken, en toverde 
haar kook-capaciteiten, manipulerend 
met potten en pannen, waarbij het ge
luid af en toe zelfs al  te duidelijk was. 
Een der toeschouwsters beweerde, dat 
zij de lever, die bij de bereiding van het • 
gerecht hoorde, wel kon ruiken ! Wel 
een bewijs dat alles duidelijk te volgen 
was ! 
Heel af en toe traden enkele storingen 
óp, wat wel lijkt op het verschijnsel dat 
U ziet wanneer U derde rang zit in de 
bioscoop, het z.g. ,.regenen", doch dit 
was s1echts sporadisch het geval. 
De clou van deze experimentele voor
stelling volgde : ,,vandaag" zo zei de 
omroeper, , ,hebben wij een speciale uit
zending voor U·', en wij hadden het 
voorrecht om de eerste uitwisseling tus
sen de B.B.C. en Philips ·Experimentele 
Televisie te zien. 
'n 1-'ilm zou vertoond worden over het 
Koninklijk bezoek aan Londen, die door 
middel van z.g. ,,°l elevisie-O,1tvangbui
zen door de H.tl.C. werd opgenomen en 
vastgelegd en door Philips opnieuw uit
gezonden. Alles was buitengewoon goed 
te vo1gen, hoewel de buitenopnamen na
tuurlijk weer enige hinder ondervonden 
van de Londense mist, niettemin konden 
wij onze Konmgin en de Prins duidelijk 
onderscheiden bij h1m aankomst in Lon
den. Ue opuamen in "Gutldhall'' waren 
fantastisch mooi en de c1use-ups van 
onze Koningin tijdens haar g1oedvo1le 
redevoering we, kc1ijk aardig gekozen. 
De camera toonde ons de talrijke auto
riteiten die ai.en eer betuigoen aan 
onze geliefde vorstin, de p, acn tige ver
sieringen die aangebracht waren en de 
feeërieke verlichtrng, zo duidelijk kwam 
alles tot z·n recht, Clat men zien ze.f tot 
een van de gasten waande. w'ij zagen 
hoe onze Konmgm dank b. acht aan net 
Engelse volk dat haar op zo n hartelijke 
wijze ontving, , lachend Jeetden wij met 
haar mee b.j n g. appige passage in haar 
redevoering. ·1 ruts waren WIJ op haar 
toen haar speech zo·n warm en lang ap
plaus ontving. 
Hie, toe ste,oe ons deze mooie uitvin
ding in staat. 
·re1ev,s1e 1s eigenlijk veel intiemer dan
de ti.m, men voe1t zich meer verenigd 
met het bee1d wegens de gezelligheid 
van de huiskamer. 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 
Uitslagen van j.l. Zondag. 

w'.S.C.-O.D.C. 3-1
B.M.C.-O.D.C. 2 3-5 
Zwaluw V.r.C. 4-O.D.C. 3 3-3

Het eerste elftal hield zich aan de tra
ditie en verloor op St. N.colaas-Zondag. 
En venoor ook verdiend. Heeds in de 
zesde minuut kopte P. B.ij.evens een 
voorzet van rechts feilloos langs Hoen
.derdaal. 1 -0. U,trect hierop kreeg ODC 
.de kans wegens een .dubieus handsgeval 
in het stratschopgebied het getij te doen 
keren, doch het te zachte sc110t werd 
door Ade,berg gekeerd. ·1 oen npg voor 
de rust R Corstanje met een strak schot 
de stand op 2-U b. acht, was O.D.C. 
_ eigenlijk al een geslagen ploeg. Wel 
leefde de hoop bij de getrouwen langs 
de lijn, toen na de hervatting ODC een 
partij voetbal ging geven, die vriend en 
vijand verbaasde. De bal ging laag van 
• voet tot voet; en WSC kwam er niet
meer aan te pas. Een ding vergat men 
-echter en wei het voornaamste, n.l.
·schieten, waardoor dit machtsvertoon
vruchteloos was. Men wou als 't ware 
hekJeer in . het doel leggen, en dat lie
ten die duvelse, (helemaal in 't zwart 
·geklede) overigens sportieve WSC-ers 
niet toe. Toen bij een der sporadische, 
maar gevaarlijke uitvallen van WSC A. 
. Blijlevens een voorzet van zijn broer 
benutte, was de nederlaag van ODC een 
feit, waaraan de penalty, even voor het 
eihde door Voets hard ingeschoten, niets 
meer veranderde. Erger was, dat in het 

· laatste kwartier verschiliende ODC-ers
lieten zien hoe voetbal niet gespeeld 
moest worden, wat een schrille tegen
stelling vormde met hetgeen voordien 

·was vertoond. En al zijn wij overtuigd
dat dit prachtige spel deze middag even
min de zege zou hebben gebracht, het is 
en blijft toch altijd een lust om er naar 
te kijken, en wat meer zegt, men zou uit
eindelijk toch nog een overwinning heb-

• ben behaald, en wel de overwinning op 
zichzelf, wat altijd nog hoger moet wor
den gekwalificeerd dan twee voetbal
punten. 
Om de Toon Schröder Wisselbeker
plaatste ODC 2 zich in de twede ronde 
door BMC in Berlicum te verslaan. Het 

_derde elftal behaalde in Vucht bij Zwa
luw een verdienstelijk gelijk spel. 

Het programma voor · a.s. Zondag is : 
ODC-PSV (comb.) 
ODC 2- Zwaluw 3 1 2  uur 
DVG 2-O.D.C. 3 
Helvoirt 3-ODC 4 1 2  uur 

Een sterk elftál van PSV uit Eindhoven 
komt Zondag op het ODC-terrein een 
lesje geven in voetbal. Tegen ste: ke elf
tal.en speelt ODC in de regel haar beste 
spel, zodat een prachtige wedstrijd staat 
te wachten. Om 1 2  uur zal het tweede 
elftal trachten haar ongeslagen record 
te handhaven, ten koste van de Zwaluw. 
Men vergete echter niet dat deVogeltjes 
uit Vucht uiterst snel zijn, en in staat 
moeten worden geacht om ODC 'n ver
rassing, zij het dan een onaangename, 
te bezorgen. Het derde elftal gaat naar 
DVG om van de reserves minstens een 
punt mede teb,cngen. Het vierde is ook 
niet kansloos tegen Helvoirt, al lopen 
de krachten hier niet ver uiteen. 
O.D.C.-Junioren.
Programma voor deze weck. 
Zaterdag : 
2 uur : ODC 10- Boxtel 8
3 uur : ODC 1 1 -OSC 5 
3 uur : ODC 1 2-OSC 6 (Robben) 
3 uur : DVG 5-ODC 9 
Zondag : 
12 uur : Boxtel 5-ODC 5 
1 2  uur : ODC 6-Boxtel 6 
1 2  uur : Concordia 8-ODC 7 
BOXTEL - MULO 1 - 0. 
Toen ongeveer 1 5  minuten in de 2e 
helft, v. d. p;as, die zichzelf 'n scorings
kans had weten te verschaffen, tussen 
2 spelers van Mulo op ongeoorloofde 
wijze werd aangevallen, wees scheids
rechter Bremer naar de beruchte stip. 
V. d. Laak voltrok het vonnis zonder
aarzelen, daarmee zijn club de leiding 
en uiteindelijk de overwinning bezor
gend. Dit was dan vrijwel het enige
enerverende moment in 'n wedstrijd, 
waarin beide ploegen tot weinig grootse 
dingen in staat waren, en de voorhoeden 
een ontstellende machteloosheid demon
streerden. Daarbij getuigde vooral voor 
de rust het spel van 'n zekere lusteloos
heid, 'n gebrek aan samenspel, waardoor 
slechts zelden van behoorlijk voetbal 
sprake was. Dit werd bij Boxtel veroor
zaakt door het slechte plaatsen van de 
bal, waardoor de aanvallen reeds op het 
middenveld in de kiem werden ge
smoord, terwijl de p'oeg niet het nodige 
enthousiasme kon opbrengen, door beter 
opzitten nog enig voordeel te behalen. 
Bij Mulo was het van hetzelfde laken 'n 
pak, alhoewel de middenlinie zich beter 
van haar taak kweet en tot behoorlijk 
samenspel kwam. Hier mankeerde het 
echter in de voorhoede, die op erbarme
lijke wijze de aanvallen afwe: kte, waar
door de Boxtel achterhoede, die in goe
de conditie verkeerde, bij voorbaat e'k 
succes voorkwam. De rust ging dan ook 
in met blanke stand, die de verhouding 
zeer goed weergaf. 
Na de rust leek het er op of de tweede
helft een herha°ing zou worden van de 
eerste. Geleidelijk aan g,oeide echter bij 
Boxtel het enthousiasme. Het samenspel 
begon beter te vlotten, en langzaam 
maar zeker zag men 'n Boxtel overwich� 
ontstaan. De rechtervleugel werd zeer 
actief en de aanvallen over deze vleu
gel geleid, werden van beter gehalte. 'n 
Van links komende bal werd door v. d. 
Plas opgevangen, met het boven om
schreven resu:taat. Dit doelpunt werkte 
schijnbaar stimulerend op het lloxtel
team, want van · toen af werd er steviger 
aangepakt. Keer op keer verscheen de 
voorhoede bij de Mulo-veste, en diverse 
corners werden geforceerd, die alle 
evenzoveel gevaarlijke momenten voor 
de Mulo-keeper betekenden. Er werd 
echter niet van gep·ofiteerd. en het 
doelpunt dat in de lucht zat, bleef uit.
Mulo bepaalde zich hoofdzakelijk tot 
afweer van de Boxtel-druk met nu en 
dan enige uitvallen. De Boxtel-verdeJi
ging was echter paraat en liet zich niet 
verrassen. Verder dan 'n corner kon de 
Mu'.o-voorhoede het niet brengen. 
Het initiatief bleef hoofdzakelijk aan
Boxtel. Meermalen ontsnapte het Mulo
doel aan groot gevaar. Gedoelpunt werd 
er echter niet meer, zodat het einde 
kwam met 1 -0, waardoor Boxtel pre
cies kreeg wat haar, gezien de prestaties, 
toekwam. 
Het 2e elftal bekerde in Avesteijn, en
hoewel met enige invallers uitkomend, 
werd de volle buit mee naar Boxtel ge
bracht. 3- 1 .  
Het derde elftal kon het tegen de Avan
ti-reserves niet bolwerken en moest met 
7-3 het hoofd buigen.
Het vierde elftal behaalde 'n 1 2-1  mon
sterzege op W.E.C. 3. 
Het p�ogramma voor a.s. Zondag luidt :  

O.J.C.-Boxtel 2 uur 
Vlijm. Boys 2-Boxtel 2 2 uur 

Boxtel 3-Essche Boys 2 uur 
Boxtel 4 vrij. 

Boxtel-junioren. 
Zaterdag 2 December: 

ODC to-Boxtel 8 
Boxtel 9-St. M. Gestel 5 

Zondag 3 December : 
Boxtel 5-ODC 5 
ODC 6-Boxtel 6 

HOCKEY. 
Mep-nieuws. 

2 uur 
3 uur 

1 2  uur 
12 uur 

Heren : M.E.P. 1-Mop 4-0 •
M.E.P. 11-H.T.C.C. 5-0

Dames : M.E.P.-Eindhoven 0-6 
Ook Zondag handhaafde Mep I haar on
geslagen record in de tweede klasse, 
waarvan het Bossche Mop met 4-0 het 
slachtoffer werd. Door een goed doel
punt van Van Oerle ging de rust in met 
1 -0. Smits voegde hieraan na de rust 
door goed doorzetten nog 3 doelpunten 
toe, zodat het einde kwam met 4-0. 
Het tweede elftal speelde een zeer goe
de wedstrijd. Aanvoerder W. Versant
voort, G. van de Wetering en H. van 
der Krabben hadden wel het grootste 
aandeel in deze overwinning op een 
heus niet zwakke tegenstan:ler. 
De dames verloren kansloos van de lei
ders Eindhoven, dat over alle_ linies ster-

ker was. Alhoewel deze nederlaag niet 
kon worden voorkomen, had de score 
niet zo hoog behoeven te zijn. 
Programma voor a.s. Zondag : 

telse ploeg er wel heel goed voor te 
staan. Zover is het echter nog niet, maat 
dat Mep alles op alles zal zetten;  daar
van zijn wij overtuigd. 

Hoogste Serie :  J. v. Trigt van D.G.P. 
met 34 car. 
Amateur 537 car. 1 52 brt. gem. 3,53 
De Groene Pommerans 578 car. 1 52 

Heren : Rapidity-M.E.P 1 uur 
M E.P. 1 1-M.O.P. III half 3 

Dames : M.E.P.-H.T.C.C. II 1 uur 
Voor het eerste herenelftal geldt de 
wedstrijd van Zondag als de wedstrijd 
van het seizoen en het is wel zeker dat 
Rapidity en Mep de strijd om het kam
pioenschap verder uitvechten, aangezien 
Hoco en Hopbel enige punten zijn ach
terop geraakt. 

Het tweede elftal ontvangt Mop, dat tot 
de sterksten der afdeling behoort, zodat 
het voor de Mep-reserves een zeer 
zware opgave zal worden. Gezien het 
prima spel van Zondag j. l . durven we 
toch een gelijk spel te voorspe:len. 

brt. gem. 3,80 
Hoogste Seri e :  B. Schalks van Amateur 
met 30 car. 
De Groene Pommerans 555 car. 1 50 

brt. gem. 3,70 
D.M.C. 458 car. 1 50 brt. gem. 3,05 • 

De stand aan de kop van de rang'ijst i s :  

D e  dames krijgen wederom een der kop
ploegen op bezoek en alleen als de ge
hele wedstrijd met groot enthousiasme 
wordt gespeeld is een eervol resultaat 
mogelijk. Een Sint Nicolaas-surprise? 

Hoogste Serie : J. v. Trigt van D.G.P. 
met 32 car. 
't Hoekje 576 car. 1 26 brt. gem. 4,57
Amateur 458 car. 1 26 brt. gem.3,68 
Hoogste Serie : J. Meulendijk met 30 car. 

B.B.B.Mep 8 7 1 1 5  
Rapidity 7 5 1 1 1 1  Uitslagen in k!asse Á"t 

Standenlijst klasse A.
't Hoekje 6 3483 7 17  56 4,85 
De Gr. Pommerans 5 2642 727 34 3,63 Door de nederlaag tegen Mep in Boxtel 

is Rapidity dus 2 punten achter en bij 
een nieuwe overwinning komt de Box-

D.M.C. 538 car. 176 brt. gem. 3,05 
De Groene Pommerans 563 car. 176 

brt. gem. 3, 19 
Amateur 6 3091 896 30 3,44 
D.M.C. Liempde 5 2477 738 40 3,35

TE KOOP : 

S p e ciaal  adres voor uw algehele Lan  d b o uw e rswon i ng 

VO ETVE RZO RGI N G
met grote schuur, bergplaats 
en kippenhok, groot 2 hecta
ren, 9 aren, 44 centiaren. Te 
bevragen Vorst 1 3, Boxtel. 

Het verw ijderen van I ikdoorns, Eelt, Dikke• en 
Ingegroeide Nagels Het  aanmeten van Steunzolen. 
Tevtns Been• en Voetmassage 

TE K O O P  wegens vertrek 

&en sol ied woonhuis 
W I E S  G E M E N

M EDISCH G f DI PLOM EERD CHIROPO DISTE 

B O X T E L  • Stationstraat 14 • Telefoon 296 

met flinke bergplaats en ruim
te voor vrachtwagen of ge• 
span, gelegen in centrum te
Boxtel, zeer geschikt voor 
zakenman of dergelijke. Spoe
dig te aanvaarden. Brieven 
onder no. 33, Molenstraat 19. 

W I N K E LS L U IT ING 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL, 
Gelet op de beschikking van de Staatssecretaris van Econo
mische Zaken d.d. 20 November 1950, nr. 65040 MS/W; 

V E R L E N E N : 
ontheffing van het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid 
van het Winkelsluitingsbesluit 194 1 ,  tot het voo: het publiek 
geopend hebben van winkels, in dier voege, dat het op 1 ,
2 ,  4 ,  2 1 ,  22 e n  30 December 1950 geoorloofd zal zijn, tot 
21 uur winke'.s voor het publiek geopend te hebben. 
BOXTEL, 28 November 1950. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS voornoemd : 
De Secretaris, De Burgemeester, 
J. P. C. v. d. Hout. Drs. M. A. M. van Helvoort. 

N.B. De voorschriften omtrent etalageverlichting, licht
reclames, e.d. blijven onverminderd van kracht. 

L E D E R W A R E N
zij n altijd welkom ! 

Bij ons v ind t  U :
Porte monnaie 's, Portefeui l les,  School•  
etui"s,  Penhoude relui's, H erenriemen, 
R e i stassen e n  Schooltassen ! 

Een grote keuze aan lage prijzen ! 

H EIJ M AN S  Breukelsestraat

Zoekt U een passe n d  Cadeau 
voor St.  N i colaas ? 
U SLAAGT IN 

't Lederwarenhuis ,, SUCCES" 
RECHH.RSTRAAT 7 

Wenst U warme voeten ? 
Vraa�t dan  aan d e  goede  Sint  
EEN PAAR P A N T O F F E L �  uit  onze 
col l ect ie .  Er is  zeker ie ts  voor U bij : in 
Kamee lhaar. Pèau,de,pech, Vi l t  en Leer. 
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" Beter gekleed, .lnïnder be,teed " 

kan dat samengaan ? 

Ja, zegt Witteveen 

Eindhoven 

Nu de koude winterdagen 
hun intrede doen, heeft 
Witteveen gezorgd voor 
een uitstekende, zeer goed 
gesorteerde collectie 
wintermantels. 

Elegante, modieuze model
len, in mantels en swaggers, 
in zuiver wollen velours, 

duvetines en ftausch: 69.7 5,

84.75, 98.75, 1 2 5 .-, 1 45 .· 

Amsterdam 

Wij hebben ,·oor U een ruime keuze in 

Voordel ige Dames- of Herenpolshorloges 
A LLES MET GARANTIE 

Ouk in Gouden• en Zilveren Sieraden 
zijn wij ruim gesorteerd 

DE NIEUWSTE MODELLEN 

F. P. v. Langen, Stationstr . .  62 
Ziet etalage Tel. 584 

Onze zaak is 1, 2 en 4 Dec. (ot 9 uur geopend. 

NOG JUIST OP TIJD 

voor St. Nicolaas 
O N TVI N GE N  WIJ : 

'n Prachtige sortering 
karpetten 200 x 300 cm 
Smyrna dessins 

Axminster 

99. 50 

Zware bouclé huiskamerkarpetten 
Perzische dessins 200 X 300 cm 8 7 • 50 

hand, Ligstoe1kussens met sterke 
weefstof prima wolvulling 

13.90 per stel 

Wollen deken zalm li leur
150 X 200 cm mooie kwaliteit 18. 75

Verder zag St. Nicolaas in onze 

etalages tentoongesteld een enorme 

collectie nuttige geschenken. 

6 Werkdagen 
Daarvoor is nodig 

'n paar goede werkschoenen 
Nu, hebben wij ze 1 

Prima kwaliteit Legerschoenen 
vanaf f 5,50 tot f 9.50 

'f Iedere werker,
een paar schoenen sterker l 

A. H. ten Bras, Molenstraat 88 

Boekhandel Ti e I e  n Stationstraat

Nog hebben wij grote keuze in Vulpen• 
houders van de meest bekende merken als : 

Parker, Swan, Osmia, Pelikan, 
Matade>r, Union, lmperial, enz. 

* Zoekt U een vulpen of  vulpotlood voor
eigen gebruik of als geschenk, kom dan
even bij ons kij ken.

_ Il 

-
-

1 

1 

' 

J-J. "v¼tWAJeen 
OOXTEL 

-.- -



rech·hoekige "bak", �aarva� de wan
den bestaan uit 100 mm hoge planken, 
twee stuks van 1100 mm en twee van 
650 mm, rechthoekig desgewenst met 
zwaluwstaartverbindingen aan elkaar 
gemaak:. De "bodem" van deze bak 
maakt U van hardboard, multiplex of 
gewoon board. U zult waarschijnlijk 
reeds begrepen hebben, dat U met -het 
in e kaar zetten van deze "bak" uw par-

, ticulier voetbalveld aan he: maken bent. 
De grasmat wordt, wanneer de bak 

� klaar is, op een bijzondere wijze ge-'? construeerd. Het is namelijk zo, dat wan-
• neer deze grasvlakte normaal horrzon

taal bleef liggen, de gedeelten bij de 
hoekvlaggen dode hoeken werden. Onze 
spelers zijn namelijk be:rekkelijk aan 
hun plaats gebonden en er is er geen, 
die zulke lange benen heeft, dat hij een 
stil liggende bal uit de hoek zou krijgen. 
Om het dus wat gemakkelijker te ma
ken, laten we de hoeken iets oplopen. 
We verkrijgen di: door het terrein te be
leggen met vliegtuigtriplex en dit dunne, 
buigzame spul in de hoeken wat naar 
boven te brengen. Indien U de bodem 

BLIJF NIET LANGS HET LIJNTJE STAAN. 

MAAK UW EIGEN INDOOR-SPEL. 
22 jongens (van hout) en een ping-pong bal. 

We kunnen het er gerust over eens 
zijn, dat het voe:ba spel populair is 
en waarschijnlijk wel de meeste belang
stelling heef:. We zouden het kunnen 
splitsen in een sport- en een kijkspel. 
Doch het is ook zo, dat wanneer aan 
verschillende bezwaren wordt tegemoet 
gekomen, diezelfde kijkers spelers gaan 
worden. 
We beginnen dus het hele voetbalveld 
mee naar huis te nemen en hebben dan 
geen last van tegen-het-zonnetje-en-de
wind-in-spelen, er kan geen wedstrijd 
worden afgelast, omdat het ve'.d te nat 
is, we behoeven geen en'.réegelden, in
clusief belasting te betalen en geen af
mattende reizen te maken als we "uit" 
spelen. Binnen de beschermende huiska
mer is shirt, korte broek en wat een 
goed voe:baller nog meer dient te om
hullen overbodig, geen kapotte schenen, 
geen knietje, geen lichte-, middelzware
of zware hersenschudding, geen gebro
ken ribben, armen of benen, en geen 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

te Zondag van de Advent. 
3 December 1950. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en half 11 de Hoogmis. De H.
Mis van half 7 gel. H. Mis voor Hen
drica v. Beurden-Verwetering vanwege 
de kinderen; om kwart voor 8 gel. H. 
Mis voor de overleden ouders der fa
milie Voermans; om 9 uur H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie en om half 11 de Hoogmis gez. 
mndst. voor Adriana v. - Haeren-Pay 
mans. 
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. 
Woensdagavond om 8 uur Godsdienst
cursus voor 18 jarigen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Donderdagavond om half 8 voprberei
dingsoefening voor het Titelfeest van de 
Congregatie. 
Vrijdag 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. 
Vrijdagmorgen om half 7 H. Mis en alg. 
H. Communie voor de Congreganisten 
in de kapel van de Witte Zusters. 
Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje. Op deze dag zal in alle H.H. 
Missen de schaalcollecte worden gehou
den voor de Kathedrale Basiliek van 
St. Jan. 
Zaterdaf 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. 
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 en Voortplanting des Ge
loofs worden verzocht de opgehaalde 
contributies vóór 15 December af te 
dragen aan de thesaurierstcrs. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Marinus Smits en Wilhelmina 
Smits-Rijken; z.a. gel. H. Mis ter ere 
van het H. Bloed voor een bijzondere 
intentie; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Adriana Verspaandonk-Hendrikx; om 
half 8 gel. jrot voor Wilhelmus v. d. 
Oetelaar, Johanna Bergman de huisvr.; 
z.a. gel. H. Mis voor Antonius Schellen; 
om half 9 gel. H. Mis voor Josephus 
van Susan te; z. a. gel. H. Mis voor Eli-

- sabeth T raa-Verhoeven. 
DINSDAG: om kwart vóór 7 gel. mndst. 
voor Antonius Voets; z.a. gel. H. Mis 
voor 'Adriana van Rumund-Getelaars; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Johanna 
Glaudemans-Dankers; om half 8 gel. H. 
Mis voor Maria v. Esch-v. Dijk; z.a. gel. 
mndst. voor Hendricus van Uden; om 
half 9 gel. H. Mis voor Maria Loerak
ker-van Geel. 
WOENSDAG: om kwart vóór 7 gel. 
rondst. voor Dina van de Brand-de Bever 
z.a. gel. H. Mis voor Cornelis van de 
Besselaar; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Adrianus van Geel, Johanna Neg
gers de huisvr.; om half 8 gel. H. Mis 
voor behouden thuiskomst vanwege Ma
ria's Biddend Leger; z.a. gel. jrgt. voor 
Johannes Leyten; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Adriana den Otter-Maas te 

scheidsrechter, die als 12de man mee
speelt. 
Met het veld hebben we eveneens het 
hele eerste van onze club op visi:e ge
vraagd, mitsgaders hun meest gevreesde 
tegenstanders. Zo U het wilt, neemt U 
het Neder'.andse elftal ·en de Belgen; we 
kijken nie: op een elftal meer of minder. 
En wanneer we zo het hele fabriekje 
aangemeten hebben, gaan we zelf spe
len. En daar gaat het om. lnplaats van 
langs het lijntje, promoveren we onszelf 
tot aanvoerder van het eers'.e, we tossen 
met onze tegenstanders, kiezen, trappen 
af, beuken de verdedigiing van onze 
tegenstander in de prak en forceren een 
doelpunt .. . ..  . 
Maar eer U zover ben\ moet U zich de 
moeite getroosten een paar vrije avon
den in Uw knutselkamer door te bren
gen, zagend en spijkerend. Laat U niet 
afschrikken...... een kind kan de was 
doen. 
Het indoor-voetbalspel is een soort 

Best overleden; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Wilhelmina v. d. Ven-Schel
lekens; om half 9 gel. H. Mis voor Pau
lina Eykemans-v. Heesch. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Antonius Schellen; z. a. gel. 
H. Mis voor Paulina Eykemans-v. 
Heesch; om half 8 gel. H. Mis voor 
Martina Heumen-Smits te Mook over
leden; z.a. gel. mndst. voor Franciscus 
v. d. Meerendonk; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Martinus Giesbers; om half 
9 gel. jrgt. voor Petronella Verheyden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: Feestdag van Maria's Onbe
vlekte Ontvangenis; om half 7 gel. 
rondst. voor Wilhelmina v. d. Ven-Schel
lekens; z.a. gel. H. Mis voor de Gelo
vige Zielen; om half 8 gel. H. Mis voor 
Marinus van Griensven vanwege de kin
deren; z.a. gel. H. Mis voor Paulina 
Eykemans-v. Heesch; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Johannes Jac. van Kempen; 
om half 9 Hoogmis gez. mndst. voor 
Petrus Ghijssens. Hedenavond om 7 uur 
Lof met rozenhoedje. 
ZATERDAG: om kwart vóór 7 gez. 
mndst. voor Marcellus v. Boxtel; z. a. 
gel. rondst. voor Anna Hensen; om half 
8 gel. gef. jrgt. voor de familie van 
Homberg-v. d. Elzen; z.a. gel. H. Mis 
voor overleden ouders van de familie 
Voermans; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Paulina Eykemans-v. Heesch; om 
half 9 gel. mndst. voor Adriana v. Hae
ren-Paymans. 
Vandaag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot 
half 8. 

PAROCHIE_ H. HART, BOXTEL. 

te Zondag van de Advent. 
3 December 1950. 
tevens de feestdag van de 
H. Franciscus Xaverius S.J.

Volle aflaat - op de gewone voorwaar
den - te verdienen door de leden van 
h� Genootschap tot Voortplanting des 
Geloofs. 
De HH. Missen zijn om 6 uur voor over, 
leden moeder; 7 uur voor geestelijk en 

. tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
voor behouden terugkeer uit het buiten
land; kwart over 9 voor Maria v. Esch
v. Dijk v.w. de Broederschap v. h. H. 
Hart en om half 1 t de Hoogmis met 
volkszang voor de overleden leden van 
het Genootschap tot Voortplanting des 
Geloofs. 
te Schaal is voor de kerk; de 2e voor 
de Bijzondere Noden. 
Om 7 uur Lof met rozenhoedje voor 
onze parochianen die nog in het buiten
land vertoeven, en voor het behoud van 
de vrede. 
Woensdag - feestdag van de H. Nico
laas, bisschop van Myra. 
Donderdag - feestdag van de H. Am
brosius, bisschop van Milaan 
Om 3 uur H. Familie voor Moeders en 
gehuwde Vrouwen. 
Vrijdag - feestdag van de ONBEVLEK
TE ONTVANGENIS VAN DE H. 
MAAGD MARIA. De HH. Missen zijn 
om 6, 7, 8 en 9 uur. De H. Mis om 9 
uur is de Hoogmis. 
De Ie schaal gaat voor de kathedrale 
basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch; 
en de 2e voor de Bijzondere Noden. 
Om half 8 Lof met rozenhoedje, om de 
eerbaarheid van vrouwen en meisjes on_· 
der Maria's bescherming te stellen. En 
om 8 uur H. Familie voor de mannen. 
Om half 8 H. Familie voor de me1s1es 
bij de Zusters Ursulinen. Deze Maria
avond begint met een Lof, te zingen 
door de congreganisten. 
Daarna Mariaspel in de aula der Zus
ters. Alle meisjes, die lid zijn of lid wen
sen te worden, worden dringend uitge
nodigd. 

van de bak al met triplex van b.v. 5 mm 
hebt bekleed, dus een mooi glad veld 
hebt, dan kan de zaak ook opgelost 
worden door de verhogingen van pla
muur, gips of iets dergelijks te maken. 
In de korte zijden van het veld - maar 
dat is natuurlijk volkomen overbodig U 
dit te zeggen - komen de doe'monden. 
In onderstaan:le figuur zie: U er één af
gebeeld compleet met net en telraampje 
om de doelpunten te regis:reren. Voelt 
U meer voor een scorebord, dan laten 
we de cons·ructie daarvan aan Uw eigen 
fantasie over. 
Is het terrein aldus in gereedheid ge
bracht, dan wordt het tijd, dat de spe-

MAANDAG, 4 Dec.: 7 uur l.d. voor 
Rosalia Hcrmes-Schüller; kwart voor 8 
1.d. voor Willem v. d. Langenberg en
Adriana de dochter; Maria-altaar 1.d. v. 
Antonius Vlaminks, Martina v. Handel 
z.e. en Adrianus de zoon; half 9 l.d. voor 
de heer Jacobus Cuppen. 
DINSDAG, 5 Dec.: 7 uur gef. gez. j. 
voor Petrus Baayens en Catharina van 
Strijthoven z.e.; Maria-altaar l.d. voor 
Martinus van Schijndel en Josephina v. 
d. Mortel z.e.; kwart voor 8 1.d. voor
Henricus Frunt te Gemert overleden; 
half 9 l.i. voor Maria Soeterings-Meijs. 
WOENSDAG, 6 Dec.: 7 uur 1.d. voor 
Jan v. d. Nosterum; Maria-altaar 1.d. 
voor Petrus Voets-Karssemake-s; kwart 
voor 8 Ld. voor Waltherus Ossenb1ok 
vanwege de kin'.leren; Maria-altaar I.m. 
voor Petrus Jozef Eltink; half 9 l.d. voor 
Jan v. d. Heyden-Verbunt. 
DONDERDAG, 7 Dec.: 7 uur Ld. voor 
de levende en overleden leden v. d. 
Bijenhouder-vereniging "St. Ambrosius"; 
kwart voor 8 I.m. voor Anna Antonia 
Smetsers-v. Overdijk; Maria-altaar l.d. 
voor Maria Kurvers-van Nistelrooij; 
half 9 l.j. voor Gerardus Verouden. 
VRIJDAG, 8 Dec.: 6 uur voor overleden 
moeder; 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochianen; zij
altaar l.j. voor Hubertha van Hoorn; 
8 uur voor Martina van den Braak-van 
Schijndel; 9 uur gez. j. voor de heer 
Michiel v. d. Heyden. 
ZATERDAG, 9 Dec.: 7 uur l.d. voor 
overleden moeder; kwart voor 8 1.d. voor 
Adrianus Dankers v.w. de kinderen en 
kleinkinderen; Maria-altaar I.m. voor 
Adrianus Antonius v. d. Sande; half 9 
l.d. voor Jan Verhoeven. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
te Zondag van de Advent. 
3 December 1950. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Hen
ricus de Brcsser en Cornelia de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Martina 
hsvr. van Henricus Schellekens. 
WOENSDAG: ha!f 8 jrgt. voor Theo
dorus Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cor
nelis Schellekens. 
VRIJDAG: feestdag van de Onbevlekte 
Ontvangenis van 0. L. Vr. Het is geen 
verplichte feestdag doch alle diensten 
zijn als op Zondag; half 8 H. Mis voor 
het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. 
voor Wilhelmus v. Abeelen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina hsvr. van Wilhelmus v. Abeelen. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor de Heer Joannes 
v. d. Ven te Gerwen overleden. Don
derdag mndst. voor Christina Kapteijns. 

PAROCHIE H. THERESIA, Boxtel. 
te Zondag van de Advent 
3 December 1950. 

ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes 
Versantvoort, Mechelina v. Kasteren de 
hsvr. en Marinus de zoon; half 9 H. 
Mis voor Petronella v. d. Sloot-v. Roos
malen en Adrianus <le zoon; 10 uur 
Hoogmis tot intentie v. d. parochianen. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld om aan hun offerplicht te vol
doen in de eerste schaal voor de belan
gen van de parochie, in de 2de schaal 
voor B. N. Vergadering van St. Vincen
tiusvereniging; half 4 Lof met rozen
hoedje om Gods zegeningen te verkrij
gen over Orion en de kapel van Stape
len. 
MAANDAG: half 8 H. /vlis waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor 
mej. Ida v. d. Breekel-v. d. Heuvel. 
Heden om 8 uur vergadering van St. 
Elisabeth-stichting. 

Iers h�n entree maken. U hebt er van� • 
zelfsprekend :wee in twintig nodig, plus 
een paar reserves (ingeval er een door 
breuk uitvalt). U maakt ze van 6 à 7 
mm multiplex en schildert,.. elk elftal in 
kleuren naar keuze. 
Aangezien we van te voren afgesproken 
hebben, dat U ze:f de aanvoerder zou 
zijn, moet U er voor zorgen, dat U ze 
geheel in de hand heb:. Daarom zitten 
ze dan ook aan beweegbare gordijnroe
den bevestigd. De constructie daarvan 
behoeft enige toelichting. De spelers 
zijn met een klemmetje op een holle 
roede bevesigd. De roede schuift om 
een iets dunnere, die aan één zijde vast 
verbonden is in de opstaande kant van 
het veld, zie fig 3B. Is deze roede van 
een uitwendige draad voorzien (zie on
derste fig. B), dan wordt ze met een 
paar moeren bevestigd. Is he: een holle 
buis met inwendige draad, dan handelt U 
als de bovenste fig. B aangeeft, dus met 
behulp van een schroef. 
In detail A van fig. 3 ziet U, dat de 
holle, omliggende buis van stoo'.plaatjes 
is voorzien, om te voo;komen, <lat ze 
van de andere getrokken wordt. Aan het 
einde van deze buizen komt een hand
vat. De spelers worden nu zo opgeste'd, 
dat van de par ij A (zie figuur aan de 
kop van dit artikel) de doelverdediger 
op de eerste buis staat. Vóór hem de 
twee achterspelers. De volgende linie 
bevat de vijf voorhoedespelers van de 
tegenpar:ij. Dan volgt Uw eigen mid
denlinie met daar tegenover de midden
linie van de tegenpartij. Uw eigen vèr 
opgedrongen voorhoede volgt nu, die 
zijn weg echter nog steeds versperd ziet 
door de twee ach·erspelers van de 
tegenpartij en de doelverdediger. Zoals 
men ziet, zijn de spelers zo aan het 

� latje geregen, dat 
1 r.:rr----- de eigen partij de 
i \�! j handvaten aan de 
1 

1 
· � ene, de tegenpar'.ij 

j Il •""-; .. ze aan de andere 
.----.. zijde heeft. Men 

diene er voorts op 
te letten, dat de 
houten spelers 
bijna tot aan de 
grasma'. reiken. 

Ook moeten de verschil'ende rijen zo 
opgesteld worden, dat wanneer er twee 
spelers tegenover elkaar staan en ze 
beide gedraaid worden in de uiterste 

DINSDAG: half 8 H. Mis voor Adrianus 
v. d. Sloot. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor 
Mevr. Boumans-v. Dijk. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in
tentie van de leden der Godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia 
van het Kind Jezus. 
VRIJDAG: 7 uur mndst. voor Johanna 
Petronella v. Grinsven-v. Hal; ha'f 9 
H. Mis voor Maria de Punder-Huige; 
10 uur de Hoogmis tot intentie van de 
parochianen. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Peter 
Hazen berg. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met 
rozenhoedje om God's zegeningen te 
verkrijgen over Zijne Heiligheid de 
Paus, en het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de ZeerEerw. Heer Theodorus v. 
d. Laar in Liemp:le, mevrouw Henrica 
Broekman-Sengers in Lent, Joke v. d. 
Linden in Tilburg overleden. 

* * *

Op Zondag 10 December na het Lof 
worden de zelatricen van het Genoot
schap der H. Kindsheid uitgenodigd op 
de pastorie. De leden van dit Genoot
schap worden uitgenodigd, dagelijks te 
bidden het schietgebed: H. Maagd Ma
ria, bid voor ons en voor de arme, onge
lovige kindertjes. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

te Zonda� van de Advent. 
3 December 1950. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor Joh. Wel
vaarts; 8 uur 1. j. voor Hendrik v. d. 
Meyden; 10 uur de hoogmis tot welzijn 
der parochie; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor de over
leden leden van het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs; half 8 z. j. 
voor Petrus Maas-de Werd en Maria de 
hsvr.; 8 uur 1. j. voor Wilhelmina v. d. 
Meijden.· 
DINSDAG: 7 uur z. m. voor de Zeer 
Eerw. Heer Theod. v. d. Laar als over!. 
lid H. Theresia; half 8 z. j. voor Mart. 
v. Kemenade-Hollanders; 8 uur 1. 
mndst. voor Antoon-v. d. Velden. 
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor Joh. 
Oerlemans als over!. lid H. Theresia; 
half 8 z. j. voor Barbara Mart. v. Keme
nade-Hollanders; 8 uur 1. rondst. voor 
Marinus v. d. Wiel. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Willem Appel<loorn; half 8 z. j. voor 
Marinus Timmermans; 8 uur 1. mndst. 
voor Johanna v. Houtum. 
VRIJDAG: feestdag van 0. L. Vr. On
bevlekt Ontvangen, geen verplichte 
feestdag: 6 uur 1. mndst. voor Maria 
Frans v. d. Meijden; 7 uur 1. m. voor de 
leden der beide Congregaties van 0. L. 
Vrouw met algem. H. Communie, als 
zijnde 0. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen 
de patrones dier Congregaties; 8 uur 1. 
mndst. voor Jan Asveld; 10 uur z. m. 
voor de leden der proc. van Kevelaar; 
3 uur Lof. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Wilhel
mina Appelcloorn; half 8 z. j. voor Jo· 
hanna Maria Marinus Timmermans; 8 
uur 1. mndst. voor Johanna Petrus Swin
kels. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Ger. Sp:k
mans; 10 uur z. j. voor Theod. Versant
voort. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Petronella 
Frans Vingerhoeds v. w. de Kinderen. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Petronella Joh. 
der Kinderen te St. Oedenrode overle
den. Woensdag 7 uur 1. m. voor de Zeer
eerw. Heer Theod. v. d. Laar als over!. 
lid van 0. L. Vr. van de H. Eik. Don-

stand, -slechts ongeveer ½ cm ruim!e
tussen hun voeten blijft. 
Het spel wordt door twee personen ge
speeld, die elk aan één zijde van het 
veld zich opstellen. Ook is he'. spelen 
met 4 of 8 personen mogelijk. De ping
pongbal, deze moet van goede kwaliteit 
zijn, die U bruin verft, wordt in het mid
den gedeponeerd en na het tossen trapt 
één van de spelers af. En nu gaat het er 
maar om doelpuntjes te maken. 
Doordat de spelers in het ve:d niet al
leen kunnen trappen, doch door de over 
elkaar schuivende roeden .zich ook naar 
links en rech.s kunnen bewegen, is er 
practisch alles mogelijk. 
Een laatste raad nog. Maak het degelijk 
en solide in elkaar. De praktijk heeft ons 
geleerd, dat het geen zeldzaamheid is, 

�c:4, 
dat in het vuur van he! spel het hele 
veld in de hoogte wordt getild. 
Wij wensen U veel sportieve uren toe en 
houden ons gaarne aanbevolen voor 'n
paar ieuke actiefoto's. 
* He: hierboven beschreven voetbal
spel is zeer animerend. Naar ons van 
bevriende zijde werd medegedeeld wordt 
er in België op Internaten veelvuldig ge� 
bruik van gemaakt. Het is daar dè ont
spanning tijdens de recreatie-uren. 
De constructie kan ook eenvoudiger zijn 
wat wellich: voor beginnelingen knutse
laars gewenst is. Ook de voetballers van 
dit spel kunnen dan op andere manier 
gemaakt worden. Zoals hierboven be
schreven is moet namelijk de hulp van 
een smid worden ingeroepen voor het 
insnijden van de schroefdraad en het 
boren van gaatjes, want iedereen be
schikt niet over ijzerboor met het nodi
ge apparaa:. 

* * *"

Volgende week drukken wij het werk
schema af. Hierop zijn de diverse maten 
aangegeven, waarmee rekening moet 
worden gehouden. 

derdag 7 uur 1. m. voor Theod. v. d. 
Boer v.w. de familie. Vrij:lag 7 uur 1. m. 
voor de Wed. Maria Wilh. v. Esch te 
Boxtel overleden. Zaterdag 7 uur 1. m. 
voor Joh. Oerlemans als over! lid H. 
Cunera. Zondag 7 uur 1. m. voor Theo 
v. Hal enz. v.w. den Berg. 
Gedoopt: Joh. Corn. zoon van Petrus 
Hazenberg-Putmans; Wilhelmina Agnes 
Henrica Caecilia dochter van Marinus 
Quinten-v. d. Wiel. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
te Zondag van de Advent. 
3 December 1950.

Vandaag tevens feestdag van de H.
Franciscus Xaverius; volle aflaat voor de 
leden van de Voortplanting des Geloofs 
onder de gewone voorwaarden. H.H. 
Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
uur Hoogmis. Tweede schaalcollecte 
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. 
Vrijdag, feestdag van 0. L. Vrouw On
bevl. Ontvangen. H.H. Diensten als op 
Zondag. Alsdan tweede schaalcollecte 
voor <le Kathedrale Basiliek. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-van de Laar; half 9 H. 
Mis voor de parochie; 10 uur Hoogmis 
voor de levende en overleden leden van 
het R.K. Zangkoor. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Bijz. 
Intentie; 8 uur H. Mis voor'. overleden 
leden van de Voortplanting des geloofs. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Antonia 
van Beurden-v. d. Ven te Loon-op-Zand 
overleden; 8 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Al
bertus v. Gemert vanwege de Br. H. 
Ant. Waalwijk; 8 uur H. Mis voor Bijz. 
Intentie. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de 
levende en overleden leden van de 
bijenhoudersbond St. Ambrosius; 8 uur 
gef. jrgt. voor Johanna van Zeeland. 
VRIJDAG: 7 uur gef. Jrgt. voor Jacobus 
van Zeeland en Maria Cath. v. d. Mey
den de hsvr.; half 9 H. Mis voor Alber
tus van Gemert vanwege Br. H. Corne
lis, Bokhoven; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de 
Gelovige Zielen; 8 uur H. Mis voor 
Bijz. Intentie. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van 
Gemert. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 3 December. 1ste Zondag van 
de Advent. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Maandag: Feestdag van de H. Fran
ciscus Xaverius, Patroon van de Mis
siën. Om 8 uur Lof. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feestdag van Maria's Onbe
vlekte Ontvangenis. De H.H. Missen 
zijn om 7 uur, om half 9 en om 10 uur 
zal onze missiebisschop Mgr. Bronsveld 
in onze kapel een Pontificale Hoogmis 
opdragen. Wij rekenen er op dat de ge
lovigen zoveel mogelijk deze plechtig
heid zullen bijwonen. Om 3 uur plech
tig Lof. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor de
overleden familie Schuurmans-v. Kaste
ren; om half 9 H. Mis voor de overle
den leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: om half 8 voor Caspar 
van den Aker. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk; om half 8 voor Jo• 
hannes Jacobus van Kempen. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De ·natuurlijke grondslagen der maatschappij 
De christelijke levensbeschouwing gaat 
uit van de persoonlijke p!icht van iedere 
mens afzonderlijk, om zijn eeuwig eind
doel na te streven. Hierdoor staat iedere 
mens in een persoonlijke verhouding tot 
God, .en dus staat voorop: een persoon
lijke plicht en niet een gemeenschappe
lijke plicht, zoals andere opvattingen 
beweren. 
Uit deze strikt persoonlijke plicht volgt 
het strikt persoonlijke recht op de mid
del·en ter bereiking en ter bewerking 
·van dat einddoel. Dit p'.aatst iedere mens 
in dit leven, op de eerste plaats, als een
zelfstandige persoonlijkheid, met ean
eigen leven van plichten en daarop aan
:sluitende rechten.
Deze christelijke levensopvatting vindt
zijn steun in, de natuur van ons mense
lijk wezen, waarvan de christelijke
.levensbeschouwing de uitdrukking is. In
onze natuur vinden we n.l. het streven
naar vrijheid en. zelfstandigheid, dat
reeds in ieder kind aanwezig is, en zich
·uit, zodra het zich van zijn wil bewust
wordt, zodra het ontdekt dat het met
zijn wil iets kan bereiken.
Een der eerste ve�isten in dit streven
naar ons einddoel is: dat ons stoffelijk
leven kan geleid worden op een wijze
die menswaardig is, dat we geregeld kun
nen beschikken over de nodige midde
len voor een redelijke stoffelijke wel
vaart, zodat dit geen te grote rem of
hindernis kan zijn in het nastreven van

• ons einddoel. De mens zoekt daarom,
zijn natuur getrouw, naar een blijvende
beschikking over de nodige stoffelijke
middelen, m.a.w. naar eigen bezit, iets 
dat zijn eigendom is. Aldus is het eigen
domsrecht een recht dat wortelt in onze
ingeschapen natuur, en is daardoor een
onaantastbare grondregel voor de maat
schappelijke ordening, welk beginsel bij
gevo,g in onze christe.ijke levensbe
schouwing als vast beginsel wordt geno
men en opgeëist. Het christelijk gedeelte
van ons volk zal dan ook nooit mogen
dulden dat welke regering ook, dit begin
sel van het particulier eigendomsrecht
;,.ant�st of tracht te doen verdwijnen of
verzwakken. - - • - -
Het cbristendom is echter verre van libe
raal, houdt dus niet eenzijdig vast aan
de. persoonlijke zelfstandigheid alleen,
maar erkent als vo.komen gelijkwaardig
beginsel: dat de mens ook lid is van de 
gemeenschap. Dit ligt ook uitgedrukt in
het Evange1ie, waar Christus naast het 
eerste gebod: God lief te hebben boven 
alles, Zijn tweede gebod plaatst "aan 
het eerste gelijk": ,,Bemin Uw naaste
als Uzelven".
Hièrin ligt het bewijs voor de christelijk
heid van het beginsel dat de mens ook
een sociaal wezen is en bijgevolg ook

Plaatselijk Nieuws
12½ JAAR PRIESTER.

In het Missiehuis St. Charles van de
Witte Paters wordt Zondag het 12½
jarig priesterfeest gevierd van Pater M. 
van Stratum.
Op de Procure, Burgakker, is het Pater
A. de Koning, die eveneens zijn kopereq,,
Priesterfeest viert, doch op Maandag 11 
December.
Pater De Koning, die in de St. Petrus
kerk dikwijls assisteert en bijgevolg in
onze parochie goed bekend is, zal
Maandag ongetwijfeld de felicitaties van 
vele vrienden en bekenden in ontvangst 
hebben te nemen. 

INENTING TEGEN POKKEN.

'Wij vestigen de aandacht op de bekend
making in dit blad, betreffende de gele
genheid tot kosteloze inenting tegen 
pokken. 

LEZING DOOR DR. KIRCH. 
Op de Woensdag 13 December te hou
den vergadering van de R.K Boeren
bond zal door dr. Kirch een lezing wor
den gehouden over de Gezondheids
dienst en de t.b.c.-bestrijding bij dieren. 
Zie advertentie in dit blad. 
VOOR HET ZWAKKE KIND.
Nog steeds groeit de opbrengst. Van de 
leerlingen der Huishoudschool kwam 5 
gulden binnen. In vijf bij de heer W. 
Prick bezorgde zakjes zat een bedrag 
van f 4,45. 
Het bestuur hoopt dat nog meerdere 
zakjes, die niet opgehaald konden wor
den, zullen bezorgd worden. 
Men kan ze inleveren bij W. Prick, 
Rechterstraat. , 
STAMBOEKKEURINC TE BOXTEL. 
Bij de onlangs te Boxtel gehouden stam
boekkeuring door de heer Schraven, In
specteur van het N. R. S. werden de 
volgende dieren ingeschreven : 
Joke I van C. Braam, Elsje Il van Th. 
van Dijk en Pieta's Baldo van de Stier
houderij, allen te Gemonde, in het Stam
boek. 
Annie van J. Putmans, Martha van J. v. 
Bragt, Hanneke van J. H. Geerts, 
Koosje van Adr. Geerts, allen te Ce

•monde, in het Register. 
Pietje I, van G. Ven; Siena I van Chr. J. 
v. d. Meijden, Bertha I van Adr. Schoen
makers, ;Stina 7 van A. J. Peijnenburg

sociale p'ichten heeft, plichten tegen
over anderen, tegenover de gemeen
schap. Ea ook deze zijde van de mens 
vinden we in onze natuur terug, in onze 
drang naar leven in gemeenschap, naar 
hulp vragen en hulp bieden. 
Deze dubbelheid van onze natuur, de 
drang naar ze'.fstandigheid tegelijk met 
de drang naar gemeenschapsleven is de 
diepste grond voor het eerste en voor
naamste grondbeginsel voor de o:·dening 
van de maatschappij: de erkenning van 
het particuli·er naast het sociaal karakter 
van de eigendom. 
De eigendom - ieder eigendom, zaak 
of bedrijf - is wel geheel van de eige
naar, maar niet uitsluitend voor de 
eigenaar zoals de liberalen beweren; en 
evenmin uitsluitend voor de gemeen
schap zoals o.a. de socia'isten zeggen, 
maar ieder eigendom moet zowel het 
persoonlijk belang van de eigenaar -
en dit op de eerste plaats - als het be
lang van de gemeenschap dienen: dat is 
de enig natuurlijke en daarom ook de 
christelijke opvatting, 
Heel juist heeft de algemene katholieke 
werkgeversvereniging als eerste richtlijn 
voor de beleving van de rechtvaardig
heid en de naastenlief:le in het sociale 
leven aangegeven: de erkenning van het 
particulier naast het sociaal karakter van 
de eigendom. Deze erkenning is van be
.lang voor alle standen, niet alleen voor 
de werkgevers en de zelfstandige mid
denstand en boerenstand, maar even
zeer voor de werknemende middenstand 
en de arbeiders: ook deze hebben niet 
alleen een taak van dienstbaarheid aan 
de gemeenschap zonder zelfstandigheid, 
maar hebben eveneens het recht van 
eigendomsvorming uit sparin� en over
schot van verdiensten, om daaruit met 
ijver en vlijt, volgens bekwaamheid, ook 
een eigen economische zelfstandigheid 
op te bouwen, zoals de andere standen 
dit in het verleden hebben klaarge
spee!d. 
Het spreekt vanzelf dat de grenzen der 
persoonlijke rechten en gemeenschaps
rechten zeer moeii1jk te trekken zijn: dit 
is de taak van de overheid, die, steunend 
op de juiste beginselen van rechtvaar
digheid en naastenliefde, een juiste or
dening in de maatschappij moet aan
brengen en handhaven, 
Hiermee komen we aan de omschrijving 
van de beginselen omtrent het gezag 
van de overheid, welke beginselen moe
ten aangeven: de juiste verhouding tus
sen de zelfstandigheid van de enkelin
gen en de macht en het gezag van de 
overheid over de leden van de ge
meenschap, 
Over deze beginselen de volgende week. 

T. 

en Teo van de Stierhouderij allen te 
Boxtel, in het Stamboek. 
Roza, Jana 1, en Bertha van W. v. d. 
Meijden; Corrie I van L. H. Ven; Mie
na en Micntje I van L. v. Oirschot; Dina 
v. H. Megens; Nenny v. H. Schoonens;
Emma van A. v. Grinsven; Miena en 
Sientje van M. van Hal; Sien van J. v.
d. Kerkhof; Nelly van G. van Esch;
Doortje van P. J. v. d. Meijden; Klaar
tje III van M. Ha braken; Trees je van de
Wed. M. J. v. d. Sande; Marijke en

. Nelly van J. Heezemans; Annie van J.
Valks; Sientje van H. v. Hal; Sjaantje
van M. Schoenmakers; Elsje van W. v.
de Oever; Lena van H. v. d. Pasch;
Annie en Maria I van Adr. Schoenma
kers; Elsje en Roosje van M. v. d. Heij
den; Minetta van A. M. Verhoeven en
Lizo van H. Dollevoet, allen te Boxtel,
in het Register, eveneens Aaltje I van
P. v. d. Ven te Esch. Verder werd aan
Stina 6 van A. P. Pijnenburg het pre
dicaat Keurstamboek toegekend.

DE VREEMDE BEZOEKER. 
Op Zondag 17 en Maandag 18 Dec. a.s. 
hoopt Boxtels Toneei zijn speelseizoen 
1950-1951 te openen met het opvoe
ren van "De Vreemde Bezoeker". 
Dit uitzonderlijk schoon stuk van Alber
to Cassela in de meesterlijke vertaling 
van W. Vogt, is verheven van strekking 
en vermag de waarachtige genieter van 
goed toneel onder diepe indruk en tot 
nadenken te brengen. 't Zal bijgevolg 
de moeite waard zijn om zich op één 
van genoemde data in "De Ark" van 
een plaatsje te verzekeren. 
De eventuele baten van de opvoeringen 
zullen ten goede komen aan de inten
ties van het gouden bestaansfeest van 
de H. Hart-parochie. 
Daarom zullen enige dames zo vriende
lijk zijn zich met entreekaarten, voor de 
uitvoering van "De Vreemde Bezoeker" 
aan Uw deur te vervoegen. 
Handiger kán het al niet, wel?!. ..... 
KANARIETENTOONSTELLINC 
MET ZANGWEDSTRIJD. 
Zaterdag 9 en Zondag 10 December 
houdt de Kanariefokvereniging "Het 
Zuiden" haar jaarlijkse onderlinge zang
wedstrijd met tentoonstelling. 
Er worden goede inzendingen verwacht 
en de kanariefokkers zullen met hun ge
vederde zangertjes elkaar de eerste prij
zen betwisten. 
Een bezoek aan deze wedstrijd zal zeker 
de moeite waard zijn. 

BRABANTS TONEEL. 

Drie achtereenvolgende dagen brengt 
Brabants Toneel "Regina's Liefde" een 
romantisch spel in drie bedrijven, en 
wel Zondag a.s. in "Orion" te Lennis
heuvel en Maandag 11 en Dinsdag 12 
December in de zaal van de Nieuwe 
Bioscoop achter Hotel Riche. 
B�abants Toneel bedoelt met "Regina's 
Liefde" een goed toneelstuk voor het 
volk � brengen. Het is een buitenge
woon gaaf stuk met vele mooie momen
ten vol humor en spannend. 
De bezoekers staat dan ook een ge
noegelijke avond te wacht<'n. 

GODFRIED BOMANS SPREEKT 
TE BOXTEL OVER HUMOR. 
Het zal de leden van Herlevend Boxtel 
en vele anderen ongetwijfeld verheugen 
te vernemen, dat het bestuur van Her
levend Boxtel in sta;it is gestel:! inciden
teel in dit seizoen een culturele avond 
aan het kn-,stlievend pub'iek van Boxtel 
en omstreken aan te bieden, De heer 
Godfried Bomans heeft zich namelijk 
bereid ve--klaard te Boxtel, ten ba te van 
het lrenefonds een voordracht te hou
den, met als onderwerp "Humor". 
Het Irenefonds is een stichting die ten 
·doel heeft de culturele verzorging van
langdurige zieken, n.l. van hen die ver
pJ"egd worden in sanatoria, psychiatri
sche inrichtingen, militaire hospitalen,
repatriëringskampen e.d. te bevorderen .
Herlevenrl Boxtel had een spreekbeurt
van Godfried Bomans reeds verschillen
de iaren op het orogramm;i staan, dank
zij het symp;ithieke d0el kan deze ;ivond
thans, onder h;iar auspiciën, doorgang
vinden.
Het zal nauwe'ijks nodig zijn Godfried
Bomans nog nader bij het Boxtels pu
b'iek in te leiden. Hij is door zijn ge
schriften in geheel Netlerland befaamd.
Wij kunnen ons voorstellen dat velen 
gaarne Godfried Bom;ins zullen zien en 
horen, nadat zij zulke prettige uren met 
zijn boeken of met zijn bijdragen en
strips in tijdschrift en krant hebben door
_gebracht. En wie zou beter dan Bomans
het onderwerp "humor" kunnen inlei
den en behandelen?
De kunstcommissie van Herlevend Box
tel is het ironefonds dankbaar dat zij een
uitgelezen kans krijgt om de continuï
teit in de culturele avonden, we'ke dit 
jaar dreigde te worden verbroken, te 
handhaven. Herlevend Boxtel vertrouwt,
dat velen harer leden, ;ilsmede menig
andere belangstellende, deze avond zul
len komen meemaken.
Godfried Bom;ins houdt zijn voordracht
over humor op Woensdag 13 December
a.s., des avonds om 8 uur, in de Ark. 
Kaarten zullen zoveel mogelijk aan huis 
worden aangeboden.

GEMONDE 
FILMAVOND. 
Maandagavond 11 December om 7 uur 
zal vanwege de R.KJ,B. een filmavond 
gegeven worden in zaal Verbrug<;en. 
Vertoond zullen worden verscheidene 
films over land- en tuinbouw, met name 
over spuiten en snoeien van vruchtbo
men, g•ondbewerkincr, mechanisatie in 
de bn:lbouw, landbouwte"tn0-,s•elling, 
etc. Het bestuur van de R.KJ 8. ver
wacht alle le,len met de lf'den va" Boe
renbond en Tuinbouwbond, en ook ver
dere bt>langstellende" zijn op dP?.:e 
gratis filr,avond welkom, daar de Ge
mondse Boeren een mooie avond v;in 
nuttige ontspa-,ning en leerzame ontwik
keling te wachten staat. 

VERGADF.RTNr. 
HU'SE'GENAREN. 
De Vughtse Huiseigenaren Veren;P.ing 
waarbij de Boxtelse Grond- en Huis
eigenarenveremgmg is aangesloten, 
hield in Hoti>l van de Ven een ge;i_ni
meerde, drukbezochte vergadering, OCllic 
vele niet-leden waren aanwe,ig, 
De ,.,;iarneme-,d vonrzitter, de heer van 
der Plas uit Vucrht. liet in zijn openings
woord tot uitdrukkincr komen, dat er 
een nronagandisti,ch kar;ikter aan deze 
vergadering verbonden vlas, daar vele 
huiseigenaren immers nog te weinig be
kend zijn met het doel en streven der 
vere111gmg. Secretacis Van de Wiel 
li,htte achtereenvolgens de agenda toe. 
Hij deelde mee dat Koninklijke goed
keuring is aangevraagd op de St;ituten 
der vereniging. 
Voorts kwam aan de orde de pogingen 
die aangewend zijn om voor de le-len te 
komrn tot een zeer vonrde1ig rnllectief 
tarief voor brandverzekering, Ook zal 
getracht worden op voordeli�e voor
waarden zich te kunnen ve�zekeren voor 
zuivering van hun huizen tegen wand
gedierte. 
Vervolgens werd besnroken hoe de ver
eniging rle leden helpt bij huur0eschil
len, wanbetaling, eJ1z. Hier vnelde men 
duidelijk dat rechtskundige bijstand on
misb;i;ir is, zoals dit door de Heer van 
de Wiel met 'n a;irdig voorbee-lêl 'uit 
Vught duidelijk werd g_emaakt. 
Daarna was er gele�enheid om zich als 
lid te laten inschrijven en menige toe
zegging werd gedaan. 

• Tot s1ot werden de bij de rondvraag ge
stelde vragen beantwoord, waarna de
voorzitter deze goedgeslaagde vergade
ring sloot.

Kamer van Koophandel 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN. y 
Café "Kloosterzicht", Dorpstraat 15,.Ge
monde-Boxtel. 

Meisje, lees dit even! 
EEN VREEMD GEVAL. 

Ze bleef even staan praten. Rondom ons 
ging het verkeer van de grote weg. 
Auto's, die suizend verder gingen en de 
boodschaopenjongens met hun volle 
mand voor op de fiets. 
In haar ogen was de blijde glans, die in 
de ogen van elke vrouw is, wanneer zij 
spreekt over hetgeen haar dierbaar is . 
,,Het is nu allemaal geregeld. In het na
jaar trouwen we. We kunnen een paar 
kaniers krijgen en een keukentje". 
Ze was nog jong, amper twintig. Maar 
de lijnen om haar mond deden haar veel 
ouder schijnen. ,,En wat doe je in die 
tussentijd?" •• 
"Ik blijf werken. Trouwen is duur. We 
hebben al wat, maar de meubelen, de 
uitzet, het kost allemaal". 
We gingen opzij staan voor een auto, 
die toeterend ver uithaalde'. ,,Volg je nu 
nog een paar lessen of zo iets om je klaar 
te maken?" ,,Alleen catechismus. De 
rest gaat vanzelf". Ze zei het met de 
zelfverzekerdheid van het jonge meisje, 
dat meent de wereld naar haar hand te 
kunnen zetten. 
"Het beste, enne ...... je komt toch op 
de bruiloft?" Haastig ging ze verder om 
de verloren tijd in te halen. 
"De rest gaat vanzelf". De woorden 
bleven in mijn hoofd hangen. Ik dacht 
aan de jong�n van de buren. Hij moest 
l;immerman worden en volgde daarom 
äe ambachtsschool. Een paar jaar om 
een vak te leren is niet veel, maar het 
geeft toch een degelijke grondslag. Wat 
leren ze tegenwoordig al niet? De boe
ren hebben ook hun cursussen. Het 
tegenwoordige boerenbedrijf moet ge
bruik maken van de laatste gegevens om 
nog rendabel te zijn. 
Een steek in mijn zij bracht mij weer in 
herinnering dat ik op weg was naar de 
dokter. De dokter. Wat had die niet 
moeten leren? Eerst gymnasium, -t!an 
universiteit. Toch altijd bij elkaar zo'n 
dertien, veertien jaar. Het is ook heel 
wat om al de kwalen van een mens te 
kunnen verhelpen. Eigenlijk voor elk 
vak moet je leren, als je het tenminste 
goed wil doen. 
"De rest gaat vanzelf". Wat klonk dat 
vreemd. Voor elke functie, voor elk 
ambt, voor elk vak leren de mensen. 
Maar voor de belangrijke taak van moe
der zegt men dat het vanzelf gaat. 

De jonge vrouw, die nu met de blijde 
glans in haar ogen voortstapt, zij heeft 
de lagere school doorlopen en is toen 
gaan verdienen. Fabriek, atelier, winkel. 
En 's avonds is ze moe, heeft ze nauwe
lijks fut om thuis nog iets te doen. Waar 
heeft ze geleerd ECHT VROUW te 
zijn? Niet zo'n rauwe klant, die met een 
schreeuwmond probeert de dingen aan 
te kunnen, maar een echte fijne vrouw, 
zoals zij zichzelf in haar dromen voor
stelt en zoals haar verloofde haar wil 
zien. Waar heeft ze geleerd ECHT 
MOEDER te zijn? Niet een, die met de 
kinderen geen raad weet, die maar moe
dert volgens haar luimen en nukken, 
maar een echte moeder, die haar kinde
ren opvoedt. ZIJ HEEFT HET NIET 
GELEERD. Dat gaat vanzelf, zegt zij. 
Eigenaardig. Voor alle takken en vakken 
heeft met een opleiding nodig, maar voor 
de grootste taak, die de mens, de vrouw 
te vervullen krijgt, de taak van echt 
vrouw en moeder te zijn, kinderen op 
te voeden, daar geeft men geen oplei
ding voor. 
Inderdaad· een vreemd geval. 

EEN VRAAG AAN 
ONZE OUDERE MEISJES. 

Jullie zijn geen kinderen meer. De 
school ligt al meerdere jaren achter je 
en jullie hebben je werk gekregen in de 
fabriek, op de boerderij, op het atelier, 
in de winkel en op al die andere plaat
sen, waar het moderne meisje gebruikt 
wordt. 
De dag brengt haar volop bezigheden, 
en in de avonduren moet je hier en 
daar wat helpen kousen stoppen, wat 
naaien, omwassen, ofschoon je eigenlijk 
zo moe bent en zo weinig zin hebt. 
Het is maar een overgangstijdperk, want 
het uur komt naderbij dat je definitief je 
levensrichting gaat bep;ueu. Voor enke
len, te weinig helaas, zarare richting hen 
wijzen naar het klooster. 
Het overgrote deel verlangt met heel 
haar wezen om te zamen met een goede 
echtgenoot een huisgezin te stichten en 
kinderen groot te brengen. En in de 
stille uren van de avond, als de gedach
ten vrij hun loop· gaan, dan droom je 
van je toekomst en je verbeeldt je reeds 
de weelde, die een huisgezin bevatten 
kan. 

OMGEVING 

Z. H. Paus Pius XII roept de 
Katholieken van de gehele wereld 
op om te bidden voor de vrede, 
teneinde de vreselijke oorlogs
dreiging af te wenden. 

De dagen korten 

De winter is begonnen, de eerste sneeuw 
viel en het KN.M.I. registreerde al 7

graden vorst. We zijn nog niet ge•voon 
aa-, de koude en huiveren meteen als we 
uit de gezell'g-verwarm--1e kamer buiten 
komen, mf't wollen sja;il om, goed ize

kleed in dikke jas of warme ma'ltel. En 
als er sneeuw valt zetten we de k·;iag 
no'! op om ons tegen die koude nattig-
he'd te beschermen. 
Waarom zouden we het niet dnen?• Wie
zichzelf bewaart...... U kent dat popu
];ii•e gezegde wel. 
W;it zijn we toch rijk! 
Coerl �ekleed voor de koude buiten, een 
heerlijk brandende ha;ird of kachel bin: 
nen en op het bed kan nog een deken 
meer worden gelegd. 
Wij zijn rijk, al durven we zelfs nog te 
kla�en. 
Laten we ons liever bezorgd maken over 
de schamel geklede, die JT1et alle wanne 
liefde van haar moeder'.ijk hart niet in 
staat is haar k;nderen te beschutten 
te�en de guurheid van het winterse weer. 
Want er zijn nog behoeftigen onder 
ons! Het valt wel niet altijd oo, de eer
gieri'!heid weet soms veel verborgen te
houden. 
Behoeftigen, de zorgenkinderen der 
naasten1iefde, 
Men behoeft zich l"iet af te vrae;en, hoe 
men hen de moeilijkheden van het leven 
ka-, verlichten, de manier en de P.elegen
heid daartoe worden voortdurend onder 
de aan:lacht gebracht. 
Momenteel is. het o.a. de KERST ACTIE, 
die tot doel heeft te voorzien in de be
hoefte aan kleding. Veel is hiervoor 
reeds bijeengebracht donr goedgeefse 
p;irochianen. Allerlei stoffen zijn door 
nijvere vrouwen- en meisjeshanden ver
werkt tot r.utt�e -i!!lt--noodzakdijke kle
dingstukken. Doch er kan niet genneg 
zijn om in alle nood te voorzien. Nog 
meer kan nuttig besteed worden a1s 
ieder, die wat missen wil, iets bijdraagt. 
Alles is welkom. Hetzij een behoorlijk 
kledingstuk dan wel een gift in geld. 
De adressen waar alles kan worden afge
dragen, zijn: Rechterstraat 58 en 12. 
Het resultaat van de Kerstactie zal op 
Zondag 17 December te zien zijn in de 
lokalen van de Huishoudschool, Duinen
daal. 
Wie nog niet meedeed aan de Kerst
actie, besluite spoedig! 

Wat doe je om de taak, die je daar
wacht, goed te vervullen? 
Het leven is niet slechts een spel der 
zinnen, maar heeft een diepere beteke
nis. De kinderen, die je krijgen zult, zij 
vragen niet alleen dat je ze groot zal 
brengen, maar dat je hen zal maken tot 
mensen van karakter, doordrongen van 
de christelijke geest, die ook hun levens 
moet besturen. Weet je reeds hoe je dat 
alles aan zult pakken? Niet? Wat doe 
je dan om dat alles nog te leren? 
Je kinderen moeten vriendelijk zijn, lief 
voor vader en voor moeder. De jongens 
moeten kerels woróen en geen mietjes, 
en de meisjes moeten fijne vrouwen 
worden en geen wijven. Weet je al hoe 
je dat moet bereiken? Ben je zelf al een 
fijne vrouw? Je meent toch niet dat je 
dochtertjes dat zullen worden als je het 
zelf niet bent. 
De opvoedkunde leert dat de belangrijk
ste leeftijd van de opvoeding der kinde
ren begint bij hun geboorte en duurt 
tot aan hun zesde jaar. De fouten, die 
dan gemaakt worden blijven practisch 
heel hun leven een nawerking behouden. 
Je kent misschien wel van die huis�ezin
nen, waar moeder steen en been klaagt, 
omdat de kinderen zo ongezeggelijk en 
lastig zijn. De oorzaak ligt waarschijn
lijk mede in het feit dat moeder in de 
eerste jaren niet goed wist hoe zij ze 
aan moest pakken. Wat denk jij daar
mede te gaan doen? Als je de fouten 
niet eens kent, die daar gemaakt worden, 
hoe zul je ze dan kunnen voorkomen? 
Je droomt je toekomstige huis gezellig 
en ordelijk. Immers alleen waar orde 
heerst daaî'. is gezelligheid en goede 
geest. Maar weet je al hoe je een huis 
plezierig in kunt richten? Versta je al 
de kunst om met een klein s;ilaris toch 
een sfeer van huiselijkheid te scheppen, 
zodat je man weer blij is als hij 's avonds 
aan de tafel zit? 
Je wilt doen wat je kunt om je kinderen 
gezond en sterk te maken. Maar heb je 
er enig idee van hoe je dat moet doen? 
Hoe kun je in deze dure tijd toch een 
gezonde maaltijd voor hen hebben, die 
naast zijn degelijkheid ook de nodige 
afwisseling biedt? 
Meisje, droom, droom gerust over je 
mooie toekomst. Je taak is verheven en 
groots. Maar stel je ook de vraag: Ben 
ik in staat om zulk een taak te volbren
gen tot mijn eigen geluk en dat van 
hen, die mij dierbaar zijn? 
Volgende week gaan we verder. 



Sociale Commissie 
Voor een beroep op rechten uit hoofde 
van de sociale verzekeringswetten zijn 
velen aangewezen op hulp van deskun
digen. 
Het zij bij aanvrage van weduwe- en 
wezenrente, invaliditeitsrente, dan wel 
uitkering vanwege de noodwet ouder
domsvoorziening, ofwel bij de uitvoering 
van de Ziektewet, Ziekenfondsenbesluit, 
Ongevallenwet en Kinqerbijslagwet, heel 
dikwijls ontbreekt het rechthebbenden 
aan de nodige wetskennis om zelf te 
handelen. 
Thans is in Boxtel een commissie ge
vormd die geheel belangeloos bij even
tuele moeilijkheden de nodige hulp zal 
verlenen. 
Deze commissie zal maandelijks, te be
ginnen op heden, Vrijdag 8 December, 
en vervolgens iedere eerste Vrijdag van 
de maand, telkens van 8 tot 9 uur 
's avonds zitting houden op het bureau 
van het Sociaal-Charitatief Centrum 
(Verenigingsgebouw) Burgakker 5. 
De Commissie zal met de door haar te 
verstrekken hulp zeer zeker in een be
hoefte voorzien. 
Het is een mooi initiatief. 

Ingezonden 
EEN GOED GESLAAGDE 
VERKOOPSACTIE. 
Door de St. Nicolaas-Actie van de Box
telse Middenstand is bewezen, dat men 
in Boxtel alles kan kopen. . 
Het devies: ,,Koopt in Boxtel" is reëel. 
De actie van deze laatste weken bewees 
het, en, zoals verscheidene klanten op
merkten, men koopt in Boxtel zelfs goed
koper dan in de stad. 
Dat het publiek de actie op prijs heeft 
gesteld kan worden afgeleid uit het gro
te aantal series, dat is afgegeven. 
De prijsbonnen gaven honderden malen 
blijde verrassing bij de gelukkigen on
der de kopers. 
De oranjebonnen met 10 uur 46 minu
ten brachten velen een voordeel van 5 
gulden waarde, de gele bonnen met 4 
uur 50 minuten eveneens enige hon
derden. 
Al die winnaars van prijsbonnen en/of 
waardebonnen hebben nog tot 24 De
cember gelegenheid voor een waarde van 
5 gulden te kopen bij een der deel
nemers aan de actie. 
De deelnemende winkeliers verzoeken 
wij zeker hun bonnen ter incasso tot 
Zondag '.24 December in te leveren bij 
de penningmeester. Anders vervalt de 
uitkering. 
Bestedingskeuze is er voor de winnaars 
genoeg, want 27 vooruitstrevende win
keliers in diverse branches namen deel 
aan de middenstands-verkoopsactie. 
Zijn er veel gelukkige kopers geweest, 
ook de winkeliers zijn tevreden met het 
resultaat van de onderneming, zelfs zo, 
dat zij binnen afzienbare tijd nogmaals 
een soortgelijke verkoopsactie op touw 
zullen zetten. • 
Dan echter rekent de Boxtelse Midden
.standsvereniging op dé medewerking van 
-alle aangesloten winkeliers. 

Namens het Bestuur, 
F. WITTEVEEN. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedi:evallen. 

Zondag 10 December 

Dokter Wentholt 
St■tlonstraat 8 5 Telefoon 378 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van '.28 Nov. tot en met 4 Dec. 1950. 
GEBOREN: Elisabeth M. dochter van 
G. M. van Esch en A. v. d. Meijden, 
Luissel 4; Johannes W. zoon van L. A. 
v. d. Langenbcrg en E. J. v. d. Steen, 
Nieuwstraat 184b - Adri;inus N. zoon 
van N. J. de Bruijn en T. Hoekstra, Pa
rallelweg-Zuid 43 - Christiaan J. zoon 
van W. G. M. Schellekens en H. v. d. 
Ven, Gemonde 6 - Gerardus M. J. 
zoon van J. B. v. d. Plas en C. P. Elis
sen, van Ranststraat 22 - Johannes Fr. 
M. zoon van J. M. van Gils en J. E. v. d. 
Westelaken - Maria J. N. dochter van 
P. J. Scheepers en J. C. Vullings, Eind
hovenseweg 47 - Theodorus A. zoon 
van A. C. Bekers en H. E. Post, van 
Salmstraat 40. 

ONDERTROUWD: Jacobus J. M. Wer
ner en Alexandrine Chr. M. van 
Susante. 

GEHUWD: George J. W. Keukens en 
Odilia P. J. A. Verhagen. 

OVERLEDEN: Kornelia van Nieuwen
huize, oud 69 jaren, echtgenote van L. 
Kwant. 

Een tip 
voor de huisvrouw 

E
en bijna dagelijks terug

kerende post in Uw 
lwishoudboekie is marga
rine. D�s olies, wal U op 
mnrgarine besparen kunt, 
loopt snel op tol een voor
deel van belang! 

Maar besparen wil niet 
zeggen: beknibbelen op de 
kwnliteit. Alleen de beste 
soort margarine is goed ge
noeg voor Uw gezin. 

Toch is er ook op de 
beste soort een flinke be
sparing mogelijk. 

Immers: De Gruyter"s 
aller{ijnsle margarine van 
37 cent. wordt mei ,Oo/o 
korting verkocht! Dat be
tekent een besparing van 
ruim 3 1h cent op elk 
pakje. Üp elke /0 pakjes 
hebt U er dus één gratis. 

ATOOMBOM gebruiken of niet?
Door dr. P. H. RITTER. 

De spanning waarin de wereld verkeert 
is niet alleen beklemmend, maar de on
rust die ons overmant, wordt ondrage
lijk�r naarmate de aspecten wisselen. 
Van dag tot dag, van uur tot uur ver
andert de toestand en niemand kan zeg
gen hoe de internationale knoop zal 
wo;den ontward. Op het ogenblik gaan 
de wereldgebeurtenissen sneller dan de 
courant kan bijhouden en een artikel dat 
heden geschreven werd, kan morgen ver
ouderd zijn. 
Tegenover elkaar staan een woeden� 
Amerika, dat door het succes der Chi
nese aanvallen aan prestige heeft inge· 
boet en een China dat zijn aanspraken 
wil doorzetten en daartussenin een 
Europa, dat onbeschermd is en voor een 
wereldoorlog alleen maar de grootste ge
varen te duchten heeft. 
Wij zullen ons niet wagen aan specula
ties. Maar wij willen wel enkele regels 
wijden aan hetgeen de kern vormt van 
het huidige wereldprobleem; zal de 
atoombom worden gebruikt? Deze 
vraag is beslissend voor de naaste toe
komst, want zelfs indien Europa niet be
trokken zou -worden in het wereldcon
flict, betekent het werpen van de atoo�
bom een belijdenis tot de meest totali
taire vorm van de totalitaire oorlog. Het 
opent de poorten voor het schrikwek
kendste dat de mensheid kan gaan be
leven. Er wordt dan een toestand ge
schapen, die elke onderhandeling, elk 
vredes-initiatief verlamt. 

-o-

Helaas lijkt het er op, of de atoombom 
het enig daadwerkelijk verweer van 
Amerika is tegen de situatie, welke door 
het Chinese ingrijpen is ontstaan. Dat 
de huidige in en om Korea optredende 
legers der Westelijke mogendheden de 
druk der Chinese massa's van zich kun
nen afwenden, het schijnt - ondanks 
zekere bemoedigende verklaringen van 
MacArthur - op zijn zwakst twijfel
achtig. 
Maar Amerika kan, met één dag, een 
voor hem gunstige toestand herstellen, 
indien het met de atoombom begint. De 
munitie en révitailleringscentra van de 
Chinezen (en van de Russen) liggen vlak 
bij het front. 
Zij kunnen door de actie van atoombom· 
men in korte tijd effectief vernietigd 
worden. Daardoor zou tevens de chi
nese aanvalskracht worden gedood. Dat 
is de enige kans voor Amerika. Wat het 
niet met mankracht bestaan kon, kan het 

bereiken door de overmacht zijner nieu
we wapenen. 
Als Amerika onverzoenlijk blijft is er, 
militair beschouwd, geen keus. 
De Verenigde Staten bevinden zich voor 
het grootste dilemma, dat de wereldge
schiedenis ooit stelde. Door thans in te 
grijpen met het ergste aller wapenen, 
redden zij hun positie in Korea, maar
ten koste van de verdelging der wereld. 
Atoombom betekent: wereldoorlog. En 
wereldoorlog betekent: algehele vernieti
ging. Het is nog nooit voorgekomen, dat 
een oorlog een oplossing gaf. Het is nog 
nooit voorgekomen, dat men, eer men 
de lont in het kruit stak niet meende, 
daardoor de oplossing te bereiken. En dit 
bedrijf gaat buiten de eigenlijke wil der 
volkeren om. Het samenstel van krach
ten, dat oorlogen aanstookt gaat langs 
de burgers heen, die zich misschien een 
ogenblik laten hypnotiseren, maar die 
vrede begeren en "van goeden wille" 
zijn. 
Zo ging het de eeuwen door, zo ging 
het vóór er volkenbonden en "Verenigde 
Naties" bestonden, zo gaat het, nadat 
die edel bedoelde instituten zijn opge
bouwd. 

-o-

Toch willen wij ons aan een strohalm 
vastklampen. Op het ogenblik waarin wij 
deze regels schrijven, hangt de vrede nog 
aan de zijden draad der onderhandeling. 
Hoe vastgevroren de aan elkaar tegen· 
gestelde groepen van mogendheden zijn 
in haar prestige, er siddert nog een hui
vering in haar beleid, voor wat zij kun
nen ontketenen. Het werpen van atoom
bommen betekent de ongunst der open
bare mening in de hele wereld. Niet al
leen in het oosten, maar ook in het wes
ten. Men ondergraaft eigen kracht, men 
geeft ruimte .aan de woekering van com
munistische invloeden in eigen kring. 
De overweging van deze omstandigheid 
schenkt een reëel tegenwicht aan 't be
lang van een onmiddellijke verbetering 
van de militaire toestand door het aan
wenden van het schadelijkste aller mid
delen. 
Ons gebed luidt: God, geef wijsheid 
aan hen, die over ons aller lot hebben 
te beslissen. 
Het kerstfeest nadert. Zullen de mon
teurs gereed staan de moordende wape
nen in elkaar te schroeven, tijdens de 
dagen van de Advent? Of zal het "Vre· 

. de op Aarde" de eindklank geven aan 
het verschrikkelijke jaar, dat achter ons 
ligt' 

Heeft u moeilijk te innen 
vorderingen? 

Schrijf dan een brief aan de Kanton
rechter in wiens ambtsgebied de schul
denaar zijn woonplaats heeft. Deze 
brief moet bevatten: 
Uw naam, beroep en volledig adres; 
Uw verzoek om een dwangbevel uit te 
vaardigen in de zin van het Besluit 
Kleine Vorderingen tegen ...... (hier ver-
melden naam, beroep en volledig adres 
van de schuldenaar). Verder: 
,,Mijn vordering bedraa�t: f ......... we-
gens aan genoemde schuldenaar verkoch-
te en geleverde ...... (volled·ge omschrij-
ving) op............ (datum levering). 
Herhaalde aanmaningen tot betaling 
blijven zonder gevolg: Het b1eek ook 
niet mogelijk l'en minnelijke schikking 
te treffen om tot afdoening van de 
schuld te geraken. 
Een bedrag van f 5,- wordt door mij 
heden gegireerd op de postrekening van 
de heer Griffier van het Kantonge
recht, wegens verschuldigd griffierecht. 
Ik heb de eer Uedelachtbare te verzoe
ken mij met zijn beslissing op boven
staand verzoek in kennis te willen 
stellen". 

(Datum van de brief en 
ondertekening). 

Deze brief moet in drievoud (dps met 
twee doorslagen) worden toegezonden 
aan de Kantonrechter en liefst vergezeld 
gaan van enig bewijsstuk in afschrift, 
afschrift factuur b.v. of afschrift van 
brief of dergelijke in tweevoud. Gelijk
tijdig gireert u vijf gulden als in uw ver
zoekschrift vermeld. 
Indien de Kantonrechter gunstig op uw 
verzoek beschikt, vaardigt hij een 
dwangbevel uit tot het bedrag van de 
vordering verhoogd met de rente van 
dat bedrag (5 % 's jaars) te rekenen van 
de door de Kantonrechter vast te stel
len datum en f 5,- aan kosten. 
Uw verzoek behoeft niet op gezegeld 
papier te worden gesteld. 
Dit geldt alleen voor schulden tot 
f 500,-. 

Een nieuwe theorie over 
het ontstaan van de aarde. 
Een Amerikaanse scheikundige heeft het 
denkbeeld geopperd, dat de aarde en 
de andere planeten wel eens ontstaan 
zouden kunnen zijn door de combinatie 
van een kosmische wolk, die bestond uit
vaste deeltjes en gassen. Dr. Wendell 
M. Latimer, een Professor in de Schei
kunde van de Universiteit van Califor
nië in Berkely, baseert zijn theorie op 
waarnemingen van sterrekundigen en 
geologen en op eigen onderzoekingen 
op het gebied van de chemische samen
stelling van het heelal. 
Volgens deze scheikundige is het deel 
van de kosmische wolk, waaruit de aar
de ontstaan is, 10.000 maal groter ge
weest dan onze aarde nu. De zwaarte
kracht was toentertijd nog te gering om 
de gassen in de wolk bij elkaar te hou
den, waardoor zij ontsnappen konden en
alleen de vaste deeltjes zich tot een vast 
lichaam verenigden. Dientengevolge was 
er in de eerste tijd geen dampkring, geen 
water en waren er dus ook geen vaste 
landen. 
Volgens Dr. Latimer werden er tijdens 
de condensatie de vaste deeltjes met ver
schillende snelheid naar een gemeen
schappelijk middelpunt gedreven. Men 
mag aannemen, dat de metalen, zoals 
ijzer, door hun groter s.g. veel sneller 
vielen dan de lichtere kiezel- en basalt
deeltjes. Daardoor komt het dat de kern 
van de aarde hoofdzakelijk uit metalen 
bestaat. 
De vaste deeltjes bestonden voor een 
deel uit kalium, uranium en andere radio
actieve elementen. Alleen al de radio
activiteit van het kalium was voldoende 
om de aarde gedurende een millioen 
jaren na de condensatie van de wolk op
hoge temperatuur te houden. 
Volgens Dr. Latirrier verschafte deze hit
te de energie voor de chemische reac
tie, waardoor de dampkring en het water 
en dus ook de vastelanden ontstonden. 
In het tijdschrift "Science", een uitgave 
van het Amerikaanse \Vetenschappelijk 
Genootschap, heeft hij een uiteenzetting 
van deze theorie gegeven. 

SPORT-NIEUWS 
O.J.C. - BOXTEL '.2 - 3. 
Boxtel heeft in Rosmalen de overwin
ning niet cadeau gekreg�n. Het was 'n 
fel van zich afbijtend O.J.C. dat Boxtel 
iedere duim breed grond betwistte, waar
door er gedurende de gehele wedstrijd 
onder hoogspanning gewerkt moest wor
den, en waardoor de uitslag tot het ein
de onzeker bleef. Het mag echter tot 'n 
verdienste gerekend worden; dat beide 
ploegen zich tot het uiterste gaven, en 
de wedstrijd geen enkel moment 'n min
der sportief karakter aannam. 
Het begin van de wedstrijd is wat zenuw
achtig. Het effectvolle terrein speelt de 
voetballers parten, waardoor mistr;ippen 
al direct gevaarlijke momenten veroor
zaken. O.JC. is het eerst ingespeeld, en 
voert verkenningen uit op het Boxllel
doel. Leyten is echter in vorm en be
zweert het gevaar. Geleidelijk aan wordt 
ook Boxtel de zenuwen meester, en ver
hoogt het tempo. Snelle aanvallen gol
ven over en weer, en beurtelings moe
ten beide keepers actief optreden. Beide 
voorhoeden zijn goed op dreef, en voor
al het spel van invaller v. d. Aker valt 
op. De rechtervleugel bij Boxtel combi
neert er lustig op los. Ook v. d. Laak 
�emt aan de combinatie's deel, en als 
hll' Pastoor 'n fraaie kans geeft, knalt 
deze onder de doellat onhoudbaar in. 
De bal stuit echter uit doel terug, waar
door O.JC. aan gevaar ontsnapt. Het is 
echter uitstel van executie, want als di
rect daarop v. d. Laak opnieuw de bal 
vrijspeelt, en 'n effectbal op doel afzendt 
glijdt de bal door keeper's annen in doel. 
1-0. O.JC. dient direct van repliek. 
Vooral de rechtervleugel is zeer actief, 

De derde were!doorlog 
kan voorkomen worden, indien de verantwoordelijke kopstukken hun con
flicten in der minne weten te schikken. Of ze daarin zullen slagen? Wc 
wachten rustig af. Jammer, dat het zover is moeten komen. Nu gaat men 
dokteren en kwakzalveren. Als de wereld meer doo•drongen was geweest 
van de christelijke gedachte, zou het nooit zover gekomen :zijn I Laten wc 
de vohende keer geen risico meer nemen. Voorkomen we de stukken. Hèt 
middel daartoe is de ke·stening van de wereld, ook van die wereld, die nog 
maar pas komt kijken. Een klein stukje daarvan heeft Pater Raaijmakers te 
bewerken. Geen gemakkelijke taak I Maar veel hangt er van af. Maakt 
hem zijn taak lichter door een kleine bijdrage voor de catechismusuitgave 
in de negertaal. Die uitgave kan hij zijn catechisten in handen geven en 
op die manier zijn activiteit verhonderdvoudigen, Iedere bijd age is een 
steentje voor de opbouw van een beste,dige were1dvrede. Wilt U geen
oorlog meer, maak dan de vrede mogelijk. Bij voorbaat dan,k U 1 

en wanneer na 'n kwartier spelen Leyten 
'n voorzet wil onderscheppen, mist hij 
de bal, die de ijlings toegeschoten mid
denvoor maar voor het intrappen 
heeft. 1-1. 
Vliegensvlug gaat het spel nu op en 
neer, Leyten die even te voren bij 'n 
botsing was geblesseerd valt uit, en 
wordt vervangen door Christie Verhey
den. Hij moet al direct handelend optre• 
den. Het gaat hem echter goed af. We 
zien 'n prachtige combinatie op rechts, 
v. d. Plas lanceert een 'van z'n beruchte 
voorzetten, waaruit v. d. Laak hard 
tegen de paal schiet. 
Na ongeveer 'n half uur spelen, verhoogt 
Pastoor dan de score, door 'n door v. d. 
Plas goed genomen corner 1'alm langs de 
keeper te plaatsen. 1-2. Even later den
ken we opnieuw te zien doelpunten, als 
v. d. Weide 'n lage voorzet geeft, waar
op de keeper misgrijpt. Er wordt echter 
niet van geprofiteerd zodat de bal nog 
weggewerkt kan worden. Pastoor speelt 
de bal op z'n bekende handige manier 
vrij en geeft v. d. Laak 'n doelrijpe kans. 
Deze schiet echter juist naast. Intussen 
heeft ook O.J.C. niet stil gezeten, en 
diverse aanvallen op het Boxtel-doel on
dernomen, bij een waarvan Verheijden 
tot tweemaal toe redding moet brengen. 
Hij weet vooralsnog z'n doel schoon te
houden, zodat de rust ingaat met 'n ver
diende 2-1 voorsprong voor Boxtel. 
Na de rust is het weer O.J.C. dat fel 
aanvalt. Het tempo zit er dan ook direct 
in. De strijd is ongemeen boeiend, en 
met luide kreten worden de spelers aan
gemoedigd. v. d. Laak krijgt 'n scorings
kans. Hij neemt echter de bal met de 
hand mee, wat de goed leidende referee 
niet ontgaat. Dan forceert O.JC. 'n cor
ner. Deze goed voor doel geplaatst 
wordt met 'n prachtige kopstoot in 'n 
doelpunt omgezet. 2-2. Lang plezier 
heetf O.JC. hiervan echter niet. Want 
als M. Voets de bal met 'n verre trap 
in het strafschopgebied van O.JC. jaagt 
is daar v. d. Plas opgedoken, die met 'n 
onhoudbare schuiver de keeper het na
kijken geeft. 
Verwoed valt O.J.C. nu aan. De span
ning neemt toe, doch de Boxtel achter
hoede weet van geen wijken, terwijl Ver
heijden op z'n post blijkt. De binnen
spelers helpen ijverig mee, en weten ten
slotte het offensief weer te verplaatsen. 
De Boxtel-voerhoede blijft gevaarlijk 
aanvallen. Meermalen ontkomt het 
O.J:C.-doel ternauwernood aan door
boring. Zo zien we H. v. d. Meijden 'n 
vrije trap wegens hands in de doelmond 
plaatsen, 'n doelworsteling ontstaat en
het is vrijwel onbegrijpelijk dat de bal
niet over de lijn wil. v. d. Aker krijgt 
dan tenslotte nog 'n dot van 'n kans. 
Zijn schot faalt echter. 
En zo komt dan, onder welhaast angsti
ge spanning het einde van deze van 
weerszijde goed gespeelde wedstrijd met 
'n verdiende 3-2 zege voor Boxtel. 

Het tweede elftal was te gast bij Vlij
mense Boys en moest met 2-0 de vlag 
strijken. 

K.S.V. ,,O.D.C." 
Uitslagen van j.l. Zondag: 

O.D.C.-P.S.V. (comb.) 1-1
O.D.C. 2-Zwaluw VFC 3 4-1 
D.V.G. 2-O.D.C. 3 1-3 
Helvoirt 2-0.D.C. 4 2-1

Het eerste elftal speelde een wedstrijd 
tegen een elftal van P.S.V. Van beide 
zijden werd er goed voetbal vertoond. 
Het voornaamste echter, het schieten, 
vergat men ook nu weer. Verheugend 
was, het weer meespelen van aanvoer· 
der A. Pennings, die bovendien het ge
noegen smaakte het enigste doelpunt 
voor O.0.C. te scoren. Wij kregen ech
ter de indruk dat "Jas" nog niet geheel 
was hersteld, hij speelde althans erg 
voorzichtig. 
Het 2e elftal bond ook Zwaluw 3 aan 
haar zegekar. Met zeven gespeelde en 
evenveel gewonnen wedstrijden staan zij 
er prachtig voor. En al mag men de 
dag niet prijzen voor de avond is geval
len, geloven wij toch zeker, dat het elf
tal dat verleden jaar ongeslagen kam
pioen werd in de 3e klasse, nu een ern
stige gooi doet om kampioen te worden 
in de eerste klasse. 
Het 3e elftal kwam met de volle buit uit 
Liempde terug, en het vierde verloor in 
Helvoirt met de oneve go;il. 
Voor a.s. Zondag is alles vrij. 

O.D.C.-Junioren.
Voor de jeugdcompetitie zijn vastgesteld: 
Zaterdag: 
3 uur: O.S.C. 5-O.D.C. 11
3 uur: O.D.C. 12-B.V.V. 17 (Robben) 
Zondag: 
12 uur: O.D.C. 5-B.V.V. 7 
12 uur: R.KJ.V.V. 5-O.D.C. 6 

1 uur: B.V.V. 11-0.D.C. 7 

HOCKEY. 
Sensationele strijd te Oss. 
Rapidity - M.E.P. I 1 - 2 

Vergezeld van een schare supporters 
trok het eerste herenelftal van Mep 
naar Oss voor de belangrijke wedstrijd 
tegen Repidity. Zoals wij reeds schreven 
gold als inzet de onmiddellijke bezetting 
van de bovenste plaats, terwijl Mep bij 
een overwinning een voorsprong kreeg 
van 4 punten op de . kampioenen van 
vorig jaar. 
Mep liep hard van stapel en kreeg in 

het eerste kwartier dan ook enige sco
ringskansen, · maar de Rapidity-verdedi
ging hield stand. Langzamerhand kre
gen echter de Ossenaren de overhand 
en kreeg speciaal de Mep-achterhoede 
het zwaar te verduren en enige straf
corners konden niet worden voorkomen. 
Een hiervan werd na circa 25 minuten 
ingeschoten (1-0). Met een voorsprong 
konden de Ossenaren thee gaan drin• 
ken. 
Na de rust een zeer agressief Mep en
een iets rustiger spelend Rapidity. Er
ontstonden beurtelings spannende mo
menten voor beide doelen, waarbij de
toeschouwers zich niet onbetuigd lieten
en luide aanmoedigingen over• het veld
deden klinken. In de forse strijd moest 
de Mep-aanvoerder met een oogwondc 
de wedstrijd staken. De steeds stijgende 
spanning bereikte haar hoogtepunt toen 
7 minuten voor het einde van Oerle uit 
een strafbully de partijen op gelijke voet 
bracht. Rapidity trachtte nog een over
winning te forceren. Een strafcorner 
werd door de Mep-keeper, die gn;,eide
in de strijd, op formidabele wijze ge
stopt en toen was h� ook gedaan met
de Ossenaren. De Mep-achterhoede en
middenlinie joeg de ballen naar voren en
enige minuten voor tijd kon Smits het
winnende doelpunt scoren (1-2) Een 
jubelende Mep-schare verliet het terrein 
na het eindsignaal. 
Het kampioenschap ligt thans voor het
grijpen. 
A.s. Zondag zijn alle elftallen vrij. 

DUIVENSPORT. 
Door de Midebo wordt een duiventen
toonstelling georganiseerd en wel op 16 
en 17 December in Café Smits te· Den 
Dungen. Inschrijfformulieren zijn ver· 
krijgbaar bij van Leeuwenstraat 24 en
kunnen tot 10 December worden inge-
leverd. . 
Door de leden van de "Luchtpost Box
tel" werden te Berlicum de volgende
prijzen behaald: 
Klasse II: oude duiven. 1 e prijs Jos. Ji-

lesen, beker. 
Klasse IIl: oude doffers: C. _ Spijkers 

Z.E.V. 
Klasse IV: oude duivinnen: 1 e prijs W. 

v. Grinsven. 
Klasse V: jarige doffers: M. v. d. Bra,td 

Z.E.V. · • • . 
Klasse VII: jarige doffers: 1 e prijs J. /.. 

Ha braken; 3e prijs A. Habraken., 
Klasse VIIl: oude duivinnen: 4e prijs 

M. v. d. Brand. 
Klasse XI: jonge doffers: 4e prijs: Jac.

van Susante. 

BOXTELSE BILJART BOND.
Uitslagen van klasse A: 
't Hoekje 625 car. 122 brt. gem. 511'2 
Gr. Pomm. 402 car. 122 brt. gem. 3;29 
Amateur 610 car. 198 brt. gem. 3,09 
D.M.C. �52 car. 198 brt. gem. 2,78
Hoogste serie: B. Schalks van Amateur 
md61ar. • 
Eindelijk is het B. Schalks gelukt • de
hoogste serie tot nu toe te scoren en wel 
61 car. Voordien was het J. Meulendijk 
met 56 car. Indien de voortekenen niet 
bedriegen, komt er nog wel een serie 
van 100 uit de bus. 

TAFEL TENNIS. 
Over het algemeen werden er ·m de af
gelopen weken goede resultaten bereikt,

"" alleen de dames stelden teleur, doordat 
ze met 4-6 verloren van Helmond en 
j.l. Zondag gelijk speelden tegen de kop
lopers uit Veghel, beide wedstrijden 
hadden gewonnen kunnen worden, nu is 
de kampioenskans waarschijnlijk ver· 
keken. 
De andere uitslagen luiden: 
Advance 1-P.T.T., Nijmegen 5-5 
K.A.J. 2-Advance 2 4-6 
Advance 3-P.S.V. 6 7-3 
Voor het a.s. weekeind zijn de volgende 
wedstrijden vastgesteld: 

Picus-Advance 1 
Advance dames-Helmond. 
Advance 2-Helmond 2 
D.A.F. 2-Advance 3 

De thuiswedstrijden vangen aan om 3 
uur Zondagmiddag. 

Voorbeschouwing 

Frankrijk - Nederland 
Het valt mij, na de ongewoon zware· 
nederlagen, welke ons Oranje-elftal in 
de laatste tijd heeft geleden, moeilijk om 
voor a.s. Zondag aan enig succes in de 
Franse hoofdstad te geloven. 
Onze papieren staan inderdaad laag ge
noteerd. De Fransen zullen zich boven
dien herinneren, hoe zij in Mei 1949 in
Rotterdam door het Neder!. elftal com
pleet onder de voet W\;rden gelopen en
ze zullen er stellig ook op gebrand zijn 
voor deze 4-1 nederlaag revanche te 
nemen. Met de beste wil van de wereld 
zou ik dan ook in een kleine nederlaag 
voor onze vertegenwoordigers niet an•
ders dan een eervol resultaat kunnen 
zien. 
Toch, merkwaardig genoeg, hebben de
wedstrijden tegen de Fransen, in een 
reeks van jaren, nooit anders dan ver
rassingen opgeleverd. 
In, wat men tegenwoordig zo graag 
noemt "de goeie ouwe tijd", toen we 
dus beschikten over een prima verdedi
ging en een productieve aar,va)slinie, nl. 

.., 



Wie ziet de koopjes? 

.. schitterend \'an kwaliteit, 
van edele katoenen garens 
g�weven, voorzien van prima. 
onbreekbaar latex-elastiek.. 
Alleen .. een wel heel grote 
partij. Maar we moesten 'm 
hebben, want clit was de 
enige kans om ,leze tricotage. 
door vakmensen gekwalifi
ceerd als .,uitstek.end", tegen 

. zo'n lage prijs te kunnen 
verkopen. 

�e ... 
Zeldzaam mooi, fantasie 

� 
gebreid dameshemdje 
met schouderbandjes 

• •• .,,.,i _ 

-�1-- Here:-��erbroekjes-:n
primainterlock hemden, 

_ per stuk voor slechts :· I.98Interlock Jongensonder- . ffi broekjes en hemdjes per ._. 
stuk reeds vanaf -.98 • • :-.
: t· � Prima mterloc: kinder-
"""'-A�J . _d irectoire -. 98 

Prachtige fanta_sie in�er- -c'ff°:)'ï''. 
loek damesd1recto1res : .-. (nr. 305), voor sll��S __ . ..-

"'t Is weer 

Bijpassende f ant asie camisoles met ronde hals 1.78 

,,In den Ooievaar" 
Fa. A, P. van den Boomen-Resink 

-op 10 Mei 1934, in de periode van de
,,we gaan naar Rome stemming", ver
loren we in Amsterdam met 4-5. Het
was een rommelige wedstrijd, waarin wij
20 mi.outen na het begin zelfs met 3-0
de leiding hadden. Toen begon onze·verdédiging te wankelen en het slotkwam met een volkomen onverwachte nederlaag. Twee jaar later, op 12 Januari 
1936 zat het been aan de andere kant. De Fransen waanden op hun sterkst te zijn, hadden pas uitstekende resultaten 
geboekt tegen Tchechoslowakije en ver· 
meenden Bakhuys c.s. met huid en haar 
te kunnen oppeuzelen. Onze ploeg was
ingesteld op een nederlaag, maar speelde
juist daardoor zo goed en zo productief, 
dat Nederland met niet minder dan 
6-1 won; 
Op 31 October 1937 dachten wij aan
Frankrijk in Amsterdam wederom het
bekende zachte eitje te hebben en ge
. slagen met .3-2 verliet onze ploeg het 
veld. 
. Na de oorlog werd andem1aal die on
zekerheid gedemonstreerd. We verloren 
-ons eerste internationale contact in een 
wedstrijd met zeer broeierige tempera
tuur in de Franse hoofdstad kansloos met 4-0. 
Toen in 1949 de Fransen voor de return
wedstrijd naar Rotterdam kwamen, on- • 
getwijfeld in de verzekerdheid van een 
overwinning, werden hun illusies door 
karaktervol en geestdriftig spel van de
Nederlanders volkomen de bodem in
getrapt. 
Wij halen ietwat uit de geschiedenis der 
sportbetrekkingen met de Fransen op 
om daaruit toch ook wel vast te stellen dat juist deze wedstrijden karakteristiek 
zijn voor de sfeer, waarin beide elftallen 
elkaar vreedzaam te lijf gaan. Men ver· 
wacht een nederlaag en men krijgt de 
volle buit binnen; men rekent op een 
overwinning, het lukt niet en de demo
ralfsatie van het moreel zorgt voor een 
nederlaag. 
Juist daar ligt mogelijk voor het Neder
landse elftal een kans. De Fransen zul
len in hun voorspellingen allicht beïn
vloed zijn door de slappe prestaties van 
de Nederlandse amateurs in het jongste 
verleden, het kon wel eens zijn, dat 
Oranje Zondag in Parijs voldoende in
spiraties vindt om zich andermaal van
zijn beste zijde te laten kennen. 
Ontegenzeggelijk heeft de verdediging 
van het Ned. l:::lftal doordat de KC. te
ruggegrepen heeft op Je routine van
Schijvenaar, aan kracht gewonnen. 
Ook de voorhoede geett door de op
name van v. d. Tuin iets meer ver
trouwen. Deze Hermes Ó.V.S speler kent 
de knepen, hij kan wel eens wat zelf
zuchtig zijn, maar hij is snel en dat kan 
tegen de· Fransen van· grote betekenis zijn. 
l!,esbrouck vervangt van Stoffel en; mo
gelijk dat dit met Schijvenaar achter 
zich een redelijk goede combinatie 
vormt. 
Hij zal het echter zwaar krijgen, want 
Lenstra op de linksbinnenplaats treedt 
maar zelden als schakelend speler op. 
Aan de andere kant in de middenlinie 
heeft van Schijndel zijn plaats b"ehouden. 

Het is niet onbekend, dat de K.C., hoe
wel erkennend, clat deze rechts-half 
technisch een van onze bekwaamste 
spelers is, niét blind is voor zijn tekort 
aan snelheid. Mogelijk intussen dat deze 
mentaal uitnemende speler zich op dit 
onderdeel speciaal getraind heeft. 
Achter hem is aan de A.D.O. speler de 
Jong een nieuwe kans gegeven. 
Dit verdedigingsblok wordt gecomple
teerd door Terlouw, als stoere spil, en 
Kraak. 
Bij de reserves zien we Möhring, waar
door we ervan verzekerd kunnen zijn, 
dat bij een onverhoopt uitvallen van 
Terlouw een knaap klaarstaat, voor wie 
de geestdrift in het Franse spel niet on
bekend is. Hij speelde o.a. in 1946 in 
Parijs en hehoorde toen ongetwijfeld tot 
de uitblinkers. 
Het Franse elftal met een Cussaerd als 
stopper-spil en een Baratte als center
voor lijkt ons tamelijk sterk. Het is ge
formeerd uit een groot arsenaal van 
Franse beroepsspelers, clie bovendien 
over de kwaliteiten van e'k der Neder
landse spelers afzonderlijk wel bijzon· 
der goed geïnformeerd zullen zijn. 
Scheidsrechter is de heer Baert uit Bel
gië, een Vlaams en Frans sprekende ar
biter dus, hetgeen aan, de wederzijdse 
sfeer tussen de elftallen ten goede zal 
komen. 
Naar mijn mening is er op de samenstel
ling van het Ned. elftal weinig of niets 
af te dingen. Toegegeven, dat er nog 
wel een aantal namen is te noemen, maar 
de zek-:rheid van een sterke formatie 
kan niemand geven. 
Daarom lijkt het me juist de K.C. van 
de K.N.V.B. vertrouwen mee te geven 
naar Parijs en niet alleen aan hen die 
belast zijn met deze moeilijke samen· 
stelling, doch vooral ook dit vertrouwen 
toe te kennen aan het elftal. 
De kwestie al of niet invoering van be
roepsspel in Nederland is m.i. de laat
ste tijd te veel afgewenteld op de rug 
van het Ned. elftal. 
Het is m.i. een zaak van veel bredere 
basis; in ieder geval moet het de spelers 
van het Ned. elftal in hun prestaties 
schokken, wanneer telkens weer op
nieuw wordt aangevoerd, dat een ama
teur-voetballer nolens volens de mindere 
moet zijn wanneer hij zich moet meten 
tegen beroepsspel. Dat behoeft stellig 
niet het geval te zijn, zoals het verleden 
en tegen Frankrijk zelfs het jongste ver
leden duidelijk heeft aangetoond. 
Wanneer Zondag a.s. onze amateurs, 
wil men boos zijn - afgeroomde ama
teurs -, zich met volle overgave en 
geestdrift geven, dan ligt een eervol 
resultaat ongetwijfeld binnen hun be
reik. 

H. W. H. Herberts. 
(Nadruk verboden). 

PAROCHIE-AGENDA 

2e Zondag van de Advent. 
10 December 1950. 

PAROCHIE ST_ PETRUS, BOXTEL. 
Vandaag zijn de H. Missen om half 7, 
kwart voor 8, 9 uur en half 11 de Hooi(· 
mis. De H. Mis van half 7 gef. gel. jrgt. 
voor Antonius Verhoeven; om kwart 
voor 8 gel. jrgt. voor Amoldus van 
Kempen en Maria de Laat; om 9 uur 
gel. jrgt. voor Adrianus Hensen en om 
half 11 de Hoogmis voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochie. 
Vandaag gaat in alle H. Missen de 2e 
schaal voor de Bijzondere Noden van 
het Nederlands Episcopaat, welke bij
zonder in de milddadigheid der gelovi
gen wordt aanbevolen. Hedenavond om 
7 uur Lof met rozenhoedje. 
Woensdagavond om 8 uur godsdienst
cursus voor aëhttienjarigen op Duinen
daal. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
A.s_ Donderdag om kwart vóór acht 
K. A. in het zaaltje op de Burgakker. 
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 na de Hoogmis Mariagarde. 
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Maandag en Dinsdag 18 en 19 Decem
ber (dus over een weck) bestaat er ge
legenheid de banken- en stoelenpacht 
te betalen van 9 uur tot half 12 in de 
sacristie. 
Zoals vorig jaar bij de verpachting be
sloten is, zullen in het jaar 1951 alle 
plaatsen in de H. Mis van 9 uur vrij zijn, 
om daardoor alle parochianen gelegen
heid te geven plaats te hebben in deze 
drukbezochte I-1. Mis. Hiervoor zal dan 
geld worden opgehaald, n.l. 10 et. voor 
banken en stoelen in de middengang en 
5 cent voor de banken in de zij'"angen. 
In de loop van de volgende week zul
len de Eerw. Broeders van de Capucij
nen hun jaarlijkse omgang houden. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Johanna v. d. Stee�-S'ijters; om 
half 8 gel. gef. jrgt. voor Johanna Ver
hoeven-Donkers de huisvr.; z. a. gel. 
gef. jrgt. voor Laure11tius v. d. Meeren
clonk; om half 9 gez. mndst. voor Jaco
bus Raaymakers. 
DINSDÀG: om kwart voor 7 gez. gef. 
jrgt. voor Marinus v. Laarhoven; z. a. 
gel. mndst. voor Petrus Ghyssens; om 
half 8 gel. mndst. voor Wilhelmina Toe
men-de Leeuw; z. a. gel. H. Mis voor 
Antonius Schellen; om half 9 gel. mndst. 
voor Gerard Clemens. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
gef. jrgt. voor Adriana Leermakers
Avendonks; z. a. gel. H. Mis voor Jo
hannes Jacobus v. Kempen; om half 8 
gel. gef. jrgt. voor Andries van de San
de; z. a. gel. H. Mis voor Wilhelmina 
Schellekens-v. d. Ven; om half 9 gel. H. 
Mis voor Marcellus v. Boxtel en Anna v. 
d. Ven; om 8 uur godsdienstcursus voor 
18-iarigen op Duinendaal. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
H. Mis voor de familie van Pits; om half 
8 gel. gef. jrgt. voor Wilhelmina Her
mens; z.a. gel. H. Mis voor Dina v. d. 
Brand-de Bever vanwege de Buurt, om 
half 9 gez. H. Mis voor de overleden 
familie de Wijs-v. Oerle. Hedenavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Johanna Maria Geerts-Pijnenburg, 
Gerardus Cornelius de zoon en Anna de
dochter; om half 8 gel. H. Mis voor de
overleden ouders v. d. Meyden-Bevers; 
z. a. gel. jrgt. voor Barbara van Erp-v. d. 
Meerendonk; om half 9 gel. H. Mis voor 
Theodorus Schots. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Christiaan v. Breugel; z. a. 
gel. H. Mis voor de levende en overle
den leden der Tilburgse Processie; om 
half 8 gel. mndst. voor Maria van Hal; 
z. a. gel. H. Mis voor Franciscus van
de Velden; om half 9 gel. H. Mis voor
Wilhelmus Traa. 
Vanmidda� gelegenheid om te biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot
half 8. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
De H.H. Missen zijn: 6 uur tot zekere 
intentie; 7 uur voor geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie; 8 uur 1. d. 
voor Adrianus v. d. Sande vanwege de 
Broederschap van het H. Hart; kwart 
over 9 1. d. voor behouden terugkomst 

• uit Indonesië; half 11 Hoogmis voor 
Maria. v. Esch-v. Dijk vanwege de Broe
derschap van de H. Rozenkrans. 
De eerste schaal is voor de kerk, de 
tweede voor de bijzondere noden. On
middellijk na de Hoogmis is het Santa 
Teresa in de kapel der Eerw. Zusters. 
Om kwart voor 12 H. Familie voor de 
jongens in de kerk. 

,Om 7 uur Lof voor onze parochianen 
die nog in het buitenland vertoeven en 
voor het behoud van de vrede. Woensdag: feestdag van de H. Lucia, 
maagd en martelares. Om 7 uur haar ter 
eer de pl. gef. gez. dienst, opdat onze 
parochie bevrijd moge blijven van be
smettelijke ziekten. Na de H.H. Missen 
is er gelegenheid haar reliqui te vereren. Zaterdag begint de Noveen voor Kerst
mis. 
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Wilhelmus 
v. d. Boer; kwart voor 8 1. j. voor Johan· 
na v. Oirschot-Wouters en letje de 
dochter; zijaltaar 1. m. voor Wim v. d.
Laak; half 9 1. j. voor Nelly v. d. Steen. 
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DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Antonius 
en Johanna Hofmans; zijaltaar 1. j. voor 
Petronella van de Boer-Smolders; kwart 
voor 8 1. cl. voor Wim en Jan v. Eijnd
hoven; zijaltaar 1. d. voor Gerardina Jo
sephina Holtser-de Bresser te Hogerhei
de overleden; half 9 gef. 1. d. voor 
Mevr. Elisabeth v. Haeren-Spierings. 
WOENSDAG: 7 uur gef. gez. dienst 
voor cle parochie om bevrijd te blijven 
van besmettelijke ziekte; kwart voor 8 
1. m. voor Maria v. Esch-v. Dijk; zijal
taar 1. m. voor Jan van der Zanden; h:ilf 
9 1. m. voor Waltherus Johannes v. 
Tuijn. 
DONDERDAG: 7 uur gef. pl. gez. j. 
voor de heer Joseph Eras; kwart voor 8
1. j. voor Maria Bloemers-v. cl. Witten
berg; zijaltaar 1. d. voor Christiaan Rom
son; half 9 1. m. voor Johannes 1-luber
tus Timmermans. 
VRIJDAG: 7 uur 1. d. voor overleden 
Moeder; kwart voor 8 1. m. voor Adria
na Sleutjens-Goossens; zijaltaar 1. m.
voor Warner Jan 1-leintjcs; half 9 1. m.
voor 1-lenricus Pennings. 
ZATERDAG: 7 uur gef. 1. j. voor Z. E. 
Heer Franciscus Josephus Maria Eras, 
zijne Ouders, Broers en Zusters; kwart 
vaat 8 1. d. voor Rosalia Hermes Schül
ler; zijaltaar 1. cl. voor Maria l<nrvers
v. Nistelrooij; half 9 1. d. voor Johannes
Christiaan v. d. Boogaard.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
Welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Margaretha v. Abeelen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. d. Oetelaar. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodora 
hsvr. van Joannes v. d. Oetelaar. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri· 
cus v. Hemmen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adria
na hsvr. van Henricus v. Hemmen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henricus de 
Vroom. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes, 
hsvr. van Henricus de Vroom. Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Frans v. Logten. 
Dinsdag mndst. voor Henricus v. Oor
schot. Woensdag mndst. voor Marinus 
v. Grinsven. Donderdag mndst. voor
Cornelia v. Helvoirt. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
v. d. parochianen; half 9 H. Mis voor 
Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 
10 uur Hoogmis tot intentie v. cl. Ko
renbond, ,,Kring Boxtel". De Zeer Eerw. 
Pater Gregorius v. d. Ven, Franciscaan 
zal een predikatie houden bij deze ge
legenheid. 
De gelovigen worden in de gelegenheid 
gesteld aan hun offerplicht te voldoen 
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. 1 
MAANDAG: half 8 gez. mndst. voor 
Adrianus v. d. Sloot. 
DINSDAG: half 8 gez. nmdst. voor Pe
ter Hazenberg. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor An
tonius v. d. Meijden en Catharina v. d. 
Heijden hsvr. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Jan 
Johannes v. Kasteren en Cornelia Boons 
hsvr. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor de over
ledenen van het Genootschap tot Voort
planting des Geloofs. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. waarbij de 
kerk !!let 'n kaars wordt vereerd voor 
Johanna Antonetta v. Beers. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur. Om zes uur Lof met 
rozenhoedje om Gods' zegeningen te 
verkrijgen over Zijne Heiligheid de Paus 
en. het H. Jaar. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de Z. Eerw. Heer Theodorus v. d . 
Laar in Liempde, mevrouw Henrica 
Broekman-Sengers in Lent, en Joke v . 
d. Linden in Tilburg overleden. 

0 
0 
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Hup, Holland, Hupl 
Hier het werkschema voor 't voetbalspel. Knutselaars, die het in ons blad van vorige week beschreven apparaat willen ga,m vervaardigen, kunnen hierop de maten aflezen, waarmee rekening moet worden gehouden. De kosten van aankoop der benodigde materialen moeten geen beletsel zijn, want wie met dit werkje slaagt zal ervaren, dat het een mooi stuk speelgoed is, waarmee jongens zich vele avonden met veel plezier zullen bezighouden. 

* * *Voor hen, die niet meer in het bezit mochten zijn van de beschrijving, hebben wij nog wel een exemplaar van ons blad disponibel. 
Inenting 

ZONDAG 10 December na het Lof 
vergadering van de zelatricen van het 
Genootschap der H. Kindsheid in de 
pastorie. 
De leden van het Genootschap worden-
uitgenodigd dagelijks te bidden het 
schietgebed: ,,H. Maagd Maria, bid 
voor ons en vooral voor de ongelovige 
kinderen. 
Op het feest van de H. Cecilia in onze 
parochie is opgehaald voor Boxtels Mis
sie-Comité 3 gulden. 
Elders zal Dondenlag opgedragen wor
den een 1-1. Mis tot intentie van de 
leden der Godvruchtige Vereniging ter 
ere van de H. Theresia. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 2e Zondag van de Advent. 

10 December 1950. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Ger. Spik
mans; 10 uur z. j. voor Theod. Versant
voort; 3 uur Lof, daarna jongenscongre
gatie. In alle 1-1. Missen de Ie schaal 
voor de Kathedrale Basiliek te 's Bosch. 
MAANDAG: half 8 z. mndst. voor 
Mart. Quinten; half 8 z. j. voor Maria 
Theod. Versantvoort; 8 uur 1. mndst. 
voor Maria Frans v. d. Meyden. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Theo 
v. Hal enz.; half 8 z. j. voor Cornelia
Jac. v. Vlokhoven en Joh. de zoon; 8 
uur 1. mndst. voor Petronella Frans Vin
gerhoets. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Joh. Oerlemans; half 8 z. j. voor Mart. 
v. Dijk; 8 uur 1. mndst. voor Marinus 
Kuppens. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendrica Hendr. Quinten; half 8 z. ,·. voor Maria Mart. v. Dijk; 8 uur .· 
mndst. voor Arnoldus Bressers. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Com. 
v. d. Boer; half 8 z. j. voor Michiel v. d. 
Velden; 8 uur 1. mndst. voor Adr. v. d. 
Velden. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Theod. v. d. Boer; half 8 z. j. voor 
Everd v.d. Vleuten; 8 uur 1. mndst. voor 
Cornelia Traa. 
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Barba'
ra Joh. Heykants; 8 uur 1. m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z. j. voor Catharina 
Everd v. d. Vleuten. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Petronella 
Frans Vingerhoets v.w. de kleinkinderen. 
Dinsdag en Woensdag 7 uur 1. m. voor 
Arnoldus Bressers v.w. de kleinkinderen. 
Donderdag en Vrijdag 7 uur 1. m. voor 
Theod. v. d. Boer v.w. vrienden. Zater
dag 7 uur 1. m. voor Joh. Oerlemans als 
overleden lid H. Eik. Zondag 7 uur 1. m. 
voor Theo v. Hal enz. v.w. den Berg. 
Nog zullen 8 H. Missen gelezen wor· 
den voor Theo v. Hal enz. v.w. Klein
Hoekje. 
Gedoopt: Johanna Helena Huberta The
resia dochter van Hub. v.· d. Velden
Simons. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 2e Zondag van de Adve�t. 10 December 1950. 
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 advents
lof met Rozenhoedje; na het Lof een 
lied. 
Zaterdagavond om half 7 Lof vanwege 
de Noveen voor Kerstmis. Briefjes met 
noveengebed zullen worden uitgereikt. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis; 
10 uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Kouwenberg-Robben te Haaren overl.; 
8 uur jrgt. voor Michiel van den Aker. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina van den Aker-v. Rooy; 8 uur 
mndst. voor Albertus van Gemert. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Wil
helmina Cath. Spooren-v. Grinsven; 8

uur mndst. voor Pieternella van de Nos
terum-v. Wezel. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Jo
hannes Rutten; 8 uur H. Mis voor Al
bertus v. Gemert vanwege Br. H. Wil
libr. Luissel. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor de Ge
lovige Zielen; 8 uur H. Mis voor -de 
Gelovige Zielen. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Wil
helmina Konings-v. d. Laar; 8 uur H. 
Mis voor Johannes Konings (B). 
Elders: H. Mis voor Cornelia v. Oers
v. d. Braak. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL . 
Zondag 10 December. 2de Zondag van 
de Advent. Om 10 uur plechtige Hoog
mis bij gelegenheid van een koperen 
Priesterfeest. Om 3 uür Lof met rozen
hoedje. 
Deze week Donderdag en Zaterdag: om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor over· 
leden ouders; om half 9 voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: om 7 uur voor Caspar van 
clen Aker; om half 8 jaargetijde voor 
Cornelia v. Hal-v. Riel. 
DINSDAG: om half 8 voor Johannes 
Jacobus van Kempen. 
DONDERDAG: om 7 uur tot bijzonde
re intentie. 

tegen Pokken 
Op Vrijdag 15 December a s. des namiddags van 

3 tot 3.30 bestaat er gelegenheid tot kosteloze inenting 
tegen pokken in het ziekenhuis, Duine,.daal 12 alhier, 

De co ntrole op deze inenting heeft plaats op 
Vrijdag 22 December daaropvolgend op herzdfde uur. 

Dringend wordt ver�ocht om beide keren de 
INENTJNGSKAART of bij gebreke hiervan het trouw• 
boekje mede te brengen. 
BOXTEL, 4 December 1950. 

De Burgemeester van Boxtel, 
Drs. M. A.M. VAN HELVOORT 
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yoor de deelneming ons betoond bij het overlijden van onze dierbare Echtgenote, Moeder en Grootmoeder DINA v. d. BRANDDE BEVER betuigen wij bij deze onze hartelijke dank. Uit aller naam: Th. v. d. Brand. Prins Hendrikstraat 40. 
L angs deze weg betuig ik,mede namens mijn ouders, broers en zusters, mijn op· rechte dank aan H.H. Gees· telijken, Katholiek Thuisfront, Gildenbondsharmonie, familie, vrienden en kennissen, alsook de muziekdub van R.K.J,B., maar vooral de buurtbewoners voor de prachtige versiering en cadeau mij aangeboden hij mijn thuiskomst uit Indonesië. Soldaat Atb. J. M. van Hal, Luissel 3, Boxtel. 
H iermede betuigen wij aanallen, ook mede namens wederzijdse Ouders, onze har· telijke dank, voor de vele blijken van belangstelling ondervonden, bij ons huwelijk. R. de HoogdJ. de Hoogd-v. Trigt.
M ede nämens mijn oudersbetuig ik mijn dank aan de H.H. Geestelijken, de R.K Gildenhondsharmonie, Buurt· bewoners, Vrienden en Ken-

DENKSPORT HORIZONTAAL: t. soort, 3. buitendijks land, 5. voorzetsel, 8. kloosterlinge, 9. bewoner van Ierland, 10. boterton, 13. lof:zang, 14. lengtemaat, 15. geestdrift, 18. dochter van Laban (Bijb.), 19. hetzelfde, 22. grappenmaker, 23. soort hert, 24. voo zetsel, 27. wagen, 28 heidemeertje, 29. wrok, 32. ijze:houdende grond, 33. spil, 34. noodgedwongen, 37. hoender, 38. terrein, 41. wig, 42. be'.emmering, 43. water in N.-Brabant, 45. jonge stier, 47. vriend, 48. oorlogs God, 49. electrische eenheid (afk.). VERTICAAL: 2. b'.oeiwijze, 3. rekening, 4. voegwoord, 5. ontkenning, 6. slede, 7. gele k'.eurstof, 9. ingeving, 1 t. reeds, 12. omlaag, 16. zangnoot, 17. orgaan i. d. buikholte, 18. niet vroeg, 20. lidwoord, 21. insect, 23. advies, 25. de naam onbekend, 26. wisselho gtocht, 28. een heleboel, 30. verlaagde noot, 31. uniek, 35. voorzetsel, 36. wild zwijn, 37.maal, 38. afgelegen, 39. rustend (v.e. predikant), 40. wasem, 42. rechterij of reeks, 44. tandeloos zoogdier, 45. voorzetsel, 47. in het jaarder wereld (afk. voor jaartallen).Oplossing vorige Puzzle HORIZONTAAL: t. olm, 4. ko(ist, 9. nier, 11. Midi, 13. sip, 15. te, 16. me, 17. A.P., 19. hok, 21. maan, 23. nek, 24. rap, 26. ode, 27. de,28. stram, 30. Ee, 31. via, 32. sik, 33. l.i., 35. Malta, 37. Em., 38. ban,40. Leo, 41. kei, 42. aval, 44. kog,46. d.d., 47. Aa, 48. e.a., 50. rog, 52.merg, 54. mede, 56. torte1, 57. kil.VERTICAAL: 1. onhande'.baar, 2. li, 3. mes, 5. om, 6. rit, 7. idem,8. si, 10. rib, 12. geneesmiddel, 14. po:taal, 16. made, 18. pee, 20. kar,22. a.o., 25. pastoor, 28. sim, 29. Mia, 34. lava, 36. Lek, 37. eed, 39. na,43. leer, 45. gom, 49. art., 51. gek, 52. M.O., 53. ge, 55. d.i.
Mevr. J. de Leeuw

van der Meulen ST. JOZEFSTRAA T 7 's, HERTOGEN BOSCH 
Voor de vele blijken van belang:: 
stelling bij de heropening van onze 
winkel betuigen wij U onze harte== 
telijke dank. 

VRAAGT per 1 Januari of l ater een 
R. K. Huishoudster 
Hulp aanwezig 

Drukkerij TIELEN 
STA TIONSTRAAT 
Wij maken 

{amiliedrukwerk 
voor elke g·elegenheid 

als Geboorte, 
Communie, 
Verloving, 
Trouwen, 

\ jubilea, 
Overiijden, enz. Uitgebreide sortering -n de nieuwste lettersoorten

Denkt U aan 
Visite kaarten 
vcor 't naderende nieuwjaar 

W. H. v. d. WETERING lStationstraat - Boxtel 
Een goed en betrouwbaar adres voor 
Rijwielen en Onderdelen 

is en blijft 
P. v. HOUTUM
LENNISHEUVEL 22 BOXTEL 

Ruim gesorteerd in Rijwielen en Onderdelen, merken Phoeni,c, Wilhelmina, Panter, Simplex, Eland ,n Willem Tell. 
Schaatsen en Ph i I i p s -Hulsverlichtings-Lampen 

nissen voor de hartelijke ont· _________ _ vangst bij mijn terugkeer uit Indonesië, en voor de aangeboden bloemen en cadeaux. dpi. sold. J. REKKERS, Zandvliet 29. 
Te koop: een paar blauwe pumps, maat 6½. Bevragen Bosscheweg 36. 
Te koop: een toom beste big
gen. W. v. d. Linden, Kinderbosch 7. 
Te k99p: een z.g.a.n. winterjas, te bevragen Molenstaat 19 
Te koop: Best Driftvarken. H. v. ·schijndel, Maastrichtsestraat 3 3 B, Boxtel.
Te koop: zware N.L. biggen en z.g.a.n. paardehaam, grote maat. Adr. van Eindhoven, Boomstraat 14, Gemonde. 

H. v. Roosmalen VAN RANSTSTRAAT 14 
Agent van Dagblad Oost,Brabant en St. J ansklokken 
Beveelt zich aan voor 
huis-aan-huis bestellingen 

B EZOEKT de 
Kanarie

tentoonstelling 
Z a te r d a g 9 en Zo ndag 10 Dec. Net dagmeisje gevraagd. C. P. in Caté H. van RoolJ, van Gnensven, Rechterstraat Baroniestraat 10, Boxtel. 

B.z.a. nette werkster voor 2à 3 dagen per week. BevragenMolenstraat 19.Net Meisje gevraagd, voorhalve of hele dagen, als hulpin de huishouding. Brieven onder no. 22 Molenstraat 19.
Verloren, in Breukelen, Zondagmorgen, een dameshorloge. Tegen beloning terugbezorgen v. Salmstraat 54.
De kippen zijn stukken duurder. Dus als U de prijs wilt hebben, dan naar Koks, Molenstraat 37. 
Gevorideri: gouden ring hij H. v. Eijck-de Louw in de winkel. Terug te bekomen Kruis
straat 1. 

Alg. Vergadering 

Opening Zaterdagawond 8 uur 

OOM JAN, Ben je van pl.snje benen te breken of een eind 
aan j.o leven te maken daarbove, op het dak bij die schoorsteen?? 

EEN PAKJE 

ROE TEX à 45 cent. maakt in enkele minuten kachel, pijp en �choor, steen brandschoon! 
Natuurlijk bij uw adres 

Drogisterij "De Molen"
Recbterstr. 37, Tel. 361 

tan de R.K. Boerenbond Gediplomeerd Costumière 
heelt nog enige dagen op Woensdag 13 Dec, dieponibel, zowel voor 

's avonds 7 uur, 
bij H. VAN ROOIJ 

Nieuw als Verstelwerk. 
Ook aan huls te ontbieden Adres bevragen Molenatraat 19 

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

Voor -� naar

Tel. 527 V O S Stationstr. 44Blanke geweekte stokvis f 0.65 per 500 gram Prima zure Haring 7½ cent, enz. enz. 

VITRAGE geheel katoen

90 cm breed Ecru en wit. Per meter 1,10 
J AP ANMATJE 
Geheel cocos 35 X 65 cm per stuk 1,65 
SHADOW CRETO NNE 
120 cm breed Wasecht Per meter 3,45 

IN 't ANKER 
Volop Roomboter 75 et 250 gr. 

Gevitamineerde 

hoogfijne Margarine 30 et 250 gr. 

Fijnste Vleeswaren en goedkoper 

C. DE JONG�v. KEMPEN, v. Hornstr. 12

CORSETTEN NAAR MAAT 

Onze coupeuse is MAANDAG 11 DECEMBER van 9.30-12.00 uur aanwezig hij Firma J. P. v.d. Velden, 

Stationstraat 1 1, Boxtel, Tel. 420 

Corset•Centrale P. Tilanus 

Kantoorb9ekhandel T I E L E N 
STATIONSTRAAT • BOXTEL 

Met 't oor op de naderende nieuwjaarstijd 
vestigen wij uw aand.tcbt op onze ruime 
sortering: Kantoor• en Wink· lboeken in alle mogelijke liniaturen en uitvoeringen, Tabel!. boeken, Losbl. boeken, alle soorten Kantooragenda's, Zakagenda's, Briefordners, opbergmappen, kaartsystemen, kalenders,etc. 

* U slaagt bij ons 
* met alles voor 't kantoor 

BRABANT's TONEEL 
BRENGT U OP 

ZONDAG 10 DECEMBER 1850 's avonds om 730, in de zaal "ORION"te Lennbheu vel. 
MAANDAG 11 en DINSDAG 12 DEC. 's avonds om 8 uur in de zHI van de NIEUWE 1:ilvSCOOP achkr Hotel Riche 

Het romantisch spel, in 3 bedrijven 

REG 11\J A's LIEFDE 
VAN JAC. BALLINGS 

Regie: P. Prince Grime: Tb, v. Lamoen, Vught 

Entreeprijzen: In de zaal "Orion'' 11.• en 1 0. 75 
In de "Niouwe Bioscoop" f 1.50 en 1 1.• Pl.1,1t,bespr. in "Orion" na de Hoogmis tot 12.30 u. In de z.i.il van de "Nieuwe Hioscoop" Zond,,g 10 D.:c. en de beide speeldagen van 12,1 uur à 10 et. 
Gratis rljwi,dstalling aan de zaal 

Wist U, dat wij ALLE HORLOGES 1
die St. Nicolaas bij ons kocht 

21· aar verz'ekeren \ :��l�e=��: de,
( tegen diefstal POLIS BIJ o:-.:zE ZAAK Vl:RKRIJG �AAR ---• Voor al uw uurwerken e,---

pa A.v. Vlerken, Boxlc l 
Juwelier - Horloger Kruisstraat JO 

GEË�[ALEERD .... • IN ONZE MEUBEL-ETALAGES 
GOTHIEKE HUISKAMER 

GOTHIEKE SLAAPKAMER 

ENGELSE HUISKAMER 

ENGELSE SLAAPKAMER 

795.-
795.-
795.-
595.-

TJ.vVit-tIWeen 
u QOXTEL 

Rookt kwaliteit v9l geur en smaak
en Koopt bij -Bert van den Braak! 

BARONIESTRAAT 73, Telefoon 450 

U loopt op rozen.
na elke vakkundige voetbe• handeling door Med. Ged. Voetverzorgsttr 
Jo, v. Grinsven-v, Summeren 

MARKT 15 Tevens m11s•a1te-, steunzolen naar maat, el.ts1ieken kousen, 
�te. etc. 
Ook aan huis te ontbieden 

Accountantskantoor van H.CUPPENLid: Neder!, Gmotschap v. Accmtantá Lid: Bond nn 8e1astingconsulenten 
Den Bosch 
Van Noremborghstraal 74, Tel. 8010 
Bo•lel 
Prins Bernhardstraat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELAST I NGZAKEN 

CAPACITEIT EN PRESTATIE 

VIA ONS GEREE0SCHAP 

W. H. v. d. WETERING - BOXTEL

VAN 7 t.m. 23· DECEMBER a.s. 

HOUDEN WIJ EEN GROTE 

japonnen-parade 
TEGEN 
speciale December prijzen 

• 

Een enorme sortering bieden . 

wij u in alle maten 

DAMESJAPONNEN 

KINDERJAPONNEN 

REEDS VANAF 
REEDS VANAF 

Ook voor oudere Dames hebben wij een mooie uitgebreide sortering juist in 't betere genre. 

f 16.50 
f 9.25 

F. J. WITTEVEEN
AFD. DAMES• EN KINDERJAPONNEN 

RECHTERSTRAAT 18 ::: - BOXTEL 

Ziet onze speciale Japonnen•Parade étalage 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Zelfstandigheid en Overheidsgezag 
Onder de bezetting van ons land heb
ben wij een bestuur gekend, dat regeer
de met ijzeren hand, volgens nationaal
socialistische opvatting. Deze levensbe
schouwing bracht het hele leven onder 
het gezàg van het staatsapparaat: dit 
gaat te ver; dit is een overdrijving van 
de sociale aard van de mens, zoals we 
de vorige week bespraken, en een ont
kenning van ons recht op een persoon
lijk, zelfstandig leven. 
Ook na de oorlog, tot nu toe, ondervin
den we een grote inmenging van het 
staatsgezag in ons burgerlijk en maat
schappelijk leven. Ofschoon de noodtoe
stand dit rechtvaardigde en ofschoon 
deze gezagsuitoefening enigszins is ver
minderd door afschaffing van vele distri
butie- en prijsregelingen en nog meer 
zal verminderen o.a. door de ophanden 
zijnde wijziging van het fiscale nood
recht, toch vragen velen zich af, of de 
Staat nog niet een veel te grote macht 
uitoefent over het maatschappelijk leven, 
en ons niet te weinig vrijheid overlaat. 
We zullen op die vraag geen recht
streeks antwoord geven omdat het een 
groot onderzoek zou eisen of de nood
toestand van ons volk reeds zo ver is 
afgenomen, dat op verschillende punten 
meer vrijheid mogelijk zou zijn zonder 
het algemeen belang te schaden. 
We zullen wel nagaan, welke beginselen 
we uit onze katholieke overtuiging, wel
ke op de natuur. van mensen en dingen 
steunt, kunnen afleiden, omtrent de juis
te verhouding van het gezag tot de 
maatschappij, de menselijke samenleving. 
Uit voorgaande beschouwingen is ons al 
gebleken - zie ons blad van 24 Novem
ber en 1 December - dat voor een juis
te verhouding twee uitersten dienen ver
meden te worden: er mag geen volko
men scheiding zijn van Staat en Ge
meenschap, anders ontaardt de samen
leving in een ongeremde strijd tussen en
kelingen, groepen en klassen zoals in de 
liberale tijd; ook mogen Staat en Ge
meenschap niet geheel samenvallen, want 
dit zou het verlies betekenen van alle 
vrijheid en zelfstandigheid. 
Maar, waar ligt nu het juiste midden 
tussen: geen totale scheiding en geen 
tplále eenheid-? ; .. •. • . • 
We kunnen dàaromtrent alleen de grote 
beginselen afleiden, en dan komen we 
terug op de , eerste -.Rrondslag van alle 
menselijke levensvormen, die dienen uit 
te gaan van de persoonlijke verhouding 
Yan de mens tot God, welke verhouding 
Y66r alles opeist dat de vrijheid en zelf
standigheid van de mens verzekerd is. De 
waarde van de individuele mens, de af
z:.onderlijke mens dus, welke waarde vóór 

· alles gaat, wijst ons het eerste beginsel 
aan: het beginsel van autonomie voor 
de enkeling, voor alle groepen van men
sen, van de gezinnen, de verenigingen 
en alle andere belangengroepen zoals de 
vakgroepen en standsgroepen. 
Autonomie wil zeggen: zelfstandigheid 
en zelfbestuur. De menselijke persoon
lijkheid is van zulk een waarde dat de 
mens recht heeft op een vrije inrichting 
van z/jn leven, zoals hij dat zelf wenst, 
en voorzover dit niet in botsing komt 
met de rechten van anderen. Ook alle 
groepen of verenigingen, die de vrije 
mensen vrij aangaan om een gemeen
schappelijk doel te bereiken of gemeen
schappelijke belangen te behartigen, zo
als 't gezin, �n vereniging, 'n vakgroep, 
enz., al die groepen hebben recht op een 
vrije organisatie, vrije regeling van alles 
wat op eigen terrein ligt, weer met de 
toevoeging: voor zover zij niet in bot
sing komen met de rechten van anderen. 
Dit beginsel· van autonomie is het o.a. 
dat ten grondslag ligt aan de P.B.O., de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. 
Hierin wil men alle bedrijfsgroepen, de 
hele bedrijfsgemeenschap, haar zelfstan
digheid teruggeven en vastleggen in een 
eigen vrije organisatie, met volledige be
voegdheid over alle sociale en economi
sèhe belangen die binnen deze groep be
staan. 
Het spreekt vanzelf dat wij alleen met 
dit beginsel van autonomie geen goede 
samenleving kunnen bereiken, want de 
verschillende personen en groepen vin
den niet vanzelf de juiste verhouding tot 
elkaar en qeel licht kunnen er botsingen 
ontstaan tussen � rechten van de een. 
en de ander. -

Dit eist een gezag dat een algemene 
orde kan instellen, waarin dat gezag 
aUes zo goed mogelijk regelt volgens 
rechtvaardigheid en billijkheid. 
Dit is het beginsel van ordening en in
terventie, d.w.z. dat de overheid de 
macht heeft: in de samenleving alles te 
Qrdenen wat ordening nodig heeft in het 
�lang van het geheel of van de groepen 
en personen apart; en bovendien de 
macht om te interveniëren: tussen beide 
te komen, waar de goede orde verstoord 
wordt. 
Deze macht oefent de Staat uit door 
haar grondwet en alle andere wetten die 
ons maatschappelijk leven regelen en 
ieders rechten en plichten t.o.v. de hele 
cgemeenschap of t.o.v. elkaar, omschrij
ven, vastleggen, en op straf verplichten, 
om zo de rechten van allen te bescher
men en de goede orde ie bewaren. 
Toch behoeft dit recht van de Overheid 
tot ordening en interventie nog een aan
vulling, 'n beginsel n.l. dat aangeeft, 

hoever dit recht van ordenen en tussen 
beide komen gaat. Dit is het beginsel 
van subsidiariteit, d.w.z. het beginsel van 
de "aanvullende" macht, zoals een "sub
sidie" een aanvulling is. 
Dit beginsel eist, dat de overheid bij de 
uitoefening van haar gezag, slechts aan
vullend optreedt, n.l. het lagere gezag, 't 
gezag van de personen en groepen, 
alleen maar aanvult waar dit no::lig is; 
zoals in kwesties van algemeen belang 
waarover het groepsgezag geen macht 
kan hebben, daar dit alleen gezag heeft 
binnen de eigen groep. 
Evenzo mag de overheid volgens dit be
ginsel alleen tussenbeide komen op het 
terrein van die groepen zelf, wanneer dit 
nodig is, b.v. in algemeen belang of om
dat het groepsgezag zijn taak niet naar 
behoren vervult. 
Het subsidiariteitsbeginsel eist dus dat 
een hoger gezag niet ingrijpt waar een 
lager gezag volstaat. 
De drie genoemde beginselen van auto
nomie, ordening en interventie, en sub
sidiariteit, zijn aldus samen te vatten: 
ieder persoon, ieder gezin, iedere vereni
ging of groep komt vrijheid en zelfstan
digheid toe. Het Staatsgezag heeft het 
recht de samenleving te ordenen en tus
sen beide te komen, maar alleen als di_t 
nodig is omdat een lager gezag ontoe
reikend is of fouten maakt. 
Hiermede is de juiste gezagsorde in 
grote lijn aangegeven, steunend op onze 
christelijke levensbeschouwing. 
Om nu deze beginselen ook juist toe te 
passen in de opbouw en het bestuur der 
maatschappij: dat is nu de kunst van 
regeren volgens rechtvaardigheid en 
naastenliefde. T. 

Verslag 

Gemeenteraadsvergadering 
van 8 December· 1950 

Het was een eenvoudige tussenvergade
ring van Boxtels Gemeenteraad om de 
a.s. verJ?adering van 28 December, waar
op de begroting wordt behandeld, te
ontlasten. 
De notulen werden na 'n aanmerking 
van de heer van Nistelrooy, omtrent de 
samenstelling van de raadscommissie inet 
tussenvoeging van het woord "commis
soriaal" goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de ingekomen stuk
ken stelde het lid G. v. d. Meijden en
kele vragen betreffende een brief van
Gedeputeerde Staten over het zwem
men. Allereerst zou deze graag een af
stand vermeld willen zien in het stuk. 
Volgens de voorzitter zal de rechter dit 
uit moeten maken. In het schrijven was 
sprake van een "gesloten badpak". Dit 
is volgens het lid G. van der Meijden 
niet meer de gewoonte. Hij zou dit graag 
veranderd zien in "gebruikelijke zwem
kleding". De voorzitter wijst er op dat 
de tekst van dit voorschrift door de des
kundige samenstellers goed uitgebalan
ceerd is en het juridisch onmogelijk is 
hier verandering in aan te brengen. Tot 
slot was het lid v. d. Meijden het niet 
eens met het verbod familiezwemmen, 
wat uiteindelijk neerkwam op gemengd 
zwemmen. Hij vond het stilletjes tijd 
worden hier overheen te stappen, waar
op de voorzitter hem rustig antwoordde 
dat dit voorlopig nog niet kan en dit 
misschien in de toekomst nog wel eens 
voorgesteld kan worden. 
Verder was er nog een verzoek binnen
gekomen om de Leenhoflaan te asfal
teren. Dit is echter nog te duur, maar 
men zal trachten binnen het gestelde 
crediet een behoorlijke oplossing te 
vinden. 
De overige stukken werden voor kennis
geving aangenomen. 
Op het voorstel tot wij2iging der Reke
ning-Courant-overeenkomst met de Rot
terdamse Bank N.V., gaf het lid van de 
Wijst in overweging of het niet beter 
was nu aan te sluiten bij de Bank van
Nederlandse Gemeenten, daar de rente
percentage-wijziging een aanmerkelijk 
bedrag zou uitmaken, waardoor de voor
delen van de Rotterdamse Bank wel eens 
konden komen te vervallen. Hierop 
moet volgens de voorzitter zeker gelet 
worden, het zal echter niet gemakkelijk 
zijn eventueel over te schakelen. 
Het voorstel tot verkoop van het pand 
Rechterstraat 80 aan de Provinciale Ge
zondheidsdienst voor dieren, werd door 
de voorzitter met enkele woorden inge
leid. Het is voor Boxtel van groot belang 
om de gevestigde dienst mogelijkheid te
geven verder uit te bouwen. Naar aan·
leiding van de vraag door de heer de 
Visser, antwoordde de voorzitter, dat het
hier betreft het pand van der Eerde met 
de vrijliggende terreinen. Ook het kan
toor en magazijn zijn hierbij inbegrepen. 
De vragen van de leden van de Krabbe, 
van Nistelrooy en de Laat werden in 
een geheime zitting behandeld. 
Bij de heropening van de openbare ver
gadering deelde de voorzitter nog mee 
dat het voorstel enigszins gewijzigd was 

�door de toevoeging dat de kosten der 
transactie komen ten laste van de koper. 
Aldus werd het voorstel aangenomen. 
De voorstellen tot verkoop van een 

strookje grond aan B. van Stekelenburg 
en het verhuren van een perceeltje 
grond aan de heer A. Bekkers, werden 
zonder piscussie aangenomen. 
In verband met prijsbeheersingsmaat· 
regelen moest het voorstel tot uitgifte in 
erfoacht van het perceel tussen de Nii· 
verheidsschool en de woning van v. d. 
Staak in de Prins Bernardstra;it aMus 
worden gedaan. Met de opmerking dat 
het te bouwen pand moet vold0en aa'l 
de bijzondere eisen van welstand, werd 
ook tot aanneming van dit voorstel be
sloten. 
Het voorstel betreffende wijziginf! van 
de Gemeentebegroting voor het dienst
jaar 1950 werd na eni-,e di,cussie, over 
een te bouwen brandweerkazerne met 
2 , .. f'),.,;...,n""., '."l,. ..... ,..,.f".,l'")me., e" B. e•, W. 
werd gemachtigd door de de raad om 
direct tot bou•ven over te gaan a's cl;iar
voor de r?eschikte tijd is aangeb�oken. 
Volgens de vonrzitter zal deze brand
weerkazerne ook een hulpsteunpunt zijn 
vnor de regionale brandweer. 
Bij de behandeling van de mededelingen 
werden nog enkele informatieve vragen 
gesteld. De voorzitter voegde a�., de 
mededelingen nog toe, dat de officiële 
erkenning va11 de Hoger Burgersrhool te 
Boxtel t""n feit is geworden en deze dus 
voor sTTbsidie en andere aanspraken in 
aanmerking komt, alsmede dat een cir
culaire gezonden zal worden aan de be
woners van de nieuwe wijken om de 
plantsoenen te ontzien. 
Bij de rondvraag bleken verschillende 
wegen en fietspaden in Boxtel hooqnodig 
i;rerenareerd te moeten worden. Het lid 
de Vissèr vroeg verbetering van de weg 
naar Hult, want met de fiets was er 
zelfs nog niet door te komen. De voor
zitter wees er op dat er moeilijk aan 
materiaal (sintels) is te komen en hield 
zich voor eventuele tips graag aanbe
volen. 
Het lid Baaiiens vond het tijd de weg 
Huft-St. Michiels-Gestel dan tegelij
kertijd maar eens onder handen te 
nemen. Dit schijnt echter, aldus de voor
zitter. moeiliikheden op te leveren van 
eigendom. Dit is n.l. een openbare weg 
maar niet eigendom van de Gemeente 
en ook het onderhoud is niet voor de 
Gemeente. Het lid Baaijens zag ook 
,zraag verbe�ering in d� weg naar het 
Oschbroek. De bewoners hebben· reeds 
lange tijd voor gruis gezorgd en de ver
betering wordt telkens uitgesteld. De 
voorzitter zal een en ander doorgeven 
aan de betrokken instantie. 
Het lid van Nistelrooy breekt een lans 
voor het fietspad in de Heistraat. waar
op de voorzitter hem mededeelt dat 
reparatie van de weg en het fietspad is 
opgenomen in de begroting van 1951. 
De heer Oliemeulen wijst op de Nieuw
straat en de Schijndelse dijk, waar, door 
uitstekende stukken, vorige week nog 
een ongelukje is gebeurd. De voorzitter 
is hiervan op de hoogte en in afwachting 
van de algehele verbetering is door de 
Provinciale Waterstaat toegezegd dat de 
fietspad in elk geval nu reeds tot Schijn
del in orde zal worden gemaakt. Door 
dezelfde wordt gevraagd wie vaststelt 
dat gemotoriseerde fietsen van de fiets
paden moeten blijven en zware motor
voertuigen er rustig overheen rijden, 
waarop de voorzitter antwoordt dat dit 
een algemeen verbod is waarvoor tot 
op heden nog geen ontheffing is aange
vraagd. Sommige diensten en personen 
moeten soms (tijdelijk) ontheffing ver
krijgen. 
De rooilijn-kwestie voor de hoek Röze
marijnstraat-Rechterstraat is geen punt 
voor de rondvraag maar kan t.z.t. tot 
een agendapunt worden gemaakt. 
Het lid de Laat pleit voor volledige aan
sluiting op de riolering van alle huis
eigenaren. De Voorzitter antwoordt hier
op, dat dit reeds verplicht is en de ge
meente erg soepel is in de kosten als dit 
wordt aangevraagd. Verder is volgens de 
heer de Laat in de brug in Onrooy een 
gat gespoeld wat gevaarlijk kan zijn. 
Het onderhoud van deze brug is inmid
dels overgenomen door het Waterschap, 
die voor spoedig herstel en verder on
derhoud zal zorgdragen. 
Het lid P. van der Meijden vraagt of het 
met de grond van van Weert reeds in 
orde is, wat nog niet het geval blijkt te 
zijn. Dezelfde heeft vernomen, dat een 
Eindhovense firma de Schijndelseweg op 
de Langenberg vernielt door de door 
haar aangekochte bomen zonder meer 
weg te slepen. De voorzitter zal een on
derzoek laten instellen en zo nodig tot 
het nemen van maatregelen overgaan. 
Het lid G. van der Meijden vraagt aller
eerst of het niet mogelijk is de grond 
tussen de Ten Brinkstraat en Parallel
weg-Zuid te verhuren als speeltuin. De 
voorzitter zal in de geheime zitting deze 
vraag beantwoorden. Hetzelfde lid 
brengt nog in het midden of de bomen 
beter gesnoeid worden, door de vergoe
ding misschien iets te verhogen. Dit zal 
als een nuttige wenk aan de plantmees
ter worden doorgegeven. 
De heer van de Krabbe vroeg de aan
dacht voor de weg naar het kerkdorp 
Lennisheuvel, welks bennen ernstig ge
schaad worden door het uitdiepen der 
sloten waardoor de afvoer van regenwa
ter gehinderd wordt, tevens wijst deze 
nog op de vuilnisbelt, die schijnt te ont
staan voor de kromming van de weg 
naar de Export Centrale. De voorzitter 
acht het nodig deze weg grondiger te 

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

herstellen daar deze ook jarenlang erg 
verwaarloosd is. In de begroting voor 
1951 is het herstel opgenomen. Verd.er 
vraagt hetzelfde lid algehele aansluiting 
op de riolering van de aan de Parallel
weg-Zuid staande gemeentewoningen, 
waarvan een gedeelte nog niet is aange
sloten. 'n Onderzoek zal worden inge
steld. De zwembad-kwestie is nog steeds 

'hangende in Den Bosch, aldus de voor
zitter op een vraag van de heer van de 
Krabbe. Het uit te brengen advies is er 
nog steeds niet. Verdere plannen zullen 
in de geheime zitting worden medege
deeld. Het aanschaffen van een wals 
voor de reparatie van het Boxtels wegen
net is onverantwoord, daar men voor 
f 5,- per uur een wals kan huren, waar
voor inmiddels reeds maatregelen geno· 
men zijn. 
Het lid van de Wijst vraagt om verwij
dering van de straatlantaarn voor zijn 
huis, daar deze nooit brandt en de on· 
kosten toch moeten worden betaald. De 
voorzitter acht het beter de lantaarn te 
laten staan en voor lichtgeving in te 
schakelen. 
Hierna sluit de voorzitter de Raadsver
gadering op de gebruikelijke wijze. 

Plaatselijk Nieuws 
AFSCHEID VAN DE 

Z. E. HEER MANDERS.

Op Vrijdag zullen de leerlingen van de 
St. Theresiaschool afscheid nemen van 
hun pastoor. De leerlingen der hoogste 
klassen brengen het toneelspel in drie 
bedrijven "De Indianenclub", terwijl ver
der verschillende declamaties en rijdan
sen zijn ingestudeerd. 
Op Zondag a.s. om vijf uur krijgen alle 
parochianen gelegenheid hun vertrek
kende herder een welverdiende rust toe 
te wensen. 
Daarvoor zal in de "Orion" een bijeen
komst zijn, waaraan de Fanfare en het 
gemengd koortje hun medewerking ver
lenen. 

INSTALLATIE VAN DE 

Z. E. HEER TILMAN. 
Naar men ons mededeelde zal de Zeer
eerw. Heer Tilman Vrijdag 22 Decem
ber pleêhtig als pastoor der St. Theresia
parochie worden geînstalleerd des mid
dags om 4 uur in de kerk. 't Is de wens 
van de nieuwe herder, dat de verdere 
festiviteiten zullen plaats hebben op 
Tweede Kerstdag om vijf uur in Orion. 

HET IS WEER ZO VER 1 
Volgende week alweer Kerstmis! 
Maar voor het zo ver is, zal weer menig 
huisgezin verblijd zijn geworden met de 
goede gaven van de Kerstactie van de 
Sint-Petrusparochie. 
Is deze actie geslaagd? 
Dat zult U zelf het best kunnen beoor
delen als U a.s. Zondag 17 Dec. een 
kijkje komt nemen in de lokalen van de 
Huishoudschool op Duinendaal. (Dus 
NIET in het K.JV.-huis zoals andere 
jaren). 

Ahonnementsprijs•verhoging 
De uitgevers van couranten kun
nen niet langer de lage abonne
mentsprijzen handhaven. 
Alles is in de laatste jaren, drie, 
vier, en veel artikelen zijn zelfs 
vijfmaal duurder geworden. 
Tot deze laatste behoort ook pa
pier, en in verband met de grond
stoffenpositie is reeds een verdere 
verhoging in uitzicht gesteld, zo
dat het papier binnen enige maan
den waarschijnlijk wel zesmaal 
duurder zal zijn in vergelijking 
met de vooroorlogse prijzen. 
Brabants Centrum, dat tot-nu-toe 
de abonnementsprijs van 1944 
kon handhaven wegens toeneming 
van de advertenties, is door de 
laatste verhoging van drukkosten, 
waartoe de papierprijsverhogingen 
en de twee laatste loonsverhogin
gen aanleiding gaven, genood
zaakt de abonnementsprijs te ver
hogen. 
Deze verhoging is evenwel slechts 
gering, n.l. 2 cent per week. 
De abonnementsprijs wordt met 
ingang van 1 Januari 12 cent per 
week, f 1,55 per kwartaal, per 
post exclusief incassokosten 
f 1,65. 
Wij vertrouwen dat deze geringe 
verhoging ons abonnementental 
niet al te nadelig zal beïnvloeden 
en de uitgave van een weekblad 
voor Boxtel en omgeving mogelijk 
zal blijven. 

Daar is n.l. een compleet kledingmaga
zijn ingericht van alle verzamelde kle
dingstukken. 
Op vertoon van een dubbeltje gaan de 
deuren wagenwijd voor U open, en het 
zal er zo gezellig zijn, dat U haast niet 
meer weg kunt . komen! Een heerlijk 
kopje koffie staat U al te wachten en· U 
hebt bovendien nog kans om op een 
aangename manier diverse prijzen in de
wacht te slepen!! 
Gaat U Zondag toch naar de kerk? U 
bent dan meteen in de buurt; en al kon 
U misschien door omstandigheden zelf 
niet bijdragen, Uw belangstelling wordt 
toch op prijs gesteld! U warmt meteen 
U zelf even en U helpt tegelijk weer 
Uw hulpbehoevende medemensen - en 
di,e zijn er misschien meer, dan waar U 
zo erg in zou hebben. 
De tentoonstelling is geopend van na de 
Hoogmis tot 1 uur en van half 3 tot 
9 uur. 
Dus Zondag gaan we allemaal 
naar de tentoonstelling op Duinendaal 1 1 

Meisje, lees dit even 1 
Vorige week stelden we onze oudere 
meisjes een belangrijke vraag: Wat doe 
je om de taak van opvoedster in 't gezin 
goed te vervullen? 
MEISJE, HIER IS HET ANTWOORD. 
October 1940 was een belangrijke datum 
voor onze oudere meisjes. 
Een onderwijzeres, vol idealen en be
zield met liefde voor de vrouwelijke 
jeugd, begon te Kontich bij Antwerpen 
een "Opleiding tot de huishouding en 
het Moederschap". Zij was getroffen 
door het feit dat velen uit elke rang en 
stand hun levenstaak van vrouw en moe
der beginnen zonder daarvoor onderlegd 
te zijn. 
Het werd een school voor meisjes, die 
zeventien jaar en ouder waren. Immers 
juist in die leeftijd keert bij het meisje 
de innerlijke rust terug en krijgt zij weer 
belangstelling om nieuwe dingen in zich 
op te nemen. 
Het programma sloeg een hele nieuwe 
weg in. Het moderne meisje zit boorde
vol problemen, die om een oplossing 
roepen, juist in verband met haar taak 
als vrouw en moeder. Het doel der 
school was dan ook haar een antwoord 
te geven op de vele vragen, die zij be
wust of onbewust in zich draagt. En bij 
de verwerkelijking daarvan gebruikte 
men de nieuwste methoden, die de we
tenschap had uitgezocht als gunstig voor 
het onderricht. 
De school ging rustig haar gang. Na één 
jaar kwam er officiële subsidie en jaar 
in jaar uit werden de klassen gevuld met 
meisjes, die, alvorens hun levenstaak te 
beginnen, eerst weer eens wilden leren 
welke de betekenis van het leven is en 
hoe zij daar iets moois van konden 
maken. 
Wat heel bescheiden begonnen was en 
heel bescheiden ook werd voortgezet, 
zou na de oorlog plotseling een grote 
bloei krijgen. Niet in België, maar in 
Nederland. 
Het was in Maastricht, waar in de be
drijven veel meisjes elke dag hun bezig-

heid vinden, dat men van deze school te 
Kontich hoorde, en met de instemming 
van de Bisschop ging men er heen om 
na te gaan of er een mogelijkheid zou 
bestaan een soortgelijke stichting ook 
daar te beginnen. Het was een hele durf 
om daar in zulk een industrie-centrum te 
beginnen met iets nieuws, een school 
voor meisjes, die al jaren niet meer op 
de banken hadden gezeten en die met 
hard werken hun brood moesten ver
dienen. 
Alvorens daarom te beginnen werd O.L. 
Vrouw met aandrang gesmeekt het werk 
onder haar bescherming te nemen. Zij is 
de ideale Vrouw, naar welk voorbeeld 
elk meisje zich moet vormen. En om 
dat duidelijk uit te drukken gaf men de 
school de naam "Mater Amabilis-school" 
dat wil zeggen "school van de Beminne· 
lijke Moeder". 
En Maria nam de nieuwe vorm van on· 
derwijs onder haar bescherming. De 
meisjes, die de klassen volgden, voelden 
hoe hun hier geboden werd, datgene 
waar zij onbewust naar hunkerden. En

zelf werden zij de grote propagandisten. 
De school bleek in een werkelijke be
hoefte te voorzien. 
Het- is dan niet te verwonderen dat het 
aantal leerlingen steeds groter werd. 
Ook elders begon men met een zelfde 
succes. En nog dagelijks groeit hun aan• 
tal. Op het ogenblik bezit Nederland 80 
Mater-Amabilisscholen met meer dan 
10.000 leerlingen in totaal. 
Deze school in België begonnen en in 
Nederland verder uitgebreid, is haar 
tocht over de wereld reeds begonnen. 
Wenen en Parijs zullen .weldra ook hun 
Mater Amabilis-school hebben, en ook 
voor Rome zijn er plannen. 
In officiële kringen werd zij begroet als 
DE school voor onze tijd en ook de 
Kerkelijke instanties hebben van hun 
goedkeuring blijk gegeven. 
Meisje, dat je afvraagt hoe gij je klaar , 
kunt maken voor je grote taak van vrouw 
en moeder, dáár ligt het antwoord op je 
vraag. 
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MARIA-AVOND 
H. FAMILIE MEISJES. 
Vrijdagavond kwamen de meisjes van de
H. Familie bijeen in de kapel der Zus
ters Ursulinen ter viering van de feest
dag van Maria Onbevl. Ontvangen. Het 
was hetzelfde moment, waarop de Paus 
op zo innige manier het Rozenhoedje
voorbad voor de radio er zoveel mil
lioenen mensen met Hem samen baden 
voor het behoud van de vrede. Het Lof
werd gezongen- door het Congregatie
koor. De Directeur lichtte in een korte 
toespraak de betekenis van dit Maria
feest toe. De zonde is als een storm over
de wereld gekomen. Maria is de grote
Zonnebloem, die in deze storm recht
bleef staan. Zo moeten wij Congreganis
ten ook rechtstaan voor Gods oog in de
branding van deze tijd.
Daarna gingen we naar de mooie aula
der zusters, ons gastvrij ter beschikking
gesteld. Het Congregatiekoor verraste 
ons met een keur van liederen, keurig
ingestudeerd en geleid door Mère Jo
sepha. Declamaties door Anny Kennis
en Jo Sep kregen een warm applaus. Het
duo Verhagen bracht wat meer bewe
ging in de zaal door het "Rooise Volks
lied". Geheel in de sfeer van deze avond
liet een (muzikale) kapelaan ons de 
klokken van de St. Pieter horen.
Na de pauze kwam onze jonge toneel
groep, pas uit de grondverf, op de plan
ken. Zij voerden de "Kantwerkster van 
0. L. Vrouw" van H. Divendaal ten 
tonele. Een zeer komisch intermezzo
buiten beschouwing gelaten, werd dit
stuk door hen goed gespeeld. Ongewild
was Mevr. Gremonpré toch het succes
van de avond.
Wij willen ze allen graag nog eens op 
het toneel terugzien. Dank aan allen, die 
bereidwillig meewerkten aan het wel
slagen van deze avond. A. V.

BENOEMING. 
Met ingang van 1 December 1950 is de 
heer Jos. van den Braak benoemd tot 
Directeur van de Harmonie "St. Mi
chaël" te St. Michiels-Gestel. 

ADAM IN BALLINGSCHAP. 
De mogelijkheid bestaat dat op Tweede 
Kerstdag, in een middag- en een avond
voorstelling, Vondels toneelstuk "Adam 
in Ballingschap" te Boxtel zal worden 
opgevoerd in de Ark. De opvoering zou 
plaats hebben door het Jonge Beroeps
toneel "De Gong" uit Den Haag; zij 
zou staan onder auspiciën van Herle
vend Boxtel. 
Volgende week volgen definitieve mede
delingen. 

,,DE VREEMDE BEZOEKER". 
De 0dood" kreeg het in zijn knekelig 
brein om drie dagen vacantie te nemen. 
Hij diende zich daartoe aan op het kas
teel, van een hertog in Italië en vertoef
de· daar als gast. Deze "vreemde bezoe
ker" wilde weten, waarom de mensen 
hem zozeer vrezen en waarom zij zo 
hechten aan het sterfelijke leven. Hij. 
ontdekte daarbij de schoonheid van dit 
leven,. maar óók, dat er een liefde be
stond, die groter en machtiger was dan 
,,de dood". 
Dit gegeven heeft Alberto Casella ver
werkt in een aangrijpend, groots spel, 
dat Boxtels Toneel op Zondag en Maan
dag a.s. in De Ark ten tonele wil 
brengen. 
De baten van de uitvoeringen zullen 
worden afgestaan voor het gouden feest 
van de H. Hartparochie. 
Voor verdere bijzonderheden zie men 
de advententie in dit blad. 

GESLAAGD. 
Bij het afgenomen examen te 's Herto· 
genbosch slaagde als typiste onze dorps
g�te Anny v. Eijndhoven. 

KANARIE-ZANGWEDSTRIJD 
EN TENTOONSTELLING. 
Zaterdag en Zondag 9 en 10 Dec. orga
niseerde de Kanarie-fokvereniging "Het 
Zuid.en" te Boxtel ha,a,r jaarlijkse onder
linge wedstirijd met tentoonstelling, 
De uitslag is als volgt : 
Klasse l :  4 vogels : 1 e prijs G. de Jbng 
340 p. ; 2e pr. G. de Jong, 'l77 p; 3e pr. 
M. v. Griensven 277 p.
Klasse H : 2 vogels : 1 e pr. G. de Jong
147 p. ; 2e pr. G. de Jong 144 p. ; 3e pr. 
M. v. Griensven 1 37 p. 
Klasse HL : :  1, vogel : t e  pr. G. de Jong 
72 p. ; 2e pr. C. de Jong 62 p. ; 3e pr. 
hij, loting M. Boer 66 p,
Klasse V :  2 v.ogels : te pr. M. v. Griens
ven 146 p. ;  2e pr. B. v. d. Brand 1 23 p.
Klasse VI : 1 vogel : 1 e pr. B. de Boer
81. p. ; 2e· pr. C. v. d;. Velden 77 p. ; 3e
pr .. B. v. d. Brand 74 p .. 
Eerste Meesterzanger: Gesloten klasse : 
96- punten, eigenaar G. de Jong. 
Tweede Meesterzanger :. Gesloten klasse
9i! punten, eigenaar G. de Jong.
�en;te Meesterzanger: Open klasse :  92' 
p., eigenaar M. v. Griensv.en.
Tweede Meesterzanger: Open klasse : 
81· p., eigenaar B. de Boer. 
De-- nummers 94, 3 16, 305,. 307, 273 van, 
de loterij kunnen prijzen afhalen. 
Adres-.: M. v. Griensv.en·, Julianastraat 8. 

BURGERLIJK!! SiFAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
GEBOREN : Wàfrerus M. zoon van, W. 
P-. A. varr Lier en M. A. Dolphin, J, v. 
Brahantstraat 12 - Adrianu& hl: M. 
zo.on van J. C. Renders- en H. A. Vo. 
gels, Kinderbos 5· - Johannes C. J! zoon 
van F. C. V. Baeten en M. J. A. v. d. 
Meerendonk, Pr. Hendrikstraat 2 -
lmmciscos A. zoorr v,an J; H. Bekers• en: 
L. M. v. Geffen, Ten Brinkstraat to: • 
ONDERTROUWD : Joost, W. Striegel 
en• Wilhelmina, van Kessel - Wilhelmus
Th. Leenders• en Wilhelmina C. Coverde

Henricus M. Voermans en Theodora 
C. van Diessen. 

RETRAITE JONGE BOEREN. 
De leerlingen van de Landbouw-Winter
school gaan ook dit jaar op retraite. Zo
als gebruikelijk kunnen ook jongens van 
de Jonge Boerenstand uit Boxtel zich 
hierbij aansluiten. 
De Retraite vangt aan Vrijdag 5 Jan. des 
avonds om 7 uur en eindigt Maandag 
8 Jan. In de onkosten wordt gedeelte
lijk voorzien door de Retraitepenning. 
Meldt U ten spoedigste aan bij Kape
laan A. Verbruggen, Pastorie H. Hart. 

KERST AVONDEN 
Toneelgroep Leeringhe ende Vermaeck 
te Boxtel. 
Traditie getrouw zal toneelgroep "Lee
ringhe ende Vermaeck" ook dit jaar 
weer een 3-tal kerstavonden verzorgen. 
Deze kerstavonden beloven iets heel bij
zonders te worden, want hiervoor is het 
wondermooie Kerstspel "En de d"gen 
ve. liepen" van Jerome Noë! in sllffdie 
genomen. 
Het vorige jaar ging de première van dit 
Kerstspel in Nederland, terwijl Leerin
ghe ende Vermaeck voor dit jaar de al
leenvertoningsrechten voor het Zuiden 
van de schrijver verkregen heeft. Eerst 
het volgende jaar zal het stuk voor alge
mene opvoering worden vrij gegeven. 
De regie berust in handen van de heer 
Jo van Erp, terwijl Pater Marius de 
décors voor zijn rekening genomen heeft. 

P.T.T.-DrENST GEDURENDE 
DE KOMENDE FEESTDAGEN. 
Het kantoor is voor de postdienst ge
sloten op de beide Kerstdagen en Nieuw
jaarsdag. 
Voo'r telegraaf en telefoon geopend op 
beide Kerstdagen van 8-9 uur; en op 
Nieuwjaarsdag van 8-9 en van 1 -2 
uur. 
Op Nieuwjaarsdag wordt één bestelling 
uitgevoerd (geen nieuwjaarswensen en 
naamkaartjes). 

LIEMPDE. 
VERGADERING K.A.B. 
Op Zaterdag 16 December a.s. zal des 
avonds om 8 uur in het parochiehuis 
(kleine zaal) een algemene ledenverga
dering worden gehouden van de KAB.
afdeling Liempde. Als voornaamste punt 
staat op de agende : de benoeming van 
een nieuwe bode. Candidaten hiervoor 
kunnen tot 1 uur voor de vergadering 
worden opgegeven bij het bestuur. 
Trouwe opkomst wordt dringend ver
zocht. 

GESLAAGD. 
Op het dezer dagen afgenomen examen 
door de Rijkslandbouwconsulent, Ir. de 
Greijs uit Eindhoven, voor het diploma 
landbouwboekhouding en bedrijfsleer, 
slaagden onze dorpsgenoten : J. v. Aar
le, P. v. Aarle, M. Bakx Jr., J. v. Giers
bergen ; A. v. Mensvoort ; A. v. Rijze
wijk, M. Welvaarts, J. v. Zeeland. 
Zij genoten hun opleiding bij de heer 
Stadhouders uit Gemonde. 
De geslaagden proficiat ! 

Toets d �r Cr itiek 
ADAM IN BALLINGSCHAP; 
De Stichting Onderwijs Toneel "De 
Gong" bracht Donderdagmiddag om 3 
en 5.30 uur een enigszins verkorte weer
gave van Vondel's treurspel "Adam in 
Ballingschap" voor het voetlicht in de 
Ark voor leerlingen en studenten van 
het Middelbaar Ondetwijs, H.B.S., R.K. 
Schildersschool, priesterstudenten der 
hogere klassen van de beide Missiehui
zen St. Charles en St. Theresia, en ook 
nog jongens en meisjes van de hogere 
klassen der lagere school. 
Het doel van deze Stichting is de stude
rende jeugd kennis te laten maken met 
de werken van Nederland's dichters en 
schrijvers. Dit zal de studenten beter 
doen begrijpen wat voor een betekenis 
deze "grote meesters" voor een land en 
een volk hebben. 
"Adam in Ballingschap" onder regie van 
Caro van Eyck, werd zeer goed voorge
dragen, echter de lichteffecten bereikten 
soms niet datgene wat verwacht werd. 
De reactie van het jonge publiek was 
moeilijk te beoordelen, daar enkelingen 
die het stuk niet goed volgden, ook an
deren afleidden. Dit was erg jammer 
vooral op momenten dat men geen 
enkele storing kon dulden. Het is te 
overwegen dat men bij een volgende ge
legenheid de leeftijdsgrens verhoogt en 
de bezoekers vooraf goed op het volgen 
van zo'n cultuur-hoogstaand werk voor
bereid. 
Het mag niet voorkomen dat gedurende 
die prachti_ge· scènes dat Adam en Eva 
God's straf vernemen, ofwel als Lucifer 
en zijn handlangers triomferen over het 
slagen van hun listig- plan, men in 'n 
onrustige zaalsfeer van gefluister en· 
voetengeschuifel zit. 
Natuurlijk zijn voor deze storingen rede
nen aan te geven, echter dit schaadt een, 
aanmerkelijk deel van het na- te streven. 
doet 
"Adam in Ballingschap" door "De 
Cong" voor de in. Boxtel stud·erende 
jeugd voorgedragen, moge· voor het jeug
dige publiek een bijdrage zijn in hun 
culturele vorming op christelijke grond
slag ; een· innerlijke verrijking waarvan 
zij, straks in het maatsizhappelijke leven 
ook hurr omgeving kunnen• laren· genie
ten en doordringen. 

Rf!CINA'S LIEFDE. 
Een eenvoudig en düor het publiek ge
makkelijk te volgen stuk met goede 
strekking van· Jat. Ballings werd in de 
afgelopen week dcmr Brabants Toneel ' 
onder regie van de heer P: Prirrce voor· 
het voetlicht gebracht. 

Het spel was over 't algemeen keurig te 
noemen. Natuurlijk waren er spelmo
menten waar men iets meer had ver
wacht. In het eerste bedrijf was de gri
me iets overdreven vooral bij Regina en 
Nonkel Hugo. 
Het verschil tussen het "ouderwetse en 
het meer modieuse" in uiterlijk en kle
ding van de twee tantes was wel wat 
al te contrastrijk. Ook het verschil in 
leeftijd van 20 jaren van beiden met 
Regina was toen nauwelijks meer waar 
te nemen. 
Het spel van Regina was in het eerste 
bedriif iets zwakker dan in de twee an
dere bedrijven, waarin zij haar rol spon
taan vertolkte. Tante Vfctorine en Ida, 
de gezt.ters Sol, beiden van de oude 
stempel, speelden goed maar haar stem
men mochten gerust iets luider geweest 
zijn. Tante Victorine, de meest "kwaad
aardige", van de familie, sprak soms tè 
vlug waardoor voor het publiek een en 
ander onverstaanbaar was. Echter bei
de beginnelingen nog op toneelgebied 
beloven iets te worden voor Brabants 
Toneel. 
Nonkel Hugo, de man die alle huiselijke 
twistjes en moeilijkheden te verwerken 
kriiC!t, werd vertolkt door iemand die 
reeds meer op de planken verscheen. Dit 
,.,�, chn ook rluidelijk merkbaar. 
Ook de vertolker van de baron Servaas 
va'.1 Grevenbricht tot Zevensticht P-af 
het type weer van een echte landjonker 
die meent met geld en titels alles te ver
krijgen. Zijn houding en gebaren had hij 
goed onder controle, zijn stem sloeg nu 
en dan wel eens over; een echte baron 
zal dit ook wel eens overkomen. 
Michaël de kunstschilder maakte voor 
de eerste keer als hij op komt, een twij
felachtige indruk, dit herstelt hij echter 
la ter zeer goed. 
De bijrollen van de huisknecht en vooral 
de bedelaar maakten het stuk tot een 
schoon geheel. 

V e renigings-Agenda 
Aanstaande Zondag om half 2 repetitie 
voor de Reidansclub, ter voorbereiding 
van de Bonte Avond. De leden gelieven 
precies op tijd aanwezig te zijn. 

Dinsdag 19 December houdt de Sectie 
Zuivel van de R.K Boerenbond een Ver
gadering 's avonds om 7 uur in de zaal 
van Café H. v. Rooy. 

Missie . Thuisfront 
Bij d e  thuiskomst van Bertus v .  Hal 
werd door Joke v. Hal f 1 3,44 opgehaald 
voor de Missieweeshuizen der Ursulinen 
op Java. Aan allen, die bijgedragen heb
ben tot dit mooie doel, onze hartelijke 
dank. 

Sportieve winst op het 
grastapijt. 

Sportverslagen f'ezen is niet zelden zelfs 
voor niet-supporters een prettige bezig
heid. 
De terminologie in verslagen is zo moge
lijk nog krachtiger dan het meest "on
houdbare schot". M·en ziet als het ware 
hoe "onder • hoogspanning gewerkt 
wordt" en hoe "de ploegen zich tot het 
uiterste geven" terwijl "gevaren worden 
bezworen". 
En als de voorhoede goed op dreef is en 
de b.il "onhoudbaar wordt ingeknald" 
doch terugstuit, dan is het zelfs voor de 
lezer niet-supporter nog een troost te 
vernemen dat die onverwachte terugstui
ting toch maar een "uitstel van execu
tie" is. 
Met de bal is alles mogelijk, men "dient 
er mee van repliek", er wordt "een on
gemeen boeiende strijd•" mee geleverd 
terwijl de spelers met luide kreten wor
den aangemoedigd. 
De sportverslaggevers verstaan de kunst 
der geschreven televisie en laten de sup
porters nog eens nagenieten van de 
,,strijd", die door hun club is gewonnen. 
En als de wedstrijd verloren is. . . . . .  dan 
is de woordkeus vrijwel te· vergelijken 
met zoiets als "doekjes voor het bloe
den'' of het zalfje voor de piin, van de 
supporters vooral. Verzachtend . . . . .  . 
Dan moet men tussen de regels door
lezen. 
Maar met dat al wordt d'e waarheid niet 
altijd in alle volheid gediend, want het 
gaat er bij voetbalwedstrijden niet steeds 
mooi toe, vooral niet met zogenaamd 
,,fors spel". Niet altijd is het spieren
gestel van d·e voetballer maximaal ge
spannen om een tegenstander op spor
tieve· wijze de bal te ontnemen. 
Bij het lezen van zulke "sportverslag" -
terminologie is enige gereserveerdheid in 
bewondering niet overbodig, want dan is 
door de verslaggevers de eerlijkheid nog 
wei 'ns- geweld aangedaan. 
Is een verslag geîllustreerd, zoals we dat 
dezer dagen van de Frankrijk-Neder
land wedstrijd zagen, dan is daaruit de 
,,forsheid" van spel wel af t'e leiden. 
Wij voor ons _iefoven, dat bij training 
aan de "spel" -forsheid een beetje meer 
aandacht moet geschonken worden, 
waam1ee we willen zeggen dat de deugd 
van zelfbeheersin·g iets meer kan ge
activeerd worden, en wij zijn het eens 
met de verslaggever, die niet lang ge
leden schreef dat de zelfoverwinning 
meer waard is• dan een paar winst-· 
punte·n. 
Voetbail'ers van naam, en hiermee be
düelen wij· de zoveelste klassers, mogen
namelijk bedenken, of liever moeten be
denken, dat zij een soort vertegenwoor
digers der bevolking zijn, die niet alleen 
de "clubnaam" hebben hoog te houden, 
doch · ook die van de plaats vanwaar zij· 
komen: 

' Bezoek ott· z·ondag, 17 of· Maandag 18 December a.s., , 
aanvang 8 uur in " De Ark", 

, ,.DE. v·REEMDE B'EZOEKER,.,. 
TONEELSPEL VAN ALBERTO CA!'.F.LLA, 

• op· te vouen, door Boxtels Toneel onder regie van W. Hart 
TOEGANKELIJK: VOOR ALllEN B0VO 19 JAAR' 

Adventsgedachten van een 
Hongaars verbannen priester. 

• (Prof. Dr. E. Zwart, van de Orde der
Cisterciensers, was Hoogleraar aan de 
Universiteit van Boedapest. Geboren op
de Hongaarse pusta, werd hij opgevoed
in de romantiek der schone Advents• en
Kerstgebruiken. 
Als professor in de Germaanse Philolo
gie was hij een geliefd docent.
Maar zoals zovele grote Hongaarse
priesters werd hij in de tijd, dat Kardi
naal Mindszenty gevangen genomen
werd, uit zijn ambt ontzet. Hij moe�t
Hongarije verlaten. Als balling bezocht
hij Rome, het Heilig Land en talloze 
heilige plaatsen.
Zijn heimwee naar zijn geboortegrond 
gaf hem vele herinneringen aan deze 
adventstijd, die hij thans in vreemde lan
den doorbrengt. Thans is hij buitenge
woon hoogleraar te Leuven. Wij heb
ben hem bereid gevonden voor Brabants 
Centrum enkele herinneringen op schrift
te stellen, waarvan U hier de vertaling 
zult vinden).

ADVENT - VERWACHTING -
VERLANGEN. 

Moeder haalde de nieuwe kaarsrol te 
voorschijn. Een mooie b1auwe bloem 
rankte langs de kaars omhoog. In die· 
dagen wist ik nog niet, dat de blauwe 
bloem een symbool van het verlangen is. 
Moeder streek het eerste kaarsje wat 
recht, bond er een paars lint omheen ; 
- dat is de kleur der boete, de kleur 
van de Advent. Vader maakte de kleine
lantaarne gereed ; want het is nacht-don
ker als we in alle vroegte naar de ad
ventsmis gaan.

+ 
In de kerk ligt de christen-gemeenschap 
neergeknield voor haar Koning. Op 
iedere bank, voor ieder, die daar bid
dend is neergeknield, brandt een kleine 
waskaars. Het huis van God is vol he
melse sterren. Zij stralen in warme gou
den gloed. Haar licht verwarmt de ziel. 

ATTENTIE ! !  

De vaste adverteerders verzoeken 
wij hun advertenties voor ons 
blad van 22 December één dag 
vroeger op te geven dan zij ge
woon zijn. 
Gelegenheidsadvertenties kunnen 
vanaf Maandagmorgen 8 uur wor
den opgegeven aan de Admini
stratie, Molenstraat 19. 

* * * 

Nieuwjaars- en andere adverten-
ties voor ons blad van Zaterdag 
30 December kunnen vanaf heden 
tot en met Dinsdag 27 December 
worden opgegeven. 

SPORT-NIEUWS 
O.D.C.-JUNIOREN.
In verband met het vroeg invallen van 
de duisternis en het slechte weer zullen 
de programma's voorlopig worden inge
kort. 
Voor O.D.C. staan deze week slechts 3 
thuiswedstrijden op het program, n.l. : 
Zaterdag : 
3 uur : O.D.C. 8-Wilhelmina tQ. 

3 uur : O.D.C. 1 1'-Wilhefmina 1 4  
Zondag : 
1 2  uur : O.D.C. 7'-Deuteren 3 
Waarschijnlijk- worden Zaterdag nog 
oefenwedstrijden gespeeld. 

TAFEL TENNIS. 
De uitslagen van j.l. Zondag. luiden : 

Picus--Advance 1 6-4 
Ad'vance 2-Helmond' 7-3 
Advance 3-D.A.F. 6-4 
Advance dames-Helmond 0- 10 

Bij Advance f had de uitslag wel anders 
kunnen zijn, zij stonden n.l. met 4-1 
voor. Advance 2 en 3 zijn weer op de 
goede weg en hebben kampioenskansen. 
Voor het dames-team was het jammer 
dat de twee beste speelsters verstek lie
ten gaan en dus een tweede team moest 
uitkomen. 
A.s. Zondag is Advance t vrij, de andere 
teams spelen tegen : 

Advance 2-P.S.V. 
Advance 3-de Zwaan 
Picus-Advance dames 

De thuiswedstrijden worden gespeeld in 
het nieuwe clublokaal' het verenigingsge
bouw op de Burgakker, voorheen schil
dersschool, en vangen aan om 3 uur. 
Mogelijk worden op de tweede Kerstdag 
de Boxtelse kampioenschappen gespeeld, 
liefhebbers hiervoor kunnen zich reeds 
opgeven bij J. van Berkel, Stationstraat 
71 . De dames kunnen zich opgeven voor
slechts een klasse enkelspel, voor de he
ren zijn er twee !classen,. een Junioren•· 
klasse en een dubbelklasse. 

HOCKEY. 
Zware opgaven voor de M.E.P>ploegen. 
Het programma voor a.s. Zondag luidt: 
Her.en,: 

M.E.P: 1-HOCO 1 3.30 uur 
M.E.P. II-Geldrop 1 2.00 uur· 
M:E.P.-M:E.P.-veteranen 1 4.45 uur 

Dames<: Oranje Zwart-M.E.P. 
vertrek 10.59 uur 

Na een Zondag rust ,taat voor elk der 
Mep-elftallen a-.s-. Zonda'g een zware 
wedstrijd re wachten. 
Met eerste- herenelftal, dat• met 4 punten' 
voorsprong aan, de- koJ!I gaat, ontvangt' 
nummer 2 van de- ranglijst : Hoco, 
I=let enige verliespunt dat Mep bezit 
werd haar toegebracht ill' Oisterwijk, 
waar met 1 --t. de punten werden ge
deeld, zodat het duidelijk is dat het voor 
Mep geen walk-over zal worden, temeer 
omdat het spel der · Oisterwijkers Mep; 
niet bijzonder ligt. Hierbij komt nog dat 
het toch al fanatiek-spelende Hoco vecht 
voor de laatste kans· op het kampioen
schap. Al met al zal het in deze wed
strijd- aan spanning niet ontbreken. en 
durven wij een kleine Mep-zeAe te- voor
spellen. 

,,Uit de diepte roepen wij tot U . . . . . .  " 
Allen zingen uit het diepst van hun hart. 
Een machtig koorgezang van monniken 
kan geen schOJ,er klank hebben als dit 
ochtend-reine volksgezang, dat klinkt 
van de lippen der adventvierenden. 
Het H. Misoffer is ten einde. De kaars
jes gaan uit. Allen wachten knielend op 
Gods zegen. - Daarna verheffen zi1·zich van de knielbank en zingen vo 
verlangen : ,,Kom, o kom Emmanuel . . . " 
Buiten gloort de '1ag. 

+ 
Moeder heeft in de kerk het Kindje 
Jezus gesproken. Het vroeg, of wij bra· 
ve kinderen waren. En dat zal het ièdere 
dag aan moeder vragen . . . . .  . 

+ 

Quatertemper Woensdag ! De "guTden" 
Mis verkondigt ons heden de blijde 
boodschap van Maria's Moederschap, Áf! 
komst van het Kerstkind. Vana.voncl 
heeft de hemel ee,n vreemde gloed. Vuur� 
rood. Wat betekent dat toch? De en�: 
len in de hemel stoken de grote oven
heet. Het is tijd het suikergoed voor d'e 
kerstboom gereed te maken. 

+ 
,,Gulden Zondag" ! Na de vesperklok•
ken tingelen belletjes op de wegen·. Her
Jesu-kind gleed op een goud'en slede 
door het dorp. Met ranke reeën kwam
het goddelijk Kind van Bethlehem. Oj,
de borsttuigen der goede reeën klinken· 
zilveren bellen. Sneeuw vlokte uit de 
hemel. Daarom zijn nimmer ,de sporen' 
van reeën of slede te zien. Ik mocht met 
vader mee naar het "Kerstwoud". Hif 
wees mij de kleine vlakte, waar de reeën 
van het Kerstkind· gewoonlijk graasden ; 
waar zij voedsel kregen. Duidelijk zag ik 
hun sporen. Even later kwamen er 
enkele uit het woud te voorschijn. Het 
waren slanke, levendige dieren. De hok
ken wat rood. De geiten mooi hel-bruin. 
Ze waren zeer speels, spitsten luisterend
hun oren en keken met klare, goudhrui• 
ne ogen vol verwachting ro.nd. Zij ver
langden naar het Kerstkind. Wanneer 
zal het komen? 

Mep. Il heeft zo mogefijk nog een zwaar� 
dere opgave, daar zij als gastheer op; 
treedt voor de koploper der 3e klasse � 
Geldrop. De Mep-reserves bezitten een 
goede ploeg, waarover iedere tegen-
stander in de 3e klasse kan struikelen 
en wij geloven dan ook niet dat Mep lf 
bij voorbaat kansloos is. Een gelijk spèf 
zit er zeker in. 

Parochie-Agenda 
3e Zondag van de Adven� 
17 December 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Vandaag zijn de H. Missen om hat.f 7, 
kwart vóór 8, 9 uur en om half tf le• · 
Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 gel jrgt. voor Pe-: 
tronella v. d': Zanden•v. d. l.oo•, om' 
kwart vóór 8 gel. jrgt. voor Pettoneltai 
v. d. Broek-v. Esch ; om 9'. uur geF. Jf. 
Mis voor Adriana v. Rmnund-Ketelaanr 
om half 1 t de Hoogmis gez. jrl(f. 1't>Or 
Cornelis v. d. Besselaar. 
Vandaag gaat in alle H. Mfssen de 7e
schaal voor de Bijzondere Noden van de 
Nederlandse Bisschoppen, welke bijzon
der in de milddadigheid der gefovigen
wordt aanbevolen.
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen-· 
hoedje.
Zaterdag 16 December begint dt no
veen voor Kerstmis. De Paus vraagt ons; 
dit jaar die noveen te houden tot &et 
verkrijgen, en behouden van de vre'de flr 

• de wereld. Daarom zullen aparte- ge&e-· 
den worden uitgereikt. Wij ltopcn- daf 
onze gelovigen zullen· voldoen aan· dit' 
verlangen van de Paus én door han ge
bed, door het bijwonen der H'. Mis 9' 
door het ontvangen der H. Sacramenten
mede zullen trachten te verkrijgen; eell' 
nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Wif 
verwachten dat de gelovigen mr toch
zeker zullen meedoen met dne gebeds
actie en niet zuilen wachten met &idderr 
wanneer de wereldoorlog af begonnen ll. 
Maandag en Dinsdag 1 8  A en f91 De-c; 
deze week dus, bestaat er gelegenheid 
de banken- en stoelenpa-cht te betafen· 
van 9· tot half 1 2  in de sacristie. 
Zoals vorig jaar bij de verpaèlhin}f &e0 

sloten is, zullen ' in het jaar 1'951 alle 
plaatsen in de H. Mis van· 9 uur· wij· zijir, 
o� daardoor de parochianen dé J!elegerr
he1d te geven plaats te hebben m· de-u' 
druko·ezochte H. Mis. Hiervoor zaf dan·. 
geld worden opgehaald': n.t:. 10 cerif 
voor banken en· stoelen in de midden,
gang en· 5 cent voor de &anléen in cfe-· 
zijgangen. Deze· regeling gaat in o--p· 
1 Januari f95-1'. 
Woensdag om kwart voor 7 's morgt'nS' 
is het Gulden Mis.
Woensdagavond om � uur godsdtenst� 
cursus voor tS·-ja.rigen. 
Woensdag; Vrijdag en Zaterdag· :zijrr �": 
boden . vasten- en onthoudingsdagl!ll; • 
Nooh fn de ontfioudingswet, noch in de' 
vastenwet is gedlsp'enaerd, :z:odat het' 
verboden is op die dag vlees· en jus- uit: 
vlees te g-ebruiken· en meer dan éérr volfe
maaltijd te· gehruiRem 
A.s, Vrijdaga-vond om- 8' uur- FI. Famflfe: · 
Om daags voor Kerstmis- een h!- grote· 
drukte- met het biechten te- voorkomerr,' 
za>I' er vanaf Maandll.1r gelegenheid wor,.· 
d�n gegeven tot biechten·: led'ere nn,r> • 
gen onder de H:H. Missen·. Wij sporen: 
cfe gefovigen' aan, Hiervan :z:oveel' mo�
lijk gebruik te- maRen. 
A'..s. Zatei;dhg i� er gelegenHeid tot bied\--: 
ten· van half 3' tot' 4 uur en vàtr 6 uur 
tot half 8. 
Vol�ns omil gebruik :zal Zondä'gmiddag.' 
ont, 5 uur het: Ke-rstfeest1 plechtig: wordt!it 
ingeluid:
Op t e  Kerstdag- wordt voor· de· middag,
geen biecht geheord:. 
Dopen iedere dag van halt 3'· tot- 31 um,;. 
A.s. Zondag is het collecte voor her. Se-· 
minarie, welke tem :z:e-èfste: irt de, milcki>· 
digheid- van, de gelovigen· wordt aanlM.
voI-en.. 
A'.s. Zondag;. daaQ$ vóór Merstmis- .i• er: 
gelegenheid tot biechten 's morgens on-

... 

I' 



·der de diensten en 's avonds van 6 tot 
$ uur. 
.MAANDAG : om kwart vóór 7 gel.
rimdst. voor Adrianus Schepers ; om half
IJ. �ef. gel. jrgt. voor Petronella Hoogers ; 
z.a. gel. H. Mis voor Marinus v. d. Elzen
t'e Vught overleden ; om half 9 gel. irgt. 
IIOOr Jac. v. Vlerken in Indië overleden ; 
z-.a. gel. jrgt. voor Adriana van Haeren
Paymans. Hedenavond om half 8 Maria
Comiregatie. 
DINSDAG : om kwart vóór 7 gel. mndst.
wor Henricus van Oirschot; om half 8 
gel. H. Mis voor een bizondere intentie ;

. z.a. gel. H.  Mis  voor Henrica van Ste-
1celenburg-v. Duren ; om half· 9 gel. H.

• Mis voor Marcellus v. Boxtel en Anna 
• "· d. Ven. 
• WOENSDAG : Quatertemoerdag, gebo
den vasten- en onthoudingsdag ; om 
kwart vóór 7 Gulden Mis. gez. mndst. 
yoor Johannes Jac. van Kempen ; - om 
half 8 gel. H. Mis voor de overleden 
parochianen vanwege Maria's Biddend
Leger ; z. a. gel. H. Mis voor Wilhelmi
na Schellekens-v. d. Ven ; om half 9 gel.
H. Mis voor de overleden familie Voets
v. d. Sloot. Hedenavond om 8 uur Gods
dienstcursus voor 1 8-jarigen op Duinen
daal.
DONDERDAG : om kwart vóór 7 gel.
mndst. voor Wilhelmina Cordewinders ; 
om half 8 gel. H. Mis voor Johannes
Mulder te Helmond overleden ; z. a. gel.
H. Mis voor Martinus Giesbers ; om half
9- gel. H. Mis voor Henry Weyers.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedie. 

, VRIJDAG : Quatertemperdag, geboden 
vasten- en onthoudfogsdag ; om kwart 
vóór l gel. H. Mis voor Antonius Schel
len ; om half 8 gel. H. Mis voor Dina 
v. d. Brand vanwege de buurt; z. a. gel.
H. Mis voor de levende en overleden
feden van de Tilburgse Processie ;  om 
half 9 gel. H. Mis voor Geertruda v. d. 
Schoot-v. d. Heijden.
ZATERDAG : Quatertemperdag, gebo
cfen vasten- en onthoudingsdag ; om 
hvart vóór 7 gel. mndst. voor Hendricus
•· Schijndel; z. a. gel. H. Mis voor Jo-
1\annes Jac. v. Kempen ; om half 8 gel.
mndst. voor Martina Kerkhof-v. d. Staak ; 
:z. a. gel. H. Mis voor Franciscus v. d. 
Velden ; om half 9 gel. mndst. voor Hen
mica Voermans-Vervoort.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Vandaag is de eerste schaal ' voor de 
'kerk, de· tweede voor de bijzondere 
noden. Vanavond om 7 uur is het LOF 
voor onze parochianen die in het bui
�nlapd verblijven en voor het behoud 
van de vrede. 
11...s. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 
-zijn quatertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen. Ze zijn door de 
Kerk ingesteld als dagen van gebed en
tioete tot voorbereiding op het Kerst
feest.
-Woensdag. - . Om zeven uur pl. gez.
"GULDEN MIS". Dit is de vanouds in
d� Nederlanden op deze dag - in de
vroege ochtend - gevierde Maria-Bood
.:hapmis, welke later het karakter kreeg
van een "nooJmis"; en di1ar-om- dber· de
gelovigen ilf. grote. getale werd bijge
-woond, om God's bescherming' in- te
�pen. 
Woensdiigavond om 8' uur vergadering·
ilb- prefecten en. onderprefecten van- de
B-. Familie voor mannen in de Ark.
Oonderdag. - Feestdag van de H.
ifpostel Thomas� 
Vrijdag. - Des avonds om 8 uur H. Fa
milie voor. mannen in de kerk. 
lilet is geen H: Familie voor meisjes.
Wàt. het biechthoren betreft maken wij
liet' volgende bekend. Gedurende deze
week is er dagelijks gelegenheid om te
oiëcfîten tijdens de H:H: Missen, waar
van wij hopen dat een ruim gebruik zal 
worden gemaakt. Zaterdagmiddag zal er 
worden biechtgehoord van 3-4 uur en
van 6-8 uur.
IDe zelatricen van de retraitepenning
worden verzocht de opgehaalde contri
tiutie van November vandaag na de
f.loogmis -af te dragen bij de Ursulinen.
A.s. Zondag is het collecte voor het
-Seminarie.
landaag is de Hoogmis met Volkszang.
ZONDAG : 6 uur 1. d. tot zekere inten
tie; 7 uur 1.  d. voor Adriana v. d. San
de-v. d. Pas vanwege de processie Box
tel-Bokhoven ; 8 uur 1. d. tot. zekere in
tt:ntie;  kwart over 9 gel. j. voor overle
den Vader; half 1 t Höogmis voor Maria 
v. Esch-v. Dijk vanwege de Broederschap 
van• St. Willebrord ; in de wijk-kapelleken) kwart over 7 voor !\et geeste- • 

k en tijdelijk welzijn der parochianen ; 
, alf 9 tot bijzondere intentie ; kwart 

voor 1 0  uir danlèbaarheid. 
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Marinus 
Martinus v. d. Schoot; Johanna v; d. Lin
den z.e; en- kinderen; zijaltaar 1. j. voor 

. J\,iej. Dîny Goossens ; kwart voor 9 1. jj 
'!(lor Com-elis, v. Haren ; zijaltaar L d. 
'!Oor Francina v, d: Loo-Kluyttnans ; half: 
11. j. voor- Petronella v. Esch-v. Br�ugel.
vlNSDAG,: 7 uur L m. voor< Mana. de
11.eijer-Fick; zijaltaar 1. d. voor Jacobus 
it. Grinsverr: err Josina. v. Grinsven z. e. ; 
lwart voor acht 1. d. voor Willem v. d . . 
iangenberg en Adriana de dochter;. zij
.-ltaar 1. j. voor Petrus v. d. Pasch; half 
�- 1. m. voor Francis Voets. 
'WOENSDAG : 7' uur GULDEN MIS, 
gez. j. voor �ej, Allegonda Spierings
+. d. Boer; z11altaar 1. m. voor Petrus 
Voets ; kwart voo11 8 1. d·. voor Jan van 
Weert; zijaltaar 1. m. voor Adriana 
Scheutjens-van Dijk; half 9 1. d. voor 
Maria Soeterings-Meijs. 
DONDERDAG : 7 uur 1. j. YOOr Wilhel
mus v. Dongen ; :zijaltaar 1. m. voor Jo
llanna Voets-v. d': Braak ; kwart voor 8 
1. m. voor Adriana KerssemaUers-v. Nis
�elrot>ij; zijaltaar 1. d. voor Maria Kur
vers v. Nistelrooij; half 9 1: m. voor 
Waltherus Ossenblok.
VRIJDAG : 7 uur 1. d. voo� overleden
�oederi zijaltaar 1. m. voor Adrianus
Y. Kleet; kwart voor 8 1. d. voor Petrus 
Smetsers, Anna, v. Overdijk z.t. en Maria 
de dochter; zljaltaar 1. m. voor Maria 
turvers-v .. Nistelrooif; half 9i 1. m. voor 
Maria Jacoba v. Weert-Karssemakers. 
ZATERDAG : 7 uur gef. gel.. j. voor de 
Zeer Eerw; Heer Franciscus Josephus 
Maria Eras, zijne ouders, broers en zus
turs (2) ; zijaltaar 1. j. voor Leonardina v. 

Weert; kwart voor 8 1.  m. voor Johanna 
Vriens-v. Handel ; zijaltaar 1.  d. voor Cla
sina v. Grinsven-v. Nielen; half 9 1. d. 
voor Petrus Eltink. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG : half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie ; 10 uur jrgt. voor Jo-
anna Olyslagers. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Henricus 
Heessels, Petronella de hsvr. en Jan 
Hee�sels. 
DINSDAG : half 8 irgt. voor Henricus 
v. Griensven en· Wilhelmina de hsvr.
WOENSDAG : half 8 gezongen Gulden
mis. jrP.t. voor Jan Cornelis Timmermans.
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Joan
nes Timmerma,,s.
VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Willibror
dus v. d. Linden.
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Adriana
hsvr. van Willibrordus v. d. Linden.

Deze week zullen peschieden : 
Maandag mndst. voor Wilhelmus v. d. 

• Meijden. Dinsdag mndst. voor Wilhel
mina OlijslaP.ers. Woensdaq mndst voor 
Henrica v. Oorschot. Donderdag mndst.
voor Joannes Bergman. Vrijdag H. Mis
voor Joannes Wagenaars.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn
quatertemperdagen, geboden vasten en 
onthoudingsdagen.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL.
ZONDAG :  7 uur H. Mis tot intentie
van de parochia11eil ; half 8 H. Mis ter
ere van het H. Hart van Jezus voor een
zieke ; 1 0  uur gez. mndst. voor Jos. v. d.
Aker. De gelovigen worden in de gele
genheid gesteld om aan hun offerplicht
te voldoe'1 in de eerste schaal voor onze
eigen kerk ; in de tweede voor de B. N.
Veq;zadering van St. Vincentiusvereni
ging en Kerstactie voor de armen na de
hoogmis ; half 3 Lof met rozenhoedje,
om Gods zegen te verkrijgen over Orion 
en de kaoel van Stapelen.
MAANDAG : half 8 H. Mis voor Petrus 
van Beers en Maria de dochtea.
DINSDAG : half 8 wekelijkse H. Mis
voor Adrianus v.  d. Sloot.
WOENSDAG : half 8 plechtig jrgt. voor 
Marinus Veroude.
DONDERDAG : half 8 wekelijkse H.
Mis voor Peter Hazenberg.
VRIJDAG : half 8 H. Mis voor Johan-
nes van Kempen.
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Johanna
Spooren-v. d. Loo.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
half 6 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met
rozenhoedje om Gods zegen te verkrij
gen over Zijne Heiligheid de Paus • en
het H. Jaar.
30 dagen worden de gebeden- verzocht
voor de Zeer Eerw. Heer Theodorus v. 

d. Laar te Liempde en Joke v. d. Linden
te Tilburg overleden.
Bereiden we ons voor op het Kerstfeest· 
door een noveen ter ere van het Onbe
vlekte Hart van Maria voor de vrede
van de wereld.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
I.:lEMPDE. 
ZONDAG :  half 7, 1: mndst voor Bar• 
bara Joh, Heykants ; 8 uur 1. m. tot wel
zijn der parochie ; fO uur de Hoogmis
tot welzijn der· parochie; 3 uur Lof; 
daarna meisjes-congregatie·. 
MAANDAG : 7 uur z. mndst. voor de
ZeerEerw. Heer Theod. v. d. Laar; half
8 z. j .  voor Catharina Everd v. d. Vleu•
ten ; 8 uur 1.  mndst. voor Petronella
Frans Vingerhoets.
DINSDAG : 7 uur z. j .  voor Willem Ap
peldoorn ; half 8 z. j. voor Elisabeth v-. 
d. Vleuten ; 8 uur 1. j .  voor. Antonetta 
Willem v. d. Dungen.
WOENSDAG :  hall 7 Gulden Mis, z. m.
tot welzijn der pa/ochie ; half 8 1 .  j .  voor
Cornelia Leon. v. d. Laar; 8 uur 1.  j.
voor Adriana Jan Sanders.
DONDERDAG : 7 uur z. j .  voor Corn. 
v. d. Vleuten ; half 8 z. j .  voor Joh. Wel
vaarts ; 8 uur 1.  j .  voor Adr. v. d. Laar.
VRIJDAG : 7 uur z. j. voor Wilh. v. d.
Vleuten ; half 8 z. j .  voor Wilhelmina
Joh. Welvaarts ; 8 uur 1.  j .  voor Christ
Sanders.
ZATERDAG : 7 uur z. j. voor Anna Ma
ria Joh. Welvaarts ; half 8 z. j. voor Pe
trus v. Lieshout ; 8 uur 1.  j .  voor Henri 
v. Erp en Johanna de hsvr .. 
ZONDAG : half 7 1. j. voor Petrus v. 
Mensvoort ; 8 uur 1. j .  voor Jan Vorsten
bosch en Wilhelmina de hsvr. 1 0  uur de 
Hoogmis tot welzijn der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters : 
Maandag · ? uur 1. m. voor Theod. v. d. 
Boer als over!. lid 0. L. Vrouw van den 
H. Eik. Dinsda!f 7 uur 1. m. voor Theod.
v·. d. Boer als over!. lid proc. van Bok
hoven. Woensda� en E>onderdag 7 uur 
1. m. voor· Theod .. v. d. Boer vanwege 
een vriend. Vrijdàg-, 7 uur 1. m. voor 
Joh. Oerlemansl als ·over!: lid S. Rochus. 
Zaterdag en Zondag 7 uur 1.  in. voor 
lneo v. Hal errz. v.w. het Dorp:

Woensdag, Vrijpag en Zaterda� zijn het 
de quatertemperdagen, geboden· vasten'-· 
en onthoudingsdagen. 
ZaterdaR onder de H. Mis van 8 uur 
algem. H. Communie der kinderen ; de 
jongens komen biechten Donderdag om 
8 en 1 uur, en de meisjes Vrijdag om 8 
en 1 uur. 
Zaterdagnamiddag biechthoren van 2 tot 
4 uur en van ltalf 5 tot 7 uur. 
Retraite te Tilburg één dag voor huis
moeders op 1 1  Januari. Uiterlijk deze 
week zich opgeven. EnKel de reiskosten 
door de· deeln-eemsters te· betalen. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag is het Zondag "Gaudete". H.H. 
Missen om 7 uur, half 9 en t o  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· AdYents
lof met Ro.tenhoedje. Na het Lof een 
lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de, 6de en ?de leerjaar komen 
biechten ; Woensdag die van het 2de en 
3de leer.jaar; daags nadat ze gebiecht 
hebben zullen ze gezamenlijk communi
ceren onder de H. Mis van half 8. 

' Woensdag om ha:ff 8 "ûrtden Mis". 
Woensdag, Vrijda-g en Zaterdag zijn het 
kwatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 

van den Boogaard ; 8 uur H·. Mis voor 
Albertus van Gemert vanwege de Br. 
H. Cunera, Heeswijk.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 17 December. Derde Zondag 
van de Advent. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 

Deze week iecfore avond om half 7 Lof 
vanwege de Noveen voor- Kerstmis. 
Briefjes met NoveenRebed: zullen wor
den uitgerèikr. 

WOENSDAG : half 8 H. Mis voor Wil
librordus van den Braak ; 8 uur jrgt. voor 
Hendricus van den Broek. Deze gehele week 's avonds om- 8 uur 

Lof tot voorbereiding van het Kerstfeest. 

Zondag a.s. tweed'e schaa:lcoHectè voor 't 
Seminarie. 

DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Johan
na van den Broek-v. d. Ven ; 8 uur jrgt. 
voor Cornelis van den Broek. 

Donderdag : Feestdag van de H. Apostel 
Thomas. 

ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor bijz. intentie ; 10 uur Hoogmis voor 
de parochie. 

VRIJDAG : half 8 irgt. voor Adrianus v. 
d. Broek en Cornelia v. Korvel de hsvr. ; 
8 uur jrgt. voor Gerardina van de Pas
Hoevenaars.

Deze week zijn Woensdag, Vrijdag err 
Zaterdag Quatertemperdagen, geboden 
vasten -en onthoudingsdagen. -
ZONDAG : om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Henket. 

MAANDAG : half 8 jrgt. voor Francis
cus Josephus van der Zanden ; 8 uur H. 
Mis voor de bekering der zondaars. 

ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Lauren
tius van der Pas ;  8 uur jrgt. voor Anna 
Maria van de Laar. 

DINSDAG : om half 8 voor Johannes 
Jacobus van Kempen. 

DINSDAG : half 8 mndst. voor Cornelis 
Elders : H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. 

WOENSDAG : om 7 uur tot intentie van 
de Voortplanting des Geloofs. 

M ede namens mijn moeder, 
broers en zusters dank 

ik H.H. Geestelijken, R.K. 
Gildenbondsharmonie en de 
buurtbewoners voor de belang
stelling bij mijn terugkeer uit 
Indonesië en voor het ont
vangen cadeau. 

Krpl. Hölzken, 
Van Hornstraat 24. 

Te koop : een toom beste big
gen bij G. Eijkemans, Vorst 
1 9, Boxtel. 

Gevraagd in goede staat zijn
de wasmachine-motor. Atelier 
P. v.  Rossum, Leenhoflaan.

H.H. Landbouwers. 
Er wordt in 1950 weder sub-

' sidie gegeven voor inzaaigras 
en klaverzaden. Inlichtingen 
bij Zaadhandel P. P. van 
Zogchel. 

----------

Te koop : vijf beste biggen en 
'n koop zwaar schaarhout op 
stok. J. Kroot, Nergena 5.

Te koop : biggen en zware 
driftvarkens. 
C. Vissers, Vorst 21 A.

Aangeboden een herenoverjas, 
een zwarte meisjesmantel 1 4-
16 jaar, een blauwe meisjes
mantel 1 2- 1 5  jaar. Bevragen 
Molenstraat 19. 

\Vie heeft plaats voor twee 
jonge poesjes en een oude kat. 
C. Hoenderdaal, Maastrichtse
straat 68.

In middenstandsgezin gevraagd 
een degelijk meisje voor de 
huishouding. Hoog loon. Adres 
bevragen Molenstraat 19. 

Wegens Emigratie te koop : 
Gehele inboedel. o.a. Schrijf
tafel, Radiotoestel, Filmver
grotingsapparaat, Slaapkamer
ameublement, Fietsen, Tafels, 
Stoelen, Kachels, Vloerkleed, 
Boeken, enz. enz. Te bezich
tigen 's avonds na 7 uur, 
Ridder v. Cuykstraat 3. 

Vette slachtkonijnen te koop. 
Mijlstraat 34. 

Voor direct gevraagd : Flinke 
TIMMERMAN, voor eenvou
dig handwerk. Zich te vervoe
gen bij P. J. VAN DER 
HAGEN & Zn., Stationstraat 
29, Boxtel. 

Te koop : een drachtig varken, 
aan telling 5 Dec. ; bij J. Vul
lings, Eindhovenseweg 47. 

V E R Z I LV E R I N G  
VACANTI E B O N N  ;.: N  
voor land- en tuinbouw 
op Donderdag 21 Dec. 
des namiddags van 6 tot 
9 uur in 't Verenigings
gebouw, Burgakker, voor 
een bedrag van f 24, - .  

D e  Penningmeester, 
L. OP 'T HOOG

Sectie Zuivel  

Algemene Vergaderi ng 
v a ri  d .:  Sectie Zuivt I op 

Dinsdag 1 9  Dec.  's a vonds 
7 uur bij H .  van Rooij. 

Verkiezing af11evaard i 2de 
naar d e  ledenra a d  o p  27 Dec 
en bespreking  jaarve-rslag, 

TE KOOP GEVRAAGD 

Voederbieten en Stro
Aanbiedingen : G. VERSPUI, 
109 - HOORNAAR (Z. H.)
Telefoon 18  (doorve;binding) 

of bij : 
M. v. d. B O S C H, Boxtel
Mijlst:aat 47 (Lennisheuvel).

Aangeboden 

Vruchtbomen, 
Rozen, Bessen, 
Vaste bloemplanten, 
Bloemheesters en 
Sierbomen 
Tevens nog een grote partij 
Asperg"planten "Roem van 
lirun�wijk". 

En .. . .  denk ook aan 

Uw Kerstboom 
Wij hebben :ze b ij  bon• 
derden voorradig op de 
Kwekerij. 

Chr. v. Esch 
Bosscheweg 77, Boxtel 

en Gemonde 29 

N.V. W .. VAN- DER E.ER.DEN. 

RIJKSWEG 6 • BOXTEL 

vraagt JON-GSTE BEDIENDE-
voor kantoor, voor directe in diensttredin-g. 

Aanmelding tijdens kantooruren 9 , 12 en van 2-• 6· uur. 

GEVRAAGD' 

op PABRIEKSKANTOOR TE BOXTEL een 

v rouwel ij: ke. j:ongsta b:edten,e 
Mulo.-diploma en- ken.nis., van, 
typen strekt tot aanbeveling. 

Uitvoerige sollicitaties onder no. 40, bureau van 
dit blad. 

PIJPROKEN IS MANNENWERK . . . . .

Wilt U een mooie sortering 
PIJPEN zien, 

dan naar BERT V. d. BRAAK 
BARONIESTRAAT 7l • TEL. 450 

AAN BESTEDI NG 
Namens het R.K. Schoo!bestuur Parochie H. Hart te Boxtel, 
zal op WOENSDAG 27 DECEMBER, v.m. 1 1  uur in het 
Verenigingsgebouw "DE ARK" te Boxtel, 

IN HET OPENBAAR WORDEN AANBESTEED : 
HET UITBREIDEN DER 
R.K. JONGENSSCHOOL, 
Mijlstraat 7 te Boxtel, met 4 klaslokalen 
en bijbehorende werken. 

Bestek met nota van inlichtingen, inschrifbiljet en tekeningen 
zijn, zolang de voorraad strekt, tegen beta!ing van f 12,50 
per stel, verkrijgbaar ten kantore van de architect. Restitutie 
bij ongeschonden inlevering op de dag van de aanbesteding 
f 10, - .  

naar 

G. KOESEN, Architect. 
Vught, Taalstraat 1 1 1 . 

Voor KERSTBOMEN 

en verdere K-erstversieringen 

BLOEMENMAGAZIJN "DE ANJER" 

ZIE ONZE SPECIALE KERSTET ALAGE 
BREUKELSESTRAAT 110 TELEFOON 466 

Nu de winter komt . . . .

Jongens winterjassen 
heerlijk w:arme kwaliteit 30,25 - 49,00 
Heren winterjassen 
pracht coupe, mooie afw. 7'2,50 - 98\ -

Heren sportjacks 
kort model met dubbel warme 
binnenvoering 39,50 

- Heren sportjacks
met bont'kraag, iets aparts fl,50· 

Wollen sjaals
mooie kleuren, onmisbaar 2,75, -4,95,. 6,50 

Wollen dames handschoenen
pracht kwaliteit, heerlijk warm 4,85

Zuiver wollen herenhandschoenen, 
ook grote maten, in grijs en bruin 4,90 

Wollen herensokken
extra zware kwaliteit 

Wollen dames camisoles
fantasie weefsel, prima pasvorm 

Wollen dames directoires
bijpassend, zeer apart 

Manchester plusfours
de warmste en sterkste kleding 
vanaf 

Wollen dekens

2,95 

6,75

2-pers., 100 % wol, mooie patronen· �,,o· 

Alles voor de· winter 

, en . . . . . . nog laag In prijs. 

't Is weer 

: '

,,IN DEN OOIEVAAR." 

fJ/1:P.u.á.Boomm� 

BOXTE 

U loopt op rozen, 
na elke vakkuodi1e· voetbe, 
handeling door 
Med. Ged. Voetverzorgstt'r 

_ . biJI REPAIAllE-Aft>ElHl6 
, 0 �, •••· EtEClRISCME APPlRAlltl

en RA D J O' T O E STEl l EI 
Jo . . ,. Gdnsven-v. Summeren 

MARKT 1 5  
Teven• massa�e, ■teuo:zolen 
naar m-t, ela■tieken kousen, 
etc. etc. 
Ook aan huls i:"" ontbieden

Accouutant1kantoor van 
H. CUPPE N 

u• 1 h•erl, 8e1aetsc•1p v. lccount1nts 
u• : Boa• YII Bel11tlngceniul1nl11 

Den Bosch 

YairNoremborghstraat74, T•I. 8010 
Boxtel 

PrlH Bernhardstraat 32, Tel; 512 

BOEKHOUDIN GEN en 

BELAS T I N GZAKEN 

1t S-NEt. 

* V'AKK.UNOf& 

-* VO.lt.EDIGE GARANTIE 

* BIUIJKE PRUZEN:

* DE BESTE MONTEURS

* DE MODERNSTE WERKPLAATS

* DE NIEUWSTE INSTRUMENTEN

* DESGEWENST AFHALEN EN BEZORGEN

VAN BOXTEL N.V .  HANDELMIJ 

CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL. 479 

6,95-

ló,SO; 

p 

, :»T.ATION&TDAAT.43 
c:..--"ê.*S'---,) 

• 

• 



OOK VOOR NAAR 

Kerstgoed Steinn1ann 
RECHTERSTRAAT 6 

Woensdag 20 December

openen wij, on!le !laak 
BREUKELSESTRAAT 57 

in: -t( 
* 

• 

• 

BROOD, BESCHUIT 
KOEK, BANKET, 
CHOCOLADE EN 
SUIKERWERKEN 

-FRANS HAZENBERG ,1

ONZE .... 

japonnen-parade 
IS EEN ENORM SU CCES 
Ondanks de steeds stijgende wol• 
prijzen handhaven wij deze toch 
tot en met 23 December. 

Voor de komende 

FEESTDAGEN 
kunt U zich juist hierdoor van 
een goed en uiterst voordelig 
japonnetje voorzien 

Profiteert allen dus nog van onze 

Speciale December prijzen 

Uw Huwelijk 

of Verloving 
begint goed met 

GOUDEN H.D.Z. TROUWRINGEN 
Uit edelgoud voegloos gesmeed. Een zeer grote keuze in alle maten. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat JO 

Yi. P. BIEMANS Dames•, Heren• en Uniform,Kleermakerij (Gevestigd 1880) Wij leveren uit voorraad: 
Prachtige Tweedjassen, Tropicals 
en schitterende import Kamgaren

Costuums 
tegen scherp concurrerende prijzen. 

Met PIJNLIJKE VOETEN naar

PEDICURE 

WIESGEMEN 

BOXTEL - TEL. 401 

LEERINGHE ENDE VERMAECK 

brengt op 27, 28 en 29 December a.s. 

EN DE DAGEN VERLIEPEN ... 
door Jerome Noël 

r:�;�;N=F� 
1 

A. VAN KOL 
'---

111 BOXTEL SCHIJNDEL
Stalionstr. 55 T"1. 408 Hooldstr. 1 41 

1 
Mari<t 1 4 Tel. 489 Tel. 319 

1 * Door de Tafel" en Kerstboom versieringen van

* ,,De Bijenkorf'' bereiken uw feestdagen een

* hoogtepunt van huiselijke GEZELLIGHEID� Kerstlopers, Kerstlakens en Servetten 1/' Kerstwatten voor ETALAGES
1 Crepe Papier, rood-groen-wit per rol 15 et. Kunst Kerstboompjes, reeds vanaf 1,25 Kerstklokken 30 - 20 - 15 - 9 et. 

IJslameta Mos IJspegels Binddraad Kaarsenknijpers Kerstboompjes papier, rood-groen wit 20 et. Kaarsenknijpers 
per oak 24 et. per pak 24 et. 5 stuks fS et. pakje 5 et. vanaf 3 et. Sneeuw, onbrandbaar per pak 20 et_ Draadkandelaars 10 en 7 et. met lekbakje 5 et. Rode Potjes met Kersthulst 2 voor 75 et. KerStlint, zijde Wonderkaarsjes 10 stuks voor 22 et. per pakje 25et. Kerstboomkaarsjes 30 stuks 55 et. Paddenstoelen in alle prijzen. , KERSTBLOEMEN, PRACHT SORTERING, REEDS VANAF 30 et. PER TAK. ZELDZAAM GROTE SORTERING KERST8ALLEN, PIEKEN, VOGELS, KLOKKEN, HUISJES, VIOLEN, VISSEN, PADDENSTOELEN, DENNENAPPELS, KERSTMANNETJES.Tevens STEUNZOLEN naar maat 1 

V O ET- e n  B EE NMASSAGE ,l F I J. WITTEVEEN
STATIONSTRAAT 14 TELEFOON 296 lf 

REC:;·E::;:::: �:d•''.'P0:::TE_L Il! I Ledere� all�!��psokken I I
Deze sortering moet U beslist zien, het is de moeite waard. TAFELVERSIERING, hierin treft U bij ons een ongelofelijke sortering. Reeds een aardige versiering voor 10 et. 

HEJJ MANS, Breukelsestraat 63

;:::::::::::::::::::::::::::::::::::..- -:---_ -_ -----_ -_ -_ -_ -_ -_ -__ --_ -_ -_ ---_ -_ -_ -_ -_ -_ -_,-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -__,, 
GROSSIER IN ZURE HARING 

Vos 
Prima Kwaliteit 7 1/2 cent.

Winkeliers speciale prijzen.
Stationstraat 44, Telefoon 527. 

D E  MO O I STE F I G U R E N U MOET ER EENS OP LETTEN ZIJ GA VEN DE VOORKEUR AAN 
Onze Corsetten Dagelijks gelegenheid tot aanmeten Ook voor aangeslotenen bij Ziekenfondsen 

Drogisterij "De V ij ze I" ;,���i�2 

KERSTGROEPEN GEWELDIGE SORTERING FRAAI GEDECOREERD. 20-DELIGE KERSTGROEP, ZEER MOOI 13, - , 10, - , VERDER EEN AARDIGE KERSTGROEP, REEDS VOOR ZEER PRACHTIGE PORCELEINEN KERSTGROEP, 20-delig ENORME VARIATIE KERSTSTALLEN, reeds vanaf 1,50 
7,50, 5,50 

1,65 

33,50 

Het is steeds weer DE BIJENKORF heeft meer 1 
( .. 

BOXTEL • SCHIJNDEL ,,

�4���lf..,,� .. ----.� Viert de a.s. Feestdagen 
met Bloemen in Uw huis! 

===================================--= -----------------------------
Voorradig Tulpen, Hyacinthen,
Cyclamen, Azalea's, enz. enz.
Kerstbomen en Hulst.

Bloemisterij P" P. v. Zogchel 

Bij aankoop van een paar

Schoenen of Pantoffels
EEN FRAAIE 

Robinson==Kalender 
CADEAU. 

J. A. GEMEN 
SCHOEN- EN SPORTHANDEL
Telefoon 298 • Stationstraat 1 4 

,,UW SUCCt.SHUEKJ.IÇ° 
Voor de a.s. feestdagen, waarop 
U zeker gasten kunt verwachten 

1 PERSOONS 

PRIMA VLOK BEDSTEL Damast overtrek. 3,delig met kapok 47.90 kussen. SleeJits 
2 PERSOONS met 2 kapokkussens 64.90 
STAALDRAAD MATRAS 10 JAAR GARANTIE 1 penoons 2 persoons slechts 22.90 
OPKLAPBED 1 persoons slechts 2 persoons met 15 jaar garantie 
WOLLEN DEKENS · 2 persoons 

26.90 
36.90 �2.50 
18.75 

,, Beter gele leed, minder besteed" 

1 

Ja, zegl Witteveen l

Tricot deux-pièm, 
de ideale dracht waar,,an 
het gehele jaar plezier heeft. 
Gegarandeerd zuiver wol. 
Uitstekende pasvorm. 
In zwart en in diverse 
modetinten. 
Maten 38-46 

f 94.75

kan dat ;amengaan ? 

Eindhoven Amsterdam 

f 96.75

J-J.W~ 
QOXTEt. 
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KATHOLIEK 

Vrede? ja vrede! 
Na de glorie, die aan God in den hoge 
toekomt, heeft de wereld bij de geboor
te van Christus slechts een ding ge
hoord: vrede op aarde. 
Inderdaad was er in die tijd vrede. 
De Balkan was onderworpen door de 
zonen van Augustus. De opperbevelheb- . 
hers van het Romeinse Rijk hadden 
Pannonië en Dalmatië tot zwijgen ge
bracht Vanaf het jaar 12 leidde Dru
sus de krijgsverrichtingen tegen de Ger
manen en vestigde de heerschappij van 
Rome aan de Rijn. 
Inderdaad er was vrede. Maar dan toch 
een vrede van voorbijgaande aard, van 
weinige jaren, die op de grote klok van 
de mensheid niet méér betekenen, dan 
enkele seconden. Van deze weinige 
seconden - een korte onderbreking van 
de storm - had de Verlosser Christus, 
de Heer, gebruik gemaakt om onder de 
mensen geboren te worden. En Hij be
gon met Zijn engelen de vrede te doen 
verkondigen. - Zijn vrede was echter 
van een nieuw soort en op heel nieuwe 
voorwaarden. De aardse vrede van die 
enkele jaren was afhankelijk van het kei
zerrijk van Rome. Het was de Romeinse 
vrede de Pax Romana, gegarandeerd 
door vijf en twintig divisies, die evenwel 
enkele jaren later in het Teutenburger
woud, onvoldoende bleken en Augustus 
laatste jaren vergalden. 
De nieuwe vrede van Christus, de Heer, 
was afhankelijk van de "goede wil" van 
God. Al degenen, die zich God's liefde 
waardig tonen: door hun eigen goede 
wil, door hun werken. Zij alleen zullen 
die vrede verwerven. Alleen door eer 
aan God te brengen kunnen we vrede 
krijgen: èn in ons hart èn in de wereld. 
Maar de eer aan God gaat vóórop. Dat 
was zó in de Kerstnacht en dat zal zo 
zijn in eeuwigheid. 
Daarvan, daarvan hangt ónze vrede af. 
Mocht ge toch erkennen, nu nog, op 
deze dag, zegt Christus, wat U tot vrede 
strekt. En de bisschoppen over geheel 
de wereld herhalen deze woorden in 
vereniging met de plaatsbekleder van 
Christus. 
De Kerkelijke gebeden van het Kerst
feest zijn mee van de oudste gebeden 
ter ere van Christus. Maar het treft 
ons zeer diep, hoe modern zij eigenlijk 
zijn. Men kende in de dagen, waarin 
deze gebeden werden samengesteld nog 
niet de Christus-Koning-gedachte, welke 
wij nu kennen, en zoals we die vieren 
op het Christus-Koningfeest. En toch ... 
dit feest is het eerste feest van Zijn 
Koningschap. 
Denken we eens aan dat begin ...... de 
Kerk is vol gestroomd. Plechtig komen 
priesters en dienaars aan het altaar. Wij 
denken aan het Kindje in de kribbe, de 
schaapjes, de herders en de engelen. 
Doch overal op de wereld laat de Kerk 
zingen, in dit vredige nachtelijke uur: 
Dominus dixit ad me: Filium meus es 
tu ...... Vroeger werd geheel deze psalm 
gezongen. Vrij vertaald is de betekenis 
deze: 

t. 

Waarom dreigen de volkeren met oorlog 
Waarom maken de (verènigde) naties 

zo'n lawaai 
Waarom komen de regeringen der 

wereld bijeen 

Waarom spannen ze samen tegen God 
en Zijn Verlosser 

Waarom zeggen ze, dat ze 't kunnen 
zonder God 

dat ze niet aan Zijn leiband willen 
lopen?" 

2. 
Hij, die in de hemelen woont, 

lacht hen uit 
God, die spot met hun dreiging 
Doch eens zal Hij zelf toornig dreigen 
eens hen doen rillen voor zijn gramschap 
eens zal Hij zeggen: Nu stel Ik zelf een 
koning aan op Sion, mijn heiligen berg! 

3. 
Nu zal Ik (zo spreekt de Verlosser) 
de beslissing van Jahwee God verkonden 
Hij heeft Mij gezegd: Gij zijt mijn Zoon. 
Ik heb U heden verwekt 
De volkeren geef Ik tot Uw erfdeèl 
en de grenzen der aarde tot Uw bezit. 
Ge moogt ze vermorzelen met ijzeren 

knots 
en aan scherven slaan als een stuk 

aardewerk. 

4. 
Koningen, bedenkt het dus wel 
Weest gewaarschuwd wereldregeerders 
Dient God in vreze, en beeft 
Kust Hem de voeten. 

Legt hier de brief van onze bisschop 
eens langs en, ge zult zien hoe actueel 
deze woorden zijn. Daar is geen ontko
men aan: vóór of tegen Christus. Dit 
kleine Kindje nu zal Koning zijn. Terwijl 
de Kerk bij de kribbe knielt ziet ook Zij 
in de ogen van het lachende Kind reeds 
het brekende oog van de Gekruisigde, 
en het stralengeschitter van de Koning 
der eeuwigheid. 
Wat Zij van ons vraagt is een groot ge
loof, dat uitreikt boven de lichamelijke 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

en tedere beschouwing van het pas-ge
boren Kind. Het is het geloof, dat ons 
in Hem, die in de kribbe ligt: de Koning 
aller eeuwen doet zien. 
Dát is de traditie der Kerk. 
Op Kerstmis 323 had te Nicemedië het 
Concilie plaats waar Constantijn na drie 
eeuwen aan de Kerk vrijheid van ere
dienst gaf. 
Op Kerstmis 4% werd Koning Clavis 
der Franken met 3000 volgelingen te 
Reims gedoopt. 
Op Kerstmis 537 kroonde keizer Justi
nianus de Heilige Sofia tot keizerin. 
Kerstmis 597 doopte de heilige monnik 
Augustinus te Canterburry in Engeland 
de eerste Engelsen. 
Kerstmis 800 werd Karel de Grote te 
Rome op het graf van Sint Pieter door 
Paus Leo III tot keizer gekroond. 
Laten we kiezen voor Christus Koning. 
Ernstig, vastbesloten in deze tij:ien. Het 
Kindje in de kribbe is een idylle, zo roe
rend" dat we de werkelijkheid zouden 
vergeten: Een Kind is ons geboren, een 
Zoon ons geschonken. De heerschappij 
ligt op zijn schouders. 
Laat het Kerstmis worden in ons hart. 
Dat is de betekenis van dit Kerstfeest. 
De voorwaarde voor de vrede op aarde. 
Zo bidden we in de Kerstnacht: bidt het 
mee met de Kerk: 
God, Die ons verblijdt door het jaarlijkse 
verwachten der verlossing, geef dat we 
Uw Zoon, die we vol vreugde als Ver
losser ontvangen, óók met een gerust 
hart tegemoet kunnen zien, wanneer Hij 
als Rechter komt: onze Heer Jezus 
Christus, Uw Zoon. 
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Wegens de Kerstdagen is de 
werkweek te kort om on� blad op 
de gewone tijd te doen verschij� 
nen en zal de bezorging van het 
Nieuwjaarsnummer zo niet ge� 
heel dan toch gedeeltelijk een dag 
later geschieden. 

Wenst U een nieuwjaarsadver� 
tentie te plaatsen in Brabants 
Centrum? 
U kunt ze tot WOENSDAG� 
AVOND opgeven aan de Admi� 
nistratie, Molenstraat 19. 

,,Het uur van het Kind" 
HET AL TIJD MOOIE 

KERSTVERHAAL. 
Eeuwenlang vóór onze jaartelling baden 
de vromen onder het volk der Joden 
in hun tenten en in hun prachtige tem
pel van Jeruzalem, het hevig-smekende 
gebed van lsaias, een hunner grootste 
profeten: ,,Dauwt hemelen van boven en 
gij wolken regent den Gerechte." Het 
was de grote "Advent", de lange, lange 
tijd van wachten op de Verlosser van 
het mensdom. Steeds dringender werd 
het afgesmeekt van Jahwe, de Heer van 
al het geschapene, dat Hij de Redder 
zou zenden, want steeds moeilijker werd 
het voor het volk van God om te leven 
te midden van hun vijanden. Hun pro
feten baden hen voor en gaven de 
schoonste namen aan de beloofde Ge
zalfde van Jahwe: ,,0 Wijsheid, o 
schoonste der schonen, kom?" zo baden 
zij, ,,het huis van Israël hebt Gij geleid, 
Uw wetten gaaft Gij ons op Sinaï's berg. 
Strek eenmaal nog Uw machtige en ster
ke arm, en hef ons weer op. Sleutel van 
Davids huis, als Gij opent kan geen mens 
meer sluiten, en waar Gij sluit kan nie
mand nog toegang geven, kom en maak 
uit de kerker los wie daar gezeten zijn 
in duisternis en schaduwen des doods. 
0 dageraad, eeuwige glans des Vaders, 
zon van gerechtigheid, kom, schenk ons 
Uw licht. Vorst der volken en hun in
nigste verlangen, kom en verlos de mens, 
eens door Uw eigen handen gevormd uit 
het stof. Emmanuel, Gij God met ons, 
en onze Koning, die ons de wetten stelt, 
verwachte der volken, hun Redder, 
Kom! Verlos ons Heer! Heer! onze 
God!" 
Zo smeek len zij ook in hun verdruk
king, onder de bezetting van de Romei
nen, toen het verlangen naar en de hoop 
op de Messias, fel leefden in aller har
ten omdat het juk der overheersing hen 
snakken deed naar bevrij:iing. 
Hoe hunkerden zij naar hun Bevrijder, 
hun Messias, die het volk weer zou ver
zamelen, de dapperen zou aanvoeren, 
hun vijanden zou terneerslaan en zege
vierend zijn volk opnieuw zou maken 
tot het machtigste ter aarde. 
Maar welk een grote vergissing maakten 
zij, hoe slecht begrepen zij hun grote 
profeten. De tijd waarin Jahwe onder 
donder en bliksem en veel uiterlijke 
luister verscheen, zoals op de berg Sinaï, 
was voorbij. God zou niet verschijnen 
met oorlogsgeweld of uiterlijk vertoon. 
Zijn rijk zou niet van deze aarde zijn, 
Hijzelf ging nederdalen om zijn volk te 
verlossen. Maar de verlossing die hij 
bracht, was een verlossing van binnen, 
in de stilte van het mensenhart; geen 
strijd met wapens, maar vrede in de har
ten der mensen. 
Stil was het plan voorbereid in Gods 
alwijze Voorzienigheid en zo, schoon als 

nooit een mensenverstand had gedacht 
of denken kon. 
Lange jaren, vele eeuwen hield God de 
gedachte wakker aan de maagd en haar 
kind, die beloofd waren na de val van 
de eerste mensen, die samen de overwin
naar van het paradijs zouden verplet
teren door hun onschuld. 
En toen de volheid der tij:ien, door de 
Vader vastgesteld, was aangebroken, toen 
leefde de maagd Maria, het reine meisje 
uit het volk der Joden, dat uitverkoren 
was tot de eerste en voornaamste plaats 
onder alle mensen in Gods plan. Zonder 
zonden liet I lij haar geboren worden 
om zijn goddelijke bloem te doen ont
luiken uit deze onbesmette lelie. En toen 
de tijd gekomen was zond de hemelse 
Vader tot haar, Gabriël, zijn stille afge
zant om haar te vragen samen met de 
Vader het wonder te willen volbrengen 
van de ménsgeworden God. 

* * *

Zo ontving 't mensdom God! Stil en van 
iedereen ongeweten. Alleen de hemel 
wist het en de reine Moedermaagd zelf. 
En er was een jubel in haar, zo groot en 
zo innig, dat zij er stil van was en met 
niemand sprak over haar groot geheim 
en haar intiem geluk. 
Om haar zekerheid te geven van haar 
hoge uitverkiezing had de engel haar 
nog een wonderbare bevestiging gege
ven: ,,Zie, zo sprak hij, Uw bloedver
want Elisabet heeft ook een zoon ont
vangen in haar ouderdom, en zij, die on
vruchtbaar heette, is in haar zesde 
maand, want niets is onmogelijk bij 
Cod." ,,En in die dagen ging Maria op 
weg, verhaalt de evangelist, en spoedde 
zich het bergland in, naar een stad van 
Juda. Ze kwam in het huis van Zacha
rias en begroette Elisabet. 
Toen Elisabet de groet van Maria ver
nam, sprong het kind op in haar schoot, 
en werd Elisabet van de heilige Geest 
vervuld. Met luider stem hief zij aan: 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is de vrucht van Uw schoot! 
Wat valt mij te beurt dat de moeder 
van mijn Heer naar mij toekomt? Want 
zie, zodra de klank van Uw groet mij in 
de oren klonk, sprong het kind van 
vreugde op in mijn schoot. Zalig zij, die 
geloofd heeft, want wat haar namens 
de Heer is gezegd, zal worden vervuld." 
En toen Maria zag dat haar geheim door 
God zelf was ingegeven aan Elisabet, 
evenals zij van Elisabet's geluk gehoord 
had van Gods afgezant zelf, toen sloeg 
haar de jubel uit het hart en zong zij 
spontaan, in haar Magnificat, de heer
lijkste lofzang die ooit een moeder aan
hief, om haar nederige trots en stille 
vreugde uit te zingen in dankbaarheid 
tot God. 

OMGEVING 

Na haar ontvangst bij Elisabet, die on
verwacht voor haar een vertrouwde 
deelgenoot was_ geworden in haar groot 
geluk, bleef Maria ongeveer drie maan
den bij haar, vertelt de evangelist verder, 
totdat voor Elisabet de tijd van haar 
moederschap gekomen was. Toen keerde 
Maria naar huis terug. En daar begon 
háár stille advent, haar gelukkige tijd 
van afwachting tot ook haar tijd zou zijn 
gekomen. 
Eén vraag was er nog voor haar: Jezus, 
de Messias, zou geboren worden in Beth
lehem, de stad van David, zo was voor
speld door de profeten en het woord 
van de profeten was het woord van God. 
Maar in volle vertrouwen wachtte zij af, 
want de engel had gezegd: niets is on
mogelijk bij God. 
En de evangelist vertelt verder: ,,In die 
dagen verscheen er een besluit van kei
zer Augustus, om een volkstelling over 
de hele wereld te houden. 
Allen gin�en op reis, om zich aan te 
geven, ieder naar zijn eigen stad. En 
daar Jozef uit het huis en geslacht van 
David was, vertrok ook hij uit Galilea, 
uit de stad van Nazaret, naar Judea, 
naar de stad van David, Bethlehem ge
heten, om zich aan te geven met Maria 
zijn verloofde vrouw, die in gezegende 
omstandigheden was, en terwijl ze daar 
waren brak de tijd van haar moeder
schap aan." 

* * *

Zo kwam, zoals A. van Oosten schreef 
in zijn: ,,Begin van Kerstnacht"; ,,Het 
uur van het Kind", het goddelijk Kind 
en het kind van Maria. 
Zij, Maria, en Jozef, haar man, zij trok
ken op deze laatste avond van het oude 
bewind, als vreemden door de straten 
van het stadje, stil en in afwachting van 
de plaats die het kind zou gegund wor
den om het eerste licht in zijn kinder
ogen op te vangen en zijn moeder met 
zijn eerste klagende geluidjes te roenen. 
En zij vonden in de velden van Bethle
hem een grot, zo'n grot als waarin ge
woonlijk de schapen werden gedreven 
als de nachten koud waren. Hier heeft 
dan Maria, de Moeder van God, haar 
uur verwacht. Nu was het er! 
Zij miste haar gezellig huisje van Na
zaret en alles wat zij verder dacht no
dig te hebben. Maar de Heer die alles 
leidt, had haar gebracht waar haar kind 
moest geboren worden, zoals de profe
ten hadden voorspeld, en dus zou de 
Heer ook wel in al het andere voorzien. 

* * *

En zo brak aan het grootste mome�t in 
de geschiedenis van al wat geschapen is 
op aarde. 
Wanneer in de Adventsliturgie der Kerk, 
na vier adventsweken, eindelijk de eer
ste klanken van deze blijde dag begin
nen door te klinken, en de klokken de 
eerste vreugdeklanken gaan luiden over 
de aarde, dan komen in de grote kloos
ters en abdijen de monniken bijeen in 
het koor, en aanhoren, staande en met 
ongedekte hoofden, de plechtige aankon
diging van de geboorte van Christus, 
plechtig als voor de geboorte van een 
vorst, en in werkelijkheid nog méér dan 
dat: de geboorte van de Koning der ko
ningen, van de Heer van het helal. 

* * *

En terwijl in de stilte van de grot het 
grote wonder te gebeuren stond, onge
weten in heel de wereld, droeg de hemel 
zelf de eerste openbaring er van uit 
naar buiten. 
"Nu waren er herders in die streek," zo 
lezen wij in het verhaal van Christus' 
geboorte, ,,herders, die in het open veld 
overnachtten, en hun kudde bewaakten. 
Eensklaps stond er vóór hen een engel 
des Heren, en de glorie des Heren om
straalde 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 er in de stad van 
David een verlosser geboren, Christus 
de Heer! Dit zal u het 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 en zeiden: Glorie aan God in de 
hoge, en vrede op aarde onder de men
sen van goede wil! En toen de engelen 
weer naar de hemel waren gevaren, spra
ken de herders tot elkander: Laat ons 
naar Bethlehem gaan om te zien wat er 
gebeurd is, en wat de Heer ons bekend 
heeft gemaakt. Ze snelden er heen en 
vonden Maria en Jozef met het kindje 
dat in de kribbe lag." 
Zij knielden neer en brachten het Kind 
hun hulde en de gaven van hun eenvou
dig hart. 

* * *

Sluiten wij ons bij hen aan en spreken 
wij tot dit goddelijk Kind, dat pijnloos 
ter wereld kwam, en tot de moedermaagd 
Maria. Ons past het, eenvoudig als een 
kind te zijn voor de Eenvoud zelf die 
op Kerstdag ter wereld kwam. En dit is 
ons Kerstfeest: alle zorg te laten weg
nemen uit ons hart door het Kind in de 
kribbe, onze Emmanuel, God met ons. 
Ja : God is met ons 1 

T.

-... 

~ ~ -
• ,;, .- -· -· 



Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

Zondag 24 December 
en Maandag ( 1e Kera1dag) 

tot •• avonds 12 uur 
Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Merkt Telefoon 364 

Dinsdag ( 2e Kerstdag) 
Dokter Margry 

Clerl■aenatraat 20 Telefoon 212 

Plaatselijk Nieuws 
ST. THERESIAPAROCHIANEN 
NEMEN AFSCHEID VAN 
HUN PASTOOR. 
Vrijdagmiddag verzamelde de school
jeugd zich in het jeugdhuis om afscheid 
te nemen van hun pastoor. Ondanks het 
zeer slechte weer waren er veel ouders, 
die van hun belangstelling blijk gaven. 
In het openingswoord schetste het hoofd 
der school de pastoor als een man, die 
door voorzichtige overredingskracht een 
sfeer van samenwerking wist te schep
pen, die het onderwijs zeer ten goede 
kwam. Namens het personeel der school 
wenste hij de pastoor ..een welverdiende 
rust toe. 
De jeugd bracht een afwisseling van de
clamatie, reidansen en toneel. Het geheel 
wekte bij iedere bezoeker grote verba
zing. Met de reidans "In de hemel" werd 
deze mooie middag besloten. 
Zondagmiddag vulde zich de ,,Orion" 
ondanks het zeer slechte weer, nu met 
volwassenen. Na enkele pittige marsen 
door de fanfare bedankte de heer A. 
Pijnenburg, kerkmeester, de pastoor voor 
de materiële vooruitgang v:in de paro
chie, waaraan hij steeds -zijn beste krach
ten gegeven heeft. 
De assistent, de Weleerw. Pater Pancra
tius, releveerde de vooruitgang op gods
dienstig en cultureel gebied. 
Namens de parochianen bood hij de 
scheidende pastoor een radiotoestel aan. 
De Weleerwaarde Heer J. Peynenburg, 
oud-parochiaan, roemde de Pastoor om 
zijn sti_chtend leven, waaraan - zover hij 
als mens kon oordelen - hij zijn pries
terroeping mede had te danken. Hij 
vroeg het gebed, opdat nog meer jonge
lingen tot het priesterschap zouden ge
roepen worden. 
Het gemengd koor zong zeer verdienste
lijk de "Vesper" van Beethoven. ,,Ver
trouwen" van Abt en tot slot het "Ave 
Maria" van Arcadelt. 
De Zeereerw. Heer Manders dankte ge
roerd voor alles wat hem die avond ge
boden was en beloofde zijn gebed voor 
het welzijn zijner parochie te blijven 
storten. 
Daarna nam ieder persoonlijk afscheid 
van hun pastoor. 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Vrijdag 29 December 's middags om 3 
uur komt de Raad onzer gemeente bij
een o.a. ter behandeling . van de begro
ting 1951. 
NAAR ROME, NAAR DE PAUS. 
Voor de Rome jubeltocht bij de 60-jarige 
herdenking van de sociale . encyclieken 
Rerum Novarum en 20-jarige herdenking 
Quadragesimo Anno, georganiseerd door 
de K.A.B. te houden van 10 t.e.m. 19 
Mei '51, zijn inlichtingen te bekomen bij 
de Secretaris der K.A.B., afd. Boxtel. 

GESLAAGD. 
Op het te Eindhoven gehouden examen 
slaagde Mej. M. Egging voor Costu
mière-Coupeuse. Ze genoot haar oplei
ding bij Mej. J. van Dam, Bosseweg 3, 
Boxtel. Adv. 

HOE HET AFLIEP. 
In een woord: schitterend! De honder
den dapperen, die niet op een sneeuw
stormpje meer of minder keken en de 
tentoonstelling van de Kerstactie met 
een bezoek kwamen vereren, waren het 
er allen over eens, dat er prachtig ge
werkt was. De ingeleverde goederen 
mochten er zijn, zowel wat kwaliteit als 
wat kwantiteit betreft en het bestuur 
van de Maria-Congregatie wil dan ook 
graag deze gelegenheid aangrijpen, om 
allen die meewerkten, hetzij achter 
naaimachine of bakfiets, met breinaal
den of vrachtwagen, van harte te dan
ken; evenals de Eerwaarde Zusters van 
Duinendaal en de Directrice van de 
Huishoudschool, die gratis inwoning ver
leenden, ondanks alle moeilijkheden, die 
"inwoning" nu eenmaal meebrengt (al 
is het maar, dat het diner door het keu
kenraam moest). 
En hoe het met de prijzen afliep? De 
naam van de pop was "RIEK", zo ge
noemd naar het geestelijke moeder; na 
loting viel ze in handen van de heer P. 
Tielen (de pop). Het nummer van de 
Kerststal, die het bestuur ter verloting 
present had gekregen, was 123; na lo
ting tussen de twee personen, die met 
122 en 124 het "warmst" waren, legde 
M. v. d. Brand er beslag op.
Wat de sjoelbakkerii betreft: persoon-_
lijke ongelukken deden zich niet voor; 
de meesten kwamen met de schrik vrij. 
Aanvankelijk ontpopte de Heer Boer
donk zich als de grootste sioelbakker, 
maar hij werd beslissend geslagen door 
Riki van den Heuvel, die het record op 
22 punten bracht; later kreeg deze in 
Hopman Siebel een gevaarlijk tegenstan
der. Tenslotte ging Riki met de taart 
strijken en werd de Hopman door het 
blinde Lot verblijd met een tweeling. 
De derde prijs viel wederom aan een 
dame ten deel: Dina van Oers had n.l. 
het postpapier gesjoelbakken; de heer 
B. zag zijn noeste ijver beloond met
een boodschappentas, de Eerw. Heer 
Pastoor met een theemandje en Mej. 
Ria van Riel met een spel. 
En zo heeft weer menigeen een mooi 
Kerstfeest; de een vanwege het geven, 
de ander door het ontvangen. 
En nu maar weer; tot volgend jaar!!_ 

HERLEVEND BOXTEL. 
Twee opvoeringen van 
Adam in Ballingschap. 
Wie mocht gemeend hebben dat Herle
vend Boxtel - nu de abonnementsvoor
stellingen moesten worden afgelast -
bij de pakken is gaan neerzitten, heeft 
ongelijk gehad. 
Vorige week kon in samenwerking met 
het Irenefonds een lezing worden gear
rangeerd van Godfried Bomans en voor 
Tweede Kerstdag heeft Herlevend Box
tel een overeenkomst aangegaan met het 
Jonge Beroepstoneel "De Gong" tot het 
geven van een tweetal opvoeringen van 
Vondel's "Adam in Ballingschap", ,,aller 
treurspelen treurspel". 
Vóór enige weken werd "Adam in Bal
lingschap" reeds op_gevoerd te Boxtel 
voor de leerlingen der middelbare scho
len en andere inrichtingen van voortge
zet onderwijs: de opvoeringen staan op 
een artistiek zeer hoog peil; de tekst 
wordt zo natuurlijk en duidelijk voorge
dragen dat eenieder gemakkelijk de zin 
er van verstaat. 
Het komt niet zo vaak voor dat een to
neelgezelschap een tournée maakt met 
een Vondelstuk op zijn repertoire; Men 
late de gelegenheid om Vondel op de 
planken te zien opgevoerd, niet voor
bijgaan. 
De voorstellingen worden gegeven op 
Tweede Kerstdag, 26 December, des na
middags om half vier en des avonds om 
acht uur. 

�nzegening R.K. Schildersschool St. Lucas 
Is het de joviale ontvangst door de 
directeur, de uit de werkstukken spre
kende werklust, of het gevoel van ver
bondenheid van jeugd en ouderdom, 
wellicht alles tegelijk, die een samen
komst in de St. Lucas-schildersschool 
zo'n prettige sfeer geeft? 
In ieder geval, als men bij een gelegen
heid de school betreedt, dan voelt men 
zich als tot het gezelschap behorend. 
Zo was het ook weer Dinsdag l.i. toen 
de plechtige inzegening zou plaats heb
ben van de nieuwe schoollokaliteiten, 
waartoe de patronaatszaal op, de Burg-
akker is omgevormd. •• 
De voorzitter van de Schilderspatroons
bond, de heer de Kok;-. vertolkte in zijn 
verwelkomend openingswoord de voldoe
ning van de organisatie over de groei 
van de school, die thans met deze nieu
we schoolruimte is gekomen bij de twee
de mijlpaal tot het gestelde doel: een 
door het Rijk gesubsidieerde R.K. Schil
dersschool. Hij memoreerde dankbaar 
de medewerking van geestelijkheid en 
gemeentebestuur, bracht dank aan de 
gemeentesecretaris, de heer van den 
Hout, die als secretaris van het school
bestuur de promotor is bij alle formali
teiten, die vervulling vragen om te 
komen tot het uiteindelijk doel, de ver
steviging van het schoolstatuut. Hij 
sprak overigens· zijn waardering uit op
zichtens allen, die hun medewerking ver
lenen om de jonge generatie te helpen 
een naar de eisen des tijds te stellen 
bekwaamheidsniveau te bereiken. 
Vervolgens nodigde hij de Hoogeerw. 
Heer Deken Broekman uit over te gaan 
tot de inzegening. Na deze eenvoudige 
plechtigheid wenst de Deken het Hoofd
bestuur van St. Lucas geluk met het 
welslagen in de oprichting van deze 
school, waarmede de Schilderspatroons 
;:en groot werk hebben verricht. Hij ver
klaarde als geestelijke gesticht te zijn 
door de beginselvaste houding die ge
toond is om een Katholieke school te 
krijgen voor Katholieke leerlingen. 
Vooral de voorzitter heeft voor de in
stanties op bezielende wijze de princi
piële rechten voor deze school hardnek
kig verdedigd, zodat de gelijkstellini 
met de andere nog slechts een kwestie 

van tijd zal zijn. Niet bevoegd te oor
delen over de technische volwaardigheid 
der school, gaf hij evenwel in alle op
rechtheid zijn vreugde te kennen over 
de prachtige teamgeest tussen directeur 
en leraren in hun werk om de jongens 
naast de technische vorming op te voe
den tot mensen van karakter. Deze 
school heeft zowel om haar strekking 
als haar verrijking van Boxtels gemeen
schap de volle sympathie. De Hoogeerw. 
Heer Deken spreekt dan de hoop uit, 
dat Gods beste zegen op deze school 
moge rusten. 
De heer de Kok, de Hoogeerw. Heer 
Deken dankende, legt hierbij nog de na
druk op de strekking in de opleiding 
dezer katholieke school om mensen te 
vormen voor de maatschappij, die straks 
ook leiding zullen kunnen geven in ver
enigingen. 
De van Wethouder Valks uitgaande sug
gestie om toelating ook van jongens uit 
'n ander milieu dan dat van de Schilders
patroons beantwoordende, wijst de heer 
de Kok op de reeds bestaande mogelijk
heid tot opneming in de avondschool,· 
en wijst dan op hetgeen mogelijk zal zijn 
als straks de school zal worden gesub
sidieerd. 
Dan spreekt de Bondsadviseur, de Wel
eerw. Heer Engelbregts nog een waar
derend en opwekkend woord en bepleit 
hierbij om naast de godsdienstlessen ook 
de katholieke sociologie voor de leer
lingen te behandelen. De godsdienst 
moet de maatschappij beheersen en de 
godsdienstige vakken mogen niet als bij
vakken worden beschouwd. 
Als na een slotbetoog de heer de Kok 
meent de bijeenkomst te kunnen beslui
ten, vraagt directeur Notenboom nog 
even het woord voor het door hem ont
wikkelde idee voor de jaarlijkse uitschrij
ving van een Kerstprijskamp en spreekt 
daarbij een bemoedigend woord, waarbij 
hij de harde werkers, die minder begaafd 
zijn om een bepaalde hoogte te berei
ken, prijst om hun taaie volha�ding. 
Het betoog van de directeur, waarin de 
waarde van een samengaan van de jon
geren met de ouderen op treffende wijze 
werd geaccentueerd, gaf een passend slot 
aan deze bijeenkomst. 

RAADSVERGADERING. LIEMPDE. 
In de op Vrijdag 15 December llehou
den Raadsvergadering was een verzoek 
binnengekomen van de bewoners van 
Kasteren voor electrificatie van die wijk. 
De voorzitter verklaarde dat deze aan
gelegenheid de volle aandacht heeft van 
B. en W., die de nodige stappen-zullen
doen om de gevraagde electrificatie te 
krijgen. 
De Raad sprak zich uit voor de door de 
afd. Noordbrabant der Ver. van Ned. 
Gemeenten aangenomen Bouwcrediet
regeling, van welke, naar de voorzitter 
hoopt, veel gebruik zal worden ge
maakt. 
De begroting 1951, die alleen met een 
verhoging van de bijzondere uitkering 
tot een bedrag van f 28.096,88, zijnde 
het tekort ontstaan door de sterk geste
gen onderwijsuitgaven, sluitend kan wor
den gemaakt, werd met alg. stemmen 
aangenomen. 
Het bedrag per leerling, als bedoeld in 
artikel 101, lid 5, der Lager Onderwijs
wet 1920, wordt voor het jaar 1951 voor 
het bijzonder lager onderwijs vastgesteld 
op f 22,50. Het bedrag per leerling voor 
het bijzonder voortgezet lager onderwijs 
op f 32,50. 
Het vermenigvuldigingscijfer schoolgeld 
voor het schoolgeldjaar 1950/1951 wordt 
vastgesteld op 2. 
Het heffingspercentage voor de Baatbe
lasting voor het belastingjaar 1951 wordt 
vastgesteld op 6. 
Van de rondvraag werd door een viertal 
heren gebruik gemaakt. 
De Heer Kreijveld vraa"!t 'n nadere toe
lichting betreffende de- huurverhoging 
van de woningwetwoningen in verband 
met de aanleg van drinkwaterleiding. 
Het lid van Abeelen meent dat de taak 
van de huidige gemeente-ol)zichter te 
omvangrijk is, om voldoendê aandacht 
te kunnen schenken aan het gemeente
lijk bos- en bomenbezit. Hij acht het zeer 
gewenst hierin zo spoedig mogelijk te 
voorzien, door benoeming van een be
kwaam voorwerker. De Voorzitter zegt 
dat dit punt de volle aandacht heeft va� 
B en \'V., doch dat zulks vooralsnog on
mogelijk is. 
Het lid van Houtum vraagt hoe het ge
steld is met het meubilair van het oude 
gemeentehuis, hetgeen door de voorzit
ter nader wordt toegelicht. 
Het lid van der Velden informeert naar 
de verbetering van het rijwielpad in de 
,,Maaij" en de wegen in Kasteren, waar
op de Voorzitter antwoordt, deze zodra 
mogelijk te zullen laten herstellen. 
Nieuwe Koffiebon 
Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en 
Peulvruchten te 's Gravenhage heeft 
bon 487 Algemeen (A- en B-kaarten) en 
bon 495 Algemeen (D-kaart) aangewe
zen voor het kopen van 125 gram kof
fie. Deze bonnen kunnen met ingang, 
van Vrijdag 22 December 1950 worden 
gebruikt en blijven geldig voor het ko
pen van koffie bij de detaillist tot en 
met 6 Januari 1951. 
Het rantsoen moet dienen voor 6 weken. 
De eerstvolgende bonaanwijzing zal op 
1 Februari 1951 plaats hebben. 

; 

Toets d"r Critiek 
DE VREEMDE BEZOEKER. 

Een gedurfde keuze werd uitstekend ge
rechtvaardigd. 
Dit "lied van de reine, alles wegcijferen
de, zich geheel gevende liefde" - zoals 
het toneelspel "De Vreemde Bezoeker" 
door Boxtels Toneel in het programma 
treffend genoemd werd - heeft Zondag 
en Maandag in De Ark dankbaar gehoor 
gevonden: Enkele honderden uit de lang
zaam slinkende massa toneelminnenden 
waren gaan zien naar di_t werkelijk uit
zonderlijke toneelspel van Alberto Ca
sella en hebben een paar uur geboeid 
meegeleefd met de Dood, die drie dagen 
vacantie nam om de redenen op te spo
ren van de vrees voor het sterven en 
de gehechtheid aan het leven, doch die 
uiteindelijk een Liefde ontdekte, die gro
ter en sterker bleek dan de Dood. 
Zij hebben daarbij tevens kunnen zien, 
dat Boxtels Toneel het toneel-a.b.c. nog 
niet verleerd is, want dit uiterst zorg
vuldig gecomponeerd verhaal werd ver
rassend gaaf weergegeven. 
Hoewel het niet in alle nuances werd 
uitgehouwen, werd het tóch meer dan 
een griezel-verhaal en kwamen de grote 
waarden ervan tóch aan de oppervlakte. 
Natuurlijk raakten er spelers in de cli
max achterop, doch de sfeer, zonder 
welke het stuk absoluut tot mislukking 
gedoemd is, bleef onverbroken en hield 
de toeschouwers van het begin tot het 
einde in een ban van geheimzinnigheid. 
In de verzorging van dit belangrijke 
onderdeel viel vooral het werk te loven 
van de bekwame en geroutineerde spel
leider Willem Hart, die zijn spelers uit
stekend in de hand had, maar hen nog 
genoeg vrijheid liet om het persoonlijke 
kunnen volledig uit te spelen. Zonder de 
persoonlijke prestaties in dit moeilijke 
stuk met de ellemaat te willen uitmeten, 
menen we toch nog te mogen opmerken, 
dat de Schaduw zich met talent ontdeed 
van de moeilijkheden zijner twee hoeda
nigheden; dat de Hertog, ondanks de 
sterk wisselende emoties, uitstekend ge
karakteriseerd werd; dat de Baron - al 
te jeugdige grime ten spijt - een goede 
typering kreeg; dat Eric en Majoor 
Whitread geen moeite hadden met hun 
rollen en ... dat Corrado het in de sterke 
scenes niet steeds kon halen (rolverde
ling). Voorts dat Grazia een goede en 
gevoelige uitbeelding kreeg; dat Alda 
te temerig was om het rusteloze figuur
tje met de onbevredigde emoties voor 
te stellen en dat alle overigen tenslotte 
deden wat nodig was om de uitvoering 
te laten slagen. 
Zo presteerde Boxtels Toneel het om 
een uitzonderlijk goed maar eveneens 
uitzonderlijk zwaar toneelwerk te ver
tolken op een wijze, die bewees dat ook 
onze amateurs met durf en bezieling 
genietbaar toneel voor iedereen kunnen 
brengen. 
Wellicht mogen we, nu de weg gewezen 
is, meer van dergelijke uitvoeringen ver-
wachten ..... . 

Kerstmis 1950 
door dr P. H. RITTER. 

De eerste vraag, wanneer wij het feest 
van Christus' geboorte vieren en het 
"Vrede op Aarde" zingen, is: hoe ons 
Kerstfeest verschijnt, wanneer wij het 
toetsen aan de huidige werkelijkheid. 
lede!' nieuw Kerstfeest plaatst ons dan 
voor een nieuwe beschaming. Wij bevin
den ons op Kerstmis in een ontkersten
de wereld. De christelijke gedachte van 
het "hebt uw naaste lief als u zelve" is 
verder van haar verwezenlijking verwij
derd dan ooit. 
De twintigste eeuw is de meest tragische 
van alle eeuwen der christelijke jaartel
ling. Zij neemt haar weg_ door bloed en 
tranen. 
Nadat de mensheid vijf jaar lang alle 
diepten van wanhoop en ellende en van 
vernietiging der mens-waarde had leren 
kennen, probeerden wij opnieuw een ge
bouw op te trekken van Verenigde Na
ties. Wij herinnerden ons het woord, 
dat Remarque een zijner front-soldaten 
liet spreken aan het slot van zijn: ,, van 
het westelijk front geen nieuws": ,,Zo· 
iets mag nooit meer gebeuren!" 
Ondanks deze noodkreet, die na de eer
ste wereldoorlog werd geslaakt, is het 
tóch wederom gebeurd. En de vraag be
klemt ons: zal het gebeuren voor de 
derde maal? 
Die vraag wordt ons ingegeven, doordat 
het nieuwe gebouw niet veel hechter is 
gebleken dan het oude. De Volkenbond 
spatte uiteen, de bond der Verenigde 
Naties kon de wereldvrede slechts red
den door het bloed, dat op Korea is 
gevloeid. De Hoge Vergadering, die over 
het wel en wee der wereld heeft te be
slissen geleek veeleer op een cabaret dan 
op een ernstige bijeenkomst. Boven een 
uitgeputte en ineenzinkende mensheicl 
schalde het krakeel van haar leiders. L:n 
de naam van de plaats waar de Veilig
heidsraad zetelt "Lake Succes" scheen 
een aanfluiting. 

-o-

De tweede wereldoorlog bracht de ,,.,,""�
heid niet tot bezinning, niet tot eenheid. 
De oude tegenstelling, met ,b.oedige vo
ren getrokken, maakte plaats voor een 
nieuwe, door een ijzeren gordijn gemar
keerd. De spijker, waaraan de vrede 
hangt, is het wapen dat alle leven op 
aarde kan verdelgen en welks naam' wij 
niet zonder gruwen uitspreken: de 
atoombom. Een mensheid van goede wille 
is zoek. 
Er is opzettelijk gehandhaafd misverstand 
in een wereld, die schreeuwt om samen
werking. \Y/ij leven in de jaren van 
schijnvertoning. Het regent officiële pers
berichten, het zoemt van persconferen
ties, de vliegtuigen doorkruisen het lucht
ruim om de staatslieden te brengen naar 
hun vergeefse ontmoetingen. En de di
plomaten die zich uitputten in nietszeg
gende vraaggesprekken vertonen allen, 
wanneer wij hen in onze couranten zien 
afgebeeld, dezelfde glimlach, die een 
grijnslach lijkt .. Achter dit gelid van 
glimlachende mannen speelt de geheime 

, politiek meer dan ooit haar raadselach
tig spel. 
De schimmige vrede, waarin wij rond
waren, is vreselijker "gewapend" dan 
die, welke aan de eerste wereldoorlog 
voorafging. Er treden zo nu en dan ont-

Feest in Luissel l 

As d'r gin man mir iet wit, 
dan kom ik nog .. ... 

Toen zagen we 'ne grijze kop 
boven de andere uitkomen en ... 
Michiel Habraken begon voor 
te dragen, een lied uit z'n jon
ge jaren: ,,Nao het lof, 
Bij Mieke in den hof." 

Of er al veel gesproken was? 
De burgemeester had op uitnodiging van 
Paulus van der Meijden zo officieel als 
mogelijk was gesproken en ...... de bron-
olielamp uitgeblazen! 
Maak U maar niet ongerqst, lezer, de 
Luiselsen zaten niet in het donker, want 
tevoren· had hij heel plechtig de "neie" 
electrische lamp "aangestoken". 
Luisel heeft zijn electrificatie ! Licht- en 
krachtstroom. 
Maar laten we beginnen bij het begin. 
Onze lezers weten uit Raadsversla�en, 
dat Luisel in actie was voor electrificatie. 
Daar is heel wat over, of liever voor te 
doen geweest, maar het is er met aller 
welwillendheid van PNEM, Gemeente
bestuur en belanghebbenden gekomen. 
De bewoners van Luisel waren daarmee 
zo in d'r schik, dat zij als bewijs van 
erkentelijkheid een feestavond hebben 
georganiseerd, waarbij de directie van de 
PNEM, Burgemeester en Wethouders en 
de .Gemeenteraadsleden werden uitge-
nodigd. 
Dinsdagavond ging het college van Edel
achtbaren per autobus naar Luisel. 'ne 
Mist zo dicht als een gordijn ...... maar 
niet bang, tuk op de "slacht", die de 
Luiselsen voor deze gelegenheid te con
sumeren gaven, trotseerde het gezel
schap het gevaar van mist en onbewaak
te overwegen en toerden hobbel-de-bob
bel naar het barwinterse Luisel. 
Het was een hartelijke ontvangst "in 
den hèrd" van boer Hezemans ! 
De heren van de PNEM waren reeds 
aanwezig, en na de g�bruikelijke hand
jesgeverij begon al aanstonds het "offi
ciële" gedeelte. 
Paulus van der Meijden verwelkomde 
namens de Luiselsen de gasten en ver
tolkte de vreugde en dankbaarheid van 
het buurtschap voor de verkregen elec
trificatie. 
De burgemeester de ontvangstspeech be
antwoordende, herinnerde aan de ge
moedelijke besprekingen, lang geleden, 
waarbij de hoge kosten van aanleg wer
den afgewogen tegen het betrekkelijke 
stroomverbruik. 

spanningen in, pauzen, waarin de m�ns
heid opademt, maar nog steeds blijft een 
onderling wantrouwen het bestendig 
element in de internationale verhoudin
gen. Er wordt door millioenen mensen 
ontzettend geleden. En bij de oude pla
gen, waaraan wij kwijnen, verschijnen 
er nieuwe aan de einder. 
De machine bedreigt de levende, den
kende, gevoelende mens, de techniek 
jaagt ons op naar steeds nieuwe behoef
ten, waarom wij niet vragen, wanneer 
wij denken over het heil van onze ziel l 
In een verpoverende wereld beheerst de 
drang naar het geld de mensen zo zeer, 
dat het zoeken van eeuwige waarden 
onze aandacht gaat verlaten. 

-o-

Christus is eenzaam. Hij is er als de
hoogste werkelijkheid, maar als een rea
liteit die wij ontwijken. En de kerst
klokken beieren als de stemmen van 
arge1oze kinderen. Zij zingen de heer
lijkheid van de Verlosser, zij getuigen 
van "Vrede op aarde, in mensen een 

. welbehagen'', zij verkondigen de blanke 
luister der opperste goedheid- in een ont
luisterde wereld. 
Is het beeld van Nu dan te donker? zo 
vragen wij ons af in het uur der genade, 
dat over ons komt, in het witte kerst
uur, dat aan ahe ernstige mensen de rust 
en bezonkenheid geeft, die zo zelden 
voórkomen in ons voortijlend leven? 
Zijn er niet óók verschijnselen, die wij
zen op een kentering van het onver
stand en de lietdetoosheid, die deze tijd 
beheersen? 
Wij den�en aan een opmerking van "de 
gewone man, die er het zijne van zegt", 
die enige weken geleden door de radio 
tot ons kwam. Hij zei: alles goed en wel, 
die Bond der Naties is zo brekelijk als 
het glas, waaruit zijn paleis is opge
bouwd, maar de tegenstanders zitten nog 
aan één tafel, zij kunnen elkander nog 
de hand geven. Hierin ligt ongetwijfeld 
een laatst houvast. Maar er is nog iets 
te zeggen. Wanneer de mensheid geen 
oorlog maakt omdat zij de oorlog niet 
durft, dan is dat de zwakste. dankbare 
basis, waarop een verstandhouding ge
bouwd kan wezen. 
Er is een sterker basis: da,t de mensheid 
de oorlog niet wil. Deze basis is die 
van het christendom. 
Wij herhalen de vraag: zijn er niet óók 
verschijnselen, die wijzen op een kente
ring in het önverstand en de liefdeloos
heid, die deze tijd beheersen? Er is van 
de religieuse inkeer, die in de oorlogs
jaren uit nood en dood werd geboren, 
misschien meer overgebleven dan men 
weet. 
Oneindig velen hunkeren naar God. 
Tegenover het loze spel van de Bond 
der Naties staan vele ernstige pogingen, 
die leiden tot een internationale toena
dering, naar een geest van samenwer
king en onderling begrip. Maar het is 
gevaarlijk, wanneer wij ons door· deze 
lichtpunten laten verleiden, om de schrik
kelijke werkelijkheid te ontkennen . 
Neen, de lust tot leven, het voorQemen 
tot welgezindheid peuren wij niet uit de 
gegeven omstandigheden, maar uit een 
beleden geloof, dat ondanks de ver
schrikking. van het huidig ,wereldbeeld, 
Christus zal overwinnen. Dät �éenmààl 
het Licht zal dagen na de diepe duister
nis die ons thans nog omsluiert. -
Om ons in dat geloof te versterken, 
daartoe is ons het Kerstfeest verleend. 

Luisel bleef evenwel aanhouden en toen 
de overname van het gemeentelijk elec
triciteitsbedrijf aan de orde kwam, werd 
nog eens speciaal aangedrongen. De 
PNEM bleef aanvankelijk huiverig voor 
aansluiting van Luisel, doch de aanhous 

der won ook hier. De PNEM heeft ten
slotte een royaal gebaar gemaakt, de 
Boxtelse gemeenschap kwam t,egemoet 
en . Luisel heeft zijn electrificatie. De 
bronolielamp kan van de zoldering. 
Het gemeentebestuur heeft nu graag de 
uitnodiging aangenomen om te midden 
van het goei Brabants volk met z'n scho
ne dochteren op feestelijke wijze de 
vooruitgang van Luisel te komen vast
stellen. 
Toen schakelde de burgemeester het 
electrisch licht in en blies hij de bron
olielamp uit. 
De accordeonisten van de Jonge Boeren, 
stand zetten een "lang zal hij leven" in 
en de "schone dochteren" vulden de gla
zen voor 'ne feestelijke dronk. 
Toch moest de ernst nog even de over
hand houden, want de heer Verdonk, 
vertegenwoordiger van de PNEM, kwam 
eerst nog aan het woord om een exposé 
te geven van het probleem der electrifi
catie van afgelegen buurtschappen. In 
hoeverre Luisel thans bevoorrecht is kan 
volgens de heer Verdonk worden afge
leid, als men weet dat na de bevrijding 
nog 8000 gezinnen verstoken waren van, 
electriciteit, welk aantal nu, na aanslui
ting van de 23 Luiselse gezinnen, nog 
5000 is. 
Luisel heeft gewonnen en voor het ver
lies moeten de handen in elkaar worden 
geslagen, waarop het gezelschap heel 
luchtig reageerde met een 

Wie zal dat betalen, 
Wie heeft zoveel geld. 

Met al die wederkerige speechen en lof
tuitingen verliep de tijd en de Luiselse 
schonen hadden de gasten nog wat an
ders aan te bieden. Zo werd dan voor
gesteld "den hèrd" even te ontruimen en 
werden de gasten uitgenodigd tot een 
trip in de sneeuw. 
Behoudens enigen, die een uitdaging 
aannamen voor een sneeuwballenslag, 
gaf het gezelschap echter de • voorkeur 
aan een verpozing op de stal, waar de 
koeien haar avondrantsoen haverstro 
stonden te verwerken. 
Van stal ging het gezelschap weer naar 
de gedekte tafels, waarvan de voorraad 
gretig werd verwerkt. 
En toen kwam het Luiselse jonge volk 
voor goed los, met schone zang en hu
moristische voordrachten. 
Te gauw kwam het uur van scheiden en 
daarmee een eind aan 'n mooie Luiselse 
feestavond, die een typische weergave 
was van de vriendschappelijke verhou
ding onder ons Boxtelse volk. 



(Naverteld) 
Daags voor Kerstmis. 
De lucht is helder. 't Winterzonnetje 
staat als een blanke hostie in de bleek
blauwe lucht. 
Pater Reginaldo staat klaar om te ver
trekken. Voor hij zijn dikke wollen wan
ten aantrekt, tikt hij even tegen de ba
rometer, een cadeau van zijn broer vóór 
hij naar de missie ging. 
"Vast mooi weer", denkt hij, ,,maar 
koud". 
Terwijl hij zijn wanten aantrekt, gaat hij 
naar het raam, dat vol bloemen staat. 
Hij herinnert zich een oud rijmpje van 
z'n vader: 

De wereld is een kunstig man 
men moet zijn schoonheid roemen: 
hij tovert vaak in éne nacht 
het venster vol met bloemen. 

De winter is werkelijk mooi. Hij kijkt 
naar de therinometer: vijftien graden 
onder nul. 
Het kan koud worden. Vanavond kan 
het wel twintig graden zijn. Hij riemt 
zijn berenmuts nog even vast. 

* * *
Buiten wacht de slede; zeven honden 
staan blaffend voor de slede. De jongen 
van Bredley, zijn koster, houdt hen in 
toom. 
Rosita, de voorste hond, snuift wild de 
lucht in. Telkens kijkt hij om tot eindelijk 
Pater Reginaldo buiten komt. Dan kwis
pelt hij met z'n staart en jankt. 
,,De barometer staat goed", zegt Regi
naldo. ,,De barometer zegt me niets", 
bromt de jongen, ,,ik wed dat U als een 
sneeuwpop te Springley aankomt. De 
weeskinderen zullen U niet eens her
kennen". 
De jonge Bredley vertrouwt meer op z'n 
neus dan op de barometer. 
Pater Reginaldo neemt de teugels en de 
zweep. ,,Zalig Kerstfeest, vriend. Van
nacht zing ik de Kerst-Mis te Springley. 
De Zusters zullen blij zijn, dat ik kom". 
"Zalig Kerstfeest, Pater", fluistert Dio 
Bredley. 
Rrrrrrrrrt. 
Oio Bredley schrikt wakker. Hij knippert 
met z'n ogen tegen 't licht. Hij ziet zich
zelf zitten in de- leunstoel. Z'n rozen
krans zit in z'n handen gestrengeld. 
Ging de bel? Had hij 't horPn rinkelen? 

- -- ·-
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-
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Kwart voor zes wijst 't klokje op de 
kleine tafel. 
Ach ja! Het is 2e Kerstdag. Hij is gis
terenavond opgebleven om te wachten 
op Pater Reginaldo. Die zou terugge
komen zijn. Oio schiet opeens uit z'n 
stoel. ,.Dat is Pater Reginaldo, natuur
lijk. Hij heeft zich wat verlaat. Ik zal 
gauw opendoen", denkt hij bij zichzelf. 
Snel pakt hij een zaklantaarn. Zoekt een 
das, rent naar de deur. Als die open gaat 
valt er een massa sneeuw naar binnen. 
Dan ziet hij Christlcy voor zich staan. 
Christley, die op deze tijd altijd de Mis 
komt dienen. 
,,De Pater is nog niet thuis Christley''. 
,,Wat? niet terug uit Springley?" 
"Nee nog niet. We zullen het zonder 
Mis moeten doen op Tweede Kerstdag". 
,,Dan is er iets niet in orde, Oio". 

* * *

Een uur later schuift er een nieuw slede
;pan over de sneeuw. Oio had van een 
der parochianen een zes-tal honden en 
een slede geleend. Hij reed de donkere 
morgen in, naar Springl_ey. 

* * *

Als hij tegen de middag in het wees
huis aankomt, krijgt Oio te horen, dat 
men daar in geen twee maanden een 
Pater Reginaldo gezien heeft. 
Dan trekt Oio bedenkelijk met z'n mond. 
Hij keert z'n honden. De zweep knalt 
boven de hondenkoppen. Hoe lang heeft 
Pater Reginaldo nu al onder de blote 
hemel vertoefd? Dat houdt niemand vol. 
Oio knalt met de zweep. Terug. Onder
weg heeft hij een sneeuwspoor gezien, 
dat van de weg afweek. Het span rent 
over de vlakte, terug langs de weg, die 
het gekomen is. 
En als het begint te schemeren en Oio 
nog niets gevonden heeft, wil hij maar 
weer teruggaan. Morgen kan hij het nog 
wel eens opnieuw proberen. Dan kan 
hij wat verder gaan. 
Plotseling begint de top-hond te huilen. 
Ook de andere honden worden ongerust. 
Dio houdt het span even in. Hij nadert 
een dennenbos. Hij ziet iets bewegen. 
Hij gebiedt de honden te blijven. Neemt 
z'n geweer uit de slede. Dan nadert hij 
voorzichtig het bos. 
De sneeuw verblindt bijna zijn ogen. 
Toch beweegt er iets. Hij ziet niet goed 

wat het is. Als hij dichterbij komt ziet 
hij een hond op z'n achterste poten zit
ten. Als Oio hem nadert, laat de hond 
z'n tanden zien, dreigend, huilend. 
Vlak bij de hond ziet Oio een recht
hoekige massa, onder de sneeuw. 
Opeens herkent Oio de hond. Het is 
Rosita, de leidershond van Pater Regi
naldo. Hij probeert naderbij te komen. 
Het zal niet lukken. Rosita is wild. Hij 
dreigt, hij gromt. 
Oio weet, dat een uitgehongerde pool
hond niet door één man overwonnen 
kan worden. Hij probeert in een boog 
bij hem te komen. Doch nu springt Ro
sita achter de besneeuwde slede. 
Wat dichterbij gekomen ziet Oio de sle
de met daarop, tegen de rechterkant ge
leund het bevroren lichaam van Pater 
Reginaldo. Hij moet van uitputting in 
slaap gevallen zijn en niet meer opge
staan. Rosita bewaakt trouw z'n doodge
vroren meester. Geen mens zal hem 
hier vandaan krijgen. 

* * *

Voor Oio z'n geweer aan de schouder 
legt, heeft hij talloze malen geprobeerd 
de slede te naderen. Vruchteloos. 
Er klinkt een schot. Twee glinsterende 
ogen vallen dicht. Er schuift wat sneeuw 
omhoog. 

* * *

Even later schuift achter de slede van 
Oio, de ingesneeuwde slede van Regi
naldo. Hij rust boven op het speelgoed, 
dat hij zo gaarne in Springley aan de 
weeskinderen had willen geven. 

* * "'
Als Oio bij de pastorie aankomt, ziet 
hij bloemen op de ramen van Reginal
do's kamer. De lucht boven hem is 
helder. 
Het Winterzonnetje staat als een blanke 
hostie in de bleek-blauwe lucht. 
Dan luidt Christley de klokken. 

Feestdagen zijn 
dure dagen voor 
een huisvrouw 

E r wordt natuurlijk iets 
extra's gedaan en dat 

brengt extra uitgaven mee. 
Gelukkig maar, dat er aan 
Uw extra uitgaven bij De 
Gruyter extra cassabons 
zijn Ie verdienen. / uist in 
deze dure daqen is het 
winkelen bij be Gruyter 
voor U van bijzonder veel 
voordeel. Van elke gulden, 
die U aan De Gruyter· 
artikelen besteedt, komt er 
een dubbell je weer hij U

terug. Is dat niet een uit
komst juist nu? 

EEN KERSTVERHAAL VOOR DE JEUGD. 

Het verloren schaap. 
Hoe Petri, de h_erdersjongen, 
het •eerst bij het Kerstkindje was. 

Petri, de herdersjongen, trok de warme 
schapenvacht wat vaster om zich heen, 
want het was koud op de velden van 
Bethlehem. Zo koud, dat Petri het beter 
vond zijn schapen maar naar de kooien 
terug te brengen, ook al was de avond 
dan nog niet gevallen. Zijn vader zou 
dat niet zo erg vinden, als hij zei vroeg 
naar bed te willen gaan om goed uit te 
rusten voor de grote tocht, die de her
ders de volgende dag zouden gaan ma
ken. Wel wilde hij nog even bij de vuren 
gaan zitten om te luisteren naar de 
mooie verhalen, die de herders steeds 
aan elkaar vertelden. Ook zou hij nog 
wat op de fluit spelen voor de andere 
herdersjongens . . . ..  . 
Maar zie, daar ware"n de schaapskooien 
reeds. 
Petri holde vooruit om de hekkentjes 
te openen en de dieren te tellen. 
Tjonge, tjonge, wat hadden ze een haast. 
Hij kon biina niet bijhouden met tellen. 
Gelukkig! Nog maar een paar: vier en 
tachtig, zes en tachtig, acht en tachtig, 
negen en tachtig, negen ... Lieve hemel, 
waar was de negentigste nu? Witje, het 
lievelingsschaapje van Petri, dat altijd 
nummer laatst was, had zich niet laten 
zien. 
Drommels, daar ging nu de vrije avond. 
Eigen schuld, eigenlijk! Waarom had hij 
ook niet beter opgelet onderweg? 
Maar ... de hond, die had het toch óók 
niet gemerkt. Hoe vreemd! 

-o-
Een paar uur had Petri nu al gespeurd 
en nog steeds had hij het schaapje niet 
gevonden. 
Tesamen met de hond had hij alle strui
ken, alle greppels en <1lle kuilen afge
zocht en onophoudelijk had hij het 
schaapje bij de naam geroepen, maar 
Witje bleef onvindbaar. . � 
Petri gaf het op. De lamp was opge
brand, de kou was al door de warme 
kleren heen gedrongen en het was nog 
zeker een uur lopen voor hij weer thuis 
zou zijn. 
De arme Petri ging diepbedroefd de weg 
terug. Het hoofd op de borst en zijn 
gedachten bij Witie, dat missch;en wel 
verscheurd was door een wild dier ...... 
Toen de herdersiongen zo, in gedachten 
verzonken, voortdoolde, schoot er plot
seling een verblindend licht van de he
mel naar de aarde. Het bleef hangen 
boven het herderskamp, waar de hevig 
geschrokken Petri ook muziek en zang 
meende te horen. Het was wondermooi, 
maar hij had zoiets nog nooit gezien of 
gehoord en dat maakte hem angstig. 
En zie, nu kwam het licht op hém af ... 
Beangst, zocht de herdersjongen naar 
een schuilplaats. Ja, daar bij die rots- • 
wand zou hij zich wel kunnen verbergen. 
Juist toen hij achter een rotsblok neer-

hurkte, gleed het licht over hem heen. 
En in de stilte van de nacht hoorde 
Petri toen ook even de muziek van de 
trompetten en het gezang van de enge
len. Even maar, want spoedig was alles 
weer donker en stil. 
In die nieuwe stilte hoorde Petri echter 
een zacht geblèr, vlak bij zich. 
Verrukt sprong hij op en rende in de 
richting vanwaar het geluid was geko
men. Sterker werd nu het geblèr, maar 
het leek wel of het uit de rots kwam. 
Spoedig had hij een grot ontdekt, waar
uit een zwak lichtschijnsel naar buiten 
viel. In de grot vond hij een kindje, ge
legen op wat stro en gewikkeld in doe
ken. Bij het kindje stond het verloren 
schaapje, zijn Witje. Het aaide met zijn 
wollen kopje de armpjes van het lieve 
��-
Toen Petri op z'n tenen naderbij kwam, 
zag hij ook een man en een vrouw, ar
moedig gekleed maar heel erg vriende
lijk. De vrouw wenkte en vroeg hem 
hoe hij de grot gevonden had. Met de 
armen om Witje's hals geslagen, vertel
de Petri toen zijn verhaal aan de man 
en de vrouw, die glimlachend luisterden. 
Zij vertelden hem toen, dat het kindje 
de Verlosser was, waarvan de oude her
ders hem zo vaak verteld hadden. Hij 
hoorde ook, dat de vreemde gebeurtenis 
buiten niets anders was geweest dan de 
boodschap van de engelen aan de 
herders. 
Hoe heerlijk vond Petri het toen, dat hij 
als eerste het Goddelijk Kind had mo
gen begroeten. 
Uit dankbaarheid schonk hij Witje aan 
Jezus. Hij legde het schaapje op de kou
de voetjes van het Kind, dat toen de 
armpjes even naar hem uitstrekte. 
Zélf speelde hij zijn mooiste liederen op 
de fluit. Toen hij er geen meer kende, 
rende hij naar buiten, de herders tege
moet. 
Hij bracht hen naar de grot en vertel
de van het Lieve Kind, van de goede 
ouders en van alles wat hij die eerste 
Kerstnacht had meegemaakt. 
De volgende dag maakten de herders 
geen grote tocht, want je weet: ,,Ze kon
den van het kribje niet scheiden". 

OM UIT TE KNIPPEN. 

Buslichtingen der bijbrievenbussen. 
Maandags Dinsdags t.m. Zaterdags 

Station 4.15, 4. 40, 10.30,,15.55, 19.30 
Baroniestr. 4.20, 4.45, 10.35, 16.-, 19.35 
v.Hornstr. 4.25, 4.50, 10.40, 16.05, 19.40 
Molenstr. 4.30, 4.55, 10.45, 16.10, 19.45
Markt 4.35, 5.- 10.50, 16.15, 19.50 
Laatste lichting aan het kantoor voor 
verzending met de nachtposttreinen: 
20. 13 uur. 

De Directeur. 

H Ienriëde wil ik
J mede na'. 

• mens mijn 01,1ders, broers 
en zusjes, allen, die de dag 
van mijn thuiskomst uit Indo
nesië tot 'n onvergetelijke ge
maakt hebben, hartelijk dank 

Te koop 'een toom beste big
gen. A. de Rooij, Vorst 21 B. 

Te koop: 1 paar nieuwe stalen 
kunstschaatsen, merk Hudora, 
vast aan nieuwe bruine hoge 
schoenen, voor de spotprijs 
van 30 gulden. Bevragen P. v. 
d. Velden, Stationstraat 11. 

DE AFRIKA-LOTERIJ START! 'n Gezellig Kerstfeest

is een Kerstfeest thuis zeggen. 
A. v. GIERSBERGEN 
soldaat 1ste klas. 

Honderden prachtige Prijzen 
HOOFDPRIJS Luxe 4 • persoons Ford,F ,unus, 

Te koop: biggen en driftvar- Te koop: een in goede staat 
kens hij H. v. Vreede, Hal 3. zijnde Brabantse kachel. W. 

v. Nieuwburg, Langenberg 12.

2e prijs prachtig gothisch hu'skamerameubl"ment, 3e prijs bromfiets, 
4e prijs complete servies,combinatie met goud gedecoreerd, 112 delig 
Se prijs 81 delige cas�ette Gero Zilmeta voor 12 personen, 
6e prijs Radio toestel, enz. enz. 

Te koop: een toom zeer zwa
re N.L. bigien, waaronder ge
merkt voor het stamboek, bij 
C. v. Berkel, Nergena 7. 

Te koop: een toom biggen. 
P. van Eert, Boseind 29. 

Verloren: auto-zwengel. Te
rug te bezorgen, Molenstr. 19. 

Te koop: een toom zware big
gen bij Adr. v. d. Meijden, 
Kapelweg 8, Boxtel. 

Te koop: z.g.a.n: Deux-pièces, 
maat 42, donkerblauw, prach
tig geborduurd; damesschoe
nen, zwart, als nieuw, maat 
36-37. Eindhovenseweg 26. 

H.H. Donateurs. Uit erkente
lijkheid voor Uwe zeer ge
waardeerde steun verloten wij 
onder U op 23 December a.s. 
2 slachtkonijnen. Het Bestuur 
van de Konijnenfokvereniging 
,,Het Raskonijn", Boxtel. 

Te koop: een toom beste big
gen bij de Wed. J. Dankers, 
?chijndelseweg 9. 

Net Dagmeisje gevraagd. 
Witteveen-Hendriks, Rechter
straat 22, Boxtel. 
-------------

Te koop: een roodbonte kalf
koe, aantelling 1 Jan., ver
trouwd, 4e kalf, t.b.c. vrij, en 
dekrijpe zeugjes N.L. J. v. d. 
Sande, Loe-eind, Liempde. 

Accountantskantoor van 
H.CUPPEN

Llf: INerl. le11,tsc�1, r. Acc111t■nt1 
Llf : Bed Ylft Belutl11c11nl11t11 

Den Bosch 
Van Noremborghstraat 74, Tel. 8010 
Boxtel 
Prins Bern�ardstraat 32, Tel. 512 

B'OEKHOUDINGEN en 
BELASTINGZAKEN 

.Zalig 
Kerstfeest 

Te koop: Dames kunstschaat
sen met laarzen (maat 38) 
z.g.a.n. Bosscheweg 109, Boxtel 

lf DOE MEE! UW KANSEN ZIJN G ROOT!

)f,. Boxtel en omgeving, toont U op uw best!  

Denk voor de 

KERSTDAGEN 

ook aan U zelf. 

Pracht zijden dameskous 
mooie moderne tinten 
Links geweven dameskous 
onze bekende kwaliteit 
Ragfijne NYLONS 

• 

in 4 kleuren 
Jongens sportkousen 

f 1.65 

f 2.95 

f 6.95 

de grootste collectie vanaf f 1.65 
Heren o verhemd 
met losse boord (krimpvrij) f 8.95 
Heren zelfbinder 
ook in gelegenheidskleuren f 2.25 
Heren drukdassen 
in fantasie en grijs f 2.65 
Heren en jong�ns winterjassen 
in grote verscheidenheid 

van f 39.00 tot 98.00 

't Is weer 

IN DEN OOIEVAAR 

�TATION&MAAT.43 
�*s-,.......> 

BOXTE.L 

De Biljartvereniging ,,De Amateur" 
herdenkt op 13 JANUARI 1951 haar '.25-JARIG BESTAAN. 

Ten bate hiervan wordt in het clublokaal J. Waals 

een Barakconcours 
gehouden op Zaterdag '.23 en Zondag '.24 December, '.2e Kerst
dag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag tot '.23 uur. Aanvang 
elke speeldag om 19.00 uur. 
Alle biljartverenigingen van Boxtel en Liempde kunnen 
deelnemen. 
Ie prijs f '.25, - 1 '.2e prijs f 15, - 1 3e prijs f 10, - . 

Iedere speeldag nog eèn extra prijs beschikbaar. 

Te koop gevraagd 

FLINK WINKELPAND 
of groot solied woonhuis in centrum 

van Boxtel. 

Moet binnen enkele jaren te betrekken zijn. 

Brieven onder No. 66 Molenstraat 19 

DRUKKERIJ TIELEN 
STATIONSTRAAT 28 

No g i s  h e t  t ij d voor het 
opgeven van de benodigde 

Visitekaa rten 
U kunt deze dan nog tijdig 
voo r  Nieuw j a a r  ontvangen 

JONGEN GEVRAAGD 
tussen 14 en 16 jaar, voor alle voor• 
komende werkzaamheden. 

A. J. M. van Elk, Burgakker 16b 
Aanmelding Vrijdag en Zaterdag. 

maak het U thuis gezellig 

en siert uw tafel met 

PRACHT ONTBIJTLAKEN 
grote maat damast 

WIT DAMAST T AFELLAKEN 
zeer mooie kw"liteit 

gebruik hierbij: 

f 7.50 

f 8.95 

KERSTLINT per 5 meter 39 et, 29 et, 19 et 

Verzorg uw huis met: 

EEN MOOI K ARPET plm. 200 x 280 cm· 
sterke kwaliteit 98.00 en 47.50 

COCOS KARPETTEN 
in tapijt dessins 

COCOS LOPER 100 cm breed 
49.50 

in mooie dessins per meter 7.95 en 6.95 

TAFELKLEED 
grote maat, in 3 kleuren 9.95 • 7.45 

COCOSMATJES 
in diverse mooie kleuren 2.45 • 1.85 

En als U prettige gasten krijgt· 
verwen ze dan met een goed 

bed en heerlijk warme dek"ns 

2 persoons stalen ledikant 
2 persoons 3 delig matrasstel 
2 persoons wollen dekens 
2 persoons flanellen laken■ 

47.50 
59 00 
29.50 
9.65 

Kortom, laat ons U behulpzaam zijn 

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

ZONDER TWIJFEL bezoekt U toch zeker 
tijdens de Kerstdagen onze 

SPECIALE KERSTETALAGE 

Wij geven U weer iets aparts te zien. 

F. BAAIJENS-CLEMENS
SLAGERIJ Stationstraat 10

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

Adverteert in Brabant's Centrum 

fJ/I.P.u.á.13oomm.&m 

1 1 



Het Kerstfeest van Broeder Frans 
Broeder Frans, de arme, koesterde eenbijzondere liefde voor _het Kind vanBethlehem. Het was bijna net zo armals hij ... of nog arn1er. Fra Francesco verlangde dikwijls naarhet Heilige Land. Vooral tegen Kerstmis zou hij in Bethlehem willen zijn, bij de kribbe om dehele nacht geknield te bidden en te zingen. In het jaar 1219 ging hij op weg naar
het Heilige Land. Hij kwam echter niet verder dan Egyp
te ... Verder was onmogelijk. Zijn liefde naar het Kind van Bethlehemwerd toen nog groter.

* * * 

In Assisië kwamen dikwijls pelgrims uithet Heilige Land. Het klooster der minderbroeders ontvinghen met gulle gastvrijheid. De "Poverello" bediende zelf de pelgrims aan het gastmaal. Ook reikte hijzijn pelgrim-broeders en zusters eenfrisse dronk. Daarna zette hij zich aanhun voeten om naar hun woorden teluisteren. En zodra er over Bethlehemgesproken werd, straalden zijn ogen alsparelen. Hoe lieflijk moet het zijn, in de stal der Armoede zelf. Als hij slechtseenmaal daarheen mocht gaan, tot vlakbij de kribbe. Hoe zou hij de handjes
en voetjes van het Kindje kussen.

* * * 

Uit Jeruzalem kwamen droeve berich-ten naar Assisië. De patriarchen, die de Vorst der ·christenheid ter bescherming naar de H.Stad in Palestina gezonden had, kondengeen stand houden. Beulsknechten hadden patriarch Albertus vermoord (1214); •Zijn volgelingen waren naar Tyrus gevlucht. Maar mocht het H. Land welzonder bescherming blijven? De minderbroeders moesten daarheen om op leven
en dood het Kind van Bethlehem te beschermen. Aan de rand van het Grecciowoud lag een klein arm klooster. Het
was een klooster van de minderbroeders.In het woud zelf lag een grot. Pelgrims, die van Bethlehem kwamen, beweerden,dat zij precies op de geboortegrot leekin de st,1d van David. Reeês meermalenhad broeder Frans dit ook gedacht. Daarom nam hij het besluit, eens in deze grot de heilige Kerstnacht te vieren.Daar wilde hij middernacht afwachten.Daar zou hij het lied der engelen willen horen. Daar wilde hij met de herdersaan de voeten van 't Kindje Jezus neerknielen en Zijn koude handjes en voetjes verwarmen met z'n adem, opdat Hetniet beven zou van koude. Het nachtelijk uur is immers koud in de stenen grot. 

Het was in het jaar 1223. Weer groeide't verlangen naar Bethlehem in broederFrans. Het was tegen Kerstmis. Hij ijldenaar zijn vriend Joannes Vellita: ,,Ikverlaryg ten zeerste naar hét Kind vanBethlehem. Gaarne zou ik in Zijn na-bijheid Kerstmis vieren. Wees mij daarbij behulpzaam. Zie, degrot bij 't Greccio-woud lijkt op de geboortegrot in Bethlehem, zoals de pelgrims mij vertelden. Gij moet meehelpen en alles voorbereiden. Breng een osen een ezel in de grot. Plaats er eenkribbe. Maar zó, dat boven de kribbe de H. Mis kan worden opgedragen. Laat op de plaats van Maria een schone jonge maagd zich neerzetten. Daarnaasteen rustige jonge man, die aan St. Joseph, de voedstervader doet denken. Geef mij een priester, die in de grotde H. Mis opdraagt." Daarna liet hijdoor boodschappers allerwege verkondigen, dat de minderbroeders dit jaar
de Kerstnacht zouden vieren in het Greccio-woud. Tegelijkertijd verzocht hij 'tvolk om in de Kerstnacht naar de grot in het woud te komen, om op de komst van het Kind te wachten. Om Het teaanbidden ..... . 

* * * In de Kerstnacht was het een ware volksverhuiznig naar het woud van Greccio.'Overal op de wegen straalde het lichtder fakkels; het woud glansde van hetvuur der gebeden. In de grot stond eenkribbe opgesteld en verwachtte de Opperpriester. 
* * * 

Het kleine klokje van Greccio luiddevoor het H. Misoffer. Alle aanwezigen·stonden vol verwachting rond de kribbe.Het Evangelie werd gebeden. Franciscus,Gods troubadour, zong de blijde Boodschap. Hij was erg ontroerd. Toen hij

de naam van de Heiland moest lezen,veranderde zijn stem en klonk als dievan een klein onschuldig lam. En toen dezilveren altaarschel bij de Consecratieverkondigde dat Jezus Christus nu geheel en al, als God en Mens boven de kribbe, op 't altaar aanwezig was, kwamen enf\elen des hemels naar beneden en knielden neder naast Sint Frans, de heilige der Armoede, die nu zo rijk was.Vol verrukking viel hij ter aarde en zag,hoe het Kind Jezus uit de heilige Hostietrad en hoe Het naar iedereen glimlachte. En allen, die de Zaligmaker aanschouwden in Zijn sneeuwwitte armoe en zagenin welk een vervoering de ziener raakte,vielen ter aarde en baden uit geheelhun hart tot Hem, Die uit de hemeldaalde, om vrede te brengen aan allen,die van goede wille zijn ...... Op de wegen van Greccio dwaaldenfeestvierende mensen. In hun hart droegen zij de heilige nachtmede ..... .

De minderbroeders waren enthousiast.Het jaar daarop wilden zij met goedvin-

Kerstactie 
Kerstmis is 't feest van liefde en vrede.Het begrijpen van deze boodschap isvaak moeilijk voor de min of meeregoïstisch ingestelde man. De vrouw, het meisje, dat van aard veel milder is ingesteld begrijpt dit gemakkelijker op haareigen stille manier van goed doen. 'n Bewijs?! Zie de Kerstactie 1950 in de Parochievan St. Petrus! Geslaagd?! Nee, ik moet zeggen, eensucces bovenmate. Meer dan duizendstuks goed gebreid, genaaid en hersteld.De waarde?! Volgens deskundigen,meer dan zes duizend gulden. Verbluffend, haast verbijsterend is dit resultaat'n Eresaluut voor de meisjes van deCongregatie van St. Petrus en haarBestuur. Het is misschien hen niet aangenaamop het zo openlijk in de krant te zetten,doch anderzijds is het goed. Waarom? Vijf jaren oorlog zijn onlangs over onsheengegaan. Vijf jaren, waarin het geweld verheerlijkt werd, de hoogmoed, dehaat. Vijf jaren waarin systematisch vertrapt werd alles wat nederigheid is: geduld, bescheidenheid stilte en naastenliefde. Gelooft ge niet, dat we daarvan iets hebben overgehouden, vandaag aande dag nog? Welnu, al die schone deugden, ze moeten weer terug in de wereld van vandaag. En dat is de grote weldaad, deontzaglijke grote dienst die de me1s1es, de vrouwen aan de wereld kunnen bewijzen. Vrouwelijke deugden, zo noemen wij diebescheidenheid, die stille naastenliefde van naarstig breiende, naaiende handen.Want zij zijn het eigendom, het schone sieraad van de fijne vrouw, van de echtemoeder. De meisjes en vrouwen, die de moed, dedurf hebben om hun idealisme te behouden en in stille arbeid, verborgenhun liefde te spreiden, zullen 't aanziender aarde veranderen als de meisjes zonder aan zichzelf te denken, hun vrije tijddurven op te offeren voor het ondersteunen van armen en misdeelden; als zijtactvol hier en daar durven gaan helpenin behoeftige gezinnen met naaien enwassen, als zij de bereidheid bezittenom zich bezig te houden met de kinderen van de moeders, die daarvoor gewoon de tijd niet hebben, in echte fijneliefde en moederlijkheid, dan zal alleverbittering uit de harten wegvloeien, dan zal het communisme geen vat op demensen hebben. Dit alles kwam in mijn gedachten toenik laatstleden Zondag de prachtige Kerstactie zag van de Parochie St. Petrus. Brengt vreugde in de arme gezinnen metKerstmis. Maakt met Kerstmis iemand blij. EEN BEZOEKER.

den van broeder Frans op de zelfdewijze Kerstmis vieren. Maar waarheennu met de grotstal, de kribbe, de os ende ezel? We moesten ze maar in 't klein namaken.Dan hebben we overal ons GreccioKerstfeest. Hoe schoon zou 't zijn, wanneer in al onze kerken zó een Bethlehem zou ontstaan. Waar de minderbroeders ook heentrokken, daar ontstond ook de Kerstnacht.En overal ontstond een Bethlehem. Het Kind Jezus glimlachte in de kribbe ende heilige Maagd heel bezorgd naarhaar Kindje. De goede voedstervaderJoseph, de rechtvaardige, stond naastzijn dierbaren. Zelfs os en ezel hoorden ook bij deheilige Familie. Ook de Kerstnachtgangers van Greccio werden uitgebeeld. Zijwaren de herders, die de Verlosser heteerst naar de kribbe riep. 
* * *

Vanaf dat ogenblik plaatste men overal,waar het Kerstnacht werd, de kribbe van Bethlehem. De vijanden van Kerk en volk scholden op dit mooi gebruik. ,,Het .bijgeloof moet weg", luidde het parool.Met dit valse slagwoord vernietigde men de waarheid, Geschiedenis, Vroomheid,Geloof ...... een kleine os en een grauweezel moesten opnieuw de donkere nachtin ...... zelfs het Jezu-kind in de kribbemoest verdwijnen. Ook de maagdelijkeMoeder en St. Joseph, de voedstervader,Er was wederom voor hen: ,,Geen plaatsin de herberg". (Luc. ll. 7). 
Assisië 1950. Prof. Dr. E. Zwart.

August 

Het Vaticaan, grootste informatie:::centrum 

der wereld. 
ROME, LAND VAN BELOFTE VOOR 
KUNSTENAARS, GELEERDEN EN .... 

JOURNALISTEN 1 

(Van een bijzondere medewerker). 
De oude zegswijze "alle wegen leidennaar Rome", wordt op een indirecte manier bevestigd door het feit, dat menvrijwel overal In de wereld aan het bestaan van Rome wordt herinnerd. Het ismerkwaa ·dig zo weinig er in de geschiedenis verloren gaat. Het huidige Romeis niet minder dan in de grijze oudheid, nog steeds een middelpunt -van cultuuren wetenschap en bovenal van informatie. Dat Rome op zeven heuvels is gebouwd, dat de Tiber hier stroomt, weet iedereen. Maar dat Rome op dit ogenblik weer nagenoeg evenveel inwonersheeft als in de bloeitijd van het keizerrijk, dát kan men zich moeilijk voorstellen, vooral niet als men bedenkt hoeveelmoeilijker het destijds geweest moet zijnde bevolking van zulk een grote stad vande nodige levensbehoeften te voorzien. 
Rome heeft thans 1 Vi millioen inwoners,d.w.z. evenveel als onder Keizer Antoninus. In de vijfde eeuw slonk het inwonerstal van Rome tot 100.000 en omstreeks 1350 telde Rome nog slechts17.000 inwoners ...... 

Rome wederom wereldcentrum.
Meer dan ooit is Rome thans wederomtot een wereldcentrum geworden. Destad bezit nog een schat van historischeherinneringen, bouw- en beeldhouwwerken uit twintig eeuwen, die haar makentot de stad van belofte voor kunstenaars, geleerden, pelgrims, toeristen en voor ...journalisten. 
De journalist, die er naar streeft zijnlezers over internationale vraagstukkenvoor te lichten, behoeft geenszins overde wereld te zwerven om toch vooral maar ooggetuige te kunnen zijn van belangrijke gebeurtenissen. Hij kan hier inRome informaties krijgen te kust en tekeur, zowel schriftelijke als mondelinge, uit vrijwel ieder land van de wereld.Men kan inderdaad zeggen, dat Rome, d.w.z. het Vaticaan, op dit ogenblik hetgrootste informatiecentrum van de wereld is. Dit moet dan ook als de voornaamste reden worden beschouwd waarom president Truman diplomatieke relaties wil aanknopen met het Vaticaan.Tot nog toe waren de Ver. Staten in Rome slechts door een "persoonlijkerepresentant van de president" vertegenwoordigd. Ook degenen, die met eenzekere reserve de rustige, doelmatigewerkzaamheid van Rome als inlichtingencentrum gadeslaan, moeten erkennen, 

Snieders 

dat het "nergens ter wereld mogelijk iltoegang te verkrijgen tot zoveel nauwkeurige en gedetailleerde informatie". 
Een lawine van rapporten. 

Driehonderd aartsbisschoppen en bisschoppen plus nog een 300.000 andere priesters in alle delen van de wereldzorgen er voor, dat het Vaticaan elkeweek in ongeveer 2000 uitvoerige rapporten grondig over alle mogelijke zaken,niet alleen over religieuse maar ook overeconomische, financiële en politieke aan-• gelegenheden wordt ingelicht. Deze rapporten bevatten de meest volledige inlichtingen, die ooit ergens ter wereldop één bepaalde plaats verzameld worden. De stijl van die rapporten is helder en zakelijk, er wordt geen woordteveel gebruikt en gevoelsexclamatiesworden er in geweerd. Dit geldt zowelvoor de rapporten uit de West Europeselanden als voor de berichten uit Oost•Europa, die dikwijls onder grote gevaren en langs geheime wegen Rome bereiken. Rome is nog steeds een grote mogendheid al beschikt het Vaticaan zelfs nau•welijks over een territorium. 43 landenzijn bij de Heilige Stoel geaccrediteerddoor eigen gezanten en ambassadeurs.Officieel is de Heilige Stoel in 66 Janvertegenwoordigd; door gezanten van •de Paus, die met hun medewerkers de meest gedegen waarnemers en rapporteurs zijn, die men zich kan voorstellen. 
Rome heeft een eigen stem. 

Van al die activiteit is Paus Pius XII hetmiddelpunt. Elk van de twaalf Vaticaanse congregaties bestudeert een deel van de binnenkomende rapporten, maar dePaus ziet meer dan iemand anders hettotaal van al die informaties. Het isbekend, dat de Paus zich vooral op dehoogte poogt te houden van de positieder Kerk en haar dienaren in de com•munistische landen. De Vaticaanseinlichtingendienst maakt gebruik vanalle moderne publicatiemiddelen. Hierbijmoet ook de radio worden gerekend.Het Vaticaan beschikt in dit opzicht overeen eigen stem in de ether. Radio-Vatièaan spreekt vooral tot de katholiekenin de landen waar een communistischbewind is gevestigd. Nog niet zo langgeleden zond Radio-Vaticaan slechts zesuur per dag uit. Thans is het radiostationdag en nacht bezig uit te zenden, in demeest verschillende talen. Een bijzonderheid is, dat deze radiozender een geschenk is van de Nederlandse katholieken en dat hij met zijn 100 K.W. uit, nemend voldoet.

'n Groot Brabander 

staan. En de regering was van plan wet•ten te maken in deze richting. De bisschoppen protesteerden tegen deze inbreuk op de Grondwet en de;ze aansl,<\gop de belangen van het katholieke volksdeel. Snieders sloot zilWI hier met vuuren overtuiging bij aan, zijn artikels inhet Handelsblad hadden een grote felheid. Overal in het Vlaamse land verrezen de katholieke scholen als paddestoelen uit de grond, en de openbare scholenliepen leeg. Het volk zocht vanzelfscholen waar de opvoeding van hun kinderen veilig was. 

Met deze naam wordt voor allen die deBelgische vaderlandse geschiedenis ken•nen, een tijdperk opgeroepen van veelstrijd: taaLstrijd, schoolstrijd, socialestrijd, waarin August Snieders een voorman was. 
De meeste van onze lezers zullen daarniet van op de hoogte zijn. Waarom wedan toch deze figuur even naar vorenwillen brengen in ons blad? OmdatAugust Snieders 'n zoon is van ons Brabant, 'n vurige katholiek uit een pracht Brabants gezin. Een eenvoudige jongenvan ons platte land, die met energie en werkkracht en, 't moet gezegd, ook metveel aanleg en talent, van grote betekenis is geworden voor het volk waarvanhij hield. 
In 1825 werd August Snieders geborente Bladel, het dorp clat met Duizel, Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel enSteensel de zogenaamde Acht Zaligheden vormt. Hij was de jongste van de 9 kinderen, allemaal jongens. Het waseen brouwersfamilie, wonend op deMarkt van Bladel, waar de woning nogstaat en bekend is onder de naam van,,Het Sniedershuis". 
Toen hij al lang een groot man was inBelgië, kwam hij toch nog ieder jaarnaar Bladel om zijn ouderlijk huis eenbezoek te brengen. 
Zijn geboortejaar 1825 valt in de tijddat België en Nederland verbonden waren in één koninkrijk, zodat het ons niet moet verwonderen, dat hij zich later ge
heel richtte op België, tot welk land hijvan geboorte evengoed behoorde als tot ons Nederland. Zijn broer Jozef is gemeenteraadslid en burgemeester geweestvan Bladel en lid van de Staten vanNoord-Brabant. 
August is een heel andere weg opgegaan.Hij voelde zich taalkunstenaar en wilde de wereld in, zoals hij zelf schreef. Om wat te verdienen werd hij in 1842 letterzetter bij van Sant€n in 's Hertogenbosch. Hier maakte hij ook kennis metde gebroeders Teulings, oprichters vande bekende drukkerij aldaar. Nog in hetzelfde jaar werd Snieders lid van hettaalgenootschap "De Dageraed" in Turnhout. Dit was zijn eerste letterkundig contact met België. 
In 1884 werd in Antwerpen het Handelsblad gesticht onder redactie van LouisVleeshouwer. Zijn doel: 'n dagblad. Antwerps, Vlaams, godsdienstig van aard en inhoud, in verdraagzaamheid met andere richtingen. August Snieders werd zetter aan dit blad op voorspraak van zijn oudere broer Jan Renier uit Turnhout.Het Handelsblad wierp zich met allekracht in de Vlaamse beweging, de strijd om gelijk recht voor het Vlaamse volken de Vla;;.mse taal in België. 
'n Jaar na zijn komst in Antwerpen werdAugust in de redactie opgenomen en op Nieuwjaarsdag 1849 werd hij er hoofdredacteur van. En als zodanig is hij eenvoorman geweest in alle strijd die de
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Vlamingen te voeren hadden voor deverovering en handhaving van hun rechten. Van het begin af aan werkte hij in het besef, dat een krant niet alleen een verzamelblad van advertenties, min of meer belangrijk of onbelangrijk nieuwsmag zijn, met verder nog de burgerlijkestand en de marktberichten; maar dat detaak van de krant evenzeer is: het volkvoor te lichten op alle mogelijk gebied,hen leerzame dingen voor te zetten envooral, hen 'n gezond oordeel te gevenover alles wat gebeurt en over alles watvoor hen zelf v.n belang is. 
Zijn eerste grote strijd ligt rond de wetop het Hoger Onderwijs, waarin hij deeis stelt van gelijk recht voor de Vlaamse taal. Hij is niet tevreden met de tweetaligheid in de regeringsteksten, hij wilofficiële gelijkheid van recht voor Vlaamsen Frans; dat vindt hij billijk en rechtvaardig tegenover het Vlaamse volksdeel dat in aantal het Franse overtreft.
Hij was eerlijk en oprecht in zijn strijden niet bang voor tegenstand. In die tijdwas het liberalisme baas in België. Inzijn blad bond hij de strijd tegen henaan op politiek en sociaal terrein, stelde<le kolommen van zijn blad open voor degrieven der Vlamingen tegen de partijdige regering, en protesteerde zelf inzijn hoofdartikelen tegen de liberale wet• ten. De liberale bladen gingen tegenhem te keer, maar hij hield voet bij stuk.
Hij ontplooide in deze tijd een enormewerkkracht en werd in deze tijd nogbovendien hoofdredacteur van de Belgische Illustratie, welk blad de compagnonis van onze in 1867 gestichte KatholiekeIllustratie. 
Zijn strijd tegen de liberale wetten bereikte een tweede hoogtepunt tegen1880, in de schoolstrijd. In de troonredewerd de wens te kennen gegeven, dathet hele onderwijs onder het uitsluitendetoezicht van de burgerlijke overheid zou

Ook tegen het socialisme trok Sniedersop en het was voor hem een persoonlijkevoldoening toen in 1891 de sociale encycliek Rerum Novarum hem bewees, juist te hebben gezien en hem eè'h nieuwesteun en prachtige richtlijnen gaf voorzijn sociale activiteit in zijn publicaties.
Een zijner strijdpunten was, wat ook nuvoor ons land weer actueel is: tegen te grote centralisatie. Zijn wachtwoord hieromtrent was: een maximum aan vrijhe;d,een minimum aan regering! 
Vele Vlamingen wensten hem, hun krachtige voortrekker, in de politiek. Maar hij was geen Belg. Het bestuur van de Bankvan Antwerpen droeg hem in 1886 aanKamer en Senaat voor ter naturalisatie.
De Kamer stemde voor met 76 tegen 8.

De Senaat stemde voor, zonder één stemtegen. Snieders voelde zich zeer vereerd, maar de Vlamingen kregen hun zinniet, hij ging niet in de politiek en zijncandidatuur voor de Kamer nam hij niet aan. 
In 1900 trok Snieders zich, 75 jaar oud,uit al zijn werk terug, om een rustigeoude dag te gaan beleven bij zijndochter. 
Zo verliep in grote lijnen zijn enormeactiviteit tot welzijn van het volk, zijnstrijd voor recht en billijkheid in de politiek en in het sociale leven. 
Maar dit werkzame leven is nog op eenander gebied vruchtbaar geweest, en weleven vruchtbaar als het openbare levenen in de journalistiek, n.l. op letterkundig tem•"· Hij heeft, ook buiten de krant, enorm veel geschreven: dichtwerk, novellen en romans, historische enniet-historische; voor een deel in de Belgische Illustratie, voor nog 'n groter deel in afzonderlijke boeken . 
Zijn letterkundig werk bezorgde hem in1884 het eredoctoraat van de Leuvenseuniversiteit. In 1886 werd hij bovendienlid van de Koninklijke Vlaamse Academie, waarvan hij in 1891 bestuurderwerd. 
Zijn leven is een voorbeeld van enorme werkkracht en bezielende katholiekeovertuiging. Overdag werkte hij aan dekrant, 's avonds en 's Zondags aan dekunst. Zo vulde hij zijn tijd in arbeidzaamheid voor de· sociale verbetering ende culturele opheffing van het volk. 
Zijn leven is een bewijs van wat eenjongen van gewone stand, met niet meerdan gemiddelde ontwikkeling, maar metveel aanleg en een enorme energie kanbereiken. T.



F .F. M. Kloijtmans, Arts 
AFWEZIG 

BEKENDMAKING Zoa l s  g e b r uikelijk zullen op de BEZOEKT TWEEDE KERSTDAG 

'HD Donderdagavond 28 Dec. 
tot Zondag H Januari. 

• WAARNEMING:

De Boxtelse R.K. Slagersvereniging maakt he• 1 ste Kerstdag de Hotel-, Café- en 
kend dat alle slagerswinkels op 2e Kerstdag van Restaurantbedrijven gesloten zijn.

DE BOXTELt;E 

Tafeltenni s  Kampioenschappen 
9 tot 12 uur geopend zullen zijn. 

Dokter v. Groeningen A-H 
Dokter Margry I - P Er wordt echter niet aan huis bezorgd.
Dokter Went bolt Q- Z 

---HERLEVEND BOXTEL--

OP TWEEDE KERSTDAG: 

Opvoering van 

Adam in Ballingschap 
van Joost van den Vondel 

door het Beroepstoneel "DE GONG" 

IN DE ARK 

Middagvoorstelling om 3.30 uur 
Avondvoorstelling om 8.- uur. 

Plaatsen 1 2.-, 1 1.50 en 1 1.
Plaatsbespreken op Zondag 24 Dec van 12 • 1 uur 

aan de zaal alsmede op de d.ig der uitvoering. 

BEKENDMAKING 

Vanaf heden gevestigd 

Boxtelse Dames- en Herenkleermakerij 
Breukelsestraat 30 

F. VERHAGEN
Mr Kleermaker

Prima maatwerk. De prijzen zijn voor het 
m:iken van een costuum, met inbegrip van 
alle voerings f 85.•, f 100.•, en f 128.•. 

BOERENLEENBANK 
Al!e houders van Spaar-, Voor
schot- en Lopende Rekening
boekjes van de Boerenleenbank 
wo.den verzocht hun boekjes 
vóór 29 December op de 
Bank in te leveren ter rente 
bijschrijving en verificatie. 
Vanaf Zater.da� 30 December 
1950 tot en met Zaterdag 6 
Januari 1951 is de Boerenleen
bank voor alle bankzaken 
CESLOTEN vanwege de 
drukte met de jaarafsluiting. 
Men gelieve hiermede rekening 
te houden. 

Ons atelier is voor opnamen 

GESLOTEN 

op 24, 25, 26, 31 Dec. 
.en 1 Jan. 

FOTO,A TELIER 

Jos W. de Koning 
Past. Erasstraat 10 

IJsclub Boxtel 
Opening baan 

BAARSVEN 

Vrijdag 22 Dec. a.s. 
A� LEEN VOOR LEDEN 

Lidmaatscbapkaarten zicht. 
ba.ar dragen 

Accountantsbureau 

KNECHTEN 
VEGHEL 

Alle belastingzaken, 
boekhoudingen, 

balansen. 
Spreekuur: Vrijdag 11•1 uur 
Café H. v Rooij t.o.v. H. 
Hntkerk. 

MET DE A.S. FEESTDAGEN 
DUBBEL FEEST MET 

HET BESTUUR 

r .
1 HANDIG HEKEKEN 

Het Hobby Blad voor Vader en Zoon 

Iedere maand een keur van artikelen over 
het zelf maken van: kinderspeelgoed, Huis• 
houdelijke apparaten en gebruiksvoorwerpen 
Modelbouw,Radio Electriciteit enz. enz. 

GRATIS PROEFNUMMERS 11 

Stuur mij een gratis proefnummer van HB 

Naam ....................................................................................... . 
Adres ............. .. ............. .............. ..... ............................. . 
Woonplaats ............... . ................... .................... . 
Opplakken op briefkaart en weg er mee 1 

Voor SIGAREN 
SIGARETTEN 

TABAK en 
PIJPEN 

Bert van den Braak 
Baroniestraat 7 3 Tel. 450 

Zwarte Kip Likeuren 
Schilletje, Voorburg, Apricot, 
enz. per grote fles f 1,50. 
Met 30 extra waardezegels 

'n Bijzondere chique huiskamer 

etaleren wij met de Kerstdagen 
= 10% korting. 

HEERLIJKE WIJNEN 
grote fles s!echts f 2,09 

met 20 zegels. 
CROTE FLES ADVOCAAT 
van f 3,75 nu voor f 2,98. 
Crote fles Schilletje plus een 
grote fles Borreltje Rood 

samen f 2,75. 
Volop Vermouth, Boerejon
gens, Advocaat, enz. 
Heerlijke Banketbakkerskoek
jes en Kerstkransjes 

�O gram 50 en 55. cent 
plus 10"/0 korting aan waarde
-zegels. 
Slagroom steeds voorradig. 
Fijnste Vleeswaren en Kaas
soorten. 

Zul,el- en LetensmlddelenbedrQf 

't ANKER 
1 v. Homstraat t:2 Boxtel 

Dressoir 2 20 cm 

Trektafel 

2 Fauteuils 

4 Stoelen 1595.=
Franse velours=bekleding 

Woninginrichting 

De zaak waar U steeds iets koopt om trots 
op te zijn. 

H.O.C.R.E.S. in het Verenigingsgebouw op de Burgakker. 

afd. Boxtel Aanvang 12 uur. Finales 5 uur. Entree 25 cent. 

Bezoekt de Kerstavond 
In Schouwburg 

DE ARK op Woensdag 27, Donderdag 28 
of Vrijdag 29 December 

gebracht wordt de Kerstfantasi e in 3 bedrijven 

EN DE DAGEN VERLIEPEN .... 
door JERÛME NO�L 

Regie: JO VAN ERP. Grime: TH. VAN LAMOEN. 
Decors: PATER MARIUS. 

Prijzen der plaatsen 11.50 en 11. - K.A.B.-leden I O. 70. 
Plaatsbespreken: 2e Kerstdag van 11-13 uur, elke speeldag van 12-13 uur. 

Toneelgroep "LEERINGHE ENDE VERMAECK". 

In onze speciale 

CONFECTIE::ETALAGE 
tonen wij U 

een keurcollectie zwarte 

Mantels en Japonnen 
in de maten 38 t/m 50, ook met extra 
heupwijdte, voor de zw a a r d e r e
figuren in het betere genre. 

Komt U eens vrijblijvend kijken 
en. . . . . U zult verbaasd staan over 
onze uitgebreide sortering. 

F. J. WITTEVEEN 
. Afd. Damesconfectie 

Rechterstraat 18, . BOXTEL. 

Iedereen weet het Witteveen heeft hef. 

K E RSTMIS 

W E E K E ND-TI PS 

�·ollen deken, 150/200, zeer mooie 
kwaliteit in fijne tinten rose,bleu•groen 18 .98 
Handschoenen, 
zuiver wol, donkerblauw . . . . . 

Herenshawls, 
zuiver wollen ruit, of streepdessin 3.98 

Dameskousen links geweven, ragfijn 

Ontt-ijtlakens, 1301160 
zeer apart ruitdessin . . . . . 

• ,iS.._ :;ia1•--- * * *

Molenstraat 1 • BOXTEL. 

3.98 

2 98 

1.28 

5.98 
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Oud-Papier.Inzameling 
Voor het Opbouwcomité t.b.v. de Zus
ters van Mqerdijk zullen de Boxtelse 
Kajotters vanaf heden de "Actie Oud
Papier-Inzameling" verzorgen. De adres
sen ziin door het Oubouwcomité ver
strekt en volgens de afgesproken termijn 
zullen de Kajotters, voorzien van legiti
matiebewijzen, het oud papier ophalen. 
Voor de verstrekte hoeveelheid oud pa
pier zal telkens een bon worden afge
geven. Winkeliers, scholen, bedrijven en 
eenieder die zich opgegeven hebben het 
oude papier ter beschikking te stellen 
voor genoemde actie, kunnen een dezer 
dagen de Kajotters verwachten. 

SPORT-NIEUWS 
O.D.C.-JUNIOREN.

Voor deze week is geen programma 
vastgesteld. Ook de training van Maan
dag en Woensdag vervalt. 
Indien door de radio bekend wordt ge
maakt dat de wedstrijden van de afde
ling Brabant zijn uitgesteld, geldt dit na
tuurlijk ook voor de juniorenwedstrijden. 

BOXTELSE BILJART BOND. 

Uitslagen Klasse A.

Gr. Pommer. 589 car 155 brt. gem. 3,80 
't Hoekje 530 car. 155 brt. gem. 3,41 
Hoogste serie: J. v. T rigt met 23 car. 
D.M.C. 604 car. 178 brt. gem. 3,38 
Amateur 530 car. 178 brt. gem. 2,97 
Hoogste serie: W. Kroon van D.M.C. 
met 19 car. 
Amateur 586 car. 131 brt. gem. 4,09 
't Hoekje 510 car. 131 brt. gem. 3,89 
Hoogste serie: J. Meulendijk met29 car. 
Eindelijk is het "De Amateur" gelukt 
,,'t Hoekje" te kloppen, weliswaar met 
weinig verschil, zoals het bovenstaande 
laat zien. Voor "De Amateur" speelde 
J. v. Dijk de beste partij met een gemid
delde van 5 ,68. 

BOXTELSE TAFEL TENNIS 
KAMPIOENSCHAPPEN. 

De N.T.T.B. verleende Advance toe
stemming de Boxtelse Kampioenschap
pen te organiseren op 2de Kerstdag. De 
Dames kunnen inschrijven in een dames
klasse enkelspel; de Heren in de eerste 
of tweede klas H. E., en junioren tot 18 
jaar kunnen z;ich opgeven voor de derde 
klas. Ook is er voor de Heren gelegen
heid om in een klas dubbelspel uit te 
komen. Er zal gespeeld worden in het 
verenigingsgebouw op de Burgakker op 
4 tafels, aanvang 12 uur. 
De inschrijving staat voor iedereen open 
tot a.s. Zondag. 
Nu volgen nog enige voorbeschouwin: 
gen: Bij de dames zal het er weer span
nen. De titelhoudster Mej. de Lange zal 
aan Mej. R. van Zeeland een geduchte 
tegenstandster hebben. 
In de Heren eerste klas zal het hoofd
zakelijk gaan tussen de bekerhouder H. 
Steinmann, J. van Berkel en Fr. Leerma
kers. Wie dit jaar kampioen wordt valt 
bijna niet te zeggen, daar alle drie onge
veer gelijkwaardige spelers zijn. 
Wat de andere klassen betreft, hier kan 
weinig over gezegd worden, daar lang 
niet alle inschrijvingen binnen zijn. 

Strijd tegen Kinderverlamming 
HET AANTAL ZIEKTEGEVALLEN IN 

WEST-EUROPA NEEMT TOE. 

James Chiles, jong luitenant van de 
Amerikaanse marineluchtvaartdienst 
stierf kortgeleden in een ziekenhuis te 
Washington. Met ware heldenmoed, die 
alom grote bewondering heeft afgedwon
gen, heeft deze vlieger tot vlak voor zijn 
dood aantekeningen over zijn ziekte ge
maakt, in de hoop de medische weten
schap, die wat de kinderverlamming be
treft nog voor tal van problemen staat, 
van dienst te kunnen zijn. 
Kinderverlamming vormt in Amerika een 
probleem waarbij het gehele Amerikaan
se volk zich betrokken voelt. Bij ons te 
lande komen jaarlijks slechts enkele tien
tallen gevallen van poliomyelitis voor, 
bij de epidemie die in 1943 in Amster
dam heerste, werden 612 ziektegeva.len 
gere,.,istreerd. Dat zijn. heel wat kleinere 
getallen dan men in Amerika gewend is: 
jaarcijfers van 5000 patiënten J11et k;.,. 
derverlamming behoren daar tot de regel,
in 1948 werden er ze.fs meer dan .L, .vvU 
personen door deze ziekte getroffen 1 
In de nieuwe wereld maakt men zich 
thans bovendien bezorgd ove'i '. -� toe
nemende sterfte aan poliomyelitis: hoe
wel de totaalcijfers van 1949 nog niet 
zijn gepubliceerd, is toch reeds bekend, 
dat het aantal gevallen met dodelijke 
afloop _ in vergeHjking tot het vooraf
gaande jaar meer dan verdubbeld is. 
De kinderverlamming mag dan in ons 
land sporadisch voorkomen, voor de en
keling die het treft is de zaak ernstig 
genoeg. Daar komt bij dat het aantal ge
vallen van kinderverlamming in de ons 
omringende landen sti�ende is. Wan
neer er uit Engeland, Zweden, België, 
Zwitserland en West-Duitsland minder 
gunstige berichten binnenkoml!n, is het 
zeer wel mogelijk, dat ook Nederland 
zijn deel tegemoet kan zien. 

ONTSTEKINGSPROCES IN 
HET RUGGEMERG. 

De ziekte komt hoofdzakelijk bij kinde
ren voor, de naam kinderverlamming 
duidt dat trouwens al aan. Het begin is 
plotseling, maar weinig typisch; de ver
schijnselen zijn ook niet bij alle geval
len dezelfde. De eerste dagen kan men 
er, te oordelen naar verschijnselen als 
algemeen ziek-zijn, hoge koorts, buik
pijn, keelpijn en braken, dan ook meestal 
niet meer van zeggen dan dat men met 
een acute infectieziekte te maken heeft. 
Soms doet een heftige pijn bij aanraken 
- wanneer dit verschijnsel al aanwezig
is - de gedachten in de juiste richting 
gaan, maar in het merendeel der geval
len wordt de aard der ziekte pas onder
kend, als met het dalen van de koorts 
de verlammingen optreden, of het zou 

TAFEL TENNIS. 

Tegen de verwachting in verloor Advan
ce 2 j.l. Zondag van P.S.V. met 4-6, 
en werden de kampioenskansen aanmer
kelijk minder. Daartegenover slaagde het 
derde team er in hun naaste concurrent 
De Zwaan met 7-3 te verslaan, en ook 
het damesteam won met 8-2 van Pieus. 
A.s. Zondag zijn alle teams vrij.

Aan de Keistamper 
van Boxtel 

Keistamper 

O'1r:eveer 60 jaar geleden kwamen wij, 
Witte Paters, hier in 't dorp� W/p war<>., 
altijd erge goeie vrienden; de Witte Af
rikaan voelde zich veilig naast jouw 
lange, sterke benen. 
We leerden elkaar steeds beter kennen. 
Wij waren erg op ie gesteld, en we 
hopen ...... jij ook een beetje no ons. 
We dachten dat ie het wel fijn vondt, 
a!s vreemde lui in ons dorp je vroegen 
wat wij voor witte ma'lnen waren. 
Keistamper, dan meenden we, dat er een 
lach op ie gezicht kwam en dat je een 
beetie trots op ons was. 
Want langs ons voelde ie ie verbonden 
met ons grote werk in Afrika. En dat 
is iets om trots op te zijn. 
Velen van ons werden je beste vrienden 
en hun namen zullen wel altijd in Boxtel 
blijven leven. 
Kijk, Keistamper, omdat we zo'n goeie 
vrienden zijn, wilden we nou met jou 
eens ergens over praten. 
We zijn nooit erg lastig voor je geweest. 
Onze vriendschap bestond vooral in een 
hartelijke gemoedelijkheid, en in het de
len van elkaars lief en lee-i. Daarom wil
den we jou eens om raad vragen. 
Het zit zo: we moeten een nieuw col
lege bouwen voor de opleiding van de 
kleine jongens, die Witte Pater willen 
worden. Want we hebben plaatsgebrek. 
Zonder dat nieuwe huis, wordt ons werk 
geremd, hier en dus vanzelf ook in Afri
ka. En ie weet wel, dat we ginder het 
werk toch al niet goed af kunnen. 
We hebben daarom een loterij op touw 
gezet: een gulden per lot. Daar zitten 
prachtige prijzen aan vast, zoals een 
luxe auto, een ameublement, radio's 
bromfietsen, een pracht-servies, een cas
sette, enz. enz. Er zijn honderden 
kansen. 
Wat we jou nou wilden vragen is dit: 
zorg iii nou eens, dat die loten in Boxtel 
aan de man komen. We hadden ged�cht: 
Boxtel bijt de spits af. Boxtel het eerst 
en Boxtel vooraan!! 
Zo dikwijls hebben jouw bruidjes, praal
wagens en versierde paarden onze fees
ten opgeluisterd. Steek nou je lange arm 
'ns in die diepe broekzak, om er 'n gul
den uit op te diepen. 
Laat jouw kinderen ons een beetje hel
pen en vooral, zorg dat ze in ieder huis 
een lotje kunnen achterlaten. 
Afgesproken? Dan komen ze vandaag 
of morgen wel rond. 
Vast bedankt voor de moeite en de groe
ten van de Burgakker ! 
Keistamper, houd-oe ! ! 

moeten zijn dat er juist een epidemie is, 
zodat nieuwe gevallen telkens te ver
wachten zijn. 
Afhankeliik van de zetel van het ziekte
proces in het ruggemerg kunnen de 
mel'st uiteenlopende sniergroeoen bij de 
verlamming zijn betrokken. Wanneer de 
patiënt er het leven afbrengt • en 
meestentijds is dat gelukkig het geval -
ziet men de verlammingen soms spoe
dig, vaak ook uiterst langzaam verdwij
nen. Zo nodig kan er met warmte, mas
sage en later met heilgymnastiek en 
zwemoefeningen nog veel worden ge
daan om de functie te herstellen. 

HOE KOMT DE BESMETilNG 
TOT STAND? 

Over de wijze van besmetting tast men 
nog goeddeels in het duister. Dat de 
poliomyelitis anterior acuta, zoals die in 
de achttiende eeuw door de Duitse arts 
Heine en zijn Zweedse collega Medin 
is beschreven, een besmettelijke ziekte 
is, die door een virus wordt veroor
zaakt, is thans voldoende bekend. Om 
de ziekte doeltreffend te kunnen bestrij
den dient men echter te weten hoe het 
virus wordt overgebracht. Het is moge
lijk dat dit door middel van het keel
slijm van mens op mens geschiedt. Men 
neemt ook wel aan dat het zwemwater in 
deze een bepaalde rol speelt (Juli en 
Augustus zijn beruchte maanden). Ook 
de Stomoxys Calcitrans, een steekvlieg, 
staat onder ernstige verdenking kinder
verlamming te kunnen overbrengen. 
Hoe het zij, de strijd tegen de poliomy
elitis is nog niet gewonnen; het gehele 
Amerikaanse volk neemt aan het ge
vecht deel. De bespreking van het po
liomyelitis blijft dan ook niet beoerkt 
tot ziekenhuizen, laboratoria en vakbla
den, ook de magazine's en de dagbladen 
nemen het op tegen de "polio". De man
moedige daad van James Chiles dient 
men vooral in dit licht te bezien; iedere 
nieuwe bijdrage tot een nadere kennis 
van de polimyelitis kan later zeer waar
devol blijken. 
In zijn strijd tegen de poliomyelitis is 
het Amerikaanse volk voorgegaan door 

• wijlen president Franklin D. Roosevelt
die zelf aan deze ziekte had geleden e� 
die voor de bestrijding van de "polio" 
ontzaggelijk veel heeft gedaan. Ook 
thans wordt op zijn geboortedag nog 
steeds de door hem ingestelde collecte 
"March of <limes" ter bestrijding van de 
kinderverlamming gehouden en hopelijk 
zal deze opmars van de dubbeltjes eens 
tot gevolg hebben, dat de kinderverlam
ming, door het wetenschappelijk orlder
zo_ek dat mede uit deze gelden wordt be
kostigd, eindelijk onder de voet gelopen 
wordt. 

dr. H. W. S. 

Maak zelf zo'n handig vliegenkastje 
Het zal wel niet nodig zijn te wijzen op 
't gevaar, dat er bestaat, wanneer vlie
gen vrij toegang hebben tot levensmid
delen, die vooral in de zomer bij dui
zenden rondzwermen. 
In de goeie ouwe tijd toen ieder gezin 
nog een eigen woning had met inbe
grip van keuken, keukenkasten en veelal 
ook een kelder, was 't vraagstuk niet zo 
urgent als tegenwoordig, nu men zich 
op alle mogelijke manieren moet be
helpen. 
Daarom geven wij hier een beschrijving 
van een eenvoudig zelf te maken vlie
genkastje. Het wordt hoofdzakelijk van 
vurenhout gemaakt, terwijl onder- en 
bovenkant, evenals de twee binnenplan
jes, van triplex gemaakt kunnen worden. 
De achterkant kunt U, zoals in ons voor
beeld staat aangegeven, van triplex doch 
ook van hardboard maken. 
Begin met de twee zijwanden te maken. 
Voor elk hebt U twee stijltjes nodig, 
77 lang, 5 cm breed en 2 cm dik. De 
liggers, die 2x5x38 zijn, worJen er met 
een half houtverbinding aan bevestigd. 
U gaat er bij als volgt te werk. 
Op het uiteinde van stijl en ligger te
kent U, ter breedte van 5 cm en ter 
halve dikte van het hout, het stukje af 
dat straks weg vallen moet. 
U zaagt nu eerst de dwarse sneden in, 
zet daarna de lat rechtop en zaagt deze 
dan kops in. Met de beitel worden dan 
de verbindingen pasklaar gemaakt. De 
lassen worden met koudlijm ingesmeerd 
en daarna met een paar houtschroeven 
vastgezet. Wanneer U op deze manier 
de beide zijwanden klaar hebt, wordt het 
horregaas er aan de buitenkant tegen 
gemaakt, voor welke bevestiging U ge
bruik maakt van dunne latjes. 
Het deurtje, dat 77 hoog is en 50 breed, 
wordt op dezelfde wijze in elkaar gezet 
en wanneer U zover is, kunt U door 
aanbrenging van bodem en bovenkant 
het kastje al in verband maken. 
De volgende stap is het aanbrengen van 
de achterwand en het deurtje voorzien 
van horregaas. Ook hier weer bevestigen 
met latjes. De twee binnenplanken rusten 

Honderdvijftig jaar 
,,Die Jahreszeiten" 

Als een elfjarige jongen des nachts als 
alle andere slapen, stil uit z'n bed schuift 
en op de piano een muziekstuk uit z'n 
hoofd gaat spelen, dat hij de avond van 
te voren voor de eerste en enige maal 
heeft gehoord, dan is het niet te ver
wonderen, dat de ouders, door de tonen 
der muziek gewekt, hieruit concluderen, 
dat er wel wat goeds uit de jongen zal 
groeien. En -als diezelfde jongen een 
paar maanden later 16-stemmige compo
sities vervaardigd, dan kan men gevoeg
lijk aannemen, dat dit kind een genie op 
muzikaal gebied zal worden. 
Inderdaad is Franz Joseph Haydn -
want niemand anders dan hij was dit 
wonderkind - een genie geworden, en 
het is naar aanleiding van het feit, dat 
het begin December juist t 50 jaar gele
den was, dat Haydn een van zijn beste 
werken, ,,Die Jahreszeiten", voltooide, 
dat wij enkele regels aan deze door Gàd 
begenadigde kunstenaar willen wijden. 
Joseph Haydn, die men niet moet ver
warren met Johann Michaël Haydn, zijn 
5 jaar jongere broer, werd in 1732 in 
Oostenrijk geboren. Op 8-jarige leeftijd 
was hij reeds koorzanger aan de Ste
phanskirche te Weenen, hetgeen hij tot 
1750 bleef. Toen zijn ouders bemerkten, 
dat er meer in de knaap school. dan in 
een normaal kind, werd hij muzikaal ge
schoold. 
Daar Haydn niet bemiddeld was, moet 
hij aanvankelijk met het geven van pri
vaatlessen in zijn onderhoud voorzien; 
hij was ook enige tijd accompagnenr hij 
en van Nicola Porpora (1686-1766) de
Italiaanse componist. ' 
In 1759 werd hij dirigent bij graaf Mor
zin te Luhavec bij Pilsen, in 1761 twee
de en in 1766 eerste dirigent bij de vor
sten Esterhazy. Toen de kapel in 1790 
ontbonden werd, kreeg hij pensioen, 
waarna hij zich te Weenen vestigde. 
In dit jaar begon hij met het omvangrijke 
werk "Die Jahreszeiten", maar moest 
het vaak onderbreken, o.a. voor twee 
�oncertreizen naar Engeland, alwaar hij 
m 1791 van de Universiteit te Oxford 
de doctorstitel kreeg. 
Haydn heeft veel geschreven; wanneer 
we alleen maar denken aan zijn 104 
symphonieën (mit dem Paukenschlag, 
1791; Abschied, 1792), zijn kwartetten 
trio's, stukken voor piano sonates e� 
viool sonates, opera-ou�ertures 24 
opera's, 14 missen en vele andere kerke
lijke composities, vocale kwartetten en 
liederen. Maar het meest beroemd wer
den toch zijn twee oratoria: ,,Schöp
fung", welke hij in 1798 voltooide en 
,,Jahreszeiten". 
Aan deze beide oratoria heeft hij lang 
gewerkt. Aan laatstgenoemde bijna tien 
j�ar, weliswaar met veel grote onderbre
kingen. Het overlijden van zijn vrouw 
Maria Anna Keiler, met wie hij veertig 
jaar gehuwd was en uit welke echt tot 
beider verdriet geen kinderen werden 
geboren, h_ad in 1800 tengevolge, dat hij 
het oratorium "Jahreszeiten", dat bijna 
ge_reed was, wilde verbranden. Zijn 
vriend en vertrouweling, vorst Nicolaus 
Esterhazy, wist hem hiervan te weer
houden en toen de eerste smart gestild 
was, zette hij zich hardnekkig aan het 
werk en begin December 1800 verklaar
de hij, dat zijn werk gereed was. Het 
oratorium werd onmiddellijk in studie ge
nomen door zijn eigen kapel (in 1795 
d_oor genoemde Esterhazy weder opge
richt) en oogstte in 1801 een zeldzaam 
succes. 
Was Haydn een kunstenaar, zijn vrouw 
begreep de grote man niet en kon even
min zijn grote genialiteit· waarderen. 
Desondanks hield hij van - haar hoewel 

. zijn tijdgenoten spreken van e�n zeer 
ongelukkig" huwelijk. 

" 
Tot kort voor zijn dood - 31 Mei 
1809 - was hij -werkzaam en de muziek
wereld heeft een grote keuze uit het 
oeuvre, dat hij heeft nagelaten, waaron
der zeker zijn "Jahreszeiten" zo niet de 
eerste, toch zeker een ereplaats in
neemt. 

op latjes van 2x2x36 cm, waarvan U er
dus 4 stuks nodig hebt. Kien eerst even 
uit wat er alzo in de kast moet zodat 
U niet straks voor het feit komt t� staan, 
dat bv. de onderlinge afstand van de 
binnenplanken zo gekozen is, dat er ver
schilllende bussen of flessen niet in kun
nen. Misschien ook kunt U met één bin
ncnplank . volstaan. Onder het kastje 
maakt U tenslotte nog twee voetjes van 
2x5x39 cm, die U aan de voorzijde iets 
afrondt. Het is, indien U mooi blank 
hout hebt gebruikt, niet beslist noodza
kelijk, dat '1et kastje geschilderd wordt. 
Wilt U dit echter wel doen, dan doet
U er goed aan het eerst te schilderen en 
daarna pas het horregaas aan te bren
gen. 
Begin met het blanke hout schraal in de 
grondverf te zetten, van binnen uit wer-

� -· -�.f 
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Let een� op! 
Al is het weer nog :zo bar, zodat men 
niet dan uit noodzaak :z'n woning verlaat, 
de bestellers zijn op route om de cou
ranten bij de abonné's te bezorgen. 
Storm, regen of sneeuw moeten :zij trot
seren. 
U kunt ze dan :zien, gekleed in regen
jas en hoog gelaarsd, dabberend door 
regenplassen, over modderwegjes of door 
sneeuwhopen. 
Maar de abonné's worden bediend en 
de bestellers maken geen bezwaar. 
Alleen klagen zij als er abonné's zijn, 
die het hun moeilijk maken bij het innen 
van het abonnementsgeld. 
Men :zou ve!"baasd staan bij het verne
men hoeveel abonné's slechts traag be
talen, bij hoevelen de maand- of kwar
taalkwitantie 3, 4--ja :zelfs 5 maal gepre

senteerd moet worden 
Dit is voor de bestellers onaangenaam 
en geeft tijdverlies. 
Daarom doen wij namens hen het ver
zoek het weekabonnement vlot, de kwi
tantie voor maand- en kwartaal abonne
ment bij eerste aanbieding te betalen. 

Nieuwe Straatnamen. 
In verband met de nieuwbouw op Zand
vliet en ten Z. van Molenwijk was het 
nodig de daar aan te leggen straten van 
een naam te voorzien. Zoals reeds vroe
ger is medegedeeld wordt bij de bena
ming der straten allereerst nagegaan of 
oude, in de volksmond nog voortlevende 
namen, dan wel de perceelsbenamingen, 
aanknopingspunten kunnen bieden voor 
de nieuwe straatnamen. 
Een aantal nieuwe woningen is gepro
jecteerd aan een te maken weg, welke 
ten Zuiden van en ongeveer parallel aan 
de Leenhoflaan loopt. 
Deze nieuwe weg snijdt het perceel, dat 
als Doornakker bekend stond. Weliswaar 
is er ook te Gemonde een Doornakker, 
deze naam wordt" vastgehouden in de 
naam van de loop, welke gedeeltelijk 
langs de Boomstraat is gelegen, n.l. de , -
Doornakkersloop. Daar ter plaatse zal 
echter aan een nieuwe straatnaam wel
geen behoefte bestaan. 
De door ons nu bedoelde Doornakker 
ligt ten Zuiden van het Leysenven; zijn 
uitgestrektheid was voorheen vermoede
lijk beduidend groter. 
De naam Doornakker komt reeds voor 
in de Boxtelse Schepenprotokollen van 
1393-1400, als "die dornacker" (rijks
archief 's Hertogenbosch, R. 53, folio 7). 
Met de naam "doorn" kan tweeërlei 
begroeiing zijn aangeduid: 
a. in Oost-Brabant spreekt men vrij al

gemeen van "dorens" als men braam
struiken bedoelt. De Doornakkers lig
gen hoog en in de nabijheid er van 
komen thans nog veel bramen voor. 
De Doornakker kan zeer wel omge
ven ·zijn geweest door braamstruiken. 
De naam is dan gegeven in verband 
met dit veel voorkomend gewas.

b. In de benaming doornhaag ziet
"doorn" op Meidoorn. De naam 
Doornakker kan ook zijn afgeleid 
van een ter plaatse gestaan hebbende 

Meidoorn of 'n Sleedoorn, (die zeld
zamer is). De naam is dan gegeven 
in verband met de minder voorko
mende heester, welke typisch was 
voor het perceel. 

De betreffende weg wordt aan weers
zijden van een boombe_planting voorzien, 
zodat men gevoeglijk van een laan zal 
kunnen spreken. 

kend. De binnenplanken haalt U er zo 

lang uit en behandelt die apart. Nà. 
2 ,x 24 uur drogen bijstoppen - en pla
muren, weer 24 uur drogen en dan alles 
goed schuren. Hierna nog 'n keer gron
den, weer goed laten drogen en nog 
eens schuren. Tenslotte aflakken met
Japan-lak. 

MATERIAALST AATJE. 
Deurtje: 2 stijltjes 2x5x77 

2 liggers 2x5x50 
Zijwanden: elk 2 liggers 2x5x38 

2 stijltjes 2x5x77 
Bodem en 1'ovenkant: 

2 stuks triplex 38x54x ± 6 mm 
Achterwand: triplex 54x ± 80 
Binnenplank: 

2 stuks triplex ± 38x54x6 mm 
Ter bevestiging van het gaas: 

± 7 m dunne latjes. 

De naam 
DOORN AKKER LAAN 

achten wij derhalve verantwoord. 
In verband met de nieuwe bebouwing 
te;, Nn,Jr.:ie11 van Zandvliet is Ocstelijk 
van en ongeveer paralkl aan de van 
Hugenpothstraat een nieuwe ·straat ont
staan, waaraan nog een naam moet wor
den gegeven. 
Het is wellicht gewenst aan de nieuwe 
straten in dit deel ·der gemeente de naam 
van nog enige andere burgemeesters van 
Boxtel te verbinden. 
Vanaf Burgemeester vaii Hugenpoth tot 
Aerdt opklimmend in het verleden, heeft
Boxtel in de 19e eeuw de volgende bur
gemeesters gehad: 
A. L. W. Baron van Hugenpoth tot

Aerdt 1897-1906 
F. G. Stael 1895-1896 
Jhr. A. E. M. van Rijck�vo_rsel van''I<es

sel 1891-1895 
F. G. A. R. Baron van Lamsweerde 

1875-1891 
H. J. van de Ven 1864-1875 
C. C. J. Achterbergh 1842-1864
P. van Beijsterveld 1840-1842
Jhr. A. F. Speelman van Wulvenhorst

1811-1840. 
En naar burgemeester van Hugenpoth 
tot Aerdt èn naar burgemeester Stael is 
reeds een straat genoemd; chronologisch 
komt thans in aanmerking burgemeester 
van Rijckevorsel van Kessel. 
Jonkheer Alphonse Eduard Marie van 
Rijckevorsel van Kessel was geboren op 
24 Juni 1857 te St. Michiels Gestel. Bij 
Koninklijk Besluit van 27 - . Mei 1891 
werd hij tot burgemeester der gemeente 
Boxtel benoemd, als opvolger van F. C. 
A. R. Baron van Lamsweerde. 
Burgemeester van Rijckevorsel van Kes
sel woonde op de Burgakker in het huis 
waar de procure der Witte Paters thans 
is gevestigd. 
Uit zijn korte ambtsperiode warde hier 
aangetekend: 
1892 - overname van de gemeente 

's Hertogenbosch der keibestrating in 
de kom der gemeente; 

idem - Benoeming van J. B. van Uden 
tot gemeentesecr·etaris, als hoedanig 
hij zijn vader J. F .. van Uden opvolg
de, die bijna 50 jaren in dienst der 
gemeente Boxtel was; 

14 Juni 1892 - Voor het eerst is een 
vertegenwoordgier van het plaatselijk 
weekblad aanwezig; 

1892 - De klok wijst, na een korte 
periode dat zij de Greenwichtijd aan
wees, wederom de Amsterdamse tijd 
aan; 

idem - Voorzorgsmaatregelen tegen de 
cholera-epidemie, verfraaiing van het 
Stationsplein; 

1893 - Vergroting der school in Breu
kelen (Mijlstraat). Aanleg trottoirs ge
deelte Rechterstraat, riolering Molen
straat; 

1894 - Opening nieuwe school in de 
Nieuwstraat. Benoeming tot hoofd der 
school H. Th. Gudde. 

Jhr. van Rijckevorsel van Kessel vroeg 
met ingang van 1 October 1895 ontslag 
als burgemeester wegens zijn wankele 
gezondheid. Hij overleed op 18 Februa
ri 1901 te Boxtel. 
Kortheidshalve is de naar hem genoem
de straat genaamd: 

VAN RIJCKEVORSELSTRAA T 
met op het straatnaambord. de aandui
ding: Jhr. A. E. M. van Rijckevorsel van 
Kessel, burgemeester van Boxtel, 1891-
1895_ 



Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 
van 12 tot en met 18 December 1950. 
GEBOREN: Maria C. H. dochter van 
Fr. Schuiler en H. H. T. Buijs, Herto
genstraat 13 - Martinus W. zoon van 
M. J. Hazenberg en A. M. v. d. Hout,
Ridder v. Cuijkstraat 6 - Petrus ·G. 
zoon van W. A. Robben en A. van Dijk,
van Hugenpothstraat 21 - Hendrikus L.
zoon van C. Smetsers en W. M. van
Breugel, Koevoortseweg 10.
ONDERTROUWD: Albertus van Kes
sel en Johanna van Hommel - Antonius
P. C. van der Heijden en Engelina C.

Nefkens.
GEHUWD: Henricus Maassen en Ca
tharina H. P. M. Jacobs. 
OVERLEDEN: Petrus A. Goemans, oud 
45 jaren, bloemist, Hillegom. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

4e Zondag van de Advent. 
'.24 December 1950. 

De H. Missen zijn vandaag om half 7, 
kwart vóór 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. Om half 7 voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochie; om 
kwart vóór 8 gel. H. Mis voor Francis
cus vqn de Velden; H. Bloedkapel gel.· 
H. Mis voor Petrus Ghijsens; om 9 uur
·gel. H. Mis voor Jacoba van Diessen;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Justina
W;i.als-Guts; om half 11 de Hoogmis
gezongen mndst. vo.or Hendricus van
Dungen.
Vandaag gaat. in alle H. Missen de 1 e

· schaal voor het Seminarie van ons Bis
dom; de 2è schaalcollecte voor de Bij
·zondere Noden van de Nederlandse Bis
·schoppen, welke beide collectes ten zeer
:ste in de milddadigheid der gelovigen 
worden aanbevolen.
Vandaag om 5 uur zal naar oud gebruik
het Kerstfeest worden ingeluid. Van
.daag is er gelegenheid om te biechten 
's morgens onder de diensten en van 
middag van 6 tot 8 uur. 
Vandaag is het de biddag voor de Vrede
volgens het verlangen van onze Bisschop
pen. Vandaar zal hedenavond van 6 tot 
8 uur het Allerheiligste worden uitge
stel_d, terwiil hedenavond om half 8 een 
plechtig Lof zal gehouden worden, waar
onder de Litanie van Allerheiligen zal 
worden gezongen tot verkrijging van de 
Vrede. 
Wij sporen alle gelovigen dringend aan
om deze Zondag te maken tot een echte 
biddag en in grote getale God, onze 
Vader, vurig te smeken om de vrede te 
mogen behouden in de wereld. 
Op 1 e en 2e Kerstdag is de 2de schaal
voor de bizondere noden van de Bis
schoppen, welke bizonder in de mildda
digheid der gelovigen wordt aanbevolen. 
Woensdagavond is het geen godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
MAANDAG, Hoogfeest van Kerstmis,
verplichte feestdag. De H.H. Missen zijn 
om 4 uur, om 7 uur en om half 10. De 
Plechtige Nachtmis zal worden opgedra
·gen voor het geestelijk en tijdelijk wel
-zijn van de parochie. 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. 
Daarom wordt iedereen verzocht de pa
rochiebundel 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. 
•cómmunie 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 kari 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 middag om 3 uur plechtig Lof
met sermoon. Na het Lof is er gelegen
heid tot biechten tot 5 uur. 
Op te Kerstdag zijn onder het tweede
•drietal H. Missen van 7 uur alle plaatsen 
in de kerk vrij, zoals onder de H. Mis 
van kwart voor 8 op gewone Zondagen. 
Op de te Kerstdag wordt de tweede H. 
Mis van het tweede -drietal opgedragen 
.als gel. H. Mis voor Johannes Peter van 
:Run en Johanna Russens de huisvrouw, 
terwijl de laatste H. Mis van het derde 
-drietal H. Missen wordt opgedragen als
,gez. gef. jrgt. voor Gertruda Roozen. 
DINSDAG: Tweede Kerstdag zijn de
H. Missen om half 7, kwart voor 8, 9
uur en om half 11 de Hoogmis. De H. 
Mis van half 7 wordt opgedragen als gel. 
.jrgt. voor Cornelis van Hal en Janus de 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: 1. muziekinstrument, 5. smalle reep leer, 9. grens
wachter, 12. voorzetsel, 14. gemeenschappelijke weide, 15. wederkerig 
voorn. woord, 16. iep, 18. inham, 19. afgelegen, 20. insect, 21. slank, 
22. klamp, 23. spoedig, 25. hardhandig, 26. vriend, 27. danskoor, 28.
berg op Kreta, 30. etensbereider, 32. soort papegaai, 34. rekening, 35.
knevel, 36. landtong, 37. jongensnaam, 39. vod, 40. pers. voorn. woord,
41. metaal, 43. zangnoot, 44. Ned. munt, 46. vluchtheuvel, 47. geestdrift.
VERTICAAL: 2. in orde, 3. projectiel, 4. voorteken, 5. zoet-zurig, 6.
een weinig, 7. boom, 8. erg dom, 10. rentmeester, 11. bijzonder, 13.
profeet, 15. spijskaart, 17. leproos, 19. gewijzigde speelwijze, 23. gezet,
24. woonschip, 29. lap stof, 31. langwerpig rond, 33. bloem, 37. tred,
38. larve, 41. plaaggeest, 42. afhangend velletje, 44. lidwoord, 45. deel
v. e. mast.

Oplossing vorige Puzzle 

HORIZONT AAL: 1. ras, 3. nes, 5. na, 8. non, 9. Ier, 10. kam, 13. ode, 
14. el, 15. elan, 18. Lea, 19. idem, 22. nar, 23. ree, 24. in, 27. kar,
28. ven, 29. vete, 32. oer, 33. as, 34. node, 37. kip, 38. veld, 41. keg,
42. rem, 43. Aa, 46. var, 47. ami, 48. Mars, 49. amp.
VERTICAAL: 2. aar, 3. nota, 4. en, 5. nee, 6. ar, 7. oker, 9. idee, 11. al,
12. neer, 16. la, 17. nier, 18. laat, 20. de, 21. mier, 23. raad, 25. N.N.,
26. aval, 28. veel, 30. es, 31. enig, 35. op, 36. ever, 37. keer, 38. ver,
39. Em, 40. damp, 42. rak, 44. ai, 45. om, 47. A.M.

zoon; de H. Mis van kwart voor 8 voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
Parochie; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor de overleden ouders van de familie 
Voermans; om 9 uur gel. 1-1. Mis voor 
1-lenricus v. d. Wetering; 1-1. Bloedkapel 
gel. 1-1. Mis voor Cornelis van Kessel en
om half 11 de Hoogmis gezongen mndst.
voor Lucia de Visser-Paddenburg.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
WOENSDAG: feestdag van St. Joannes,
de Evangelist, Patroon van ons Bisdom.
De H. Mis van kwart voor 7 voor Wil
helmus de Bekker te Oisterwijk overle
den; z.a. gel. H. Mis voor Adrianus Pen
nings vanwege dè Broederschap van het
H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie; z.a. gel. jrgt. voor Adrianus Schel
lekens; om half 9 gel. H. Mis voor 
Franciscus van Rullem te Heeswijk over-
leden. 
DONDERDAG: feestdag van Onnozele 
Kinderen; om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Petronella Verdonk-v. d. Koeve
ring; om half 8 gel. H. Mis voor Anneke 
de Bok-v. d. Heijdm; z. a. gel. H. Mis 
uit dankbaarheid vanwege een zieke; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Franciscus v. 
d. Velden; om half 9 gez. H. Mis voor
een bijzondere intentie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Wilhelmus v. d. Broek en Maria 
Catharina v. d. Pasch de huisvr.; z. a. 
gel. mndst. voor Laurentius v. Minder
hout; om half 8 gel. mndst. voor Johan
nes v. d. Meijden; z.a. gel. H. Mis voor 
Adriana v. Nieuwburg- van Erp; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Johanna van 
Run-Russens; om half 9 gel. H. Mis voor 
Emile Prick te Vaals overleden. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Maria van Hal-v. Esch; z. a. 
gel. H. Mis voor de overleden jongens 
in Indië vanwege Frans ftayens; om half 
8 gel. mndst. voor Marinus v. d. Sande; 
z. a. gel. H. Mis voor Anna Maria van
Nieuwburg; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Lucia de Visser-Paddenburg; om 
half 9 gel. H. Mis voor Henrieëtte Wit
teveen-Schöne, Hedenmiddag gelegen
heid om te biechten van half 3 tot 4 uur 
en van 6 uur tot half 8. 
Voor degenen, die wegens het slechte
weer nog geen gelegenheid hebben kun
nen vinden om de banken- en stoelen
pacht te betalen, zal nogmaals gelegen
heid gegeven worden deze te voldoen 
op Dinsdag, 2de Kerstdag, na de Hoog
mis. Tevens worden dan de overgeble
ven· banken en stoelen verpacht. 
De nieuwe pacht gaat in op 1 Januari
1951. 
Wij willen onze parochianen verzoeken
geen verpachte banken en stoelen te be
zetten, behalve in de H. Mis van 9 uur, 
waarin alle plaatsen vrij zijn. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Henricus· Maas
sen uit Venlo en Catharina Hubertina 
Petronella Maria Jacobs, geb. te Venlo 
en wonende in deze parochie. 
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. 

Vierde Zondag van de Advent
24 December 1950. 
Tevens Vigilie voor Kerstmis.

De eerste schaal is voor ·het Seminarie, 
de tweede voor Bijzondere Noden. 
Vandaag is het GEEN Santa Teresa en 
GEEN H. Familie voor jongens. 
In verband met de oproep van de Paus 
en Bisschoppen, welke laatste Zondag is 
voorgelezen, zal hedenmiddag van 5 uur 
tot en met het Lof om 7 uur het ALLER
HEILIGSTE ter aanbidding worden uit
gesteld. Onder het Lof zal de litanie van 
Allerheiligen en het Rozenhoedje wor
den gebeden voor het behoud van de 
vrede. 
Na de middag is er gelegenheid om te 
biechten van 3-4 en van 6-8 uur. 
Maandag, Hoogfeest van Kerstmis. Het 
eerste drietal H.H. Missen begint om -t 
uur: waarvan de eerste H. Mis de pltch
tige "Nachtmis''. Onder de tweede H. 
Mis wordt de H. Connnunie uitgereikt. 
En onder de derde H. Mis wordrn ge
zongen o.a. de liederen 6 en 10 uit de 
parochiebundel. 
Het tweede drietal H.H. Missen begint 
om 7 uur, waarvan de tweede H. ,'v1is 
is de gezongen "Dageraadsmis". En on
der de derde· H. Mis worden gezongen 
de liederen o.a. 7 en 9. 
Het derde drietal H.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". 
In de Wijk-kapel "De Burgt" begint het 
eerste drietal H.H.· Missen om kwart 
voor 4; Deze zijn gelezen H.H. Missen. 
Onder de eerste H. Mis wordt na de 
communie van de priester de H. Com
munie uitgereikt. Onder de laatste volg-

mis worden kerstliederen gezongen even
als in de kerk. 
Het tweede drietal begint om kwart voor 
7. Verder worden er dan op die dag
geen H.H. Missen meer gelezen.
De parochianen worden wel verzocht
allen hun parochiebundel mee te bren
gen. Tenslotte worden allen ook vrien
delijk gevra.agd er toe mede te werken, 
dat het te Communie gaan speciaal tij
dens de Nachtmissen, ordelijk en devoot 
verloopt. Zoveel mogelijk gaat men door 
de ZIJGANGEN naar voren en keert 
men door de MIDDENGANG naar zijn 
plaats terug. 
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. 
De eerste schaal gaat voor de kerk en
de tweede schaal voor de bijzondere 
noclen. 
Na de middag is om 3 uur PLECHTIG
LOF met predikatie. 
Na 't Lof wordt gezongen lied nr. 7 en
is er nog gelegenheid om te biechten tot 
half 5. 
Dinsdag, 2e Kerstdag, Feestdag van de
H. Stephanus. De diensten zijn zoals op
Zondag. 
De eerste schaal is voor de kerk en de
tweede voor de bijzondere noden. Des 
avonds 7 uur is het Lof met rozenhoedje 
voor onze parochianen in het buitenland 
en het behoud van de vrede. 
In de Wijk-Kapel zijn de H.H. Missen 
als op Zondag, dus om kwart over 7, 
half 9 en om kwart voor 10. 
Woensdag, Feestdag van de H. Apostel 
en Evangelist St. Jan, de patroon van 
ons Bisdom. 
Donderdag, Feestdag van de H. Onno
zele Kinderen. 
Zaterdag, 7 uur solemn. jrgt. voor de 
pastoor-oprichter dezer parochie, de 
Z.E.H. F. J. M. Eras. 
ZONDAG, 24 Dec.: In de kerk. 
6 uur Ld. voor geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochianen; 7 uur Ld. voor 
Adrianus v. d. Sande-v. d. Pas vanw. 
processie Boxtel-Kevelaar; 8 uur 1.d. v. 
overleden vader; kwart over 9 I.d. voor 
de levende leden v. d. Broederschap St. 
Willebrord; half 11 Hoogmis uit dank
baarheid voor behouden thuiskomst. (V). 
In de Wijk-Kapel "DE BURGT". (Th.)
kwart over 7 !.cl. voor zekere intentie . 
half 9 Ld. voor overleden familie; kwart 
voor 10 l.d. voor overleden ouders en 
familie. 
MAANDAG, 1 e Kerstdag: in de kerk: 
4 uur pl. ,,Nachtmis" voor weldoeners 
der parochie; 2e H. Mis voor geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochianen; 3e 
H. Mis voor overleden Moeder.
7 uur 1e H. Mis voor Maria v. Esch
v. Dijk v.w. Broederschap St. Wille
brord; 2e en 3e H. Mis (Bijz. Intentie).
kwart voor 10: 1 e en 2e H. Mis (Bijz.
Intentie) de 3e pl. gez. ,,Dagmis" voor
gesneuvelde jongens van de parochie H.
Hart v.w. de Kalksheuvel.
In de Wijk-Kapel "DE BURGT" (Verbr.) 
kwart voor 4 le H. Mis 1.d. voor bijz. 
intentie; 2e en 3e H. Mis (bijz. inten
tie); kwart voor 7 1 e H. Mis I.d. voor 
bijzondere intentie; 2e en 3e H. Mis 
(Bijz. Intentie). 
DINSDAG, 2e Kerstdag: in de kerk: 
6 uur Ld. ter ere van de H. Antonius• 
7 uur l.d. voor geestelijk en tijdelijk wel'. 
zijn der parochianen; 8 • uur l.d. voor 
Cornelia Schoenmakers-Voermans; kw. 
over 9 I. d. voor Piet Voets v.w. zijn 
ouders; half 11 Hoogmis gez. j. voor 
Petrus Spierings. 
In de Wijk-Kapel "De BURGT" (v. G.) 
kwart over 7 1.d. ter ere van 0. L. 
Vrouw van Altijddurende Bijstand; half 
9 l.d. tot bijz. intentie; kwart voor 10 
l.d. tot bijz. intentie .
WOENSDAG: 7 uur I.d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochianen•zijaltaar l.j. voor Cornelia de Zeeuw e�
Johanna Maria v. Maren z.e.; kwart voor
8 I.d. voor Joke v. Baast; zijaltaar l.j.voor Gijsberta v. Hommel-v. d. Bosch;half 9 I.m. voor Petrus Wilhelmus Melis.DONDERDAG: 7 uur gef. gel. j. (3)Z.E.H. Franciscus Josephus Maria Eras zijn ouders, broers en z.isters; zijaltaa;l.d. voor Adrianus v. d. Linden-v. Erp;kwart voor 8 l.j. voor Jacobus Johannesv. Eijndhoven; zijaltaar 1.d. voor MariaKurvers-v. Nistelrooij; half 9 l.d. voorMaria Langenhuizen-Stüpp.
VRIJDAG: 7 uur z.d. tot intentie v. d.Boxtelse Priesterstudentenclub; kwart v.8 l.d. voor Henricus v. d. Ven-v. d. Heuvel te Amsterdam overleden; zijaltaarI.m. voor Adrianus Karssemakers; half
9 I.m. voor Hubertus Josephus v. Susante
en Jos. v. Susante z.
ZATERDAG: 7 uur gef. solemneel jrgt. 
voor de Z.E.H. Pastoor Franciscus Joze
phus Maria Eras, zijn ouders, broers en
zusters; kwart voor acht l.d. voor Ma
rianus v. d. Elzen; zijaltaar I.d. voor 
Bartholomaeus Langerwerf en Petronella 
van de Plas z.e.; half 9 l.d. voor Adria
nus v. d. Sande-v. d. Pas v.w. klein
kinderen. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
4de Zondag van de Advent. 
24 December 1950. 

Het Allerheiligste zal zijn uitgesteld van 
na de Hoogmis tot na het Lof. 
Om half 3 Lof waaronder rozenhoedje 
en daarna gelegenheid om te biechten 
tot 5 uur. 
Maandag, Hoogfeest van Kerstmis. De Kerst-Mis begint om 5 uur. Onder de tweede H. Mis zal de H. Communieworden uitgereikt. 
Dnisdag, tweede Kerstdag zijn alle diensten als op Zondag. 
ZONDAG_: half 8 H. Mis voor welzijn der paroch,e; 10 uur H. Mis voor Maria v. Kasteren. 
M�ANDAG: 5 uur Plechtige KerstM1s_ voor welzijn der parochie; half 10begmnen de laatste HH. Missen, zodat ongeveer kwart voor 10 de Hoogmis begint, jrgt. voor de Heer Thomas Maas. DINSDAG: tweede Kerstdag half 8 H. !"lis voor welzijn der parochie; to uurJrgt. voor Mevr. Huberta Maas. WOENSDAG: feestdag van St. Jan, half 8 H. Mis voor welzijn der parochie. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis v. Kollenburg. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianahsvr. van Cornelis v. Kollenburg. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Mariade Bie. 

Deze week zullen geschieden: Woensdag H. Mis voor Antonia van Beurden-v. d. Ven te Loon op Zand overleden; Donderdag H. Mis voor Wilhelmus Santegoeds te Schijndel overleden; Vrijdag H. Mis voor Cornelia Korsten-de Vroom te Schijndel overleden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

4de Zondag van de Advent.
24 December 1950. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v. d. parochianen; half 9 H. Mis voorJo_anna Kruyssen-v. Mol; 10 uur Hoog-
mis. Y"'I 

De gelovigen worden in de gelegenheid gesteld, aan hun offerplicht te voldoen in de eerste schaal met de collecte-bakjes voor B.N.; daarna wordt open-schaalco!lecte gehouden tot opleiding vanpriesters voor ons Bisdom. Half ? Lof met rozenhoedje, om Gods' zegenmgen af te smeken over Orion en de Kapel van Stapelen. Daarna wordt biechtgehoord tot 4 uur en in beidebiechtstoelen van 5-8 uur. 
MAANDAG: Hoogfeest van Kerstmis wordt vóór de middag geen biechtge'. hoord. Zieken, die verlangen aan huis te communiceren, worden vriendelijk verzocht, zich in de sacristie te laten aanmelden. 
5 uur solemnele Nachtmis met assistentie van diaken en subdiaken tot intentie v. d. parochianen. Daarna wordt H. Communie uitgereikt door één of twee assistenten en intussen worden Kerstliederen gezongen. 
In iedere reeks van drie HH. Missen worden de gelovigen in de gelegenheid gesteld, aan hun offerplicht te voldoen in de eerste schaal voor onze eigen kerk•in de tweede schaal voor B.N. Intussen worden twee stille HH. Missen opgedragen, één tot intentie van Z.Eerw. Heer Pastoor en daarna één voor Theodorus Huyberts. 
Half 8 tweede reeks van drie HH. Missen, de eerste voor Gerardus Leyten . 
daarna één voor Maria de Punder-Huig� en de derde v.w. Spaarverenioing dePotters" voor Johannes Leyten� 

" 
Half 10 laatste reeks van drie HH. Missen, de eerste voor Harry v. Dijk; daarna H. Mis voor Johanna v. Heerebeek
de Beer; ten slotte de Hoogmis als gez. j�gt. voor Peter Kruyssen. Half 3 plechtige vespers; daarna biechthoren tot 4uur. 
DINSDAG: tweede Kerstdag, devotiedag, waarop de HH. Diensten zijn als op Zondag. 7 uur H. Mis voor Jos. v. d. Aker; half 9 H. Mis tot intentie vande parochianen; 10 uur Hoogmis.
De gelovigen worden in de gelegenheidgesteld, aan hun offerplicht te voldoenin de eerste schaal voor de St. Pieterspenning, in de 2de schaal voor de belangen van de parochie. Half 3 Lof met
rozenhoedje.
WOENSDAG: half 8 feest v. d. H. Johannes Evangelist, patroon van ons Bis
dom, H. Mis tot intentie v. d. paro-
chianen. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot inten
tie v. d. leden der Godvruchtige Vereni
ging ter ere v. d. H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Adrianus 
v. d. Sloot.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Peter 
Hazen berg. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur, en van 
half 6 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met 
rozenhoedje, om Gods' zegeningen te 
verkrijgen over Z. H. de Paus en het 
H. Jaar.
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Joke v. d. Linden in Tilburg over
leden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
TE LIEMPDE. 

4e Zondag van de Advent,
24 December 1950. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Petrus v. 
Mensvoort; 8 uur l.j. voor Jan Vorsten
bosch en Wilhelmina hsvr; to uur de 
Hoogmis tot welzijn der par.; na de 
Hoogmis uitstelling van het Allerheilig
ste; 4 uur Lof. 
In alle HH. Missen de te schaal voor 
het Seminarie. Na de middag biechtho
ren van 2-4 en van half 5 tot 7 uur. 
MAANDAG: 1e Kerstdag, geboden 
feestdag; de plechtige Nachtmis om half 
5; deze tot welzijn der par.; onder de 
daaropvolgende stille HH. Missen zul
len gezamenlijk Kerstliederen gezongen 
worden. Begin der, tweede drietal HH. 

. Missen • om 7 uur; van deze is de 2e 
gezongen n.l. z. j. voor Johanna Lam
bértus Welvaarts. Begin der derde drie
tal HH. Missen om half 10; van deze 
is de -laatste gezongen n.l. z. j. voor . 
Cornelia Petrus v. Lieshout. 
Na de middag om 3 .uur plechtig Lof, 

en biechthoren van 2-3 en van half 4 
tot half 5. 
DINSDAG: 2e Kerstdag, geen verplich
te feestdag; half 7 l.j. voor Cornelis v. 
Dijk en Maria hsvr.; 8 uur I.m. tot wel
zijn der par.; to uur z.j. voor Johannes 
de Laat; 3 uur Lof. 
WOENSDAG: feestdag van St. Jan 
Evangelist, patroon van ons Bisdom; 
half 7 I.m. tot welzijn der par.; 7 uur 
z.j. voor Marinus Traa; 8 uur l.j. voor
Cornelia Henricus v. Dijk. 
DONDERDAG: 7 uur z.m. voor Wed. 
Maria Andries v. Acht-v. Houtum over
leden te Olland; half 8 l.j. voor Josephus 
Hendriks; 8 uur l.j. voor Jan Quinten 
en Ida hsvr. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Wouter van 
Mensvoort; half 8 l.j. voor Arnolda 
Theodorus v. Berkel; 8 uur l.j. voor 
Frans v. Brunschot. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Johanna 
Wouter v. Mensvoort; half 8 l.j. voor 
Wilhelmina Frans v. Brunschot; 8 uur 
l.j. voor Hendricus Wilhelmus Hermes.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. voor Gijsberdina Frans 
v. Brunschot; 10 uur z.j. voor Adriana
Jan de Laat. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag en Dinsdag om 7 uur voor 
Cornelis v.d. Langenberg; Woensdag om 
7 uur I.m. voor Theodorus Timmermans; 
Donderdag om 7 uur I.ITTs. voor Johannes 
Oerlemans v.w. de Schakel; Vrijdag tot 
Zondag om 7 uur I.m. voor Theo van 
Hal, enz. v.w. het Dorp. 
30e Wed. Maria Andries v. Acht-v. 
Houtum te Olland overleden. 
GEDOOPT: Emerentia Cornelia Adria
na dochter van Adrianus van Hak-v. d. 
Velden. '-

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vierde Zondag van de Advent. 

Vandaag Vigilie voor Kerstmis. HH.
Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. Tweede schaal
collecte voor 't Seminarie; derde voor 
Bijz. Noden Episcopaat en voor de nieu
we glas-inlood-ramen. 
Na de Hoogmis uitstelling van het Aller
heiligste tot na het Lof. Om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje en Litanie van Alle 
Heiligen en gebed voor de vrede. Na 
het Lof gelegenheid om te biechten tot 
6 uur. 
Maandag, hoogfeest van Kerstmis, zal 
er 's morgens geen biecht gehoord wor
den. Om 5 uur Pl. Nachtmis, gevolgd 
door twee gel. H.H. Missen. Onder de 
gel. H.H. Missen zal het koor Kerst
gezangen 1,1itvoeren en zullen de gelovi
gen Kerstliederen zingen. Om 8 uur zal 
er nog Communie uitgereikt worden. 
Om half 10 zal het tweede drietal H.H. 
Missen aanvangen. Onder de gel. H.H. 
Missen zullen de gelovigen Kerstliederen • 
zingen. Om ongeveer kwart over tien 
begint de Hoogmis. Na de middag om 
3 uur Pl. Lof, waaronder feestpredikatie. 
Daarna gelegenheid om te biechten tot 
5 uur. 
Dinsdag, tweede Kerstdag H.M. Dien-
sten als op Zondag. 
Woensdag feest van de H. Joannes 
Apostel. 
Donderdag feest van de H.H. Onnozele 
Kinderen, dag van devotie. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Theresia 
Jansen-Schrouwen; half 9 H. Mis voor 
Christiaan van Dongen van gez. Perso
neel Heide-Mij; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie. 
MAANDAG: 5 uur Nachtmis voor de 
Parochie, gevolgd door 2 gel. H.H. Mis
sen; half 10 H. Mis voor Wilhelmina 
Konings-v. d. Laar; 10 uur H. Mis voor 
Gerardus v. Oers v.w. R.K. Boerenbond; 
kwart over 10 Hoogmis voor Bijz. Inten
tie. (B). 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 
Maria v. d. Akker-Doleweerd; half 9 H.
Mis voor Christiaan van Dongen; 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Bijz. 
Intentie (M); 8 uur H. Mis voor de 
Parochie. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Dymphena v. Groesen-Blijlevens; 8 uur 
H. Mis Bijz. Intentie (G).
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Christiaan
van Dongen; 8 uur H. Mis tot Bijz. In
tentie (G.)
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Chris
tiaan v. Dongen van Gez. Personeel 
Heide-Mij; 8 uur gef. H. Mis voor
Mevr. Joh. M. v. Kuyk-Hackfoordt. 
'ELDERS: H. Mis voor Cornelia van
Oers-v. d. Braak.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
ZONDAG, 24 December. Vierde Zon
dag van de Advent en tevens Vigilie van 
Kerstmis. Vandaag zal het H. Sacrament 
ter aanbidding worden uitgesteld van na 
de Hoogmis tot 't Lof om te bidden voor 
het behoud van de vrede. 
MAANDAG: Hoogfeest van Kerstmis. 
De Nachtmis begint om 5 uur. De kapel
wordt geopend om kwart voor 5. Na de
Nachtmis twee stille HH. Missen, waar·
onder Kerstliedjes gezongen worden. 
De volgende HH. Missen zijn om half
9, 9 uur en om half 10 de gezongen 
Hoogmis. Om 3 uur Lof met rozen
hoedje. 
DINSDAG: 2de Kerstdag. De HH. Mis
sen zijn zoals op Zondag. Om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Woensdag: Feest van de H. Johannes 
Apostel en Evangelist. Om 8 uur Lof. 
Donderdag: Feest der Onnozele Kinde
ren. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Jcr
hanna Feldbrugge-Otterbeek. 
MAANDAG: om half 10 voor Piet van 
Liempd. 
DINSDAG: om 7 uur voor Victor 
Swaanen; om 10 uur voor Tonny Schaf
fer. 
WOENSDAG: om 7 uur ·voor Meester 
Swaanen; om half 8 -...oor Johannes Ja-
cobus van Kempen. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Victor 
Swaanen. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Meester 
Swaanen; om half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 



OOK VOOR NAAR 

Kerstgoed Steinrnann 
RECHTERSTRAAT 6 BOXTEL - TEL. 401 

Schitterende ballen, pieken, vogels, denappels, engelenhaar, &rieeuw, kaarsjes, sterrenregen, crèpe papier in rood, wit en groen, 
kerstklokken, tafellakens, lopers, servetten, stallen, lcerstgroepen, mos, enz. enz. en 1001 kleine versieringen voor de kerstboom. 

VERHOOG DE KERSTSTEMMING THUIS EN KOOP AL UW TAFEL- EN KERSTBOOMVERSIERINGEN BIJ C. STEINMANN 

Prima zure Haring 7½ cent. 
Winkeliers speciale prijzen 

Verders alle soorten Vis. 

VOS Stationstraat 44 Tel. 527

Gouden H.D.Z. 

Trouwringen 

Uit edelgoud voegloos gesmeed. 

Wij tonen U een zeer grote keuze. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwel(n - Horloge, Kruisllraal /0 

Pijprokende man brengt gezelligheid an ... ! 

"Pijproken is zo gezèllig !" - Dat vinden vrouwen en 
meisjes. Het geldt voor alle vaders, mannen of verloof
den. Bij de krant in de huiskamer, bij besprekingen, 
bij alle werk en ieder uitstapje is een pijp tabak oer
gezellig. Het stáát een man! Pifproken maakt de jongeren 
flinker, de ouderen gezelliger, de nerveuzen rustiger. Een 
pijp staat sportief en mannelijk. Maar bovenal: als pijp
roker smaakt U het zuiverste en hoogste rookgenot. 

••• mannenwerk 

ALS RECLAME �;;;;;- r;o:-de Wmtu - - 7 
1 Rubberlaarzen in alle maten 1 

Voor H.D.Z. Verlovingsringen 
F. P. v. Langen, Stationstr. 62 

geven wij bij gelegenheid van 
de opening onzer 
NIEUWE ZAAK 

een 1/2 pond boterkerstkransjes 
van 55 et. voor 49 et. 

Hee7i��ee�:k.�: .. sje I Warme Kameelharen Pantoffels 1 
Vermouth, Cognac, in diverse soorten 

4 50

Voordelige prijzen 

Ruime aortering 

Ook voor Uurwerken 
het JUISTE adres 

ALLES ONDER GA ANTIE 

Probeert ons SUCèESBROOD half tarwe• 
half melkbrood voor 38 et. pa 800 gram. 

Oude Klare of Wijn I reeds vanaf •
1van 

" 

1
bij BQVENDEERTJ 

Uurwerkreparaties in een week klaar. 

BRILLEN 
1s morgens besteld 
•s avonds klaar

Specialiteit in R0ggebrood 

Fijne Weihnachtsstollen (Kerstbrood) 
Leverancier voor alle Ziekenfondsen p I Raa1Jmakers naast Gemeentehuis 

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

F. HAZENBERG
BREUKELSESTRAAT 56 

CAFÉ EN SLIJTER IJ 
Rozemarijnstraat 2 

wwwwwwwww 

Was in een ommezien 

met de nieuwe 

electrische wasmachine! 

Wasdag is géén dag meer om tegenop te 
zien. Wassen is een plezier geworden met de 

HOOVER ELECTRISCHE WASMACHINE!

Ongelooflijk snel, kraakhelder wordt al uw goed ge
wassen door dat kleine wonder van techniek. U staat 
er rustig bij, zonder te bukken, �onder u te vermoeien. 
Wat een weelde, vergeleken bij vroeger! 

• maakt koken van de was overbodig
• wast hagelwit
• wast enorm snel (U kg. in 4 minuten)
• wast ieder weefsel (ook babykleertjes)
• voorkomt slijtage (ook van het fijnste weefsel)
• is 4iterst zuinig in gebruik (U cent per uur)
• kan in de kleinste keuken staan.

Service en levering door geheet Nederland. 

VAN BOXTEL 
N.V. HANDELMIJ

CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL,. TEL.· 479 

ëen kostelijk kopje .... 

Dit is een duur kopje ...
een kostbaar stuk van 

fijn porcelein, bestemd voor 
de kostelijkste dranken. 
Maar al hebt U misschien 
zo'n kostbaar kopje niet .... 
de kostelijke dranken hoeft 
U zich daarom niet te ont
zeggen!· De verrukkelijkste 

koffie en de geurigste thee, 
en toch het grootste voor
deel, dat kan. Edele koffie
soorten, vers gebrand in 
eigen branderij.... de keur 
van de thee-oogst, zorgvul
dig gemêl e e r d  in eigen 
pakkerij .... dàt zijn koffie 
en thee 

waar U bovendien zóveel spaarzegels bij ontvangt, 
DAT U lO °lo VOORDEEL HEEFT! 

Bij koffie (te soort) 38 Sparzegels. Bij thee (le soort) 18 Sparzegels 

ALLEEN BIJ DE SPAR ! 

Trouwens .... eerste ku1aliteit en extra voordeel: dat zijn de kenmerken 
flan à/les wat De Spar U biedt! Voor de feestdagen vindt U htt 
fijnste en toch groot voordeel in de Decemh.er-krant flan De Spar. 

IL •• !- f {i.eulliq, tr,,uc,.) • 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Oude jaar - Nieuw-jaar 
Eenzaam ligt het land, verlaten, toege
dekt met een witte wa:le sneeuw. En als 
er mensen zijn, dan gaan ze stil en zwij
gend voort en zoeken haastig hun hui
zen; omdat het winter is. 't Is kil en 
koud, het weer is koud en ruw. 
Oudejaar-Nieuwjaar in een winters 
weer. Winter brengt ons eenzaamheid. 
En zonder kust of oevers ligt de zee 
van sneeuw over de velden: zonder ein
de. Wij zijn gelijk de vogels, die nu 
voedsel zoeken. We vinden niets. 't 15 
alles eenzaamheid ........ . 
Doch wie niet buiten zoekt, vindt terug 
de rijkdom van het eigen hart. Als de 
mens niets vindt, vindt hij het best zich
zelf. 
De wereld van onze herinnering is soms 
zo leeg. Zo traag komen de glorievolle 
dagen, hoogtepunten van geluk in onze 
gedachten terug. 
Oudejaarsavond-Nieuwjaar, een ogen
blik van herinnering van terugzien op 
het voorbije en een moment van ver
wachting. De jaarwisseling plaatst ieder 
mens in een scherpe reflex, in het licht. 
Het maakt hem bewust van het ijlings 
voorbijschietend leven, dat niet is in te 
halen, niet kan worden teruggenomen, 
noch zwarte donkere uren, noch de 
lichtend gelukkige dagen. 
Nieuwjaar dat is verwachting! Wilt ge 
weten wat verwachting is? - Dat is, als 
verloofden het huis gaan bezichtigen, 
wat een der ouders voor hen gekocht 
heeft; dat is als de kinderen de huiska
mer klaar maken en versieren omdat 
moeder gaat terugkomen uit het zie
kenhuis. 

Verwachting dat is, als het spiksplinter
nieuwe wiegje klaar staat, omdat er een 
vonk van leven zal vallen in de stilte 
van het huis en er een nieuwe mensen
knop gaat ontluiken. 
Verwachting dat is als vader en moeder 
naast e-lkaar in de kerk zitten: en bij de 
consecratie naar 't altaar kijken en dan 

'beide éénzelfde gedachte denken: ,.over 
drie maanden staat hij aan het altaar. 
En dan verbergen ze allebei hun hoofd 
in hun handen, omdat ze tranen van ge
luk voelen opkomen in hun ogen. 
Dat is verwachting. 
Nieuwjaar - 'n ogenblik van ver
wachting. 
Valt er nog iets te verwachten in deze 
ruwe koude tijd, in deze wereld zo ang
stig, zo weinig hoop-gevend. 
Ja, omdat het leven is: op weg zijn 
naar geluk. 
Omdat iedere mens is: een verwezenlijk
te liefdesgedachte van Christus. 
Wat anders betekent de zegewens: 
ZALIG Nieuwjaar!? 
Bij de intrede van het nieuwe jaar staat 
Jezus' Naam. Een naam vol beloften, vol 
rijkdom, vol liefde. 
Er is Iemand die ons liefheeft, met ons 
bezig is, elk ogenblik, uur na uur, dag 
na dag, jaar na jaar. 
Wij verwachten er te weinig van ........ . 
Waarom? Omdat we Hem niet kennen. 
Omdat we Hem Zijn gang niet laten 
gaan. Omdat we zelf aan ons geluk gaan 
knoeien en prutsen. 
Zet Uw ziel wagenwijd open op Nieuw
jaar voor Christus. Hij zal de vreugde 
- de zaligheid brengen die ons hart 
vervult. 

ZALIG NIEUWJAAR 1 ! ! 

Een halve 
Is 19�5 een keerpunt in de geschiedenis? 

door H. G. CANNEGIETER. 
Met de klokslag van twaa'.f zal de eerste 
helft van de twintigste eeuw zijn ver; 
streken. Een meikwaa dig tijdperk is 
daarmee ·van ons heengegaan. Het is 
,voor de tijdgenoot onmogelijk, de bete
kenis van hetgeen nog onbestorven his• 
. torie is op zijn juiste betekenis tç schat• 
ten, maar in het onderhavige geval zal 
de geschiedschrijver van honderd jaar 
later de indruk van het nu levende ge
slacht ongetwijfeld bevestigen, wanneer 
dit de thans beëindigde periode ken
schetst als een tijd van een bijne vol
strekte omwenteling. Een omwenteling, 
waarbij wij op het middelpunt dezer 
eeuw nog slechts de overgang be'.even. 

De tegenstel!ing tussen 1900 en 1950 
.wordt het duidelijkst uitgedrukt door het 
aspect van het verkeer. Voor ons ligt. 
een foto van een straatbeeld uit de da
gen, waarin de nieuwe eeuw werd ge
boren. Wat daarin treft, is de rust, die 
_er van dit beeld uitgaat. Wijd en ruim 
-spreidt de weg tussen de lage huisjes 
zich uit. En slechts twee personages stof
feren de omgeving: een schoolmeisje met 
-een witte boezelaar voor en de veldwach
.ter in zijn operette-uniform. 
Deze ze,fde straat is thans "gemoderni
seerd"; de ruiten van de nieuwe hoge 
huizen rinkinken en de vloeren dende
ren van het onafgebroken auto-verkeer; 
geen schoolmeisje zal zich midden op de 
rijweg wagen aan een gesprek met de 
. verkeersagent, die nu zijn plaats heeft 
genomen op het plankier waarvan hij 
;zijn bevelen , uitdeelt. Hele treinen, 
zwaarder dan toen het locaalspoortje, 
dat voor de welbewaakte overweg van 
angst snuivende en steigerende paarden 
met zijn stoomfluit verschrikte, daveren 
onafgebroken over het onder hun last 
wiegende wegdek, zomaar tussen de zich 
via de vluchtheuvels in veiligheid bren
gende wandelaars door. 
In welke stad men de schilderachtige 
grachtjes met hun oude gevels wil be
wonderen, in welk dorp men van lande
lijke bekoorlijkheid wil genieten, overal 
benemen auto's en nogmaals auto's het 
uitzicht en drukken met hun massaliteit 

·het stempel op het beeld. 

Twee wereldoorlogen. 
Massaliteit in de treinen, in de scholen, 
schouwburgen, warenhuizen en wacht
kamers, gedrang en drukte alom. Het is 
niet alleen de toename van de bevolking, 
die deze samenklontering veroorzaakt, 

maar mede, dat een overgroot deel dezer 
bevolking thans meedoet aan dingen, die 
vijftig jaar geleden het voorrecht waren 
van enkele weinigen. De emancipatie 
van de vroeger uit hoofde van hun 
maatschappelijke situatie achtergestelden 
is het, die meer nog dan de ontwikkeling 
van de techniek de omwenteling in deze 
halve eeuw heeft teweeg gebracht. Al 
hangt het een met het andere samen. 
Twee wereldoorlogen hebben volksver
huizingen en verschuivingen op de aarde 
veroorzaakt, waarvan het einde nog niet 
is te overzien. De ontwaking van het 
oosten en de voortdurende bedreiging 
van de totalitaire terreur onder verschil
lende politieke benamingen hebben ons 
oude Europa in een staat van armoede 
en onrust gebracht, zo erg als men vijf
tig jaar geleden zich niet kon voorstellen, 
dat er iets ter wereld ooit zou kunnen 
bestaan. 
Zeker, er waren ook toen ellendige toe
standen. Maar zelfs de slecht betaalde 
arbeider had althans nog een dak bo
ven zijn hoofd, en de toen als een schan
de uitgekreten "eer kamerwoning" was 
toch nog beter dan helemaal geen kamer 
te hebben, hetgeen op het ogenblik het 
lot van zovelen is. En de door de her
vormers van toen zo gelaakte "tevreden
heid'' is een genot, dat de thans uit hun 

. stoffelijke noden opgeheven, maar door 
schokkende gebeurtenissen, onzekerheid 
en angsten van hun gemoedsrust beroof
de kleinkinderen hun grootouders van 
toen benijden . 

De balans. 
Het valt op dit keerpunt der historie 
moeilijk een vergelijking te maken tus
sen 1900 en 1950 zonder óf verleden óf 
heden onrecht te doen. Begrijpelijk is het 
heimwee naar een gemoedelijker en rus
tiger tijd, maar even begrijpelijk de vol
doening over de vruchten van een maat
schappelijke ontwikkeling, die door geen 
hunkererde terugblik meer te niet kan 
worden gedaan. 
Als eermaal uit deze baaierd de nieuwe 
wereld geschapen zal zijn en haar vol
tooiing bereikt zal hebben, zal men zich 
niet meer over de pijn van de barens
weeën beklagen. Maar ... zal deze vol
tooiing bereikt worden? 
Ook dit is een kenmerkend verschil 
tussen 1900 en 1950, dat men toen aan 
de voon1itgang geloofde en nu zich vaak 
beklemd voelt door het vooruitzicht om 
de ondergang van de beschaving. Toen 
een gezond optimisme jegens de toe-
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komst, nu een veelal ziekelijk pessimisme 
daartegenover. Ook de geestes- en ge
moedsgesteldheid geldt mede bij het op
maken van de balans! 
Wie zich aan een vergelijking wil wagen, 
dient rechtvaardig te zijn. E11 hieraan 
schort het wederzijds nog wel eens. 
Voor de nieuwlichters is er ook maar 
geen greintje goed aan de eerste helft 
der twintigste eeuw. Voor hen begint 
de wereld pas in 1945. Eigenlijk zou 
men, gelijk in de franse revolutie, toen 
met een nieuwe jaartelling moeten zijn 
begonnen. Men tracht niet het verleden 
te waarderen en op de juiste betekenis 
te schatten, maar men neemt er niet 
eePS kennis van. Het is ontste'lend. hoe 
weinig op allerlei gebied velen, ook on
der de i:,estudeerde, nog weten van wat 
er verricht is door wie toch de pioniers 
van de nieuwe tijd zijn geweest. 
Aan eenzelfde fout maken vele lofre
denaars van het verleden zich schuldig. 
Ook voor hen is 1945 het keerpur,t in 
de geschiedenis. Maar volgens hen heeft 
zich toen de hemel gesloten en opende 
zich de hel. 
Zij hebben geen oog voor de geweldige 
waarden. die de mensheid moeizaam op 
zichzelf heeft veroverd. 

De grenzen verdwenen. 
De nood heeft de velen op een hoop 
gedreven, maar Pelukkig ook in deze 
zin, dat er eindelijk bewust en met kracht 
wordt geb,oke'l met de kunstmatiP.e 
grenzen tussen land en land, tussen volk 
en volk, tussen stand en stand, tussen 
man en vrouw. tussen jong en oud. 
,.Heel de aard wordt één", en dne ver
b'ijdende eePwording is toch óók maar 
een gevoh van het zo vaak verwenste 
verkeer. Uitvindingen als het vliegtuig, 
de radio. de televisie en zelfs de atoom
bom maken elke grens illusoir. 
En al zal het nog een hele strijd kosten 
om de vruchten van al deze en de nog 
vol'!ende uitvindingen binnen te halen, 
orde'ijk in de schuren te leggen en aan 
alle geb·uikers op vree:lzame wijze ten 
goede te doen komen, - ook de prikkel 
van deze strijd en het daarmee automa
tisch gepaarde optimisme komen op de 
credit-zijde van deze tijd. 
Er zijn nieuwe waarden gewonnen en nog 
te winnen. Maar hierbij moeten wij op
passen, gee11 oude waarden te !oor te 
doen gaan. Behoud van het ou:le, voor 
zover dit goed is, behoort eveneens tot 
de taak van de naar een betere toekomst 

. strevende mens. 
Tot die oude waarden rekenen wij bij
voorbeeld de hoffelijkheid, het hebben 
van attenties en éga•d5 voor de mede
mens; de stiptheH bij het volbrengen 
van een aanvaarde plicht; het begrip 
voor gevoelens. welke niet rechtstreeks 
met de zakelijkheid heb hen te maken: 
bewondering en verwonderirig ten op
zichte van het mvsterie van het bestaan, 
tederheid en liefde en gehechtheid aan 
huis en hof. Verwaarloost de nieuwe tijd 
niet onmisbare waarden als de humor, 
de mildheid van oordeel. de zachtheid 
van zeden, - allemaal dingen, die voor 
"ouderwets" mogen doorgaan in een 
"harde" tijd, maar zonder we'ke ook een 
technisch volmaakte en organisatorisch, 
vlot functionnerende samenleving on
draaglijk blijft? 
Nieuwe waarden winnen en oude waar
den behouden, - dit lijkt ons het wacht
woord bij de overgang van de eerste 
naar de tweede helft van de twintigste 
eeuw. 
(Nadruk verboden). 

Plaatselijk Nieuws 
INSTALLATIE 
Z. E. H. PASTOOR TILMAN 
IN LENNISHEUVEL. 
Vrijdag 22 December werd de nieuwe 
pastoor van Lennisheuvel geïnstalleerd. 
Om 4 uur werd de nieuwe herder aan 
de grens van de parochie begroet door 
het Boxtels Gemeentebestuur. De Burge
meester sprak het welkomstwoord en 
verheugde zich er over nu eens een pas
toor te mogen begroeten die ::een geslo
ten boek was voor de Boxtelse inwoners. 
Hij wees op het schone en goede deel 
van Boxtel, wat Lennisheuvcl ongetwij
feld is, en beloofde gaarne de volledige 
steun van het gemeentebestuur. 
Na een kort dankwoord vervolgde de 
auto-stoet zijn weg naar de parochie
kerk, begeleid door 6 stoere jonge boe
ren te paard. 
De Hoogeerw. Heer Deken leidde de 
nieuwe pastoor naar het kerkgebouw, 
waar Pater Pancratius, de assistent van 
de oude en de nieuwe Pastoor, hen voor
ging naar het altaar. De Hoogeerw. Heer 
Deken verrichtte toen in opdracht van 
de bisschop de installatie. De plechtig
heid werd geopend met het voorlezen 
van de Pastoorsbenoeming en de over
handiging van het Evangelieboek en de 
sleutels van het tabernakel en de kerk, 
waarna de nieuwe herder zich in het be
zit gesteld zag van de St. Theresiakerk. 
In 'n korte toespraak memoreerde De
ken Broekman allereerst Pastoor Man
ders, de stichter van de H. Theresia
parochie, die als welgesteld man in Len
nisheuvel was gekomen en nu arm en 
wel afscheid had moet�n nemen van zijn 
parochianen. Hierin zag hij de edelmoe
digheid van Pastoor Manders die al zijn 
bezittingen had achtergelaten in Lennis
heuvel, waar een bloeierde parochie ont
staan was. Deken Broekman hoopte van 
g,nser harte, dat Lennisheuvel met zijn 
nieuwe Pastoor mag voortgaan op de in
geslagen weg. Takken, ver verwijderd 
van de stam van een boom, brengen 
dikwifs de meeste vruchten voort en zo 
ook verwachtte bij van Lennisheuvel. 
Pastoor Tilman begroette en dankte hier
na zijn moeder, familieleden, confraters. 
en parochianen en zei blij te zijn als pas-

toor van Lennisheuvel benoemd te zijn. 
Hij hoopte dat 't godsdienstig leven in
zijn parochie zou blijven bloeien en wa!l 
dankbaar dat er naast de kerk ook een 
school en een parochiehuis was, waar
door dit nog meer bevorderd kon 
worden. 
Na deze kerkelijke plechtigheden begaf 
de nieuwe herder zich met zijn familie 
en genodigden naar het Parochiehuis, 
waar een koffietafel te wachten stom{. 
Op Tweede Kerstda� maakte Pastoor 
Tilman, 's middags na het H. Lof, ken•
nis met zijn parochianen. De nieuwe Len
nisheuvelse Harmonie zette weer het 
beste beentje voor en de kinderen speel
den een aardig en passend toneelschetsje. 
En nu gaat het leven in Lennisheuvel 
weer z':n gewone gang. Moge Pastoor 
Tilman Gods Rijk in zijn nieuwe paro
chie verder uitbreiden tot glorie van God 
en welzijn van zijne schapen. 

,,AAN LAGER WAL". 
Op 2e Kerstdag, 's morgens, geraakte 
een truc van de Coöp. Zuivelfabriek "St. 
Bernardus" uit Bergeijk, in Kalksheuvel 
aan lager wal. 
Bij het nemen van de draai werd de 
chauffeur verrast door de gladheid van 
de weg, waardoor de zware wagen van 
de weg afgleed en in een sloot terecht 
kwam. Aangezien het gevaarte niet kan• 
telde bleven persoonlijke ongelukken uit 
en was ook de materiële schade nihil. 
In het begin van de middag kon de 
terugreis naar Bergeijk al aanvangen . 

Ingezonden 
buiten verantwoordelijkheid der redactie. 
COLLEGIALITEIT OF HEBZUCHT � 
Door de besturen van de Werkgevers
en Werknemersorganisaties was verzocht 
om op Tweede Kerstdag geen brood te 
bezorgen. 
Maar toch waren er in Boxtel nog enkel� 
bakkers die dit schijnbaar niet begrepen 
hadden en er met hun brood op uit trok
ken om hun collega's te benadelen. 
Is dit nu collegialiteit of is dit hebzucht? 

J A. v. ASVELDT, 
Bestuurslid 
R.K. Bakkerspatroonsver. 

-------------------�-----�-��� 

Bidstonde 
in de Parochie St. Petrus te Boxtel. 

In de nacht van 31 December op t Januari zal in onze Parochiekerk wederom 
een gezamenlijke bidstonde worden gehouden voor de vrede, waarna om 12 
uur een P:echtige Nachtmis zal worden opgedragen. Deze plechtigheid begint 
om t 1 uur precies en degenen die deze bidstonde hebben meegebeden kunnen 
onder deze Plechtige Nachtmis de H. Communie ontvangen. 
Z. H. de Paus vraagt te bidden tot G):l en de Allerzaligste Maagd Maria, 
opgenomen ten hemel, om de vrede voor de wereld te verkrijgen. 
Wij sporen a:I onze parochianen aan om zich bij de jaarwisseling, nu de toe
stand in heel de wereld zo kritiek blijft, in het gebed te verenigen en de 
goede God en de H. Maagd vurig te smeken om de vrede te verkrijgen tussen 
de volkeren. 

VOLGORDE DER PLECHTIGHEDEN 

De bidstonde begint om 11 uur precies. De gelovigen worden aangespoord om 
tijdig in de ke:k aanwezig te zijn. Ane plaatsen in de kerk zijn vrij, zoals in 
de Nachtmis van te Kerstdag. Alle liederen zijn in de kerk gratis verkrijgbaar. 
De bidstonde wordt geopend met het lied: 

Stille nacht heilige nacht", waa;n::i de a:l!lkondiging van de intentie van " 
deze bidstonde. - Gezamenlijk bi:lden van het rozenhoedje afgewis-
seld met gezang en 'n ko�te meditatie. . Voor het Ie Tientje: De Engel Gabriël b:engt de Blijde Boodschap aan Mana. 
Lied: God groet de zuivere Bloeme. 
Intentie: Voor hen die vervolgd worden om hun geloof. 

Voor het 2e Tientje: Maria, bezoekt haar nicht Elisabeth. 
Lied: Magnificat. 
Intentie: Voor de vrede. 

Voor het 3e Tientje: Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. 
Lied: Nu sijt wellekome. 
Intentie: Voor de geest van boete en versterving in de harten der 
Christenen. 

Voor het 4e Tientje: Jezus wordt in de tempel opgedragen. 
Lied: Ave Maria. 
fntentie: Voor het herstel van de christelijke geest in de verkering en
het huwelijk. 

Voor het 5de Tientje: Jezus wordt in de tempel wedergevonden. 
Lied: Looft Uwen God alle tongen en talen. 
Intentie: Herstel van de sociale nood van onze gezinnen. 

Litanie met het gebed tot de Allerl1eiligste Maagd Maria, ten hemel opgeno
men (gebed van Paus Pius XII). 

Daarna volgt een predicatie met enige gebeden met als slot van de bidstonde 
rond het middernachtelijk uur het Te Deum laudamus, waarna de 
Plechtige H. Mis. 

DE PAROCHIANEN WORDEN VERZOCHT HUN PAROCHIEBUNDEL 
MEE TE BRENGEN. 
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Afscheid 1950 
• door Thomasvaer en Pieternel

Thomasvaer: 
Nu 't oude jaar zich ten einde spoedt 
brengen wij, getrouwen

< 
het de groet 

van iedere wisseling, nietwaar m'n 
Pieternel? 

Pieternel: 
Natuurlijk Thomasvaer. Daarbij ik tel: 
1950, als ik de blik naar achter wendt 
en m'n boodschap aan de mensen zendt. 

Thomasvaer: 
1950 was waarlijk een bijzonder jaar: 
de wijn schonk men niet altoos even klaar 
al werd er veel en mooi bij gesproken. 
Erger: goede beloften werden bruut 

gebroken. 

Pieternel: 
Ja Thomas, laten we maar in Boxtei blijven 
en 's werelds loop een andere maal 

bekijven. 
Hier klopt het hart van Brabant krachtig 
en is men z'n plichten "steeds" indachtig. 

Thomasvaer: 
Er valt hier inderdaad véél te waarderen, 
waarschijnlijk dank zij de wijze heren 
uit de Raad van deze brave plaats. 

Pieternel: 
Tussen haakjes: wat hadden die 'n praats 
van 't jaar. En wat een deining in de 

rijen! 
Zouden de belangen dat wel kunnen 

lijen? 
' 

Thomasvaei: 
Ach als we straks maar zeker mogen 

rekeneri 
op meer steun voor ons' verenigingen, 

. • wil ik tekenen. 
En als men zich dan • ook nog zo 
. gedraagt, 
dat men B.V. niet in 't harnas jaagt ..... . 

Pieternel: 
: .. dan ... dan zijn we helemaal quitte 
·en vergeten we ál wat is geschied...
-Oók dat van die danspaleizen op het

plein 
wat èen storing was in 't 
• • Oranje-jeugd-festijn. 

Thomasvaer: 
:Bravo! Zand nu over de kleine fouten, 
. waarin 's plaats Raad zich mocht 

, verstouten. 
'Wat gezegd van het laatste resultaat? 

Pieternel: 
Bedoel je Luisel, dat in 'n lichtzee baadt? 
Dat vind ik uitgesproken magnifiek 
De bron-olie-lamp is er al exentriek. 

Thomasvaer: 
Apropos: gesproken over d'electriciteit, 
vind ik het een zeer belangwekkend feit, 
dat Boxtel-Dordrecht's ijzeren baan 
nu onder stroom is komen staan ..... . 

� Pieternel: 
Het was een ,verrukkelijk moment, 
waarop de Keistamper - welbekend 
de autoriteiten in z'n beste Boxtels 

ging begroeten 
(wat ie natuurlijk van "d'n burger" 

heeft gemoeten). 

Thomasvaer: 
Ja, die wist het Duitse lijntje langer in 

gevaar. 
Helaas. Jas kreeg dat niet voor mekaar: 
'Boxtel-Gennep raakte van de kaart. 

Pieternel: 
Welk verdwijnen vele mensen nog 

bezwaart. 
Maar Jas die kreeg "ene fonkelneie ' klak" 
want dieë Yankee had voor armoe 

' 

'n groot zwak. 

WEERPRAATJE 
ZWARE REGENS BRACHTEN 

GROOTSTE AFWIJKING ? 
(Van onze weerkundige medewerker). 

JAAROVERZICHT 1950. 
Nu de laatste uren van het jaar 1950 
zijn aangebroken en onze gedachten 
zeer zeker zullen teruggaan naar al het 
lief en leed dat dit jaar ons heeft ge
bracht, willen wij van onze kant met en
kele cijfers ook een korte blik terug
werpen. Wij willen hierbij niet al de 
dagelijkse bijzonderheden noemen maar 
wel in grote trekken hoe de grootste 
weerelementen, zoals temperatuur, neer
slag enz. zich hebben gedragen. • Wij 
nemen hiervoor een jaar, berekend van 
winter tot winter (December 1949 tot 
December 1950). 
De gemiddelde temperatuur te De Bilt, 
berekend uit uurlijkse waarnemingen, 
bedroeg 9.8 gr. C tegen 9.1 gr. C nor
maal. De winter had een afwijking van 
+ 1.1, de lente: van + 0.6, de zomer
van + 1.2, terwijl de herfst juist normaal
was. Alleen in de tweede helft van
Januari kwam er een vorstperiode van
betekenis voor.
Maart was een fraaie voorjaarsmaand
met aangename temperaturen. April
roerde dit jaar de staart vän Maart. Er
kwam veel koud weer voor, terwijl er
op de 25e in het gehele land sneeuw
viel. De bloeiende bomen stonden, even
als de reeds in de weide vertoevende
koeien, in de sneeuw, alsof het nog mid
winter was. Eerst in Juni kwam een be
langrijke temperatuurstijging voor met
een aantal warme zomerdagen. De
zomer was op die van 1911 en 1947 na, •
d.e warmste van de afgelopen 50 jaren.
Velen kunnen zich dit moeilijk voorstel
len, hetgeen is toe te schrijven aan het
vele buiige weer met windhozen en ha
gelval.
D_e laagste temperatuur van 1950 was
-13.4, op 30 Januari waargenomen te
Witteveen in Drenthe. De hoogste tem
peratuur bedroeg 33.2 gr. C op 7 Juni
te Venlo. In De Bilt kwamen totaal 21
zomerse dagen voor tegen 20 normaal.

• Het aantal vorstdagen bedroeg totaal 49

Thomasvaer: 
Dat zwak is in Boxtel trouwens algemeen 
gezien het Soc. Char. Centrum dat 

verscheen. 
Iets anders: de Gezondheidsdienst 

voor het Dier 
plaatste het Provinciaal Bureau alhier. 
Pieternel: 
We zien wel: Boxtel is in volle groei. 
Zo had de H.B.S. in al haar bloei 
reeds veel behoefte aan een nieuw 

gebouw 
en moest ook "St. Lucas"·uit die kou. 
Thomasvaer: 
Niet te vergeten, dat 's lands nijverheid 
gediend werd - dank zij wijs beleid -
met een school in de Pr. Berhardstraat. 
Pieternel: 
Een succes dat niet met zich spotten laat. 
't Ganse onderwijs klom trouwens 

naar 'n hogel peil • 
en had daarvoor de grootste moeiten veil. 
Thomasvaer: 
De "cultuur" - helaas - kwam in 
. financieel gedrang 

en ...... Herlevend Boxtel zong de 
zwanenzang 

Het bestuur plaatste pas nog nieuwe 
pijlen op de boog. 

Ik denk, dat 't ideaal zwaarder dan 
't offer woog. 

Pieternel: 
Wij, vrouwen, merken dat niet zo vlug. 
Ons leus is immers: ,,naar het gezin 

terug". 
Daarom waren wij ook meer dan tevree 
met de terugkeer van de jongens 

overzee. 
Thomasvaer: 
Enkele plaatsgenoten gingen echter 

emigreren 
om ver van al wat eigen was te proberen 
hun nazaten een levenskans te bieden. 
Pieternel: 
Onze beste wensen voor dees' 

ondernemende lieden, 
in de hoop, dat de werkgelegenheid 

in ons land 
toeneemt...... 't bouwvolume navenant. 
Thomasvaer: 
Kom, waarde Pieternel, de tijd gaat 

dringen . 
Laat ons de naaste buren gaan bezingen. 
Lennisheuvel kan ons daarbij begeleiden 
met de nieuwe fanfare, die men zo 

lang verbeidde. 
Pieternel: 
Gemonde geraakte - meen ik - in 

'n oude strijd 
en verloor alle kans op zelfstandigheid. 
Vier gemeenten verstrikten zich in 

'n twist, 
waarover 't gezag nog niet heeft beslist. 
Thomasvaer: 
Liempde daarentegen zag men 't 

beter doen: 
Men bracht het gemeentehuis weer 

in fatsoen. 
en befeestte er de nieuwe waterleiding. 
Pieternel: 
Vanuit Esch geen minder opgewekte 

tijding 
Het Gilde herkreeg éven de volle 

oude glorie, 
want "350 jaar" telde de historie ..... . 
Thomasvaer en Pieternel: 
In die historie begraven wij het oude jaar 
en uit die historie delven we de 

nieuwe tijd 
met nieuwe mogelijkheden en zowaar ... 
met "beloften", de benarde tijd ten spijt. 
Daarom een heildronk op de komende 

dagen, 
die we in eensgezindheid zullen schragen. 

ZALIG NIEUWJAAR r • 

tegen 72 normaal. Er werden in totaal 
1550 uren zonneschijn geregistreerd 
tegen 157 4 uren normaal. De winter en 
de zomer waren vrij zonnig, het voor
jaar en vooral de herfst leverde 'n groot 
tekort aan zonneschijn op. De maand 
September bracht zelfs minder zon dan 
sedert het begin der waarnemingen (van
af 1899) was voorgekomen. 
De grootste afwijking bracht dit jaar de 
regenval. In De Bilt viel totaal 963 mm 
tegen 748 mm normaal. Sedert 1912 was 
er nog niet zo'n nat jaar voorgekomen. 
In de winter viel 78, in de lente 50, in 
de zomer 38 en in de herfst 49 mm te 
veel regen. De zomer kenmerkte zich 
door opvallend onstabiel weer. Vooral in 
Juli en Augustus kwamen veel actieve 
buien voor. De windhozen op 23 Augus
tus veroorzaakten voor duizenden gul
dens schade, evenals de zware hagelval 
op 26 Augustus over de Zuid-Hollandse 
eilanden en op andere data in deze 
zomer elders in het land. De herfst ken
merkte zich voornamelijk in het Westen 
en Noorden van ons land door buiten
gewoon grote hoeveelheden regen. Gro
ninge11, kreeg in September een record
hoeveelheid van 181 mm te verwerken, 
in Roodeschool viel zelfs 197 mm. No
vember brak het record op het station 
Den Helder, waar 169 mm viel. On en
kele stations in het Noorden en Noord
Westen van ons land viel over het afge
lopen jaar ruim 1000 mm regen, het
geen voor enkele van deze stations een 
record-hoeveelheid is. Hieruit blijkt wel, 
dat het jaar 1950 zeer regenrijk is ge
weest. In het Oosten en Zuiden van het 
land viel aanmerkelijk minder, maar ook 
daar heeft men over droogte niet te 
klagen gehad. 
Door de gemiddeld vrij hoge tempera
turen en voldoende regenval is er dit 
jaar veel gegroeid, al staat hier tegen
over dat er door de hagelval, zware 
regens en .windhozen ook heel wat ver
loren ging. Wij spreken de hoop uit, dat 
1951 wat minder regen en meer zonne
schijn zal brengen en tevens dat het voor 
U een gelukkig jaar mag worden, waarin 
wij U met ons weerpraatje van alle bij
zonderheden over het weer op de hoogte 
zullen houden. (Nadruk verboden). 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 19 tot en met 25 December 1950. 
GEBOREN: Elizabeth C. J. dochter van 
C. M. van Leeuwen en M. P. van Leeu
wen, Hal 7 - Saskia dochter van H.
Diepenbroek en A. J. Kosterman, Bos
scheweg 119 - Wilhelmus J. L. M. zoon
van W. Rovers en J. M. v. d. Meeren•
donk, Esch - Lambertus H. J. zoon van
M. H. v. d. Steen en W. Kreemer, Selis
senwal 16 - Paulina H. dochter van J.
P. W. Kardurk en C. J. van Ruremonde,
Dufourstraat 2A - Albertus A. J. C.
zoon van A. Stolwijk en U. J. Maane
man, Halderheiweg 1 - Josephina A.
L. M. dochter van A. A. M. Vlaminckx
en M. A. Mols, van Merheimstraat 29. 
ONDERTROUWD: Laurèns Antonius 
Maria Nouwens en Gijsberta Maria van 
den Boogaard - Franciscus Schelle en 
Petronella Maria de Bever - Lamber
tus Matheas Josephus Smits en Wilhel
mina Hendrika van de Laak. 
GEHUWD: Jacobus Johannes Marie 
Werner en Alexandrine Christina Maria 
van Susante - Henricus Marinus Voer
mans en Theodora Cornelia van Diessen. 

Verenigings-Agelida 
De propagandisten van de Boerinnen
bond worden verzocht Zondag a.s. na. 
de Hoogmis programma's voor_ de Bonte 
Avond af te halen aan het eierlokaal. 

• Toets der Critiek
,,EN DE DAGEN VERLIEPEN ...... " 
Voor al wie nog een poosje in de heer
lijke kerstsfeer wilden blijven toeven, 
speelde de toneelgroep van de K.A.B., 
afd. Boxtel, ,,Leeringhe ende Vermaeck" 
op Woensdag 27, Donderdag 28 en Vrij
dag 29 December de kerstfantasie in 3 
bedrijven "En de dagen verliepen ...... " 
Het valt te prijzen, dat deze actieve to
nelisten telkenjare een Kerstavond wil
len verzorgen, waarmee beoogd wordt 
wat licht en warmte te brengen fo het 
hart van de toeschouwer. 
Iedereen maakt dan zijn beste kwalitei
ten dienstbàar aan de weergave van het 
schoonste historische gebeuren,· dat men 
verweven ziet in een of ander verhaal 
over mensen van goede wil. 
Zo snelt Pater Marius A. A. met zijn 
stemmige decors steevast het voorstel
lingsvermogen van de toeschouwers te 
hulp en levert een van de Boxtelse kin
derkoortjes de onmisbare muzikale illu
stratie. 
De vereniging zelf ziet men steeds de 
grootste aandacht besteden aan costu
mes, grime, spel en wat zoal nog meer 
kan bijdragen tot het slagen van het 
geheel. 
Ook dit jaar werden wij weer getroffen 
door deze zorgen, maar tóch kwam alles 
niet zo goed tot zijn recht als vorige 
jaren ...... Wij zoeken de schuld bij de 
schrijver, die een veroud'!rd thema uit
werkte, de scènes te langgerekt hield en 
de gevoelsverhoudingen te ver uiteen 
liet lopen.· 
De vertolkers stonden voor de onmoge
lijke taak het verhaal door hun spel toch 
nog aanvaardbaar te maken, de langdra
digheid (coupures!) op te heffen en har
monie te brengen in de humor en de 
ernst. Het moet gezegd worden: zij heb
ben hun best gedaan met als resultaat, 
dat het spel in vele momenten het aan
zien nog ten volle waard bleef. Maar 
alles bijeen genomen geloven wij toch, 

dat "Leeringhe ende Vennaeck" zich 
met de keuze van dit stuk heeft laten 
terugvallen op een plan, waar men in 
enkele uitstekende seizoenen reeds ver 
bovenuit gegroeid was. 
De wetenschap, dat deze toneelgroep 
beter durft én kan doet ons verwach
ten, dat zij zich in een volgende Kerst
viering weer laten zien met een stuk, 
waàrin de spelers gelegenheid krijgen 
hun kwaliteiten tot volle ontplooiing te 
brengen en waarbij dan met reden ge
zegd kan worden, dat "Leeringhe ende 
Vermaeck" zich op de hoogte waagde, 
waar men thuis hoort. 

Voor de Landbouwers 
BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR 

DE LANDBOUW. 
Eerstdaags zullen de werkgevers weer 
worden bezocht door ge vertegenwoor
diger der Sociale Verzekerings Commis
sie voor het in ontvangst nemen der 
zegelbladen over het 4e kwartaal 1950. 
Dit kwartaal telde 13 Zaterdagen, zodat 
voor de arbeiders, die het gehele kwar" 
taal bij dezelfde werkgever in dienst 
waren, 13 weekzegels moeten worden 
geplakt. 
Wil het innemen der zegelbladen een 
vlot verloop hebben, dan is het noodza
kelijk, dat deze tijdig gereed worden ge
maakt. Voor de werkgevers, die niet 
meer voldoende zegels in voorraad heb
ben; is het dan ook zaak, dat zij alvast 
de nodige zegels bij de Boerenleenbank 
gaan kopen. Degene, die de zegelbladen 
komt ophalen, kan hen n.l. niet van 
zegels voorzien en mag geen geld aan
nemen, om deze voor hen te kopen. 
Het is ditmaal vooral van belang, dat de 
strookjes van de zegelbladen zo spoe
die mogelijk aan de arbeiders ter hand 
worden gesteld. Deze moeten n.l. hun 
premiekaart voor 1950 op korte termijn 
omwisselen tegen die voor 1951. 
De aandacht van de werkgevers zij er 
voorts op gevestigd, dat door het Be
drijfspensioenfonds voor de Landbouw 
met ingang van 15 Februari 1951 nieu
we zegels in omloop worden gebracht. 
Door de Boerenleenbanken zullen met 
ingang van die datum uitsluitend deze 
nieuwe zegels worden verkocht, die dui
delijk te onderscheiden zijn van de 
oude, daar zij andere afbeeldingen dra
gen. In de zegelwaarde is geen verande
ring gebracht. 
De nieuwe zegels moeten met ingang 
van het Ie kwartaal 1951 worden ge
bruikt. Over 1950 mogen echter uitslui
tend oude zegels worden geplakt. De 
werkgevers wordt derhalve aangeraden, 
om niet meer oude zegels te kopen dan. 
zij voor 1950 nodig hebben. 
Wel bestaat vanaf 15 Februari 1951 tot 
en met 30 Juni 1951 bij de Boerenleen
banken gelegenheid om oude , zegels 
tegen nieuwe in te wisselen. Na laatst
genoemde datum zal dat echter niet 
meer mogelijk zijn. 
Gelijktijdig met de nieuwe zegels komen 
z.g. blokzegels in omloop'ï:er Waarde van
f 10,- en f 32,50, welke gebruikt kun
nen worden voor arbeiders van 21 jaar
en ouder, die tenminste 4 weken, res
pectievelijk 13 weken bij dezelfde werk
gever in dienst zijn geweest. De blok
zegels, waarvan het gebruik niet is ver
plicht, werden ingevoerd om de premie
betaling voor de werkgevers te vereen
voudigen, vooral waar het betreft arbei
ders, die in vaste of langdurige dienst
zijn.

, 

n Katholiek Pionier 
Dr. ALFONS ARIENS 1860- 1928. 

Deze geestelijke van het Utrechtse, 
kreeg zijn gymnasiumopleiding in het 
Limburgse Rolduc, deed zijn priesterstu
dies in het groot-seminarie te Rijsenburg 
en behaalde een doctoraat na een vierja
rige studie in Rome. Deze opleiding op 
verschillende plaatsen, in verschillende 
streken en landen en onder verschillend 
volk, verhinderde dat hij zich opsloot 
in een kleine, beperkte gezichtskring: 
het gaf hem een heldere kijk op alle 
problemen onder het volk, godsdienstige 
en sociale, en vergeleek de t0estanden 
op de verschillende plaatsen waar hij 
studeerde. Van huis uit had hij boven
dien een hart, dat warm meevoelde met 
alle noden, en een energieke geest. 
Dit alles samen gaf de grondslag voor 
een vroom, actief, opofferend priester
leven in dienst van het volk, van de 
meest verdrukten, 'n leven, alleen ge
richt op het ware welzijn van de men
sen, zowel geestelijk als stoffelijk. Zijn 
hele activiteit is er dan ook op gericht 
geweest, het leven voor de mensen beter 
,,leefbaar" te maken en ze zo de ge
schikte ondergrond te bezorgen voor het 
bereiken van hun einddoel, dat op slot 
van rekening toch het doel is van ons 
bestaan, en de enige zaak waar het in 
het leven eigenlijk om gaat. 
Het is altijd leerzaam om de arbeid van 
zulke groten als Ariëns, af en toe eens 
te bekijken. 
Er zijn heel wat terreinen waarop hij 
zijn beste krachten gaf: het sociale werk 
onder de arbeiders, strijd tegen het 
drankmisbruik, werk aan de uitbreiding 
van het H. Geloof in binnen- en buiten
land, talloze publicaties in boek, bro
chure, tijdschrift en dagblad. 
We noemen hier alleen nog maar de 
meest opvallende dingen, want bij dit 
alles was hij ook nog gewoon kapelaan, 
en later pastoor, en oefende dus ook de 
gewone zielzorg, hieraan verbonden, uit. 
Maar hiermee verbond hij juist zijn meer 
op de voorgrond tredende activiteit. Hij 
zag duideHik het innig verband tussen de 
verschillende zijden van ons leven: het 
godsdienstige en het maatschappelijke, 
en tevens de noodzaak om door spreken 
en schrijven de gemoederen te bewerken, 
de mensen te laten horen wat er man
keert, wat er te veranderen valt en hoe 
dit moet gebeuren. 
In de grote levensbeschrijvir.g van Al-
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fons Ariëns door Gerard Brom, vinden 
we een indrukwekkende lijst van meer 
dan �400 geschriften van Ariëns. Hierbij 
staan opgesomd al zijn geschreven rede
voeringen, preken, tijdschrift- en dag- . 
bladartikelen .!l'i brochures over allerlei 
onderwerpen van godsdienstige en socia
le aard. Zij vormen de neerslag en de 
rijkdom van zijn ideeën en van zijn ar
beid op alle terrein, dat de sociaal-werk
zame priester kan bereiken. 
Een van deze térreinen was voor hem 
de strijd tegen drankmisbruik. Hij vatte . 
deze strijd niet aan omdat hijzelf een 
verstorven mens was en dit dus ook 
graag bij anderen zag. Hij nam deze 
strijd op omdat hij de ellende zag die er 
uit voortvloeide voor de arbeidersgezin
nen, de felle armoede, als een groot deel 
van het kleine loon verdween aan de 
drank, de slapheid en het verval van de 
drinker zelf. Bij zijn huisbezoeken in de 
armenwijken ontdekte hij vaders zowel 
als moeders, die aan de drank verslaafd 
waren. De stad Enschede, waar hij werk
te, gaf in die jaren 32 gulden per jaar 
per hoofd uit aan jenever. De fabri
kanten gebruikten het drankmisbruik 
zelfs als uitvlucht om de lonen te druk
ken: ze verdrinken het toch, zei men. 
Ariëns begon de arbeiders op te zoeken 
en met eindeloos geduld te bepraten, hen 
in te doen zien wat een ellende zij ver-

Extra huishoud
geld in deze dur.e 

dagen 

J
e ,taat ·eroan te ld;ken.
dat zoveel huisvrouwen 

e x t r a  huishoudgeld heb
ben als het erop aan komt: 
Hoe doen ze dat? Heel 
eenvoudig: als er wat 
extra's nodig is. wisselen 
ui De Gruyler's cassabona 
in. Voor elke tien gulden 
aan bons krijgen ze één 
gulden contant uitbetaald. 
En alle extra uitgaven voor 
de feestdagen brengen 
weer extra cassabonnen
winSI. 
Daarom is het winkelen 
bij De Gruyter voor een 
huisvrouw. die bi/ de pin• 
ken is - juist in deze HJd 
- van-z.elfsprekencl.

\... � 

Sportnieuws 
BOXTELSE 

TAFEL TENNIS
KAMPIOENSCHAPPEN. 

Dames klasse-enkelspel: 
1. Kampioene Mej. R. v. Zeeland; 2. '
Mej. M. v. Westerhoven; 3. Mej. A. de
Lange; 4. Mej. W. Zijlmans.

Heren-enkelspel: 1ste klas: 
1. R. Steinmann, Kampioen van Boxtel 1
2. W. v. Opstal; 3. J. v. Berkel; 4. Fr.
Leermakers; 5. H. v. Rooij; 6. Jan van 
Roosmalen, W. v. Roosmalen.-

Heren-enkelspel: 2de klas: 
1. B. de Lange; 2. A. van Berkel; 3. A.
·v. Giersbergen; 4. G. v. Berkel; 5. Jó
v. Berkel; 6. J. Hurks.

Junioren of 3de klas: 
1. M. Verrijt; 2. H. v.d. Weide; 3. H.
v. Berkel; 4. A. Peynenburg; 5. P. Leer
makers, Sj. v. Berkel. . 

Heren-dubbelspel: 
1. J. v. Roosmalen-H. v. Rooij; 2. J. v.
Berkel-R. Steinmann; 3. A. v. Berkel..:.:.
Jo v. Berkel.

Nadat de geestelijke adviseur, Pater in 't . : 
Zandt, in Paviljoen Molenwijk de prij
zen had uitgereikt, werd het tournooi 
besloten met een gezellig Advance-on-
der-onsje. 

BILJARTEN. 
Jubileumconcours van de Billardclub 
,,De Witte Muis, gevestigd bij H. M. 
Nooten. De uitslag was als volgt: 
Korps:'l<Iasse A'tr't'Höèkje, 76 p.; 2. • -� 
Amateur, 51 p.; 3. Groene Pommerans, 
49 p. 
Klasse. B: 1. Eureka 30 p.; 2. De Ade• 
laar 20 p.; 3. Amateur 18 p. 
Klasse C: 1 Amateur 22 p.; 2: Groene 
Pommerans 20 p.; 3. De Adelaar 12 p. 
Personeel: t. L. Schalks 108 p.; 2. J. 
Meulendijk 99 p.; 3. J. v. Liempd 74 p. 
Vogelpik: 1. M. Brekelmans 2CJ7 p.; 2. 
L. v. -Wetering 197 p.; 3. J. v. Gerecht
190 p.

oorzaakten. Maar de meesten schaam
den zich om van het erge drinken af
stand te doen. 
Op het koperen priesterfeest van Ariëns, 
15 Febr. 1895, kwamen enkele mannen 
hem als feestgave aanbieden om het 
goede voorbeeld te gaan geven door niet 
meer te drinken. Twee dagen later was 
"het Kruisverbond" gesticht met twintig 
leden. 
Uit dit verbond van Ariëns is de grote 
,,Sobriëtas" -vereniging met zijn duizen• 
den leden ontstaan. Niemand kan zeg
gen hoeveel goed · dit gedaan heeft, 
maar feit is dat ontelbare gezinnen uit 
de ellende werden opgeheven en hele 
families de goede ·kant uitgingen en zich 
opwerkten tot welvarende arbeiders en 
tot zelfstandige middenstanders en on
dernemers. 
De bestrijding van 't drankmisbruik was 
voor Ariëns slechts een onderdeel van 
zijn hoofdwerk: de arbeidersbeweging. 
Hieraan zullen we echter een volgend 
artikel wijden. 
Hier zij nog aangehaald een heel andere 
tak van Ariëns' activiteit, zijn strikt 
godsdienstig werk. Zo staat zijn naam 
o.a. ook aan het begin van de moderne
missie-actie in Nederland. Zijn arbeid
voor de Kerk stond niet stil bij zijn eigen
kringetje, al was dat dan ook nog zo
fuim. Als pastoor van Maarssen was
iedere missionaris bij hem welkom. Hij
steunde hen, door zelf dikwijls over mis
sie en missiegeest te preken, door het
verspreiden van missielectuur en het
steunen van de uitgaven tot missiepropa
ganda en missiesteun. Missie-actie was
voor hem een natuurlijke uiting van de
katholieke ziel.
Een gift van Ariëns werd ook het begin 
van de oprichting van de Priestermissie
bond, dat als eerste doel had: de Neder
landse priesters te verenigen tot actie 
voor de missie in vreemde landen. 
Naar Engels voorbeeld stichtte Ariëns, 
voor de binnenlandse Geloofsuitbreiding 
en versteviging: de Liturgische Bewe
ging welke hij noemde, het Geert-Groo
te-Genootschap of kortweg G.G.G., 
welk genootschap zich ten doel stelde 
om de ontwikkeling van de katholieken 
in geloofszaken te bevorderen door klei
ne, goedkope uitiaven over allerlei on
derwerpen betreffende de katholieke ere
dienst en katholiek geloof. 
Zo behoort Ariëns op velerlei gebied, 
tot de grootste stuwers van de Katho
lieke Kerk in Nederland. 

T.



JOfl. THIJS-v. d. BRANDT 
Sta#onstraat 38 • Boxtel 

wenst Klanten, Familie en 
Vrienden een Voorspoedig 
en Zalig Nieuwjaar. 

P. G. v. WEIDE 
SCHOENHANDEL 
Stationstraat 

Zaljg Nieuwjaar 

W. SNELLAA.RS
• Dames- en Herenkapper

Annex Parfumerieè!n
Rookartikelen 
Molenstraat 4 

wenst cliëntèle en vrienden Zalig 
Nieuwjaar. 

Z.N. 

Manufacturenhandel 
,,KLEIN MAAR DAPPER" 
Rechterstraat 67 

wenst alle cliënten, vrienden en 
bekenden een Zalig Nieuwjaar. 

Zuivel- en Vleeswarenhandel 
,,T NIEUWE CENTRUM" 

wenst klanten, vrienden en 
bekenden 'n Gelukkig Nieuwjaar 

J. J. WAGENAARS 
Ridder v. Cuykstraat 1. 

M. J. P. v. KESSEL
Kleermakerij

Rechterstraat 51 - Boxtel 
wenst U allen een voorspoedig 
1951. 

Woninginrichting 

-=-=-=-=-=--=--=-=---;_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -, -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ----,.... -_ -_ -_-_ -_ -_ �-
W. SPOORENBERG

SLIJTERIJ 
Rechterstraat 52 

·wenst Cliëntèle, Vrienden en Be-
1cenden een Zalig Nieuwjaar. 

'Wij wensen onze familie en klan
:tenschaar een Gelukkig en Prettig 
:Nieuwjaar. 

J. J. KOKS-VOETS. 
Molenstraat 37 - Boxtel 

Het adres voor 
PLUIMVEE EN WILD 

MEJ. C. VAN HEEREBEEK 
Gediplomeerd Coupeuse 
Vorst 2,. Boxtel 

wenst al haar. klanten en kennis
,sen een Zalig Nieuwjaar. 

Bestuur en Leden van de 
R.K. Gildenbondsharmonie 

wensen Geestelijk Adviseur, 
Beschermheer, Ereleden en 
Donateurs een Z A L I G 
N I E u·w J A A R. 

Kruideniersbedrijf 
C. v. d. SLOOT

Kalksheuvel 28 - Boxtel 
wenst cliëntèle, vrienden en be
kenden een Zalig Nieuwjaar. 

HARRY VAN DIJK 
Bakkerij "Buitenlust" 
wenst cliëntèle en collega's een 
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. 

Aan vrienden en bekenden, club
leden van Biljartver. en Spaarkas 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

W. H. NAS 
Café "Rust wat" 

GOOSSENS 

Aan allen 

IJzerwaren en 
Huishoudelijke 
Artikelen 

een �lig Nieuwjaar 

WIES GEMEN 
PEDICURE 

Z.N. Stationstraat 14 - Tel. 296 

JAN VAN LIEMPT 
Stationstraat, 63 
B A K K E R IJ 

• Zalig Nieuwjaar

DROGISTERIJ· A. DE HAAS 
Stationstraat 18 

_wenst allen 
-een Voorspoedig 1951. 

KAREL VAN DEN BRAAK 
Koster Parochie H. Hart 
Baroniestraat 28 

·wenst vrienden en begunstigers
EEN ZALIG NIEUWJAAR.

W. PRICK
Rechterstraat

wenst allen een 
Zalig Nieuwjaar 

Aan vrienden, Cliëntèle en ken
nissen wensen wij een 

ZALIG NIEUWJAAR 
C. L. M. STEINMANN,

Afd. Huish. Artikelen, Galan
terieën, Speelgoederen, enz.

R. W. J. STEINMANN, 
Afd. IJzerwaren, Gereed
schappen, Bouwartikelen, enz. 

C. NOUWENS
Breukelsestraat

wenst zijn klanten 
een Zalig Nieuwjaar 

J. VAN DE LOO
De Braken 2

MELK- EN BOTERHAND"EL 
wenst alle Klanten, Vrienden 
en Kennissen een Voorspoe
dig Nieuwjaar. 

A. v. d. Nosterum

Brandstoffenhandel en Expeditie 
v. Leeuwenstr. 53 - Parallelweg

wenst cliëntèle vrienden en kennissen 

EEN ZALIG NIEUWJAAR 

JO v. GRINSVEN,v. SUMMEREN 
Med. Ged. Voef\'.erzorgster 

wenst al haar cliëntèle, vrienden 
en kennissen een gelukkig en 
voorspoedig Nieuwjaar. 

SCHOENHANDEL 
HEIJMANS 

Breukelsestraat 63 
ZALIG NIEUWJAAR 

Het bestuur van de R. K. Kleding
en Textielarbeidersbond "St. Lam
bertus", afd. Boxtel wenst Advi
seur en Leden een 

VOORSPOEDIG 1951. 
Het Bestuur. 

RIJWIELHANDEL 
.,DE FAVORIET" 

Rechterstraat 46 
P. C. VAN COOL

wenst allen 
een Gelukkig· Nieuwjaar. 

W. VAN ROOIJ
RIJWIELHANDEL 
Bosscheweg 52 

wenst zijn geachte cliëntèle, 
vrienden en kennissen een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

KOLENHANDEL 
A. J. VAN DEN BOER 

wenst allen een 
ZALIG NIEUWJAAR 

H. M. VAN DEN BRAAK
BLOEMEN MAGAZIJN 
,,'T CENTRUM" 

wenst Cliëntèle, Vrienden en Be
kenden een Zalig Nieuwjaar. 

Cliëntèle, Vrienden en Kennissen 
Gelukkig Nieuwjaar . 

J. J. SMITS 
Grossier in Chocolade 
en Suikerwerken 

Molenstraat 75, Boxtel. 

BOVENDEERT'S 
SCHOEN- EN LEDERHANDEL 

wenst. haar cl1ëntèle een 
ZALIG EN VOORSPOEDIG 1951 

E. v. d. STAAK Fa. H. v. EIJCK-DE LOUW 
HERENMODES 
Kruisstraat 1 

Zalig Nieuwjaar 
Prins Bernhardstraat 12, Boxtel, Telefoon 256 

Handel In Granen, Kunstmest, Brand• 
stoffen, Bestrijdingsmiddelen, Zaai

granen en Zaden, 
SIGARENMAGAZIJN 
H. VOETS-DRIESSEN

Wij wensen Cliëntèle, Vrienden en 
kennissen een Gelukkig en Voor
spoedig Nieuwjaar 
D .. G. VOS - Stationstraat 44 

wenst cliëntèle en vrienden Zalig Nieuwjaar. NELLY BERGMAN 
Coupeuse =================�================ wenst Begunstigers 

en Vrienden een GEBR. VAN DE SANDE 
Kapelweg 4, Boxtel 

Bloemisterij en aanleg en 
onderhoud van tuinen 

Cliëntèle, Vrienden en Bekenden 
een Zalig Nieuwjaar. 

FIRMA J. P. TIELEN 
Drukkerij - Boekhandel 

Stationstraat 28 - Boxtel 
ZALIG NIEUWJAAR 

AANNEMERSBEDRIJF 
J. H: VAN VUGHT

Nieuwstraat 190 g, Boxtel 
wenst allen een 

ZALIG NIEUWJAAR 

DE R. K. SPORTVERENIGING 
,,BOXTEL" 

wenst haar Eerw. Adviseur, Leden, 
Supporters, Donateurs en Begun
stigers een 

Voorspoedig Nieuwjaar. 

CAPE "DUINENDAAL" 
wenst haar geachte cliëntèle een 
voorspoedig Nieuwjaar. 

H. v. d. MEIJDEN
Nieuwstraat 33

G. VRIENS
Ons Doelstraat 5, Boxtel 

IN ASSURANTIEN 
wenst al zijn Cliënten een Zalig 
Nieuwjaar. 

SLAGERIJ J. BEKS 
Rechterstraat 62 

Zalig Nieuwjaar 

VISHANDEL J. DE RUIJTER 
Maastrichtsestraat 53 

wenst begunstigers en vrienden in 
Boxtel, Liempde, Gemonde en 
andere omliggende plaatsen een 

Zalig Nieuwjaar. 

C 

Gelukkig Nieuwjaar. 
wenst, al haar cliënten 

Gelukkig Nieuwjaar 

Harrie van den Anker, Liempde 
Brandstoffenhandel en Transportbedrijf 

wenst allen een ZALIG NIEU \\ JAAR. 

Gods rijkste zegen in het FOTO-ATELIER 
nieuwe jaar JOS. W. DE KONING 

ORN. LIKET-v. d. BIGGELAAR Pastoor Erasstraat 10 
Metsel- en Stucadoorsbedrijf Boxtel 

wenst Cliëntèle, Vrienden en Schoolstraat A 50 - Esch bekenden een Zalig en Voor-
spoedig Nieuwjaar. 

DROGISTERIJ 
,,DE MOLEN" Fa. F. J. VERHEIJDEN & Zn. 

wenst allen een voorspoe- Stationstraat 91 
dig en gelukkig Nieuwjaar. Boxtel 

Z.N. 
Alan Cliëntèle en Vrienden een 
Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar. W. H. VAN DE WETERING 

C. C. VAN ROOI] IJzerwaren en Gereedschappen 
GARAGE Stationstraat 26 - _Boxtel 

Bij het intreden van het nieuwe jaar 

WENSEN WIJ ALLE BEZOEKERS VAN 

Clarissenstraat 33, Boxtel. 

P. J. v. d. BRANDT-BAAIJENS 

Telefoon 273 
wenst allen een Zalig Nieuwjaar 

Hotel•Café Restaurant "RICHE" 

EEN ZALIG EN VOORSPOEDIG 1951

Baroniestràat 48 
SMEDERIJ 
Kinderwagens 

GARAGE LOOIJMANS 
Eindhovenseweg 3 1 

wenst allen 

Wij wensen U een zalig en voor
spoedig Nieuwjaar. 
En wenst U in het komende jaar 
een goed passend costuum? Laat 
het dan door ons vervaardigen. 

Eerste klasse maatwerk. 
Prima coupe. 

M. GRILIS - Raaphof 16, Boxtel
Rijksgedipl. Mr. Kleermaker

SPERWERWINKEL 
JAC. VAN SON, Lennisheuvel 17 
wenst zijn cliëntèle, vriende� en 
kennissen een 

Zalig Nieuwjaar. 

BAKKERIJ 
FRANS HAZENBERG 

Breukelsestraat 57 
wenst allen een Zalig en Voor
spoedig Nieuwjaar. 

,,VAN KESSEL'S" 
NAAIMACHINENHANDEL 

wenst Cliëntèle, Vrienden en Ken
nissen een voorspoedig 1951. 

Pa. J. M. v GEEL-DE KONING 
Stationstraat 

wenst de Cliëntèle 
een Zalig Nieuwjaar. 

BAKKERIJ "DE KROON" 
wenst klanten en vrienden een 
voorspoedig 1951. 

Fa. GOOSSENS, 
v. Leeuwenstraat

Het Bestuur van de 
Boxtelse Biljartbond 

wenst leden en begunstigèrs 
ZALIG NIEUWJAAR. 

Rijwielen en Kachels een Zalig Nieuwjaar 
wenst allen een Zalig Nieuwjaar 
• ZALIG NI.EUWJAAR

PARFUMERIE EN DAMESKAPSALON 

M. J. VAN DEN BROEK
BREUKELSESTRAAT 34

• 

LAMBERT VAN DE VLIERT 
Rechterstraat 13 
Boxtel 

Zalig Nieuwjaar. 

FIRMA TH. W. VAN DONGEN 
Rechterstraat 58 

wenst alle Vrienden 
en Begunstigers een 
Zalig Nieuwjaar. 

• Aan alle Vrienden �
en Bekenden

• 

A. VAN KOL
Magazijn "De Bijenkorf" 
Stationstraat 55 • Markt 4 

ZALIG NIEUWJAAR 

M. W. v. d. WEIDE
ZUIVELHANDEL 
Stationstraat 2 

wenst haar cliëntèle 
een V d. 1951oorspoe 1g 

BAKKERIJ "'T HOEKSKE" .. 

SCHOEN- EN SPORTHANDEL GELUKKIG EN VOOR- W. v. d. LAAR
SPOEDIG NIEUWJAAR. Rechterstraat 15 

J.·A. GEMEN HOTEL v. BOXTEL wenst allen 
een Zalig Nieuwjaar. 

wenst allen een Zalig Nieuwjaar 
Stationstraat 14 - Tel. 298 

De Kath. Sportvereniging O.D.C. 
Allen een Zalig en Gelukkig 
Nieuwjaar toegewenst door 

SLAGERIJ 
VAN NISTELROOIJ 

Rechterstraat 20 - Boxtel. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 
Familie VAN ZOGCHEL 

Bosscheweg 5 
wenst Vrienden en Begunsti
gers een Zalig Nieuwjaar. 

MODEVAKSCHOOL 
L. VERLOUW-VERHAGEN 

Frans Staelstraat 8 
wenst leerlingen en oud-leerlingen 
een Zalig Nieuwjaar. 

We wensen onze geachte cliëntèle 
een Zalig Nieuwjaar 

GEBR. VAN WEERT 
Brandstoffenhandel 

Boxtel, Molenwijk 4 
Telefoon 307 

R. PECHTOLD
Molenstraat 5 

ZALIG NIEUWJAAR 

J. VAN BOXTEL
Tabak, Sigaren en Sigaretten 

Rechterstraat 61 
wenst alle vrienden en bekenden 
een ZALIG NIEUWJAAR. 

W. DE WERD
Kerkstraat 16

Begrafenis Onderne� 
voor Boxtel en Omstreken 

wenst allen een Zalig Nieuwjaar. 

A. VAN ERP & Zn. 
Zandvliet 26 

BRANDSTOFFENHANDEL 
EXPEDITEUR CAPE 

wenst Cliëntèle, Vrienden en 
Bekenden 'n Gelukkig Nieuwjaar 

wenst Bestuur, Leden, Supporters en verder alle 
sportvrienden een 

ZALIG NIEUWJAAR. 

PIET SCHELLEKENS LEESBIBLIOTHEEK 
Breukelsestraat ,,BRABANTIA" 

wenst klanten en bekenden een wenst lezers en begunstigers een 
ZALIG NIEUWJAAR Zalig Nieuwjaar 

BANKETBAKKERIJ ,,N O VA" Frans Staalstraat 16 
Stationstraat 78 Geen inleggeld 10 et. per boek

Veel geluk en voorspoed in 1950. Aan allen een Zalig NieuwjaarW. v. GRIENSVEN 
JOS. v.d. BRAAK-VLAMINCKX 

F. J. WITTEVEEN DAMESKAPSALON 
Manufacturen en Baroniestraat 46 
Confectiebedrijf Boxtel - Tel. 298
Rechterstraat 18 

ZALIG NIEUWJAAR Het Bestuur en de Aalmoezeniers 
van de K.A.J., afdeling Boxtel, 

F. VAN DEN BRANDT 
wensen alle Boxtelse Katholieke 
jonge arbeiders, alsmede de be-

SMEDERIJ EN GARAGE gunstigers een 
Stationstraat 51 ZALIG NIEUWJAAR. 

Zalig Nieuwjaar. 
'T ANKER SIGAREN MAGAZIJN 

Fa. A. VAN VLERKEN 
JUWELIER - HORLOGER 

ZALIG NIEUWJAAR 

C. DE JONG-v. KEMPEN 
ZUIVEL- EN 
KRUIDENIERSBEDRIJF 

wenst Cliëntèle, Vrienden en 
Kennissen een Zalig Nieuwjaar. 

.,SYLPHIDE" 
E. VERHOEVE N
Stationstraat 60

wenst allen een Voorspoedig e n 
Gelukkig Nieuwjaar. 

DENKSPORT 
t. knaagdier, 5. geluid, 9. woonschip, 10. vloerbedekking, 11. flauw,
12. paar, 14. tweehoevig zoogdier, 15. handelswaar, 16. verlaagde noot,
18. familielid 19. jong schaap, 21. boomsoort, 23. speelgoed, 24. roof
dier, 25. mo�dwater, 26. schrijfbehoefte, 27. kreet, 29. el�sticiteit, 31. 
reeds, 34. windrichting (afk.), 35. tekenbehoefte, 37. publiek vervoer
middel, 39. larvè, 41. telwoord, 42. plaaggeest, 43. staldieren, 44. _over
schot, 45. beleid. VERTICAAL: 1. garenwmder, 
2. artikel (afk.), 3. stad in W.-Duitsland, 4. wachtwoord, 6 .. paar,
7. achting, 8. element, 13. rivier in Z-Holland, 14. paarden��s, 17. steek
wapen, 18. maalinrichting, 20. onbep. voornw., 21. vresehik, 22. zang
noot, 23. insect, 26. roofdier, 28. volmaakt, 30. staartster, 32. hengel
snoer, 33. vleessoort, 35. speer, 36. vulkanisch product, 38. soort hert, 
40. deel v.e. schip.

Oplossing vorige Puzzle 

HORIZONTAAL: l. hobo, 5. riem, 9. kommies, 12. te, 14. meent, 15. 
me, 16. olm, 18. nis, 19. ver, 20. mier, 21. rank, 22. pal, 23. dra, 25. 
ruw, 26. ami, 27. rei, 28. Ida, 30. kok, 32. ara, 34. nota, 35. snor, 36. 
nes, 37. Sam, 39. tod, 40. ik, 41. staal, 43. si, 44. daalder, 46. terp, 
47. elan.
VERTICAAL: 2. o.k., 3. bom, 4. omen, 5. rins, 6. iet, 7. es, 8. stomp
zinnig, 10. meier, 11 .. merkwaardig, 13. Elia, 15. menu, 17. melaats. 
19. variant, 23. dik, 24. ark, 29. doek,. 31 ovaal 33. roos. 37. stao,
38. made, 41. sar, 42. lel, 44. de, 45. ra.

1 J.J.'W~ ,. 
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'n· Verrassing zal het zeker voor U zijn, 
nu nog voor zulke lage prijzen te kunnen kopen. 

Dinsdag 2 Januari om 9 uur 

begint on z e  grote ha!f-jaarlijkse 

Uit al onze afdelingen C __ 
brengen wij U '-,KC,.Cffte lw.o.pjes 

F. J. WITTEVEEN 
ZIET ONZE 

ETALAGE's 

WONINGINRICHTING = BOXTEL 

De Heer en Mevrouw Net Meisje gevraagd, voor 
F. Kortcnhorst-van Oerle hele of halve dagen.

geven met grote vrrnql!e ken- M. W. v. d. Weide, Het Zui
nis van de geboorte van hun velhuis, Stationstraat 2. 
dochter Gevraagd voor direct of nader 

MARGARETHA, LOUISE vast te stellen datum, net Dag-
's Hertogenbosch, 23-12-'50. meisje. Mevr. Verweij, Bos-
Peperstraat 3 t. scheweg 111, Boxtel. 
Tijdelijk: St. Carolusziekenhuis Gevraagd: degelijk meisje, 
GEBOREN: voor dag of dag en nacht, als 

CAREL ALEXANDER hulp in de huishouding. Be
vragen Molenstraat 19. 

zoon van 
A S T Gevraagd: Werkster voorJ. • Ml en Dinsdag, Donderdag en ZaJ. SMIT-TELIX terdag. Stationsrestauratie p.a. Commissariaat der Neder- Boxtel, Tel. 438.landen, Djalan Diponegoro,

Bandung, 26 December 1950 

In plaats van kaarten. 
ONDERTROUWD: 

MIEN VERKERK 

Zaterdagavond verloren een 
heren polshorloge. Tegen be
loning terug te bezorgen: Mo
lenstraat 19. 
Te koop : dragende zeug N. L. en aan telling 5 Januari. M. van 

BERT v. d. HEUVEL den Aker, Nieuwstraat 184. 
hebben de eer U kennis te 
geven van hun voorgenomen 
Huwelijk, waarvan de voltrek
king zal plaats vinden op 
Donderdag 4 Januari 1951, in 
de Parochiekerk v. h. H. Hart. 
Boxtel, 29 Dcc. 1950. 
Baroniestraat 89 
Breukelsestraat 86 
Gelegenheid tot feliciteren: 

Paviljoen Molenwijk 
van 1 tot 2 uur. 

Spotkoopje. Een zo goed als 
nieuwe heren winterias, kleine 
maat, f 25,-. Bevragen. Mo
lenstraat t 9. 

Te koop: Linguaphone Engelse 
cursus op gramophoonplaten. 
goednieuw f 75,- Bevragen: 
Molenstraat 19. 
Te koop bij A. Hessers-den 
Otter, Voorhei, Gemonde, een 
kalf-koe, derde kalf. 14 Jan. 
aan telling, t.b.c.-vrije stal. 
Te koop: een vaarskalf bij 
Wed. L. van de Sande, Klein
derliempde 4. 
Te koop: beste biggen D.L., 
8 weken oud. Huize De la 
Salie, Boxtel. 
Vot>r de beste kwa iteit 

Accountantsbureau en t, ch een lage prij, 

KNECHTEN 
naar SL!�TERIJ 

VEGHEL P. Raa1Jmakers
Alle belastingzaken, 

boekhoudingen, 
balansen. 

Spreekuur: Vrijdag 11•1 uur 
Café H. v Rooij t.o.v. Il 
H,,tkerk. 

Rozemarijnstraat 2 
TF:UFOON 321 * Ook in Wijnen zijn

wij ruim gesorteerd
Al'.e bestellingen worden 
gaarne thuis bezorgd. 

Voor SIGAREN 
SIGARETTEN 

TABAK en
PIJPEN 

Bert van den Br�ak 
Baronieslraat 7 3 Tel. 450 

CLIËNTÈLE EN VRIENDEN 
ZALIG NIEUWJAAR 

KOOPJES 

't Is weer 

ONZE BALANS::OPRU!MING 
Accountanl1lu1ntoor v•a 

H. CUPPEN
llf: ldtrl. lt111tl1u1, ,. Acc111t11ts 
llf : Btaf ,., 811111111cu11111111 

BEGINT Den Bnsch 

<( DINSDAG 2 JANUARI>- v.m. 9 uur. 
Vaa Norem�ergbslraat74, T�. 8010 
Bo•tel 
Prins Bernhr•straat 32, Tel. 512 

BOEKHOUDINGEN en 
BELASllNGZAKEN 

EXTRA KOOPJES!! en .... In 't ANKER 
Grote flessen wijn f 1,09 

� 20 waardezegels 

OP AL ONZE 
DAMESMANTELS 

Grote fles advocaat van 
f l,75 voor f 2198 

KINDERMANTELS 
Verder alle soorl en likeurea 
Apricot f 1,50 
Schilldje f 1,65 

DAMESJAPONNEN 

KINDERJAPONNEN 
Volop margarine 

30 et per 250 gram 

C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 12 Boxtel

o KORTING Een g.>ed begin 

F.J. WITTEVEEN's

is het halve werk! * Du" be1dn 1951 met uw
, oeren v•k kundig te late11 
verzorgen door
Med. Ged. Voetverzorgst•r -

Jo, v. Grinsven-v. �ummerea 

MANUFACTUREN• EN CON F E CT I EB E D R IJ F MARKT15 
Tevens m""•ae,., steurzolen 
n.aar maat, t:1"sdeken kousen. 
�te. etc. 

RECHTJ:-RSTRAAT 18 

Van Oerle's Weverijen 
vraagt voor spoedige indiensttreding 

Jongste Bediende 
met M ulo,oplciding. Kennis van typen 
heeft voor keur 
Alleen schriftelijke sollicitaties. 

__.._. ..... --·-·-.......... ·-·-· -· -. --· ... ·--··-· ....... ....
i i 
i Bloemenmagazijn "DE ANJER" i 

f \VENST AL HAAR CLl'i:NTEN i
• • ! EEN GELUKKIG NIEUWJAAR ;• • ............. ·-·-·-·-·-·-·-·- ___ .. _____ ,.. ______ ........... ...

BOXI tL
_J 

Ook aan huis te ontbledeit 

Alg, Jaarvergadering K 4196-2 2 3 Het nieuwe
van de Stierhouderij 

DE VOORUITGANG 
van de 1':.C.li. afd. Boxttl, 

op Dinsdag 2 Jan. 

's middags om twee uur in 
Café H. van Rooij. 

A�enda: Orenin11; �otulen; 
Jaarov.:rzich ; Rekenin!l en 
Verantw, ordi• J.; ,. e tuurs• 
verkiezing, af1redend z\jn 
H. v. d. P . .sch eu W
Peijnenhur)l (beiden herkies, 
b"ar), voorziening in vac ·• 
ture wegens aftrede ... Th 
Geven; 
Mededelingen; Rondvraar; 
Sluiting 

telefoonnummer van 
Brandstoffenhandel en Transportbedrijf 

H. v. d. Anker - Liempde

Kantoorboekhandel TIELEN 
STATIONSTRAAT 

Kantoor• en winkelboeken 
in alle mogelijke format�n, liniaturen en kw.11iteiten 
Kantoor• en �akagenda's, Kalenders, Brief• 
ordners, Opbergmappen in velerlei soorten, 
Kaartenkast:n en verder alle voorkomende 
kantoorbenodigdheden. 

KOOPJES KOOPJES 

IN DEN OOIEVAAR 
2 Januari .1951, vanaf 9 uur. Ziet onze speciale courant. 

\ 

' 
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DDT hielp rampen voorkomen 
Nederland na de oorlog voor vlektyphus behoed 

In land- en tuinbouw hebben reeds van 
de vroegste tijden af insectenplagen de 
oogst bedreigd, zoals we uit oude ge
schriften weten. In onze eeuw echter zijn 
de gevaren enorm toegenomen, omdat 
tegepwoordig op de akkers zulk een 
grote specialisatie wordt toegepast: er 
wordt telkens slechts één gewas ver
bouwd. De soorten insecten die op zulk 
een gewas goed kunnen gedijen, ver
meerderen zich snel, terwijl de natuur
lijke vijanden van deze soorten - an
dere geleedpotige dieren - er misschien. 
helemaal niet op kunnen aarden. 
Op deze wijze wordt aan de natuur de 
mogelijkheid ontnomen door onderlinge 
verdelging der insecten het evenwicht te 
bewaren. Het is dus niet te verwonderen 
dat de behoefte aan insectenverdelgende 
middelen, die krachtig moeten werken 
op geleedpotigen (maar niet schadelijk 
mogen zijn voor planten, voor warm
bloedige dieren en voor mensen), tegen
woordig veel groter is dan vroege1. 
De Zwitserse scheikundige, Paul Muller, 
die aan de fabriek van Geigy te Bazel 
verbonden is, heeft reeds van 1935 af 
naar zulk een middel gezocht. Toen hij 
in 1939 het D.D.T. had gevonden, bleek 
hij daarmee zulk baanbrekend werk te 
hebben gedaan, wat ook voor practische 
en wetenschappelijke ontwikkeling der 
toekomst nog van grote betekenis be
looft te worden, dat hem daarvoor de 
Nobelprijs werd toegekend, welke hij in 
December 1948 te Stockholm met een 
prachtige rede aanvaardde. 
In Nederland kennen wij het D.D.T. 
(afkorting • van de chemische naam 
dichloor-diphenyl-trichlooraethaan) pas 
sedert de bevrijding. Daaraan is de vol
gende geschiedenis verbonden. De geal
lieerden hadden het middel gedurende 
de gehele oorlog al ter beschikking ge
had en er prachtige resultaten mee be
reikt bij de bestrijding van besmettelijke 
ziekten die door bemiddeling van insec
ten worden overgebracht, met name van 
malaria en vlektyphus. Toen dan einde
lijk, in de herfst van 1944, Nederland 
althans in het Zuidelijk gedeelte bevrijd 
was, lag het voor de hand dat de geal
lieerden zich ertoe zetten het land te be
schermen tegen vlektyphus, want de 
spoedig te verwachten terugkeer van 
grote mensenmassa's uit Duitsland en 
Oost-Europa zou het gevaar van binnen
dringen dezer ziekte zeer dreigend 
maken. 
Aan deze omstandigheden is het toe te 
schrijven dat van die tijd af de fabriek 

van Organon te Oss (Noord-Brabant) 
een afzonderlijk bedrijf voor de berei
ding van dit insectenverdelgingsmiddel 
bezit, welk bedrijf steeds ten nauwste 
heeft samengewerkt met de firma Geigy 
in Zwitserland. 

Epidemieën bedwongen. 
Malaria is een ziekte, die wordt ver
wekt door een parasiet, welke door mid
del van de steek ener bepaalde mug in 
het lichaam van de mens binnendringt. 
In ons land hebben wij thans niet zo 
veel met deze ziekte te stellen en daar
om is het in vergetelheid geraakt hoe
veel slachtoffers de malaria vroeger in 
onze streken maakte. 
Degenen die in Indonesië geweest zijn 
kennen de verschrikkingen dezer ziekte 
echter beter en zijn er zich van bewust 
dat malaria nog altijd een der gevaarlijk
ste infectieziekten moet worden genoemd 
over de gehele wereld, maar vooral in 
tropen en subtropen. Dit is ook weer 
gebleken toen het oorlog was in derge
lijke gebieden; de D.D.T. heeft de geal
lieerde strijdkrachten toen uitstekende 
diensten bewezen. 
Ook de arme veelgeplaagde bevolking 
van Italiaanse dorpen, die altijd weer 
door malaria geteisterd werden in de 
loop cler eeuwen, heeft sedertdien reden 
gehad om dankbaar te zijn voor de ont
dekking van het D.D.T. Zij zijn het ook 
en brengen dat enthousiast tot uitdruk
king in de betekenis die zij zelve aan 
die drie letters willen hechten: ,,Dornani 
Dormiamo Tranquilli'' (morgen slapen 
we rustig, d.w.z. dank zij de verdelging 
der ziekte-overbrengende muggen). 
Een overweldigend succes heeft de 
D.D.T. gehad bij het bestrijden van de
vlektyphus. In December 1943 heerste
er te Napels evenals in andere honger
gebieden van Eurooa. een epidemie van
deze verschrikkelijke ziekte. Het
krioelde in die stad toen van vluchtelin
gen, de gehe!e bevolking was verhuisd,
reinigingsdiensten waren er niet, de Duit
sers hadden Napels in de grootste ver
waarlozing achter2elaten. Er werd beslo
ten de gehele burgerij, die uit 1.300.000
mensen bestond, met D.D.T. te behan
delen en zie: in enige weken tijds waren
de kleerluizen - overbrengers van de
ziekteverwekke•s - verdwenen en de
epidemie was bedwongen.
Met andere manieren van ontsmetten der 
kleren was een dergelijk resultaat niet te 
bereiken geweest, want dat zou een 
slechts kortdurend effect hebben gehad; 
D.D.T. echter bezit een zeer langdurige

werking en zodoende bleef de invloed 
dagen en weken lang bestaan! 

Is D.D.T. gevaarlijk? 
Ook voor de bestrijding van andere in
fectieziekten die door insecten worden 
overgebracht, kan D.D.T. van grote be
tekenis worden. Zo bijv. bij pest (door 
vlooien overgebracht) en bij de Afri
kaanse slaapziekte (overbrenging door 
een bepaald soort vliegen). In ieder ge
val is met de samenstelling van dit mid
del een begin gemaakt met de bestrijding 
van insectengevaren langs chemische 
weg, waarvan nog veel heilzaams kan 
worden verwacht. 
Er zijn millioenen mensen met D.D.T. 
ontluisd zonder schade. Desondanks gaan 
er af en toe stemmen op, die waarschu
wen voor de giftigheid. Verleden jaar is 
hierover bijv. in Amerika nogal wat te 
doen geweest, er is daar een sensationele 
perscampagne gevoerd tegen D.D.T., 
omdat men vermoedde dat c1eze stof iets 
te maken had mist een ziekte van het 
vee, waarvan men de oorzaak tot nu toe 
niet kende. Door de officiële regerings
lichamen zijn echter na uitvoerig onder
zoek verklaringen gepubliceerd waarin 
deze beweringen worden weerlegd. 
Men moet zich natuurlijk bij gebruik 
van het middel houden aan de op de 
verpakkinq vermelde aanwijzingen. Het 
is namelijk met D.D.T. evePals Plet al
lerlei middelen voor huishoudelijk en 
landhouwkundi!'! gebruik zo. dat ze scha
delijk zouden kunnen worderi.· wanneer 
ze in onoewoon grote hoeveelheden zou
<len worden toegepast. Eeri boer zou 
echter, om eens een voorbee1d te noe
men, enioe tientallen liters souitvloeistof 
met D.D.T. binnen moeten krijgen om 
schade voor zijn gezondheid te n"de·
vinden. dr. H. W. S. 

PAROCHIE.-AGENDA 

Zondag onder het Octaaf van 
Kerstmis. 31 December 1950. 

PAROCHIE ST. PETRUS. BOXTEL. 
De H. Missen zijn om ha1f 7, kwart voor 
8. 9 Uur en half 1 1 de l-loogmi5. De H.
Mis van half 7 gel. H. Mis voor Di1n v.
d. Brand-de Bever v.w. het Retraitewerk,
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Gerard
Prick te Maastricht overleden; 9 uur !lel.
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn der Parochie; om half 11 Hoog
mis gez. gef. jrgt. voor Wilhelmina van
Osch-v. d. Meerendonk.
Heden gaat in alle H. Missen de 2de
schaal voor de Bijzondere Noden van de
Nederlandse Bisschoppen.
Hedenavond om 7 uur Kruisweg voor
degenen. wier namen in het laatste half
iaar op het zielboek staan. Daarna kort
Lof.
In de nacht van 31 December op 1 Janu-

' ari zal in onze Parochiekerk wederom 
een bidstonde worden gehouden voor 
de vrede, waarna om 12 uur een plech
tige Nachtmis zal worden opgedragen. 
Deze bidstonde begint Zondagavond om 

11 UUR precies en degenen die deze 
bidstonde hebben meegebeden kunnen 
onder de plechtige Nachtmis de H. 
Communie ontvangen. Z. H. de Paus 
vraagt ons te bidden tot God en de H. 
Maagd Maria, opgenomen ten hemel, 
om de vrede voor de wereld te ver
krijgen. 
Wij sporen onze Parochianen aan om 
zich bij de jaarwisseling, nu de toestand 
nog zo kritiek blijft, in het gebed te 
verenigen en deze bidstond mee te 
maken. Wij dringen er op aan om op 
tijd te komen. De volgo�de van de plech
tigheden kunt U elders in dit blad 
vinden. 
Wij wijzen er op dat in deze bidstonden 
en Nachtmis alle plaatsen in de kerk 
vrij zijn. 
Tevens maken wij de gelovigen er nog
maals attent op dat voortaan iri het 
nieuwe jaar 1951 alle plaatsen ONDER 
DE H. MIS VAN 9 UUR 's Zondags 
vrij zijn. Onder de Nachtmis zal de 2e 
schaalcollecte bestemd zijn voor de Pries
teronleiding. 
Liedjes en gebeden voor de bidstonde 
zijn gratis verkrijgbaar aan de ingang 
der kerk. ,
MAAND4.G NIEUWJAARSDAG. 
De H. Missen zijn om half 7. kwart 
vóór 8, 9 uur en ha'f 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 als gelezen H. 
Mis voor Maria van Hal-v. E,<:h: om 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor de faPli
lie Hendricus v. Griensven-v. d. Meij
den: om 9 uur gel. irot. voor Henrlrica 
v. Beurden-Verwetering en om half 11
P-ez. mndst. voor Adriana v. Haeren
Pavrnans.
Vandaaq zal de 2e schaalco'lecte zijn
voor de Bijzondere Noden der Risschon
pen, welke bizonder in de milddadigheid
der P-elovigen wordt aanbevolen.
Donderdag om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna geler,enheid tot biechten
tot 8 uur v. w. de Eerste V·iidag.
Vrijdaq is het de eerste V•ijdag van de
maand. De H. Mis van half 8 wordt op
gedragen ter ere van het H. Hart met
algemene H. Communie voor de leden
van de Bond van het H. Hart.
's Avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedie.
ZaterdaQ', feestdag van Driekoninoen.
Het is het verlangen der Kerk deze
feestdag zo veel mogelijk als Zondaq te
vieren, hoewel de vernlichting tot Mis
horen en de onthouding van slafelijk
werk op deze dag niet bestaat.
De H. Missen zijn op deze dag om ha1f
7, om half 8, om half 9 en om half 10
de Hoogmis.
Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand,
Priesterzaterdag, is er gelegenheid om te
biechten van half 3 tot 4 uur en van
6 uur tot half 8.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
De Broedermeesters van de Broeder
schap van het H. Bloed worden verzocht

de contributie over 1950 a.s. Zondag na 
de Hoogmis op de Pastorie af te dragen. 
Tevens worden de Broeders verzocht om 
hun medaille van de Broederschap van 
het H. Bloed mee te brengen om ze te 
laten vernieuwen. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor de overleden jongens in Indië 
v.w. Frans Bayens; om half 8 gel. mndst.
v. Adriana Verspaandonk-Hendrix; z. a.
gel. H. Mis voor Antonius Schellen; om
half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Johannes Jac. v. Kemoen; om
half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmina
Schellekens-v. d. Ven; z.a. gel. mndst.
voor Antonius Voets; om half 9 gel. H.
Mis voor Marcellus van Boxtel en Anna
v. d. Ven.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Henricus Sporenberg, There
sia Sporenberg-v. Elten; z. a. gel. jrgt.
voor F. v. Rijckevorsel, om half 8 gel.
H. Mis voor Martinus Giesbers, om half
9 gel. H. Mis voor Antonius Schellen.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid om te biech
ten tot 8 uur.
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de maand:
om kwart voor 7 gez. mndst. voor Pe
trus Ghijssens, om half 8 gel. H. Mis
ter ere van het H. Hart, waaronder al
gemene H. Communie voor de leden
van de Bond van het H. Hart; z. a. gel.
irgt. voor Hendricus van Uden; om half
9 gelez. H. Mis voor Lucia de Visser
Paddenburg. Hedenavond om 7 uur Lof
met rozenhoedje.
ZATERDAG: Feestdag van Driekonin
gen, eerste Zaterdag van de maand,
tevens Priesterzaterdag. De H. Missen
zijn om half 7, half 8. half 9 en half 10.
De H. Mis van half 7 gel. H. Mis voor
Johannes Jac. v. Kempen; om half 8 gel.
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn der Parochie; z.a. gel. H. Mis
ter ere van het Onbevlekt Hart van Ma
ria tot bekering der zondaars; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Dina v. d.
Brand-de Bever v. w. de buurt; om half
9 gel. H. Mis voor Gertruda v. d.
Schoot-v. d. Heijden; om half 10 Hoog
mis gez. mndst. voor Marcellus van
Boxtel. Hedenavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Gelegenheid om te biechten 's middags
van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot
half 8.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Hemicus Maas
sen uit Venlo en Catharina Hubertina 
Petronella Maria Jacobs, geb. te _Venlo 
en wonende in deze parochie, de 2e af
kondiging. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen ten spoedigste 
aan de Pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Vandaag is de eerste schaal voor de 
kerk, de tweede voor de Bijzondere No
den. Ook in onze kerk zal bij de slui-



ting van het Gouden Jaar 1950 om 12 
uur een plechtige H. Mis worden gece
lebreerd. De nachtelijke plechtigheid bij 
gelegenheid van deze jaarwisseling be
gint vanavond om elf uur. Alle plaatsen 
in de kerk zijn dan vrij. Wie dus vanaf 
elf uur aanwezig is, zal zijn plaats ook 
kunnen behouden tijdens de H. Mis die 
volgt om twaalf uur. 
In verband met deze nachtmis vervalt 
morgen 1 Januari de H. Mis van 6 uur. 
De diensten zijn dan op 1 Jan. om 7, 8, 
kwart over 9 en half 11. De H. Mis 
van half 11 is een gelezen H. Mis. 
Maandag: Feestdag van 's Heren Besnij
denis. Nieuwjaar. De eerste schaal is 
voor de kerk, de tweede voor de bijzon
dere noden. 
Des avonds om 7 uur Lof met rezen
hoedje voor de parochianen in het bui
tenland en voor het behoud van de 
vrede. 
Donderdag: De H. • Familie voor 
Moeders VERVALT vanwege het aan
biddingsuur dat a.s. Zondag voor haar 
zal worden gehouden om 3 uur. Des 
avonds gelegenheid om te biechten van 
6-7 uur.
Vrijdag: Eerste Vrijdag der maand. Om
kwart voor 7 pl. gez. H. Mis voor de
leden van de Broederschap van het H.
Hart. 's Avonds om half 8 Lof met oefe
ning van eerherstel. 
Zaterdag: D:iekoningen, Feest van de 
Openbaring des Heren, tevens, Priester
Zaterdag. De H.H. Missen zijn om 6, 7,
8 en 9 uur de Hoogmis. De eerste schaal
is voor de Afrikaanse Missies; de tweede
voor de bijz. noden. Des avonds is het
om half 8 Lof. 
A.s. Zondag heeft onze parochie de 
beurt van de Diocesane Eeuwigdurende 
Aanbidding. 
Het moge hier vermeld worden, dat de
koster onzer parochie op 1 Januari het
zilveren jubilé viert van zijn trouw ver
vuld ambt. Gelegenheid tot feliciteren
van 1-2 uur. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
zekere intentie; 7 uur 1. d. voor overle
den moeder; 8 uur 1. d. voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn der parochia
nen; kwart over 9 1. d. voor gesneuvelde 
mllitairen uit deze parochie v.w. sergt. 
Valks; half 11 Hoogmis voor cverleden 
Moeder. 
In de Wijk-kapel "De Burgt" (Verbr.): 
kwart over 7 I. d. tot zekere intentie; 
half 9 I. d. voor overleden moeder; 
kwart voor 10 I. d. voor overleden 
moeder. 
MAANDAG: NIEUWJAAR 1951: in de 
kerk: Middernachtmis 12 uur pl. gez. 
Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochianen; 7 uur 1. d. 
voor overleden moeder; 8 uur 1. j. voor 
Wim v. d. Laak; kwart over 9 I. d. tot 
zekere intentie; half 11 1. d. uit dank
baarheid ter ere van het H. Hart. 
In de Wijk-kapel "De Burgt": kwart 
over 7 1. d. tot bijzondere intentie; half 
9 1. d. voor overleden moeder; kwart 
voor 10 1. d. voor overleden vader. 

DINSDAG 2 Jan.: Om 7 uur 1. d. voor 
de overleden fam. v. Kessel-v. Hommel; 
om kwart voor 8 I. m. voor Petrus Jozef 
Eltink; om half 9 z. d. uit dankbaarheid 
bij gelegenheid van het 25-jarig koster
schap van K. v. d. Braak; om half 10 
gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 3 Jan.: om 7 uur gef. 
gel. j. voor de Zeer Eerw. Heer Fran
ciscus Josephus Maria Eras, zijne ouders, 
broers en zusters ( 4); om kwart voor 8 
1. d. voor de overleden fam. de Rooij
Rijsbosch; om half 9 z. j. voor Jos. van
Susan te; om half 10 gez. Huwelijksmis.
DONDERDAG 4 Jan.: om 7 uur i. d. 
voor overleden Moeder; om kwart voor 
8 I. m. voor Waltherus Johannes v. Tuyn; 
om half 9 I. m. voor Johannes Hubertus
Timmermans; om half 10 gez. Huwe
lijksmis.
VRIJDAG 5 Jan.: kwart voor 7 pl. z. d.
voor de leden van de Broederschap van
het H. Hart; zijaltaar 1. j. voor Michiel
J. Hoefnagels; kwart voor 8 I. d. voor
Thomas v. Alphen en Maria Schellen 
z. e.; zijalt. I. d. voor Wilhelmina v.
Rulo; half 9 1. d. voor Maria Kurvers-v.
Nistelrooij.
ZATERDAG 6 Jan. Driekoningen: 6 uur
I. m. voor Adriana Sleutjens Goossens; 
7 uur 1. d. voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochianen; zijalt. 1. 
m. voor Warner Jan Heintjes; 8 uur 1. d.
voor Adriana Scheutjens-v. Dijk; 9 uur
Hoogmis voor de overleden lam. v.
Mensvoort-v. Oirschot.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis tot welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor de fam. 
Schut. 
MAANDAG: feestdag van de Besnijde
nis der Heren. Het is geen verplichte 
feestdag, doch alle diensten zijn als op 
Zondag; om half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ber
nardus Endstra. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Lambert v. 
Doremalen. 
WOENSDAG: half 8 irgt. voor Maria 
hsvr. van Lambert v. Doremalen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor de 
Eerw. Zuster Juliana v. Doremalen. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 jrgt. 
voor Joannes v. Doremalen. 
ZATERDAG: feestdag van Driekonin
gen. Het is geen verplichte feestdag, 
doch alle diensten zijn als op Zondag: 
half 8 H. Mis voor het welzijn der pa
rochie; 10 uur jrgt. voor Theodorus v. 
Oorschot. 

Deze week zullen geschieden. 
Dinsdag mndst. voor Christina Kap
teijns. Donderdag H. Mis voor Joannes 
Essens 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
De H. Missen zijn om 7 uur voor 
Adrianus van der Sloot; om half 9 voor 
Peter Hazenberg; en om 10 uur de 
Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. 
Collecte-bakje 1 is voor de eigen kerk; 
en collecte-bakje 2 voor de Bijzondere 
Noden. 

Na de hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion. 
Des middags om half 3 GEEN LOF. 
Des avonds om half 12 begint de nach
telijke plechtigheid tot sluiting van het 
H. Jaar 1950, waarin wij zullen bidden 
tot God en de H. Maagd Maria opge
nomen ten hemel, tot intentie van Z. H.
de Paus, in het bijzonder voor de vrede:
gevolgd door een plechtige nachtmis tot
intentie van de leden der Godvruchtige 
Vereniging van de H. Theresia.
Verder Maandag 1 Januari, Nieuwjaars
dag: om 7 uur GEEN H. MIS; om half
9 voor Cornelis van Kempen· en Geer
truda van de Ven zijn huisvrouw en om 
10 uur de Hoogmis; om half 3 Lof met
rozenhoedie. 
DINSDAG 2 Januari, feestdag van de H.
Naam van Jezus; om half 8 jrgt. voor
Aclri;inus van der Loo.
WOENSDAG 3 Januari: om half 8 jrgt.
voor Cornelis van der Loo en Cornelia
Schoo"en zijn huisvrouw. 
DONDERDAG 4 Januari: om ha1f 8 H.
Mis tot intentie van de leden der God
vruchtige Vereniging ter ere van de H.
Theresia.
VRIJDAG 5 Januari: Eerste Vrii-laq van 
de maand, na de H. Mis van half 8 uit
stelling van het Alle-heiligste, en de toe
wiidi"o aan het H. Hart va-i Jezus.
ZATERDAG 6 Ja"uari: Driekoningen
dag, om 7 uur H. Mis voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de oa·ochie:
om half 9 de Hoogmis, voor de familie
van de Pas.
Er wordt des Zaterdags biecht gehoord
van 3 tot 4 uur en van 6 tot 7 uur.
30 dagen worden de geheden ver.,.ocht
voor Joke van der Linden te Tilburg
overleden. e" voor Gerardus v. Oers te
Esch overleden.
Alsnog twee novenen ter ere va" de H.
Theresia, één voor 'n zieke, en één voor 
'n bijzondere onderneming.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Gijsberdina 
Frans v. Brunschot; 10 uur z. j. voor 
Adriana Jan de Laat; 3 uur Lof; na het 
Lof biechthoren tot 4 uur. 
MAANDAG: feestdag van 's Heren Be
snijdenis, geen verplichte feestdag; half 
7 1. m. tot welzijn der parochie; 8 uur 1. 
;: voor Adr. Smetsers te Oirschot over-
leden; 10 uur z. j. voor Adriaan v. d. 
Langenberg; 3 uur Lof. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Hendrica 
Adriaan v. d. Langenberg; half 8 1. i. 
voor Adr. Hermes; 8 uur 1. j. voor Adr. 
Raaiimakers. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Willem 
Quinten; half 8 z. j. voor Com. v. d. 
Laar; 8 uur I. j. voor Lamberdina Adr. 
Raavmakers. 
DONDERDAG: 7 uur z. i. voor Anna 
Maria Willem Quinten; half 8 :z. j. voor 
Theod. v. d. Laar; 8 uur 1. m. voor de 
Wed. Maria Andries v. Acht te O'land 
overleden als lid der proc. van Kevelaer. 
VRIJDAG: 1 e Vrijdag der maand; half 7 

I. m. voor de bijz. noden der parochia
nen; 7 uur I. j. voor Francina Hendr. v. 
d. Meerendonk; half 8 z. mndst. voor
de overleden familie v. Boeckel v. Rumpt,
deze H. Mis met uitstelling van het Al
lerheiligste enz.
ZATERDAG: feestdag van Driekonin
gen, geen verplichte feestdag, 6 uur I. i.
voor Jan v. d. Wiel; 7 uur I. m. tot wel
zijn der parochie; 8 uur I. m. voor de 
kinderen der H. Kindsheid (men wordt 
verzocht, gedurende deze H. Mis de 
banken en stoelen in de middengang vrij 
te laten) 10 uur z. j. voor Adriana v. d. 
Laar; 3 uur plechtig Lof met processie.
De bruidjes worden verzocht om te
kwart vóór 3 in de kerk aanwezig te zijn.
ZONDAG: half 7 I. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur I. j. voor Johanna Jan v. 
d. Wiel; 10 uur z. j. voor Joh. v. d. Laar
en Maria de hsvr.

In de Kapel der Eerw. Zuste�s: 
Maandag tot Donderdag 7 uur I. m. 
voor Theo v. Hal enz. vanwege het dorp. 
Vrijdag 7 uur I. m. tot bijz. intentie. Za
terdag en Zondag 7 uur 1. m. voor Joh. 
Oerlemans vanwege de SchakeL 
30e voor Adr. Smetsers te Oirschot 
ove·leden. 
Gedoopt: Petrus Ant. Com. zoon van 
Adr. v. Kempen-v. Hoof. 
Op Donderdag 25 Januari 1 e H. Com
munie der kinderen die vóór 1 Maart 7 
jaar worde:1 of geworden zib. 
PAR. H. WILL!BRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de oarochie. Tweede -
schaa1col1ecte voor Bijz. Naden Episco
paat en voor de nieuwe glas_-in-bod-ra
men. Na de mid!ag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een Ke·stlied. 
Daarna gelegenheid om te biechten tot 
5 uur. 
Maandag feestdag van de Besnijdenis 
des He-en. De nachte'iike olecht;�heden 
zullen beginnen om HALF T\V AALF. 
Om TWAALF uur plechtige Nachtmis. 
Zij die onder deze H. Mis we'lsen te 
communiceren, moeten nuchter zijn van· 
af 's nachts 12 uur en minstens twee uur 
bidden tot God en de Allerzaligste 
Maag::! Maria opgenomen ten Hemel. tot 
intentie van Z. H. de Paus en bijzonder 
voor de vrede. Tweede gel. H. Mis om 
half 8; derde gel. H. Mis om 10 uur. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedie; na het Lof een Kerstlied. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. om ha'.f 
7 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag: eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan 'het H. Hart van Jesus; om 
half 7 uitste11ing van het Allerheiligste 
en Communieuitreiken; om 7 uur gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie 
van het H. Hart en Oefening va'1 Eer
herstel. 's Avonds om half 7 Lof. Na het 
Lof een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag, feestdag van de Verschij,ing 
des Heren. H.H. Diensten als op Zon
dag. Zaterdag tevens Priester-Zaterdag.
ZONDAG: 7 uur 1-1. Mis voor Johannes
Rutten; half 9 H. Mis voor Wilhelmina 

Konings-v. d. Laar; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: 12 uur Nachtmis voor de 
parochie; half 8 H. Mis voor Christiaan 
van Dongen v.w. gez. Personeel Heide 
Mij.; 10 uur gel. H. Mis voor Mevr. Jo
hanna Kamerbeek-Hillen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
van der Pas; 8 uur H. Mis voor Chris
tiaan van Dongen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
van der Pas-v. Boxtel; 8 uur 1-1. Mis 
voor ·Johannes Rutten v.w. Broederschap 
H. Cunera.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmina van der Pas-Pijnen burg; 8 uur
H. Mis voor Petronella van de Noste
rum v. w. Br. H. Cunera.
VRIJDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor
Franciscus van den Braak; 8 uur 1-1. Mis
voor de Familie van Eindhoven.
ZATERDAG: 7 uur 1-1. Mis voor Adria
nus van Esch v.w. Br. 1-1. Willibrordus ,
Luyssel. half 9 jrgt. voor Adrianus
Verhoeven; 10 uur Hoogmis voor de
parochie. 
Elders: 1-1. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak.
Missie-naaik�ing Esch: v. w. het bestuur
der R.K. Middenstandsvereniging f 5,01.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 31 December. Zondag onder het 
Octaaf van Kerstmis. Deze middag om 
3 uur Lof met Rozenhoedje. Deze nacht 
zal een plechtige H. Mis worden gecele
breerd, waaronder de H. Communie zal 
worden uitgereikt. Zij die willen com
municeren moeten nuchter zijn vanaf 12 
uur en minstens 2 uur bidden (met de 
H. Mis inbegrepen) tot God en de Al
lerzaligste Maagd Maria, opgenomen ten
hemel, tot intentie van Z. H. de Paus, 
in het bijzonder voor de vrede. Daarom 
zal van 11 tot 12 uur een H. Uur wor
den gehouden dat besloten zal worden
met een Te Deum. Om 12 uur begint de 
plechtige Nachtmis, zodat de gehele 
plechtigheid 2 uur zal duren. De kapel 
zal geopend worden om kwart voor elf. 
Maandag 1 Januari: Feest van de Be
snijdenis des Heren. De H.H. Missen 
zijn zoals op Zondag. Om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Dinsdag: Feestdag van de H. Naam 
Jezus. Om 8 uur Lof. 
Donderdag om 8 uur Lof.
Vrij=ag: 1 ste Vrijdag van de maand. Van
7 tot 8 uur aanbidding van het H. Sa
crament, waaronder Lof met Rozen
hoedje. 
Zaterdag: Feest van Driekoningen. De
H.H. Missen zijn zoals op Zondag om 
10 uur plechtig gezongen Hoogmis. On
der alle H.H. Missen collecte voor de
Afrikaanse Missiën. Om 3 uur Lof met
Rozenhoedje. 
DINSDAG: om 7 uur H. Mis voor Anna 
Gerarda Schapendonk; om half 8 voor
Johannes Jacobus van Kempen.
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw
Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 9 tot bijzondere 
intentie.




